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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er litið á nokkur atriði um notkun upplýsingatækni í kennslu, 

sérstaklega í tungumálakennslu til að hafa yfirsýn yfir notkun, skoðun og viðhorf sem 

tungumálakennarar hafa til upplýsingatækni. Fókus rannsóknarinnar eru kennarar. 

Mikilvægasti hluti ritgerðarinnar er niðurstöður könnunar sem 46 íslenskukennarar 

svöruðu. Þessir kennarar kenna íslensku sem annað mál á Íslandi, ýmist á 

framhaldskólastigi eða á hærra stigi og fyrir utan skóla (einkakennarar og einkaskólar). 

Kennarar svöruðu þessari könnun á vorönn 2010. Könnunin innihélt spurningar um 

bakgrunn og álit á mismunandi fullyrðingum um upplýsingatækni, notkun hennar og 

aðstæður á vinnustaðnum. Niðurstöðurnar eru líka greindar eftir aldri og kyni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna notkun upplýsingatækni í íslenskukennslu fyrir 

útlendinga og skoða hvaða þættir og viðhorf tengjast notkun hennar í íslenskukennslu. 

Síðast en ekki síst er tilgangurinn að benda á þætti sem þarf að bæta ef stefnt er að 

aukinni notkun upplýsingatækni í íslenskukennslu. 
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Inngangur 
 

Návist nýtækninnar í skólum hefur aukst með tímanum á síðustu árum. Tilhneigingin á 

Íslandi og í mörgum öðrum löndum hefur verið að auka notkun nýtækninnar í skólum 

og margir myndu segja að notkun hennar hafi góð áhrif í kennslunni. Hins vegar eru 

ekki allir sammála um að nýtæknin skipti svo miklu máli og jafnvel finnst þeim að 

notkun hennar hafi slæm áhrif á árangur nemendanna. 

Technological progress appears to be relentless and is driven by 

various human needs including curiosity, and the need to solve 

problems quickly (John, Peter D. og Steve Wheeler 2008:1). 

Á Íslandi hefur menntamálaráðuneytið verið virkt í að efla nýtæknina í menntakerfinu. 

Árið 2005 gaf ráðuneytið út bæklinginn Áræði með ábyrgð: stefna 

menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005-

2008 (Menntamálaráðuneytið 2005). Ráðuneytið gaf út tvo aðra bæklinga um 

upplýsingatækni, þann fyrri árið 1996 og hinn árið 2001. 

Þeim markmiðum, sem þar voru sett fram, hefur verið fylgt eftir með 

skipulegum hætti í góðri samvinnu við verkefnisstjórn 

ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið. Á undanförnum fimm 

árum hefur verið varið um hálfum milljarði króna til 

upplýsingatækniverkefna á vegum menntamálaráðuneytis 

(Menntamálaráðuneyti 2005:8). 

En fjárfesting í upplýsingatækni leiðir ekki sjálfkrafa að „bættum árangri og eða 

auknum lífsgæðum“ (Menntamálaráðuneytið 2005:8). Michelle Selinger kemst að 

svipaðri niðurstöðu: „að setja nemendur fyrir framan tölvur og gefa þeim aðgang að 

netinu mun ekki í sjálfu sér leiða til raunverulegs náms. Námið þarf að vera skipulagt og 

styðja nemendur“ (Selinger 2001:103). 

Bæklingur menntamálaráðuneytisins fjallar um fimm svið: aðgang að 

upplýsingasamfélaginu, tækni og fjarskipti, stafrænt efni, breytta starfshætti og siðferði 

á Netinu. Síðast en ekki síst lofar menntamálaráðuneytið að meta árangurinn og stuðla 

að rannsóknum og alþjóðalegum samburði á þessu sviði. 

Á næstu síðum er tafla með þeim stefnumiðum og leiðum sem koma fram í þessum 

bæklingi og snerta umræðuefni og fókus rannsóknarinnar, þ.e. kennslu í íslensku sem 

öðru máli, sérstaklega þau svið sem eru augljós í daglegri kennslu: menntun kennara og 

nemenda í upplýsingatækni, getu þeirra og námsefni (sjá töflu 1, bls. 6-8). Spurningar 

könnunarinnar tengjast þessum stefnumiðum og leiðum. 
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Stefnumið Leiðir 

 Allir kennarar búi yfir færni til að 

nýta sér upplýsingatækni í starfi 

sínu. 

 Kennurum verði gefinn kostur á að 

sérhæfa sig þannig að sér þekking 

þeirra nýtist við nýsköpun og 

þróunarstarf innan skólakerfisins. 

 Stuðlað verði að auknum hlut 

kvenna í upplýsingatækninámi. 

 Allir skólar á Íslandi verði tengdir 

með ljósleiðarasambandi. 

 Fjarskiptanet á leik-, grunn-, 

framhalds- og háskólastigi verði 

samtengd og myndi eina heild. 

 Öflug nýsköpun eigi sér stað um 

nýtingu háhraðaneta í þágu skóla, 

menningar- og vísindastofnana. 

 Háhraðanet og þráðlaus net skóla 

verði nýtt í fjölbreyttum 

kennslufræðilegum tilgangi. 

 Í skólum, menningar- og 

vísindastofnunum verði fyrir hendi 

fjölbreytt úrval stafrænna tækja og 

hugbúnaðar sem komi til móts við 

þarfir þeirra. 

 Skólar, menningar- og 

vísindastofnanir nýti sér í ríkari 

mæli þann búnað sem almenningur 

og nemendur hafa undir höndum, 

svo sem farsíma, far- og 

handtölvur, til miðlunar 

upplýsinga og til samskipta. 

 Í skólum, menningar- og 

vísindastofnunum sé virkt 

nýsköpunarstarf og tilraunir gerðar 

með nýtingu nýrrar tækni og 

tölvustýrðs búnaðar. 

 Tækniumhverfi skóla sé öruggt og 

áreiðanlegt og fyrir hendi sé 

nauðsynleg tæknileg ráðgjöf fyrir 

nemendur og kennara sem taki mið 

af kennslufræðilegum áherslum.  

 Skólar nýti upplýsingatækni á 

virkan hátt í starfsgreinum, mynd- 

og tónmennt.  

 Nemendum og kennurum verði 

 Menntun kennara í 

upplýsingatækni efld og boðið upp 

á aukna sérhæfingu og nýsköpun 

við nýtingu upplýsingatækni í 

skólastarfi. 

 Kennurum veitt hvatning til að 

þróa færni sína í upplýsingatækni 

með viðurkenningum og 

möguleika á að fá 

viðurkenningar/skírteini í notkun 

upplýsingatækni til kennslu 

 Þróuð frekari greiningartæki í 

upplýsingalæsi fyrir kennara og 

nemendur sem skólar geti nýtt til 

að meta stöðu sína í samanburði 

við aðra. 

 Komið á virku samstarfi við 

sveitarfélög um 

endurmenntunarnámskeið í 

nýtingu upplýsingatækni fyrir leik- 

og grunnskólakennara. 

 Menntamálaráðuneyti efni til 

samvinnu við sveitarfélög og 

fyrirtæki um tilraunaverkefni um 

nýtingu tækni í skólum og 

menningarstofnunum.  

 Gerð úttekt á þjónustu við 

nemendur og kennara vegna tækja 

og hugbúnaðar í framhaldsskólum 

og skilgreindar leiðir til þess að 

bæta hana í samvinnu við fyrirtæki 

og skóla.  

 Í samstarfi við fyrirtæki verði 

þróaðar leiðir til að skólar geti 

tryggt efnaminni nemendum 

aðgang að nauðsynlegum tækjum. 

 Gerð úttekt á leiðum til 

hagræðingar og aukins öryggis í 

rekstri og þjónustu tölvukerfa 

skóla og menningarstofnana. 

 Stuðlað að samstarfi skóla og 

fyrirtækja um þjónustu og rekstur 

tölvukerfa.  

 Efnt til tilraunaverkefna um 

fjölbreyttari notkun hugbúnaðar í 

skólum á öllum skólastigum.  
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Stefnumið Leiðir 

veittur stuðningur við að tileinka 

sér nýjungar í hugbúnaði og 

tölvutækni. 

 Fyrir hendi verði fjölbreytt 

stafrænt námsefni sem tengist 

markmiðum námskráa. 

 Stafrænt námsefni uppfylli 

gæðakröfur og styðji við 

framsækna kennsluhætti. 

 Stafrænt námsefni verði nýtt á 

virkan hátt á öllum skólastigum. 

 Virk nýsköpun eigi sér stað í gerð 

stafræns námsefnis. 

 Samkeppni ríki á markaði við gerð 

stafræns námsefnis. 

 Til verði skapandi samstarf 

einkaaðila og opinberra aðila um 

útgáfu stafræns námsefnis. 

 Stuðlað verði að frekari þróun 

dreifmenntunar þar sem nám 

verður óháð stað og stund. 

 Upplýsingatækni verði nýtt til að 

efla hvers kyns endurmenntun og 

til aukinnar samvinnu milli skóla, 

atvinnulífs og heimila. 

 Skapaður fastur 

samstarfsvettvangur skóla, 

stofnana sem sjá um 

kennaramenntun og fyrirtækja um 

mótun staðla og samvirkni á milli 

upplýsingakerfa. 

 Meira fé veitt til stafrænnar 

námsefnisgerðar. 

 Áhersla lögð á samstarf einkaaðila, 

stofnana og skóla við úthlutun 

fjármagns til stafrænnar 

námsefnisgerðar.  

 Gerðar úttektir á gæðum stafræns 

námsefnis og nýtingu þess í 

kennslu í samstarfi háskóla, 

kennara og fagfélaga. 

 Veittar viðurkenningar til höfunda 

og útgefenda fyrir verkefni sem 

skara fram úr í stafrænni 

námsefnisgerð. 

 Stutt við þróun og rannsóknir í 

námsefnisgerð, m.a. í 

nýmiðlastofu. 

 Stuðlað að samstarfi háskóla um 

gerð og miðlun stafræns 

námsefnis. 

 Starfsemi Námsgagnastofnunar 

endurskoðuð með tilliti til 

aukinnar áherslu á stafrænt 

námsefni og þess að auka hlut 

einkaaðila í námsefnisgerð. 

 Samstarf verði við erlenda aðila 

um gerð stafræns námsefnis og 

þýðingu og aðlögun erlends efnis 

að þörfum Íslendinga. 

 Rannsóknar- og 

menningarstofnanir hvattar til og 

þeim umbunað fyrir að miðla 

stafrænu efni til skóla og 

almennings. 

 Unnið að samstarfi á milli 

skólastiga um dreifmenntun og 

þannig skapaður aukinn 

sveigjanleiki og fjölbreytni í námi 

á öllum skólastigum.  

 Boðið upp á sérstök námskeið og 
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Stefnumið Leiðir 

ráðgjöf fyrir stjórnendur mennta-, 

menningar- og vísindastofnana um 

nýtingu upplýsingatækni. 

 Stjórnendur skóla, menningar- og 

vísindastofnana hvattir til að sýna 

frumkvæði og forystu um nýtingu 

upplýsingatækni og að leiða 

breytingar á starfsemi stofnana. 

 

Tafla 1. Stefnumið og leiðir í upplýsingatækni (Menntamálaráðuneytið 2005) 

Að sjálfsögðu er ekki nóg að yfirvöld hvetji kennara til að nota upplýsingatækni í 

kennslu sinni. Það er líka nauðsynlegt að kennurum finnist þetta mikilvægt og gagnlegt. 

Viðhorf til upplýsingatækni geta verið mismunandi milli kennara, sumir eru mjög 

áhugasamir og ákafir um notkun nýtækninnar. 

John og Wheeler flokka kennara í fjóra hópa eftir því hvernig þeir bregðast við 

upplýsingatækni: 

First are the enthusiasts. They see the enormous potential in digital 

technology and try to master its complexities. They also see its use as 

a professional and pedagogic challenge and an opportunity. Second 

are the pragmatists. They support the appropriate and alternative uses 

of information and communication technology (ICT), are mildly 

critical of some of its excesses but see its potential to improve aspects 

of learning. Third are traditionalists who prefer to resist the advance of 

new technologies in schools in order to preserve a more esoteric order 

of learning based on human interaction and long-established 

pedagogy. Finally, there are the „New Luddites‟ who are so critical of 

new technology that they seek to undermine its potential and use at 

every turn by seeking to undermine the profession„s dependence on it 

(John, Peter D. og Steve Wheeler 2008:2). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að flestir kennarar eru mjög bjartsýnir varðandi 

möguleika upplýsingatækni í kennslustofunni. 

Það er athyglisvert að stefna menntamálaráðuneytisins innihaldi námsefnisgerð fyrir 

upplýsingatækni. Þetta atriði snertir tungumálakennslu náið þar sem margir kennarar 

nota mikið úrval námsefnis af ýmsum vefsíðum til að bæta kennsluna. Námsefni í 

íslensku sem öðru máli og í öðrum fögum á íslensku er takmarkaðra en námsefni í 

öðrum tungumálum. Stuðningur yfirvalda er því mikilvægur til að auka úrval námsefnis.  

Steve Bruntlett fjallar um námsefni á netinu og segir m.a.: 
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As educators we seem to have two choices. We can make substantial 

and critical use of existing multimedia materials and develop ways of 

integrating these resources into the way we work with our students or 

we can develop our own materials for particular purposes where ready 

made materials are neither appropriate nor adequate. The third way is 

to produce re-authored materials for classroom use from resources 

gathered from the web, through subject to copy-right. [...] Another 

way forward is to consider ways of learning that are web based rather 

than merely using web based materials to support existing curriculum 

strategies (Bruntlett, Steve 2001:175). 

Nokkur verkefni eru í gangi á Íslandi þar sem upplýsingatækni styður nám í íslensku 

sem öðru máli. Eitt það stærsta er Icelandic Online
1
, vefur sem býður upp á sjálfsnám í 

íslensku. Námskeiðin eru á ýmsum stigum, hæsta stigið er Icelandic Online 4 (B1/B2 í 

viðmiðunarramma Evrópuráðsins fyrir erlend tungumál). Icelandic Online opnaði árið 

2004 og var þróað „af kennurum og nemendum Háskóla Íslands í samvinnu við 

íslenskulektora við fimm evrópska háskóla [...] Í dag eru um 67.000 manns skráðir 

notendur Icelandic Online en 600 manns heimsækja vefinn daglega. Aðgangur að 

vefnum er án endurgjalds“ (Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum: 

Icelandic Online). Árið 2010 opnuðu þrjú ný námskeið innan vefjarins. „Icelandic 

Online er samstarfsverkefni Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 

tungumálum, Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, Fjölmenningarseturs, Fjölmenningar ehf. auk háskóla í Evrópu. 

Vefurinn hefur verið styrktur af Lingua-áætlun Evrópusambandsins, Nordplus sprog, 

Háskóla Íslands, Rannís og mennta- og menningarmálaráðuneytinu“ (Stofnun Vigdísar 

Finnbogadóttur í erlendum tungumálum: Icelandic Online). 

Tungumálatorg
2 

er annað verkefni sem var styrkt af menntamálaráðuneytinu “á grund-

velli stefnu ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2008-2012” (Tungumálatorg. 

Saga torgsins). Vefurinn inniheldur fleiri vefi fyrir ýmis tungumál, líka íslensku sem 

annað mál. Viltu læra íslensku?
3
 er vefur þar sem notendur geta horft á 21 þátt með 

texta til að læra íslensku sem annað mál. Einnig er á Tungumálatorgi vefurinn Íslenska 

sem annað mál
4
, fyrir kennara í íslensku sem öðru máli. Þessi síða er 

samræðuvettvangur fyrir kennara. Vefurinn Íslenska fyrir útlendinga
5
 er ætlaður  

kennurum sem kenna fullorðnum innflytjendum íslensku.  

                                                           
1
 Vefslóð: http://icelandic.hi.is 

2
 Vefslóð: http://tungumalatorg.is 

3
 Vefslóð: http://tungumalatorg.is/viltu_laera_islensku/ 

4
 Vefslóð: http://tungumalatorg.is/isa/ 

5
 Vefslóð: http://tungumalatorg.is/ifu/ 

http://tungumalatorg.is/viltu_laera_islensku/
http://tungumalatorg.is/isa/


10 
 

Það eru fleiri síður og námsgögn á netinu fyrir íslensku sem annað mál, eins og Katla
6
, 

en ekki er hægt að gera tæmandi lista yfir þessar vefsíður í þessari ritgerð. Næsti kafli 

fjallar um rannsóknina sem er meginviðfangsefni ritgerðarinnar. 

Rannsóknin 

Þátttakendur 

Þátttakendur eru íslenskukennarar í framhaldsskólum og öðrum skólum. Farið var á 

vefsíður skóla og annarra stofnana þar sem boðið er upp á íslenskukennslu til að finna 

netföng eða aðrar upplýsingar til að hafa samband við þessa kennara sem svo síðar 

fengu í tölvupósti tengil að könnuninni. 46 einstaklingar svöruðu könnuninni, þar af 12 

karlmenn, 33 konur og einn þátttakandi gaf ekki upp kyn sitt. Kennararnir eru á 

aldrinum 28 til 63 ára og meðalaldur svarenda er 44 ár.  Þátttakendur kenndu íslensku á 

Íslandi eða í öðrum löndum, en meirihluti svara á við Ísland. 

Aðferðafræði 

Til að kanna notkun upplýsingatækni í kennslu íslensku sem annars máls og viðhorf 

kennaranna, var nafnlaus spurningakönnun lögð fyrir á netinu. Könnunin var í þremur 

hlutum: bakgrunnsupplýsingar, almennar spurningar um upplýsingatækni og spurningar 

um vinnuaðstæður og vinnulag. Allar spurningar voru lokaðar, þ.e.a.s. niðurstöður 

þessarar rannsóknar koma úr vali svara sem þátttakendur gátu valið. Tölvupóstur var 

sendur til kennara í mismunandi stofnunum bæði á Íslandi og í útlöndum með tengli að 

könnuninni. Haft var samband við íslenskukennara í framhaldsskólum, háskólum og 

einkaskólum á Íslandi og líka við aðra kennara, eins og t.d. einkakennara. Það var líka 

haft samband við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum til að fá fleiri netföng 

kennara og þá voru netföng íslenskukennara í útlöndum fengin. Könnunin var ekki 

ætluð kennurum í leikskólum eða grunnskólum. Þátttaka var frjáls. 

Þátttakendurnir svöruðu könnuninni á kannanakerfi á vefþjóni. Kerfið sem var notað var 

LimeSurvey. Þetta kerfi er ókeypis og er opinn hugbúnaður. 

Spurningalistinn 

Til þess að búa til spurningalista fyrir þessa könnun voru höfð til hliðsjónar atriði sem 

koma fram hjá Lyn Dawes í kaflanum What stops teachers using new technology ásamt 

fleiri spurningum og fullyrðingum. Þessi kafli inniheldur í nokkrum töflum og í 

textanum atriði sem efla eða hindra notkun upplýsingatækni (Dawes, Lyn 2001:61-79). 

Könnuninni var skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum voru spurningar um 

bakgrunnsupplýsingar eins og aldur, kyn, reynslu í árum, menntun, kennaramenntun og 

núverandi kennslustað. 

                                                           
6
 Vefslóð: http://www.namsgagnavefurinnkatla.net/ 
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Í öðrum hlutanum voru spurningar um upplýsingatækni. Fyrsta spurningin innihélt 

nokkrar setningar um almenna notkun upplýsingatækni í einkalífinu (t.d. Ég nota 

tölvupóst, skoða vefsíður eða tölvuna a.m.k. nokkrum sinnum í viku í einkalífi mínu), í 

vinnunni, væntingar um upplýsingatækni fyrir kennsluna og hversu mikið af efni þeir 

héldu að væri á netinu fyrir íslenskukennslu. Svo komu fleiri spurningar varðandi þá 

færniþætti (ritun, lestur, hlustun, tal eða annað) sem kennararnir voru að vinna með 

þegar þeir notuðu sérstaka tækni eða kerfi, eins og t.d. „Ég nota vefsíður eða kerfi þar 

sem nemendur mínir geta unnið saman á netinu í skólanum eða heima hjá sér fyrir 

eftirfarandi færni ...“. Það voru líka fullyrðingar um væntingar kennara eins og t.d. „Mér 

finnst að upplýsingatækni geti hækkað árangursstig nemenda í ...“ og um sjálfstraust 

kennara til að nota upplýsingatækni í kennslunni, t.d. „Ég treysti mér til að blanda 

upplýsingatækni við aðferðir mínar í eftirfarandi þáttum...“ 

Einnig var mælt hversu margir hefðu deilt efni sínu á netinu, hvort skólinn þeirra væri 

með vefsíðu og hvort þeir hefðu búið til eigið efni í tölvu fyrir kennsluna. 

Í þriðja hlutanum, spurningum um vinnuaðstæður og vinnuálag, var spurt um aðstæður 

sem geta auðveldað eða hindrað notkun upplýsingatækni í kennslu  í íslensku sem öðru 

máli. Hér var spurt um atriði eins og möguleika á að fá tækniaðstoð hvenær sem er frá 

vinnuveitanda ef eitthvað gekk illa, hvort það væri tölvuver þar sem vinnan fer fram, 

kost á fartölvum fyrir nemendur og hvort það væri nóg af þeim á staðnum, hvort 

kennarinn væri með fartölvu, hvort vinnustaðurinn sjálfur styddi nám í upplýsingatækni 

fyrir kennara sína, hvort vinnustaðurinn væri með þráðlaust net, hvort kennarar gætu 

fengið netfang, hvort það væri innranet eða kerfi til að deila efni, hvort það væri 

samvinnuþjónusta fyrir nemendur eins og t.d. Moodle. Kannaður var möguleiki kennara 

til að læra að nota upplýsingatækni (t.d. hvort þeir skoðuðu þetta í frítímanum, hvort 

þeir hefðu tíma í vinnunni til að gera þetta), álit (t.d. hvort þeim fyndist spennandi að 

kenna með upplýsingatækni), kjöraðstæður (t.d. að kenna í kennslustofu eða í tölvuveri) 

og fleiri atriði varðandi samstarf við aðra kennara og skóla. 

Í viðauka A er prentvæn útgáfa könnunarinnar. 

Heildarniðurstöður 
 

Í þessum kafla verða svörin skoðuð í heild. Í næsta kafla eru svörin metin út frá 

tilteknum breytum. Heildarniðurstöðum er skipt í þrjá hluta eins og áður var nefnt: 

bakgrunnsupplýsingar, almennar upplýsingar um upplýsingatækni og spurningar um 

vinnuaðstæður og vinnulag. Eins og áður var tekið fram tóku 46 einstaklingar þátt í 

könnuninni. 
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Bakgrunnsupplýsingar 

Aldur er þáttur sem getur skipt máli hvað varðar notkun og viðhorf til upplýsingatækni í 

kennslu þar sem um er að ræða hugsanlegan menningarmun milli kynslóða. Geta, vilji 

og áhugi eru hins vegar einstaklingsbundnar breytur. Svör við þessum spurningum gera 

okkur kleift að fá hugmynd um þátttakendur og þá sem eru að kenna íslensku sem annað 

mál. Spurt var um fæðingarár og 2010 var notað sem viðmiðunarár til að reikna út 

aldurinn þegar könnuninni var dreift. Yngsti þátttakandinn í hópnum er 28 ára gamall 

og sá elsti 63, meðalaldur er 44 ár. Á mynd 1 má sjá aldursskiptingu þátttakendanna. Í 

næsta kafla (niðurstöðum) eru nokkur svör greind eftir aldri. 

 

 

Mynd 1 

Karlar eru miklu færri en konur í svarendahópnum. Þeir eru 26% af þátttakendunum og 

konur 72%, auk þess var einn þátttakandi sem gaf ekki upp kyn. Í næsta kafla 

(niðurstöðum) eru nokkur svör greind eftir kyni. 
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Mynd 2 

Kennslureynsla í árum er mismunandi. Meirihlutinn er í hóp þeirra sem eru með 0-10 

ára reynslu. Skýringin er líklega  aukin eftirspurn eftir íslenskukennslu fyrir útlendinga 

síðustu ár. Það eru færri sem eru með 11-19 ára reynslu og enn færri í hópunum með 

20-29 ára reynslu og 30-37 ára reynslu. Meðaltalið er 13 ára reynsla. 

 

 

Mynd 3 

Mikill meirihluti þátttakenda (44) er með háskólapróf og 2 þátttakendur eru með 

stúdentspróf eingöngu. 
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Mynd 4 

Meirihluti þátttakenda er með einhvers konar kennaramenntun, flestir eru með 

kennsluréttindi (31) og 6 eru með kennarapróf, 6 eru með aðra kennaramenntun og 3 

hafa enga kennaramenntun. 

 

 

Mynd 5 

Meirihluti svarenda kennir við dagskóla. Svo er líka talsvert af kennurum sem kenna við 

kvöldskóla, fjarnám, einkaskóla (ekki til stúdentsprófs) og aðra staði eins og næsta 

mynd sýnir. 
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Mynd 6 

Svör við þessari spurningu leiðir í ljós að svör könnunarinnar í þessari rannsókn 

endurspegla sérstaklega sjónarhorn þeirra kennara sem kenna í dagskóla. 

Almennar spurningar um upplýsingatækni 

Sjöunda spurningin innihélt nokkrar fullyrðingar um notkun upplýsingatækni í 

einkalífinu og í vinnunni. Þátttakendur völdu mælikvarða frá 1 til 5 eftir því hversu 

sammála eða ósammála þeir voru þessum fullyrðingum, þar sem 1 þýðir mjög 

ósammála og 5 mjög sammála. Þá var hægt að merkja við möguleikann veit ekki/vil 

ekki svara. 

Fyrsta fullyrðingin var „ég nota tölvupóst, skoða vefsíður eða tölvuna a.m.k. nokkrum 

sinnum í viku í einkalífi mínu.” 87% þátttakenda voru mjög sammála, 9% sammála og 

4% mjög ósammála. Það er augljóst að gríðarlegur meirihluti þátttakenda notar 

nýtæknina í einkalífi sínu og þetta þýðir að það eru auknar líkur á notkun 

upplýsingatækni í kennslustofum þar sem þessir einstaklingar eru sjálfir notendur 

upplýsingatækni. 

Önnur fullyrðingin var „ég nota tölvupóst í skólanum til að hafa samband við aðra 

starfsmenn.” Mikill meirihluti svarenda (78%) svaraði þessu með mjög sammála og 

11% með sammála. 2% voru ósammála og 9% mjög ósammála. 

Þriðja fullyrðingin var „ég nota tölvupóst í samskiptum við nemendur mína.“ Flestir 

voru mjög sammála, eða 52% þátttakendanna. 20% voru sammála, 4% hvorki-né, 13% 

ósammála og 11% mjög ósammála. Tölvupóstur getur aðstoðað samskipti milli kennara 

og nemenda og veitt einstaklingsmiðaðra nám ef nemendur geta sent kennurum 

spurningar um efnið. Þannig séð er þetta jákvæð niðurstaða í könnuninni. 
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Reyndar snýst fjórða fullyrðingin um einstaklingsmiðað nám: „Ég held að 

upplýsingatæknin geti veitt nemendum einstaklingsmiðaðra nám.“ 83% svara þessari 

fullyrðingu á jákvæðan hátt (41% er mjög sammála og sama hlutfall, 41%, er sammála), 

13% segja hvorki-né“ og 4% eru mjög ósammála. Svörin við þessari spurningu sýna að 

þátttakendur hafa jákvætt viðhorf til möguleika nýtækninnar til að gera kennslu sína 

einstaklingsmiðaðri. 

Það er hins vegar ekki allt jákvætt við notkun nýtækni. Það eru atriði þar sem kennurum 

finnst að upplýsingatækni geti komið í veg fyrir nám. Fimmta fullyrðingin segir: „Ég 

held að nemendum myndi hætta til að nota tölvuna stundum í eitthvað annað (t.d. 

facebook) heldur en að nýta tölvuna til lærdóms í tímanum.“ Hérna eru svörin mjög 

skipt en stærsti hópur þátttakenda (33%) svaraði mjög sammála, 28% voru sammála, 

22% voru hvorki-né, 9% voru ósammála, 7% mjög ósammála og 2% vissu ekki eða 

vildu ekki svara. Þótt kennarar noti upplýsingatækni og þeim finnist hún góð, sjá þeir að 

það er mögulegt og líklegt að nemendur freistist til að nota tæknina til annars en 

lærdóms. 

Sjötta fullyrðingin varðar kennsluefni í íslensku sem öðru máli á netinu: „Ég held að 

það sé mikið úrval af efni fyrir íslensku sem annað tungumál á netinu“. 7% eru mjög 

sammála þessu, 26% eru sammála, 24% eru hvorki sammála né ósammála, 30% eru 

ósammála, 11% eru mjög ósammála og 2% vissu ekki eða vildu ekki svara. Ef 

meðaltalið fyrir þetta svar er reiknað þar sem mjög ósammála er 1 stig og mjög 

sammála 5 stig með hinum svörunum á milli líka (sá sem svaraði ekki er ekki talinn 

með), þá er niðurstaðan 2,85, nálægt því að vera hvorki-né. Miðað við efnið sem er til 

fyrir tungumálakennara í tungumálum eins og ensku, frönsku eða spænsku er úrval efnis 

fyrir íslensku sem annað mál á netinu lítið. Samt hafa sumir kennarar sett efnið sitt á 

netið eða safnað því á vefsíður svo að aðrir kennarar geti nýtt sér það. 

Áttunda spurningin er samsett og kennarar gátu valið færnina sem þeim fannst eiga við. 

Hægt var að velja ýmis svör, þannig að hlutföllin eru ekki 100% samanlagt. Fyrsta 

fullyrðingin var: „Ég nota vefsíður eða kerfi þar sem nemendur mínir geta unnið saman 

á netinu í skólanum eða heima hjá sér fyrir eftirfarandi færni“: ritun: 59%; lestur: 61%; 

hlustun: 39%; tal: 22%; annað: 24%. 

Önnur fullyrðingin: „Ég hef áhuga á því að nota upplýsingatækni (skjávarpa, tölvu, 

rafræna töflu, o.fl.) meira í kennslunni eða að byrja að nota hana fyrir eftirfarandi 

færni“: ritun: 65%; lestur: 59%; hlustun: 70%; tal: 50%; annað: 28%. 

Þriðja fullyrðingin: „Mér finnst að upplýsingatækni geti hækkað árangursstig nemenda í 

eftirfarandi færni“: ritun: 72%; lestur: 70%; hlustun: 74%; tal: 50%; annað: 20%. Þetta 

lýsir bjartsýni varðandi möguleika upplýsingatækni. 
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Fjórða fullyrðingin: „Ég nota glærur eða önnur tæki með hljóð og/eða mynd í 

kennslunni fyrir eftirfarandi færni“: ritun: 54%; lestur: 57%; hlustun: 59%; tal: 37%; 

annað: 28%. Svörin við þessari fullyrðingu sýna mikla notkun þessara tækja. 

Fimmta fullyrðingin: „Ég nota vefsíður eða svæði á netinu þar sem ég deili efni fyrir 

eftirfarandi færni“: ritun: 59%; lestur: 61%; hlustun: 37%; tal: 24%; annað: 30%. 

Sjötta fullyrðingin: „Ég treysti mér til að blanda upplýsingatækni við aðferðir mínar í 

eftirfarandi þáttum“ ritun: 78%; lestur: 78%; hlustun: 67%; tal: 52%; annað: 39%. 

Níunda spurningin snérist um hvar nemendur nota upplýsingatækni til að læra og eins 

og í fyrri spurningunni var hægt að velja fleiri en eitt svar. Algengasta svarið var heima, 

eða 76%, næsta var í kennslustofunni (70%), 30% völdu „stundum sem viðbót, en ekki 

sem part af náminu“. Þetta svar getur verið vegna ýmissa aðstæðna, t.d. að kennarinn 

finnur efni til upprifjunar fyrir þá sem vilja meiri upprifjun, en aðalefnið er efnið sem er 

í kennslubókum. Svo svöruðu 4% að nemendur notuðu þetta ekki og 4% vissu ekki eða 

vildu ekki svara. 

Tíunda spurningin snérist um hvort kennarar deildu efni sínu á netinu. 50% þeirra svara 

jákvætt, 39% svara neikvætt og 11% vita ekki eða vilja ekki svara. 100% svarenda segir 

að skólinn sinn sé með vefsíðu. 98% svarenda segjast hafa búið til eigið efni í tölvu fyrir 

kennsluna, 2% svara neikvætt. 

Spurningar um vinnuaðstæður og vinnuálag 

Í þessum hluta könnunarinnar var spurt um vinnuaðstæður og vinnulag því þessir þættir 

eru mikilvægir til að hægt sé að nota upplýsingatækni í kennslu íslensku sem annars 

máls eða annarra faga. Það er óhjákvæmilegt að kennarar séu með aðgang að tölvum á 

heimilinu og/eða í skólum og að skólarnir eða nemendur séu líka með aðgang að 

upplýsingatækni. Notkun þessara tækja krefst kunnáttu allra aðila og til að ná henni er 

nauðsynlegt að hafa tíma. Spurningarnar varpa ljósi á aðgang að nauðsynlegum tækjum 

og tímann sem kennarar hafa til að tileinka sér tæknina. 

Þegar kennarar nota upplýsingatækni í kennslu geta tæknivandamál komið upp sem 

trufla kennsluna. Spurning 11a kannaði hvort kennarar ættu kost á tækniaðstoð frá 

vinnuveitanda hvenær sem er ef eitthvað gengi illa. 72% segjast hafa aðstoð en 22% 

hafa hana ekki, 7% vita ekki eða vilja ekki svara. 

Spurning 11b kannaði hvort það væri tölvuver á staðnum sem kennarinn gæti notað fyrir 

kennslu. 80% svara játandi, 15% svara neitandi og 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

Þegar spurt var hvort það væru fartölvur á vinnustaðnum sem kennarinn gæti notað 

(spurning 11c) svara 76% játandi og 24% svara neitandi. 
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Meirihluti þátttakenda (60%) getur fengið stuðning fyrir nám í upplýsingatækni 

(námskeið, sjóðir, o.fl.) en 15% fá hann ekki. 15% vita ekki eða vilja ekki segja hvort 

það sé möguleiki á að fá þennan stuðning. 

Þráðlaust net er til staðar á flestum vinnustöðum, 91% svöruðu játandi. 7% svöruðu 

neitandi og 2% vita ekki eða vilja ekki svara. 89% eru með netfang frá vinnustaðnum, 

11% ekki. 

Þegar spurt var hvort skólinn væri með nóg af fartölvum fyrir þá nemendur sem koma 

ekki sjálfir með tölvu í kennslustund þegar kennarar þarfnast þess vegna kennslu svara 

aðeins 26% játandi, 63% svara neitandi og 11% vita ekki eða vilja ekki svara. 

Vinnustaðurinn býður upp á innranet eða kerfi þar sem kennarar geta deilt efni, eins og 

t.d. glærum, tenglum og námsáætlum samkvæmt 76% þátttakenda. 17% segja nei við 

þessari spurningu og 7% vita ekki eða vilja ekki svara. Þegar spurt var um kerfi eins og 

Moodle sem bjóða upp á umræður, spjall, wiki, o.fl. svara 63% jákvætt og 22% 

neikvætt. 15% vita ekki eða vilja ekki svara. 

Næsta spurning innihélt nokkrar fullyrðingar þar sem kennarar mátu hversu sammála 

eða ósammála þeir væru: 

„Ég skoða nýjar aðferðir í frítímanum mínum.“ 24% eru mjög sammála, 49% eru 

sammála, 22% eru hvorki sammála né ósammála, 4% eru ósammála og 2% eru mjög 

ósammála. 

„Ég nota æfingar þar sem nemendur fylla í eyður á netinu.“ 13% eru mjög sammála, 

35% sammála, 22% eru hvorki sammála né ósammála, 11% ósammála og 20% mjög 

ósammála. 

„Ég nota æfingar þar sem nemendur tengja saman hugtök, orð eða merkingar á netinu.“ 

11% eru mjög sammála, 41% sammála, 17% eru hvorki sammála né ósammála, 13% 

ósammála og 17% mjög ósammála. 

„Ég nota fjölmiðla eða raunverulegt efni (t.d. vinna með blogg Íslendinga).“ 28% eru 

mjög sammála, 43% eru sammála, 9% eru hvorki sammála né ósammála, 11% 

ósammála og 7% mjög ósammála. 2% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Mér finnst mikilvægt að nota texta, hljóð og myndbönd í kennslunni af tölvu eða af 

skjávarpa.“ 50% eru mjög sammála, 35% eru sammála, 11% eru hvorki sammála né 

ósammála og 4% eru ósammála. 

„Mér finnst spennandi að kenna með upplýsingatækni.“ 46% eru mjög sammála, 41% 

eru sammála, 11% eru hvorki sammála né ósammála og 2% eru mjög ósammála. 
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„Ég hef tíma til að skoða nýjar aðferðir í vinnutímanum.“ 13% eru mjög sammála, 33% 

eru sammála, 22% eru hvorki sammála né ósammála, 15% eru ósammála og 17% eru 

mjög ósammála. 

Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir vildu frekar að nemendur sínir væru að vinna í 

tölvuveri eða með fartölvur í kennslustofunni segja 43% að það fari eftir því hvað sé 

verið að vinna, 26% kjósa tölvuver og 17% kjósa fartölvur í kennslustofunni. 13% vita 

ekki eða vilja ekki svara. Möguleg ástæða fyrir því að kennarar vilji frekar vinna í 

tölvuveri en með fartölvur í kennslustofunni er að þá bera kennarar minni ábyrgð á 

tölvunum. Ef þeir nota fartölvur skólans í kennslustofu þurfa þeir að passa að nemendur 

skili öllum fartölvum, fara með vagnina í geymslu og setja tölvurnar í hleðslu. 

„Skólinn minn keppir við aðra skóla í upplýsingatækni.“ 11% eru mjög sammála, 20% 

eru sammála, 33% eru hvorki sammála né ósammála, 11% eru ósammála og 15% eru 

mjög ósammála. 

„Skólinn minn vinnur í samstarfi við aðra skóla um upplýsingatækni.“ Stærsti hópur 

þátttakenda svaraði veit ekki/vil ekki svara. 2% voru mjög sammála, 9% voru sammála, 

28% voru hvorki sammála né ósammála, 17% voru ósammála og 13% voru mjög 

ósammála. 

„Ég held að notkun upplýsingatækni í kennslu geti aukið þekkingu nemenda á 

námsefninu.“ 39% eru mjög sammála, 43% eru sammála, 13% eru hvorki sammála né 

ósammála og 4% eru ósammála. 

„Ég get spurt aðra (íslensku-)kennara á netinu um hvernig á að gera eitthvað.“ 17% eru 

mjög sammála, 26% eru sammála, 24% eru hvorki sammála né ósammála, 11% eru 

ósammála og 13% eru mjög ósammála. 9% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Ég get spurt aðra (íslensku-)kennara í vinnunni um hvernig á að gera eitthvað.“ 41% er 

mjög sammála, 37% eru sammála, 2% eru hvorki sammála né ósammála, 7% eru 

ósammála og 7% eru mjög ósammála. 7% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Ég hef fundið viðeigandi efni á netinu fyrir kennsluna.“ 35% eru mjög sammála, 33% 

eru sammála, 26% eru hvorki sammála né ósammála og 4% eru ósammála. 2% vita ekki 

eða vilja ekki svara. 

„Ég veit af vefsíðu fyrir íslenskukennara þar sem hægt er að deila efni og spyrja og 

spjalla.“ 11% eru mjög sammála, 9 eru sammála, 24% eru hvorki sammála né 

ósammála, 24% eru ósammála og 24% eru mjög ósammála. 7% vita ekki eða vilja ekki 

svara. 

„Mér finnst vanta þess háttar síðu fyrir kennara í íslensku sem öðru máli.“ 48% eru 

mjög sammála, 26% eru sammála, 15% eru hvorki sammála né ósammála og 2% eru 

ósammála. 9% vita ekki eða vilja ekki svara. 
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„Mér finnst að núgildandi námskrá hindri notkun upplýsingatækni í kennslunni.“ 4% 

eru sammála, 39% eru hvorki sammála né ósammála, 30% eru ósammála og 17% eru 

mjög ósammála. 9% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Ég spyr nemendur mína ef ég veit ekki hvernig á að gera eitthvað í tölvu.“ 17% eru 

mjög sammála, 52% eru sammála, 15% eru hvorki sammála né ósammála, 4% eru 

ósammála og 7% eru mjög ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Ég held að tölvur geti komið í staðinn fyrir kennara.“ 4% eru hvorki sammála né 

ósammála, 28% eru ósammála og 67% eru mjög ósammála. 

„Ég tel að nám í íslensku geti verið þurrt og erfitt.“ 17% eru mjög sammála, 28% eru 

sammála, 26% eru hvorki sammála né ósammála, 17% eru ósammála, 7% eru mjög 

ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Ég tel að notkun upplýsingatækni í kennslu auki hættu á því að nemendur missi 

frumkvæðið og verði bara viðtakendur en ekki virkir þátttakendur.“ 4% eru mjög 

sammála, 4% eru sammála, 35% eru hvorki sammála né ósammála, 30% eru ósammála 

og 26% eru mjög ósammála. 

„Ég tel að notkun upplýsingatækni geri nám í íslensku skemmtilegra og auðveldara fyrir 

nemendur.“ 35% eru mjög sammála, 48% eru sammála, 15% eru hvorki/né sammála og 

2% eru mjög ósammála. 

100% svarenda eru með aðgang að tölvu í vinnunni og heima. 93% eiga sjálf tölvu. 50% 

hafa aðgang að tölvuveri til kennslu næstum hvenær sem þeir vilja. 61% segir að það sé 

upplýsingatæknistefna í skólanum sínum. Innan þess hóps, þegar þeir meta hversu 

sammála eða ósammála þeir eru eftirfarandi fullyrðingu: „Ég þekki 

upplýsingatæknistefnu skólans vel“ eru 18% mjög sammála, 14% eru sammála, 32% 

eru hvorki sammála né ósammála, 11% eru ósammála og 21% er mjög ósammála. 4% 

vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Ég tel að ýmis vandamál sem geta komið upp við notkun upplýsingatækni hafi áhrif á 

tímanýtingu í kennslu.“ 13% eru mjög sammála, 50% eru sammála, 17% eru hvorki 

sammála né ósammála, 15% eru ósammála og 2% eru mjög ósammála. 2% vita ekki eða 

vilja ekki svara. 

„Tölvan mín takmarkar notkun mína á upplýsingatækni. (t.d. vegna aldurs tölvunnar).“ 

7% eru mjög sammála, 20% eru sammála, 20% eru hvorki sammála né ósammála, 30% 

eru ósammála og 22% eru mjög ósammála. 2% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Ég hef að mestu lært sjálf(ur) það sem ég nota í upplýsingatækni.“ 26% eru mjög 

sammála, 43% eru sammála, 20% eru hvorki sammála né ósammála og 11% eru 

ósammála. 
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„Notkun upplýsingatækni kemur fram í námsáætlun minni.“ 24% eru mjög sammála, 

28% eru sammála, 15% eru hvorki sammála né ósammála, 24% eru ósammála og 7% 

eru mjög ósammála. 

„Mér finnst að notkun upplýsingatækni taki of mikinn tíma við undirbúning kennslu.“ 

9% eru sammála, 28% eru hvorki sammála né ósammála, 43% eru ósammála og 17% 

eru mjög ósammála. 

„Ég held að upplýsingatækni geti gert námið fjölbreyttara og höfðað til breiðari hóps.“ 

48% eru mjög sammála, 39% eru sammála, 9% eru hvorki sammála né ósammála og 

2% eru ósammála. 

26% þátttakenda hafa fengið menntun í upplýsingatækni á síðustu 12 mánuðum. Þessi 

hópur mat eftirfarandi fullyrðingu: „Ég tel að auðvelt hafi verið að færa þessa nýju 

þekkingu yfir í daglega kennslu.“ Innan þess hóps eru 17% mjög sammála, 25% eru 

sammála, 17% eru hvorki sammála né ósammála, 8% eru ósammála og 33% eru mjög 

ósammála. 

Kennarar voru spurðir eftirfarandi spurningar: „Á heildina litið, hversu góða eða slæma 

reynslu hefur þú af notkun upplýsingatækni í kennslunni?“ 33% svara mjög góða, 48% 

svara góða, 13% svara hvorki-né og 4% svara slæma. 2% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína áhugaverðari.“ 22% eru mjög sammála, 57% 

eru sammála, 17% eru hvorki sammála né ósammála og 2% eru ósammála. 2% vita ekki 

eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína fjölbreyttari.“ 26% eru mjög sammála, 59% 

eru sammála og 13% eru hvorki sammála né ósammála. 2% vita ekki eða vilja ekki 

svara. 

„Upplýsingatækni gerir mig óöruggari sem kennara.“ 2% eru mjög sammála, 9% eru 

sammála, 4% eru hvorki sammála né ósammála, 46% eru ósammála og 35% eru mjög 

ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína skemmtilegri  og ánægjulegri.“ 24% eru mjög 

sammála, 48% eru sammála, 22% eru hvorki sammála né ósammála og 2% eru 

ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína erfiðari.“ 2% eru mjög sammála, 7% eru 

sammála, 35% eru hvorki sammála né ósammála, 37% eru ósammála og 15% eru mjög 

ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni tekur of mikinn tíma.“ 7% eru sammála, 36% eru hvorki sammála né 

ósammála, 37% eru ósammála og 15% eru mjög ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki 

svara. 
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„Upplýsingatækni minnkar hvatningu nemendanna.“ 4% eru mjög sammála, 7% eru 

sammála, 26% eru hvorki sammála né ósammála, 46% eru ósammála og 13% eru mjög 

ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni hefur aukið gæði fyrirlestra/innlagna í tímum hjá mér.“ 22% eru 

mjög sammála, 43% eru sammála, 20% eru hvorki sammála né ósammála og 9% eru 

ósammála. 7% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni gerir allt utanumhald um námið einfaldara og fljótvirkara.“ 30% eru 

mjög sammála, 39% eru sammála, 20% eru hvorki sammála né ósammála og 4% eru 

ósammála. 7% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Þekking á upplýsingatækni bætir stöðu mína á vinnumarkaði.“ 30% eru mjög sammála, 

52% eru sammála og 15% eru hvorki sammála né ósammála. 2% vita ekki eða vilja ekki 

svara. 

„Upplýsingatækni hjálpar mér að ræða um hugmyndir í tímum.“ 15% eru mjög 

sammála, 37% eru sammála, 37% eru hvorki sammála né ósammála og 4% eru 

ósammála. 7% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni dregur úr lærdómi nemenda.” 9% eru sammála, 37% eru hvorki 

sammála né ósammála, 35% eru ósammála og 17% eru mjög ósammála. 2% vita ekki 

eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni takmarkar efni í kennslutíma.” 2% eru mjög sammála, 4% eru 

sammála, 33% eru hvorki sammála né ósammála, 41% eru ósammála og 15% eru mjög 

ósammála. 4% vita ekki eða vilja ekki svara. 

„Upplýsingatækni hefur öfug áhrif vegna þess að tæknibúnaður er ófullkominn.“ 2% 

eru mjög sammála, 7% eru sammála, 35% eru hvorki sammála né ósammála, 39% eru 

ósammála og 9% eru mjög ósammála. 

Niðurstöður – almennar, eftir aldri og kyni 
 

Í þessum kafla verða niðurstöður kynntar. Ekki verður fjallað um heildarniðurstöður í 

fyrsta hluta könnunarinnar (bakgrunnsupplýsingar) hér því þær voru kynntar eftir hverri 

spurningu í kaflanum hér að framan. En seinna í þessum kafla verða niðurstöður 

greindar eftir aldri og kyni. 

Almennar niðurstöður 

Yfirleitt eru niðurstöður mjög jákvæðar varðandi notkun upplýsingatækni í kennslunni 

og viðhorf eru það líka. Það verður byrjað á atriðum í könnuninni um notkun og svo á 

atriðum sem varða viðhorf. 
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Til þess að kennarar noti upplýsingatækni í kennslu sinni er nauðsynlegt að þeir hafi 

þekkingu á þessu sviði og þá er líklegra að þeir noti hana heima líka. Einnig er 

mikilvægt að það sé hvatning frá vinnustaðnum og tækifæri til endurmenntunar. Svör 

verða einnig skoðuð við fullyrðingar sem mæla jákvæð og neikvæð viðhorf til 

upplýsingatækni í kennslu. 

Notkun upplýsingatækni í einkalífinu 

Hérna á eftir koma nokkrar fullyrðingar og á eftir þeim koma niðurstöðurnar: 

„Ég nota tölvupóst, skoða vefsíður eða tölvuna a.m.k. nokkrum sinnum í viku í einkalífi 

mínu.“ Þegar lögð eru saman hlutföll fyrir svörin mjög sammála og sammála, er 

hlutfallið 96%. Gríðarlegur meirihluti þátttakenda notar nýtæknina í einkalífi sínu. Þetta 

styður notkun upplýsingatækni í kennslu þátttakendanna því þessir einstaklingar eru 

sjálfir notendur upplýsingatækni. 

“Ég hef deilt efni mínu á internetinu.” 50% kennara gera þetta, þótt það sé ekki 

nauðsynlegt fyrir starf þeirra. 

„Ég hef búið til eigið efni í tölvu fyrir kennsluna.“ 98% hafa búið til eigið efni í tölvu 

fyrir kennsluna. 

„Ég skoða nýjar aðferðir í frítímanum mínum.“ Kennarar mennta sig og læra nýjar 

aðferðir í frítímanum sínum. Þetta merkir að þeir séu mjög hlynntir upplýsingatækni í 

kennslu og þeim finnst þessi færni mikilvæg. Reyndar voru 72% þátttakenda mjög 

sammála eða sammála. Þetta passar við svörin við fullyrðingunni „ég hef að mestu lært 

sjálf(ur) það sem ég nota í upplýsingatækni,“ þar sem svörin mjög sammála og sammála 

eru samanlagt 70%. 

Til þess að kennarar geti kynnt sér nýjar aðferðir í frítíma sínum hjálpar það mikið að 

þeir hafi aðgang að tölvu heima. Í svörunum kemur fram að 100% þeirra séu með tölvu 

(93% eiga sjálfir tölvu). 

„Ég hef að mestu lært sjálf(ur) það sem ég nota í upplýsingatækni.“ Svörin mjög 

sammála og sammála eru samanlagt 70%. 

Hvatning frá vinnustaðnum 

Vinnustaðurinn og vinnuveitendur geta boðið upp á ýmsan tækjakost. Hérna koma fram 

fleiri niðurstöður um hvatningu frá menntakerfinu, annað en tækjakost (svo sem 

stuðningur eins og endurmenntun og menntastefnur). 

„Ég á kost á tækniaðstoð frá vinnuveitanda hvenær sem er ef eitthvað gengur ekki vel.“ 

72% hafa slíka aðstoð. Þetta er mikilvægt fyrir kennara og gefur þeim öryggi til að þora 

að nota upplýsingatækni í tímunum. 

„Vinnustaðurinn minn styður nám í upplýsingatækni fyrir kennara sína (námskeið, 

sjóðir, o.fl.).“ Margir hafa lært sjálfir en stuðningur frá vinnustaðnum hjálpar kennurum 
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að uppgötva ný tól og læra á þau. 70% kennara sem tóku þátt segjast fá stuðning frá 

vinnustaðnum. 

„Ég hef tíma til að skoða nýjar aðferðir í vinnutímanum.“ Mikið vinnuálag getur haft 

áhrif á það að kennarar hafi ekki tíma á vinnutíma til að kynna sér nýjar aðferðir og fari 

að nota hefðbundnari aðferðir sem þeir kunna þegar, þannig að þeir nota ekki nýjungar í 

kennslu. 46% hafa tíma til að kynnar sér nýjar aðferðir. 

26% þátttakenda svara spurningunni „hefur þú fengið menntun í upplýsingatækni á 

síðustu 12 mánuðum?“ jákvætt. 

„Skólinn minn keppir við aðra skóla í upplýsingatækni“ fær 30% samanlagt með 

svörunum mjög sammála og sammála. Þetta er ekki mjög hátt hlutfall. Mögulegt er að 

túlka það sem svo að upplýsingatækni í kennslu í skólunum sé fullnægjandi í flestum 

skólum og keppni milli skóla sé á öðrum sviðum (t.d. sérhæfingu, umhyggju, 

einstaklingsmiðaðri kennslu, hraða námsins o.s.frv.). 

„Skólinn minn vinnur í samstarfi við aðra skóla um upplýsingatækni.“ Aðeins 19% voru 

mjög sammála eða ósammála. Samstarf skóla getur hjálpað við að útbreiða nýja 

upplýsingatækni í kennslu og það getur verið hvatning fyrir aðra kennara að nota 

upplýsingatækni þegar aðrir kennarar sýna þeim kosti nýs hugbúnaðar eða tækis. 61% 

þátttakenda sögðu að það væri upplýsingatæknistefna í skólanum þeirra, það væri 

gagnlegt að þessar stefnur gefi samstarfi mikilvægi og að skólar auki samstarfið milli 

kennara og milli skóla. 

Viðhorf 

Í þessum hluta verður fjallað um nokkur atriði sem varða jákvæð og neikvæð viðhorf. 

Jákvæð viðhorf eru þau viðhorf sem styðja notkun upplýsingatækni í kennslunni. Það 

þýðir ekki að það sé jákvætt fyrir kennsluna heldur að viðhorfið styðji notkun 

upplýsingatækni í kennslu. Það sama gildir um neikvæð viðhorf. Þeir sem eru mjög 

sammála eða sammála þessum viðhorfum telja m.a. að notkun upplýsingatækni geti haft 

slæm áhrif á kennsluna og noti hana því minna. 

Jákvæð viðhorf 

Í töflu 2 er listi fullyrðinga úr könnuninni sem mæla jákvæð viðhorf. Hlutfallið sem 

fylgir er summan af svörunum mjög sammála og sammála: því hærra sem hlutfallið er 

því jákvæðari eru kennarar gagnvart gagnsemi upplýsingatækni í kennslu. 

Fullyrðing Hlutfall 

Ég held að upplýsingatæknin geti veitt nemendum einstaklingsmiðaðra nám 83% 

Ég held að upplýsingatækni geti gert námið fjölbreyttara og höfðað til breiðari 

hóps  

87% 

Mér finnst mikilvægt að nota texta, hljóð og myndbönd í kennslunni af tölvu 

eða af skjávarpa 

85% 

Mér finnst spennandi að kenna með upplýsingatækni 87% 
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Ég held að notkun upplýsingatækni í kennslu geti aukið þekkingu nemenda á 

námsefninu 

83% 

Ég get spurt aðra (íslensku-)kennara á netinu um hvernig á að gera eitthvað 43% 

Ég spyr nemendur mína ef ég veit ekki hvernig á að gera eitthvað í tölvu 70% 

Ég tel að notkun upplýsingatækni geri nám í íslensku skemmtilegra og 

auðveldara fyrir nemendur
7
 

83% 

Notkun upplýsingatækni kemur fram í námsáætlun minni 52% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína áhugaverðari 78% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína fjölbreyttari 85% 

Á heildina litið, hversu góða eða slæma reynslu hefur þú af notkun 

upplýsingatækni í kennslunni?
8
 

80% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína skemmtilegri og ánægjulegri 72% 

Upplýsingatækni hefur aukið gæði fyrirlestra/innlagna í tímum hjá mér 65% 

Upplýsingatækni gerir allt utanumhald um námið einfaldara og fljótvirkara 70% 

Þekking á upplýsingatækni bætir stöðu mína á vinnumarkaði 83% 

Upplýsingatækni hjálpar mér að ræða um hugmyndir í tímum 52% 

Tafla 2. 

Flestar fullyrðingar hafa hátt hlutfall. Lægsta hlutfallið er við fullyrðingunni “ég get 

spurt aðra (íslensku-)kennara á netinu um hvernig á að gera eitthvað”, eða 43%,. Að 

auka samstarf innan skólans gæti bætt stöðuna hér. 

Neikvæð viðhorf 

Á sama hátt og við jákvæðu viðhorfin er hlutfallið, sem fylgir fullyrðingunum í töflu 3 

summan af svörunum mjög sammála og sammála. Því hærra sem hlutfallið er því 

neikvæðari eru kennarar gagnvart gagnsemi upplýsingatækni í kennslu. 

 

Fullyrðing Hlutfall 

Ég held að nemendum myndi hætta til að nota tölvuna stundum í eitthvað 

annað (t.d. facebook) heldur en að nýta tölvuna til lærdóms í tímanum 

61% 

Ég held að tölvur geti komið í staðinn fyrir kennara 0% 

Ég tel að notkun upplýsingatækni í kennslu auki hættu á því að nemendur 

missi frumkvæðið og verði bara viðtakendur en ekki virkir þátttakendur 

9% 

Ég tel að ýmis vandamál sem geta komið upp við notkun upplýsingatækni 

hafi áhrif á tímanýtingu í kennslu 

63% 

Mér finnst að notkun upplýsingatækni taki of mikinn tíma við undirbúning 

kennslu 

9% 

Upplýsingatækni gerir mig óöruggari sem kennara 11% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína erfiðari 9% 

Upplýsingatækni tekur of mikinn tíma 7% 

Upplýsingatækni minnkar hvatningu nemendanna 11% 

                                                           
7
 Í fullyrðingunni „ég tel að nám í íslensku geti verið þurrt og erfitt“ eru 46% þátttakenda mjög sammála 

og sammála. Upplýsingatækni má líta á sem lausn eða tól til að einfalda efnið og hvetja nemendur 
8
 Samanlögð svör fyrir þessa fullyrðingu eru „mjög góða“ og „góða.“ 
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Upplýsingatækni dregur úr lærdómi nemenda 9% 

Upplýsingatækni takmarkar efni í kennslutíma 7% 

Tafla 3. 

Þær fullyrðingar sem hafa hæsta hlutfall eru „Ég tel að ýmis vandamál sem geta komið 

upp við notkun upplýsingatækni hafi áhrif á tímanýtingu í kennslu,“ með 64%, og „ég 

held að nemendum myndi hætta til að nota tölvuna stundum í eitthvað annað (t.d. 

facebook) heldur en að nýta tölvuna til lærdóms í tímanum,“ með 61%. Eins og 

niðurstöður fyrri fullyrðingarinnar bendir til er óhjákvæmilegt að forðast það að 

kennarar lendi í kerfisvillum með hugbúnað og/eða vélbúnað í nýrri upplýsingatækni. 

Ef kennarar hafa hins vegar nægan aðgang að tækniaðstoð kemur það í veg fyrir að 

kennarar lendi í þessum aðstæðum í kennslu eða þegar þeir nota tölvuna t.d. fyrir 

undirbúning kennslutíma. Ekki er einföld lausn við seinni fullyrðingunni. Það er þó 

hægt að takmarka þær síður sem nemendur geta farið á en þeir geta fundið leiðir til að 

forðast þessar „rimlagirðingar“ á netinu. Hins vegar geta þessar ráðstafanir fengið 

marga nemendur til að hætta að nota síðurnar í kennslustundum. Önnur aðferð, ekki 

síður gagnleg, er að kenna nemendum að vera ábyrgir um netnotkun í skólanum. 

Niðurstöður eftir aldri 
 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa. Í öðrum þeirra eru einstaklingar milli 28 til 40 ára, 

þar eru 23 einstaklingar. Í hinum hópnum eru einstaklingar sem eru milli 41 og 63 ára, 

þar eru 23 einstaklingar. Ástæða þess að skipta þátttakendunum aðeins í tvo hópa er sú 

að með því móti má forðast óhóflega dreifingu svara. 

Í báðum hópum eru fleiri konur en karlmenn, hins vegar er munurinn stærri í yngri 

hópnum, þar sem aðeins 13% svarenda þar eru karlmenn. Í eldri hópnum eru karlmenn 

39%. Konur eru 87% í yngri hópnum og 57% í eldri hópnum, einn einstaklingur gaf 

ekki upp kyn sitt í eldri hópnum. 

Í yngri hópnum eru 91% með háskólapróf og 9% með stúdentspróf og í eldri hópnum 

eru 100% með háskólapróf. Í yngri hópnum eru 9% með kennarapróf, 70% með 

kennsluréttindi, 17% með annað og 4% hafa engin kennsluréttindi. Í eldri hópnum eru 

17% með kennarapróf, 65% hafa kennsluréttindi, 9% eru með annað og 9% hafa engin 

kennsluréttindi. Menntun hópanna beggja er sambærileg. 

Hlutföll fyrir kennslustaði í yngri hópnum eru 74% fyrir dagskóla, 17% fyrir 

kvöldskóla, 4% fyrir einkaskóla (ekki til stúdentsprófs) og 4% fyrir annað. Í eldri 

hópnum kenna 83% í dagskóla, 4% í kvöldskóla, 9% kenna í fjarnámi og við annað 

kenna 4%. Hlutföllin eru svipuð í báðum hópum. 

Í fullyrðingum í spurningu 7 eru hlutföllin sambærileg. Yngri hópurinn er örlítið 

bjartsýnni en eldri hópurinn en það er ekki mikill munur yfirleitt. Stundum gerist það 

líka að eldri hópurinn er með hærra hlutfall í svörunum mjög sammála og sammála. Það 
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á t.d. við um fullyrðinguna „Ég nota tölvupóst í samskiptum við nemendur mína.” 61% í 

yngri hópnum er mjög sammála og sammála en hjá eldri hópnum er þetta hlutfall 83%. 

Viðhorf 

Hér fyrir neðan eru töflur yfir jákvæð og neikvæð viðhorf fyrir báða hópa (töflur 4 og 

5). Eins og gert var áður eru hlutfallstölurnar summan af svörunum mjög sammála og 

sammála. 

Jákvæð viðhorf 

 

Fullyrðing Hlutfall 

kennara 

28-40 

ára 

Hlutfall 

kennara 

41-63 

ára 

Ég held að upplýsingatæknin geti veitt nemendum 

einstaklingsmiðaðra nám 

87% 78% 

Ég held að upplýsingatækni geti gert námið fjölbreyttara og höfðað 

til breiðari hóps  

91% 83% 

Mér finnst mikilvægt að nota texta, hljóð og myndbönd í 

kennslunni af tölvu eða af skjávarpa 

91% 78% 

Mér finnst spennandi að kenna með upplýsingatækni 91% 83% 

Ég held að notkun upplýsingatækni í kennslu geti aukið þekkingu 

nemenda á námsefninu 

75% 87% 

Ég get spurt aðra (íslensku-)kennara á netinu um hvernig á að gera 

eitthvað 

30% 57% 

Ég spyr nemendur mína ef ég veit ekki hvernig á að gera eitthvað í 

tölvu 

35% 74% 

Ég tel að notkun upplýsingatækni geri nám í íslensku skemmtilegra 

og auðveldara fyrir nemendur 

91% 74% 

Notkun upplýsingatækni kemur fram í námsáætlun minni 35% 70% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína áhugaverðari 78% 78% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína fjölbreyttari 91% 83% 

Á heildina litið, hversu góða eða slæma reynslu hefur þú af notkun 

upplýsingatækni í kennslunni?
9
 

83% 78% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína skemmtilegri og 

ánægjulegri 

78% 65% 

Upplýsingatækni hefur aukið gæði fyrirlestra/innlagna í tímum hjá 

mér 

65% 65% 

Upplýsingatækni gerir allt utanumhald um námið einfaldara og 

fljótvirkara 

65% 74% 

Þekking á upplýsingatækni bætir stöðu mína á vinnumarkaði 74% 91% 

Upplýsingatækni hjálpar mér að ræða um hugmyndir í tímum 48% 57% 

Tafla 4. 

                                                           
9
 Svör lögð saman fyrir þessa fullyrðingu eru „mjög góða“ og „góða“ 
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Það er mikið jafnvægi milli hópanna tveggja. Yngri hópurinn er með hærra hlutfall í 8 

fullyrðingum og eldri hópurinn er með hærra hlutfall í 7 fullyrðingum. Í tveimur 

fullyrðingum eru báðir hópar með sama hlutfall. 

Neikvæð viðhorf 

 

Fullyrðing Hlutfall 

kennara 

28-40 

ára 

Hlutfall 

kennara 

41-63 

ára 

Ég held að nemendum myndi hætta til að nota tölvuna stundum í 

eitthvað annað (t.d. facebook) heldur en að nýta tölvuna til lærdóms 

í tímanum 

61% 61% 

Ég held að tölvur geti komið í staðinn fyrir kennara 0% 0% 

Ég tel að notkun upplýsingatækni í kennslu auki hættu á því að 

nemendur missi frumkvæðið og verði bara viðtakendur en ekki 

virkir þátttakendur 

17% 0% 

Ég tel að ýmis vandamál sem geta komið upp við notkun 

upplýsingatækni hafi áhrif á tímanýtingu í kennslu 

61% 65% 

Mér finnst að notkun upplýsingatækni taki of mikinn tíma við 

undirbúning kennslu 

13% 4% 

Upplýsingatækni gerir mig óöruggari sem kennara 9% 4% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína erfiðari 4% 13% 

Upplýsingatækni tekur of mikinn tíma 4% 9% 

Upplýsingatækni minnkar hvatningu nemendanna 17% 4% 

Upplýsingatækni dregur úr lærdómi nemenda 17% 0% 

Upplýsingatækni takmarkar efni í kennslutíma 9% 4% 

Tafla 5. 

Yngri hópurinn er með hærra hlutfall í svörunum mjög sammála og sammála við 

neikvæð viðhorf miðað við eldri hópinn. Gagnstætt almennum fordómum varðandi 

aldur notenda upplýsingatækni er yngri hópurinn með hærra hlutfall í 6 svörum, eldri 

hópurinn í þremur og það er sama hlutfall í báðum hópum í tveimur fullyrðingum. Það 

þarf samt að taka fram að þessar niðurstöður eru ekki áreiðanlegar. Í hvorum hópi eru 

23 einstaklingar og í sumum fullyrðingum er munur milli hópanna mjög lítill, munurinn 

er kannski einn einstaklingur milli hópanna. Í síðustu fullyrðingunni („upplýsingatækni 

takmarkar efni í kennslutíma“) eru t.d. tveir einstaklingar í hópnum 28-40 ára sem 

svöruðu mjög sammála eða sammála og í hópnum 41-63 ára var aðeins einn sem gaf 

þessi svör. Vegna takmarkaðs fjölda þátttakenda er ekki hægt að fullyrða að annar 

þessara hópa hafi neikvæðari viðhorf til upplýsingatækni í kennslunni. 
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Niðurstöður eftir kyni 

Eins og áður var sagt svöruðu 12 karlar og 33 konur könnuninni. Einn einstaklingur 

svaraði ekki spurningunni um kyn. Meðalaldur karla er 48 ár og meðalaldur kvenna er 

43 ár. Meðaltal reynslu í árum er 20 ár hjá körlum og 10 ár hjá konum. 100% karla eru 

með háskólapróf. 94% kvenna eru með háskólapróf og 6% með stúdentspróf. Varðandi 

kennaramenntun eru 8% karla með kennarapróf, 75% með kennsluréttindi, 8% með aðra 

kennaramenntun og 8% með enga kennaramenntun. 12% kvenna eru með kennarapróf, 

67% eru með kennsluréttindi, 15% eru með aðra kennaramenntun og 6% með enga 

kennaramenntun. 83% karla kenna við dagskóla, 8% við kvöldskóla og 8% við annað. 

76% kvenna kenna við dagskóla, 12% kenna við kvöldskóla, 6% kenna í fjarnámi, 3% 

kenna í einkaskóla (ekki til stúdentsprófs) og 3% kenna við annað. Í fullyrðingum í 

spurningu 7 eru hlutföllin sambærileg að mestu leyti. 

Viðhorf 

Hér fyrir neðan koma jákvæðar og neikvæðar fullyrðingar fyrir bæði kyn eins og gert 

var áður í almennu niðurstöðunum og niðurstöðunum eftir aldri. Það þarf að taka fram 

eins og áður að þessar niðurstöður eru ekki áreiðanlegar vegna stærðar úrtaks, 

sérstaklega á það við um svör karla en þeir voru aðeins 12. 

Jákvæð viðhorf 

 

Fullyrðing Hlutfall 

karla 

Hlutfall 

kvenna 

Ég held að upplýsingatæknin geti veitt nemendum 

einstaklingsmiðaðra nám 

83% 82% 

Ég held að upplýsingatækni geti gert námið fjölbreyttara og höfðað 

til breiðari hóps  

92% 88% 

Mér finnst mikilvægt að nota texta, hljóð og myndbönd í 

kennslunni af tölvu eða af skjávarpa 

75% 88% 

Mér finnst spennandi að kenna með upplýsingatækni 75% 91% 

Ég held að notkun upplýsingatækni í kennslu geti aukið þekkingu 

nemenda á námsefninu 

83% 85% 

Ég get spurt aðra (íslensku-)kennara á netinu um hvernig á að gera 

eitthvað 

50% 39% 

Ég spyr nemendur mína ef ég veit ekki hvernig á að gera eitthvað í 

tölvu 

83% 64% 

Ég tel að notkun upplýsingatækni geri nám í íslensku skemmtilegra 

og auðveldara fyrir nemendur 

92% 82% 

Notkun upplýsingatækni kemur fram í námsáætlun minni 67% 45% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína áhugaverðari 83% 79% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína fjölbreyttari 83% 88% 

Á heildina litið, hversu góða eða slæma reynslu hefur þú af notkun 

upplýsingatækni í kennslunni?
10

 

75% 82% 
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 Svör lögð saman fyrir þessa fullyrðingu eru „mjög góða“ og „góða“ 
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Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína skemmtilegri og 

ánægjulegri 

58% 79% 

Upplýsingatækni hefur aukið gæði fyrirlestra/innlagna í tímum hjá 

mér 

67% 64% 

Upplýsingatækni gerir allt utanumhald um námið einfaldara og 

fljótvirkara 

58% 73% 

Þekking á upplýsingatækni bætir stöðu mína á vinnumarkaði 92% 79% 

Upplýsingatækni hjálpar mér að ræða um hugmyndir í tímum 58% 48% 

Tafla 6. 

Munur milli svara karla og kvenna við þessum fullyrðingunum er lítill. Karlar eru með 

hærra hlutfall í 10 fullyrðingum og konur í 7. Stærsti hlutfallsmunur eru í eftirfarandi 

fullyrðingum (15% munur eða meiri): „mér finnst spennandi að kenna með 

upplýsingatækni“ (karlar 75% og konur 91%), „ég spyr nemendur mína ef ég veit ekki 

hvernig á að gera eitthvað í tölvu“ (karlar 83% og konur 64%), „notkun 

upplýsingatækni kemur fram í námsáætlun minni“ (karlar 67% og konur 45%) og 

„upplýsingatækni gerir kennslutíma mína skemmtilegri og ánægjulegri“ (karlar 58% og 

konur 79%). 

Neikvæð viðhorf 

Fullyrðing Hlutfall 

karla 

Hlutfall 

kvenna 

Ég held að nemendum myndi hætta til að nota tölvuna stundum í 

eitthvað annað (t.d. facebook) heldur en að nýta tölvuna til lærdóms 

í tímanum 

67% 61% 

Ég held að tölvur geti komið í staðinn fyrir kennara 0% 0% 

Ég tel að notkun upplýsingatækni í kennslu auki hættu á því að 

nemendur missi frumkvæðið og verði bara viðtakendur en ekki 

virkir þátttakendur 

17% 6% 

Ég tel að ýmis vandamál sem geta komið upp við notkun 

upplýsingatækni hafi áhrif á tímanýtingu í kennslu 

75% 61% 

Mér finnst að notkun upplýsingatækni taki of mikinn tíma við 

undirbúning kennslu 

8% 9% 

Upplýsingatækni gerir mig óöruggari sem kennara 17% 9% 

Upplýsingatækni gerir kennslutíma mína erfiðari 0% 12% 

Upplýsingatækni tekur of mikinn tíma 17% 3% 

Upplýsingatækni minnkar hvatningu nemendanna 17% 9% 

Upplýsingatækni dregur úr lærdómi nemenda 8% 9% 

Upplýsingatækni takmarkar efni í kennslutíma 33% 24% 

Tafla 7. 

Hlutföll eru svipuð fyrir bæði kyn, karlar eru með hærri hlutföll í 7 fullyrðingum og 

konur í þremur, það er sama hlutfall í fullyrðingunni „ég held að tölvur geti komið í 

staðinn fyrir kennara“. 

  



31 
 

Lokaorð 

 

Notkun upplýsingatækni í kennslu er studd af menntamálaráðuneytinu. Kennsla 

íslensku sem annars máls fær líka stuðning og svör kennaranna sem tóku þátt í þessari 

könnun sýna að notkun upplýsingatækni sé almenn í þessu fagi og að kennarar hafi 

mjög jákvæð viðhorf til upplýsingatækni. 

Vonandi geta niðurstöður þessarar ritgerðar dregið upp skýrari mynd af 

upplýsingatækni í starfi kennara í íslensku sem öðru máli. Þessar upplýsingar geta 

einnig komið í veg fyrir fordóma gagnvart endurmenntun og nýsköpun kennara í starfi 

sínu. Auk þessara almennu niðurstaðna er athyglisvert að sjá að aldur er ekki endilega 

úrslitaþáttur um notkun og viðhorf til upplýsingatækni. Það sama gildir um kyn. 

Þar eð kennarar hafa þegar tekið nýtæknina í þjónustu sína í kennslunni, er næsta skref 

til að styrkja greinina að framleiða og deila kennsluefni á netinu. Það er mikilvægt að 

það til sé talsvert af efni fyrir kennslu íslensku sem annars máls svo að nemendur hafi til 

umráða úrval af góðu og vönduðu efni. Nemendur í íslensku sem öðru máli eru 

minnihlutahópur innan íslensks menntasamfélags og þess vegna er stuðningur 

menntamálaráðuneytis fyrir verkefni sem styðja notkun upplýsingatækni í þessu fagi 

mikilvægur.  
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Viðauki A 

Könnunin 

Heil og sæl! 

Ég heiti Fernán González og er nemi við Háskóla Íslands í B.A. í íslensku fyrir erlenda 

stúdenta og er að skrifa B.A. ritgerðina mína um notkun upplýsingatækni hjá 

íslenskukennurum sem kenna fólki af erlendum uppruna íslensku. Leiðbeinandi er 

Sigríður D. Þorvaldsdóttir. 

Þessi könnun er ætluð þeim sem hafa kennt íslensku á framhaldskólastigi eða á öðrum 

stigum með fullorðnum (þ.e.a.s. ekki á grunnskólastigi eða námskeið fyrir börn), bæði í 

framhaldskólum og í öðrum stofnunum. Það tekur í kringum 20-25 mínútur að svara 

könnuninni. 

 

Það eru ekki kröfur um lágmarksnotkun upplýsingatækni fyrir þátttökuna, því markmið 

með könnuninni er að sjá hversu mikið eða lítið og í hvaða tilgangi kennarar nota 

upplýsingatækni, og hvað kennurum finnst um hana. 

Ef það eru spurningar, þá er hægt að hafa samband við mig í gegnum tölvupóst á 

netfangið fernangonzalez@gmail.com. Ef þið hafið athugasemdir, ábendingar, skoðanir 

um upplýsingatækni eða reynslu af henni sem þið viljið deila með mér væri athyglisvert 

að heyra það. 

Það eru 43 spurningar í þessari könnun. 

Bakgrunnsupplýsingar 

1 [Sp01.]Fæðingarár  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

 ________________ 

4 tölustafir  

2 [Sp02.]Kyn  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Karlkyn  

Kvenkyn  

Vil ekki svara  
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3 [Sp03.]Reynsla í árum * 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

 ________________ 

Vinsamlegast sláðu inn tölustaf  

4 [Sp04.]Menntun * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Grunnskólapróf  

Stúdentspróf  

Háskólapróf  

Ekkert svar  

 Veldu hæstu menntun lokuð  

5 [Sp05.]Kennaramenntun  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Kennarapróf  

Kennsluréttindi  

Annað  

Engin  

Ekkert svar  

 

6 [Sp06.]Núverandi kennslustaður  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Dagskóli  

Kvöldskóli  

Fjarnám  

Einkaskóli, ekki til stúdentspróf  

Samtök (t.d. Rauði krossinn, Alþjóðahús og þess háttar)  

Einkakennari  

Annað  

 Ef þú starfar á fleiri en einum stað, veldu það starf sem er með hæsta starfshlutfall  

Almennar spurningar um upplýsingatækni 

7 [Sp07.]Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 1 er mjög 

ósammála og 5 mjög sammála. * 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 
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1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Ég nota tölvupóst, 

skoða vefsíður eða 

tölvuna a.m.k. 

nokkrum sinnum í 

viku í einkalífi 

mínu  

      

Ég nota tölvupóst í 

skólanum til að 

hafa samband við 

aðra starfsmenn 

      

Ég nota tölvupóst í 

samskiptum við 

nemendur mína 
      

Ég held að 

upplýsingatæknin 

geti veitt 

nemendum 

einstaklingsmiðaðra 

nám  

      

Ég held að 

nemendum myndi 

hætta til að nota 

tölvuna stundum í 

eitthvað annað (t.d. 

facebook) heldur en 

að nýta tölvuna til 

lærdóms í tímanum 

      

Ég held að það sé 

mikið úrval af efni 

fyrir íslensku sem 

annað tungumál á 

netinu 
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8 [Sp08.]Vinsamlegast merktu við allt sem á við í eftirfarandi fullyrðingum. Ef ekkert á 

við, skilaðu spurningu auðri.  

9 [Sp08a.]Ég nota vefsíður eða kerfi þar sem nemendur mínir geta unnið saman á netinu í 

skólanum eða heima hjá sér fyrir eftirfarandi færni...  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Ritun  

Lestur  

Hlustun  

Tal  

Annað  

 

10 [Sp08b.]Ég hef áhuga á því að nota upplýsingatækni (skjávarpa, tölvu, rafræna töflu, 

o.fl.) meira í kennslunni eða að byrja að nota hana fyrir eftirfarandi færni...  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Ritun  

Lestur  

Hlustun  

Tal  

Annað  

 

11 [Sp08c.]Mér finnst að upplýsingatækni geti hækkað árangursstig nemenda í...  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Ritun  

Lestur  

Hlustun  

Tal  

Annað  

 

12 [Sp08d.]Ég nota glærur eða önnur tæki með hljóð og/eða mynd í kennslunni fyrir...  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Ritun  

Lestur  

Hlustun  

Tal  

Annað  
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13 [Sp08e.]Ég nota vefsíður eða svæði á netinu þar sem ég deili efni fyrir...  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Ritun  

Lestur  

Hlustun  

Tal  

Annað  

 

14 [Sp08f.]Ég treysti mér til að blanda upplýsingatækni við aðferðir mínar í eftirfarandi 

þáttum...  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Ritun  

Lestur  

Hlustun  

Tal  

Annað  

 

15 [Sp09.]Nemendur mínir nota upplýsingatækni til að læra... * 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

Í kennslustofunni  

Heima  

Stundum sem viðbót, en ekki sem part af náminu  

Þeir nota það ekki  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

16 [Sp10a.]Ég hef deilt efni mínu á internetinu * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

17 [Sp10b.]Skólinn minn er með vefsíðu * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Ef þú ert einkakennari, svaraðu hvort þú ert með vefsíðu  
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18 [Sp10c.]Ég hef búið til eigið efni í tölvu fyrir kennsluna * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

 

Spurningar um vinnuaðstæður og vinnulag 

19 [Sp11a.]Ég á kost á tækniaðstoð frá vinnuveitanda hvenær sem er ef eitthvað gengur 

ekki vel * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

20 [Sp11b.]Það er til tölvuver fyrir nemendur sem ég get notað fyrir kennslu * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

21 [Sp11c.]Vinnustaðurinn er með fartölvur sem ég get notað * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

22 [Sp11d.]Vinnustaðurinn minn styður nám í upplýsingatækni fyrir kennara sína 

(námskeið, sjóðir, o.fl.) * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  
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23 [Sp11e.]Vinnustaðurinn er með þráðlaust net * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

24 [Sp11f.]Ég er með netfang frá vinnustaðnum * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

 

25 [Sp11g.]Skólinn á nógu margar fartölvur fyrir þá nemendur sem ekki koma sjálfir með 

tölvu í kennslustund – þegar ég þarfnast þess vegna kennslu. * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

26 [Sp11h.]Vinnustaðurinn býður upp á innranet eða kerfi þar sem ég get deilt 

efni (einfalt kerfi til að dreifa gögnum t.d. glærum, tenglum og námsáætlunum) * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

27 [Sp11i.]Skólinn býður upp á þjónustu á netinu þar sem nemendur geta unnið saman 

(t.d. kennarar geta notað Moodle fyrir umræður, spjall, wiki, o.fl.) * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

28 [Sp12.]Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? * 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 
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1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Ég skoða nýjar 

aðferðir í 

frítímanum 

mínum  

      

Ég nota æfingar 

þar sem nemendur 

fylla í eyður á 

netinu  

      

Ég nota æfingar 

þar sem nemendur 

tengja saman 

hugtök, orð eða 

merkingar á 

netinu 

      

Ég nota fjölmiðla 

eða raunverulegt 

efni (t.d. vinna 

með blogg 

Íslendinga) 

      

Mér finnst 

mikilvægt að nota 

texta, hljóð og 

myndbönd í 

kennslunni af 

tölvu eða af 

skjávarpa 

      

Mér finnst 

spennandi að 

kenna með 

upplýsingatækni 

      

Ég hef tíma til að 

skoða nýjar 

aðferðir í 

vinnutímanum 

      



41 
 

29 [Sp13.]Hvort viltu frekar að nemendur þínir séu að vinni í tölvuveri eða með 

fartölvur í kennslustofunni? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Í tölvuveri  

Með fartölvur í kennslustofunni  

Fer eftir hvað er verið að vinna í  

Veit ekki/vil ekki svara  

 

30 [Sp14.]Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? * 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  
1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Skólinn minn 

keppir við aðra 

skóla í 

upplýsingatækni 

      

Skólinn minn 

vinnur í samstarfi 

við aðra skóla um 

upplýsingatækni  

      

Ég held að notkun 

upplýsingatækni í 

kennslu geti aukið 

þekkingu nemenda 

á námsefninu 

      

Ég get spurt aðra 

(íslensku-)kennara 

á netinu um 

hvernig á að gera 

eitthvað 

      

Ég get spurt aðra 

(íslensku-)kennara 

í vinnunni um 

hvernig á að gera 

eitthvað  
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1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Ég hef fundið 

viðeigandi efni á 

netinu fyrir 

kennsluna  

      

Ég veit af vefsíðu 

fyrir 

íslenskukennara 

þar sem hægt er að 

deila efni og spyrja 

og spjalla 

      

Mér finnst vanta 

þess háttar síðu 

fyrir kennara í 

íslensku sem öðru 

máli 

      

31 [Sp16.]Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? * 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  
1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Mér finnst að 

núgildandi 

námskrá hindri 

notkun 

upplýsingatækni í 

kennslunni 

      

Ég spyr nemendur 

mína ef ég veit 

ekki hvernig á að 

gera eitthvað í 

tölvu 

      

Ég held að tölvur 

geti komið í 
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1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

staðinn fyrir 

kennara  

Ég tel að nám í 

íslensku geti verið 

þurrt og erfitt 
      

Ég tel að notkun 

upplýsingatækni í 

kennslu auki 

hættu á því að 

nemendur missi 

frumkvæðið og 

verði bara 

viðtakendur en 

ekki virkir 

þátttakendur 

      

Ég tel að notkun 

upplýsingatækni 

geri nám í íslensku 

skemmtilegra og 

auðveldara fyrir 

nemendur 

      

32 [Sp17a.]Ég er með aðgang að tölvu í vinnunni  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

 

33 [Sp17b.]Ég er með aðgang að tölvu heima  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  
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34 [Sp17c.]Ég á sjálf(ur) tölvu  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

 

35 [Sp17d.]Ég hef aðgang að tölvuveri til kennslu næstum hvenær sem ég vil  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

 

36 [Sp18.]Það er upplýsingatæknistefna í skólanum mínum * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

 

37 [Sp19.]Ég þekki upplýsingatæknistefnu skólans vel * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 
° Svar var Y'Já' við spurningu '36 [Sp18.]' (Það er upplýsingatæknistefna í skólanum 

mínum) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

1. Mjög ósammála  

2. Ósammála  

3. Hvorki/né  

4. Sammála  

5. Mjög sammála  

6. Veit ekki/vil ekki svara  

 

38 [Sp20.]Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 1 er 

mjög ósammála og 5 mjög sammála. * 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  
1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Ég tel að ýmis 

vandamál sem geta 
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1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

komið upp við 

notkun 

upplýsingatækni 

hafi áhrif á 

tímanýtingu í 

kennslu 

Tölvan mín 

takmarkar notkun 

mína á 

upplýsingatækni. 

(t.d. vegna aldurs 

tölvunnar) 

      

Ég hef að mestu 

lært sjálf(ur) það 

sem ég nota í 

upplýsingatækni 

      

Notkun 

upplýsingatækni 

kemur fram í 

námsáætlun minni 

      

Mér finnst að 

notkun 

upplýsingatækni 

taki of mikinn 

tíma við 

undirbúning 

kennslu 

      

Ég held að 

upplýsingatækni 

geti gert námið 

fjölbreyttara og 

höfðað til breiðari 

hóps 
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39 [Sp21.]Hefur þú fengið menntun í upplýsingatækni á síðustu 12 mánuðum?  

* 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Já  

Nei  

 

40 [Sp22.] Ég tel að auðvelt hafi verið að færa þessa nýju þekkingu yfir í daglega 

kennslu * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 
° Svar var Y'Já' við spurningu '39 [Sp21.]' (Hefur þú fengið menntun í upplýsingatækni 

á síðustu 12 mánuðum? ) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

1. Mjög ósammála  

2. Ósammála  

3. Hvorki/né  

4. Sammála  

5. Mjög sammála  

6. Veit ekki/vil ekki svara  

 

41 [Sp23.] Á heildina litið, hversu góða eða slæma reynslu hefur þú af notkun 

upplýsingatækni í kennslunni? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

1. Mjög slæma  

2. Slæma  

3. Hvorki/né  

4. Góða  

5. Mjög góða  

6. Veit ekki/vil ekki svara  
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42 [Sp24.]Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 

* 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

  
1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Upplýsingatækni 

gerir kennslutíma 

mína áhugaverðari  
      

Upplýsingatækni 

gerir kennslutíma 

mína fjölbreyttari 
      

Upplýsingatækni 

gerir mig 

óöruggari sem 

kennara  

      

Upplýsingatækni 

gerir kennslutíma 

mína skemmtilegri 

og ánægjulegri 

      

Upplýsingatækni 

gerir kennslutíma 

mína erfiðari  
      

Upplýsingatækni 

tekur of mikinn 

tíma  
      

Upplýsingatækni 

minnkar 

hvatningu 

nemendanna  

      

43 [Sp25.]Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? * 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 
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1. Mjög 

ósammála 

2. 

Ósammála 

3. 

Hvorki/né 

4. 

Sammála 

5. Mjög 

sammála 

6. Veit 

ekki/vil 

ekki svara 

Upplýsingatækni 

hefur aukið gæði 

fyrirlestra/innlagna 

í tímum hjá mér 

      

Upplýsingatækni 

gerir allt 

utanumhald um 

námið einfaldara 

og fljótvirkara  

      

Þekking á 

upplýsingatækni 

bætir stöðu mína á 

vinnumarkaði 

      

Upplýsingatækni 

hjálpar mér að 

ræða um 

hugmyndir í tímum  

      

Upplýsingatækni 

dregur úr lærdómi 

nemenda  
      

Upplýsingatækni 

takmarkar efni í 

kennslutíma  
      

Upplýsingatækni 

hefur öfug áhrif 

vegna þess að 

tæknibúnaður er 

ófullkominn 

      

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 
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