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Útdráttur 

Eftirfarandi  ritgerð  er  lokaverkefni  til  B.Ed.-prófs  við  Kennaradeild  Háskólans  á 
Akureyri. Viðfangsefni hennar er að skoða speglaða kennslu og varpa ljósi á uppruna og eðli 
aðferðarinnar ásamt því að skoða kennslufræðilegt gildi hennar í skólastarfi. Í upphafi er 
aðferðin skoðuð og skilgreind og helsta gagnrýni á hana útlistuð. Spegluð kennsla verður 
síðan skoðuð út frá notkun upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi og þróuninni sem 
hefur orðið í þeim málaflokki. Þar er sjóninni beint að fjarnámsforminu og hugmyndinni um 
blandað nám. Einnig verður aðferðin skoðuð í ljósi tveggja kenninga um nám: 
atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar. Samanburður verður gerður á kenningunum 
tveimur. Síðan verða kennsluhættir hugsmíðahyggjunnar skoðaðir til að greina hvort þeir 
samræmist hugmyndafræði speglaðrar kennslu. Aðferðin er síðan mátuð við þá þætti sem 
tilgreindir eru sem viðmið um lykilhæfni í almenna hluta gildandi aðalnámskrá grunnskóla.  

Úrvinnsla heimilda leiðir í ljós að spegluð kennsla er tiltölulega nýtt fyrirbæri í þeirri mynd 
sem hún er útfærð. Aðferðin hefur þróast úr fjarnámsforminu sem hluti af breytingum sem 
upplýsinga- og samskiptatækni hefur leitt af sér. Áhersla talsmanna speglaðrar kennslu á 
nemendamiðaða kennsluhætti samræmist kenningum og kennsluháttum hugsmíðahyggjunnar 
ásamt því að falla vel að lykilhæfniþáttum aðalnámskrár. Kröfu aðalnámskrár um virkt nám 
með fjölbreyttum kennsluaðferðum ætti að vera fullnægt í speglaðri kennslu, en eins og með 
annað sem gerist innan kennslustofunnar þá stendur það og fellur með kennaranum hvort 
spegluð kennsla sé vænleg til árangurs. 

 
 

Abstract 

The following thesis is a final assignment for a B.Ed. degree at the faculty of Education 
at the University of Akureyri. The subject addressed in the thesis is a teaching strategy, or 
method, referred to as "flipped learning". The aim is to shed light on the origin and nature of 
the method as well as examining its pedagogical value. The method is defined and described, 
and main criticisms outlined. Following that, flipped learning is examined in light of 
developments in the use of information- and communication technology, focusing in 
particular on distance education and the concept of blended learning. Flipped learning is also 
examined in the light of two very different theories of learning; the behavioural learning 
theory and constructivism, and these two theories compared. In addition, the focus will be 
pointed towards teaching strategies which have been linked to constructivism and the 
relationship between these and flipped learning explored in order to find out whether they are 
conceptually related. Lastly the effectiveness of using flipped learning as a teaching strategy 
is examined with regard to factors listed in the national curriculum as key competences when 
graduating from elementary school. 

 Analysis of the literature reveals that flipped learning is a relatively new phenomenon in 
the form that it is implemented. The method has evolved from distance learning as a part of 
changes that information- and communication technology has brought about. The emphasis 
that advocates of flipped learning have made on student centred teaching strategies complies 
with the teaching strategies emphasized by constructivism. As such, flipped learning seems to 
have the potential to serve as an effective teaching strategy in working towards the factors 
listed in the national curriculum as key competencies. The claims made in the national 
curriculum about promoting active learning through a variety of teaching methods should be 
met by using flipped learning as one of these methods. But as with other things that happen in 
the classroom, it depends on the teacher, whether flipped learning proves to be successful or 
not.
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1. Inngangur 

Ör þróun upplýsinga- og samskiptatækni hefur leitt af sér nýja sýn á nám og menntun. Í dag 

eru margvíslegir miðlar sem eru afsprengi þessarar þróunar orðnir órjúfanlegur hluti af 

tíðarandanum. Þessi þróun er áhugaverð á marga vegu sérstaklega vegna þess að skólarnir 

virðast oft á tíðum eiga í vandræðum með að finna leið fyrir tæknina inn í kennslu. Á síðustu 

árum hefur komið fram kennsluaðferð sem lítur á tölvutækni sem óaðskiljanlegan hluta 

kennslunnar. Spegluð kennsla, einnig nefnd vendikennsla, hefur verið að ryðja sér til rúms hér 

á landi og verið talsvert í umræðunni. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða speglaða kennslu, einkenni hennar og 

kennslufræðilegar áherslur. Aðferðin hefur lítið verið rannsökuð og skoðuð og því er í þessari 

ritgerð stefnt á að varpa nokkru ljósi á uppruna og eðli aðferðarinnar sem og ýmsa þætti sem 

varða kennslufræðilegt gildi hennar í skólastarfi. 

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hvað er spegluð kennsla og hverjir eru helstu kostir hennar og gallar? 

 Hver er þáttur upplýsinga- og samskiptatækni í speglaðri kennslu? 

 Hvaða kennslufræðilegar áherslur einkenna speglaða kennslu og hver eru tengsl 

hennar við kenningar um nám? Hvernig fellur spegluð kennsla að áherslum 

aðalnámskrár grunnskóla um lykilhæfni við lok grunnskóla?  

Til að svara þessum spurningum verður byrjað á að skoða hvernig spegluð kennsla hefur 

verið  skilgreind og hvaða gagnrýni hefur komið fram á aðferðina. Í 3. kafla verður fjallað um 

áhrif upplýsinga- og samskiptatækni á skólastarf og tengsl speglaðrar kennslu og upplýsinga- 

og samskiptatækni. Í 4. kafla verður athyglinni beint að því að skoða speglaða kennslu í ljósi 

ólíkra kenninga um nám. Í 5. kafla verður spegluð kennsla síðan mátuð við almenna hluta 

gildandi aðalnámskrár grunnskóla og kannað hvernig hún fellur að þáttum sem tilgreindir eru 

sem viðmið um lykilhæfni við lok grunnskóla. Í sjötta og síðasta kafla verða svo 

meginniðurstöður dregnar saman og ræddar.  
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2. Spegluð kennsla 

Innan kennsluheimsins er að ryðja sér til rúms nýtt tískufyrirbrigði í kennsluháttum ef svo má 

kalla sem nefnist spegluð kennsla eða vendikennsla (e. flipped classroom/learning). Henni 

fylgja fullyrðingar um stórbættan námsárangur nemenda samanborið við hefðbundna 

kennsluhætti. Nokkrar tilviksrannsóknir hafa verið kynntar sem sýnt hafa bættan námsárangur 

nemenda samhliða fækkun agabrota þar sem aðferðin var notuð (Pearson Education, 2013a, 

án bls.tals); Pearson Education, 2013b, án bls.tals). Áhugi á speglaðri kennslu var fyrst 

afmarkaður við Bandaríkin en hefur nú breiðst út víða um heim og meðal annars hafa þessar 

hugmyndir náð hingað til Íslands. Spegluð kennsla hefur um nokkurt skeið verið notuð í 

kennslu hjá Keili: Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs í Reykjanesbæ. Framkvæmdastjóri 

Keilis, Hjálmar Árnason fer þar fyrir kennsluháttum sem leggja áherslu á speglaða 

kennsluhætti (Keilir, e.d., án bls.tals). Í nýlegri blaðagrein segir hann að speglunin sé ákveðin 

lausn á vanda sem breyttar aðstæður gagnvart aðgengi að upplýsingum valda í skólakerfinu. 

Ný hugsun um skipulag náms þurfi því að fylgja (Hjálmar Árnason, 2013, án bls.tals). Fleiri 

virðast áhugasamir um aðferðina því að tilraunum með notkun speglaðrar kennslu hefur til 

dæmis verið lýst af kennurum á bæði Hugvísinda- og Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 2014, án bls.tals; Ingibjörg Frímannsdóttir, 2014, án bls.tals) og 

einnig hefur Ragnar Þór Pétursson grunnskólakennari bloggað um reynslu sína af speglun 

kennslu (Ragnar Þór Pétursson, 2013, án bls.tals). 

2.1. Skilgreining á aðferðinni 

Fyrsta eiginlega skilgreiningin á speglaðri kennslu er sett fram í grein Lage, Platt og Treglia 

frá (2000). Í greininni tala þau um að snúa hefðbundinni kennslustofu á haus, þ.e. það sem 

venjulega fer fram innan kennslustofunnar færist út úr henni og öfugt (bls. 32).1 

Speglaðri kennslu er hægt að lýsa í stuttu máli þannig að innlögn/fyrirlestur er tekinn upp 

af kennara og settur á vef þar sem nemendur geta horft eða hlustað eftir eigin hentisemi, oft 

utan skóla, í heimanámi. Í speglaðri kennslu stendur kennurum oft til boða að nota 

innlögn/fyrirlestur sem aðrir kennarar hafa samið enda er það í mörgum tilvikum opið öllum á 

internetinu. Kennslustundin með kennara verður því meira miðuð að verkefnum byggðum á 

innlögninni sem nemendur vinna sjálfstætt eða í hóp. Kennarinn er í leiðbeinandahlutverki og 

með því móti í betri aðstöðu til að veita nemendum einstaklingsmiðaðan stuðning (Hamdan, 

                                                 

1 Þau notast við enska orðið inverted í stað flipped. 
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McKnight, McKnight og Arfstrom, 2013, bls. 4). Með öðrum orðum kynnast nemendur 

efninu utan kennslustundar með því að horfa á myndbönd og fara svo í skólann og vinna 

verkefni út frá efninu sem þau horfðu á.  

Bergmann og Sams (2012b, án bls.tals) lýsa hvernig „speglunin“ hafi gjörbreytt 

kennsluaðferðum þeirra. Með henni er farið frá þeirri leið að kennarinn tali við nemendur 

löngum stundum yfir í nýja leið sem gefi kennaranum annað meira leiðbeinandi hlutverk. 

Einn þeirra þátta sem hefur hvað mest breyst segja þeir vera samskipti við nemendur, eða öllu 

heldur hversu mikið samskipti við nemendur hafi aukist. Í leiðbeinandi hlutverki ganga 

samskipti kennara við nemendur mun meira út á að svara spurningum, stjórna hópavinnu og 

leiðbeina hverjum einstaklingi fyrir sig. Þegar þeir taka eftir nemendum sem eiga í 

erfiðleikum með sama námsþátt setja þeir þá nemendur saman í námshóp sem síðan fær 

stuttan fyrirlestur um efnið. Annar þáttur sem Bergmann og Sams (2012b) nefna að hafi 

breyst mikið eru samskiptin við foreldra. Hefðbundnar spurningar um góða hegðun barna í 

skólanum sem foreldrar spyrja gjarnan eins og hvort börn þeirra sitji kyrr, þögul og hvort þau 

trufli aðra nemendur eiga ekki við í speglaðri kennslu. Viðeigandi spurningar séu frekar hvort 

nemendur séu að læra eða ekki (án bls.tals). Þannig má segja að spegluð kennsla, eins og 

henni er lýst hér að ofan, færi ekki bara áherslur námsins til nemandans heldur líka ábyrgðina. 

Vegna þess hversu ólíkar og fjölbreyttar kennslustofur geta verið og einnig til að tryggja að 

aðferðafræði nálgunarinnar komist til skila hafa fjórir lykilþættir verið dregnir fram sem 

mikilvægir til að gera speglaða kennslu mögulega. Fyrsti þátturinn gengur út á að spegluð 

kennsla þurfi að vera sveigjanleg. Hún þarf að vera sveigjanleg fyrir nemendur á marga vegu. 

Sveigjanleikinn þarf að ná yfir þætti eins og námsmat, væntingar kennara gagnvart námi 

nemenda o.s.frv. Bent er á að kennarar þurfi oft að endurskipuleggja kennslustofuna til þess 

að hún henti kennslustundinni sem á að miðast við fjölbreytta námshætti nemenda. Næsti 

þáttur snýr að breytingu á námsmenningu; úr kennaramiðuðu kennslulíkani yfir í 

nemendamiðað kennslulíkan. Vikið er frá þeirri sýn að kennarinn sé sérfræðingurinn sem 

hellir visku sinni í tóm nemendaílát yfir í að nemendur sé virkir í eigin þekkingarsmíð. 

Lykilþáttur þrjú er að námsefnið sem leggja á fyrir nemendur sé sérvalið af kennurunum 

sjálfum. Fyrirlestrar/innlagnir skipta máli þegar kenna á ákveðna færni og ákveðin hugtök. 

Námsefnið þarf að vera valið með það í huga að hámarka nýtingu kennslustundar fyrir hinar 

ýmsu kennsluaðferðir eins og jafningjakennslu (e. peer instruction), lausnaleitarnám (e. 

problem-based learning), virkt nám (e. active learning) o.s.frv. Í lokin benda höfundar á að 

spegluð kennsla krefjist fagmennsku kennara. Í speglaðri kennslu reyni jafnvel enn meira á 
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fagmennsku kennara en í hefðbundinni kennslu. Það stafi af því að kennarar nái frekar að 

fylgjast með nemendum sínum og eigi þannig auðveldara með að veita endurgjöf á vinnu 

þeirra þegar hún kemur þeim að mestum notum. Kennarar sem vinni saman af fagmennsku 

stundi þannig ígrundaða starfshætti með það í huga að bæta sig í starfi, fá uppbyggilega 

gagnrýni og gangast undir þá stýrðu ringulreið sem fylgir speglaðri kennslu (Hamdan o.fl., 

2013, bls. 5–6). 

2.2. Gagnrýni 

Áður en gerð er grein fyrir gagnrýni sem komið hefur fram á speglaða kennslu er mikilvægt 

að benda á skort á vísindalegum rannsóknum um áhrif speglaðrar kennslu á nemendur. Finna 

má nokkrar tilviksrannsóknir á speglaðri kennslu en flestar þeirra hafa verið framkvæmdar af 

kennurum þar sem þeir hafa skoðað eigin nemendahóp (Bergmann og Sams, 2009; Strayer, 

2007; Lage, Platt og Treglia, 2000). Flest sem skrifað hefur verið um þær er óritrýnt efni.  

Strayer (2007) nefnir ákveðið kenningafræðilegt vandamál sem upp kemur þegar notast á 

við speglaða kennslu. Speglunin byggist á þeirri atferlisfræðilegu sýn á nám að þekkingu sé 

hægt að millifæra frá einum til annars. Þetta stangist á við hugsmíðahyggjukenningar 

nútímans sem byggjast á að þekking verði til hjá þeim sem lærir með ígrundun að vopni. Þetta 

þýði að námsumhverfið byggi í raun á tveimur ólíkum námskenningum, önnur þeirra er 

ríkjandi utan kennslustofunnar, þ.e. í ætluninni með aðferðinni en hin tekur við í 

framkvæmdinni innan kennslustofunnar. Strayer telur að þetta geti skapað vandamál fyrir 

kennara jafnt sem nemendur (bls. 13). Niðurstöður rannsóknar Strayer þar sem hann skoðar 

muninn á speglaðri kennslustofu og hefðbundinni kennslustofu út frá námsumhverfi annars 

vegar og námsvirkni hins vegar gefa til kynna að það sé munur á námsumhverfi og virkni. 

Nemendur í spegluðu kennslunni bæði vildu og upplifðu meiri nýsköpun og samvinnu 

samanborið við nemendur í hefðbundnu kennslunni. En á móti var meiri óánægja með hvernig 

umgjörð námskeiðsins stýrði þeim í námsverkefnum. Nemendurnir upplifðu sig mun oftar 

utangátta vegna fjölbreytileika námsverkefna í spegluðu kennslunni ólíkt hópnum í 

hefðbundnu kennslustofunni (bls. 180). Þetta óöryggi stafar líklegast af því að nemendurnir 

eru að vinna við ókunnugar aðstæður og þurfa tíma til að venjast breyttum aðstæðum eins og 

kom fram í forrannsókn Strayer (2007, bls. 11–12). 

Mesta gagnrýnin á speglað kennslufyrirkomulag hefur beinst að þeirri staðreynd að ekki 

hafi allir nemendur aðgang að tækninni sem aðferðin krefst. Nemendur frá tekjulágum 

heimilum hafa síður aðgang að tölvum og internetinu sem er forsenda þess að hægt sé að nýta 
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sér speglaða kennslu. Að notast við tölvur á bókasafninu eða aðra tölvu á opinberum stað er 

ákveðin lausn en hún tekur að sumu leyti persónulegu upplifunina frá nemandanum. Eins eru 

tölvur á opinberum stað ekki alltaf lausar þegar nemandinn þarf á að halda. Gagnrýni hefur 

líka beinst að því að nemendur séu fyrir framan tölvuskjáinn við heimavinnuna. Það hentar 

ekki öllum að sitja við tölvuskjá og þetta eykur kyrrsetu nemenda sem margir álíta mikið 

vandamál en einskorðast reyndar ekki við speglaða kennsluhætti (Jenkins, 2012, án bls.tals). 

Bergmann og Sams (2012a) segjast hafa leyst þetta með því að láta nemendur fá fyrirlestrana 

á dvd og fengið gefins gamlar tölvur sem þeir hafa lagað og gefið nemendum sem eiga ekki 

tölvur. Þeir kenna í dreifbýlisskóla þar sem ekki allir hafa aðgang að tölvum þannig að þetta 

var raunverulegt vandamál hjá þeim. Eins segjast þeir hafa sótt um styrki sem bættu 

tölvubúnað í kennslustofunni (bls. 96–97).  
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3. Upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi 

Upplýsinga- og samskiptatækninni hefur fleygt hratt fram síðustu áratugina og hefur í leiðinni 

breytt miklu í samfélaginu. Í dag eru næstum allir með nettengda tölvu, spjaldtölvu eða 

snjallsíma og sumir með allt þrennt. Tækin eru ekki bara notuð til þess að ná sér í upplýsingar 

heldur líka til þess að eiga samskipti. Samskiptamiðlar eins og Facebook, Twitter, Skype og 

Instagram eru orðnir gríðarlega stór hluti af lífi okkar í dag hvort sem okkur líkar betur eða 

verr. Þessi upplýsingabylting minnkar heiminn en um leið krefur okkur til þátttöku í 

sístækkandi alþjóðlegum heimi. Byltingunni fylgja nýjar áherslur og nýjar spurningar um 

ýmis siðferðisleg álitamál og allt gerist á svo miklum hraða að erfitt er að fylgja eftir  

(Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson, 1999, bls. 11).  

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skilgreina hvað átt er við með upplýsinga- og 

samskiptatækni. Í raun er átt við það hvernig við nálgumst, geymum, deilum, þróum, veljum, 

breytum, setjum fram og miðlum upplýsingum gegnum hina ýmsu miðla (Cohen, Manion og 

Morrison, 2004, bls. 60). Þessi skilgreining á við fleira en bara tölvur og internetið, enda eru 

hlutir eins og sjónvarpið, útvarpið og símtækið sögulega mikilvægi í þessu samhengi, en í 

nútíma upplýsinga- og samskiptatækni sameina tölvur og internetið alla þessa miðla. Þess 

vegna er vísað í tölvur og internet og nýtingu þeirra þegar talað er um upplýsinga- og 

samskiptatækni í því samhengi sem um ræðir hér. 

Áhrif tækninnar á skólastarf hefur lengi verið í umræðunni. Collins og Halverson (2009) 

segja að í raun sé hægt að skipta þeim sem ræða  um áhrif tækninnar á skólastarfið í tvo hópa: 

Áhugamenn um tækni og tæknibreytingar og efasemdarmenn. Rökræður milli fylkinganna eru 

ennþá í gangi og munu halda áfram. Rök áhugamannanna eru einkum tvíþætt. Í fyrsta lagi 

benda þeir á að heimurinn sé að breytast og það þurfi að aðlaga menntun þannig að hún 

undirbúi nemendur undir þessar breytingar. Í öðru lagi bjóði tæknin upp á svo marga 

viðbótarmöguleika hvað varðar menntun nemenda og skólinn þurfi að vera móttækilegur fyrir 

þessum auknu möguleikum. Að þeirra mati er það þannig að ef þessum tveimur hugmyndum 

er tekið fagnandi mun eiga sér stað róttækileg breyting á menntun nemenda í skólum (bls. 9). 

Sjónarmið sín rökstyðja áhugamennirnir með vísan í kennismiði eins og Dewey og hugmyndir 

um nemendur sem virka þátttakendur í eigin námi. Þeir gagnrýna hefðbundna skólann  og líta 

svo á að þar séu nemendur óvirkir meðtakendur og áherslan sé á próf og aðra miðstýringu. Að 

þeirra mati drepur slíkt kerfi forvitni nemenda og vilja til að læra. Sýn áhugamannanna er að 

skólinn sé vettvangur þar sem nemendur vinna að raunhæfum viðfangsefnum og hinir 

fullorðnu styðja og leiðbeina nemendum (bls. 28–29).  
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Efasemdarmenn setja spurningarmerki við fullyrðingar áhugamanna um tæknina. Þeir telja 

að tilkoma tölva í skólanna dragi úr fjölbreytileika kennslu og náms. Í þeirra huga þarf að 

vernda aðferðir kennslunnar fyrir afleiðingum nýrra miðla sem eru truflandi og jafnvel 

hættulegir (Collins og Halverson, 2009, bls. 30). Sýn efasemdarmannanna er sú að tæknin 

muni ekki breyta skólunum vegna þess að skólinn sé orðinn fastur á sínum stað og því erfitt 

að breyta kjarnanum án þess að trufla jafnvægið. Tæknina megi taka inn og nota en henni er 

ekki ætlað hlutverk sem einn af  kjarnaþáttum kennslunnar. Markmið kennslu sé að hvetja 

nemendur til að skilja stórfengleika mannlegrar hugsunar, kafa djúpt í málefni, skoða ólík 

sjónarhorn, miðla skoðunum sínum o.s.frv. Sumir telja tæknina vera truflun í leið að þessum 

markmiðum (Collins og Halverson, 2009, bls. 47–48). 

Áður en lengra er haldið þarf fyrst að skoða hvernig breytingar hafa orðið á samfélaginu og 

skólastarfi. 

3.1. Sögulegar breytingar 

Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson (1999) tala um að skólakerfið hafi tekið litlum 

breytingum frá dögum iðnbyltingarinnar þegar fólk fluttist úr sveitum í borgir og bæi. 

Börnum var safnað í skóla og skipt í stóra hópa eftir aldri. Taflan og krítin, skólastofan og 

kennsluaðferðir þar sem kennarinn útdeilir visku eru ennþá ríkjandi í mörgum skólastofum 

nútímans. Þeir spyrja sig hvort þetta skipulag henti jafnvel í nútímanum og þá? Erum við að 

búa börnin undir líf og störf í upplýsingasamfélagi? (bls. 11–12). Þó svo að margt hafi breyst 

frá því þeir skrifuðu þetta er samt sumt óbreytt og spurningarnar eiga ennþá við í dag. 

Breytingunni á menntakerfinu sem átti sér stað með iðnbyltingunni á fyrri hluta 19. aldar er 

hægt að lýsa sem breytingu frá lærlingamódeli yfir í formlega almenningsmenntun. Fyrir þann 

tíma var menntun á forræði foreldra og átti sér stað á heimilum fólks í sveitum (Collins og 

Halverson, 2009, bls. 49–50). Collins og Halverson setja fram þá kenningu að bandaríska 

skólakerfið hafi orðið til og þróast vegna fjögurra stórra samfélagsbreytinga: tilkomu 

prentvélarinnar, siðaskiptunum, frelsisstríði Bandaríkjanna og svo iðnbyltingunni. 

Iðnbyltingin leiddi til þess að mannvinir sem höfðu áhyggjur af velferð barna í iðnvæddu 

samfélagi komu á fót skólakerfi fyrir almenning (2009, bls. 50). Að mati Collins og 

Halverson (2009) hafa gríðarlegar breytingar orðið á tækni og samfélagi við upphaf 21. aldar 

sem hefur ekki skilað sér inn í skólana. Nefna þeir að áður hafi skólakerfið þróast með því að 

innleiða breytingar í samfélaginu og á námskránni með því að bæta við byggingum, áætlunum 

og kennurum. Þetta hafi þýtt að þrátt fyrir að aðstæður skólanna hafi verið breytilegar þá hafi 
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skólakerfið sjálft haldist nokkuð óbreytt. Það sem er að gerast núna er að aukin spenna er 

komin í skólakerfið vegna þeirra tæknilegu breytinga sem eru að eiga sér stað. Skólarnir eiga 

að undirbúa nemendur undir nýja tíma á sama tíma og þeir eiga að ábyrgjast að þeir sýni 

framfarir. Vandamál skólanna liggur í því að geta ekki tekist á við þá ábyrgð sem þeim er 

falin af yfirvöldum á sama tíma og þeir þurfi að kenna fleiri og fleiri börnum með ólíkan 

menningarbakgrunn. Að mati höfunda skapa þessar kröfur á skólana aðstæður sem kalla á 

róttækar breytingar á skólakerfinu líkt og gerðist í iðnbyltingunni upp úr miðri þar síðustu öld 

(2009, bls. 62–63). 

3.2. Tölvur og veraldarvefurinn 

Þó svo að saga upplýsinga- og samskiptatækninnar sé lengri en líklega margir gera sér grein 

fyrir þá miðast hún hérna við tölvuna og tölvutæknina. Nútíma tölvuna er hægt að rekja alla 

leið aftur til hugmynda Alan Turing á fjórða áratug síðustu aldar og smíða hans á 

Alheimsvélinni (e. Universal machine) (Hodges, 2013, án bls.tals). Þegar leið á öldina 

þróaðist tölvan og tölvutæknin með. Tilkoma PC og Apple tölva setti tölvuna í fjöldadreifingu 

og meðal annars inn í skólana. Það var ekki fyrr en á síðustu tveimur áratugum síðustu aldar 

sem notkun tölva fór að ryðja sér til rúms inni í skólunum og inni á heimilum. Menn hafa 

spáð því að hún muni bylta námi og kennslu á meðan gagnrýnendur hafa sett fyrirvara á og 

benda á aðrar tækninýjungar eins og sjónvarpið, myndböndin og útvarpið sem byltu engu 

(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001, án bls.tals).  

Hlutverk tölvunnar er margþættara en áðurnefndra miðlunartækja. Tölvan er meira en bara 

miðill, hún er um leið tæki sem nemandinn getur nýtt sér til náms. Ólíkt öðrum miðlum og 

tækjum sem komið hafa inn í skólastofur og ekki haft nein raunveruleg áhrif á skólastarf hefur 

tölvan fengið annað og mikilvægara hlutverk í höndum nemenda. Með nýjum kenningum um 

nám og inntak náms þar sem fókusinn hefur færst frá kennaranum og hvernig hann miðlar 

þekkingu til nemenda yfir í að skoða hvernig nemendur byggja þekkingu hefur opnast ný leið 

til að skoða tæknina. Tölvan fer því úr það að vera tæki sem kennarinn notar til að miðla 

þekkingu líkt og önnur tæki og miðlar gerðu yfir í að vera tæki fyrir nemandann sem hann 

nýtir til upplýsingaöflunar og úrvinnslu á þeim fróðleik sem hann aflar sér (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2001, án bls.tals).  

Stór breyting hefur átt sér stað á síðustu árum með tilkomu internetsins og veraldarvefsins. 

Internetið á sér lengri sögu en flestir gera sér grein fyrir. Það þróaðist fyrst í 

Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna á sjötta áratug síðustu aldar og fljótlega tóku háskólar í 
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Bandaríkjunum þróun þess upp á sína arma. Kerfið dreifðist til annarra landa og var í 

textaformi þar sem tölvupóstur var um 75% notkunar hans allt þar til að veraldarvefurinn kom 

á sviðið árið 1990. Nokkrum árum síðar kom fyrsti myndræni vefskoðarinn og honum fylgdi 

fljótlega aðgangur að tölvupósti, skráarflutningi og öðrum hlutum sem við þekkjum vel í dag. 

Veraldarvefurinn hefur þróast yfir í það að vera mikilvægasta verkfærið til viðskipta, 

samskipta og upplýsingaöflunar (Sif Þráinsdóttir, 2013, bls. 20). 

Internetið er í dag tæki til samskipta, það veitir aðgang að upplýsingum og þekkingu og er 

auk þess vettvangur fyrir fólk til að koma á framfæri verkum sínum, hugmyndum og 

skoðunum. Með því að tengja saman internetið og tölvur hefur orðið til nýtt fyrirbæri sem 

opnað hefur margar víddir. Í senn er nettengd tölva prentsmiðja, útvarp, bókasafn og sjónvarp 

ásamt því að vera tæki sem vinnur úr og með efni allra þessara miðla (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2001, án bls.tals). Úr þessu má ætla að upplýsinga- og samskiptatæknin eigi að 

styðja nám fremur en að vera tæki sem útdeilir. Frekar ætti að líta á þessa tækni sem eitthvað 

sem greiðir fyrir og hvetur áfram hugsun og þekkingarsmíð (Jonassen, Peck og Wilson, 1999, 

bls. 13). Tölvur og veraldarvefinn á að líta á sem eitthvað meira en tæki og tól sem kennarinn 

notar til að aðstoða nemendur. Tæknin á ekki að kenna nemendum heldur eiga nemendur að 

nota tækin og tæknina til að kenna sér sjálf, byggja upp eigin þekkingu með tæknina sér til 

stuðnings. 

Síðustu ár hefur þróun á tölvum og hugbúnaði verið afar hröð. Ný tæki hafa rutt sér til 

rúms innan upplýsinga- og samskiptatækni sem sumir segja að muni breyta öllu sem snýr að 

því hvernig við nálgumst menntun. Þetta á til dæmis við um spjaldtölvuna sem er hálfgerð 

endurskilgreining á tölvu. Það er þó frekar litið á hana sem afþreyingartæki til leikja, 

samskipta, upplýsingaöflunar og lestrar en tæki til ritvinnslu o.s.frv. (Sif Þráinsdóttir, 2013, 

bls. 37). Spjaldtölvan hefur ýmislegt fram yfir hefðbundnar tölvur og fartölvur. Hún er mjög 

létt og auðfæranleg. Allt rúmast inn í henni og því gerir hún flest verkfæri sem þarf að nota í 

skólanum eins og bækur, blöð og skriffæri óþörf. Það þarf ekki heldur endilega borð og stóla 

sem opnar möguleika á annarri nýtingu á kennslurýminu. Samskipti og aðgengi verða hraðari 

og auðveldari. Spjaldtölvan er með fjölbreytta nýtingamöguleika. Hún getur verið 

upptökutæki og myndavél og getur því sameinað ýmis verkefni eins og textagerð og 

kvikmyndavinnslu. Í raun gerir spjaldtölvan það að verkum að nemendur hafa aðgang að 

tölvu hvenær sem er (Sif Þráinsdóttir, 2013, bls. 46).  

Möguleikar til nýtingar á tækninni virðist miklir í skólastarfi og það þarf að skoða komu 

spjaldtölva og snjallsíma sérstaklega í þessu samhengi. 
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3.3. Hverju breytir upplýsinga- og samskiptatækni? 

Tækninýjungar hafa breytt gríðarlega miklu í samfélaginu og jafnvel hægt að segja að þær 

hafi breytt öllu í því hvernig við vinnum, lesum, skrifum, reiknum og hugsum sem er nokkurn 

veginn það sem menntun snýst um. Eftir sem áður er tölvunotkun ekki einn af kjarnaþáttum 

skólanna heldur er kjarni skólans byggður upp af fyrri tíðar tækni eins og bókum, 

krítartöflum, pennum og pappírsblöðum. Vinna nemenda fer að mestu fram með þessari eldri 

tækni á sama tíma og tölvan er miðlæg á vinnustöðum í nútímasamfélögum. Þeir sem eru 

áhugasamir um notkun tækninnar vilja halda því fram að bil sé að myndast milli skóla og 

vinnustaða vegna þessa (Collins og Halverson, 2009, bls. 9–10). 

Abbott (2001) talar um að með komu tölvutækninnar hafi hugtak eins og læsi tekið 

breytingum. Ekki sé lengur hægt að líta á læsi einungis í samhengi við orð eða texta  heldur sé 

læsi í dag í eðli sínu margmiðlun byggð upp af samblöndu orða, mynda, hljóða og 

hreyfimynda. Hann vitnar í grein frá árinu 1996 eftir hóp sem kallar sig New London Group 

þar sem bent er á að samfélagsbreytingar með tilkomu internetsins kalli á víðari skilgreiningu 

á læsi. Læsi sé reyndar ekki bara að breytast heldur skiptist það upp í ólíkar gerðir læsis (bls. 

9–10). 

Ein af þeim breytingum sem upplýsinga- og samskiptatækni býður upp á í kennslufræðum 

er tilfærsla frá kennaramiðaðri nálgun yfir í nemendamiðað nám. Nemendur og kennarar 

vinna saman að því að skapa þekkingu. Kennarinn er eftir sem áður jafnmikilvægur þó svo að 

hlutverkið breytist (Cohen, Manion og Morrison, 2004, bls. 71). Þetta breytta hlutverk er einn 

af stærstu þáttum sem nefndir hafa verið af talsmönnum speglaðrar kennslu. 

Collins og Halverson (2009) tala um að ein af afleiðingum tækninnar sé sú að hún sé farin 

að planta fræjum sínum í menntakerfið sjálft. Það er helst á síðustu árum sem þessar 

breytingar hafa farið að koma í ljós. Þetta nýja kerfi birtist í nokkrum myndum eins og í 

heimakennslu (e. home schooling), vinnustaðamenntun (e. workplace learning), fjarkennslu, 

fullorðinsmenntun (e. adult education), námssetrum (e. learning centers), fræðslusjónvarpi og 

myndum, kennsluhugbúnaði fyrir tölvur (e. computer-based learning), 

tæknimenntunarvottorðum (e. technical certification) og internetkaffihúsum. Þessu fylgir að 

menntun og nám á sér ekki lengur bara stað þegar maður er ungur heldur aflar maður sér 

menntunar alla ævi (bls. 66). Segja má að hér hafi átt sér stað talsvert mikil breyting frá 

hefðbundnum hugmyndum um skóla, nám og menntun.  
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3.4. Fjarnám, blandað nám og blendingar 

Fjarnám hefur lengi verið til í einhverri mynd, til dæmis í formi bréfaskóla en með tilkomu 

internetsins má segja að orðið hafi hálfgerð sprenging í þeim efnum. Fjarnám hefur náð festu í 

háskólum um allan heim, framhaldsskólanám er einnig stundað í fjarnámi og það er að aukast 

í grunnskólum. Til að mynda eru frægir og virtir háskólar í Bandaríkjunum eins og Harvard 

og Stanford farnir að bjóða upp á áfanga í fjarnámi og aðrir háskólar með tugi þúsunda 

fjarnema skráða í fjarnám (Collins og Halverson, 2009, bls. 75). 

Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir hvernig fjarnám hefur verið skilgreint og 

hvað einkennir slíkt nám. Keegan (2002) nefnir nokkra þætti sem hann telur einkenna 

fjarnám. Fyrir það fyrsta er að hans mati aðeins hægt að kalla nám fjarnám ef fjarlægð er milli 

nemenda og kennara allt námið. Í annan stað þurfa að vera gagnvirk samskipti milli nemenda 

og kennara og jafnvel milli nemendanna sjálfra. Í þriðja lagi þarf að nota tækni til samskipta. Í 

dag fer fjarnám að mestu fram í gegnum tölvur á internetinu. Fjórða atriðið er að 

menntastofnun verður að bera ábyrgð á, hafa umsjón með og skipuleggja námið. Fimmta og 

síðasta atriðið sem Keegan nefnir er að námið sé einstaklingsmiðað frekar en kennt í hópum 

og þó að möguleiki sé fyrir nemendur að hittast sé áherslan eftir sem áður á einstaklingsmiðun 

(bls. 19–20). Þó að þessi skilgreining sé komin til ára sinna er hún enn í fullu gildi. Ef við 

setjum speglaða kennslu undir þessa skilgreiningu sést að skilgreiningin á ekki við um hana. 

Spegluð kennsla þannig að innlögn á efni á sér stað fyrir utan kennslustofuna og síðan er 

unnið úr efninu í sjálfri kennslustundinni. Aftur á móti fellur spegluð kennsla vel að annarri 

tegund náms sem Garrison og Kanuka (2004) kalla blandað nám (e. blended learning) (bls. 

95). 

Blandað nám er byggt á tvenns konar námsumhverfi, þ.e. því sem tíðkast í fjarnámi og var 

lýst hér að ofan og hefðbundna skólaforminu. Graham (2006) nefnir að þetta tvennt hafi ekki 

verið hægt að sameina hingað til vegna þess að aðferðirnar eru ólíkar og miða við ólíka hópa 

nemenda. Hefðbundna skólaformið, staðnámið hefur einkennst af umhverfi sem er stjórnað af 

kennara. Því fylgir ríkuleg, lifandi og nákvæm samskipti sem gerast á rauntíma. 

Fjarnámsformið hefur hins vegar verið á hinum endanum, stjórnast af eigin hraða og fátækt af 

samskiptum og um leið verið námsefnismiðað og texta-miðlað (bls. 5). 

Garrison og Kanuka (2004) eru á sömu línu og Graham og skilgreina blandað nám sem 

blöndu af texta-miðluðu netnámi og staðnámi (bls. 96). Þeir telja að blandað nám bjóði upp á 

möguleika á umhverfi sem laði fram námseiginleika eins og gagnrýna og skapandi hugsun og 

fyrir slíka eiginleika sé þörf á upplýsingaöld (bls. 99). 
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Það sem vísað hefur verið til hér að framan um fjarnám og blandað nám byggir á 

rannsóknum á námi á háskólastigi og yfirfæra má flest sem lýst hefur verið þar á önnur 

skólastig. Til dæmis á umræða um gagnrýna og skapandi hugsun við um öll skólastig. 

Christensen, Horn og Staker (2013) hafa skoðað blandað nám í grunn- og miðskólum í 

Bandaríkjunum í tengslum við hugmyndir um annars vegar styðjandi nýsköpun (e. sustaining 

innovation) og hins vegar kljúfandi nýsköpun  (e. disruptive innovation). Skoða þeir þessar 

hugmyndir út frá kenningunni um blendinga (e. hybrids). Gott dæmi um blendinga eru 

svokallaðir tvinnbílar eða blendingsbílar (bls. 3–4). Segja þeir að í skólakerfinu sé blandað 

nám eins konar blendingsnýsköpun, þ.e. styðjandi nýsköpun sem snertir hefðbundna 

skólastofu þar sem markmiðið með blendingnum sé að fá það besta úr hvorum heimi, þ.e.a.s. 

það besta úr netnámi og það besta úr hefðbundnu skólastofunni. Að þeirra mati er speglaða 

kennslumódelið ein birtingarmynd styðjandi nýsköpunar. Speglaða módelið ásamt öðrum 

svipuðum módelum felur í sér helstu einkenni netnáms og hefðbundins náms (bls. 5). 

Speglaða kennslan kemur fram sem tækni fyrir kennara til að bæta þátttöku nemenda í 

náminu. Spegluð kennsla breytir ekki hvernig skólinn starfar eða umhverfi hefðbundnu 

skólastofunnar heldur nýtir hún kennara og stofuna betur (bls. 31–32). 

Tengsl blandaðs náms og speglaðrar kennslu eru samt hvorki línuleg né heldur skýr. Þrátt 

fyrir það er nokkuð freistandi að draga þá ályktun að spegluð kennsla sé, allavega að ákveðnu 

marki, rökrétt þróun á kennsluháttum sem orðið hafi til gegnum samspil skólastarfs og 

upplýsinga- og samskiptatækni. Hvort aðferðin er komin til að vera eða tímabundið 

tískufyrirbæri á eftir að koma í ljós. 

3.5. Þróun speglaðrar kennslu 

Þegar heimasíður, blaðagreinar og önnur rit um speglaða kennslu eru skoðaðar virðist 

hugmyndin um kennsluaðferðina hafa orðið til og mótast í meðförum títtnefndu Jonathan 

Bergmann og Aaron Sams árið 2007. Báðir kenna þeir efnafræði í dreifbýlisskóla í Colorado-

fylki í Bandaríkjunum. Margir nemenda þeirra misstu af mörgum tímum í lok dagsins vegna 

keppnisferðalaga sem tengdust íþróttum o.s.frv. Til að leysa þetta vandamál fóru þeir að taka 

upp fyrirlestra, sýningar og glærusýningar með glósum. Þetta settu þeir á Youtube svo 

nemendur gætu auðveldlega nálgast efnið (Hamdan o.fl., 2013, bls. 3). Þeir sáu leið til að nota 

tæknina til að koma til móts við nemendur, aðlöguðu kerfið að þeim en ekki öfugt eins og 

hefðbundnar kennsluhugmyndir eiga til að gera. Árið 2004 var Bandaríkjamaðurinn Salman 

Khan að aðstoða 13 ára frænku sína með stærðfræði en hún bjó hinum megin í landinu. Hann 
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ákvað að aðstoða hana í gegnum símann en til að sýna henni sjónrænt hvernig dæmin væru 

leyst notaði hann teikniforrit gegnum Yahoo síðuna. Hann tók upp „kennslustundina“ þegar 

hún gat ekki talað við hann í síma. Næstu árin fór hann að kenna fleiri og fleiri frænkum og 

frændum með því að taka upp kennsluna og setja á Youtube. Þetta leiðsagnarstarf varð 

upphafið að Khan Academy sem þróast hefur hratt, ár frá ári. Í dag horfa yfir tvær milljónir 

notenda á myndböndin í hverjum mánuði (Thompson, 2011, án bls.tals). Í fyrirlestri sem 

Khan hélt á TEDed ráðstefnu árið 2011 tekur hann fram að hann hafi ekki sjálfur skapað 

speglaða kennslu heldur hafi kennarar nýtt sér myndbönd hans til að spegla. Kennararnir 

sögðust ekki þurfa að útskýra eða halda fyrirlestur því efnið væri vel útskýrt á Youtube 

myndböndunum (Khan, 2013). En þessar breytingar sem koma með fjölbreyttari nýtingu á 

þegar tilkominni tækni má rekja enn lengra aftur en til Khan eða Bergmann og Sams.  

Strayer telur að líklegast sé hægt að rekja hugtakið spegluð kennsla aftur til hugmynda 

Baker frá árinu 2000 sem hann kallaði classroom flip og Lage, Platt og Treglia sem kölluðu 

þessa kennsluaðferð inverted classroom. Öll eru þau kennarar við háskóla í Bandaríkjunum. 

Líkast til er kveikjan að hugmyndinni um speglaða kennslu byggð á verklegum grunni frekar 

en kenningarlegum grunni (Strayer, 2007, bls. 18–19). Lage, Platt og Treglia (2000) vísa í 

nýlegar vísbendingar um að ef ósamræmi sé milli kennsluaðferða kennara og námsaðferða 

nemenda leiði það til þess að nemendur missi áhugann og læri minna. Þau benda á að í 

inngangsnámskeiðum í hagfræði sé fyrirlesturinn ráðandi kennsluaðferð og bjóði þannig ekki 

upp á þann fjölbreytileika sem þarf til að ná samvirkni milli kennara og nemenda. Vandinn 

liggi í því að kennarinn hafi takmarkaðan tíma til að haga kennsluaðferðum sínum þannig að 

þær henti öllum nemendum (bls. 30). Niðurstöður höfundanna gefa til kynna að auðveldara sé 

að brúa bilið milli ólíkra námsaðferða nemenda með því að spegla kennsluna heldur en með 

því að beita hefðbundnu fyrirlestrafyrirkomulagi (bls. 41).  

Strayer tengir þessa samræmingu á kennsluháttum kennara og námsháttum nemenda við 

þróunina sem átti sér stað á síðustu árum tíunda áratugarins og á fyrstu árum 21. aldar. Með 

tilkomu vefbyggðra (e. web-based) upplýsinga- og námskerfa (e. courseware management 

systems) þar sem kennarar og aðrir starfsmenn gátu hannað nettengt námsumhverfi varð til 

grundvöllur fyrir yfirfærslunni frá hefðbundinni skólastofu yfir í speglaða. Strayer bendir á að 

Baker ásamt Lage, Platt, og Treglia hafi notfært sér þetta til breytinga og í leiðinni einsettu 

þeir sér að nýta styrkleika tölvutækninnar til gera námsefni gagnvirkt og jafnvel skemmtilegt 

(bls. 17–18).  
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4. Tengsl speglaðrar kennslu og kenninga um nám 

Eins og áður hefur verið nefnt skiptist spegluð kennsla í tvo ólíka hluta: það sem gerist utan 

kennslustundar og það sem gerist innan hennar. Það sem gerist fyrir utan er í raun 

yfirfærslumódel atferlisstefnunnar þar sem þekking er yfirfærð. Innan kennslustofunnar er 

lögð áhersla á virka og lausnaleitarmiðaða vinnu nemenda sem byggir á hugsmíðahyggjunni. 

Eins og Strayer (2007) bendir á fylgir þessari hugmynd fræðilegt vandamál sem snýr að því 

að innan kennslurammans fara saman tvær námskenningar í sitthvoru rýminu. Fyrir utan 

kennslustofuna er þekking yfirfærð gegnum innlögn á efni en miðlað í gegnum tölvu. Innan 

kennslustofunnar er unnið úr efninu og þekkingin er byggð upp gegnum virka þátttöku 

nemenda (bls. 12–13).  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um það hvernig nám fer fram. Þær eru oftast nær 

þverfaglegar og koma til dæmis úr sálfræði, heimspeki, félagsfræði og uppeldis- og 

menntunarfræðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 114). Hér verða skoðaðar  tvær helstu 

námskenningar sem koma með ólíka sýn á hvernig þekking verður til: hugsmíðahyggjan og 

atferlisstefnan. Áherslan verður þó að mestu á að skoða kenningar hugsmíðahyggjunnar og 

þær nemendamiðuðu kenningar sem spegluð kennsla styðst við og þróast hafa úr 

hugsmíðahyggjunni. 

4.1. Atferlisstefnan 

Í sálfræðinni varð til skóli sem fór að leggja áherslu á hlutlægar vísindarannsóknir og skoða 

áhrif utanaðkomandi þátta á þroska og þróun mannsins. Óhætt er að segja að atferlisstefnan 

hafi haft mikil áhrif á og mótað skólastarf enda var litið á hana sem hina einu sönnu leið til 

náms. Aðalkrafa atferlisstefnunnar er að það sé aðeins hægt að rannsaka það sem hægt er að 

mæla og athuga. Úr þessari kröfu sprettur sú skoðun að þróun sé hegðun sem hægt er að 

fylgjast með og hægt er að læra. Þessi þróun á stað í samskiptum við umhverfið (Santrock, 

2011, bls. 26). Tvo kennismiði er vert að nefna í tengslum við atferlisstefnuna, þá Skinner og 

Bandura. Báðir hafa þeir haft stór áhrif innan námskenninga og þó svo að þeir séu báðir 

atferlissinnar þá er margt ólíkt í kenningum þeirra. 

Samkvæmt Skinner og kenningu hans um virka skilyrðingu, eykst eða viðhelst tíðni 

hegðunar með styrkingu í kjölfar hennar eða að dregið er úr tíðninni með refsingu. Afleiðing 

hegðunar breytist því í tengslum við líkindi á tíðni hegðunar. Með öðrum orðum er hegðun 

sem felur í sér hvetjandi svörun mun líklegri til þess að eiga sér stað en hegðun sem felur í sér 

refsandi svörun (Santrock, 2011, bls. 26). Út frá rannsóknum sínum á dýrum, rottum og 
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dúfum dregur hann þá ályktun að jákvæðar styrkingar hvöttu menn og dýr til að endurtaka 

góða hegðun. Að hans mati virkuðu refsingar tímabundið á meðan áhrif styrkingar væru 

komnar til að vera. (Brown, 2005, bls. 54). Áhrif Skinner gæta víða í skólakerfinu á Íslandi. 

Jákvæð styrking er til að mynda notuð í agastjórnunarkerfum sem skólarnir nota eins og til 

dæmis SMT-skólafærni í grunnskólum Hafnarfjarðar. Þetta kerfi er byggt á PBS aðferðinni 

sem gengur út á að koma í veg fyrir og stöðva hegðunarfrávik og um leið skapa jákvætt 

andrúmsloft (Áslandsskóli, e.d., án bls.tals). 

Í atferlissinnuðu námsumhverfi er kennsla markviss, vel skipulögð og aðaláhersla er lögð á 

endurteknar æfingar og utanbókarlærdóm. Í gildi eru reglur sem nemendur eiga að fylgja og 

kennarinn stýrir nemendum í gengum framkvæmd þar sem umbun er notuð til þess að móta 

hegðun nemenda. Umbun eða viðurkenningu fá nemendur fyrir að fylgja settum reglum og 

vinna verkefni eftir forskrift kennarans (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 17). 

Í anda atferlisstefnunnar samþykkti Bandura að áhrif umhverfis séu sterk í þroska og þróun 

mannsins. En ólíkt Skinner og félögum þá samþykkti hann að hugsun og hugrænir þættir væru 

mikilvægir til að skilja þroska mannsins. Hann setti fram félagsnámskenningu sem leggur 

áherslu á samspil hegðunar, umhverfis og hugrænna þátta sem lykilatriða í þroska. Fyrri 

rannsóknir hans beindust að svokölluðu herminámi sem felur í sér að nám á sér stað með því 

að fylgjast með öðrum. Dæmi um þetta er barn sem fylgist með föður sínum öskra og koma 

illa fram við annað fólk. Síðar með jafningjum sínum sýnir barnið sambærilega hegðun og 

faðirinn. Síðari rannsóknir hans hafa beinst að sjálfsöryggi einstaklingsins og þeirri trú á að 

hann geti stjórnað sinni eigin velgengni (Santrock, 2011, bls. 27). Það sem greinir Bandura frá 

Skinner og öðrum hreinræktuðum atferlissinnum er að hann sameinar atferli og hugræna, 

innri og ytri, þætti sem hafa áhrif á nám. 

Gagnrýni á atferlissinna og kenningar þeirra í tengslum við nám og þekkingarmyndun var 

nokkuð sterk eftir miðja síðustu öld. Hugræna byltingin upp úr 1960 með Bruner og fleiri í 

fararbroddi dró athygli fræðimanna frá námskenningum atferlissinnanna (Bruner, 2006, bls. 

227). Gagnrýnin á Skinner og aðra hreina atferlissinna beindist að því að of lítil áhersla væri á 

hugræna þætti ásamt því sem litið væri framhjá breytingum sem eiga sér stað í gegnum 

þroskaferli einstaklinga (Santrock, 2011, bls. 27).  

Eins og sést á þessari yfirferð gætir áhrifa atferliskenninga enn í skólakerfinu. Umbun, agi 

og jákvæðar styrkingar hafa sett svip sinn og gera enn. 
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4.2. Hugsmíðahyggjan 

Eins og nafnið gefur til kynna er með hugsmíðahyggjunni vísað til hugmynda um það hvernig 

við hugsum og hver tengslin eru milli þekkingar og skilnings. Hugsmiðahyggjan gengur út frá 

því að skilningur og þekking byggist upp, hún sé ekki yfirfærð. Öll fyrri þekking og reynsla 

hefur áhrif og gagnleg þekking byggist upp aðeins eftir mikla vinnu og æfingar (Allyson 

Macdonald, 2000, bls. 60). Ef þetta er sett í samhengi við hvernig nemendur læra þá er hægt 

að segja að tveir einstaklingar sem fá sömu kennsluna séu líklegir til að fá  ólíka útkomu þar 

sem útkoman byggist meðal annars á fyrri þekkingu á efninu, túlkun þeirra á efninu og því 

hversu virkir þeir voru (Pritchard og Wollard, 2010, bls. 5).  

Þar sem sýn hugsmiðahyggjunnar á nám tengist náið hugmyndinni um speglaða kennslu 

eins og komið hefur fram hér að framan verður hér gerð grein fyrir hugmyndum helstu 

kennismiða sem settir hafa verið undir hatt hugsmíðahyggjunnar, þá Piaget, Vygotsky, Dewey 

og Bruner. 

Kjarninn í kenningum Piaget um nám og vitsmunaþroska byggist á að börn læri aðallega í 

gegnum eigin gjörðir á ytri þáttum þekkingar og reyni að byggja upp eigin flokkun á 

hugsunum á meðan þau vinna í að koma skipulagi á heiminn í kring. Þannig eru þau ávallt að 

bæta við sig þekkingu og hæfni jafnóðum og þau taka inn upplýsingar og samþætta þær í 

síbreytilegan, margflókinn og samhangandi skilningsramma. Til að ná hlutlægri þekkingu 

fullorðinna fara börn á virkan hátt í gegnum þroskastig þar sem þau þróa með sér ýmsar 

tilgátur sem byggjast á eigin reynslu og samþætta þessar tilgátur ýmsum kenningum sem þau 

hafa myndað með sér um heiminn (Dimitriadis og Kamberelis, 2006, bls. 170).  

Piaget setti fram sína vitsmunaþroskakenningu með því að skipta þroskaferli barna í fjögur 

afmörkuð stig. Öll börn ganga í gegnum þessi stig í sömu röð en staða barna er í þessum 

stigum og hvenær þau flytjast af einu stigi á annað sem getur verið einstaklingsbundið. Barn 

getur líka verið á ólíku stigi milli hluta (Charles, 1982, bls. 1). Fyrsta þroskastigið kallar hann 

skynhreyfistigið (e. sensorimotor) og nær frá fæðingu til tveggja ára aldurs, annað stigið er 

foraðgerðastigið (e. preoperational) sem spannar aldurinn frá tveggja til sjö ára, þriðja 

þroskastigið kallast hlutbundnar aðgerðir (e. concrete operational) og er frá sjö til ellefu ára. 

Fjórða og síðasta stigið kallar hann formlegar aðgerðir (e. formal operational) og miðast við 

aldursbilið ellefu til fimmtán ára (Pritchard og Wollard, 2010, bls. 13). 

Út frá þessum hugmyndum Piaget má áætla að þar sem barnið er í fyrirrúmi og virkt í sinni 

eigin þekkingarsmíð sé það næsta víst að börn þurfi að vera virk í kennslustundum til að nám 

eigi sér stað. Börn þurfa að hafa eitthvað fyrir stafni, helst snerta, handleika, skoða og virða 
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fyrir sér gögn og efni. Kennarinn þarf að sjá til þess að þau fái að tala og vinna saman að 

verkefnum sem falla að þroska þeirra. Í þessu hlutverki er kennarinn ekki miðlari þekkingar 

heldur felst hlutverk hans meira í að greiða veginn fyrir því að nám geti átt sér stað (Charles, 

1982, bls. 26–29).  

Hjá Piaget sjáum við vel þá þætti hugsmíðahyggjunnar sem hafa haft gríðarlega sterk áhrif 

í menntarannsóknum. Það má segja að með kenningum Piaget hafa fókusinn farið frá því að 

líta á börn sem óvirka móttakendur efnis yfir í virka þekkingarsmiði.  

Kenning Vygotsky hefur verið kölluð félagsleg hugsmíðahyggja sem aðgreinir hann frá 

Piaget og liggur munurinn í hugmyndunum um það hvernig þekking verður til. Nám var í 

huga Vygotsky ekki aðeins miðlægt í vitsmunaþroska heldur kjarninn í félags- og 

menningarlegri athöfn. Hann leit á hæfileikann til að kenna og taka leiðsögn sem 

grundvallareiginleika mannsins (Moll, 1992, bls. 1). Ólíkt Piaget, sem taldi þekkingu vera 

algilda sem hver og einn einstaklingur þarf að byggja upp, þá setti Vygotsky fram þá 

kenningu að þekking byggist upp í félagslegum athöfnum sem væri dreifð í samfélaginu. 

Þróun eða þroski ætti sér stað þegar félagleg samskipti breyttust í hugræna virkni. Í sambandi 

náms og þekkingar breytist aldrei sambandið milli náms annars vegar og félags- og 

menningarheim barnsins hins vegar. Það sem tekur breytingum er hvernig sambönd og ýmsar 

gerðir miðlunar, eins og tungumál, eru skilgreind og skoðuð (Dimitriadis og Kamberelis, 

2006, bls. 191–192).  

Vygotsky setti fram hugtak sem gott er notast við þegar nálgun hans á menntun er útskýrð. 

Hugtakið er kallað svæði mögulegs þroska eða þroskasvæðið (e. zone of proximal 

development), oftast skammstafað ZPD. Þetta svæði er skilgreint sem svæðið milli þess staðs 

sem hámarks skilningur nemandans er og mögulegur þroski hans liggur. Börn þurfa aðstoð 

inn á þetta svæði og síðan yfir á nýtt og hærra svæði þekkingar. Barnið ræður í raun við neðri 

mörk svæðisins en þarfnast aðstoðar og leiðsagnar til þess að ráða við efri mörkin. 

Lykilatriðið eru þessi félagslegu samskipti sem nemandinn þarf að eiga við einhvern sem 

hefur meiri þekkingu en hann (Pritchard og Wollard, 2010, bls. 14–15). ZPD hefur reynst 

kennurum og öðrum sem standa að menntun og þroska barna mikilvægt verkfæri. Það nám 

sem virkar best á sér stað innan ZPD svæðisins og markmiðið er alltaf að færa sig upp úr 

núverandi hæfni- og þekkingarstigi. Við þetta ferli eru notaðir svokallaðir vinnupallar (e. 

scaffolding) (Dimitriadis og Kamberelis, 2006, bls. 197). Vinnupallar virka eins og 

vinnupallar á byggingu. Þeir eru hugsaðir sem verkfæri og stuðningur að áður ómögulegu 

verki og aðeins þegar þörf krefur. Þeir styðja nemendur til þátttöku án þess að breyta 
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athöfninni og eðli athafnarinnar. Markmið stuðningsins er að gera nemandann sjálfstæðari og 

virkari í athöfninni, færa hann frá áhorfendahlutverki yfir í fullgildan þátttakenda. Þegar það 

gerist eru vinnupallarnir fjarlægðir og nýir byggðir utan um nýjar athafnir (Allyson 

Macdonald, 2000, bls. 61). Sem dæmi þá hefur verið sýnt fram á að samvinna lítils hóps barna 

með notkun upplýsinga- og samskiptatækni getur aðstoðað þau við að veita hvort öðru 

vinnupalla. Önnur rannsókn hefur sýnt að vinnupallar geta komið frá kennaranum með því að 

hjálpa nemendum að staðsetja og meta efni af internetinu í gegnum leitir af vefnum (Cohen, 

o.fl., 2004, bls. 68–69). 

Það er eins með Vygotsky og Piaget að áhrif hans á menntarannsóknir er gríðarlega mikil. 

Þó svo að frumforsenda þeirra sé sú sama; þekking byggist upp hjá einstaklingum en er ekki 

yfirfærð þá er nálgun þeirra ólík og liggur munurinn í félagslega þættinum. 

Hugmyndir bandaríska heimspekingsins Dewey um að allt nám byggi á reynslu hafa 

markað djúp spor í menntunarfræðum. Dewey er talinn einn af frumkvöðlum verkhyggjunnar 

í heimspeki. Verkhyggjan er tengd raunhyggjunni þannig að báðar stefnur telja að leitin að 

þekkingu verði að byggja á reynslu eða skynjun. Hjá Dewey og öðrum verkhyggjumönnum er 

öflun þekkingar virkt ferli sem byggist á rannsókn en ekki bara útkoma úr rannsókninni 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 16–18). 

Í hugmyndum Dewey er hugtakið reynsla algert grundvallarhugtak. Dewey segir að reynsla 

sé hvort tveggja virkt og óvirkt ferli. Að öðlast reynslu krefst þess að vera virkur, gera 

eitthvað. En um leið þarf að taka á móti afleiðingunum, verða fyrir einhverju, og því er krafa 

að vera óvirkur á sama tíma. Þetta ferli gerist aldrei í tómarúmi og því verður reynslan til við 

ákveðnar félagslegar aðstæður, í samskiptum og samhengi við umhverfi (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 58–59). 

Reynsluhugtakið verður ekki skilið nema í samhengi við hugsun og ígrundun. Hjá Dewey 

gefur hugsun sýn á tengsl milli gjörða og afleiðinga. Án hennar geta menn ekki sett sér 

markmið með gerðum sínum. Eins er farið með reynslu því hún er forsenda þess að geta sett 

sér markmið og unnið að þeim. Endurlit og ígrundun gefur mönnum innsæi og visku til að sjá 

tengsl gjörða og afleiðinga. Einstaklingurinn þarf að tengja athöfn og afleiðingar hennar bæði 

fram og aftur í tímann, þess vegna getur maðurinn lært af reynslunni, sett sér siðareglur 

o.s.frv. Reynslan er ekki mikils virði ef ekki er brugðist við, ígrundað og hugsað um 

afleiðingar (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 59–60). 

Hugmyndir Dewey um menntun eru mjög svo í anda hugsmíðahyggjunnar. Í huga hans er 

menntun félagslegt ferli, ómeðvitað en raunverulegt og ómissandi þáttur í lífi barns eins og 
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eitthvað annað. Menntun er því lífsferli, ekki undirbúningur undir lífið enda ógerlegt að 

undirbúa barn undir ófyrirséðar aðstæður framtíðar (Dewey, 2010, bls. 169–171). Hann leit 

svo á að skólinn, heimilið og samfélagið væru tengd órjúfanlegum böndum og skólinn þyrfti 

að endurspegla samfélagið. Kennarinn var að hans mati of mikið að þröngva ákveðnum 

hugmyndum og venjum upp á barnið í stað þess að vera armur samfélagsins sem velur 

utanaðkomandi áhrif á barnið og um leið aðstoðar það við að bregðast rétt við (Dewey, 2010, 

bls. 172–173). Í raun var hann með öðrum orðum að segja að áherslan væri of mikil á kennslu 

í stað þess að láta hana snúast um nám.  

Líkt og Vygotsky gerir námskenning Bruner ráð fyrir, að nám sé virkt félagslegt ferli. Eitt 

helsta þema Bruner er að líta á nám sem virkt ferli þar sem nemandinn býr til ný hugtök og 

hugmyndir úr núverandi og eldri þekkingu. Nemandinn er virkur í því að velja og vinna úr 

upplýsingum, býr til tilgátur og tekur ákvarðanir út frá neti af skemum sem gefa reynslu, 

tilgang og formgerð. Þessi hugræna formgerð gerir einstaklingnum kleift að byggja á 

fyrirliggjandi þekkingu í því markmiði að halda áfram og fara lengra. Hlutverk kennarans er 

því að hvetja nemendur til að gera uppgötvanir sjálf og í því samhengi ættu samskipti kennara 

og nemenda að vera í stöðugum samræðum til þess að ná settu marki. Kennarinn virkar því 

sem stuðningur við að umbreyta upplýsingum yfir í snið sem hentar þeim skilningi sem 

nemandinn er staddur á hverju sinni (Pritchard og Wollard, 2010, bls. 15). Eins og sést á 

þessu er Bruner mjög á pari við hugmyndir Vygotsky og Dewey um nám sem virkt félagslegt 

ferli. 

4.3. Samanburður á atferlisstefnunni og hugsmíðahyggjunni 

Gott er að skoða þessar tvær ólíku sýnir á nám og þekkingu út frá því hvernig þær passa inn í 

skólastofuna. Í töflu 1 má sjá lýsingu Good og Brophy (2003, bls. 413) á muninum á sýn 

atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar á þekkingu, nám og kennslu sem greina má þegar 

þær eru bornar saman:  
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Tafla 1. Tvær ólíkar sýnir á kennslu og nám 

Sýn atferlisstefnunnar Sýn félagslegrar 
hugsmíðahyggju 

 
Þekking er stöðugt safn 

upplýsinga sem yfirfærist frá 
kennara eða texta til nemanda. 

 
Þekking er túlkun sem þróast 

og byggist upp gegnum 
samræður. 

 
Kennarinn og texti fá 

yfirvaldshlutverk og eru 
handhafar þekkingar sem 
nemendur þurfa að lúta 

 
Þekkingin byggist upp á 

röksemdarfærslu og 
fyrirliggjandi gögnum. 

Nemendur hafa fram að færa 
sérþekkingu eins og aðrir. 

 
Kennarar bera ábyrgð á námi 
nemenda með því að leggja 
fram upplýsingar og stjórna 

athöfnum og verkefnum. 

 
Kennarar og nemendur bera 

sameiginlega ábyrgð á náminu. 

 
Kennarinn útskýrir, kannar 
skilning og leiðréttir svör 

nemenda. 

 
Kennarinn stýrir umræðum 

með spurningum sem ýta undir 
skoðanaskipti, aðstoðar að 

finna samhljóm sem og 
ágreining. 

 
Nemendur leggja á minnið og 
endurtaka það sem hefur verið 

útskýrt. 

 
Nemendur sækjast eftir að 

skilja nýjar upplýsingar  með 
því að tengja forþekkingu sína 

og samræður við aðra til að 
mynda sameiginlegan skilning. 

 
Samræður leggja áherslu á 

æfingar og endursögn. Leitast 
er eftir réttum svörum 

 
Samræður leggja áherslu á 

ígrundandi umræður og búa til 
þekkingarnet tengdrar 

þekkingar þar sem leitast er 
eftir hugsun nemenda. 

 
Kennsluathafnir byggjast upp á 

endurtekningum sem fylgja 
skref fyrir skref ákveðinni 

reikniforskrift. 

Kennsluathafnir leggja áherslu 
á nýtingu þekkingar við 

raunverulegar aðstæður sem er 
hægt að yfirfæra í stærra 

samhengi. 
 

Nemendur vinna sjálfstætt við 
æfingar á því sem var yfirfært. 

 
Nemendur vinna saman sem 

eitt námssamfélag sem byggir 
upp sameiginlegan skilning í 

náminu. 
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Á töflunni má glöggt sjá hversu ólíkar atferlisstefnan og hugsmíðahyggjan eru í útfærslu í 

skólastofunni. Það er jafnvel hægt að segja að þær séu á sitthvorum endanum. Þó að óhætt sé 

að segja að atferlisstefnan sé ekki lengur ráðandi hugmyndafræði er ekki hægt að fullyrða að 

búið sé að úthýsa henni úr skólastarfi. Það þarf ekki að leita lengi til að finna kennslustund þar 

sem nemendur sitja óvirkir undir útlistun kennarans og treysta alfarið á kennarann, þekkingu 

hans og hæfileika til að miðla henni. 

En hvernig verða nemendamiðaðir kennsluhættir í anda hugsmíðahyggjunnar til? Hér á 

eftir verður gerð grein fyrir náms- og kennsluháttum sem bent hefur verið á að falli vel að 

hugmyndum hugsmíðahyggjunnar um nemendur sem virka þekkingarsmiði og þeir skoðaðir í 

ljósi hugmyndafræðinnar að baki speglaðri kennslu. 

4.4. Náms- og kennsluhættir hugsmíðahyggjunnar og tengsl þeirra við 

hugmyndir um speglaða kennslu 

Ef reynt er að lesa í það hvers konar náms- og kennsluhættir falli undir hugmyndir 

hugsmíðahyggjunnar kemur hugmyndin um virkt nám (e. active learning) fyrst upp í hugann. 

Í rauninni má líta á virkt nám sem nokkurs konar hugmyndafræðilega regnhlíf yfir þær 

kennsluaðferðir sem rúmast innan kenningarinnar eða jafnvel kenningar hugsmíðahyggjunnar 

í framkvæmd. Skilgreiningin á virku námi er oftast nær að virkt nám sé kennsluaðferð/ir sem 

lætur nemendur vera virka í lærdómsferlinu sjálfu. Þó svo þessi skilgreining sé það víð að 

innan hennar rúmist möguleiki fyrir notkun á hefðbundnum aðferðum eins og heimanámi þá 

er lykilatriðið það sem gerist innan kennslurýmisins. Oft er litið á virkt nám sem andstæða 

aðferð við hefðbundinn fyrirlestur (Prince, 2004, bls. 1).  

Ein aðalforsenda speglaðrar kennslu er sú að opna möguleikann fyrir nemendur til að læra 

gegnum margskonar tegundir athafna í kennslustofunni og af þeirri ástæðu er nauðsynlegt að 

skoða nánar hvað átt er við þegar talað er um virkt nám (Strayer, 2007, bls. 32). Hér að neðan 

verður rýnt í aðferðir sem rúmast innan hugmyndarinnar um virkt nám . 

Eitt mikilvægasta hlutverk skólastarfs er að auka félagsþroska nemenda. Aukin færni í 

samskiptum og samvinnu er þar lykilatriði. Til þess að auka færni er almennt viðurkennt að 

gefa þurfi nemendum tækifæri til samvinnu. Hefðbundin hópavinna hefur orðið fyrir gagnrýni 

fyrir að skila ekki nægilegum árangri. Á meðan hefur samvinnunám (e. cooperative learning) 

sem lítur ákveðnum reglum og skipulagi, ólíkt hópvinnu, orðið meira áberandi. Það sem helst 

hefur aðgreint samvinnunám frá hefðbundinni hópavinnu er áherslan á mikilvægi 

einstaklingsins innan hópsins þar sem nemendur eru háðir framlagi hvers annars. Eins hefur 
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verið lögð áhersla á að hópurinn þurfi að læra sjálfsmat gegnum eigið starf og árangur, bæði 

náms- og félagslegan (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999, bls. 170–171).  

Johnson og Johnson (2009) tala um að samvinnunám sé runnið undan félagslegum 

samvirknikenningum og hafi þróast á síðustu 60 árum yfir í að verða ráðandi kennsluaðferð í 

heiminum. Samvinnunám er nýtt á öllum skólastigum, þvert á öll fög og því óhætt að fullyrða 

að það virkar sem kennsluaðferð (bls. 365). Til þess að ná markmiðum samvinnunáms um 

góðan árangur í námi og njóta þess að læra þurfa nemendur að taka ábyrgð og skila sínu verki. 

Hlutverk kennarans er að bera ábyrgð á að skipuleggja kennslu þannig að þessi markmið náist 

(Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005, bls. 70). Samvinnunám er svo tengt annarri aðferð sem 

samhliða fellur vel að speglaðri kennslu. 

Jafningjanám (e. peer-assisted learning) er skylt samvinnunámi. Til dæmis er mikið um 

jafningjakennslu (e. peer tutoring/instruction) í samvinnunámi. En þó svo þessar aðferðir séu 

tengdar á mikið af jafningjakennslu sér stað á þann hátt að einn einstaklingur kennir öðrum 

einstaklingi (Boud, 2001, bls. 6). Jafningjakennsla er ekki einsleit kennsluaðferð heldur nær 

hún yfir fjöldann allan af aðferðum. Í grunninn er auðveldast að skilgreina hana sem „öflun 

þekkingar og hæfni gegnum virka aðstoð og stuðning meðal jafningja“ (Topping og Ehly, 

1998, bls. 1–2). Þessi einfalda skilgreining hefur sínar takmarkanir. Sem dæmi þá hefur orðið 

jafningi verið túlkað það vítt að það hefur átt við um það þegar háskólanemi leiðbeinir barni á 

skólaaldri. Áður fyrr voru bestu nemendurnir settir sem jafningjakennarar en á síðustu 

áratugum hefur það sýnt sig að þessi aðferð virkar best þegar nemendur eru nálægt hvor 

öðrum í getu. Sá sem er að kenna er líka að læra með því að kenna (Topping og Ehly, 1998, 

bls. 1–2). 

Bergmann og Sams (2012a) fjalla um að í speglaðri kennslu séu nemendur duglegir að 

aðstoða hvor aðra og mynda samvinnuhópa. Það gerist vegna þess að nemendur eru hættir að 

reiða sig á kennarann sem eina brunn þekkingar. Þeir telja þessi aukin samskipti nemenda 

vera, ásamt auknum samskiptum við kennarann, einn helsta kost speglaðrar kennslu (bls. 27).  

 Önnur kennsluaðferð sem tengist bæði samvinnunámi og jafningjanámi er 

lausnaleitarnám (e. problem-based learning). Aðferðin á töluvert skylt við hugmyndir Dewey 

um mikilvægi praktískrar reynslu við nám. Með lausnaleitarnámi læra nemendur með því að 

takast á við og leita lausna á verkefnum ásamt því að ígrunda reynsluna sem fylgir ferlinu 

(Hmelo-Silver, 2004, bls. 236). Þórunn Óskarsdóttir hefur skoðað og unnið með 

lausnaleitarnám hér á landi. Segir hún að námið „grundvallast á umræðum og þekkingarleit til 
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lausnar á raunverulegum vandamálum. Þessari aðferð er ætlað að stuðla að sjálfstæði í námi 

og búa nemendur undir að takast á við flókin viðfangsefni og leysa þau“ (2005, án bls.tals). 

Þórunn setur upp framvindu lausnaleitarnáms í stórum dráttum þannig upp að fyrst er 

vandamálið/verkefnið kynnt. Síðan er hugmyndum og fyrri þekkingu nemenda safnað saman 

og á eftir fylgir tími spurninga og samanburður á þekkingu hvers og eins. Þegar það er búið 

skipta nemendur með sér ábyrgð á stökum spurningum og vinna að því að finna hvar leita 

skuli svara. Í lokin hittast nemendur aftur saman og skoða nýjar upplýsingar og endurbæta 

spurningar (2005, án bls.tals). 

Eins og sést þá rúmast lausnaleitarnám inn í hugmyndir hugsmíðahyggjunnar um virkt 

nám. Og eins og áður sagði þá byggir ein aðalforsenda speglaðrar kennslu á kennsluaðferðum 

sem bjóða upp á fjölbreyttar athafnir innan kennslustofunnar (Strayer, 2007, bls. 32) sem kalla 

má virkt nám. Allar þrjár aðferðirnar nefndar að ofan falla undir þessa flokkun á virku námi 

sem forsenda byggir á. 

Eftir skoðun á speglaðrar kennslu í ljósi kenninga um nám- og kennsluhætti 

hugsmíðahyggjunnar er rökrétt skref að skoða aðferðina út frá og máta við ákveðna þætti í 

gildandi aðalnámskrá grunnskóla. 
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5. Aðalnámskrá grunnskóla og spegluð kennsla 

Menntastefna yfirvalda kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla og þar kemur fram hlutverk 

skólastarfs í grunnskóla. Almennur hluti nýrrar aðalnámskrár kom út árið 2011 og innleiðing 

hennar á að taka þrjú ár sem þýðir að formlega tekur hún gildi á þessu ári. Skólar eiga sjálfir 

að útfæra þá stefnu sem birtist í aðalnámskrá í samráði við kennara. Það gera þeir með því að 

þróa skólanámskrár og er það á ábyrgð kennara að útfærsla kennslu samkvæmt skólanámskrá 

sé í samræmi við stefnuna sem birtist í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 12). Kennarar þurfa því að haga starfsháttum sínum þannig að það samræmist 

aðalnámskrá, þar á meðal er val á kennsluaðferðum. Ef kennarar ætla til dæmis að nota 

speglaða kennslu þurfa þeir að geta rökstutt að það samræmist markmiðum í aðalnámskrám. 

Því liggur beint við að skoða hvernig áherslur námskrárinnar falla að hugmyndafræði og 

aðferðum speglaðrar kennslu og verður athyglinni þar einkum beint að grunnþáttunum sex 

sem eru byggingarefni námskráarinnar og lykilhæfniþáttunum fimm sem hugsaðir eru sem 

leiðarvísir við val á kennsluaðferðum, námsmatsaðferðum og námsefni. Af grunnþáttunum 

sex og til einföldunar verður læsi sérstaklega tekin fyrir og skoðað sem dæmi. 

Gildandi Aðalnámskrá grunnskóla inniheldur menntastefnu sem byggist á sex grunnþáttum 

menntunar. Þessum þáttum er ætlað að vera leiðarvísir við alla námskrárgerð. Grunnþættirnir 

eru: 

 læsi,  
 sjálfbærni,  
 heilbrigði og velferð,  
 lýðræði og mannréttindi,  
 jafnrétti, 
 sköpun. 

 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14). 

 

Hugmyndin er að grunnþættirnir fléttist inn í aðalnámskrá á öllum skólastigum á þann hátt 

að skólastarf sé mótað af þáttunum. Meðal annars er tekið fram að „vinnubrögð kennara og 

annarra, sem starfa í skólum, eiga að mótast af grunnþáttunum þannig að stuðlað sé að 

sjálfstæði, frumkvæði og þróun í skólastarfi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 15). Eins og gefur að skilja er ekki auðvelt að festa hendur á hugtökunum sem falla undir 

grunnþætti menntunar og því er erfitt að skoða með nákvæmni hvort spegluð kennsla og 

grunnþættirnir fara saman. En ef við skoðum grunnþættina út frá fjórum lykilþáttum 

speglaðrar kennslu sjáum við að þetta fer vel saman. Þessir fjórir lykilþættir voru: 
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sveigjanleiki, nemendamiðaðir kennsluhættir, sérvalið námsefni af kennaranum og 

fagmennska kennara. Auðvelt er að draga þá ályktun að til þess að grunnþættir menntunar 

fléttist inn í allt skólastarfið þurfi allir þessir fjórir lykilþættir speglaðrar kennslu að liggja til 

grundvallar.  

Ef við skoðum læsi út frá hugmyndum um notkun upplýsinga- og samskiptatækni þá er því 

haldið fram að með komu hennar hafi ekki lengur verið hægt að líta á læsi bara út frá 

prentmálinu heldur hafi það færst til og víkkað út (Abbott, 2001, bls. 9). Hugtakið hefur því 

fyrir tilstilli upplýsinga- og samskiptatækni stækkað og nær til fleiri þátta. Þó svo að læsi 

snúist að mörgu leyti um kerfisbundin tákn og miðlunartækni þá snýst það að mestu leyti um 

merkingarsköpun. Læsi hefur því það meginmarkmið að virkja nemendur í eigin 

merkingarsköpun og um leið umskapa og umskrifa heiminn. Þetta gera nemendur með hjálp 

upplýsinga- og samskiptatækni og miðla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

16–17). 

Í 8. kafla almenna hluta aðalnámskrár, um inntak og skipulag náms, er tekið fram hvernig 

kennslu skal hagað. Kennurum ber að velja árangursríkustu leiðirnar út frá þeim 

hæfniviðmiðum sem stefnt er að hverju sinni. Val á kennsluaðferðum þarf að taka tillit til 

aldurs og þroska nemenda ásamt eðli viðfangsefnis. Kennsluaðferðir eiga að hafa það að 

markmiði að sinna þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46). Spegluð kennsla þarf því, eins og aðrar 

kennsluaðferðir að horfa til hæfniviðmiðanna. Í fyrri umfjöllun um speglaða kennsluhætti 

hefur komið fram að innan þeirra rúmast margar kennsluaðferðir. Helsta krafan er sú að inni í 

kennslustofunni eigi sér stað virkt nám með öllum þeim aðferðum sem þar rúmast.  

Samkvæmt aðalnámskrá skiptist lykilhæfnin í fimm flokka og hefur hver þessara flokka að 

geyma hæfniviðmið sem skilgreind eru út frá þremur aldursbilum, við lok 4., 7. og 10. 

bekkjar. Það er á grunni þeirra sem kennarar eiga að velja kennsluaðferðir, matsaðferðir og 

það námsefni sem gert er grein fyrir í skólanámskrá skólanna. Hér verður athyglinni beint að 

lykilhæfni við lok grunnskóla. 

Fyrsti flokkurinn sem nefndur er kallast tjáning og miðlun. Er miðað við hæfni nemenda til 

tjáningar á tilfinningum, hugsun og skoðunum bæði á skriflegan og munnlegan máta. Því 

fylgir hæfni til miðlunar á þekkingu og leikni ásamt skýrum og áheyranlegum flutningi máls 

sem og þátttöku í samræðum og rökræðum. Þar eru fimm þættir nefndir sem segja að við lok 

10. bekkjar eigi nemendur að geta:  
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 tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og 
viðeigandi hátt, 

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

 rætt á viðeigandi og skýran hátt um málefni þannig að áhugi viðmælenda 
sé vakinn, 

 notað orðaforða á fjölbreyttan hátt og viðeigandi hugtök sem tengjast 
margskonar umfjöllunarefni, 

 nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni, skoðunum, 
hugsunum og tilfinningum á skipulegan og skýran hátt sem við á hverju 
sinni. 

 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 87) 

 

Speglaðir kennsluhættir ættu að eiga vel við flesta þessa þætti. Strayer (2007) talar um að 

speglunin sé hvött áfram af metnaði til að gefa nemendum tækifæri til náms í gegnum 

þátttöku í eigin námi (bls. 32). Allir þessir fimm þættir byggja á að nemendur séu virkir 

þátttakendur í eigin námi. Við speglunina opnast rýmri tími í kennslustundum fyrir nemendur 

og kennara til að vinna í þessum þáttum með fjölbreyttum verkefnum þar sem nemendur eru 

virkir þátttakendur. 

Annar flokkurinn snýr að skapandi og gagnrýnni hugsun. Úrvinnsla og efnistök eiga að 

einkennast af skapandi hugsun og frumkvæði. Átt er við „[h]æfni nemenda til að nota 

þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýnni hugsun 

og röksemdarfærslu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 88). 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta: 

 spurt rannsakandi spurninga, skipulagt eigin áætlun og endurskoðað ferli 
við efnistök og úrvinnslu verkefna, 

 skilgreint og rökstutt viðmið um árangur, 
 verið óhræddur að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og 

skapandi hátt og séð í þeim nýja möguleika, 
 tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað 

eigin merkingu, 
 beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun 

viðfangsefna á skapandi hátt. 
 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 88). 

 

Líkt og með tjáningu og miðlun, ættu þessir þættir að samræmast vel spegluðum 

kennsluháttum. Það er í eðli hugsmíðahyggjunnar að leggja áherslu á gagnrýna hugsun. 
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Þekkingarsköpun og skilningsferlið verður ekki aðskilið og það felur í sér gagnrýna hugsun. 

Ígrundun nemandans er í þessu efni hans helsta vopn. 

Þriðji flokkurinn fjallar um sjálfstæði og samvinnu og miðast við hæfni nemenda til 

sjálfstæðrar vinnu bæði í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. Við lok 10. bekkjar á nemandi 

að geta: 

 tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í 
vinnubrögðum, 

 gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra 
sjálfsmynd, 

 unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af 
mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan 
skóla, 

 verið leiðandi í samstarfi og borið ábyrgð í útfærslu leiða að 
sameiginlegum markmiðum, 

 nýtt hæfni sína til að vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu 
samfélagi, 

 tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt og að sama skapi sett 
eigin gagnrýni uppbyggilega fram. 

 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 89). 

 

Hér eiga speglaðir kennsluhættir mjög vel við þar sem allir þættirnir hér að ofan byggjast á 

því að virkja nemandann til sjálfstæðrar vinnu. Slík hæfni þroskast og þjálfast einungis í 

kringumstæðum sem taka mið af þeim náms- og kennsluháttum sem einkenna speglaða 

kennslu. Hefðbundin kennslustofa sem byggir á hefðbundnum kennsluháttum einkennist af 

einfaldri borðaröð þar sem nemendur sitja stakir eða tveir saman og snúa að töflunni 

(Hafsteinn Karlsson, 2009, án bls.tals). Ingvar Sigurgeirsson talar um að skólastofan þurfi að 

vera þannig uppsett að hún styðji við þá kennsluhætti sem leggja á áherslu á (1999, bls. 81). 

Hún er síður líkleg til að miðast við kennarann sem miðpunkt og að nemendur vinni út frá 

hans leiðsögn. En í kennaramiðaðri kennslustofu gefast færri tækifæri til frumkvæðis 

nemenda en í nemendamiðaðri speglaðri kennslustofu. Við speglaða kennslu er búið að taka 

innlögnina út þannig að kennarinn þarf ekki að vera miðpunktur stofunnar. Í stað þess þarf að 

setja stofuna upp þannig að hún henti kennsluaðferðum virks náms svo sem samvinnunámi 

eða jafningjanámi.  

Nýting miðla og upplýsinga er fjórði flokkurinn sem snýr að lykilhæfni. Hann miðar að 

„hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 

upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 90). Þar segir að við lok 10. bekkjar á nemandi að geta: 
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 nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga 
og til stuðnings í námi sínu, 

 notað sjálfstætt og í samvinnu með öðrum fjölbreytta miðla við skipulag, 
nýsköpun og þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda, 

 sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og heimilda og verið meðvitaður um 
siðferðislegt gildi ábyrgrar netnotkunar og tekið ábyrgð á eigin 
samskiptum á neti og netmiðlum. 

 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 90). 

 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir sem fylgja sveigjanlegum kennsluháttum eins og speglaðri 

kennslu, hafa það að markmiði öðrum fremur að bjóða upp á leiðir til að þroska þessa 

lykilhæfnisþætti. Eins og í flokkunum á undan er hægt að tengja hvert upptalið atriði við 

speglaða kennslu en eins og áður stendur það og fellur með útfærslu kennarans. 

Kennsluaðferðir kennarans þurfa sem fyrr að vera fjölbreyttar. Það er ekki hægt að segja að 

notkun tölvunnar valdi byltingu með við það eitt að láta nemendur horfa á myndband af 

netinu fremur en fyrirlestur í tíma. Þarf meira til en það. 

Fimmti flokkurinn snýr að ábyrgð og mati á eigin námi. Þar er talað um „hæfni nemenda 

til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 90). Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta:  

 gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á 
skapandi hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd, 

 sett sér raunhæf markmið um frammistöðu og framvindu eigin náms, 
unnið eftir þeim og lagt mat á hvernig til hefur tekist, 

 skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfnisviðmiðum 
aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri. 

 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 90). 

 

Hér er aftur talað um atriði sem krefjast þess að kennslan sé nemendamiðuð. Þessi þrjú 

atriði útheimta að nemendur hafi rödd í skólakerfinu og miðast við að nemendur beri sjálfir 

ábyrgð á eigin námi. Þetta á reyndar við öll atriðin sem nefnd eru í þessum fimm 

lykilhæfniþáttum. Jafnvel er hægt að segja að rauði þráðurinn í gegnum lykilhæfnina sé sá að 

festa eigi í sessi nemendamiðaðar áherslur.  

Í yfirferð þessarar ritgerðar hefur verið gerð grein fyrir speglaðri kennslu og hún skoðuð og 

greind út frá ýmsum þáttum skólastarfs. Í upphafi var hugtakið skoðað, kostir og gallar 

útlistaðir og síðan var skoðuð áhrif upplýsinga- og samskiptatækninnar á skólastarf ásamt því 

að kanna tengsl speglaðrar kennslu við upplýsinga- og samskiptatækni. Í 4. kafla voru tengsl 
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speglaðrar kennslu og kenninga um nám skoðuð með áherslu á hugsmíðahyggjuna og þeirra 

aðferða sem rúmast innan hugmynda um virkt nám. Hér í 5. kafla var svo skoðað hvernig 

spegluð kennsla fellur að þeim þáttum sem tilgreindir eru sem viðmið um lykilhæfni við lok 

grunnskóla. Í 6. og síðasta kafla ritgerðarinnar verða niðurstöður þessarar skoðunar og 

greiningar ræddar og lokin verða lagðar fram vangaveltur höfundar um gildi speglaðrar 

kennslu. 
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6. Umræður og lokaorð  

Markmið ritgerðarinnar var að skoða speglaða kennslu, einkenni hennar og hlutverk innan 

kennslufræða. Ástæðan er sú að aðferðin hefur verið lítið rannsökuð og þess vegna var stefnt 

á að varpa ljósi á uppruna og eðli aðferðarinnar og aðra tengda þætti. Til að ná markmiðum 

var lagt af stað með eftirfarandi spurningarnar: 

 Hvað er spegluð kennsla og hverjir eru helstu kostir hennar og gallar? 

 Hver er þáttur upplýsinga- og samskiptatækni í speglaðri kennslu?. 

 Hvaða kennslufræðilegar áherslur einkenna speglaða kennslu og hver eru tengsl 

hennar við kenningar um nám? Hvernig fellur spegluð kennsla að áherslum 

aðalnámskrár grunnskóla um lykilhæfni við lok grunnskóla?  

Til þess að svara þessum spurningum þurfti ég að byrja á að skoða hvernig spegluð kennsla 

hefur verið skilgreind og gagnrýni á hana. Síðan var fjallað um áhrif upplýsinga- og 

samskiptatækni á skólastarf og tengslin við speglaða kennslu. Þaðan fór umfjöllunin yfir í að 

skoða speglaða kennslu í ljósi kenninga um nám. Í lokin var svo aðferðin mátuð við þá þætti 

sem tilgreindir eru sem viðmið um lykilhæfni í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla. 

Spegluð kennsla hefur komið fram sem mótsvar við hefðbundnum og kennaramiðuðum 

kennsluháttum. Forvígismenn hennar eins og Bergmann og Sams (2012a; 2012b) segja 

aðferðina hafa umbylt kennsluháttum þeirra. Við það að losa fyrirlesturinn/innlögnina úr 

kennslustundinni hafi skapast ný hlutverk fyrir þá gagnvart nemendum. Fyrir það fyrsta þá tel 

ég speglaða kennslu ekki breyta svo miklu fyrir marga kennara. Bergmann og Sams virðast 

hafa lagt ofuráherslu á fyrirlestur og innlögn áður en þeir ákváðu að notast við speglaða 

kennslu. Margir kennarar leggja ekki þessa áherslu á innlagnir þannig að það er spurning 

hvort speglun kennslu umbylti þeirra kennsluháttum. Það má velta fyrir sér hvort aðferðin sé 

umbylting frá hefðbundnum kennsluháttum vegna þess að innan speglaðrar kennslu eru stórir 

þættir hefðbundinna kennsluhátta eins og heimanám og fyrirlestur fyrirferðamiklir. Tæknin er 

ennþá samhliða kennslu sem verkfæri, í þessu tilviki miðlar hún þekkingunni, en er ekki 

miðlæg í kennslu eins og tæknibyltingasinnar vilja hafa hana. Við sjáum hvernig upplýsinga- 

og samskiptatæknin er orðin samofin nútímalifnaðarháttum. Nemendur á unglingastigi eru 

margir hverjir komnir með snjallsíma sem eru símtæki, myndavél, upptökuvél og tölva allt í 

einu tæki. Ef farið er eftir því sem Dewey segir um samfellu milli reynslu utan skólans og 

innan (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 61) þarf að nýta tæknina betur. Upplýsinga- og 

samskiptatækni þarf fyrir mitt leyti að þjóna samskonar tilgangi innan skólans og utan hans.  
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Fjórir lykilþættir sem gera speglaða kennslu mögulega: sveigjanleiki, nemendamiðaðir 

kennsluhættir, sérvalið kennsluefni og fagmennska kennara eru allt þættir sem einkenna 

skólastofu sem byggir á hugsmíðahyggjunni og virkum kennsluaðferðum hennar. Ég er 

sammála Baker (2013) um það, að hugtakið speglun er kannski nýtt en nemendamiðaðir 

kennsluhættir sem byggja á aðferðum og kenningum hugsmíðahyggjunnar er ekkert nýir. Hún 

hefur verið að kenna með nemendamiðuðum kennsluháttum áður en hugtakið „speglun“ kom 

í orðaforða hennar. Bendir hún á að allir þeir sem notist við nemendamiðaða kennsluhætti að 

hætti hugsmíðahyggjunnar sem byggi á samvinnu, verkefnabyggðum og lausnaleituðum 

kennsluaðferðum sjái fljótt að speglun er ekki eitthvað nýtt (bls. 23). Hins vegar hefur ör 

þróun upplýsinga- og samskiptatækninnar skapað nýjan grundvöll fyrir innleiðingu á 

nemendamiðuðum kennsluháttum sem ekki voru til staðar fyrir daga hennar. Tæknin er orðin 

hluti af daglegu lífi nemandans og ekki seinna vænna en að hún verði órjúfanlegur þáttur í 

nútíma skólastarfi. Spegluð kennsla getur verið einn þáttur í að auka vægi hennar og 

gagnsemi í skólastarfi. 

Gagnrýnin sem hefur komið á aðferðina sjálfa og praktísk atriði tengd henni um skort á 

tölvuaðgengi á sumum stöðum og áhyggjur af því að auka á tölvunotkun barna á ekki við um 

skólastarf á Íslandi nema á einstaka stöðum á landsbyggðinni sem enn búa við lélegt 

internetsamband. Langflest, eða 99,5% heimila með barn undir 16 ára hafa aðgang að 

internetinu í gegnum tölvutæki eins og snjallsíma, spjaldtölvur eða venjulegar tölvur 

(Hagstofan, 2013). Í umfjöllun hér að framan kom gangrýni frá Jenkins (2012) um að aðferðin 

geti aukið á kyrrsetu nemenda. Slíkar áhyggjur eru óþarfa áhyggjur af því að innlagnirnar frá 

kennaranum eiga að vera stuttar og hnitmiðaðar, nokkrar mínútur frekar en tugi mínútna. Í 

raun er það of lítið til að hafa áhyggjur af. Nokkur fleiri atriði vekja upp vangaveltur og hafa 

verið nokkuð umdeild í menntunarfræðum í dag. Sú fyrsta snýr að fyrirlestrinum sem í 

speglaðri kennslu er tekinn upp og miðlað í gegnum tölvumiðil á netinu. Spegluð kennsla 

gefur fyrirlestrinum þannig nokkuð stórt hlutverk þó svo að hann sé kominn í sjónrænt form. 

Spyrja má hvort það sé af hinu góða. Í annað stað eru ekki allir hrifnir af heimanámi. 

Speglaðri kennslu fylgir óhjákvæmilega heimanám. Í raun stendur aðferðin og fellur með því 

að horft sé á fyrirlesturinn í gegnum tölvumiðil fyrir utan kennslustund. 

Það er áhugavert að sjá hvernig spegluð kennsla hefur þróast út frá fjarnámsforminu, 

þ.e.a.s sem blanda af netnámi og hefðbundnu staðnámi. Greining Christensen, Horn og Staker 

(2013) sem segir að spegluð kennsla verði til sem blendingur úr eldri tækni, hefðbundnu 

skólastofunni og nýrri tækni leiðir þau að þeirri niðurstöðu að spegluð kennsla ásamt öðrum 
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sambærilegum aðferðum breyti í raun ekki kerfinu sem slíku heldur bæti það. Leiða má líkur 

að því að þessir blendingar séu ekki komnir til að vera heldur séu þeir hluti af stöðugri þróun 

og samspili eldri og nýrri tækni. Það virðist rökrétt þróun og vegna þess að spegluð kennsla 

stendur og fellur með því formi sem hún setur upp, þ.e. miðlun þekkingar í gegnum 

tölvubúnað fyrir utan kennslustofuna og þekkingarsmíð inni í kennslustofunni, má ætla að ef 

t.d. innlögnin dettur út úr menginu sé ekki lengur hægt að tala um speglaða kennslu. 

Í samburði á námi og kennslu í anda atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar kom í ljós 

að út frá kennslufræðilegu sjónarmiði eru þessar stefnur andstæður hvor annarrar bæði þegar 

horft er á hvernig þær skilgreina hugsun, þekkingu og nám og einnig þegar þær eru skoðaðar 

með tilliti til kennsluaðferða kennarans (Good og Brophy, 2003). Þess vegna er það áhugavert 

að sjá hvernig spegluð kennsla mun takast á við þennan kenningafræðilega vanda sem Strayer 

(2007) nefnir. Sterki þáttur aðferðarinnar er það sem gerist innan kennslustofunnar þegar 

fyrirlesturinn/innlögnin er tekinn þaðan út. Virkt nám getur því virkað sem andstæða 

fyrirlesturs með nemendur sem virka þátttakendur í lærdómsferlinu en ekki óvirka 

viðtakendur. 

Þegar gildandi aðalnámskrá og spegluð kennsla eru mátuð saman kemur í ljós að aðferðin 

fellur vel að áherslum hennar. Í umfjöllun um grunnþættina var athyglinni sérstaklega beint að 

læsi og dæmi tekin um hvernig spegluð kennsla félli að hæfniviðmiðum við lok grunnskóla á 

sviði læsi. Fram kom að flestir þættir hæfniviðmiðanna eiga vel við speglaða kennslu. Flestir 

leggja áherslu á að nemendur séu virkir þekkingarsmiðir, sjálfstæðir og beri um leið ábyrgð á 

eigin námi. Allt atriði sem Bergmann og Sams (2012a) segja séu órjúfanlegir speglaðri 

kennslu. Þegar læsi er skoðað sem dæmi með tengingu við speglaða kennslu sést vel hvernig 

hugtakið hefur tekið breytingum með tilkomu upplýsinga- og samskiptatækninnar (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). Spegluð kennsla sem hluti af nýjum kennsluháttum sem 

fylgja upplýsinga- og samskiptatækninni er því hluti af útvíkkun á læsishugtakinu. 

Aðalnámskráin gerir kröfur um virkt nám með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Spegluð 

kennsla nær að fullnægja þeim kröfum ásamt því að passa vel við lykilhæfnisflokkana fimm. 

Lykilhæfnisþættirnir taka mið af nýjum tímum þar sem krafa er um nemendamiðaða 

kennsluhætti. Atriðin sem þar eru tengd við nemendamiðaða kennsluhætti svo sem eins og 

sjálfstæði og samvinna; og skapandi og gagnrýnin hugsun eru atriði sem eru í fyrirrúmi og 

einkenna speglaða kennslu samkvæmt grunnstoðum hennar (Hamdan o.fl., 2013).  

Breytingar á samfélaginu hafa verið sérstaklega stórar síðustu 20 ár með tilkomu 

internetsins en samt er að mörgu leyti lítið sem hefur breyst í skólastofunni. Það hefur orðið 
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ákveðin breyting á fræðasýninni, alveg eins og átti sér stað við upphaf iðnbyltingar. Stafræna 

upplýsingabyltingin hefur umbylt því hvernig við lítum á upplýsingar, miðla, vinnu, sjálfið, 

nám o.s.frv. Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson (1999) segja að þessari byltingu hafi 

fylgt nýjar áherslur og spurningar um siðferðisleg álitamál. Eins sé erfitt að fylgja eftir 

breytingum vegna aukins hraða þeirra. Þessi bylting hefur í för með sér nokkuð breytt 

samskiptamynstur. Ef við skoðum t.d. hvernig unglingar í dag eiga í samskiptum þá fer mikið 

af þeim samskiptum fram í gegnum samskiptamiðla á internetinu eins og Facebook, Twitter 

og Instagram. Breytingunum fylgja ný viðmið og áherslur í samskiptum sem vert er að 

fylgjast með. 

Niðurstaða þessarar athugunar á speglaðri kennslu er sú að gæði hennar, þ.e. hversu vel 

hún uppfyllir það hlutverk að vera menntandi aðferð, standi og falli með kennaranum. 

Speglaðir kennsluhættir eru ekki frábrugðnir hefðbundnum kennsluháttum að því leyti að þeir 

eru háðir framkvæmd kennarans. Í ljósi þeirra kenninga um nám sem fjallað hefur verið um í 

ritgerðinni má halda því fram að einhæfir kennsluhættir sem byggja á fáum kennsluaðferðum 

séu ekki vænlegir til árangurs fyrir nemendur. Þó svo að spegluð kennsla gefi sig út fyrir að 

vera framsækin aðferð sem umbreyti kennsluháttum kennara má leiða líkur að því að ef 

fjölbreytileikinn við framkvæmd hennar gleymist, þá sérstaklega það sem á sér stað innan 

kennslustofunnar, sé hún ekki líkleg til að skila þeim árangri sem henni er ætlað. Hún verður 

þá lítið annað en ný leið til að framkvæma hefðbundna kennsluhætti. 

Eins og áður hefur verið nefnt er skortur á rannsóknum á speglaðri kennslu. Tel ég 

möguleika vera til staðar að rannsaka hér á landi hvernig aðferðin hentar íslensku 

grunnskólaumhverfi. Til að mynda væri hægt að rannsaka gildi hennar eftir ólíkum 

námsgreinum eða samþættingu námsgreina. Eins væri áhugavert að skoða hvernig spegluð 

kennsla virkar og muninn á milli skólastiga. Hvet ég því aðra sem hafa áhuga á nýtingu 

upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi að rannsaka speglaða kennslu nánar. 

  



36 

 

Heimildaskrá 

Abbott, C. (2001). ICT: Changing education. London: RoutledgeFalmer.  

Allyson Macdonald. (2000). Stefnur og straumar í náttúrufræðimenntun, áhrif þeirra á 

námskrá og kennslu. Uppeldi og menntun, 9(2), 57-76. 

Áslandsskóli. (e.d.). Heimasíða Áslandsskóla - SMT.  Sótt 3. apríl 2014 af 

http://www.aslandsskoli.is/smt/smt.html 

Baker, K. (2013). English. Í J. Bretzmann (ritstjóri), Flipping 2.0 (bls. 23-37). USA: The 

Bretzmann Group. 

Bergmann J. og Sam, A. (2009). Remixing chemistry class: Two colorado teachers make 

vodcasts of their lectures to free up class time for hands-on activities. Learning and 

Leading with Technology, 36(4), 22–27. 

Bergmann, J. og Sams, A. (2012a). Flip your classroom: Reach every student in every class 

every day. Eugene, OR: International Society for Technology in Education. 

Bergmann, J. og Sams, A. (2012b, 15. apríl). How the Flipped Classroom was born. The 

Daily Riff. Sótt 8. janúar af http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-

classroom-is-radically-transforming-learning-536.php 

Boud, D. (2001). Introduction: making the move to peer learning. Í D. Boud, R. Cohen og J. 

Sampson (ritstjórar), Peer learning in higher education (bls. 1-17). London: Kogan 

Page. 

Brown, D. A. (ritstjóri). (2005). Thinking and knowing. Hoo: Grange.  

Bruner, J. S. (2006). In search of pedagogy : The selected works of Jerome S. Bruner. New 

York: Routledge. 

Charles, C. M. (1982). Litla Piaget kverið (2. útgáfa) (Jóhann S. Hannesson þýddi). 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Christensen, C., Horn, M. B. og Staker, H. (2013, maí). Is K-12 blended learning disruptive: 

An introduction of the theory of hybrids. The Clayton Christensen Institute for 

Disruptive Innovation. Sótt 23. janúar 2014 af http://www.christenseninstitute.org/wp-

content/uploads/2013/05/Is-K-12-Blended-Learning-Disruptive.pdf 

Cohen, L., Manion, L. og Morrison, K. (2004). A guide to teaching practice (5. útgáfa). New 

York: Routledge. 

Collins, A. og Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: The 

digital revolution and schooling in America. New York: Teachers College Press.   



37 

 

Dewey, J. (2010). Sannfæring mín um menntun - Fyrsta grein: Hvað er menntun? Í Jóhanna 

Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki–

Menntun, reynsla og lýðræði (bls. 171-196) (Gunnar Ragnarsson þýddi). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. (Upphaflega gefið út 1897). 

Dimitriadis, G. og Kamberelis, G. (2006). Theory for education. New York: Routledge. 

Eiríkur Rögnvaldsson. (2014). Tilraunir með nýtingu opins vefnámskeiðs og vendikennslu. 

Erindi á Háskólaþingi, 11. apríl 2014. Sótt 23. apríl 2014 af 

https://notendur.hi.is/eirikur/ER_haskolathing.pdf 

Garrison, D. R. og Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative 

potential in higher education. Internet and higher education 7, 95-105. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2004.02.001 

Good, T. L. og Brophy, J. E. (2003). Looking in Classrooms. Boston: Allyn and Bacon. 

Graham C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future 

directions. Í C. J. Bonk og C. R. Graham (ritstjórar). Handbook of blended learning: 

Global Perspectives, local designs. San Francisco: Pfeiffer Publishing. 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. (2005). Fagleg 

kennsla í fyrirrúmi. Reykjavík: Höfundar. 

Hafsteinn Karlsson. (2009). Kennsluaðferðir í íslenskum og finnskum skólum. Netla – 

Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt 18. febrúar 2014 af 

http://netla.hi.is/greinar/2009/001/index.htm 

Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson. (1999). Upplýsingatækni í skólastarfi - nýjar 

áherslu í kennslu. Reykjavík: Höfundar. 

Hagstofan. (2013). Aðgangur að tölvum og neti á heimilum 2002-2013. Sótt 21. apríl 2014 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=693&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/va

rval.asp?ma=SAM07101%26ti=A%F0gangur+a%F0+t%F6lvum+og+neti+%E1+heim

ilum+2002%2D2013%26path=../Database/ferdamal/UTlykiltolur/%26lang=3%26unit

s=Hlutfall 

Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K. og Arfstrom, K. (2013). A review of flipped 

learning. Flipped Learning Network. Sótt 15. janúar 2014 af 

http://www.flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/41/LitRevi

ew_FlippedLearning.pdf 



38 

 

Hjálmar Árnason. (2013, 3. apríl). Af hverju speglun (flipp)? Fréttablaðið: Skoðun. Sótt 26. 

janúar 2014 af http://www.visir.is/af-hverju-speglun-%28flipp%29-

/article/2013704039964 

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? 

Educational Psychology Review, 16(3), 235–266. Sótt 11. apríl 2014 af 

http://link.springer.com/article/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3#page-1 

Hodges, A. (2013). Alan Turing. Í Edward N. Zalta (ritstjóri), The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2013 Edition). Sótt 16. apríl 2014 af 

http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/turing/ 

Ingibjörg Frímannsdóttir. (2014). Leitin að leiðinni einu. Erindi á ráðstefnunni: Það verður 

hverjum að list sem hann leikur, vorráðstefnu Miðstöðvar skólaþrúnar, 5. apríl 2014. 

Sótt 21. apríl 2014 af http://www.msha.is/is/moya/page/malstofa-5 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Að mörgu er að hyggja. Reykjavík: Æskan. 

Jenkins, C. (2012, 29. ágúst). The Advantages and Disadvantages of the Flipped Classroom. 

The LeactureTools Blog. Sótt 8. janúar 2014 af 

http://info.lecturetools.com/blog/bid/59158/The-Advantages-andDisadvantages-of-the-

Flipped-Classroom 

Johnson, D. W. og Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social 

interdependence theory and cooperative learning. Educational Researcher, 38(5), 365-

379. Sótt 12. apríl 2014 af 

http://search.proquest.com/docview/216903269?accountid=49537 

Jonassen, D. H., Peck, K. L. og Wilson, B. G. (1999). Learning with technology. A 

constructivist perspective. New Jersey: Prentice Hall. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2010). Reynsla og nám barna. Í Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki – menntun, reynsla og lýðræði (bls. 

57-72). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Keegan, D. (2002). The Future of Learning: From eLearning to mLearning. Sótt 16. apríl 

2014 af http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED472435.pdf 

Keilir. (e.d.). Spegluð kennsla. Sótt 26.janúar 2014 af http://www.keilir.net/is/keilir/speglud-

kennsla 

Khan, S. (2013, 16. mars). Let´s use video to reinvent education [vídeó]. Sótt 16. janúar af 

http://ed.ted.com/lessons/let-s-use-video-to-reinvent-education-salman-khan 



39 

 

Lage, M. J., Platt, G. J. og Treglia, M. (2000). Inverting the Classroom: A Gateway to 

Creating an Inclusive Learning Environment. Journal Of Economic Education, 31(1), 

30-43. Sótt 10. janúar 2014 af http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3836bc6f-

39c0-4a2e-bf44-

56c70ace4ec3%40sessionmgr111&vid=1&hid=126&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl

2ZQ%3d%3d#db=buh&AN=2635060 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. 

Reykjavík: Höfundur. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

2011 – greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur. 

Moll, L. C. (1992). Introduction. Í L. C. Moll (ritstjóri), Vygotsky and education: 

Instructional implications and applications of sociohistorical psychology. New York: 

Cambridge University Press. 

Ólafur Páll Jónsson. (2010). Hugsun, reynsla og lýðræði. Í Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur 

Páll Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki – menntun, reynsla og lýðræði 

(bls. 13-41). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Pearson Education. (2013a). Flipped learning model dramatically improves course pass rate 

for at-risk students: Clintondale High School. Foundation of Flipped Learning. Sótt 4. 

janúar 2014 af 

http://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201317/Clintondale_casestudy.pdf 

Pearson Education. (2013b). Flipped learning model increases student engagement and 

performance: Byron High School. Foundation of Flipped Learning. Sótt 4. janúar 

2014 af 

http://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201320/Byron_standalone_casestud

y.pdf 

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of 

Engineering Education, 93: 223–231. doi: 10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x 

Pritchard, A. og Woollard, J. (ritstjórar). (2010). Psychology for the classroom: 

Constructivism and social learning. New York: Routledge. 

Ragnar Þór Pétursson. (2013, 22. október). Spegluð kennsla [bloggfærsla]. Sótt 21. apríl 2014 

af http://blog.pressan.is/ragnarthor/2013/10/22/speglud-kennsla/ 



40 

 

Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Mel West. (1999). Aukin gæði náms, skólaþróun í þágu nemenda. 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Santrock, J. W. (ritstjóri). (2011). Life-span development (13. útgáfa). New York: McGraw-

Hill.  

Sif Þráinsdóttir. (2013). Gúglið það! Upplýsinga- og samskiptatækni, spjaldtölvur og 

íslenskukennsla. M.A. ritgerð: Háskóli Íslands, Hugvísindasvið. Sótt 9. apríl 2014 af 

http://hdl.handle.net/1946/17140 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. Reykjavík: 

Heimskringla, háskólaforlag Máls og menningar. 

Strayer, J. (2007). The effects of the classroom flip on the learning environment: a 

comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that 

used an intelligent tutoring system. Doktorsritgerð: The Ohio State University. Sótt 9. 

janúar 2014 af https://etd.ohiolink.edu/ 

Thompson, C. (2011, 15. júlí). How Khan Academy is changing the rules og education. Wired 

magazine. Sótt 16. Janúar 2014 af 

http://www.wired.com/magazine/2011/07/ff_khan/all/1 

Topping, K. og Ehly, S. (1998). Introduction to peer-assisted learning. Í K. Topping og S. 

Ehly (ritstjórar), Peer-assisted learning (bls. 1-24). New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Þórunn Óskarsdóttir. (2005). Færni til framtíðar: Um lausnaleitarnám. Netla – Veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt 10. apríl 2014 af 

http://netla.hi.is/greinar/2005/006/index.htm 

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir. (2001). Veiðum menntun í netið. Um námskenningar og nýja 

miðla og áhrif þeirra á nám og kennslu. Meistaraprófsverkefni lagt fram til fullnaðar 

M.Ed.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði: Reykjavík, Kennaraháskóli. 

 


