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Ágrip 

Rannsókn þessi fól í sér að skoða mig sjálfa sem kennara með það fyrir 
augum að bæta mig í starfi.  Ég lít svo á að meginhlutverk kennara sé að 
aðstoða nemendur við nám og hjálpa þeim við að koma sér upp góðum 
námsvenjum. Við það að leita leiða til að útbúa og innleiða námsefni á 
margmiðlunarformi við kennslu í upplýsingatækni og tölvunotkun hjá 
tveimur nemendahópum á vorönn 2009, gafst tækifæri til að skoða og 
íhuga hvað betur mætti fara í kennslu minni. 

Kennsla í upplýsingatækni og tölvunotkun í framhaldsskóla er fyrst og 
fremst hugsuð til þess að nemendur nái tökum á þessum verkfærum og 
geti nýtt þau í námi sínu í öllum námsgreinum. Nemendur í hópunum 
tveimur sem rannsóknin beindist að voru allir af erlendum uppruna en í 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla er sérstakt stoðkerfi fyrir slíka nemendur 
og er því ætlað að koma til móts við þarfir þeirra þannig að þeir nái sem 
bestum árangri í námi. Það var í samræmi við þessi markmið sem ég hóf 
þessa sjálfsrýni í tengslum við starf mitt í þeirri von að hún gæfi nýja 
þekkingu sem að gagni kæmi fyrir mig, nemendur og aðra kennara 
skólans. 

Ég athugaði hvort upptökur á námsefni væru til bóta í starfi mínu og 
hvort breytingar á kennsluaðferðum, samhliða þeim möguleikum sem 
nýja námsefnið hafði í för með sér, skiluðu sér betur til nemenda en 
hefðbundnar aðferðir við kennslu. Niðurstaða mín er sú að umræddar 
breytingar hafi leitt til betri námsárangurs nemenda í hópunum tveimur 
og að þeir hafi haft gagn af því að fá leiðbeiningarnar á 
margmiðlunarformi. Hefðbundnar kennsluaðferðir höfðu borið 
takmarkaðan árangur á haustönn 2008 og var þá um sama nemendahóp 
og sama námsefni að ræða. Þá hafði ég ætlast til að nemendur styddust 
við hefðbundið námsefni auk aðstoðar minnar. Takmörkuð 
íslenskukunnátta hafði þá heft getu þessara nemenda til að tileinka sér 
námsefnið. Tilkoma nýja námsefnisins og kennsluaðferða sem miðuðust 
við sérstakar þarfir þeirra gerði þeim það hins vegar kleift. 

Ég miðlaði þekkingu og reynslu af notkun eMission hugbúnaðarins 
við upptökur til samkennara minna á kennarafundi og í sérstökum 
vinnusmiðjum sem haldnar voru í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Þar 
miðlaði ég einnig af reynslu minni af því að nota þessar aðferðir til að ná 
til nýbúa með takmarkaða íslenskukunnáttu. 



  

6 



  

7 

Abstract 

In this research I observed myself as a teacher as a part of improving my 
work, assisting my students with their learning and helping them to 
develop effective studying habits. I researched my own development and 
implementation of multimedia teaching material when teaching 
information and communication technology to two classes in the spring 
of 2009, and thus I could monitor my practice and reflect on it in order to 
improve it. 

The aim of information and communication technology education in 
junior colleges is to enhance the general technical skills of the students 
and enable them to use ICT in all subjects of study. Furthermore, at the 
Comprehensive College at Ármúli (Fjölbrautaskólinn við Ármúla), where 
I teach, there is a special system for supporting students of foreign origin 
in their studies. As the students I studied were all immigrants, my 
research serves to strengthen that system. I began my self-study within 
this framework, hoping that my findings would be of use to myself, my 
students and fellow teachers. 

I gathered evidence in order to see whether recorded demonstrations 
of teaching material were an improvement in my practice. I also wanted 
to find out whether changes in teaching methods, linked to the new 
teaching material, were an advantage for my students    compared to the 
traditional teaching methods used earlier. My conclusion is that the 
students in the two groups have become more efficient users of ICT and 
that the multimedia demonstrations were useful for them. In 2008 
traditional teaching methods had brought limited results in the same 
student groups, learning the same material. At this point in time, these 
students were mored hindered in their studies by their limited knowledge 
of the Icelandic language. In 2009, however, the new teaching material 
and teaching methods supported their special needs and enabled them to 
learn the syllabus. 

I shared my knowledge and experience of using the eMission software 
to record demonstrations with my colleagues at a teachers' meeting and in 
special workshops held in the Comprehensive College at Ármúli. I also 
shared the experience of using the methods mentioned above in teaching 
immigrants with limited knowledge of the Icelandic language. 
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1  Inngangur 

Í verkefninu leitaði ég svara við spurningunni „Hvernig get ég bætt mig 
fyrir ykkur?“ Það er, ég kannaði starf mitt með það í huga að geta nýtt þá 
sjálfsskoðun til að ná betur til nemenda með námsefni sem hentaði þeim 
og með kennsluaðferðum sem kæmu þeim að mestum notum. Jafnframt 
mat ég árangur af breyttum starfsháttum. Markmið mín sem kennara eru 
að aðstoða nemendur við nám með þeim hætti að það auki færni þeirra og 
þátttöku í upplýsingasamfélaginu. 

Í verkefninu gerði ég sjö stuttar upptökur þar sem ég sýndi á 
tölvuskjánum hvaða skipanir þurfti að framkvæma til að setja upp 
einfalda ritgerð, allt frá byrjun ritgerðar þar sem sett er upp forsíða, að 
enda ritgerðar þar sem sett er upp heimildaskrá. Ég notaði upptökurnar 
síðan við kennslu hjá tveimur nýbúahópum. Ég hélt til haga 
athugasemdum og hugleiðingum eftir kennslustundirnar og notaði þetta 
efni til að setja fram niðurstöður í starfendarannsókninni.  

Í tengslum við starfendarannsóknina skoðaði ég hvaða kenningar í 
kennslu- og menntunarfræðum ég hafði kynnst í námi mínu á liðnum 
misserum sem vörpuðu ljósi á það hvernig ég leysi starf mitt af hendi. Þar 
má meðal annars nefna að ég legg áherslu á að starf mitt snúist fyrst og 
fremst um það hvað ég get gert til að auðvelda nám og starf annars vegar 
fyrir nemendur mina og hins vegar fyrir aðra. Ég mátaði 
starfendarannsóknina  mína að skrefum rannsóknaráætlana sem sett hafa 
verið fram af þekktum fræðimönnum á sviði starfendarannsókna. 

Við upptökur á námsefninu notaði ég upptökuforrit sem er í hönnun 
hér á landi. Upptökuforrit þetta er sérstaklega einfalt í notkun og nýtist 
kennurum vel við gerð námsefnis. Með því að koma ábendingum um það 
sem betur mætti fara í hönnun forritsins á framfæri við rétta aðila tók ég 
þátt í endurbótum á því en þær koma öllum notendum vel. Ég miðlaði 
samstarfsmönnum af þekkingu minni og reynslu með sérstakri áherslu á 
þá þætti sem skoðaðir voru í starfendarannsókninni. 

Starfendarannsókn er einstök aðferð til að skrá þá þekkingu og reynslu 
sem ég sem kennari bý yfir. Þá þekkingu og reynslu hef ég áunnið mér í 
starfi sem kennari í mörg ár og sem ástæða er til að varðveita þannig að 
hún nýtist fleirum. Þetta er ekki síst brýnt í ljósi þess að starfið felst í 
kennslu á sviði upplýsingatækni og tölvunotkunar. Á því sviði eru örar 
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breytingar og nauðsynlegt er takast á við þá hröðu framþróun með 
sífelldu endurmati á námsefni og kennsluaðferðum. 

1.1  Val á verkefni 

Ég hef fengist við kennslu í upplýsingatækni- og tölvunotkun á 
framhaldsskólastigi í Fjölbrautaskólanum við Ármúla í áratug. Þar hef ég 
kennt nemendum á ýmsum aldri, frá 16 ára unglingum upp í nemendur á 
sjötugs aldri. Þessir nemendur hafa haft mjög ólíkan bakgrunn, ekki síst 
hvað varðar tölvufærni. Ég hef oft þurft að finna til mismunandi 
kennsluefni með tilliti til einstakra nemenda og nemendahópa. Við það 
hef ég fengið töluverða reynslu af því hvað kennari getur þurft að vera 
sveigjanlegur varðandi kennsluefni og kennsluhætti. 

Á allra síðustu árum hefur bæst við nýr hópur nemenda sem hefur 
reynt enn frekar  á þennan sveigjanleika minn. Með auknum fjölda nýbúa 
hefur skólinn sem ég kenni við sætt lagi og skipulagt sérstaka kennslu 
fyrir nýbúa og ráðið kennslustjóra til að halda utan um þennan 
nemendahóp. Á vefsíðu innan vefs Fjölbrautaskólans við Ármúla sem 
nefnist Stoðkerfi fyrir nemendur af erlendum uppruna1  má lesa að 
„Kennslustjóri er talsmaður nýbúa við skólann“ og þar  má finna 
eftirfarandi sem markmið: „Að koma til móts við nemendur með annað 
móðurmál en íslensku þannig að þeir nái árangri í námi og geti sýnt hvað 
í þeim býr.“ Á liðnum misserum hefur þessum nemendahópi verið boðin 
sérstök kennsla í sérsniðnum áföngum í íslensku fyrir nýbúa, hann hefur 
svo tekið þátt í almennri kennslu í öðrum áföngum. Takmörkuð 
tungumálakunnátta hefur hamlað námi margra þeirra í hinum almennu 
áföngum. Á vefsíðunni, Stoðkerfi fyrir nemendur af erlendum uppruna, 
eru taldar upp leiðir sem í boði eru: „Ráðgjöf og aðstoð við heimanám. 
Stuðningsáfangi (STK193), sérstakir íslenskuáfangar (ÍSA), 
lífsleikniáfangi (LKN193), upplýsingatækni og tölvunotkun (UTN 192, 
UTN292) og félagsfræðiáfangi (FÉL193).“ Kennsla í sérstökum 
stuðnings- og íslenskuáföngum fyrir nemendur af erlendum uppruna hófst 
um leið og kennslustjóri nýbúamála tók til starfa haustið 2007 en kennsla 
í sérsniðnu áföngunum í lífleikni, upplýsingatækni og tölvunotkun og 

                                                      
1 Fjölbrautaskólinn við Ármúla. (2009). Stoðkerfi fyrir nemendur af erlendum 

uppruna. Sótt 11.03.2009 af http://www.fa.is/thjonusta/nybuar/. 
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félagsfræði haustið 2008. Ég tók að mér að kenna áfangann 
upplýsingatækni og tölvunotkun. 

Samkvæmt hefðbundinni námsáætlun byggi ég hverja kennslustund 
þannig upp að ég hef hana á sýnikennslu eða innlögn í nokkrar mínútur. 
Þar „legg ég inn“ nýjan fróðleik eða rifja upp. Síðan eiga nemendur að 
vinna verkefni í tölvunum með stuðningi af kennsluefni áfangans en um 
er að ræða kennslubók með æfingum og leiðbeiningum.  

Ég hóf önnina með hefðbundna námsáætlun í farteskinu en sá fljótlega 
að allt var að fara úr böndum. Ég var eins og þeytispjald út um kenns-
lustofuna allan tímann og með slíkri einstaklingsmiðaðri kennslu í 50 
mínútna kennslustund mátti reikna með að hver nemandi fengi einar 3 til 
4 mínútur af kennslu í kennslustund (í tölvustofu er reiknað með að 
nemendur séu ekki fleiri en 16). Ég annaði hvergi nærri eftirspurn 
nemenda eftir aðstoð.  

Ég brá því út af hefðbundinn námsáætlun að nokkrum kennslu-
stundum liðnum, hætti kennslu á þessum þætti námsefnisins þar sem 
nemendur réðu einfaldlega ekki við það námsefni sem ég gat boðið upp á. 
Í stað þess fann ég efni um aðra hluta námsefnisins sem mér fannst henta 
betur fyrir kennslu nemenda með takmarkaðan skilning á íslenskum texta. 
Um var að ræða leiðbeiningar sem byggja fremur á myndum af 
aðgerðum. Þetta dró aðeins úr þeytingnum á mér þó að allir nemendurnir 
þyrftu enn mjög mikinn einstaklingsmiðaðan stuðning frá mér í hverri 
kennslustund.  

Ég íhugaði hvort gagnvirki námsvefurinn Stoðkennarinn kæmi að 
notum við kennslu þessa nemendahóps. Á heimasíðu Stoðkennarans2  
kemur fram að um er að ræða gagnvirkt námsefni í íslensku, ensku, 
stærðfræði og tölvuvinnslu sem sniðið er að þörfum eldri bekkja 
grunnskólans og nemenda framhaldsskóla. Eftirfarandi kemur þar einnig 
fram: „Hvert námskeið kjarnast um kennsluhefti sem nemandi þarf að 
ljúka til að útskrifast. En auk þess er boðið upp á ótal önnur verkefni og 
leiki sem dýpka skilning nemandans á námsefninu. Öll verkefnin eru 
gagnvirk og er því ávallt brugðist við villum nemenda á gagnlegan og 
uppbyggilegan hátt. Auk þess eru einkunnir í öllum tilvikum færðar til 

                                                      
2 Stoðkennarinn. (2009). Stoðkennarinn. Sótt 2.05.2009 af 

http://stodkennarinn.is/main/isl/. 
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bókar. Þegar nemandi hefur lokið hefti með viðunandi einkunn fær hann 
útgefið skírteini því til staðfestingar.“  

Um tölvunám segir, samkvæmt námsvefnum, að um sé að ræða 
kennslu í helstu Office forritunum frá Microsoft. „Námsefnið er mjög 
gagnvirkt og byggir á því að nemendur fylgja fyrirmælum leiðbeinanda 
og framkvæma allar aðgerðir sjálfir. Til að spila námsefnið þarf að hafa 
hljóðkort, hátalara (eða heyrnatól) og sækja þarf Shockwave spilara í 
tölvuna.“  

Eitt af þeim markmiðum sem sett eru í áfanganum er að auka færni 
nemenda í því að ferðast á milli tölvukerfa. Námsefni Stoðkennarans 
miðast við að nemendur kynnist námsefninu og vinni það innan sérstaks 
námskerfis en skipti ekki á milli tölvukerfa. Með markmiðinu sem sett er 
í áfanganum er stefnan sú að nemendur skoði, í eigin tölvu, það sem er 
kennt með námsefninu og þannig aukist færni þeirra í því að ferðast milli 
tölvukerfa. Námsefni Stoðkennarans styður ekki þetta markmið þar sem 
það miðast við að nemandinn vinni innan sérstaks námskerfis. Að auki 
styðst Stoðkennarinn töluvert við talmál og ritmál sem merkir að til að 
hann nýttist þeim hópi nemenda sem hafa takmarkað vald á íslensku 
þyrfti að þýða hann yfir á mörg tungumál. 

Í desember 2008 kom kennslustjóri nýbúadeildar að máli við mig og 
óskaði eftir því að nemendum mínum gæfist kostur á framhaldsáfanga í 
upplýsingatækni- og tölvunotkun fyrir nýbúa á vorönn 2009. Ég tók vel í 
það en sá fram á að verða að taka alvarlega á málum hvað varðar 
kennsluefni áfangans til þess að kennari og nemendur næðu að uppfylla 
þau markmið sem sett voru í áfanganum.  

Meðal áfangamarkmiða sem fram koma í námsáætlun fyrir áfangann 
UTN2923  er: 

• Að nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum við öflun 
upplýsinga og notkun þeirra við lausn flókinna viðfangsefna. 

• Að nemendur kynni sér ritvinnsluna Word og beiti þekkingu 
sinni við úrlausn verkefna. 

                                                      
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla. (2009). Námsáætlun. UTN292. 

Upplýsingatækni- og tölvunotkun fyrir nýbúa. Sótt 2.5.2009 af 

http://www.fa.is/deildir/Tolvufraedi/namsaaetlanir/UTN292.htm. 
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• Að nemendur þjálfist í notkun ritvinnslu með því að vinna 
nokkur verkefni í samráði við kennara. 

• Að nemendur skoði jafnframt í eigin tölvu það sem kynnt er í 
ofangreindu námsefni – helst samhliða kennslu einstakra 
efnisþátta. 

• Að auka færni nemenda í því að ferðast á milli tölvukerfa. 

Ég  ákvað því að útbúa námsefni á margmiðlunarformi sem nota mætti 
við kennslu í upplýsingatækni- og tölvunotkun fyrir nýbúa.  Greinilegt 
var að mikil þörf væri fyrir slíkt námsefni til þess að slík kennsla gæti 
orðið árangursrík og ég sá þarna tækifæri til að nýta mitt nám til að bæta 
gæði kennslunnar fyrir þennan hóp og aðra sem eiga erfitt með að ná 
tökum á námsefninu með notkun hefðbundinna kennslubóka eingöngu. 
Þannig má nefna að slíkt námsefni getur nýst við kennslu nemenda með 
ýmsa námsörðugleika, svo sem nemenda með lesblindu. Í framhaldinu 
þróaðist verkefnið í starfendarannsókn sem beindist að því að skoða  
hvaða áhrif þróun á námsefni og kennsluaðferð hefðu á kennslu mína í 
upplýsingatækni og tölvunotkun fyrir tvo hópa nýbúa. 

1.2  Tilgangur og tengingar við laga- og námskrárramma 
framhaldsskólans 

Hér á eftir er fjallað um tengingar verkefnisins við laga- og námskrár-
ramma framhaldsskólans.  Benda má á tengsl milli almenna hluta 
Aðalnámskrár framhaldsskóla frá 2004 og þess að ákveðið var að útbúa 
námsefni sem er ætlað að koma til móts við þarfir nemenda af erlendum 
uppruna í formi annarrar aðstoðar en íslenskukennslu. Einnig má sjá 
tengsl milli hins almenna hluta Aðalnámskrár frá 2004 og þess að verið er 
að útbúa námsefni sem er aðgengilegt fyrir nemendur með takmarkaðan 
lesskilning á íslenskan texta.  

Í 35. gr. laga um framhaldsskóla frá 2008 segir í kafla um nemendur 
með annað móðurmál en íslensku4  að kennsla í framhaldsskólum skuli 
fara fram á íslensku en heimilt sé að nám fari fram á öðrum tungumálum 

                                                      
4 Menntamálaráðuneytið. (2008). Lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla. 

Sótt 14.01.2009 af http://www.nymenntastefna.is/media/frettir/ 
/framhaldskolalog.pdf. 
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en íslensku, jafnt í þeim tilfellum þar sem það leiði af eðli náms eða 
námskrár og þegar um sé að ræða námsbrautir sérstaklega ætlaðar 
nemendum sem ekki hafa vald á íslensku eða þeim sem verða að stunda 
eða hafa stundað hluta af námi sínu erlendis. Í kaflanum um nemendur 
með annað móðurmál en íslensku  kemur einnig fram að móttökuáætlun 
vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skuli taka mið af 
bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. 
Framhaldsskólum er skylt að gera móttökuáætlun og skal hún vera 
aðgengileg nemendum og foreldrum. Í áætlun þessari skulu meðal annars 
koma fram upplýsingar um námið og skólastarfið almennt.  

Með áherslu á sjónrænt kennsluefni við kennslu í sérsniðnum 
áföngum í upplýsingatækni leitast ég við að taka mið af bakgrunni 
nemenda með annað móðurmál en íslensku, tungumálafærni þeirra og 
færni á öðrum námssviðum og er það í samræmi við áherslur í 
móttökuáætlun vegna þessara nemenda. Þannig er með þessari áherslu á 
sjónrænan þátt kennsluefnisins, ásamt einföldum skýringum á íslensku, 
ætlunin að styðja við að námið geti farið fram á íslensku þrátt fyrir að 
nemendur hafi ekki nógu gott vald á málinu. 

Í almennum hluta Aðalnámskrár framhaldsskóla frá 2004 kemur 
eftirfarandi fram5:  „Skólar skulu leitast við að koma til móts við þarfir 
nemenda af erlendum uppruna með öflugri íslenskukennslu og fræðslu 
um íslenskt samfélag og menningu svo og annarri aðstoð eftir mætti.“  Í 
almennum hluta Aðalnámskrár frá 2004 stendur einnig6 : 
„Upplýsingatækni hefur skapað nýjar forsendur fyrir öflun og miðlun 
þekkingar. Skólar skulu stefna að því að gera upplýsingatækni að 
verkfæri í öllum námsgreinum og leita árangursríkra leiða til þess að hún 
nýtist nemendum í námi.“  

Með gerð þessa námsefnis í upplýsingatækni er einmitt komið til móts 
við þarfir nemenda af erlendum uppruna í formi annarrar aðstoðar en 
boðið er upp á með íslenskukennslu fyrir þennan nemendahóp. Verkefnið 
mitt snýst um námsefni sem er aðgengilegt fyrir nemendur sem hafa 
takmarkaðan skilning á íslenskum texta. Með því að nota 

                                                      
5 Menntamálaráðuneytið. (2004). Aðalnámskrá framhaldsskóla. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Sótt 14.01.2009 af 
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/Mmal.pdf. 

6 Sama heimild. 
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margmiðlunarform er hægt að útbúa leiðbeiningar sem byggja á myndum 
af aðgerðum ásamt einföldum skipunum. Þannig má nýta 
upplýsingatæknina sem verkfæri til að auðvelda nemendum af erlendum 
uppruna námið í ýmsum námsgreinum. Verkefnið snertir aðeins nám í 
upplýsingatækni og tölvunotkun en með því að velja sem dæmi 
uppsetningu á ritgerð, nýtist námsefnið nemendanum einnig í öðrum 
námsgreinum. Kunnátta í upplýsingatækni verður verkfæri í víðara 
samhengi. 
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2 Fræðilegur grunnur 

Í starfendarannsókninni minni hef ég leitast við að finna fræðilegt efni 
sem á við um viðfangsefnið. Ég hafði þessar kenningar að leiðarljósi við 
framkvæmd verkefnisins auk þess sem þær hjálpuðu mér að útskýra af 
hverju ég ákvað að leysa verkefnið á þann hátt sem ég hef lýst. Við 
úrvinnslu verkefnisins hef ég stuðst mest við þær kenningar sem kynntar 
eru hér á eftir. 

2.1  Howard Gardner og kenningar hans 

Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner bendir á að mikilvægt sé að 
kennarar nálgist viðfangsefni kennslu á fjölbreytilegan máta. Hann nefnir 
fimm aðalleiðir til að koma til móts við þarfir nemenda fyrir mismunandi 
námsaðferðir. Þessar fimm nálganir eru: frásagnarnálgun (e. narrational 
entry point), rökleg-talnaleg nálgun (e. logical-quantitative entry point), 
heimspekileg nálgun (e. foundational entry point), fagurfræðileg nálgun 
(e. esthetic approach) og reynslunálgun (e. experiential approach).7   

Verkefnin sem nemendum voru falin í starfendarannsókninni voru 
valin með tilliti til tveggja síðastnefndu nálgananna, þ.e. hinnar 
fagurfræðilegu þar sem höfðað er með einhverjum hætti til listhneigðar 
eða fagurfræði, t.d. með því að tengja verkefnin við ljóð, bókmenntir eða 
tónlist, og svo reynslunálgunarinnar þar sem vísað er til þess að 
nemendur prófi í verki eða geri tilraunir með efni sem tengist 
kennsluefninu. Síðasta verkefnið af þremur, sem felst í því að setja saman 
ritgerð í fimm meginköflum um efni að eigin vali, vísar til 
frásagnarnálgunar þar sem nemendur tengja verkefnin við það að segja 
sögur. 

Í kenningu sinni um eðli greindar, sem nefnd hefur verið 
fjölgreindarkenning (e. Theory of Multiple Intelligences), tiltekur 
Gardner sjö aðgreinanleg meginsvið greindar.8  Þau eru: tónlistargreind 
(e. musical intelligence), hreyfigreind (e. bodily-kinesthic), rök- og 

                                                      
7 Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir 

kennara og kennaraefni. 1. útg. Reykjavík: Æskan. 
8 Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Að mörgu er að hyggja. Handbók um 

undirbúning kennslu. 3. útg. Reykjavík: Æskan. 
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stærðfræðigreind (e. logical-mathematical), málgreind (e. lingustic), 
rýmisgreind (e. spatial), samskiptagreind (e. interpersonal) og 
sjálfsþekkingargreind (e. intrapersonal). Þar sem hæfileikar hvers og eins 
eru mismunandi er óeðlilegt að ætlast til þess að allir þurfi að læra á sama 
hátt. Því er mikilvægt að gefa kost á fjölbreyttu vali á leiðum til að læra. 
Þess vegna er í þessu verkefni bæði miðað við einstaklingsmiðaða 
leiðsögn og við það að höfða til fleiri en eins hæfileika hjá nemendum. 
Slíkir hæfileikar tengjast oft áhugasviðum viðkomandi nemanda og öfugt. 

Með mismunandi áherslum í námsefninu er ætlunin að draga úr 
áherslu á málgreind, sem ætla má að sé Akkilesarhæll stórs hluta 
nemendahópsins. Þannig er komið til móts við margvísleg greindarsvið 
nemenda og þeim auðveldað að nota ólíka hæfileika sína við námið. 
Námsefnið höfðar þannig meðal annars til tónlistargreindar þegar 
nemendur vinna með ljóð. Einnig er í því höfðað til samskiptagreindar og 
rýmisgreindar, með því að nemendum er ætlað að skipta á milli nokkurra 
kerfa, þ.e. margmiðlunarspilara og ritvinnslu og í síðari verkefnunum 
tveimur einnig að nýta þriðja kerfið, þ.e. Internetið, til að finna efnivið. 
Nemandinn nýtir sér sjónræna hæfileika sína (rýmisgreindina) til að 
yfirfæra það sem hann sér í margmiðlunarspilaranum á lausn verkefnis í 
ritvinnslunni. Þar sem sú framkvæmd hefur gert honum fært að nota 
ritvinnsluna til þess að taka efni úr þriðja kerfinu, Internetinu, eins og 
upptakan sýndi honum getur hann nýtt sér námsefnið í víðara samhengi. 

2.2 David Thornburg og kenningar hans 

David Thornburg er framkvæmdarstjóri vefseturs um upplýsingatækni9. Í 
kenningum sínum leggur hann áherslu á þrennt: 

 Að nemendur skapi eigin þekkingu. 

 Að nemendum nýtist eigin námsstíll og námsgreindir. 

 Að nemendur fái verkfæri í hendur sem nýtast þeim til lengri 
tíma. 

Grundvallarviðhorf hans eru byggð á því að hann telur að nemendur 
læri best þegar þeir smíði eigin þekkingu. Hann telur að hægt sé að 

                                                      
9 The Thornburg Center. (2001). Thornburg Biography. Sótt 7. 03.2009 af 

http://www.tcpd.org/thornburg/thornburg.html. 
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varðveita þann eðlislæga áhuga á að læra, sem nemendur hafi þegar þeir 
hefja skólagöngu, með því að kenna þannig að námsstíll og þau 
greindarsvið sem hver nemandi hefur mesta hæfileika á séu höfð í heiðri. 
Thornburg leggur áherslu á að búa eigi nemendur undir framtíð þeirra, 
ekki fortíð okkar. Með því að Thornburg leggur áherslu á að fá 
nemendum í hendur verkfæri má sjá tengsl milli kenninga hans og 
kenninga rússneska fræðimannsins Lev Vygotsky10 um óhlutbundin eða 
táknbundin verkfæri (secondary tools) þ.e. tungumál, myndir, letur og 
fleira.  

Í starfendarannsókninni er lögð áhersla á að þróa kennsluhætti þannig 
að nemendum nýtist eigin námsstíll og námsgreindir sem er í samræmi 
við áhersluatriði í kenningum Thornburgs. Með því að gera upptökur um 
uppsetningu ritgerða, sem augljóslega nýtist nemendum við ritgerðasmíð 
í fleiri námsgreinum, er verið að nýta upplýsingatæknina sem verkfæri til 
að auðvelda nemendum námið. Upptökurnar á námsefninu ásamt þeirri 
færni sem nemendur öðlast við uppsetningu ritgerða, eru hvort tveggja 
dæmi um óhlutbundin verkfæri í samræmi við kenningar Vygotsky.   

2.3 Catherine Plaisant og Ben Shneiderman um 

upptökur á sýnikennslu 

Catherine Plaisant og Ben Shneiderman eru bandarískir fræðimenn við 
stofnunina Human-Computer Interaction Laboratory11 við Háskólann í 
Maryland, sem lagt hafa stund á rannsóknir á tölvusamskiptum.  Í grein 
sinni um upptökur á sýnikennslu12 leggja þau  áherslu á að upptakan sé 
stutt og hnitmiðuð og að undirstrika skuli hvert skref með hljóð- og 
myndmerkjum. Þau nefna að mikilvægt sé að gæta samræmis milli hljóðs 
og myndar og að upptakan þurfi að hafa augsýnilegan upphafspunkt, 
miðju og endi.  

                                                      
10 Daniels, Harry. (2001). Vygotsky and Pedagogy. (bls. 15-17). London: 

RoutledgeFalmer. 

11 Human-Computer Interaction Laboratory. (2006). University of Maryland. 

Sótt 4.05.2009 af http://www.cs.umd.edu/hcil/. 
12 Plaisant. C. and Shneiderman, B. Show Me! Guidelines for Producing 

Recorded Demonstrations. Sótt 14.01.2009 af http://hcil.cs.umd.edu/trs/2005-

02/2005-02.pdf. 
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Í greininni er bent á að þrátt fyrir ánægju notenda með efni sem sett er 
fram á margmiðlunarformi virðast notendur þó oft verða fyrir truflun af 
margmiðlunareiginleikum efnisins og eiga þar með í erfiðleikum með að 
einbeita sér að inntaki þess. Jafnframt er bent á niðurstöður rannsóknar 
þar sem fram kemur að notendur sem fengu sjónrænar leiðbeiningar við 
úrvinnslu verkefna, ýmist myndrænar eða á formi margmiðlunar, 
þörfnuðust minni tíma til að vinna verkefnin og gerðu færri villur en þeir 
notendur sem fengu ekki sjónrænar leiðbeiningar. 

 Í greininni draga Plaisant og Shneiderman saman nokkur atriði sem 
þau telja að skipti máli varðandi upptökur á sýnikennslu. Til dæmis 
skiptir máli hver „stærð“ upptökunnar er, þ.e. skráarstærð sem þarf að 
hlaða niður, og hvort hægt er að byrja að skoða upptökuna á meðan hún 
er að hlaðast niður. Bent er á mikilvægi tímalengdar upptöku, þess að 
hægt sé að gera hlé á henni, fara á ákveðinn stað í henni ýmist fram eða 
aftur. Einnig er bent á kosti þess að notandinn geti fylgst með framvindu 
upptöku á tímakvarða. Talin eru upp nokkur fleiri atriði, eins og kosti 
þess að upptakan sé talsett, þannig að talmál og mynd styðji hvert annað 
og talsetningin haldi athygli nemandans við efnið. Auk þess er nefnt að 
gott sé að textabox séu höfð til að bæta við útskýringum. Loks er bent á 
kosti þess að hafa hljóð- eða myndmerki til áherslu, þegar smellt er með 
mús og áherslumerki eins og „highligting“, það er að breyta sýnilegum 
einkennum t.d. með því að breyta um lit, þegar til að mynda músin er 
hreyfð. Þetta þjónar þeim tilgangi að vekja sérstaka athygli á því að 
smellt sé með mús eða mús sé hreyfð í upptökunni.  

Í greininni er bent á nauðsyn þess að þulur hafi skýra og líflega 
framsögn og jafnframt er bent á að ákjósanlegt sé að hann sé tiltækur 
þegar kemur að því að uppfæra efnið. Það sé einnig ákjósanlegt, vegna 
samræmis í upptöku, að sá sem stjórnar því sem fram fer á myndfletinum 
sé jafnframt þulur.  

2.4 Margmiðlun og þróun á námsefni og kennsluaðferð 

Ég vil undirstrika að þrátt fyrir tilkomu sýnikennslunnar á netinu, eru 
kennsluaðferðirnar í áfanganum byggðar á hefðbundinni sýnikennslu að 
hluta til og verklegri kennslu að stórum hluta. Ingvar Sigurgeirsson 
skrifar um þessar tvær kennsluaðferðir:  

Í sýnikennslu (e. demonstration method) felst að kennari 
(eða nemendur) sýnir tiltekin vinnubrögð eða aðferðir. 
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Sýnikennsla er algeng í námsgreinum, s.s. stærðfræði, skrift 
og list- og verkgreinum. ... Verkleg kennsla  (e. laboratory 
work, practical work) er samheiti yfir ýmsar kennsluaðferðir 
sem byggjast öðrum fremur á verklegum viðfangsefnum og 
þjálfun. Yfirleitt hefst verkleg kennsla á því að verkefni er 
„lagt inn“, eins og það er oft kallað, með kynningu af hálfu 
kennarans eða með sýnikennslu (sjá hér að framan). Síðan fá 
nemendur viðfangsefni sem þeir bera undir kennara eftir því 
sem verkefninu miðar.13 

Með upptökum með skýringum á námsefninu er nemendum auðveldað 
að sjá vel það sem sýnt er. Í upptökunum er lögð áhersla á að gera 
skýringar ljósar og samhengi þeirra skýrt. Nemendum er ætlað að 
endurtaka það sem sýnt hefur verið.  

„Multitasking“ má skilgreina sem það, þegar einstaklingur getur tekist 
á við framkvæmd margra verka samtímis. Í riti, sem nefnist Media 
education for the 21. Century og fjallar  um stafræna miðla og nám, er 
fjallað um „multitasking“ eða samvinnslu verkefna.14 Ritið er gefið út af 
John D. og Catherine T. MacArthur stofnuninni sem sérhæfir sig í 
rannsóknum á svið stafrænnar miðlunar og náms. Í ritinu kemur fram að 
oft sé þessari samvinnslu verkefna ruglað saman við einbeitingarskort eða 
áhugaleysi en í raun sé átt við aðferð til að fylgjast með og bregðast við 
þeim hafsjó af upplýsingum sem í kringum okkur er. Nemendur þurfa að 
vinna fjölda verka samtímis, þ.e. fást við samvinnslu verkefna. Þeir verða 
ekki einungis að vita hvenær og hvernig þeir eigi að taka vel eftir 
upplýsingum en einnig hvernær og hvernig þeim nægi að fara fljótt yfir 
efni í leit að mikilvægum upplýsingum. Nefnt er sem dæmi að kennarar 
komu til móts við þessa breyttu samskiptamenningu nemenda nútímans 
fyrir „multitasking“ með því t.d. að streyma námsefni af netþjóni skólans 

                                                      
13 Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Að mörgu er að hyggja. Handbók um 

undirbúning kennslu. 3. útg. Reykjavík: Æskan. 
14 Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robison, A.J. and Weigel, M. 

Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 

21st Century. Sótt 5.11.20098 af http://www.digitallearning.macfound 

.org/atf/cf/% 7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9C-E807E1B0AE4E%7D/JEN 

KINS_WHITE_PAPER.PDF. 
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inn á „iPod“-a nemendanna til þess að þeir gætu hlustað á námsefnið á 
leið til og frá skóla eða við aðra iðju. 

Eitt af þeim markmiðum sem sett eru fram í áfanganum er að 
nemendur öðlist færni í að ferðast eða skipta á milli kerfa. Með þessu er 
stefnt að því að koma til móts við það sem kom fram hér að framan um 
þörf nemenda fyrir samvinnslu verkefna.  

Lepper, Woolverton, Mumme og Gurtner15  unnu saman að rannsókn 
við tvo háskóla, Standford University og University of Fribourg. Þau 
skoðuðu hvernig færa mætti mikilvæga þætti í kennsluaðferðum reyndra 
kennara við stærðfræðikennslu á grunnskólastigi yfir á tölvustýrða 
kennslu. Það sem í þessu fólst var að skoða hvernig nýta mætti þá reynslu 
sem reyndir kennarar hafa, og tengist eðlislægum námsáhuga nemenda, 
við að hanna tölvuforrit sem leiðbeindu nemendum varðandi námsefnið í 
stað kennara.  

Þau benda á að reyndir kennarar nefni í fyrsta lagi tvo þætti sem hvetji 
nemanda til náms en þeir eru annars vegar sjálfsöryggi, þ.e. að 
nemandinn hafi næga trú á sjálfum sér til að takast á við viðfangsefnið, 
og hins vegar að nemandanum finnist hann standa frammi fyrir áskorun, 
þ.e. að viðfangsefnið kalli fram löngun hjá honum til að spreyta sig.  

Í öðru lagi tiltaka Lepper, Woolverton, Mumme og Gurtner tvennt 
sem tengist eðlislægri áhugahvöt nemenda; að nemandanum finnist 
eitthvað forvitnilegt við viðfangsefnið og finnist að hann ráði við það. 

Þetta er mikilvægir þættir í kennslu. Ég bauð nemendum mínum upp á 
að velja viðfangsefni tveggja síðari verkefna námsefnisins og máttu þeir 
finna sér efni á netinu sem tengdist heimkynnum þeirra eða eigin 
áhugamálum. Þetta gerði ég í þeim tilgangi að auka trú hvers nemanda 
fyrir sig á eigin hæfni til að takast á við viðfangsefnið þar sem hann fékk 
með því tækifæri til að velja sér kunnuglegan efnivið til að vinna úr. 

Með því að gefa hverjum nemanda tækifæri til að fást við viðfangsefni 
sem honum var kunnuglegt, ásamt því að hann gæti ráðið hraða á 

                                                      
15 Lepper, M. R., Woolverton, M., Mumme, D. L. og Gurtner, J. (1993). 

Motivational Techniques of Expert Human Tutors: Lessons for the Design of 

Computer-Based Tutors.  Í S. Lajoie og S.J. Derry, (ritstjórar) Computers as 

cognitive tools. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. 
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yfirferð, vildi ég auka þá tilfinningu nemandans að hann hefði stjórn á 
viðfangsefninu en undir þá tilfinningu ýtti nýja námsefnið.  

Með verkefnum sem urðu æ flóknari var ætlunin að kveikja hjá 
nemandanum löngun til að bæta sig og velja sér viðfangsefni sem væri 
áskorun fyrir hann að leysa. Þannig var fyrsta verkefnið haft tiltölulega 
einfalt, annað verkefni heldur flóknara og það þriðja erfiðast viðureignar 
en í því þurfti nemandinn sjálfur að finna efnivið til að vinna úr.  

Tilgangurinn með því að nota nútímalegar leiðir til að gera námsefni 
aðgengilegt á margmiðlunarformi var sá að vekja forvitni hvers nemanda 
gagnvart viðfangsefninu. Ég batt líka vonir við að nemandinn áttaði sig á 
víðtæku notagildi þeirrar kunnáttu sem verkefnin snerust um, þ.e. að hann 
gæti nýtt hana við uppsetningu á ýmiss konar efni, svo sem söngheftum 
og hefðbundnara ritgerðaefni. Loks var nemandanum boðið upp á frjálst 
efnisval í verkefnavinnu í sama tilgangi. 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Sköpunarferlið 

Hugtakið sköpun eða skapandi hugsun getur náð utan um marga þætti í 
námi og kennslu. Sköpunin er tengd bæði námsefnisgerðinni, útfærslu 
kennsluaðferða og starfendarannsókninni. Sköpunarferlinu er stundum 
skipt í fjögur þrep: 

 Undirbúningur. 

 Meðganga. 

 „Kviknar á perunni“. 

 Mat.16 

Mér finnst nauðsynlegt að endurhanna eða endurskapa stöðugt 
áfangana sem ég kenni. Ofangreind þrep eiga einmitt vel við 
starfendarannsókn þar sem kennari rannsakar eigið starf og skoðar 
hvernig til tekst við endurhönnun áfanga með tilliti til námsefnis og 
kennsluaðferða. 

Þegar tekið er til við að vinna svona verkefni þarf að huga vel að 
undirbúningnum, lesa sér til og velta ýmsum hliðum viðfangsefnisins 
fyrir sér. Því næst kemur tímabil meðgöngu en á þeim tíma er nauðsyn-
legt að leggja verkefnið til hliðar, hugsa um eitthvað annað þar til að 
næsta skrefi kemur. Í framhaldi af þessu tímabili meðgöngu kemur að því 
að það „kviknar á perunni“, þ.e. lausnin verður til. Það gerist í beinu 
framhaldi þar sem hugurinn heldur áfram að starfa þó að ekki sé beint 
verið að hugsa um verkefnið á meðgöngutímabilinu. Loks kemur fjórða 
skrefið en það er mat á verkefninu því nauðsynlegt er að meta og 
endurmeta verkefnið og útfærslu þess. 

Þessi skref sköpunarferlisins eiga líka við um verkefni nemandans. Á 
fyrsta þrepi horfir hann á upptökuna og notar efniviðinn í fyrsta verkefnið 
til þjálfunar í réttum vinnubrögðum. Á öðru þrepi „meltist“ þekkingin og 
þjálfunin sem nemandinn öðlaðist við að vinna fyrsta verkefnið þótt hann 
sé að hugsa um og gera annað. Á þriðja þrepi tekur nemandinn til við að 

                                                      
16 Stefán Jökulsson munnleg heimild, 5.11.2008. 
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vinna annað af tveimur verkefnum, sem hann á að vinna til viðbótar því 
fyrsta, en þá er ætlunin að „kvikni á perunni“ hjá honum og hann geti nýtt 
sér þá þekkingu og þjálfun sem hann fékk í fyrsta þrepi við vinnslu 
þessara verkefna. Strangt til tekið er einungis um að ræða nám í 
upplýsingatækni og tölvunotkun en þar sem ég vel, sem dæmi, 
uppsetningu á ritgerð nýtist námsefnið nemendanum einnig í öðrum 
námsgreinum. Endurmat og mat á útfærslu verkefnisins á sér stað þegar 
nemandinn nýtir sér þá þekkingu og þjálfun sem hann hefur öðlast til að 
setja upp ritgerðir í öðrum námsgreinum þar sem skil verkefna eru á 
ritgerðaformi. 

3.2 Jean McNiff og aðferðafræði við starfendarannsókn 

Jean McNiff er þekktur fræðimaður á sviði starfendarannsókna17 en með 
hugtakinu starfendarannsókn (e. action research) er átt við hagnýta aðferð 
til að rannsaka eigið starf og skoða hvort það sé í raun eins og 
viðkomandi kýs að það sé. Þar sem starfendarannsókn er framkvæmd af 
starfsmanninum sjálfum er sagt að um sé að ræða starfendamiðaða 
rannsókn; og þar sem hún felur í sér að fólk hugsi um og ígrundi eigið 
starf, má einnig kalla hana eins konar sjálfsskoðun eða sjálfsrýni. 

Starfendarannsókn hefst með því að rannsakandinn varpar fram 
spurningunni „Hvernig get ég bætt mig fyrir ykkur?“ en sú spurning felur 
í sér samfélagslegan tilgang rannsóknarinnar.  Rannsakandinn skoðar sitt 
eigið starf og leitar leiða til að bæta það bæði fyrir sjálfan sig og aðra, en 
það er einmitt eitt aðaleinkenni starfendarannsókna sem eru jafnan 
þróunar- og umbótamiðaðar. Takist rannsakandanum að auka skilning 
sinn á eigin starfi og í framhaldi af því ef til vill að bæta það, eru líkur á 
að honum takist að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt. Það að 
rannsakandinn er reiðubúinn til sjálfsskoðunar eða sjálfsrýni hefur að 
öllum líkum jákvæð áhrif á þá sem hann vinnur með. Vegna þessara 
áhrifa, breiðist þekkingin sem hann öðlast út; samstarfsmenn hans læra af 
honum og sú þekking sem fyrir liggur er notuð á nýjan hátt. 

McNiff nefnir að eitt einkenni starfendarannsókna sé að þær byrji ekki 
með fastri tilgátu heldur með hugmynd sem þróuð sé áfram. Rannsóknin 

                                                      
17 McNiff, J. (2002) Action research for professional development. Concise 

advice for new action researchers. Sótt 22.04.2009 af http://www.jeanmcniff. 

com /booklet1.html. 
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felst í því að fylgja hugmyndinni eftir, athuga hvað gerist, og fylgjast 
stöðugt með því hvort útkoman standi undir væntingum rannsakandans. 
Út frá þessu sjónarmiði má líta á starfendarannsókn sem eins konar 
sjálfsmat. 

McNiff bendir á að starfendarannsókn sé nokkurs konar hringur eða 
hringrás rannsóknarskrefa. Skrefunum lýsir hún í formi spurninga og 
tekur þá mið af hugmyndum Jack Whitehead  um rannsóknaráætlanir en 
hann er einnig þekktur fræðimaður á sviði starfendarannsókna: 

 Hvað hef ég áhuga á að rannsaka? 

 Hvers vegna vil ég rannsaka það? 

 Hvað gögnum get ég safnað til að sýna hvers vegna ég hef 
áhuga á að rannsaka þetta tiltekna viðfangsefni? 

 Hvað get ég gert? Hvað ætla ég að gera? 

 Hvaða gögnum get ég safnað til að sýna að ég hafi haft áhrif? 

 Hvernig get ég útskýrt þessi áhrif? 

 Hvernig get ég tryggt að niðurstöður mínar sé tiltölulega 
réttmætar og áreiðanlegar? 

 Hvernig ætla ég að breyta starfi mínu í ljósi mats míns? 

McNiff leggur áherslu á að með því að varpa fram þessum 
spurningum felist ekki fyrirmæli um rannsóknaráætlun af ákveðnu tagi 
enda taki rannsakandi í starfendarannsókn ábyrgð á eigin starfi og eigi því 
að spyrja sinna eigin spurninga. Engu að síður sé nauðsynlegt að tryggja 
að rannsóknin sé markviss og nákvæm. Með rannsókninni stefni 
rannsakandinn að því að sýna fram á að hann hafi bætt eigið starf og 
verði því að geta lagt fram gögn sem styðja það. Mikilvægt sé að 
rannsakandinn beri hugmyndir sínar um rannsóknina undir aðra, t.d. 
gagnrýna vini og leiðsagnar- eða rýnihópa, og beri svo útfærslu sína á 
henni undir þá. Slíkum hópum er ætlað að gagnrýna verkið.  

Ég hafði þessi skref í huga meðan ég vann að minni 
starfendarannsókn. Fyrsta skrefið fólst í því að spyrja sjálfa mig hvaða 
viðfangsefni ég hefði áhuga á að rannsaka. Og svarið var að ég vildi 
skoða hvernig ég vildi útbúa námsefni á margmiðlunarformi fyrir nýbúa 
og skoða hvernig það nýttist í kennslu. Rannsóknin fólst því í þróun á 
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nýju námsefni ásamt þróun á kennsluaðferð. Næsta skref beindist að 
ástæðunni fyrir því að ég vildi rannsaka þetta viðfangsefni en hún er sú að 
ég hef trú á að allir nemendur eigi að hafa jöfn tækifæri til náms og vil 
leggja mitt af mörkum í mínu starfi til að tryggja þetta jafnrétti meðal 
nemenda. 

Skref þrjú snérist um það hvaða gögnum ég gæti safnað til að sýna 
hvers vegna ég hefði áhuga á að rannsaka þetta viðfangsefni. Þar get ég 
nefnt nokkur atriði. Ég skoðaði móttökuáætlun í 35. gr. laga um 
framhaldsskóla frá 2008 vegna nemenda með annað móðurmál en 
íslensku. Í almennum hluta Aðalnámskrár framhaldsskóla frá 2004 er 
fjallað um hvernig skólar eigi að koma til móts við þarfir nemenda af 
erlendum uppruna. Ég vil einnig nefna vefsíðu innan vefs 
Fjölbrautaskólans við Ármúla um stoðkerfi fyrir nemendur af erlendum 
uppruna og hvaða leiðir eru þar í boði fyrir þá. Og loks er í almennum 
hluta Aðalnámskrár frá 2004 fjallað um að skólar eigi að stefna að því að 
gera upplýsingatækni að verkfæri í öllum námsgreinum og leita leiða til 
þess að nemendum nýtist hún í námi. 

Næsta skref fólst í því að spyrja sjálfa mig hvað ég gæti gert og hvað 
ég ætlaði að gera. Ég komst sem fyrr segir að þeirri niðurstöðu að ég vildi 
útbúa námsefni á margmiðlunarformi fyrir nýbúa og skoða hvernig það 
nýttist. Ég ætlaði einnig að skoða starf mitt sem kennara með því að 
skoða hver áhrif þróun á námsefni og kennsluaðferð hefði við kennslu 
mína í upplýsingatækni og tölvunotkun fyrir tvo hópa nýbúa. Í skrefi 
fimm var spurningin hvaða gögnum ég gæti safnað til að sýna að ég hefði 
haft áhrif. Ég safnaði gögnum um vinnu nemenda í tveimur hópum nýbúa 
sem unnu með námsefnið undir leiðsögn minni í kennslustundum í 
UTN292 í febrúar og mars 2009 með því að skrá niður minnispunkta eftir 
kennslustundir í ferilmöppu. Í skrefi sex var spurt hvernig ég gæti útskýrt 
þessi áhrif. Það gerði ég með því að hugsa um og ígrunda eigið starf. Ég 
skrifaði hjá mér athugasemdir og hugleiðingar um starfið. Ég útbjó 
námsefnið, tók það upp og prófaði útfærsluna á því og kennsluaðferðina í 
umræddum áfanga. Einnig íhugaði ég og nýtti mér reynslu af kennslu 
sama nemendahóps í fyrri áfanga, UTN192 á haustönn 2008. Með því 
hafði ég samanburð við fyrri reynslu af kennslu námsefnis sem ekki var á 
margmiðlunarformi.  
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Næstsíðasta skrefið 
snérist um hvernig ég gæti 
tryggt tiltölulega réttmætar 
og áreiðanlegar niður-
stöður. Það gerði ég með 
því að leggja fram gögn til 
að rökstyðja það að 
námsefnið og breytt 
kennsluaðferð hefði skilað 
árangri. Í þeim tilgangi 
safnaði ég gögnum um 
vinnu nemenda í UTN292-
hópunum tveimur með 
námsefnið með því að skrá 
hjá mér minnispunkta eftir 
kennslustundir í feril-
möppu. Mikilvægur þáttur í 
ferlinu var að hafa aðgang 
að leiðsögn og fá gagnrýni 
frá leiðsögukennara mínum Stefáni Jökulssyni. Einnig var gott að fá 
gangrýna endurgjöf frá nokkrum samstarfsmönnum mínum í 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla og þátttakendum úr hópi nemenda og 
kennara við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á tveimur 
leiðsögufundum á vorönn 2009. Þannig fékk ég tækifæri til að spegla 
hugmyndir mínar og bera útfærslu þeirra undir aðra en það veitti mér 
nauðsynlegt aðhald í rannsókn minni. 

Síðasta skrefið snérist um það hvernig ég ætlaði að breyta starfi mínu í 
ljósi mats míns. Efnið var lagfært og endurmetið jafnóðum. Ég gerði 
endurupptökur til að lagfæra það sem reyndist mega fara betur. Í stað þess 
að nota upphaflegar hugmyndir mínar um textabox með skýringum í 
upptökum nýtti ég þann valkost sem eMission hugbúnaðurinn býður upp 
á, þ.e. að hafa slíkar textaskýringar í hliðarramma. Það gerði upptökurnar 
skýrari og einfaldari í notkun fyrir nemandann. Ég hef íhugað hvort 
upptökurnar og útfærsla mín á kennsluaðferð muni bæta eigið starf. 

3.3 Um þátttakendur í starfendarannsókninni 

Tveir hópar nýbúa unnu með námsefnið og sýnir Tafla 3-1 
aldursdreifinguna í þeim. Í hvorum hópi eru 12 nemendur og er rúmlega 

Aldur 
nemenda

Fjöldi 
nemenda

Fjöldi 
nemenda 

% 

17 ára 13 54% 

18 ára 1 4% 

19 ára 3 13% 

20 ára 1 4% 

23 ára 1 4% 

25 ára 1 4% 

28 ára 2 8% 

37 ára 2 8% 

Tafla 3-1 Aldursdreifing í 
nýbúahópunum tveimur 
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helmingur þeirra 17 ára sem er meðalaldur nemenda á fyrsta ári í 
framhaldsskóla. Fjórðungur nemendanna er talsvert eldri, á aldrinum 23 
til 37 ára. Í töflu 3-2 má sjá að þjóðerni nemendanna í nýbúahópunum er 
mjög fjölbreytt. Nemendurnir eru frá 11 mismunandi löndum. Tæpur 
þriðjungur hópsins er frá Kólumbíu og fjórðungur nemenda er frá 
Víetnam.  

Nemendur í hópunum hafa verið á Íslandi frá hálfu ári upp í fjögur ár. 
Í þeim eru 5 piltar og 19 stúlkur. 

Eins og áður hefur komið fram safnaði ég gögnum um vinnu nemenda 
með námsefnið og í þeim tilgangi hélt ég úti ferilmöppu. Ég skráði hjá 
mér minnispunkta eftir kennslustundir í Excel-skjal þar sem ég var þegar 
búin að færa inn nöfn nemenda ásamt ýmsum upplýsingum sem ég hafði 
um þá. 

Jafnframt því að 
semja námsefnið og 
kenna í áfanganum 
UTN292 á vorönn 
2009, hef ég lagfært 
og endurmetið efnið 
jafnóðum, og miðlað 
aðferðafræðinni og 
þeirri reynslu sem 
fengist hefur til 
samkennara minna við 
skólann sem nýtist 
þeim þannig við 
samskonar námsefnis-
gerð. Ég sýndi þeim 
hvernig ég notaði 
eMission upptökubún-
aðinn við gerð þessa 
námsefnis á kennara-
fundi í Fjölbrautaskól-
anum við Ármúla í lok 
febrúar 2009. Í mars-
mánuði leiðbeindi ég 
svo samkennurum 

Uppruni 
nemenda 

Fjöldi 
nemenda

Fjöldi 
nemenda 

% 

Filippseyjar  2  8% 

Gvæjana 
(Suður‐Ameríka)  1  4% 

Kenía  1  4% 

Kína  1  4% 

Kólumbía  7  29% 

Litháen  1  4% 

Portúgal  1  4% 

Pólland  1  4% 

Síerra Leóne  1  4% 

Taíland  2  8% 

Víetnam  6  25% 

 

Tafla 3-2 Þjóðerni nemenda í nýbúahópunum 
tveimur 
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mínum í nokkrum vinnusmiðjum um notkun búnaðarins. Þeim var ætlað 
að koma með eigin tölvur, heyrnartól með hljóðnema og vefmyndavélar 
en einnig var hægt að fá lánuð slík tæki sem eru í eign skólans. 
Vinnusmiðjurnar stóðu í eina til tvær klukkustundir hverju sinni og þeir 
sem þurftu fengu aðstoð við að setja upp hugbúnað fyrir eMission 
upptökubúnaðinn, eMission spilarann og vefmyndavélarnar í tölvur sínar. 
Boðið var upp á einstaklingsmiðaða leiðsögn við upptöku í eMission 
upptökubúnaðinum og aðstoð við að skoða upptökurnar í eMission 
spilaranum. Nokkur hópur samkennara minna sá sér fært að nýta sér 
þessar vinnusmiðjur en aðrir kvörtuðu undan tímaleysi á miðri 
kennsluönn og óskuðu eftir að þær yrðu í boði eftir að kennslu lyki að 
vori eða áður en kennsla hæfist að hausti. Stefnt er að því að verða við 
þeim óskum á næstu misserum. Einnig hafa sumir samkennara minna 
komið til mín í vinnuherbergið mitt eða á kennarastofu og óskað eftir 
aðstoð minni þegar þeir hafa þurft að leysa minni háttar vandamál eða 
spurningar hafa vaknað við vinnu þeirra að námsefnisgerð í eMission 
hugbúnaðinum. 

3.4 Um framkvæmd starfendarannsóknarinnar 

Á haustönn kenndi ég tveimur nemendahópum áfangann UTN192 tvisvar 
í viku, fimmtíu mínútur í hvert sinn en á vorönn kenndi ég þeim áfangann 
UTN292 þrisvar í viku, fimmtíu mínútur í hvert sinn. Báðir nemenda-
hóparnir virtust mér kunna mjög vel við sig í tölvustofunni og flestum 
kennslustundum. 

Báðir nemendahóparnir tóku því vel að prófa nýja námsefnið. Til að 
hægt væri að spila það þurfti tölvu með eMission spilara og heyrnartól 
fyrir hvern nemanda (Mynd 3-1). Um helmingur nemenda mætti í alla 
tíma. Þeim gekk mjög vel að setja upp efnið eftir að hafa notað 
námsefnið. Eðli málsins samkvæmt þurftu þeir misjafnlega langan tíma; 
sumir þeirra þurftu að horfa á upptökur hvers námshluta oftar en einu 
sinni en aðrir þurftu smávægilega aðstoð kennarans. 
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Í byrjun leiðbeindi ég 
nemendum um það 
hvernig vinna ætti fyrsta 
verkefnið en það fylgir 
óunnið í fyrsta hluta 
námsefnis ásamt leiðbein-
ingum um vistun á tölvu 
nemandans. Nemendum 
er gerð grein fyrir því að 
til að leysa fyrsta hluta 
verkefnisins þurfi þeir að 
kynna sér fyrstu upp-
tökuna og svo koll af 
kolli. Þannig eigi þeir við 
lok síðustu upptöku að 
hafa lokið við að vinna 
alla verkefnahlutana og 

skjalið, sem þeir fengu óunnið í upphafi, eigi að vera fullunnið og líta út 
eins og sést í síðustu upptökunni. Í framhaldi af þessu verkefni er 
nemendum sett fyrir að vinna tvö sams konar verkefni þar sem þeir finna 
texta á Netinu til að setja upp. Fyrra verkefni af þessum tveimur er að 
setja saman hefti með söngtextum að eigin vali, t.d. frá heimalandi þeirra. 
Hið síðara felst í því að setja saman ritgerð í 5 meginköflum um efni að 
eigin vali. Reynslan hefur sýnt að þá verður oft fyrir valinu kynning á 
heimalandi nemandans eða þekktum einstaklingi frá heimalandinu. 

Þessi verkefni hvöttu nemendur til að segja frá heimkynnum sínum en 
frásagnarhæfileika sinn (e. „The narrative voice“) meta þeir oft ekki nógu 
mikils.18 Verkefnin hafa þannig jákvæð áhrif í þá veru að þagga niður í 
ritskoðaranum (e. „The editor“) sem er þessi litla rödd inn í nemendunum 
sem segir þeim að þeirra sögur séu ekki nógu merkilegar til að segja frá 
þeim.19 

                                                      
18 Center for Digital Storytelling. (2007). Digital Storytelling Cookbook. 

Digital Diner Press. Sótt 5.11.2008 af http://www.storycenter.org/ 

cookbook.html. 
19 Sama heimild. 

Mynd 3-1 Til að hægt væri að spila 
námsefnið þurfti tölvu með 
eMission spilara og heyrnartól 
fyrir hvern nemanda 
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Eftir að nemendur höfðu unnið með nýja námsefnið í tvær vikur var 
kennsla brotin upp vegna árdaga sem haldnir voru í skólanum. Í þrjá 
kennsludaga var nemendum einungis kennt tvær fyrstu kennslustundir 
dagsins en síðan var þeim gefinn kostur á að taka þátt í ýmis konar 
athöfnum í stað kennslustunda samkvæmt stundaskrá. Í þessum tveimur 
fyrstu kennslustundum dagsins var þó ekki stefnt að hefðbundinni 
kennslu. Í kennslustundum nemendahópanna tveggja í UTN292 var ég 
nýbúin að leiðbeina þeim við gerð stuttmynda í Windows Movie Maker 
og þau höfðu sett þessar stuttmyndir út á veraldarvefinn. Ég ákvað að 
brjóta upp hefðbundna kennslu í tilefni árdaganna með því að sýna 
stuttmyndir þeirra og gera athugasemdir varðandi gerð þeirra. En þar sem 
reynslan hefur kennt mér að nemendum fellur illa iðjuleysi þegar þeir 
hafa tölvu í nágrenninu bað ég þá jafnframt um að finna til myndir sem 
þeir vildu nota til að sýna hvaða atburðum þeir hefðu tekið þátt í eða 
myndir sem þeim þætti lýsa vel árdögum og hefja gerð nýrrar stuttmyndar 
í Windows Movie Maker.  

Nemendur í hópunum tveimur höfðu haft mjög gaman að því að með 
vinna myndir og fá þar útrás í notkun tölvunnar án þessa að 
tungumálaörðugleikar væru að vefjast fyrir þeim. En í þetta skipti fékk ég 
þó kvörtun þar sem nemanda fannst erfitt að fylgja leiðbeiningum mínum 
og var pirraður á þeirri töf sem varð á því að hann fengið aðstoð mína við 
að vinna verkefnið. Hann lét þá skoðun í ljós að skemmtilegra væri að 
vinna við verkefnið sem unnið væri með aðstoð nýja námsefnisins. Slíkt 
verkefni hafði þó þótt mjög erfitt þegar ég gerði tilraun til að hefja 
kennslu á því á haustönninni. Ég fékk það á tilfinninguna að kennsla með 
aðstoð nýja námsefnisins myndi auka eftirspurn þessa nemendahóps eftir 
sambærilega útfærðu námsefni við ýmislegt annað sem þau ættu eftir að 
taka sér fyrir hendur. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Fengið hefur verið samþykki skólameistara Fjölbrautaskólans við Ármúla 
til að vinna að starfendarannsókninni þar sem ég sem kennari rannsaka 
eigið starf.  
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4 Niðurstöður 

Í þessu verkefni má segja að helstu niðurstöður séu að nemendurnir, sem 
sátu þá áfanga sem starfendarannsóknin beindist að, lærðu, samkennarar 
mínir lærðu og ég lærði. Með því á ég í fyrsta lagi við að nemendurnir 
áttu auðveldara með að ná tökum á viðfangsefninu með nýju námsefni, 

og þeim kennslu-
aðferðum sem 
innleiddar voru, 
en með hefð-
bundnum kennslu-
aðferðum. Jafn-
framt gafst mér 
meiri tími til að 
aðstoða þá sem 
þurftu á frekari 
aðstoð að halda. Í 
öðru lagi nutu 
samkennarar mínir 

góðs af reynslu minni og þekkingu varðandi notkun upptökutækni og 
nýtingu hennar við að ná til nýbúa með námsefni. Í þriðja lagi fékk ég 
betri innsýn í eigið starf, lærði að nýta mér nýja tækni og vera gagnrýnin 
á eigin kennsluaðferðir og sá árangur af breyttri nálgun við kennsluna. 

Gert var ráð fyrir að nemendur hefðu tólf kennslustundir til að ljúka 
við að vinna verkefnin þrjú. Fyrsta verkefnið fólst í því að vinna einfalda 
uppsetningu á efni (söngtextum sem teknir voru af heimasíðu Bubba 
Morthens20) sem nemandinn fékk í hendur með upptökunni. Í henni sést 
skýrt og greinilega hvernig á að setja efnið upp (með forsíðu, 
fyrirsagnarstíl, efnisyfirliti, haus og fæti, neðanmálstexta með tilvísun í 
það hvaðan efnið var tekið, heimildaskrá með sömu tilvísunum og 
snyrtilegum frágangi, svo sem blaðsíðuskilum). Nokkrir nemendanna 
aðstoðuðu einn eða fleiri af sessunautum sínum að fylgja leiðbeiningum í 
upptökunum. Eftir að hafa fengið aðstoð annaðhvort kennara eða 
samnemenda við að fara eftir leiðbeiningum í fyrstu tveimur til þremur 
upptökunum virtust flestallir nemendurnir geta fylgt þeim. 

                                                      
20 Bubbi Morthens. BMK, aðdáendaklúbbur Bubba Morthens. Sótt 06. janúar 

2009 af http://www.bubbi.is/index.php?option=com_content&task=view&id=1. 

Fjöldi kennslu-
stunda 

Fjöldi 
nemenda

Fjöldi 
nemenda 

% 

1-2 6 25% 
2-4 13 54% 
5-7 5 21% 

 

Tafla 4-1 Fjöldi kennslustunda sem það tók hvern 
nemanda í nýbúahópunum tveimur að 
vinna fyrsta verkefnið 
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Það tók nemendur í hópunum tvær til sjö kennslustundir að vinna 
fyrsta verkefnið. Á töflu 4-1 sést að flestir nemendanna unnu verkefnið á 
innan við fjórum kennslustundum. Fjórðungur þeirra vann verkefnið á 
tveimur kennslustundum eða skemur og fimmtungur nemenda þurfti fleiri 
kennslustundir. 

Annað verkefnið fólst í því að taka saman möppu með minnst 20 
söngtextum að eigin vali. Þá áttu nemendur að finna á netinu og afrita. 
Safna þurfti efninu saman og setja snyrtilega (með forsíðu, fyrirsagnarstíl, 
efnisyfirliti, haus og fæti, neðanmálstexta með tilvísun í það hvaðan efnið 
var tekið, heimildaskrá með sömu tilvísunum og snyrtilegum frágangi, 
svo sem blaðsíðuskilum) í eitt hefti. Nemendum réðu því á hvað 
tungumáli söngtextarnir voru. 

Í töflu 4-2 kemur fram að af nemendunum 24 lauk meirihluti þeirra 
við annað verkefnið á fjórum kennslustundum eða skemmri tíma og þar 
af vann helmingur nemendanna annað verkefnið á einungis tveimur 
kennslustundum eða á skemmri tíma. Fjórðungur nemendanna lauk ekki 
við annað verkefnið innan tilskilins tíma.  

Sem þriðja verkefnið var nemendum falið að taka saman efni að eigin 
vali (þó ekki söngtexta) sem hægt væri að setja upp sem ritgerð með 
minnst fimm köflum. Efnið átti að finna á netinu og afrita. Sem hugmynd 
um slíkt ritgerðarefni nefndi ég áhugamál, kynningu á landi eða borg eða 
kynningu á söngvara/söngkonu eða hljómsveit. Safna þurfti því efninu 
saman og setja snyrtilega upp (með forsíðu, fyrirsagnarstíl, efnisyfirliti, 

Fjöldi kennslustunda 
Fjöldi 

nemenda

Fjöldi 
nemenda 

% 

1-2 12 50% 
3-4 6 25% 

Luku ekki við verkefnið innan 
tilskilins tíma 

6 25% 

 

Tafla 4-2 Fjöldi kennslustunda sem það tók hvern nemanda í 
nýbúahópunum tveimur að vinna verkefni tvö 
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haus og fæti, neðanmálstexta með tilvísun í það hvaðan efnið var tekið, 
heimildaskrá með sömu tilvísunum og snyrtilegum frágangi, svo sem 
blaðsíðuskilum) sem ritgerð með fimm köflum. Efnið mátti vera á hvaða 
tungumáli sem var. 

Í töflu 4-3 má sjá að rúmur helmingur nemenda lauk við þriðja 
verkefnið á fjórum kennslustundum eða skemur. Tæpur helmingur 
nemendanna lauk ekki við þriðja verkefnið innan tilskilins tíma.  

Í ljós kom að nemendur kusu oftar en ekki að leita uppi söngtexta frá 
heimalandi sínu á Netinu þegar þeir unnu annað verkefnið og oft varð 
fyrir valinu kynning á heimalandi nemandans eða þekktum einstaklingi 
frá heimalandinu í þriðja verkefninu. Með því að fá nemendunum 
fjölbreytt verkefni til að vinna úr, og ætla þeim frjálst val á efnivið í slík 
verkefni, er stefnt að því að þeir fái tækifæri til að segja sögur og þessar 
sögur þeirra hjálpi þeim við námið. Hugmyndin er sú að með því að 
vinna annað og þriðja verkefnið með efnivið að eigin vali öðlist 
nemendur betri skilning á aðalatriðum námsefnisins og aðferðirnar festist 
nemendanum betur í minni. 

Þegar ég tók saman þann tímafjölda sem hver nemandi þurfti til að 
vinna verkefnin kom í ljós að allir nemendur gátu lokið við fyrsta 
verkefnið og meirihluti nemendanna (19 nemendur af 24) luku fyrstu 
tveimur verkefnunum á mjög ásættanlegum tíma að mínu mati (á fjórum 
kennslustundum eða skemmri tíma). Þegar nemendur tóku til við að vinna 

annað verkefnið 
gátu þeir nýtt sér 
þá reynslu sem 
þeir höfðu öðlast í 
fyrsta verkefninu. 
Nemendur þurftu 
mismikinn tíma til 
að velja sér og 
finna efnivið í 
þetta verkefni. 
Mér fannst mjög 
jákvætt að sjá að 

helmingur 
nemendahópsins 

lauk við verkefni 

Fjöldi kennslu-
stunda 

Fjöldi 
nemenda

Fjöldi 
nemenda 

% 

1-2 9 38% 
3-4 3 13% 
5-7 1 4% 
Luku ekki við 
verkefnið innan 
tilskilins tíma 

11 46% 

Tafla 4-3 Fjöldi kennslustunda sem það tók hvern 
nemanda í nýbúahópunum tveimur að 
vinna þriðja verkefnið 
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tvö á skömmum tíma (einni til tveimur kennslustundum). Einnig hafði 
þeim nemendum sem þurftu skamman tíma til að ljúka við verkefnið 
fjölgað um helming frá fyrra verkefni.  

Um helmingur nemenda lauk við þriðja og síðasta verkefnið á nokkuð 
góðum tíma, þ.e. á fjórum kennslustundum eða minna. Þarna er fækkun 
miðað við þann nemendahóp sem lauk við verkefni eitt og tvö á 
sambærilegum tíma. Í þriðja verkefninu þurftu nemendur að takast á við 
flóknara verkefni og þurftu því sumir meiri tíma til að velja sér og finna 
efnivið í verkefnið. Í verkefninu höfðu þættir sem tengjast áhugahvöt 
mikil áhrif á hve langan tíma hver nemandi þurfti til að vinna verkefnið 
sem jafnframt hafði þau áhrif að tæpur helmingur nemenda lauk ekki við 
verkefnin þrjú innan tilskilins tíma. Þar spila inn í þættir eins og 
sjálfstraust hvers nemanda, það hversu vel tókst til við að vekja forvitni 
hans og það hvernig tókst til við að fá hann til að taka þeirri áskorun sem 
fólst í því að finna sér efnivið að eigin vali til að vinna úr. Einnig getur 
verið að ritskoðarinn – þessi litla rödd sem oft segir nemandanum að hans 
saga sé ekki nógu merkileg til frásagnar – hafi átt sinn þátt í að ekki tókst 
að vekja áhuga og dug allra nemendanna til að ljúka síðasta verkefninu 
innan tilskilins tíma. Það að finna leið til að virkja áhuga hvers einasta 
nemanda er mesta áskorun sem kennari stendur frammi fyrir.  

Meðal athugasemda sem ég skrifaði hjá mér eftir kennslustundir voru 
þessar: 

 „Nemandi vinnur vel og er tiltölulega fljótur.“ 

 „Nemandi mikið fjarverandi en vinnur vel og er tiltölulega 
fljótur.“ 

 „Nemandi er mikið fjarverandi og kemur líka of seint.“ 

 „Nemandi er mikið fjarverandi og latur að vinna verkefni.“ 

 „Nemandi latur að vinna verkefni.“ 

 „Nemandi leiðbeinir öðrum.“ 

 „Nemandi fljótur og ... fylgjast að og hjálpa ...“ 

 „Nemandi þarf mikla aðstoð mína, fær líka aðstoð hjá ...“  

Af tölunum hér að framan ásamt þessum athugasemdum má draga 
ýmsar ályktanir um aðstæður við kennslu. Kostirnir við að láta nemendur 
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blanda sjálfa saman sýnikennslunni, þ.e. með efninu sem hefur verið 
tekið upp, og verklegu þjálfuninni komu skýrt í ljós í því að tíminn nýtist 
þeim betur. Þetta er vegna þess að hver nemandi getur sjálfur stjórnað 
hraða á yfirferð í takt við eigin þarfir og haft leiðbeiningar aðgengilegar 
alla kennslustundina. Engu að síður er um einstaklingsmiðaða kennslu að 
ræða þar sem hver nemandi getur leitað til kennarans eftir þörfum. 
Nemendur gátu auðveldlega gert hlé á upptökunni sem þeir voru að horfa 
á og farið fram og til baka í upptökunni eftir þörfum. Efnið í henni var 
þeim aðgengilegt þegar þeir þurftu á því að halda og þeir þurftu ekki að 
bíða þess að ná tali af kennaranum í hvert skipti sem spurning vaknaði 
við vinnuna við verkefnið. Engu að síður var kennarinn í kallfæri er 
spurning vaknaði sem nemandinn taldi sig ekki fá svar við í upptökunni 
eða ef nemandi þarfnaðist aðstoðar við að skilja hvernig útfæra skyldi 
hvert verkefni. 

Nokkur af þeim atriðum sem fram komu í grein þeirra Catherine 
Plaisant og Ben Shneiderman  um upptökur á sýnikennslu21 veittu mér 
stuðning við upptökur á kennsluefninu. Um þessi atriði er fjallað í kafla 
2.3. Upptökubúnaðurinn eMission sér um að geyma upptökurnar á 
minnkuðu skráarformi þannig að þegar notandinn hleður niður 
upptökunni með eMission-spilaranum til að horfa á í eigin tölvu notar 
tölvan hans minna vinnsluminni en ella.  

Ég tók markvisst tillit til tímalengdar með því að hafa upptökur sem 
ég gerði stuttar, 3-10 mínútur að lengd. Í eMission-spilaranum er auðvelt 
fyrir nemendur að gera hlé á upptöku, fara fram eða aftur í upptöku og sjá 
á tímakvarða hvar þeir eru staddir í henni. Hliðardálkur í eMission-
spilaranum kom í staðin fyrir notkun á textaboxum fyrir viðbótar 
útskýringar.  

Til þess að gæta samræmis í upptökum talaði ég sjálf inn á þær 
samtímis því að taka upp sýnikennslu á myndfletinum. Í upptöku sagði ég 
nemandanum að „smella“ þegar smella átti með mús auk þess sem hann 
gat heyrt smella í músinni í hátalaranum. Smellir í mús og lyklaborði 
heyrast í upptökunum þar sem ég valdi að taka upp hljóð með 
innbyggðum hljóðnema í tölvunni en ekki sérstökum hljóðnema á 

                                                      
21 Plaisant. C. and Shneiderman, B. Show Me! Guidelines for Producing 

Recorded Demonstrations. Sótt 14.01.2009 af http://hcil.cs.umd.edu/trs/2005-

02/2005-02.pdf. 
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heyrnartólum. Þetta gerði ég af ráðnum hug þar sem ég vildi að nemendur 
gætu heyrt umhverfishljóð þar á meðal smelli í mús og lyklaborði. Ég tel 
að með þessu verði sýnikennslan meira lifandi, upptakan komist nær því 
að hafa sömu áhrif á nemandann og þegar kennarinn kemur til hans og 
aðstoðar hann. Ég þurfti að endurtaka hverja upptöku mörgum sinnum 
áður en ég taldi gæði hennar viðunandi, meðal annars fannst mér 
hljóðsetningin ekki nógu góð þegar ég tók upp með sérstökum hljóðnema 
á heyrnartólum. Ég endurtók upptökur einnig til þess að gera námsefnið 
hnitmiðað þegar ég rakst á hnökra á því við nánari skoðun, t.d. þegar 
nemendurnir voru farnir að nýta sér það. 

Kennsluefnið er ætlað hópi nýbúa og fjallar um uppsetningu ritgerða í 
Word. Efnið er unnið með hliðsjón af þeim hópi nýbúa sem var í 
áfanganum UTN292 vorið 2009. Þar er sérstaklega um að ræða 
skjalavörslu í tölvum, einfalda uppsetningu á Word-skjölum og 
uppsetningu ritgerða í Word. Útbúnar voru sjö upptökur þar sem fyrst er 
sagt með einföldu orðalagi á íslensku hvað á að fara að gera (setja 
forsíðu, búa til efnisyfirlit), því næst er sýnt hvernig farið er að því að 
gera það (forsíðu, efnisyfirlit) og loks er útkoman sýnd eftir að allar 
aðgerðir, sem sýndar voru í upptökunni, hafa verið framkvæmdar (sýnd 
tilbúin forsíða og tilbúið efnisyfirlit). 

Tafla  4-4inniheldur helstu atriði sem sýnd eru í upptökunum sjö. Hver 
upptaka fékk titil með lýsandi nafni og auk þess fylgdi hverri upptöku 
lýsing þar sem fram kemur stutt útskýring á efnisatriðum hennar. 

Mynd 4-1 er tekin í fyrstu upptökunni sem ber heitið Forsíða (Cover 
Page). Þar er sýnt hvernig farið er að því að gera forsíðu. Sýnt er hvernig 
valinn er réttur flipi í valmynd og síðan hvernig valinn er valkostur undir 
flipanum. 

Mynd  4-2 er tekin í lok fyrstu upptökunnar, Forsíða (Cover Page). Þar 
er sýnd tilbúin forsíða. Þar sést hvernig hún lítur út eftir að allar aðgerðir, 
sem sýndar voru í upptökunni, hafa verið framkvæmdar. 
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Tafla 4-4. Helstu atriði sem sýnd eru í upptökunum 

UPPSETNING OG FRÁGANGUR RITGERÐA 

FORSÍÐA (Insert) Cover Page 

FYRIRSAGNIR Fyrirsagnarstíll (Home) Heading, t.d. 
Heading 1 á allar fyrirsagnir 

EFNISYFIRLIT (References) Table of Contents 

HAUS OG FÓTUR (Insert) Header – nafn nemanda – haus 
með nafninu ekki á forsíðu (haka við 
Different First Page) 
(Insert) Footer 

Page Number – Bottom of Page – 
velja fyrir miðju eða hægra megin – 
blaðsíðutal ekki á forsíðu (haka við 
Different First Page) – blaðsíðutal 
byrjar á 0 sem sést ekki á forsíðu 
(Page Number – Format Page Number 
– Start at: 0) 

NEÐANMÁLSTEXTI (References) Insert Footnote (setja 
heimild í neðanmálstexta) 

HEIMILDASKRÁ Heimildum raðað í stafrófsröð 

FRÁGANGUR RITGERÐAR Blaðsíðuskil á milli kaflaheita (á 
undan fyrirsögnum) (Insert) Page 
Break eða Ctrl + Enter, samræmi í 
textasniði (gerð og stærð leturs) 
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Mynd 4-2 Í lok fyrstu upptöku er sýnd tilbúin forsíða. 
Þar sést hvernig hún lítur út eftir að allar 
aðgerðir, sem sýndar voru í upptökunni, hafa 
verið framkvæmdar 

Mynd 4-1 Í fyrstu upptökunni er sýnt hvernig farið er að 
því að gera forsíðu (Cover Page). Sýnt er hvernig 
valinn er réttur flipi í valmynd og síðan hvernig 
valinn er valkostur undir flipanum 
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Skoðaðar voru tvær leiðir til að vinna upptökur á námsefninu. Valið stóð 
á milli upptökuforritanna Camtasia og eMission. Bæði hafa verið notuð 
þó nokkuð við upptökur á kennsluefni í háskólum á Íslandi, meðal annars 
í meistaranámi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Upptöku-
hugbúnaðurinn eMission hefur þann augljósa kost að vera hannaður af 
Íslendingum og er lögð megináhersla á að hann sé auðveldur í notkun. 
Með búnaðinum er komið tæki fyrir kennara með takmarkaða 
tölvukunnáttu til að taka upp kennslustund eða miðla kennsluefni til 
nemenda sinna á auðveldan hátt. Hægt er að taka upp aðgerðir sem 
sýndar eru á skjánum, ásamt því sem kennarinn segir, en einnig er hægt 
að taka upp með vefmyndavél það sem fram fer í kennslustund. Að 
upptöku lokinni er hægt að láta hugbúnaðinn senda upptökuna inn í 
viðeigandi kennsluumhverfi. Camtasia hefur nokkra kosti umfram 
eMission – svo sem að hægt er að afmarka hluta myndflatar og sýna hann 
í nærmynd og skrifa athugasemdir inn á myndfleti í upptöku – en er 
jafnframt mun dýrari hugbúnaður en eMission. 

Fyrstu hugmyndir um útfærslu höfðu gert ráð fyrir skrifuðum 
athugasemdum 
á myndfleti í 
upptökum eða 
einhvers konar 
spjöldum með 
leiðbeinandi 
textaskýringu
m. Við nánari 
athugun og eft-
ir þó nokkrar 
vangaveltur 
ákvað ég þó að 
fara aðrar leið-
ir þar sem ég 
taldi að 
athugasemdir á 
myndfleti í 
upptökum eða 
einhvers konar 
spjöld gætu 
virkað truflandi á einbeitingu nemendanna. Ég sló leiðbeinandi 

Mynd 4-3 Í hliðardálki eMission hugbúnaðarins er 
hægt að setja textaskýringar eða örstutta 
lýsingu. Hér er hann notaður til að sýna þær 
skipanir sem valdar eru til að búa til forsíðu 
(Cover Page) 

Örstutt lýsing 
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textaskýringar þó ekki alveg út af vinnuborðinu. Við nánari skoðun hafði 
eMission hugbúnaðurinn í því sambandi einn kost fram yfir Camtasia 
hugbúnaðinn. Í eMission spilaranum sjá nemendur hliðardálk þar sem 
hægt er að setja textaskýringar  eða örstutta lýsingu. Mynd 4-3 sýnir 
hliðardálk með örstuttri lýsingu á þeim skipunum sem valdar eru til að 
búa til forsíðu (Cover Page). 

Ekki hvað síst réð það þó valinu að eMission er sá hugbúnaður sem er 
ódýrari og stendur því frekar til boða í grunn- og framhaldsskólum af 
fjárhagslegum ástæðum. Efnið var því unnið með eMission hugbúnaði. 
Ég setti upptökurnar inn í kennsluumhverfið WebCT/Blackboard sem 
notað er í Fjölbrautaskólanum við Ármúla og takmarkaði þannig aðgang 
nemendanna við þátttöku í áfanganum. Að loknu námi í áfanganum hafa 
þeir ekki aðgang að upptökunum. 

Hægt er að skoða upptökur sem teknar hafa verið upp í eMission 
hugbúnaði með venjulegum margmiðlunarspilara eins og Windows 
Media Player, eða með þar til gerðum eMission spilara. Með því að nota 
eMission spilarann notfæri ég mér að geta auk lýsandi nafns á upptöku 
sett stuttar útskýringar sem textabrot til hliðar við sýningargluggann og 
tengi því saman ritað mál, talað mál og myndrænar leiðbeiningar. Mynd 
4-4 er tekin í upptöku sem ber heitið Neðanmálstexti (Footnote). Þar er 
sýnt hvernig farið er að því að setja texta (t.d. tilvísun í heimild) í 
neðanmál
stexta. Á 
myndinni 
sést hlið-
ardálkur 
sem sýnir 
lýsandi 
titil og 
stutta út-
skýringu 
á efnis-
atriðum 
upptök-
unnar. 

Ég tel 
ákjósan-

Mynd 4-4 Hliðardálkur sem sýnir lýsandi titil og stutta 
útskýringu á efnisatriðum upptöku 

Hliðardálkur 

Titill með lýsandi nafni í 
samræmi við efnisatriði 
upptöku 

Lýsing þar sem fram 
kemur stutt útskýring á 
efnisatriðum upptökunnar 
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legt að nemendum með annað móðurmál en íslensku sé gert mögulegt að 
nýta sér þá sjónrænu færni sem þeim er gefin til þess að gera þeim 
auðveldara að stunda námið. Þetta gerir námið um leið óháð kunnáttu 
þeirra og færni í íslensku. Með því að notast við upptökur er námsefnið 
sýnt á myndrænan hátt og takmarkaður lesskilningur á íslenskan texta 
háir ekki nýbúanum eins mikið og í fyrri útfærslu kennsluaðferða. Eins 
og áður hefur komið fram er nemendum auðveldað að beina athygli sinni 
að því sem sýnt er með upptökum en í þeim er lögð áhersla á að gera 
skýringar ljósar og samhengið skiljanlegt. Nemendum er ætlað að 
endurtaka það sem sýnt hefur verið og þar sem auðvelt er að gera hlé í 
margmiðlunarspilaranum og endurtaka það sem sýnt hefur verið, 
auðveldar það nemandanum að skilja það sem fram fer. Auk þess er þetta 
augljós kostur þar sem einstaka nemendur geta þurft að skoða hverja 
upptöku oftar en einu sinni í tengslum við verkefni. Margmiðlunar-
spilarinn gefur nemanda einnig færi á að stökkva inn í upptöku á 
mismunandi stöðum, fara framar eða aftar í upptökuna eftir þörfum 
hverju sinni. 

Með því að vera reiðubúin til sjálfskoðunar eða sjálfsrýni tel ég að 
mér hafi tekist að hafa jákvæð áhrif á starf mitt sem kennara og þá sem ég 
vinn með. Þannig hafi bæði nemendur mínir og samkennarar lært af mér 
og sú þekking sem ég bý yfir verið notuð á nýja vegu. Þannig tel ég að 
mér hafi tekist að bæta mig fyrir þá sem tengjast starfi mínu. 
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5 Umræður 

Starfendarannsóknin skiptist í þrjá meginhluta. Í fyrsta lagi að skoða og 
reyna að bæta úr þörfinni fyrir betra námsefni og bættar kennsluaðferðir. 
Í öðru lagi að öðlast betri skilning á þörfum nýbúa fyrir sértækt námsefni 
og kennsluaðferðir. Í þriðja lagi að miðla samkennurum mínum af reynslu 
minni við gerð námsefnis og útfærslu á kennsluaðferðum sem henta 
þörfum nýbúa. 

Í formála kom fram að ég hygðist koma til móts við þarfir og getu 
nemenda með ólíkan bakgrunn með það fyrir augum að bæta færni þeirra 
í upplýsingasamfélaginu. Í þessu skyni tel ég nauðsynlegt að nýta aðferðir 
þar sem einstaklingsmiðuð kennsla er höfð sem markmið.  Í verkefninu 
leitaði ég svara við spurningunni „Hvernig get ég bætt mig fyrir ykkur?“ 
eða hvernig get ég bætt mitt eigið starf sem kennara bæði fyrir mig sjálfa 
og fyrir ykkur. Í kafla um aðferðafræði við starfendarannsóknina kom 
fram að spurning sem þessi felur í sér samfélagslegan tilgang. Með því að 
skoða eigið starf og þróa leiðir til úrbóta í tengslum við rannsókn mína 
hefur skilningur minn á eigin starfi aukist og ég tel að mér hafi tekist að 
bæta eigið starf.  

Ég hef íhugað hvort upptökurnar og útfærsla á kennsluaðferð séu til 
bóta í starfi mínu. Nemendur í nýbúahópunum tveimur sem ég kenndi 
höfðu áður strandað á takmörkuðum lesskilningi þegar þeir reyndu að 
tileinka sér námsefni um uppsetningu ritgerða. Þrátt fyrir að þarfir þessara 
nemenda og geta væri mjög mismunandi tókst þeim öllum að tileinka sér 
námsefnið með aðstoð margmiðlunarformsins. Sumir áttu fljótlega 
auðvelt með að skilja og tileinka sér margmiðlunarefnið og gátu því 
haldið áfram að auka færni sína með verkefnavinnu á eigin spýtur. Meira 
ráðrúm skapaðist einnig fyrir kennara til að sinna þeim nemendum sem 
náðu ekki eins fljótt tökum á námsefninu með aðstoð margmiðlunar-
formsins. Þessi aukni sveigjanleiki varð meiri en ég hafði þorað að vona. 
Í framhaldinu hyggst ég halda áfram á þessari leið í kennslu. Ég  hef 
áhuga á að taka upp meira námsefni á margmiðlunarformi og nýta 
eMission upptökuforritið til þess. Ég tel æskilegt að nemendur skólans 
hafi fullan aðgang að upptökunum óháð því hvort þeir sitja þennan 
áfanga. Ég ætla því að gera upptökurnar aðgengilegar utan kennsluum-
hverfisins á heimasíðu skólans. Þannig gefst öllum sem vilja tækifæri til 
að nýta sér námsefnið sem búið var til. 
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Ég valdi að taka upp hljóð með innbyggðum hljóðnema í tölvunni en 
ekki sérstökum hljóðnema á heyrnartólum. Ég tók þá ákvörðun að notast 
við þá tækni sem ég hafði á vinnustað. Í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 
hafði ég ekki aðgang að hljóðveri eða margmiðlunarveri. Úr því verður 
bætt þar sem gert er ráð fyrir bæði hljóðveri og margmiðlunarveri í 
nýbyggingu sem verður tilbúin á næstu misserum. Ég hef velt því fyrir 
mér hvort ég muni nýta mér þá aðstöðu við upptökur. Eins og fram hefur 
komið taldi ég að sýnikennslan yrði meira lifandi við það að nemendur 
gætu heyrt umhverfishljóð eins og smelli í mús og lyklaborði. Betri 
aðstaða í sérstöku upptökuveri gæti verið til bóta þar sem þá þyrfti ekki 
að endurtaka hverja upptöku til að bæta gæði hennar. Þó hef ég efasemdir 
um það hvort slíkt upptökuver myndi henta mér þar sem það að finna 
tíma fyrir upptökur þar gæti reynst erfitt. Ég tel að ég hafi frekar tíma til 
að gera upptöku þegar færi gefst óháð takmörkunum eins og þeirri að 
þurfa að finna tíma í upptökuveri. Ég tel það einn helsta kost eMission að 
kennarar geta gert upptökur og lagfæringar á þeim óháð stað og stund. 

Nemendur í öðrum hópnum hafa náð sýnu betri tökum á upplýsinga-
tækni og tölvunotkun í kennslustundum hjá mér á vorönn 2009 en haustið 
2008. Nemendur í þeim hópi höfðu flestir betri grunn til að byggja á í 
upphafi haustannar og náðu því betri tökum á námsefninu frá upphafi sem 
nýttist þeim í áfanganum á vorönn. Reynsla mín af kennslu í áratug hefur 
sýnt mér að afköst nemenda við verkefnavinnu eru misjöfn innan hvers 
hóps í áfanga og einnig á milli hópa í áfanga, bæði ef tekið er viðmið 
innan sömu annar eða miðað við aðrar annir. Því er erfitt að hafa afköst 
nemenda til viðmiðunar þegar skoða skal hvort upptökurnar og útfærsla 
kennsluaðferða skilar árangri. 

Nemendur voru hvattir til að skipuleggja viðfangsefni sín þar sem þau 
voru að nokkru leyti valfrjáls efnislega séð ásamt því að þeir réðu 
námshraða sínum innan ákveðinna marka. Ég setti þak á þann fjölda 
kennslustunda sem nemendur höfðu til að ljúka við að vinna verkefnin 
þrjú. Þannig fengu þeir allir nægjanlegt svigrúm til að ljúka við fyrsta 
verkefnið. Fjórðungi nemenda tókst ekki að ljúka við annað verkefnið 
innan þess heildartíma sem þeir höfðu til að vinna verkefnin þrjú og 
tæplega fjórðungur þeirra sem byrjaði á þriðja verkefninu náði ekki að 
ljúka við það innan tímamarkanna. Ástæða þess að nokkrir nemendanna 
luku ekki við öll verkefnin innan tilskilins tíma getur verið áhugaleysi eða 
það að þeir voru of seinir að vinna hvert verkefni. Þetta þak var því 
sveigjanlegt að því leyti að nokkrir nemendur óskuðu eftir að ljúka við að 
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vinna verkefnin utan eiginlegra kennslustunda í áfanganum og luku 
þannig við þau. Með aukinni æfingu má gera ráð fyrir að þeir nemendur 
sem þurftu lengri tíma geti lokið sambærilegum verkefnum með góðum 
árangri t.d. í öðrum námsgreinum. 

Ég á von á því að samkennarar mínir muni í framhaldi af leiðbein-
ingum mínum og vinnusmiðjum nota þennan hugbúnað áfram. Upptökur 
á námsefni og kennslustundum henta ekki einungis fyrir fjarnáms-
nemendur heldur auðvelda þær ýmsum nemendahópum nám, bæði þeim 
sem eiga erfitt með að kynna sér námsefni á rituðu formi og þeim sem 
eiga erfitt með að fylgjast með útskýringum á töflu í kennslustund, t.d. 
nemendum með annað móðurmál en íslensku. Upptökurnar koma 
augljóslega til móts við auknar kröfur um ýmiss konar stoðkerfi fyrir 
nemendur með sértækar þarfir þannig að þeir nái árangri í námi og geti 
sýnt hvað í þeim býr. Ég tel nauðsynlegt að haldið sé áfram að stuðla að 
notkun upptökuhugbúnaðar til að styðja nemendur í námi. Komið hafa 
fram óskir um áframhald á þeim vinnusmiðjum sem ég hef haldið fyrir 
samkennara mína til að kynna þeim þessa leið við gerð námsefnis. 

Í ársbyrjun 2009, meðan ég var að þreifa mig áfram við notkun 
eMission upptökubúnaðar við gerð námsefnisins, rak ég mig á nokkur 
vandamál sem ég gat hvorki leyst úr á eigin spýtur né með hjálp annarra á 
starfsvettvangi mínum. Í samráði við samstarfsmenn mína hafði ég því 
samband við starfsmenn Nepal sem er íslenskt fyrirtæki sem hannar 
eMission hugbúnaðinn. Hjá þeim fékk ég góðar úrlausnir á þessum 
vandamálum, úrbætur, svör og skýringar eftir því sem við átti. Sem dæmi 
má nefna að þegar áfangi er settur upp í WebCT er hentugt að geta sett 
tengla í eðlilegu samhengi við annað efni áfangans. Upptökuforritið sendi 
efnið sem ég tók upp inn í WebCT, í áfanga sem ég hafði valið. Þegar 
nota átti sömu upptöku í öðrum áföngum setti forritið eingöngu tengla við 
þær á tvo fyrirfram ákveðna staði í áföngunum. Þetta var leyst með því að 
gera þær breytingar í forritinu að sá sem hannar áfanga getur sett tengla 
við upptökurnar hvar sem er innan hans.  

Í marsmánuði 2009 var ég í hópi þeirra starfsmanna skóla sem tóku 
þátt í stöðufundi sem boðað var til af starfsmönnum Nepal um eMission. 
Þar var farið yfir stöðuna á eMission á þeim tíma og fjallað um hvers 
væri að vænta í þróuninni á þessum hugbúnaði á næstu misserum. Á 
fundinum kom skýrt fram að athugasemdum, fyrirspurnum og 
vandamálum sem ég og fleiri fundarmenn höfðum komið á framfæri 
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hafði verið safnað saman af starfsmönnum Nepal og var þetta efni nýtt 
við þróun á eMission. Sem dæmi um endurbætur sem gerðar höfðu verið 
á hugbúnaðinum í framhaldi af slíkum ábendingum má nefna endurbætur 
sem tengjast skjáupptöku. Fyrra atriðið sem ég vil nefna um slíkar 
endurbætur er það, að nú er hægt að velja að músarbendill sé upplýstur, 
þ.e. gulur hringur í kringum hann. Þessi hringur hverfur sjálfkrafa ef 
músin hefur verið kyrrstæð í meira en 30 sekúndur. Þetta gerir það að 
verkum að auðveldara er fyrir þann sem horfir á upptöku að fylgjast með 
því sem verið er að gera með músinni. Síðara atriðið sem ég vil nefna er 
það, að nú hægt að velja að taka einungis upp vinnusvæði skjás, en 
vinnusvæðið er í raun allur skjárinn án „start“ takkans og vinnustiku. 
Áður var eingöngu hægt að taka upp allan skjáflötinn, þ.e. með „start“ 
takka og vinnustiku. Sumir fundargestir voru netstjórar háskóla eða 
framhaldsskóla þar sem kennarar og nemendur höfðu reynslu af notkun 
eMission. Sú þekking sem ég og aðrir fundargestir höfðum af kennslu, í 
bland við þá reynslu sem við höfðum þegar haft af notkun eMission á 
vettvangi, kom þannig að góðum notum. Þannig höfðu starfsmenn Nepal 
einnig lært af mér.  
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6 Lokaorð 

Það eykur gildi þessarar rannsóknar að ég hef rúmlega tíu ára reynslu af 
þörfinni fyrir það að kennari sé sveigjanlegur varðandi kennsluefni og 
kennsluhætti. Ég hef þurft að finna til mismunandi kennsluefni með tilliti 
til nemenda á ýmsum aldri með ólíkan bakgrunn, ekki síst með tilliti til 
tölvufærni. Stefán Jökulsson leiðbeinandi minn hefur veitt mér nauðsyn-
legt aðhald og komið með þarfa gagnrýni eftir því sem verkefninu hefur 
undið fram. Það styrkir einnig gildi þessar rannsóknar að mér hefur gefist 
tækifæri til að bera þær úrbætur, sem ég hef gert í framhaldi af sjálfsrýni 
á starf mitt, bæði undir nemendur mína í kennslustundum og samkennara 
mína á kennarafundum og í vinnusmiðjum. 

Þörfin fyrir frekari rannsóknir á starfi kennara ætti að vera augljós í 
því samhengi að starf þeirra verður sífellt flóknara og kröfur til þeirra 
aukast. Þar má nefna kröfur fjölmenningarsamfélagsins til kennara um að 
koma til móts við alla nemendur óháð bakgrunni þeirra þannig að þeir nái 
árangri í námi og geti sýnt hvað í þeim býr. Einnig má nefna kröfur sem 
upplýsingatæknisamfélagið gerir til kennara um að búa nemendur undir 
framtíð þeirra, ekki fortíð okkar. Það gerist með því að kennarar geri 
upplýsingatækni, sem skapað hefur nýjar forsendur fyrir öflun og miðlun 
þekkingar, að verkfæri í öllum námsgreinum. Til þess að svo megi verða 
þurfa kennarar sífellt að leita árangursríkra leiða til þess að upplýsinga-
tæknin komi nemendum að notum í námi. Það er mikil á þörf á frekari 
rannsóknum á starfi kennara með þessari kröfur í forgrunni.  

Þá er ekki síst ástæða til að hvetja til að starfendarannsóknir á starfi 
kennara verði auknar. Ástæða er til að vekja athygli kennara á 
starfendarannsóknum og hvetja fleiri kennara til að leggja þær fyrir sig. 
Nýleg lög frá 2008 um um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla22 kveða á 
um kröfur um aukna menntun kennara. Þar er kveðið á um að til að öðlast 
rétt til að nota starfsheitið leik-, grunn- eða framhaldsskólakennari þurfi 
leyfi menntamálaráðherra. Þau leyfi má aðeins veita þeim sem hafa lokið 

                                                      
22 Menntamálaráðuneytið. (2008). Lög nr. 87/2008 um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla. Sótt 24.06.2009 af 
http://www.nymenntastefna.is/media/frettir//kennaralog.pdf. 
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meistaraprófi frá háskóla og má vænta þess að með aukinni ásókn 
kennara í háskólanám til meistaragráðu aukist starfendarannsóknir og 
annars konar rannsóknir tengdar kennarastarfinu. 
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Fylgiskjal 3 

 
Á minnislykli er vefur sem heldur utan um námsefnið á 

margmiðlunarformi sem einnig er hægt að nálgast á slóðinni 
http://www2.fa.is/~svanhildur/M_Ed_Vefur/index.htm. Þar eru tenglar að 
upptökum með námsefninu sem hægt er að skoða með eMission 
margmiðlunarspilara. Til þess þarf að hafa nettengingu, eMission 
spilarinn uppsettan á tölvunni  og aðgangsheimild að spilaranum sem 
gefin er upp á forsíðu vefsins. Þar eru einnig tenglar að upptökum með 
námsefninu sem hægt er að skoða með margmiðlunarspilaranum 
Windows Media Player. 

 




