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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá innsýn í notkun tölvustuddrar 

tungumálakennslu í íslenskum grunnskólum.  

Rannsóknin fór fram í apríl 2012 og var beiðni um svör við rafrænni 

spurningakönnun send til allra grunnskóla Íslands. Unnið var úr gögnunum 

með lýsandi tölfræði. 137 gild svör fengust og samanborið við tölur 

Hagstofu Íslands er álitið að úrtakið gefi góða mynd af þýðinu. 

Helstu niðurstöðurnar eru á þá leið að allir þátttakendur nota 

upplýsingatækni á einhvern hátt til stuðnings við tungumálakennsluna. Þeir 

eru jákvæðir gagnvart notkun hennar, bæði í hinu daglega líf og við kennslu. 

Færni þátttakenda hvað varðar ýmsar aðferðir tengdar upplýsingatækni er 

langt yfir meðallagi. Í ljós kom að yngsta kynslóð kennara (yngri en 30 ára) 

hefur forskot varðandi notkun nýjunga líkt og snjallsíma í daglegu lífi. Aldur 

hefur þó lítil áhrif á notkun aðferða við kennslu.  

Áhugi og öryggi kennara við tækninotkun hefur úrslitaáhrif á hversu 

mikið og á hvaða hátt upplýsingatækni er notuð í tungumálakennslu. 

Kennarar sem hafa mikinn áhuga á upplýsingatækni eru líklegri til að nota 

hana oftar og verða þar af leiðandi öryggari við að beita aðferðum sem 

henni tengjast. Hvað tungumálakennslu varðar þýðir þetta að viðkomandi 

kennarar nýta sér möguleika upplýsingatækni mun oftar og beita einnig 

fleiri og nýlegri aðferðum en aðrir kennarar.  

Fáir nýta sér þann möguleika að búa til rafrænt kennsluefni, sérniðið að 

þörfum viðkomandi nemendahóps, með hjálp forrita eins og Hot Potatoes 

eða aðferða eins og vefleiðangra. Þetta krefst að vísu sérstakrar menntunar 

að búa til efni af þessum toga en slíka menntun fengu kennarar af eldri 

kynslóðinni ekki í kennaranámi sínu.  

Ekki geta allir kennarar, þrátt fyrir mikinn áhuga og færni, nýtt sér 

upplýsingatækni við kennslu vegna hindrana á borð við takmarkaðan 

aðgang að nothæfum tölvum.  
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Abstract 

Computer assisted language learning – survey in Icelandic elementary 

school 

 

The purpose of this research was to gain insight into computer assisted 

language learning (CALL) in Icelandic elementary schools and investigate the 

relationship between teachers´ attitudes and skills to usage of CALL.  

The quantitative research was conducted in April 2012. A request for 

answering a web survey was sent to all schools by e mail. 

145 answered the survey but 8 answers appeared to be invalid. The 137 

participants remaining in the sample were compared to data of the 

Statistical Office of Iceland and seemed to give a good picture of the 

population. 

The findings revealed that all teachers were positive about information 

communications technologies (ICT) and all of them have used CALL in one 

or another way in their language teaching. Participants´ computer skills 

were far above average while the youngest generation of teachers (under 

30 years old) showed particularly higher skills in using innovations like 

smartphones in daily life. However, participants´ age was not related to 

usage of ICT technologies in class. 

Teachers´ interest in and confidence towards ICT use has great impact 

on how much and in what way ICT is used for language teaching. Those who 

are more interested feel usually more confident. They are more likely to 

give CALL more space in their teaching and use more unconventional and 

newer methods. 

Still there are just a few teachers who make their own electronic  

teaching materials (Hot Potatoes or web quests) to fit the needs of their 

students; one reason might be lack of education in this field. 

Participants who were interested in using CALL and seemed to have the 

necessary skills yet have to overcome obstacles like computer access.  
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1 Inngangur 

 

A century and more after the industrial revolution, we are in 

the throes of another major shift in human civilisation – the 

information revolution that has given birth to the “information 

society“. (Gurumurthy, 2004) 

Með tilkomu upplýsinga- og samskiptatækni hefur samfélagið þróast úr 

iðnaðarsamfélagi í upplýsingasamfélag. Þetta hefur haft í för með sér 

breytingar á vinnumarkaði og fyrirtæki stunda oft viðskipti á alþjóðlegum 

vettvangi. Þessi nýja samfélagsmynd krefst þess að einstaklingar geti nýtt 

sér upplýsinga- og samskiptatækni og erlend tungumál til að geta átt í 

árangursríkum samskiptum.  

Þar sem eitt af yfirmarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er að undirbúa 

nemendur til virkrar þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og atvinnulífinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls. 32) er eðlilegt að 

notkun upplýsingatækni og kennsla erlendra tungumála verði hluti af 

daglegu starfi grunnskólanna. Þessa er krafist í Aðalnámskrá grunnskóla og 

stefnumótunaraskjali menntamálaráðuneytisins (Áræði með ábyrgð, 2005, 

bls.10) en þar stendur að allir skuli hafa „tækifæri til að tileinka sér 

nauðsynlega færni og taka á eigin forsendum þátt í samfélagi upplýsinga og 

þekkingar“. 

Á sama tíma segir í menntastefnu og starfaáætlun (Reykjavíkurborg, 

2011) að kennslan eigi að vera einstaklingsmiðuð. Hugtakið 

einstaklingsmiðað nám felur í sér nám þar sem komið er til móts við þarfir 

allra barna sem geta verið mjög mismunandi. Fjölbreytni kennslunnar er 

talin vera það mikilvægasta við einstaklingsmiðaða kennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005; Tomlinsson, 2001), einkum ef um flókið fyrirbæri eins 

og tileinkun erlends tungumáls er að ræða (Diane Larsen-Freeman, 2006). 

Margmiðlunartækni og netið gefa ótal marga möguleika til að 

einstaklingsmiða námsefni og kennsluaðferðir. Tæknivæðingin hefur haft 

gríðarleg áhrif á mörgum sviðum kennslunnar og tungumálakennsla er þar 

engin undantekning. Sem tungumálakennari tel ég að notkun 

upplýsingatækni stuðli að auknum námsáhuga, geri kennsluna og námið 

skemmtilegra og ýti undir frekara nám.  
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Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort og hvernig 

tungumálakennarar í grunnskólum Íslands nýti sér kosti upplýsingatækni í 

kennslu og beiti henni markvisst og með fjölþættar þarfir nemenda í huga.  

Rannsóknin á að varpa ljósi á hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á 

notkun upplýsingatækni og niðurstöðurnar verða bornar saman við 

núverandi stöðu þekkingar sem segja að möguleikar upplýsingatækni eru 

oft vannýttir og notkun þeirra einhæf og hefðbundin.  

Um er að ræða megindlega rannsókn þar sem tungumálakennarar í 

öllum grunnskólum Íslands voru beðnir um að svara vefkönnun. 145 

kennarar svöruðu könnunni en 8 svör dæmdust ógild. Lýsandi 

rannsóknarsnið var notað til að vinna úr gögnunum. 

Lagt var af stað með það í huga að safna kennsluhugmyndum kennara, 

tengdum tölvustuddri tungumálakennslu, saman í eitt hugmyndasafn og 

gera þær aðgengilegar á netinu. Markmiðið með þessu var tvískipt:  

 Ekki veitir af tilbúnum kennsluáætlunum og hugmyndum frá öðrum 
kennurum. Það er tímafrekt að búa til verkefni og gott er að geta 
nýtt sér verkefni sem aðrir hafa búið til og prófað í kennslu. 

 Með því að safna og flokka verkefnin átti að kortleggja notkun 
upplýsingatækni í tungumálakennslu enn frekar. Í alþjóðlegum 
rannsóknum hefur komið í ljós að íslenskir kennarar nýta 
upplýsingatækni enn á fremur hefðbundinn hátt og ávinningurinn 
þess vegna lítill eða enginn (CERI/OECD, 2008; Empirica, 2006). 

Því miður gekk þessi áætlun ekki eftir og einungis tveir kennarar sendu 

mér verkefni.  

Fræðiramminn til að vinna úr gögnunum er sóttur til félagslegrar 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) sem gengur út frá hugmyndum 

sálfræðingins Vygotskys (1896–1934). Samkvæmt honum verður 

vitsmunaleg færni til vegna víxlverkunar umhverfis og úrvinnslu 

einstaklingsins úr umhverfisáhrifum (Berk og Winsler, 1995). Aðrir 

fræðimenn, til dæmis Dewey (2000), hafa unnið áfram með þessar 

hugmyndir. Kenning Deweys byggir á því að lærdómur sé virkur 

þróunarferill: Sá sem lærir þarf að tengja það sem hann veit nú þegar við 

nýja reynslu.  

Með félagslegri hugsmíðahyggju voru þessar hugmyndir gerðar sýnilegar 

í skólastarfi. Við kennslu skal tekið tillit til bakgrunns hvers og eins nemanda 

(Constructivism-Knowledge Building in the Secondary Classroom, 2004). 

Þetta á sérstaklega við þegar kemur að kennslu fjölþætts fyrirbæris eins og 

tungumáls, þá þarf kennarinn alltaf að hafa fjölmargar þarfir nemenda sinna 
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í huga. Starf hans felst í því að vera leiðbeindandi og ráðgjafi og hann býður 

nemendunum upp á vinnupall sem hann fjarlægir svo smám saman þangað 

til þeir geta unnið sjálfstætt (e. scaffolding). Reynslan hefur sýnt mér að 

tölvur og önnur margmiðlunartæki virki oft sem slíkur vinnupallur og styðji 

kennarann í því að finna leiðir til að einstaklingsmiða kennsluna. 

Kennarinn er í brennidepli rannsóknarinnar og varpa þarf ljósi á 

spurninguna hvaða kennarar það eru sem nota upplýsingatækni, hvernig 

þeir nota hana og hvað hindrar kennara í því að nýta sér hana?  
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2 Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla er greint frá kennslufræðilegum hugtökum. Sagt er frá 

tengslum einstaklingsmiðaðs náms, tungumálanáms og tölvustudds 

tungumálanáms.  

Vísað er til erlendra og íslenskra rannsókna sem framkvæmdar hafa 

verið á sviði tölvustuddrar tungumálakennslu til að gefa sem best yfirlit yfir 

stöðu þekkingar í dag. 

2.1 Hvað er nám? 

Þegar fjallað er um nám í þessari ritgerð er átt við dýpri skilgreiningu 

hugtaksins. Hafþór Guðjónsson bendir á að hugtakið nám sé alltof oft notað 

yfir yfirfærslu þekkingar (frá kennara til nemenda). Hann gagnrýnir slíka 

notkun hugtaksins og segir að nám sé alls ekki það sem nemandi leggur á 

minnið heldur það sem breytir honum sem persónu (Hafþór Guðjónsson, 

2005).  

Til að útskýra betur hvað nám er hafa kennslufræðingar oft leitað til 

hugmynda sálfræðingsins Vygotskys sem segir að vitsmunaleg færni verði til 

vegna víxlverkunar umhverfis og úrvinnslu einstaklingsins úr 

umhverfisáhrifum. Félagsleg reynsla sem einstaklingurinn verður fyrir mótar 

hugsun hans og túlkun á umheiminum. Í sambandi við uppeldi barna bendir 

hann á að börn og fullorðnir smíði í sameiningu þroskann með virkri 

þátttöku, reynslu sinni og öðru (Berk og Winsler, 1995). Virkni einstaklinga 

til að sækjast eftir reynslu er lykilhugtak. Samkvæmt Dewey (2000) er 

reynsla ekki það sem maðurinn verður fyrir af tilviljun. Hann telur að 

útilokað sé að við öflum okkur þekkingar og hæfni án þess að vera virk í því 

að upplifa nýja reynslu. Við verðum að sækjast eftir því sjálf með opnum 

huga og vera tilbúin að nýta okkur þessa reynslu í framtíðinni. Ef 

einstaklingurinn reynir sjálfur og er virkur, opnar reynslan honum möguleika 

til að öðlast enn frekari reynslu. Reynslan er menntandi ef hún byggir á 

reynslu sem einstaklinginn hefur áður orðið fyrir. Til verður net einstakra 

upplifana sem gefa einstaklingnum mismunandi reynslu. Jákvæðar 

upplifanir eru tengdar hverri annarri. „Grunnreynslan“ er þróuð áfram og 

nýja reynslan tengist henni og svo framvegis. Á þann hátt verður reynsla og 

menntun að ferli. Við lærum sífellt eitthvað nýtt og breytumst jafnframt 

sem einstaklingar.  
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Í skólastarfi voru þessar hugmyndir gerðar sýnilegar í kenningunni um 

félagslega hugsmíðahyggju (e. social constructivism). Hún byggist á því að 

lærdómur sé virkur þróunarferill: Sá sem lærir þarf að tengja það sem hann 

veit nú þegar við nýja reynslu. Á vefsvæði um hugsmíðahyggju sem 

Saskatchewan-hérað í Kanada heldur úti er að finna setning sem skýrir þetta 

mjög vel: „A construction project needs a foundation as a building“ 

(Constructivism-Knowledge Building in the Secondary Classroom, 2004). 

Hver nemandi hefur sérstakan bakgrunn (e. foundation) sem hann getur 

notað til að tengja við nýja reynslu (nýtt kennsluefni). Nemandinn þarf að 

hafa áhuga á námsefninu og er það einnig fyrsta forsenda sjálfstæðra 

vinnubragða. Kennarinn starfar sem leiðbeinandi og ráðgjafi (e. framework 

planning guide) og byggir vinnupall fyrir nemandann í upphafi en fjarlægir 

hann svo smám saman þar til hann er alveg horfinn og nemandinn stendur 

á eigin fótum (e. scaffolding). Kennslan verður þar með nemendamiðuð sem 

er nauðsynleg undirstaða þess að geta boðið öllum nemendum tækifæri til 

að sækja nám við sitt hæfi. 

2.2 Einstaklingsmiðað nám 

Hugmyndafræðin á bak við einstaklingsmiðun er m.a. sótt til félagslegrar 

hugsmíðahyggju. Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram um 

einstaklingsmiðað nám. Hér verður litið á skilgreiningu sem finna má í 

starfsáætlun Reykjavíkur: 

Einstaklingsmiðað nám felur í sér að skipulag náms taki mið af 

stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda eða heils bekkjar í 

grunnskóla. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama tíma 

heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni 

einir sér eða í hópum. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og 

nám hvers og eins byggir á einstaklingsáætlun. 

(Reykjavíkurborg, 2011, bls. 7) 

Ingvar Sigurgeirsson (2005) greinir frá uppruna hugtaksins 

einstaklingsmiðað nám (e. individualized learning) og segir að með 

hugtakinu sé átt við kennsluhætti sem eigi að tryggja að kennslan hæfi 

öllum börnum og gefi öllum sömu tækifæri til náms. Sérstaklega nefnir hann 

samvinnu- og þemanám. 

Að mati Tomlinsons (2001) er sveigjanleiki lykilatriði fyrir 

einstaklingsmiðun (hún notar hugtakið differentiation). Hún nefnir 7 

mikilvæg atriði sem falla undir einstaklingsmiðun: 
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 Kennarinn verður að vera tilbúinn með margar áætlanir og laga 
sérhverja áætlun að þörfum hvers nemenda sé þess krafist. 

 Gæði verkefna eru mikilvæg, ekki fjöldi svipaðra verkefna. Það telst 
ekki einstaklingsmiðun að leggja fleiri verkefni af sama tagi fyrir þá 
nemendur sem fljótari eru að læra en aðrir. 

 Kennarinn þarf að þekkja nemendurna vel til þess að geta metið þá. 

 Fjölbreytt kennsluefni, fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreyttar 
matsaðferðir eru notaðar. 

 Kennslan er nemendamiðuð. 

 Kennslan einkennist af vandaðri blöndu af einstaklingsvinnu, 
hópvinnu og bekkjarvinnu. 

 Kennsla er ferli sem þarf að endurskoða og breyta oft. 

Þessar hugmyndir voru festar á blað í Aðalnámskrá grunnskóla:  

Markmið grunnskóla er samkvæmt lögum tvíþætt. Annars 

vegar almenn menntun sem stuðlar að alhliða þroska allra 

nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi og hins 

vegar það hlutverk að búa nemendur undir þátttöku í 

atvinnulífinu og frekara nám. Í því felst að nemandinn geri sér 

grein fyrir styrkleikum sínum,(...). (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2011, bls. 32).  

En fremur segir á þessum stað: „Mikilvægt er að í öllu námi, 

viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé tekið tillit til áhuga nemenda 

og ábyrgðar þeirra á eigin námi.“ (bls. 19). 

Með öðrum orðum: Það er æskilegt að stuðla að virkni og sjálfstæðum 

vinnubrögðum nemenda með fjölbreytni, ekki síst til að undirbúa þá fyrir 

lífið að skóla loknum. 

2.2.1 Einstaklingsmiðað nám(sefni) og tækninotkun 

Eins og greint er frá hér að ofan er mjög mikilvægt að nemendum sé gefinn 

kostur á að nýta sér vinnupalla þegar þeir þurfa á þeim að halda en vinni 

verkefnin þó á sinn eigin hátt með tilliti til bakgrunns og getu hvers og eins.  

Í fræðunum hefur verið sýnt fram á að tölvur og önnur 

margmiðlunartæki virki oft sem slíkur vinnupallur og styðji kennarann í því 

að finna leiðir til að einstaklingsmiða kennsluna. 
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Í grein Aldísar Yngvadóttur (2008) er fjallað um hlutverk námsefnis í 

einstaklingsmiðuðu námi. Aldís segir að erfitt sé að skilgreina nákvæmlega 

hvað einstaklingsmiðað námsefni sé en gengur út frá skilgreiningu sem segir 

að það sé námsefni sem henti nemendum með ólíkar þarfir. Mikilvægt er að 

kennarinn telji málið ekki einfaldlega leyst með því að nota námsefni sem 

kalla má einstaklingsmiðað, heldur verður hann einnig að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Námsefnið gerir ekki meira en bjóða upp á fjölbreytni en 

vandinn er fólginn í því að nota það á réttan hátt. Hún bendir á að ekki megi 

gleyma að í dag hafi kennarinn endalausa möguleika til að finna námsefni 

við hæfi á netinu.  

Gerður Óskarsdóttir (2003) sér einnig mikla möguleika í tölvu- og 

samskiptatækninotkun fyrir einstaklingsmiðun. Hún leitast við að útskýra 

hvernig skólastarfið á 21. öld gæti verið ef markmiðum um aukna 

einstaklingsmiðun hefðu náðst. Gerður segir að nútímasamfélag krefjist 

þess (og gefi einnig tækifæri til) að skólastarfið breytist og lagi sig að 

hnattvæðingu nútímasamfélagsins. Kennarinn og nemendur eru ekki lengur 

háðir prentuðu námsefni og þekkingu kennara. Hún dregur upp mynd af 

framtíðarskóla sem sýnir nemendur vinna eftir ólíkum áætlunum, ýmist í 

hóp eða hver fyrir sig, en oftast með hjálp tölvunnar og netsins (sem er 

aðgengilegt hvenær sem er). Vinnusvæði þeirra er stórt rými þar sem 

samvinnu er gefið nægjanlegt svigrúm. Bekkir, þar sem allir vinna að því 

sama, eru ekki lengur til staðar. Kennarar vinna í teymi og búa til verkefnin 

saman. 

2.3 Máltileinkun erlends máls og tungumálanám 

Ýmsar kenningar hafa litið dagsins ljós samhliða þróun rannsókna á sviði 

máltileinkunar. Í kringum miðja síðustu öld beindist athyglin að 

samanburðarkenningunni (e. contrastive analysis). sem er kennd við Lado 

og Selinker (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 17-20), þar sem mismunur á 

málkerfum er dreginn fram. Einnig skoðuðu þessir annarsmálsfræðingar 

hvort sérstakur málhæfileiki (e. aptitude) auðveldaði tungumálanám eða 

hvort tengsl væru á milli greindar og málfærni í erlendum tungumálum.  

Allsherjarmálfræði Chomskys (1965) var ráðandi um og eftir 1970. Því 

var velt upp hvort allsherjamálfræði sem meðfæddur hæfileiki stýrði 

máltöku móðurmálsins og jafnframt máltileinkunn erlendra mála. Þegar 

gengið var út frá því að hver einn og einasti einstaklingur byggi yfir þessum 

hæfileika reyndist erfitt að útskýra hvers vegna málfærni er jafn 

mismunandi og raun ber vitni hjá einstaklingum sem læra sama tungumál 

við svipaðar aðstæður. Þetta leiddi til þess að fleiri þættir voru skoðaðir, til 



 

23 

dæmis vitsmunalegir þættir og það hvernig málumhverfi, námstækni o.fl. 

hefur áhrif á máltileinkunina. Fræðimenn fóru að draga í efa hinn 

meðfædda eiginleika til máltöku og kenningar eins og sambandshyggja eða 

tengslahyggja komu fram.  

Fjölþættingarkenningin er nýleg kenning um orðaforða, málfærni og 

þverfaglegar nálganir. Kenningin byggir á hugmyndum úr öðrum 

fræðigreinum, sérstaklega raunvísindum, sem líta á sérstök kerfi sem 

fjölþætt og margbreytileg (e. complex dynamic system). Í sambandi við 

máltileikunn var fjölþættingarkenningin fyrst nefnd í fræðigrein í Applied 

Linguistics þar sem Diane Larsen-Freeman (2006) setur fram 

rannsóknarramma sem tekur til allra þátta máltileinkunar, s.s. mállegra, 

félagslegra, menningarlegra og vitsmunalegra þátta. Rauði þráðurinn sem 

gengur í gegnum kenninguna er sá að tungumálið getur aldrei verið föst 

stærð, það þróast og breytist og þegar kemur að máltileinkunarferlinu eru 

engir tveir einstaklingar eins (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007).  

Aðrir, líkt og Zoltán Dörnyei (2009), hafa tekið upp þennan þráð. Í ljósi 

þess að tungumál er talið vera fjölþætt og breytilegt kerfi varpar hann fram 

þeirri spurningu hvort það sé yfirleitt mögulegt að rannsaka það? Hann 

heldur því fram að útilokað sé að finna línulegt orsakasamband milli tveggja 

breyta sem varða máltileinkunn. Sem dæmi má nefna að mikill áhugi 

nemenda á viðfangsefninu leiðir ekki alltaf til betri námsárangurs. Stundum 

hafa aðferðir sem kennarinn telur að muni leiða til betri námsárangurs 

engin áhrif en hins vegar getur eitthvað sem talið er lítilvæglegt haft mikil 

áhrif (e. butterfly effect). Í fjölþættum kerfum lítur ekkert út fyrir að vera 

fyrirsjáanlegt því útkoman byggist á svo mörgum þáttum. En fremur heldur 

Dörnyei (í prentun) því fram að þrátt fyrir þetta sýni hvert fjölþætt kerfi 

ákveðin munstur sem endurtaki sig, þó að ekki sé hægt að segja með fullri 

vissu hvenær og í hversu miklum mæli. Annarsmálfræðingar hafa nú þegar 

rannsakað hvað hefur áhrif á tungumálanám og staðfest þætti eins og 

áhuga, afstöðu til tungumálanáms, aldur og margt fleira.  

Í kenningum frá áttunda áratug síðustu aldar hefur einnig verið rætt um 

magn og gæði ílags sem áhrifaþátts við máltileinkun. Kenningarnar eru 

byggðar á ílagskenningu (e. input hypothesis) Stephen Krashens en í kjölfar 

hennar fór af stað umræða meðal annarsmálfræðinga um hlutverk og gildi 

ílags fyrir máltileinkun (Mitchell og Myles, 1998).  

Samkvæmt Auði Hauksdóttur (2007, bls. 182) er ílag „... allt það máláreiti 

sem nemandinn verður fyrir á markmálinu. Ílagið hvort heldur sem er talað 

mál eða ritað ... .“ Staðreyndin er sú að máltaka getur aldrei átt sér stað án 

ílags; þetta gildir jafnt fyrir máltöku fyrsta máls, tileinkun annars máls eða 
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tileinkun erlends máls. Dæmi hafa sýnt fram á að börn sem höfðu verið 

útilokuð frá samfélaginu og aldrei haft samskipti við talandi fólk, lærðu 

tungumálið ekki sjálfkrafa (Cole, Cole og Lightfoot, 1998).  

Segja má að tungumálið sé flókið og margslungið fyrirbæri og því beri að 

líta á það í heild sinni. Það byggir á ákveðnum undirkerfum, s.s. hittni, flæði 

og fjölþættingu en innan þessara undirkerfa geta nemendur haft 

mismunandi markmið á mismunandi tímum. Tengslin þurfa ekki 

nauðsynlega að vera í samræmi, þ.e. þróun á einu sviði getur verið í 

samkeppni við uppbygginguna á öðru. Alhæfingar um máltileinkun eru ekki 

líklegar til að standast þar sem alltaf þarf að taka tillit til margbreytileika og 

mismunandi þarfa málnotandans. 

Af framansögðu má draga þá ályktun að tungumálakennsla þurfi að vera 

fjölbreytt til að mæta ólíkum þörfum og markmiðum. Tungumálakennarinn 

þarf að tryggja að nemendur fái nægjanlega mikið skiljanlegt ílag frá þeim 

sjálfum og öllum námsgögnum. Einnig þarf hann alltaf að hafa félagslega 

eða vitsmunalega þætti eins og hvata, andrúmsloftið í bekknum og námsstíl 

eða námsgetu í huga.  

2.4 Tölvustutt tungumálanám 

Eins og lýst er hér á undan eru tölvur og upplýsingatækni innbyggður þáttur 

í skólastarfinu. Tungumálakennarar nota tölvuna á fjölbreyttan hátt. Við 

skoðun Aðalnámskrár grunnskóla í erlendum tungumálum (2007) sést að 

upplýsingatækni er sérstaklega oft nefnd sem öflugt tæki og tól. Þar stendur 

meðal annars: „Það er ljóst að upplýsingatæknin er öflugt hjálpartæki í 

tungumálanámi og mikilvægt að notkun hennar fléttist sem eðlilegast inn í 

námið ...“ (bls. 13). 

Enn fremur segir á þessum stað: „Æskilegt er að tungumálakennarar hafi 

auðveldan aðgang að tölvustofum eða færanlegum tölvum til þess að 

nemendur í málanámi hafi tök á að tileinka sér notkun upplýsingatækninnar 

eins og kostur er“ (bls. 13). 

Þegar borin eru saman einkenni einstaklingsmiðaðrar kennslu og 

tölvustuddrar tungumálakennslu kemur í ljós að hvort tveggja stefnir að 

sömu markmiðum. Í mörgum greinum er tölvustudd tungumálakennsla 

skilgreind sem nemendamiðuð. Megináherslan er lögð á að nemendur séu 

virkir og sækist eftir því að læra (Egbert et.al., 2002; Warschauer, 1996a).  

Tölvustudd kennsla, eins og hún gæti verið í dag, veitir marga möguleika 

til að einstaklingsmiða verkefni og námsefni. Hún ýtir undir sjálfstæð 

vinnubrögð nemenda og býður upp á fjölbreytni sem hæfir öllum börnum. 
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2.4.1 Saga tölvustudds tungumálanáms og kennsluaðferða í 
tungumálakennslu 

Áður en nánar er litið á það hvaða áhrif notkun upplýsingatækni hefur á 

tungumálakennslu í dag er fjallað um það hvernig hún hefur þróast síðustu 

áratugina. 

Samkvæmt Warschauer (1996a) þóaðist tölvustutt tungumálanám (e. 

compter assisted language Learning, CALL) fram á þremur stigum: 

 behavioristic CALL (á 6. og 7. áratug 20. aldar) 

 communicative CALL (á 8. áratug og í upphafi 9. áratugs 20. aldar) 

 integrative CALL ( á 9. áratug 20. aldar og er enn í þróun). 

Á fyrsta stigi átti tölvan að vera nokkurs konar aðstoðarkennari (e. 

computer as a tutor) sem hjálpa myndi kennurum að þjálfa nemendur fyrst 

og fremst í málfræði. Tæknin var ekki nógu þróuð til að geta boðið upp á 

meira en spurningar þar sem aðeins eitt svar var rétt. Á þessum tíma var 

málfræði- og þýðingaraðferðin (e. grammar-translation method) allsráðandi 

í tungumálakennslu (Larsen-Freeman, 2000). Aðferðin er kennarastýrð og 

aðaláhersla er lögð á ritmál. Lítil fjölbreytni var í kennsluaðferðum og fyrst 

og fremst voru notuð þýðingarverkefni og málfræðiæfingar. Móðurmálið 

var mikið notað og nemendur lærðu þess vegna allt um tungumálið en ekki 

hvernig það er notað í daglegu lífi.  

Á næsta stigi voru tölvuforritin þróuð áfram og samkvæmt skilgreininar 

communicative CALLs ætti tölvan að virka: 

 hvetjandi á nemendurna til að ræða frekar verkefnin sem kynnt voru 
á tölvuformi. Forrit eins og Sim City (leikur þar sem spilarar búa til 
borg og sjá um rekstur hennar; fyrst gefinn út 1989) voru notuð við 
kennsluna. Leikir af þessu tagi gefa nemendum möguleika á að ráða 
hvaða leið er valin, innan ákveðins ramma. Ekki er lengur til aðeins 
eitt rétt svar. Nemendur fást við að finna lausnir við alls konar 
þrautum og læra jafnframt að vinna sjálfstætt. 

 sem hjálpartæki í „hefðbundinni“ tungumálakennslu, t.d. í formi 
stafsetningarforrits eða ritvinnsluforrits líkt og Word. Einnig var 
hægt að hafa samskipti við aðra í gegnum tölvupóst þó að spjallið 
færi aldrei fram á rauntíma. 
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Á þessu tímabili hafði áherslan í tungumálakennslu breyst. Í stað þeirra 

kennsluaðferða sem áður hafði verið beitt, og nefndar eru hér að ofan, var 

nú  notast við nálgun sem kallast tjáskiptaaðferð (e. communicative 

language teaching) (Larsen-Freeman, 2000). Meginmarkmið kennslunnar 

var að nemendur lærðu að nota tungumálið og málfræðin var þess vegna 

kennd óbeint. Communicative CALL gat stutt þessa nálgun 

tungumálakennslunnar. 

Þriðja stig tölvustuddrar tungumálakennslu (integrative Call) varð til í 

kjölfar internetsins og margmiðlunartækja sem gefa nemendum kost á að 

sjá kennsluefni frá mörgum hliðum og geta jafnframt þjálfað alla fjóra 

færniþættina: Lestur, hlustun, ritun og tal (Yang, 2010). Tækninotkun  gefur 

möguleika á samþættingu færniþáttanna í tungumálanámi og ýtir undir 

máltileinkunarferli. Þessi nálgun gefur nemendum tækifæri til að nota alla 

möguleika tækninnar sér til aðstoðar og býður því upp á fjölbreytt nám sem 

getur stutt við hugmyndir um einstaklingsmiðun. Hver og einn nemandi 

getur fundið eitthvað við sitt hæfi. Gagnvirkt eðli flestra forrita eða tækni 

gera nemendum kleift að læra markmálið með því að nota það (Larsen-

Freeman, 2000). Aðferðir sem notaðar eru geta verið verkefnamiðaðar (e. 

task-based), innihaldsmiðaðar (e. content-based) eða stuðlað að virkri 

þátttöku nemenda (e. participatory). 

2.5 Möguleikar notkunar upplýsingtækni í tungumálakennslu 

Aðalnámskrá gefur vísbendingar um hvernig upplýsingatækni skuli vera 

notuð í tungumálakennslu: 

Upplýsingatækni og tölvunotkun er einnig mikilvæg viðbót. 

Ritun má t.d. þjálfa með ýmiss konar ritvinnslu- og 

kennsluforritum, kynningum, bloggi og tölvupósti. Textað 

myndefni á erlendu máli eflir máltilfinningu með því að styðja 

við hlustun og lestur. Í gegnum Netið má nýta leitarvefi, 

vefslóðir, vefleiðangra, spjallrásir, tölvupóst og stöðugt opnast 

nýir möguleikar. Sá möguleiki að setja inn myndir og hljóð 

gefur einnig möguleika á talæfingum. (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál, 2007, bls. 12) 

Sú hefð hefur skapast í tungumálakennslu að tala um fjóra færniþætti 

sem eru tal, lestur, ritun og hlustun. „Mikilvægt er að vinna með alla 

færniþætti í huga þannig að kennslan endurspegli eðlilega notkun 

tungumálsins“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 9). Flest allt námsefni á 

prentuðu formi er flokkað á þennan hátt.  
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Þar sem Aðalnámskrá fjallar um færniþættina fjóra er listinn sem fylgir 

hér á eftir um forrit og vefsíður sem gagnast við tungumálakennslu 

flokkaður með hliðsjón af því. Listinn er ekki tæmandi heldur er um dæmi 

að ræða. 

 

1. Ritun 

• Forrit:  

o Microsoft Word, Microsoft Power Point og Microsoft Publisher 
sem gefa einnig möguleika á að láta lesa yfir texta og leiðrétta 
villur. 

o Tölvupóstforrit eins og Microsoft Outlook. 

• Gagnvirkar æfingar frá Námsgagnastofnun:  

o http://www.namsgagnastofnun.is/enskan/spell.htm (réttritun) 
o http://vefir.nams.is/think/ (blogg) 

 

2. Lestur 

• Vefir: 

o http://vefir.nams.is/enskljod/index.htm (English poetry) 

o http://skolavefurinn.is/_opid/_valmynd/enska/leskaflar.htm 
(gagnvirkt lesefni og til útprentunar) 

o http://edhelper.com/ReadingComprehension.htm 

3. Hlustun 

• Hljóðbækur: 

o Fylgja með nokkrum námsbókum Námsgagnastofnunar og 
sumum léttlestrabókum Oxford Bookworms: http://www.oup-
bookworms.com/ 

• Vefir: 

o http://www.esl-lab.com/ 

o http://www.englishlistening.com/ 

4. Tal 

• Forrit: 

o Microsoft Photo Story og Microsoft Publisher bjóða mjög góða 
möguleika til að taka upp tal 

http://skolavefurinn.is/_opid/_valmynd/enska/leskaflar.htm
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o Samskiptaforrit eins og Skype  

5. Vefir sem henta fyrir alla fjóra færniþættina 

• http://www.britishcouncil.org 

• http://www.englisch-hilfen.de 

• http://www.ego4u.de 

• http://esl.about.com/ 

• http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

 

Gríðarlegt framboð er af gagnlegum síðum og forritum. Kennarar verða 

að velja og hafna til að finna það sem hentar best fyrir viðkomandi 

nemendur. Eitt er þó víst: Netið opnar ótal marga möguleika við kennslu. 

Það er sennilega stærsta alfræðiorðabók heims og virkar jafnframt sem 

nokkurs konar upplýsingahraðbraut sem oftast er tiltæk þegar viðkomandi 

þarf á upplýsingum að halda (March, 1998). Það er mikill kostur að 

námsefnið sé eins aðgengilegt og raun ber vitni og að tiltölulega auðvelt sé 

að finna efni sem hæfir viðkomandi nemenda(hópi), þótt það geti verið 

mjög tímafrekt. Fleiri möguleikar sem upplýsingatækni hefur upp á að bjóða 

umfram hefðbundið námsefni verða ræddir hér á eftir.  

2.5.1 Framtíðarsýn: Snjallsímar sem kennslutæki 

Mikil tækniþróun hefur átt sér stað á síðustu árum og áratugum og í dag eru 

farsímar margmiðlunartæki sem flestir unglingar ganga með á sér. 

Grunnskólanemar mæta yfirleitt ekki með fartölvur í skóla en flestir 

unglingar virðast eiga farsíma. Því má ætla að upplagt sé að nýta þá tækni 

sem farsímar nútímans, svokallaðir snjallsímar, búa yfir við kennslu.  

Hér á landi hefur tiltölulega lítil umræða átt sér stað um notkun farsíma í 

tungumálakennslu. Erlendis hefur farsímanotkun í kennslustofum hinsvegar 

verið talsvert rannsökuð. Hér má nefna rannsókn Thorntons og Housers 

(2005) en þar er skoðuð notkun farsíma í enskukennslu í Japan. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að nemendur sem fengu sendar upplýsingar 

um námið í símann lærðu meira en þeir sem fengu upplýsingar á prentuðu 

formi. Önnur könnun sem gerð var í Ástralíu gefur einnig til kynna ánægju 

nemenda með farsíma sem kennslutæki (sjá bls. 34-35). Farsímar eru bæði 

ódýrari og færanlegri en hefðbundnar tölvur og höfða til þarfa og vilja 

nemenda. Þeir auka gjarnan virkni nemenda og ljóst er að kostir þeirra eru 

margir (Anderson, 2005). 
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Með tilkomu snjallsíma hafa möguleikar farsíma við kennslu margfaldast. 

Með snjallsíma er hægt að tengjast netinu, vinna úr myndrænu efni og 

margt fleira. 

Á Íslandi er þessi aðferð ekki mjög útbreidd en líklegt er að notkun 

farsíma við kennslu eigi eftir að aukast. 

2.5.2 Fjölhátta nám (e. multimodal learning) 

Námsefni á stafrænu formi er við fyrstu sýn kannski ekki mjög frábrugðið 

því sem við erum vön að sjá í bókum, sérstaklega ef framboðið er flokkað 

eins og gert er í kaflanum hér á undan. Það sem forrit og vefsíður hafa fram 

yfir námsefni á prentuðu formi er það að hægt er að nálgast efnið á margs 

konar hátt. Í kennslu tvinnast færniþættirnir oft saman, t.d. í samtali á 

markmálinu sem krefst bæði hlustunar og tals. Með margmiðlunartækni 

bættust smám saman við fleiri möguleika til að örva fleiri en eitt skilningsvit 

samtímis.  

Hér skal aftur benda á mikilvægi ílags í máltileinkunarferli (sjá bls. 21). 

Ílag er töluvert minna þegar máltileinkun á sér stað í landinu þar sem 

móðurmálið er talað og samskipti á markmálinu eiga sér yfirleit ekki stað 

utan skólastofunnar. Íslendingar verða sífellt fyrir ílagi í sjónvarpi, útvarpi, 

tölvuleikjum og á netinu en þar er að mestu notuð enska. Líklegra er talið að 

börn og unglingar grípi til ensku ef hún tengist áhugasviði þeirra. Hver hefur 

ekki séð barn skrifa upp enskt orð úr tölvuleik af því að það er mikilvægt 

fyrir framhald tölvuleiksins? Í sjónvarpsþættinum „Dóra“ er jafnvel ólæsum 

börnum á leikskólaaldri „kennd“ enska. Hér mætti nefna mörg dæmi en víst 

er að margmiðlunartæki bjóða upp á fjölmarga möguleika til að „kynna“ 

(náms)efni. 

Einkum hafa sérkennarar endurtekið bent á kosti þess að nota fleiri en 

eina tegund af heimildum við kennslu sérstaks efnis. Crombie (2000) segir 

að sjónrænt efni þurfi að vera fyrir hendi því að sumir nemendur, eins og 

nemendur með dyslexiu, eigi mun auðveldara með að leggja myndir en stafi 

á minnið. Það er nauðsynlegt fyrir þessa nemendur að geta tengt stafi við 

mynd. Annar möguleiki er að tengja texta við tal sem er tiltölulega auðvelt í 

tölvunotkun. Upplýsingatækni býður upp á margar leiðir til að nálgast efnið 

fyrir fjölbreyttan nemendahóp. 

 

2.5.2.1 Fræðin á bak við fjölhátta nám 

Vitsmunir manna byggja á tveimur undirkerfum þar sem eitt kerfi tekur á 

móti og vinnur úr skilaboðum sem tengjast tungumálinu og annað kerfi 
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vinnur úr myndum, hljóðum o.s.frv. sem ótengd eru tungumálinu (Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Hvað nám barna varðar þýðir þetta að 

nauðsynlegt er að miðla þekkingu ekki aðeins með orðum heldur einnig 

með myndum og hljóðum svo að bæði kerfin geti unnið úr reynslunni. 

Æskilegt virðist vera að örva bæði kerfin til að efla skilning.  

Kenning um margmiðlunartækninotkun við kennslu var fyrst sett á blað 

þegar Mayer og Moreno (2000) settu fram líkan vitsmunalegra ferla í námi 

sem styðst við notkun margmiðlunar (e. cognitive model of multimedia 

learning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Cognitive model of multimedia learning (Mayer og Moreno, 2000) 

Gengið er út frá því að nemandi sem notar margmiðlunartækni til 

stuðnings við nám sitt hafi aðgang að tvenns konar upplýsingaveitum: 

Orðum (á textaformi eða tali) og myndum (ljósmyndum, hreyfimyndum, 

teikningum og öðru myndrænu og hljóðrænu efni). Líkanið sýnir fram á 

víxlverkun þessara þátta og hvernig mismunandi notkun heimilda hefur 

áhrif á nám nemenda (Mayer, 2003). Í kjölfarið þess var í mörgum 

rannsóknum greint (Mayer og Moreno, 2000; Moreno og Valdez 2005; 

Schüler, Scheiter og van Genuchten, 2011) frá jákvæðum áhrifum notkunar 

efnis úr báðum hinum svonefndu vitsmunalegu kerfum, til að efla skilning 

nemenda á viðfangsefninu. 

Meginniðurstöður þessara rannsókna eru (Fadel og Lemke, 2008): 

 Margmiðlunarregla (e. multimedia principle): Minni nemenda er 
bætt bæði með orðum og myndum frekar en orðum eingöngu. 

 Rýmisregla (e. spatial contiguity principle): Nemendur læra betur ef 
orð og myndir eru lögð fyrir þá samhliða.  

 Tímaregla (e. temporal contiguity principle): Nemendur læra betur 
ef orð og myndir eru lögð fyrir þá samtímis. 
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 Sambandsregla (e. coherence principle): Nemendur læra betur ef 
óviðkomandi orð, myndir eða hljóð eru undanskilin. 

 Aðferðaregla (e. modality principle): Nemendur læra betur ef efnið 
er sett fram með hreyfimyndum og tali en með hreyfimyndum og 
undirtitlum. 

 Ofauknisregla (e. redundancy principle): Ofaukinn texti við 
myndrænt efni kemur frekar í veg fyrir að nám fari fram. 

 Regla um einstaklingabundinn mun (e. individual differences 
principle): Námsárangur með ákveðinni framsetningu efnis er háður 
námsstíl nemenda. Sumir læra betur með notkun orða, aðrir af 
myndum. 

 Regla um bein áhrif (e. direct manipulation principle): Eftir því sem 
fjölbreytileiki námsefnisins eykst, aukast einnig bein áhrif námsefnis 
á þekkingaryfirfærslu. 

Þessi rannsóknarsvið eru tiltölulega ný af nálinni og enn er margt 

órannsakað. Þrátt fyrir það má fullyrða að fjölhátta nám hafi sterkt forskot á 

einhæfar námsnálganir. Það hefur verið sannað í mörgum rannsóknum að 

með því að tengja saman orð og myndir er nemendum veittur aðgangur að 

fjölþættara (e. complex) efni en ella og skilningur dýpkar.  

 

2.5.2.2 Orð og mynd 

Með hliðsjón af þessum niðurstöðum má segja að myndir og myndbönd geti 

ýtt undir skilning nemenda á efni sem lesið er eða hlustað er á. Sulistyowati 

(2011) bendir á að hafi nemendur aðgang að myndböndum sé mjög 

árangursríkt að nota þau til að þjálfa hlustun. Mun auðveldara er fyrir 

nemendur að fylgjast með samræðum ef þeim fylgja myndir, sem leiðir til 

þess að áhuginn eykst og líklegra verður að nám fari fram. Nemendur geta 

notað eigin reynslubanka og tengt kunnuglegar myndir við orð sem þeim 

eru framandi. 

Þrátt fyrir að nálgun Mayers og Morenos geri ráð fyrir notkun myndefnis 

og orða samtímis er rétt að benda á að upplýsingatækni býður upp á fleiri 

möguleika til að tvinna saman færniþætti eins og t.d. lestur og tal. Farið 

verður yfir möguleika á þessu sviði hér á eftir. 

 

2.5.2.3 Texti og tal 

Talgervill er tölvubúnaður/-forrit sem skannar inn texta og/eða afmarkar 

texta í tölvutækum skjölum eða heimasíðum og les síðan textann fyrir 
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nemandann (e. TTS technology). Þessi búnaður er til á nokkrum 

tungumálum. Talgervlar (Dal, 2008) komu fyrst á markaðinn í lok 10. 

áratugar síðustu aldar þar sem tölvuforritin gátu búið til orð úr vistuðum 

hljóðum. 

 Í mörgum rannsóknum hefur komið í ljós að það eru sérstaklega 

nemendur með námsörðugleika líkt og dyslexiu sem hagnast á notkun 

þessarar tækni. Fasting og Lyster (2005) rannsökuðu hvort lestrarhæfileikar 

og lesskilningur barna með lestrarörðugleika á sínu eigin móðurmáli aukast 

með notkun talgervils (MultiFunk). Um var að ræða tilraun með forprófi, 

tilraunasniði og samanburðarsniði. Þátttakendur voru 52 börn í 5.-7. bekk í 

norskum grunnskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

þátttakendur sem höfðu aðgang að talgervlum skoruðu hærra á prófum 

(lestrar-, réttritunar- og orðaforðapróf). Lewandowski og Montali (1996) 

framkvæmdu sambærilega rannsókn þar sem metin var lestrarframmistaða 

18 nemenda án lestraörðugleika og 18 nemenda með lestraörðugleika í 8. 

og 9. bekk grunnskóla. Lagt var fyrir þá lestrapróf sem þeir áttu að leysa a) 

aðeins með því að lesa textann á tölvuskjánum, b) aðeins með því að hlusta 

á talgervil og c) með því að lesa og hlusta samtímis. Meginniðurstöður eru 

þær að nemendur beggja hópa skoruðu hæst með því að lesa og hlusta 

samtímis og lægst með því að hlusta eingöngu. 

Gagnrýninn lesandi gæti bent á að í dag fylgja hljóðdiskar flestum 

námsbókum. Talgervlar hafa hins vegar margt fram yfir hljóðdiska: 

1. Að geta lesið hvaða texta sem er og kennarinn er ekki bundinn við 

sérstakt námsefni. 

Ekki er sjálfsagt að texti með hljóðdiski sem til er í skólanum henti 

viðkomandi nemanda. Ef hlutaðeigandi nemandi hefur engan áhuga á að 

lesa þennan texta, hefur lesturinn lítinn tilgang. Mikilvægt er að hafa í huga 

markmiðið með textanum sem lesinn er felst ekki aðeins í því að nemendur 

lesi eitthvað aðeins til að framkvæma athöfnina að lesa. Nauðsynlegt er að 

textinn vekji áhuga nemandans og hvetji hann til þess að vilja skilja. 

2. Að nemendurnir geta lesið á þeim hraða sem þeim hentar og geta 

auðveldlega endurtekið að vild hluta textans.  

Með hlustun á hljóðdisk eru nemendurnir háðir leshraða upptökunnar. 

Það er ekki endilega sá hraði sem nemandanum hentar best til að skilja. Í 

talgervlarforritunum fer nemandinn með bendilinn yfir textann á þeim 

hraða sem honum hæfir. Auðvelt er að endurtaka atriði sem viðkomandi 
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skildi ekki nægjanlega vel. Þegar notaður er hljóðdiskur tekur lengri tíma að 

finna þann stað sem á að endurtaka. 

3. Mörg forrit bjóða einnig upp á að merkja textann á meðan hann er 

lesinn.  

Einstaklingar með dyslexiu lesa mjög hægt og hikandi. Óreglulegar 

hreyfingar augnanna við lesturinn valda þessu. Hjálplegt getur reynst að 

leggja reglustiku undir línuna sem lesin er eða að útbúa skapalón sem 

skyggir á nærliggjandi texta (Lanzinger, 2006). Margar talgervlar merkja 

staði sem oft eru lesnir með gulum lit. Það hjálpar lesblindum nemendum 

að lesa reglulegar og að týnast ekki í textanum. 

2.5.3 Raunefni 

Raunverulegt efni eða rauntexti (e. authentic material) hefur verið skilgreint 

sem efni/texti úr raunverulegu lífi sem ekki var búið til/skrifaður með 

kennslu í huga. Raunefni getur verið af ýmsum toga: Blaðagreinar, 

auglýsingar, uppskriftir, útvarps- eða sjónvarpsþættir o.s.frv. (Vahid, Z. Z. og 

Ambigapathy, P., 2011). 

Við notkun raunefnis í tungumálakennslu getur kennarinn brúað bilið 

milli skólastofu og raunveruleikans (Guariento og Morley, 2001). Hér er rétt 

að benda aftur á yfirmarkmið Aðalnámskrár grunnskóla þar sem segir að 

skólinn eigi að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í þjóðfélagi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls. 32) og tekur Berardo (2006) í 

svipaðan streng. Að hans mati er það skylda tungumálakennarans að kenna 

nemendum að nota markmálið í daglegu lífi. Tungumálið í kennslubókum er 

einfaldað og textar eru oft skrifaðir með ákveðnar málfræðireglur í huga. 

Textinn verður þar með gervilegur og ekki er líklegt að hann endurspegli 

tungumálanotkun á markmálinu við raunverulegar aðstæður. Sama má 

segja um hlustunarefni, en hlustunaræfingar sem fylgja námsbókum eru 

oftast einfaldaðar þar sem talað er fremur hægt og áberandi skýrt. 

Áður var minnst á breytta áherslu í tungumálakennslu með tilkomu 

tjáskiptaaðferðarinnar (e. communicative language teaching). Aðalmarkmið 

hennar er að kenna nemendum að læra að nota markmálið í daglegu lífi. Ég 

álít að notkun rauntexta/raunefnis sé mikilvæg undirstaða þess. Með 

raunefni geta kennarar hermt eftir raunverulegum aðstæðum sem 

nemendur gætu upplifað seinna í lífinu (Guariento og Morley, 2001). 

Í grein sinni nefnir Berardo (2006) fleiri kosti raunefnis/rauntexta:  

 Notkun rauntexta hefur jákvæð áhrif á áhuga og hvata nemenda. 
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 Með notkun rauntexta geta nemendur fengið betri innsýn í 
menningarleg atriði tengd fólki sem hefur markmálið að móðurmáli. 

 Raunefni gerir kennurum kleift að láta nemendur komast í kynni við 
raunverulegt tungumál. 

 Rauntexti/raunefni er nemendamiðaður. 

 Notkun raunefnis hefur skapandi áhrif á kennsluna. 

Margir fræðimenn segja að fyrsta atriðið sem Berardo nefnir sé það 

mikilvægasta. Guarliento og Morley ganga svona langt að segja að vinna 

með raunefni í tungumálanámi hafi gífurlega (e. extreme) mikil áhrif á 

námsáhuga.  

Mjög gott er að textinn hafi hagnýtt gildi fyrir nemendur, til dæmis atriði 

sem nemandinn gæti nýtt sér við raunverulegar aðstæður líkt og við að 

svara auglýsingu, sækja um vinnu og þess háttar (Knutson, 1997). Að lesa 

um, horfa á eða hlusta á raunverulegt efni sýnir nemandanum að hann sé 

virkilega að læra eitthvað sem notað er í lífinu og mun gagnast honum.  

Áður fyrr var ekki alltaf auðvelt fyrir kennarann að útvega raunverulegt 

efni sem enn var í takti við nútímann. Veraldarvefurinn hefur breytt þessu 

mjög mikið og á meðan kennarinn hefur netaðgang virðist gullkistan sem 

inniheldur raunverulegt efni á markmálinu botnlaus. Vandamálið er að velja 

og hafna og það getur verið mjög tímafrek vinna. 

2.5.4 Námsáhugi 

Þegar kemur að námi má nefna áhuga og hvata nemenda sem lykilþætti. 

Nauðsynlegt er að námsefni vekji áhuga nemandans og hvetji hann til þess 

að vilja skilja og læra. Hér má aftur nefna Dewey (2000) sem segir að 

nemendur þurfi að vera virkir og sækjast eftir nýrri reynslu svo að nám fari 

fram. Fullyrða má að áhugasamir nemendur séu virkari en þeir sem ekki 

hafa áhuga. 

Á sviði tungumálakennslu er Zoldán Dörneyei einn af leiðandi 

rannsakendum. Hann byggir fræði sín á rannsóknarstörfum kanadísku 

sálfræðinganna Robert Gardners og Wallace Lamberts (1972) sem árið 1959 

fóru að skrifa um áhrif námsáhuga á frammistöðu í námi. Á síðasta áratugi, 

samfara tilkomu fjölþættakenningarinnar í annarsmálsfræðum, hefur 

nálgunin breyst og verið sett í víðara samhengi en áður. Sagt er að í 

fjölbreyttum kerfum, eins og tungumáli, sé erfitt að einangra eina breytu og 

spá fyrir um línulegt orsakasamband milli tveggja breyta. Samt sem áður má 

líta á námsáhuga sem sterkasta forspárgildið varðandi árangur í námi 

(Ushioda og Dörnyei, 2012). 
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Námsáhugi segir til um í hversu miklum mæli nemendum finnst kennslan 

hafa gildi fyrir persónulegar þarfir sínar og markmið. Því skal vanda til vals á 

námsefni og kennarinn á að ganga úr skugga um að efnið hæfi nemendum 

hans (Sun, 2010; Dörneyei, 2001). Eins og segir í kaflanum hér á undan 

hefur kennarinn fleiri möguleika á að finna námsefni við hæfi á netinu. 

Þetta er ekki síst stór kostur þegar frekar lítið úrval af námsefni er í boði. 

Ísland er lítið land og námsefni sem Námsgagnastofnun gefur út er þess 

vegna takmarkað. 

 Áhugi og hvati hafa oft verið nefndir sem kostir tölvustudds 

tungumálanáms (Warschauer, 1996b; Egbert et al, 2002; Hubbard, 2009; 

Thornton og Houser, 2005). Í nýlegu riti segir Hubbard (2009) að almennt sé 

viðurkennt að nemendur njóti þess meira að læra tungumál þegar 

upplýsingatækni sé notuð og þar af leiðandi sýni þeir meiri áhuga á náminu. 

Thornton og Houser (2005) segja að nemendur tengi upplýsingatækni (í 

þeirra rannsókn var það farsími) oft við jákvæða upplifun því þeir nota 

tæknina líka í einkalífinu, t.d. þegar þeir eiga samskipti við vini.  

2.5.5 Efling sjálfstæðra vinnubragða 

Í lögum um starf í grunnskólum er ætlast til að við kennarar eflum sjálfstæð 

vinnubrögð nemendanna: „Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði 

og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra“ 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Á síðustu 25 árum hefur sjálfstæði nemanda (e. learner autonomy) 

einnig verið í miðdepli rannsókna í annarsmálsfræðum. Það er viðurkennt 

það skipti miklu máli fyrir námsárangur að efla sjálfstæð vinnubrögð. Það er 

tvennt sem gegnir lykilhlutverki varðandi sjálfstæði nemenda: Námsáhugi 

og nauðsynleg færni til að geta unnið sjálfstætt (Jingnan, 2011). Fjallað er 

um námsáhuga í kaflanum hér á undan en þegar litið er til námsfærni liggur 

ábyrgðin hjá kennaranum sem sér til þess að miðla færni á réttan hátt til 

nemendanna. Kennarinn þarf að byggja traustan vinnupall áður en 

nemendurnir farið að vinna sjálfstætt (Berk og Winsler, 1995). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til þess að athuga hvort 

upplýsingatækni geti hjálpað við að efla sjálfstæð vinnubrögð en hér er 

stuðst við grein eftir Noemi (e.d.). Hún segir að hvað tungumálakennslu 

varðar bjóði upplýsingatækni upp á nýjar leiðir og aðferðir. Rétt notuð geti 

hún aðstoðað kennara við að ná settum markmiðum eins og að efla 

sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun nemendanna og ásamt því að 

auka virkni þeirra.  
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Verkefni sem unnin eru með aðstoð tölvu geta verið gagnvirk. 

Nemendur geta fengið beint svar, hvort sem þeir gera rétt eða eru á 

villigötum, án þess að hafa samband við kennara. Annar kostur sem hún 

nefnir er sá að tækninotkun gefur nemendum möguleika á að ráða hvernig 

og hvenær þeir kjósa að læra. Noemi á hér fyrst og fremst við fjarnám en 

þetta getur einnig komið sér vel í skólastofum grunnskóla. Þegar nemandi 

getur leyst verkefnin á sínum hraða verður það auðveldara fyrir hann og 

það verður mun líklegra að hann geti leyst verkefni án þess að fá aðstoð 

kennara. 

2.6 Ókostir tölvustudds tungumálanáms 

Fyrsti ókosturinn, ef telja má til ókosta, er sá að tæknibúnaðurinn þarf að 

vera til innan viðkomandi skóla og kennarar og bekkir þeirra þurfa að hafa 

aðgang að þessum búnaði (Noemi, e.d.). Það er ekki sjálfsagt að svo sé í 

öllum grunnskólum. Tæknin kostar peninga og sér í lagi í stærri skólum 

getur verið mikil samkeppni um að komast að til að nota þann búnað sem 

fyrir hendi er. Ef nota á netið þarf tölvan að vera nettengt og tengingin þarf 

að vera tiltölulega hraðvirk. Mikil bið og óróleiki getur skapast í 

nemendahópnum ef tengingin er hægvirk eða rofnar oft. Það borgar sig að 

skoða vel hversu stór vefsíðan er sem nemendum er ætlað að skoða áður 

en þeim er bent á hana. Einnig þarf að meta hvort tölvubúnaður og 

nettenging ráði við viðkomandi síðu. Að auki þarf að ganga úr skugga um 

hvort öll tengiforrit virki. Oft strandar kennslan á því að forrit eins og Adobe 

Flashplayer, sem t.d. er notað í mörgum tölvuleikum, hafa ekki verið 

uppfærð. 

Annar ókostur tengist einnig netinu. Í opnu netumhverfi er oft erfitt fyrir 

nemendur að velja, hafna og greina á milli milli góðra og lélegra heimilda. 

Þeir geta oft ekki fundið út hvort upplýsingar séu staðfestar staðreyndir eða 

álit höfundar og framboð efnis er oft yfirgnæfandi. Hér má til dæmis nefna 

að þegar slegið er inn „Ireland“ í Google-leit koma upp 402.000.000 

niðurstöður. Þetta offramboð upplýsinga á netinu getur leitt til þess að 

nemendur týnist í netheimum og skoða síður sem tengjast á engan hátt 

verkefninu (Gerber, 2003). Að auki krefst sjálfstæð upplýsingaleit mikillar 

ákvarðanatöku af hendi nemenda: „Hvaða upplýsingar þarf ég næst?“ „Hvar 

á ég að leita?“ „Hversu mikilvægar eru upplýsingarnar til þess að ná 

námsmarkmiðinu?“ Kennari sem leyfir nemendum sínum (sérstaklega þeim 

yngri) að vafra einum um netið, ætti ekki að vera hissa þótt hinn 

upprunalegi eldmóður breytist í vonbrigði og vanmáttarkennd. Til þess að 
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geta nýtt netið markvisst í tungumálakennslu er góð kennsla sem veitir 

nemendur ákveðinn ramma nauðsynleg.  

Í grein sinni nefnir Noemi (e.d.) ókosti tölvustudds tungumálanáms sem 

tengjast gæðum kennslunnar og hæfileikum kennarans. Hún segir að ef 

kennarinn notar tæknina aðeins til að búa til fleiri eyðufyllingarverkefni geti 

hann allt eins haldið áfram að vinna með skriflegar æfingar. Ávinningurinn 

sem kennarinn gæti náð með því að nota upplýsingatækni verður að engu. 

Einnig bendir Noemi á að ef kennarinn notfærir sér ekki aðferðir sem efla 

samskipti nemenda geti það leitt til þess að nemendur sitji einangraðir hver 

frá öðrum fyrir framan tölvurnar og markmið tungumálakennslu um að efla 

flæði og samskiptahæfileika nemendanna á markmálinu náist ekki. 

2.7 Staða kennarans 

Eins og í allri kennslu þarf að fylgja markmiðum og kennslan þarf þess vegna 

að vera vel skipulögð. Eftir að hafa litið á kosti og galla tölvustudds 

tungumálanáms er eitt augljóst: Útgangspunktur árangursríkrar notkunar 

upplýsingatækni við tungumálakennslu er kennarinn!  

Yang (2010) lýsir kennaranum sem milligöngumanni sem ekki þarf aðeins 

að ná tökum á grunnvallaratriðum upplýsingatækninnar og öðlast þar 

ákveðan færni, heldur þarf hann einnig að geta beitt tækninni markvisst í 

kennslu. Til að svo megi vera er nauðsynlegt að kennarinn hafi góða yfirsýn 

yfir efnið sem í boði er. Auk þess þarf hann að vera fær um að velja rétta 

efnið fyrir hvern nemanda. Hlutverk kennarans þegar kemur að notkun 

upplýsingatækni er fjölbreytt. 

Í ritdómi um bókina Technology and Foreign Language Learning eftir 

Blake segir González-Lloret (2008): „Til þess að geta notað tæknina á 

árangursríkan hátt við tungumálakennslu, þarf hún að vera 

kennslufræðilega vel hugsuð og endurspegla námskrána, með hliðsjón af 

grundvallaratriðum úr rannsóknum í annarsmálsfræðum“ (bls. 224).  

Framboð tækja og forrita er mikið og stöðugt bætist við flóruna. Það 

getur þess vegna verið krefjandi fyrir kennarann að finna aðferðir, 

hugmyndir og tækni sem henta honum og viðkomandi nemendahópi.  

Tölvustutt tungumálanám á að efla sjálfstæð vinnubrögð nemendanna: 

kennarinn á að vera leiðbeinandi en ekki of virkur. Nefnt var hér á undan að 

sérstaklega nauðsynlegt væri að aðstoða nemendurna við vefleitina. Aðstoð 

kennarans getur verið allt frá einfaldri leiðsögn til notkunar líkans líkt og 

vefleiðangurs (e. webquest). Vefleiðangur getur hjálpað nemendum að 

vinna sjálfstætt án þess að þeir missi sjónar af aðalatriðunum og fari á mis 

við viðfangsefnið (Gerber, 2003). Í grunninn er vefleiðangur 
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þrautarlausnarverkefni um sérstakt þema þar sem nemendur eiga að vinna 

sjálfstætt að alls kyns verkefnum frá fyrstu skrefum til tilbúinnar kynningar. 

Nemendum er boðið upp á grind (vinnupall) sem kennarinn útbýr sem 

skipulagðan vefleiðangur til að hjálpa nemendum í gegnum ferlið. 

Þetta leiðir okkur aftur að skilgreiningu Tomlinsons (2001) á 

einstaklingsmiðaðri kennslu þar sem hún lýsir hlutverki kennarans. Líkt og í 

tölvustuddu námi er kennarinn leiðbeinandi og skipuleggjandi. Það skiptir 

ekki lengur öllu máli að hann viti sem mest um efnið og miðli því sem hann 

veit, heldur að hann: 

 hlusti vel á nemendur sína, reyni að skilja þá og taka tillit til þeirra, 

 finni og beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum, 

 bjóði upp á fjölbreytt kennsluefni, 

 reyni að ná því besta fram hjá hverjum og einum nemanda, 

 byggi upp jákvæðan félagsanda í bekkjarstofunni 

En eins og Jones (2001) fullyrðir sýnir það sig oft þegar tölvur og önnur 

tækni er notuð við kennslu, að kennarar hafa tilhneigingu til að vera ekki 

nægjanlega virkir. Það að nemendur geti unnið upp á eigin spýtur þýðir ekki 

að þeir geti unnið algerlega sjálfstætt.  

Vel hugsað verkefni af hálfu kennarans getur hins vegar m.a. ýtt undir 

aukið sjálfstæði. Veruleikinn getur verið öðruvísi og sýnt að kennara skorti 

stundum þekkingu og hæfileika til að búa til krefjandi verkefni.  

Nemendur þurfa að geta notað tölvurnar, hugbúnaðinn og forritin sem 

og að skrifa tiltölulega hratt með lyklaborðinu. Þetta krefst þess að 

kennarinn geti kennt þeim allt sem þeir þurfa til að geta nýtt sér kosti 

tækninnar. Síðan þarf að hugsa um nemendur sem annaðhvort sjá ekki 

neina kosti við tölvunotkun eða eru áhugalausir um tæknina. Kennarinn þarf 

að kanna leiðir til að virkja þá og hann þarf að vera vakandi yfir vandamálinu 

sem hér getur verið í uppsiglingu. Jones lýkur umfjöllun sinni á því að velta 

því fyrri sér hvort kennarar fái nægjanlega kennslu við notkun 

margmiðlunartækni í kennaranámi sínu. Til að geta notað upplýsingatækni 

við kennsluna þurfa kennarar vera öruggir í tölvunotkun. Þeir þurfa að vita 

hvaða möguleika tæknin gefur þeim við kennsluna og vera búnir að læra að 

nýta sér þá. Auk þess þurfa kennarar að geta unnið með nemendum sem 

eru áhugalausir eða týnast í náminu þegar krafist er sjálfstæðra 

vinnubragða. Sumir kennarar gætu hugsað sem svo að með notkun 

upplýsingatækni séu öll vandamál úr sögunni og að sjálfvirkt ferli fari í gang 

sem ekki þurfi að líta frekar á.  



 

39 

Egbert et. al. (2002) gerðu rannsókn á tölvustuddri tungumálakennslu og 

segja að þetta sé alls ekki raunin. Rétt og markviss notkun 

upplýsingatækninnar krefst þess að kennarar fái menntun á þessu sviði. 

Rannsókn þeirra sýndi að kennurum gangi betur að nota upplýsingatækni 

sér til gagns eftir að hafa fengið kennslu þess efnis í kennaranámi sínu. 

2.8 Menntun og upplýsingatækni á Íslandi 

Þær miklu breytingar í heiminum, þegar samfélagið breyttist úr 

iðnaðarsamfélagi í upplýsingasamfélag, höfðu mikil áhrif á vinnumarkaðinn. 

Þessar breytingar höfðu í för með sér að nauðsynlegt var að nemendur á 

Íslandi, eins og í öðrum löndum, fengju kennslu í notkun upplýsingatækni til 

að geta nýtt sér alla kosti þess og misstu ekki af lestinni í samkeppni við 

aðra þjóðir.  

1996 gaf menntamálaráðuneytið út stefnumótunarskjal um hlutverk 

upplýsingatækni í menntunarmálum (Í krafti upplýsinga, 1996). Þar kemur 

skýrt fram að tryggja þurfi að nemendur í skólum Íslands fái markvissa 

kennslu í upplýsingatækni og að tækjakostur skóla eigi að vera fullnægjandi 

svo allir fái tækifæri til að geta nýtt sér kosti tækninnar. Stefnunni var svo 

fylgt eftir með Aðalnámskrá grunnskóla 1999 þar sem upplýsinga- og 

tæknimennt fékk sess sem námsgrein í grunnskólum landsins. Til að tryggja 

góða kennslu var augljóst að kennaranemar þyrftu á meiri menntun á þessu 

sviði að halda. Í skýrslunni segir að „kennaranemar verði að fá haldgóða 

kennslu og þjálfun í að nota upplýsingatækni við úrlausnir hvers kyns 

verkefna“ (Í krafti upplýsinga, 1996).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu notkunar upplýsingatækni í 

grunn- og framhaldsskólum Íslands og verður hér greint frá helstu 

niðurstöðum. 

2.8.1 Kennsla upplýsingatækni í kennaranámi 

Árið 1971 var kennaranámið fært á háskólastig (Lög um Kennaraháskóla 

Íslands nr. 38/1971) og náminu var breytt þó nokkuð. Náminu var skipt í tvo 

hluta, í verklegt nám annars vegar (12 vikna æfingakennsla) og almennt 

kennaranám hins vegar sem samsett var úr uppeldisgreinum, 

uppeldisfræðilegu sérsviði og skyldunámi með kjarna og tveimur 

valgreinum (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007).  

Í dag er námið samsett úr þremur hlutum: Kjarna með uppeldisgreinum 

og kennslufræði, æfingakennslu og kjörsviði. Fram að háskólaárinu 1999-

2000 voru kjörsviðin í Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) 14 talsins: Danska, eðlis- 

og efnafræði, enska, félagsfræði og saga, heimilisfræði, hönnun og smíði, 
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íslenska, kristinfræði, landafræði, líffræði, myndmennt, stærðfræði, 

textílmennt og tónmennt. Með gildistöku Aðalnámskrár grunnskóla 1999 

var kjörsviðunum breytt og eftir voru 9: Erlend mál, heimilisfræði, íslenska, 

listir og handverk, náttúrufræði, samfélagsgreinar, stærðfræði, yngri barna 

svið og nýtt kjörsvið upplýsingatækni.  

Frá því á áttunda áratugi síðustu aldar hefur kennurum staðið til boða að 

sækja námskeið á sviði upplýsingatækni sem valnámskeið í kennaranámi, í 

endurmenntun á vegum menntakerfisins og einnig á námskeiðum sem 

skipulögð hafa verið af aðilum utan menntakerfisins. Nám í upplýsingatækni 

var gert að skyldunámi og hluti af kjarna grunnnámsins 1999-2000. Hér er 

um tvö námskeið að ræða, Tölvu- og upplýsingatækni I og II, sem eru 

samtals 3 einingar (af 90 einingum sem þarf til að útskrifast). Háskólaárið 

1999-2000 var auk þess eitt 5 eininga valnámskeið í boði sem tengdist 

upplýsingatækni og kallaðist Námsefnisgerð í margmiðlunarformi 

(Kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands, 1999). Háskólaárið 2000-2001 var 

upplýsingatækni orðin eitt af kjörsviðunum (Náms- og kennsluskrá, 2000) og 

þar með var meira úrval af námskeiðum sem henni tengdust (4 námskeið, 

samtals 10 einingar). Hins vegar var skyldunámskeiðið sem nú hét 

Upplýsingatækni aðeins 2 einingar. Ekkert þeirra námskeiða sem í boði voru 

á kjörsviði erlendra tungumála tengdust upplýsingatækni. 

Háskólaárið 2004-2005 leit fyrsta upplýsingatækninámskeið á kjörsviði 

erlendra tungumála dagsins ljós (Náms- og kennsluskrá, 2004). Námskeiðið 

ber nafnið Notkun upplýsingatækni í tungumálakennslu og er námskeiðið 

kennt enn í dag.  

2.8.2 Íslenskar rannsóknir á upplýsingatækninotkun í skólum 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun upplýsingatækni í 

grunnskólum Íslands.  

Árið 1995 var lögð könnun fyrir kennaranema og í ljós kom að reynsla 

þeirra af upplýsingatækni var enn mjög lítil og að kennaranámið bauð ekki 

upp á nægjanlega kennslu í því hvernig nýta ætti upplýsingatækni við 

kennslu (Í krafti upplýsinga, 1996).  

Árið 1998 tók Ísland þátt í alþjóðlegri rannsókn varðandi notkun 

stafrænnar upplýsinga- og samskiptatækni í skólum (SITES) og var hún 

tengd breyttum kennsluháttum sem miðuðu að aukinni einstaklingsmiðun 

(Brynhildur Sch. Thorsteinsson, 2002). Aðalniðurstöður rannsóknarinnar eru 

þessar:     

 Tölvuvæðing í íslenskum skólum var lengra á veg komin en í öðrum 
löndum og tæknikosturinn mjög góður. 
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 Innleiðing nýrra kennsluhátta á Íslandi var ekki langt á veg komin og 
upplýsinga- og samskiptatækninotkun þess vegna á fremur 
hefðbundnum nótum. Skólar á landsbyggðinni virtust nokkuð lengra 
komnir í þróuninni en skólar á höfuðborgarsvæðinu. 

 Fjölbreytileiki hugbúnaðareignar Íslendinga var fyrir neðan meðallag 
þátttökulandanna og notkun skapandi forrita fremur sjaldgæf.  

 Eftirfarandi atriði voru nefnd sem hindranir: Léleg nettenging, 
tímaskortur, takmörkuð tölvufærni kennara og skortur á tækifærum 
fyrir þá. 

Í íslenskri skýrslu komu einnig fram niðurstöður úr könnuninni. Hún var 

lögð fyrir skólastjóra árið 2002 til að rannsaka hvort einhverja breytingar 

hefðu átt sér stað á þessum fjórum árum. Fram kom að nettenging væri 

orðin betri og hraðvirkari en áður á flestum stöðum. Enn vantaði námskeið 

og tækifæri fyrir kennara til að mennta sig á sviði notkunar upplýsingatækni 

við kennslu. Sumir skólastjóranna voru á þeirri skoðun að nýir kennarar 

væru betur menntaðir í upplýsingatækni en þeir sem eldri væru og gætu þar 

með miðlað þekkingu sinni innan skólanna. Oft var nefnt að áhugaleysi 

kennara varðandi notkun upplýsingatækni kæmi í veg fyrir að 

hugbúnaðurinn sem til staðar var væri notaður.  

NámUST – Notkun upplýsinga – og samskiptatækni sem miðils í námi og 

kennslu er stórt rannsóknarverkefni undir stjórn verkefnisstjórans M. 

Allyson Macdonald. Farið var af stað með verkefnið árið 2002 og 

lokaskýrslur komu út 2005. Um er að ræða rannsóknir á öllum skólastigum 

út frá ýmsum sjónarhornum. Samtals fóru 3 rannsóknir fram á 

grunnskólastigi:  

 Tölvumenning í grunnskólum 1998, 2002 og 2004: Tölvunotkun, 
færni, viðhorf og vandamál nemenda.  

 Staða notkunar UST í 18 grunnskólum á 5 svæðum. 

 Staða notkunar UST í sérkennslu í sex grunnskólum.  

Auk þess gerðu kennaranemar í fjarnámi vettvangsathuganir í 

kennslustundum og tóku viðtöl við kennara víða um Ísland. Þuríður 

Jóhannsdóttir og Kristín Guðmundsdóttir (2004) tóku saman 

niðurstöðurnar. Þrjár rannsóknir hafa gildi fyrir öll skólastig:  

 Rannsókn á tilurð námskrár í upplýsinga- og tæknimennt. 

 Mat á UST-færni kennara á öllum skólastigum. 

 Dreifrannsóknir, þróun aðferða með nemendum í framhaldsdeild 
KHÍ.  
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Í lokaskýrslu verkefnisstjóra NámUST tók M. Allyson Macdonald (2005) 

meginniðurstöður saman: 

 Möguleikar upplýsingatækni eru oft vannýttir og notkun þeirra 

einhæf og hefðbundin. 

 Ekki hefur tekist að tvinna saman notkun upplýsingatækni og 

faggreinakennslu heldur er hún kennd sem sérnámsgrein. 

 Færni nemenda í notkun tækninnar er oft meiri en færni kennara. 

 Helstu hindranir eru: Aðgengi að búnaði og stífir tímarammar. 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum var því markmiði að samþætta 

upplýsingatækni og námsgreinar og þróa nýja kennsluhætti í grunnskólum 

Íslands eins og menntamálaráðuneytið segir til um í stefnumótunaraskjali 

sínu (Í krafti upplýsinga, 1996) ekki náð. 

Árið 2005 gaf menntamálaráðuneytið út nýtt skjal um notkun 

upplýsingatækni við kennslu (Áræði með ábyrgð, 2005) þar sem aftur er 

bent á mikilvægi þess að beita upplýsingatækni í samræmi við 

menntastefnu um einstaklingsmiðun eigi hún að teljast árangursrík: 

Lærdómur undangenginna ára er sá að uppbygging í 

upplýsingatækni verður að vera í takt við breytta starfshætti og 

nýtt skipulag. Rannsóknir sýna að ef stofnanir breyta ekki 

starfsháttum sínum muni fjárfesting í upplýsingatækni ekki 

skila sér sem skyldi í bættum árangri, betri þjónustu eða 

skilvirkni. Stofnanir hér á landi eru smáar og ná ekki fram 

hagræðingu af upplýsingatækni nema með samnýtingu á 

þekkingu, mannafla og fjármagni. (Áræði með ábyrgð, bls. 39) 

Í evrópskri rannsókn um upplýsingatækni- og netnotkun í skólum sem 27 

lönd í Evrópu tóku þátt í kom í ljós að tæknibúnaðurinn og nettenging í 

íslenskum skólum er til staðar og gæðin ofarlega í samanburði við önnur 

lönd. Það sem kemur í veg fyrir að þessir kostir séu notaðir er áhugaleysi 

kennara. 37% (hæsta svarhlutfall þátttakenda allra landanna) af kennurum 

sem eru færir í upplýsingatækni og netnotkun nota hana þó ekki í kennslu 

(Empirica, 2006). 

Sömu niðurstöður fengust í rannsókn OECD: „The lack of enthusiasm for 

using ICT among Iceland’s teachers stands out compared with other 

countries in the most recent Empirica benchmarking study, …“ (CERI/OECD, 

2008). 
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Í báðum síðastnefndum rannsóknum kemur fram að kennarar hafi ekki 

alltaf aðgang að tölvum, aðgangurinn virðist vera undir meðallagi í 

samanburði við önnur lönd í Evrópu. Rannsakendur líta einnig svo á að 

uppstilling tölva í íslenskum skólum hindri oft aðgang að þeim. Þar er 

málum oftast þannig háttað að flestum tölvum, fyrir utan fáeinar fartölvur, 

er komið fyrir í tölvuverum. Mælt er með því að dreifa tölvum betur og hafa 

þær frekar í kennslustofum, í opnum rýmum eða jafnvel á göngunum.  

 

2.8.2.1  Íslenskar rannsóknir á notkun upplýsingatækni í 
tungumálakennslu 

Til eru tvær nýlegar íslenskar rannsóknir sem tengjast notkun 

upplýsingatækni við tungumálakennslu í framhaldsskólum Íslands. Í M.Ed.-

ritgerð sinni rannsakaði Ingibjörg S. Helgadóttir notkun upplýsingatækni og 

viðhorf dönskukennara í framhaldsskólum til hennar (2010) og Fernan 

González skrifaði B.A.-ritgerð um notkun upplýsingatækni í kennslu íslensku 

sem annars máls og viðhorf kennara til hennar (2012). 

Aðalniðurstöður rannsóknar Ingibjargar eru: 

 Dönskukennararnir, sem tóku þátt í könnuninni, hafa trú á eigin 
þekkingu á upplýsingatækni. 

 14,3% töldu sig hafa lært að nota upplýsingatækni í kennaranáminu. 

 Meðal kosta þess að nota upplýsingatækni nefndu þeir: Áhuga 
nemenda, aðgengi að raunefni, möguleikann að þjálfa sjálfstæð 
vinnubrögð og tvinna saman færniþætti. 

 Meðal ókosta nefndu þeir: Ekki er alltaf góður aðgangur að tölvum, 
tímafrekt í byrjun, tæknileg vandamál geta komið upp og nemendur 
gera e.t.v. annað en til er ætlast. 

 Dönskukennararnir sem tóku þátt í rannsókninni eru almennt 
áhugasamir um notkun upplýsingatækni í kennslu og hafa trú á 
kennslufræðilegu gildi hennar. 

Viðhorf kennara til notkunar upplýsingatækni voru einnig jákvæð í 

rannsókn Fernan González en yngri kennarar virðast opnari og jákvæðari 

gagnvart tækninotkun en þeir eldri.  

Jákvætt viðhorf í báðum rannsóknum er sérstaklega áhugavert því 

samkvæmt áðurnefndum evrópskum rannsóknum er áhugaleysi kennara 

einmitt það sem kemur í veg fyrir að upplýsingatækni sé nýtt við kennslu. 

Spurningin er sú hvort tungumálakennarar noti upplýsingatækni meira en 
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kennarar í öðrum faggreinum því að þátttakendur í evrópskum 

rannsóknunum voru kennarar úr öllum faggreinum. 

Hvað notkun tækninnar varðar sýndu niðurstöður íslensku og evrópsku 

rannsóknanna það sama: Enn nota kennarar upplýsingatækni á frekar 

hefðbundinn hátt. 
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3 Rannsókn 

3.1 Mikilvægi rannsóknar og tengsl rannsakanda við hana 

 

Þegar tekið er tillit til fræðilega hlutans hér á undan vekur athygli að 

forskeyti fjöl- kemur margoft fyrir í textanum. Nemendahópurinn er 

fjölbreyttur og meðlimir hans hafa mismunandi þarfir og mismunandi 

bakgrunn. Kennslan verður þess vegna að vera fjölbreytileg enda er það 

nauðsynleg undirstaða þess að bjóða öllum nemendum tækifæri til að 

stunda nám við hæfi. Þegar um kennslu erlendra tungumála er að ræða, 

virðist málið enn flóknara því að tungumál eru mjög fjölþætt fyrirbæri. Enn 

er ekki búið færa sönnur fyrir því hvernig máltileinkun fer nákvæmlega fram 

en eitt er víst og það er að gríðarlega margt getur haft áhrif á tileinkun 

erlends máls og tungumálanámið. Tungumálakennarinn þarf að hafa 

fjölmörg atriði í huga við undirbúning kennslu og við kennsluna sjálfa. 

Til að mæta öllum þessum fjölbreyttu þörfum veitir kennurum ekki af 

smá hjálp sem hann getur fengið með aðstoð upplýsingatækni. Eins og áður 

hefur verið nefnt er álitið að notkun upplýsingatækni við tungumálakennslu 

geti haft jákvæð áhrif á alla þætti sem tengjast tungumálanámi. Notkunin 

hjálpar kennurum mikið við kennsluna og nemendum við nám sitt. Þegar 

borin eru saman einkenni einstaklingsmiðaðrar kennslu og tölvustuddrar 

tungumálakennslu kemur í ljós að hvort tveggja stefnir að sömu 

markmiðum. 

Ég hef góða reynslu af tækninotkun og hún hefur oft hjálpað mér að gera 

kennsluna líflegri og árangursríkari. Hér er rétt að benda á að ég hef alltaf 

aðgang að tölvubúnaði skólans. Ástæðan fyrir því liggur aðallega í tvennu: 

Ég kenni í fámennum skóla með aðeins 60 nemendum og kenni alla ensku, 

samfélagsfræði og upplýsingatækni frá 7.-10. bekk og það gefur mér 

svigrúm til að samþætta og skipuleggja kennsluna þannig að ég geti nýtt 

mér kosti tækninnar. Auk þess er skólaandinn þess eðlis að flestir eru mjög 

opnir fyrir nýjungum og fjölbreyttum kennsluaðferðum. Ég geri ráð fyrir að 

hér sé um nokkra sérstöðu að ræða. 

Þegar á heildina er litið, virðist raunin gjarnan sú að kennarar, 

sérstaklega í fjölmennum skólum, hafa oft takmarkaðan aðgang að tölvum. 

Auk þess eru niðurstöður í rannsóknum margar á þá leið að sumir kennarar, 
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sérstaklega þeir sem tilheyra eldri kynslóðinni, treysta sér ekki til að nota þá 

möguleika sem í boði eru, einfaldlega vegna þess að þeir hafa ekki lært á 

tæknina.  

3.2 Rannsóknarspurning 

Með rannsókninni er leitast við að varpa ljósi á viðfangsefnið og kortleggja 

stöðu tölvustuddrar tungumálakennslu í grunnskólum Íslands. Markmið 

þessarar rannsóknar er að kanna hvort og hvernig tungumálakennarar í 

grunnskólum landsins nýta sér kosti upplýsingatækni í kennslu. Eins er 

leitað skýringa við því hvers vegna þeir sem ekki nota upplýsingatækni í 

kennslu kjósa að gera það ekki og finna leiðir til að styrkja stöðu 

upplýsingatækni í tungumálakennslu. 

Leitast er við að fá svar við rannsóknarspurningunni: 

Hvernig nýta tungumálakennarar í grunnskólum Íslands sér kosti 

upplýsingatækni í kennslu? 

3.3 Rannsóknartilgátur 

Með tilliti til núverandi stöðu þekkingar á því sviði sem lýst hefur verið hér á 

undan og reynslu minnar sem tungumálakennara eru settar fram 4 tilgátur: 

 Kennarar í fámennum skólum hafa betri aðgang að hugbúnaði og 
nota upplýsingatækni oftar en kennarar í fjölmennum skólum. 

 Yngri kennarar nota upplýsingatækni oftar en þeir sem eldri eru.  

 Kennarar sem fengið hafa kennslu í notkun upplýsingatækni í 
kennaranámi sínu nota upplýsingatækni oftar og markvissar.  

 Hefðbundin forrit (t.d. ritvinnsla) eru notuð oftar en ný (t.d. 
myndvinnsla og snjallsímar). 

3.4 Rannsóknaraðferðir 

Til að rannsaka viðfangsefnið var valin megindleg aðferð. Lögð var könnun 

fyrir tungumálakennara í grunnskólum landsins. Spurningalistakannanir þar 

sem reynt er að fá svör við því sem mælanlegt er eftir tölum og gildum 

flokkast undir megindlega aðferðafræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2002). 

Aðalatriðið í megindlegum aðferðum er að skýra breytileika og tengsl breyta 

sem rannsakandinn hefur skilgreint fyrirfram (McMillan, 2008). Til eru 

fjögur mismunandi rannsóknarsnið: Lýsandi (e. descriptive), samanburðar- 

(e. correlational), hálftilrauna- (e. quasi-expermimental) og tilrauna- (e. 

experimental) rannsóknarsnið. Í þessari rannsókn var leitast við að útskýra 

hvaða ástæður eru fyrir því að upplýsingatækni er ýmist notuð eða ekki við 
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tungumálakennslu í grunnskólum Íslands. Til þess var notað lýsandi 

rannsóknarsnið sem hefur þann tilgang að kanna og lýsa fyrirbærum við 

raunverulegar aðstæður sem lítið eða ekkert hafa verið könnuð áður. 

Rafræn spurningakönnun varð fyrir valinu af tveimur meginástæðum. 

Annars vegar er aðferðin tiltölulega ódýr og auðveld í framkvæmd 

(McMillan, 2008; Gunn, 2004) og hins vegar er ekki nauðsynlegt fyrir 

rannsóknina að fá mjög djúp svör frá þátttakendum. Aðalatriðið var að fá 

yfirlit yfir stöðu upplýsingatækninotkunar í tungumálakennslu í 

grunnskólum Íslands með því að fá sem flest svör. Mikilvægt er að slík 

könnun nái til fjölmenns úrtaks til að niðurstöður verði sem marktækastar 

og hægt sé að alhæfa um þýðið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2002). Með því að 

leggja könnunina fyrir á netinu verður hún aðgengilegri og þannig má 

tryggja hærra svarhlutfall.  

Þegar rafræn spurningakönnun er lögð fyrir þarf að hugsa vel um villur 

sem geta komið upp. Sérstaklega ber að hafa fernt í huga (Bowker, Dillman 

og Tortora, 1998): 

1. Mælingavilla (e. measurement errors) 

Til að tryggja áreiðanleika rannsóknarinnar þurfti að ganga úr skugga um 

að mælingatæknin mældi það sem mæla átti. Ég gerði ráð fyrir því að sumir 

þátttakendur gæfu sér ekki mikinn tíma til að svara könnuninni, þess vegna 

var enn mikilvægara að spurningarnar væru vel orðaðar og auðskiljanlegar. 

Vegna þess að könnunin var lögð fyrir tungumálakennara, sem oft eru af 

erlendum uppruna, bar sérstaklega að gefa þessu atriði gaum. Auk þess 

þurfti uppbygging könnunarinnar (e. web-design) að vera skýr og auðveld í 

notkun. Ef spurningarnar eru of flóknar eða innihalda misvísandi merkingu 

getur verið að svarandinn hætti þátttöku. Þetta atriði er einnig mikilvægt til 

að ná til alls úrtaksins og hindra ekki þátttakendur, sem ekki eru eins færir 

við að nýta sér tæknina, í að svara (3. þekjuskekkja). 

2. Úrtaksskekkja (e. sampling errors) 

Næsta mögulega villa getur verið fyrir hendi ef úrtakið gefur ekki góða 

mynd af þýðinu. Við gerð þessarar rannsóknar þurfti sérstaklega að hafa í 

huga að áhugasamir kennarar væru líklegri til að svara könnuninni. Ég áleit 

að þeir væru einnig líklegri til að fylgjast með nýjungum í kennslu og væru 

þess vegna einnig líklegri til að nota upplýsingatækni við kennslu. Til að 

fyrirbyggja rangar alhæfingar á þýðinu út frá úrtakinu er mikilvægt að skoða 

vel bakgrunnsupplýsingar svarenda, svo sem menntun, tungumál sem þeir 

kenna, stundafjölda kennaranna við tungumálakennslu o.þ.h., og í öðru lagi 
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viðhorf þeirra, bæði til upplýsingatækninnar almennt, til 

upplýsingatækninnar sem hugsanlegs verkfæris í kennslu og viðhorf þeirra 

til nýrra kennsluhátta. Þrátt fyrir þann möguleika að úrtakið yrði bjagað 

hefur það sýnt sig í rannsóknum að rafrænar spurningakannanir eru eins 

áreiðanlegar og hefðbundnar kannanir (Comley, 1997). 

3. Þekjuskekkja (e. coverage errors) 

Comley bendir einnig á að alltaf skuli gæta þess að allir í úrtaki geti 

svarað hafi þeir áhuga á þátttöku. Í þessari rannsókn var ekki talið 

nauðsynlegt að taka tillit til þekjuskekkju, sem Bowker Dillman og Tortora 

(1998) nefna sem mögulega villu því líklegt er allir kennarar hafi aðgang að 

tölvum og internetinu, að minnsta kosti á vinnustaðnum. 

4. Lág tíðni svörunar (e. nonresponse /low) 

Að lokum skal nefna að í rafrænum spurningakönnunum, líkt og í öllum 

könnunum, er alltaf hætta á að svarhlutfall verði ekki nægjanlega hátt til að 

niðurstöður geti talist marktækar. Ballantyne (2000) bendir á að hægt sé að 

hækka tíðni svörunar með því að hvetja þátttakendur til að svara, til dæmis 

með því að bjóða ákveðna fjárupphæð fyrir að ljúka þátttöku.  

3.5 Undirbúningur rannsóknar 

3.5.1 Uppbygging könnunar 

Könnunin var þrískipt: 

 1. hluti: Almennar upplýsingar 

 2. hluti: Tölvureynsla kennara 

 3. hluti: Notkun tölvu í tungumálakennslu 

Þar sem sýnt var fram á lykilhlutverk kennarans í tölvustuddri 

tungumálakennslu fannst mér mikilvægt að kanna tölvureynslu kennara og 

afstöðu þeirra til tölvunotkunar. Spurningar í öðrum hluta könnunarinnar 

áttu að varpa ljósi á þessi atriði. Þessi hluti byggist á rannsókn sem 

framkvæmd var í Indónesíu (Son o.fl., 2011). Rannsakað var hvaða þættir 

hefðu áhrif á það hvort enskukennarar noti tölvu við kennslu eða ekki. Líkt 

og í fyrirliggjandi rannsókn var könnunin lögð fyrir starfandi kennara og þeir 

beðnir um að svara spurningum um það hvernig þeir notuðu tölvu í daglegu 

lífi, hvernig þeir mátu tölvukunnáttu sína og um afstöðu þeirra til 

tölvunotkunar við kennslu. Rannsakendur gengu lengra í að spyrja um 
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tölvukunnáttu en ráðlegt var að gera í fyrirliggjandi rannsókn. Fjórði hluti 

rannsóknarinnar frá Indónesíu inniheldur fjölvalspurningar um staðreyndir 

sem varða tölvur eins og til dæmis: „What is the main brain of the 

computer? (CPU, LAN, RAM, ROM)“, Þessar spurningar tengjast ekki beint 

því hversu vel kennarar geta notað upplýsingatækni við tungumálakennslu. 

Spurningar af þessu tagi hefðu aðeins lengt könnunina óþarflega. Aðrar 

spurningar úr indónesísku rannsókninni voru notaðar óbreyttar eða lítillega 

breyttar með tilliti til íslenskra aðstæðna. 

Í fyrsta hluta könnunarinnar um almennar upplýsingar þurfti hins vegar 

að kafa dýpra og bæta við spurningum. Fyrsta tilgátan sem lögð var fram er 

á þá leið að kennarar í fámennum skólum hafi betri aðgang að tölvubúnaði 

og þar með meiri möguleika til tölvustuddrar tungumálakennslu. Því var 

nauðsynlegt að kanna stærð skólanna sem kennararnir störfuðu í. Til að 

kanna m.a. álag þurfti ég fá upplýsingar um stærð bekkja og að lokum var 

bætt við spurningu um kennslustundafjölda í tungumálakennslu. 

Síðastanefnda spurningin var talin nauðsynleg því að tungumálakennarar í 

grunnskólum Íslands eru ekki endilega fagkennarar eins og í mörgum öðrum 

löndum. Erfitt var að spyrja beint um kjörsvið svarenda í kennaranámi því 

að kennaranámið hefur breyst og eldri kennarar hefðu sennilega skilið 

spurninguna öðruvísi en þeir yngri. 

Í rannsókn Sons, Robbs og Charismiadjis voru fáar spurningar um það 

hvernig kennarar og nemendur þeirra notuðu tölvuna í náminu. Í 

fyrirliggjandi rannsókn var vonast eftir ítarlegri svörum um þetta og þess 

vegna var bætt við nokkrum spurningum þess eðlis. 

3.5.2 Forprófun 

Þrátt fyrir að rannsakandinn hafi alla þættina sem nefndir eru hér á undan í 

huga, noti spurningar úr fyrirliggjandi rannsóknum og vandi frágang, er 

nauðsynlegt að forprófa spurningalistann því ekki er sjálfsagt að allir skilji 

spurningarnar á sama hátt og höfundurinn. Einnig er forprófun góð leið fyrir 

rannsakandann til að kanna hvort nauðsynlegt sé að bæta við spurningum 

eða hvort einhverjum spurningum sé ofaukið. Með forprófun er hægt að 

stuðla að réttmæti og áreiðanleika mælinga. 

Til eru fjórir möguleikar til að forprófa spurningarlista (Bowden o.fl., 

2002): 

 Expanded interview techniques: Í fyrstu aðferðinni er ákveðinn 

flokkur spurninga lagður fyrir svaranda. Ekki er til regla um 

hversu margir eigi að taka þátt í forprófun en í flestum 

rannsóknum er mælt með 12-20. Svörin eru borin saman. 
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 Target methods: Eins og nafnið bendir til hefur rannsakandinn 

ákveðin markmið í huga ef þessi aðferð er notað til forprófunar. 

Markmiðið gæti til dæmis verið að leggja spurningar fyrir 

ákveðna undirhópa (nemendur, kennara, foreldra) til 

samanburðar. Þetta er gert til þess að sjá mismunandi afstöðu 

eða reynslu innan úrtaksins. Ég lagði spurningalista eingöngu 

fyrir kennara og tilgangur rannsóknar minnar var ekki að flokka 

fyrirfram í hópa svo að þessi aðferð kom ekki til greina í mínu 

tilfelli.  

 Expert evaluation: Þriðja aðferðin er sú að leggja spurningalista 

fyrir sérfræðinga og fá ábendingar frá þeim. Lítið hefur verið 

skrifað um tölvustudda tungumálakennslu á Íslandi og ekki er 

um stóran sérfræðingahóp að ræða, þess vegna fannst mér þessi 

aðferð ekki nægjanlega hentug.  

 Group methods: Síðasta aðferð forprófunar gerir ráð fyrir að 

leggja spurningalista samtímis fyrir hóp svarenda og ræða um 

hana. Ég valdi þessa aðferð. 

Könnunin var lögð fyrir 5 kennara og þeir beðnir um að svara fyrst öllum 

spurningunum og skrifa hjá sér athugasemdir. Að því loknu hófst umræðan 

þar sem allar spurningarnar voru teknar fyrir í röð.  

Í kjölfar þessa voru gerðar lítilvægar breytingar en umræðan var ekki síst 

mjög gagnleg til að „kynnast“ könnuninni betur og það hjálpaði til við 

úrvinnslu gagnanna á seinni stigum.  

3.5.3 Leyfi 

Þar sem könnunin var nafnlaus og ekki hægt að rekja svör til tiltekins 

einstaklings og spurningum beint að fullorðnum einstaklingum sem svöruðu 

af fúsum og frjálsum vilja, þurfti ekki að sækja um sérstakt leyfi né tilkynna 

rannsóknina til Persónuverndar (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

3.6 Gagnasöfnun 

Rannsóknin var framkvæmd í apríl 2012 og gagnasöfnun fór fram eins og 

lýst er í eftirfarandi kafla. 

Eins og nefnt var hér að ofan getur vankunnátta svarenda í tölvunotkun 

leitt til þess að úrtakið gefi ekki góða mynd af þýðinu. Til að fyrirbyggja það 

var könnunin hönnuð með hjálp vefforritsins Surveymonkey. Forritið er 

mjög aðgengilegt og auðskilið. Reynt var að spyrja frekar fleiri spurninga en 

að hafa þær flóknar og viðamiklar. Mögulegt var að svara með fáeinum 
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músarsmellum. Einnig var nauðsynlegt að útskýra vel hvernig átti að svara. 

Könnunin sjálf var nafnlaus en svarendum var boðið að senda tölvupóst til 

rannsakanda til að geta fengið sendar niðurstöður rannsóknarinnar auk 

handbókar með verkefnum sem safna átti í kjölfar rannsóknarinnar. Þetta 

var gert með það í huga að hvetja þátttakendur til að svara og senda inn 

verkefni. 

Um er að ræða stutta rafræna könnun sem aðeins tekur um 10 mínútur 

að svara. Á vefsíðu menntamálaráðuneytisins er að finna netföng allra 

grunnskóla á landinu, samtals 177 talsins. Könnunin var send rafrænt til 

þeirra með ósk um skjót svör tungumálakennara. Eftir 14 daga voru komin 

99 svör sem talinn var ófullnægjandi fjöldi. Þess vegna var send ítrekun til 

grunnskólanna og einnig var sendur póstur til formanns Félags 

enskukennara og formanns Félags dönskukennara og þess óskað að þeir 

sendu beiðni um þátttöku áfram á póstlista félaga sinna. 

3.7 Úrvinnsla gagna 

Til að vinna frekar úr gögnunum var notuð lýsandi tölfræði með aðstoð 

Surveymonkeys og Excel-forritsins.  

Með tilliti til fræðanna og rannsóknartilgátunnar var skoðað hvort 

breytur eins og aldur, menntun, kennslureynsla, stærð skóla, reynsla af 

tölvunotkun, afstaða til tölvunotkunnar og kyn hefðu áhrif á það hvort 

upplýsingatækni væri notuð við tungumálakennslu eða ekki. 

3.7.1 Þátttakendur 

Af þeim 145 svörum sem fengust reyndust 8 svör ógild því að þar var aðeins 

svarað fáeinum persónulegum spurningum í almennum hluta. Af þeim 8 var 

einn með M.Ed.-gráðu í kennslufræðum og 5 með háskólanám að baki 

ásamt kennsluréttindum. Þessir 5 svöruðu eftir ítrekun sem ég sendi. 

Hugsanleg skýring þess að þeir hættu við þátttöku getur verið að hér hafi 

verið um framhaldsskólakennara að ræða sem lásu ekki nægjanlega vel 

bréfið sem ég sendi með könnuninni (sjá viðauka A). Þeir sögðust kenna á 

unglingastigi en hættu eftir að hafa svarað spurningum um á hvaða stigi þeir 

kenndu. Á þessum stað var auðvelt að átta sig á því að könnuninni var beint 

til grunnskólakennara.  

137 þátttakendur voru eftir í gagnasafninu. 

Hafa ber í huga að flestir sem svöruðu spurningalistanum eru líklegir til 

að hafa áhuga á efninu og niðurstöðurnar gætu þess vegna verið of 

jákvæðar. 



 

52 

3.7.1.1 Brottfall svarenda 

In almost all surveys, the attempt to measure the selected 

sample cases does not achieve full success. (Groves o.fl., 2004, 

bls. 45)  

Í tilvitnuninni hér að ofan er átt við þá staðreynd að svarendur hafa 

tilhneigingu til að svara ekki öllum spurningum (e. item missing data). Í 

þessari rannsókn skiluðu 145 þátttakendur svörum en aðeins 121 svöruðu 

öllum spurningum. Tveir skoðuðu könnunina en svöruðu ekki (e. lurker).  

Nauðsynlegt er að meta hvert tilvik fyrir sig og ákveða hvort um 

ógilt/ónóthæft svar sé að ræða (Groves o.fl, 2004). 

Rannsakendur þurfa að gera sér grein fyrir því hvað valdi því að 

þátttakandi ákveði að sleppa spurningum. Fyrsta útskýringin gæti verið að 

könnunin sé of löng. Hins vegar kemur fram í mörgum rannsóknum sem 

Karen Bogen (1996) hefur tekið saman að lengd könnunar hefur engin eða 

frekar lítil áhrif á svarhlutfall. Samt er líklegt að lengd könnunarinnar hafi 

haft áhrif í þessu tilfelli. Það er áberandi hversu margir hættu eftir að hafa 

svarað öðrum hluta könnunarinnar. 137 svöruðu síðustu spurningunni í 

öðrum hluta en aðeins 123 fyrstu spurningunni í þriðja hluta. 

Bosnjak og Tuten (2001) skilgreina 7 gerðir svarenda, allt frá svarendum 

sem taka ekki þátt (e. unit nonresponders) og til þeirra sem svara öllum 

spurningum könnunar (e. complete responders).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Types of Response in Web Surveys (Bosnjak og Tuten, 2001) 
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 Ein gerð eru svarendur sem skoða könnunina í heild (e. lurkers) eða 

hluta af henni (e. lurking drop outs) en svara ekki. 

 Í fyrirliggjandi rannsókn komu fyrir þátttakendur sem slepptu því að 

svara nokkrum spurningum en kláruðu könnunina engu að síður (e. 

answering drop outs) og einnig voru þátttakendur sem hættu í miðri 

könnun (e. item nonresponding drop outs). Þessi svör eru engu að síður 

nýtt við úrvinnslu gagnanna.  

Samkvæmt Bosnjak og Tuten hefur þrennt áhrif á þátttökuna: Geta, 

möguleikar og áhugi á því að svara.  

 Getan til þess að svara er tengd því hvort hugsanlegur svarandi hafi 
nægjanlega tölvu- og tæknikunnáttu til þess. 

 Möguleikar til þess að svara eru háðir því hvort svarandinn viti 
yfirleitt eitthvað um rannsóknina, hvort hann hafi tíma til þess og 
hvort nauðsynlegur tækjakostur sé tiltækur.  

 Margt getur haft áhrif á áhuga viðkomandi til þess að svara. Fyrst ber 
að nefna áhugann á að taka yfirleitt þátt í einhverri könnun og svo 
áhugann á þema könnunarinnar. Rétt er að benda á að fyrirspurn um 
þátttöku var send til skólastjóra og þar með getur jafnvel áhugaleysi 
skólastjóra haft áhrif á þátttöku í viðkomandi skóla.  

Yfir höfuð er óhætt að segja að allir sem hafa mikinn áhuga á eðli 

rannsóknarinnar svari yfirleitt öllum spurningum. Því minni áhugi sem er til 

staðar því meiri hætta er á að þátttakandinn svari ekki öllum spurningunum.  

Eins og kom fram hér á undan er mjög líklegt að allir kennarar hafi 

aðgang að tölvum og internetinu, alla vega á vinnustaðnum, svo óhætt er 

að útiloka að aðgangur að tölvum hafi hindrað hugsanlega þátttakendur til 

þess að svara. Hins vegar getur tæknikosturinn og nettenging þátttakenda 

verið slök og því gæti síðan hafa verið lengi hlaðast niður. Þetta gæti verið 

hugsanleg skýring þess að þátttakendur hættu eftir annan hluta 

könnunarinnar þegar næsta skref fólst í því að hlaða niður síðasta hlutann. 

Ef notað er mjög skrautlegt útlit tekur niðurhal síðu enn lengri tíma. Bowker 

og fl. (1998) fullyrða að betra sé að nota fremur látlausa hönnun. 

Rannsakandi telur sig hafa vandað frágang spurninganna, sett þær upp á 

auðskiljanlegan hátt og ekki bætt við óþarfa myndum eða hönnun. Að 

sjálfsögðu er aldrei hægt að vita fyrir víst hvort einhverjir þátttakendur telji 

ákveðna spurningu eða spurningar óljósar og ákveði af þeim sökum að svara 

ekki. 

Í rannsóknum hefur komið fram að þátttakendur svari frekar ef 

spurningar eru stuttar. Knapp og Heidingsfelder (1999) fundu það út að 
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tíðni svörunar lækkar þegar um opnar spurningar eða spurningar sem settar 

eru upp í töflu er að ræða.  

Könnunin hefst á almennum og persónulegum spurningum sem eru 

mjög fljótlegar í svörun og endar á flóknari spurningum. Það má velta því 

fyrir sér hvort betra hefði verið að ljúka könnuninni á almennu 

spurningunum. Rannsókn Frick, Bächtinger og Reips (1999) sýnir hins vegar 

að þátttakendur svari frekar persónulegum spurningum þegar könnun hefst 

á þeim. Þar sem persónulegar upplýsingar í almenna hlutanum voru 

mikilvægar til þess að vinna úr gögnum var talið rétt að byrja á þeim þrátt 

fyrir þá áhættu að svarendur myndu mögulega hætta þátttöku. 

Augljóst er að margt annað getur haft áhrif á að þátttakandi hætti í miðri 

könnuninni. Til dæmis er hugsanlegt að könnunin hafi ekki verið lögð fyrir á 

hentugum tíma. Önninni var að ljúka og flestir kennarar uppteknir við 

námsmat sem gæti hafa komið í veg fyrir að þeir gæfu sér tíma til að svara.  

Vangaveltur í þessum kafla gefa ekki fullnægjandi svör við spurningunni 

um brottfall og skoða þarf hvert tilfelli fyrir sig til að fá vísbendingar og 

meta hvort svör séu nothæf eða hvort útiloka eigi þátttakanda frá úrvinnslu 

gagna til að skekkja ekki niðurstöður. 
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4 Greining gagna – Niðurstöður 

4.1 Lýsing úrtaks – úrvinnsla fyrsta hluta könnunar 

4.1.1 Fjöldi svarenda 

Af þeim 137 svarendum sem eftir voru þegar ógild svör höfðu verið fjarlægð 

úr gagnasafninu hættu 14 þátttöku eftir annan hluta. Líklegasta útskýringin 

er tímaleysi svarenda sem þurftu að bíða eftir að þriðji hluti könnunar næði 

að hlaðast niður eða tæknilegt vandamál við niðurhal. Að lokum ber að 

nefna að nokkrir svarendur slepptu einni og einni spurningu eða gleymdu að 

haka við einn af möguleikum í töflu. 121 þátttakendur svöruðu öllum 

spurningum. Í töflu 1 er yfirlit sem greinir frá því hversu mörg gild svör 

fengust við hverri spurningu (sjá einnig viðauka B). 

Tafla 1. Lýsing úrtaks eftir fjölda svarenda 

Kyn (N=135) Kvenkyn 

Karlkyn 

112 

 23 

83,0% 

17,0% 

Aldur (N=137) 20- 30 ára   

31-40 ára  

41-60 ára  

Yfir 60 ára  

 18 

 40 

 70 

  9 

13,1% 

29,2% 

51,1% 

 6,6% 

Menntun (N=134) Grunnskólakennari (B.Ed.)   

Grunnskólakennari (M.Ed eða M.A.) 

Háskólanám með kennsluréttindum  

Annað háskólanám   

Annað (viðbætur!): 

 78 

 12 

 38 

  6 

  8 

58,2% 

9,0% 

28,3% 

4,5% 

 

Kennslureynsla (N=136) 0-2 ár  

3-5 ár  

6-10 ár  

Yfir 10 ár 

 10 

 26 

 41 

 59 

7,4% 

19,1% 

30,1% 

43,4% 

Reynsla við 

tungumálakennslu (N=135) 

0-2 ár  

3-5 ár  

6-10 ár  

Yfir 10 ár 

 24 

 32 

 42 

 37 

17,8% 

23,7% 

31,1% 

27,4% 
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Tungumál sem kennt er – 

fleiri en 1 svar mögulegt 

(N=133) 

Enska 

Danska 

Annað 

71 

80 

21 

 

Á hvaða stigum er kennt 

tungumál - fleiri en 1 svar 

mögulegt (N=130) 

Yngsta stig  

Miðstig  

Unglingastig  

15 

64 

113 

 

Stærð skólans (N=132) Undir 100  

100-300  

Yfir 300  

35 

26 

71 

26,5% 

19,7% 

53,8% 

Meðalfjöldi kennslustunda 

á viku (N=130) 

Þar af tungumálakennslu 

(N=130)  

 

24, 5 

 

15,2 

 

Nemendur í bekk (meðaltal) 

(N=134) 

undir 10  

10-15  

16-20  

21-25  

Yfir 25  

18 

24 

34 

48 

10 

13,4% 

17,9% 

25,4% 

35,8% 

7,5% 

 

4.1.2 Samanburður við tölur Hagstofu Íslands 

Langflestir þátttakenda eru á aldrinum 41 til 60 ára (51,1%) (ath. aldursbil er 

20 ár). Næstflestir eru 31-40 ára (29,2%), 13,1% svarenda eru undir 31 árs 

og fæstir, eða 6,6%, yfir 60 ára aldri. Tölur frá Hagstofu Íslands (2012a) gefa 

mjög svipaða mynd af aldursskiptingu. Reyndar eru aldursbilin aðeins 

öðruvísi hjá Hagstofunni eða undir 30 ára (sem er 6,6%), 30-39 ára (26,8%), 

40- 59 ára (55,7%) og 60-64 ára (8,9%). 

83% þátttakenda voru kvenkyns og 17% karlkyns sem er nokkurn veginn 

tilsvarandi kynjahlutfalli grunnskólakennara á landsvísu. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2012b) eru 81,4% kennara og leiðbeinenda kvenkyns og 

18,6% karlkyns.  

Einnig er hlutfall leiðbeinenda álíka hátt í fyrirliggjandi könnun (4,5%) og 

hlutfall leiðbeinenda sem starfa í grunnskólum Íslands samkvæmt Hagstofu 

Íslands (5%). 58,1% þátttakenda höfðu útskrifast með B.Ed.-gráðu í 
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grunnskólakennarafræðum og 9,0% með meistaragráðu í kennslufræðum. 

28,4% höfðu lokið kennsluréttindanámi og 4,9% öðru háskólanámi án 

kennsluréttinda. Allir sem bættu einhverju við undir liðnum „annað“ höfðu 

stundað viðbótarnám tengt tungumálakennslu (t.d. viðbótarnám fyrir 

enskukennara í Englandi, 60 eininga viðbótarnám í HÍ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Menntun þátttakenda 

Flestir þátttakendur, eða 86,9%, kenndu á unglingastigi. Enskukennsla á 

yngsta stigi er oft í höndum umsjónarkennara sem flestir hafa menntað sig á 

sviði yngri barna kennslu og ef til vill fannst þeim könnunin ekki eiga við sig. 

Einnig má nefna að á yngsta stigi er aðeins um enskukennslu að ræða því 

danska er aðallega kennd frá og með 7. bekk. Það útskýrir lágt hlutfall 

svarenda (eða 11,5%) sem kenna á yngsta stigi. Við nánari skoðun kom í ljós 

að aðeins einn þátttakandi kenndi eingöngu á yngsta stigi. Allir hinir kenndu 

einnig á miðstigi, unglingastigi eða báðum stigunum. 49,2% kenndu á 

miðstigi af þeim 10% eingöngu á miðstigi. 

Af þeim sem svöruðu voru 53,4% enskukennarar, 60,2% dönskukennarar 

og 15,8% kenndu önnur tungumál. 26,3% kenndu fleiri en eitt tungumál, þar 

af 69,5 % ensku og dönsku. 

Til að skilgreina starfshlutfall í ákveðnum kennslugreinum þarf að skoða 

kennsluskyldu sem tengd er aldri kennara. Að 55 ára aldri eru 26 

kennslustundir á viku fullt starf, 55-60 ára gamlir kennarar þurfa að kenna 

24 tíma í fullu starfi og kennarar sem eru eldri en 60 ára 19 kennslustundir 

(Kjarasamningur, 2011). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2012c) eru 3,6% 
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grunnskólakennara í minna en hálfu starfi, 18,3% í 50-99% starfi, 26,2% í 

fullu starfi og 51,8% í meira en fullu starfi.  

Tafla 2. Starfsfólk við kennslu eftir stöðugildum 2011 (Hagstofa Íslands, 2012c). 

 Fjöldi Hlutfall 

Allt landið 4743 100% 

<0,50 172 3,6% 

0,50-0,74 386 8,1% 

0,75-0,99 485 10,2% 

1,0 1245 26,2% 

>1,0 2455 51,8% 

 

Hægt er að segja með vissu að 5,4% þátttakenda í rannsókninni voru í 

minna en hálfu starfi og að 19,2% voru í 50-99% starfi. 43,8% þátttakenda 

voru fyrir víst með yfirvinnu en þeir geta hafa verið fleiri (aldursflokkar í 

rannsókn minni voru 41-60 ára en kennarar eldri en 55 ára fá tveggja tíma 

kennsluafslátt). Einnig er öruggt að 9,3% þátttakenda hafi verið í fullu starfi 

en líklegt er að flest allir sem töldust til þeirra 30,8% sem eftir voru, hafi 

einnig verið í fullu starfi því svörin voru annaðhvort 26 eða 24 

kennslustundir á viku sem samsvara 100% starfi. 

Í tölum Hagstofu Íslands (2012d) kemur fram að fjöldi nemenda á hvern 

kennara séu 9,6 (10 á starfsgildi). Svo virðist sem tölurnar í fyrirliggjandi 

rannsókn séu hærri, en svörin voru ekki gefin í heilum tölum heldur í 

þrepum (undir 10, 10 til 15, 16 til 20, 21 til 25, yfir 25). Ef gengið er út frá 

minnstu mögulegri bekkjarstærð er meðalfjöldi nemenda í bekk 14,8. Ekki 

er víst hvort þátttakendur gerðu greinarmun milli bekkja í sama árgangi eða 

bekkja þar sem um samkennslu var að ræða. Ég tala sjálf oft um bekk þegar 

um tvo bekki í samkennslu er að ræða. 

Eftir að hafa borið gögnin saman við tölur Hagstofu Íslands og gengið út 

frá því að tungumálakennarar í grunnskólum Íslands gefi álíka mynd 

(aldursdreifing, menntun, starfsreynsla o.s.frv.) og heildarfjöldi 

grunnskólakennara, má álíta að úrtakið gefi fremur góða mynd af þýðinu. 

Ekki fannst áberandi bjögun í tölunum. 
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4.1.3 Fagkennarar? 

Þegar kennslureynslan er skoðuð kemur í ljós að þátttakendur höfðu ekki 

eins mikla reynslu af tungumálakennslu og af kennslu í heild. Næstum því 

helmingur þátttakenda, eða 43,4%, höfðu yfir 10 ára kennslureynslu. 7,4% 

voru nýbyrjaðir eða með allt að tveggja ára kennslureynslu. Þegar litið er til 

þess hversu lengi þeir höfðu kennt tungumál breytist hlutfallið. 27,8% höfðu 

yfir 10 ára reynslu og 17,8% höfðu 0-2 ára reynslu af tungumálakennslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Kennslureynsla þátttakenda 

Af þessu má draga þá ályktun að ekki hafi allir þátttakendur fengið 

menntun á sviði kennslu erlendra tungumála. Í íslenskum grunnskólum er 

oft gert ráð fyrir því að kennarinn sé undir það búinn að kenna flest öll fög. 

Einn svarenda sagðist t.d. vera íþróttakennari. Á hinn bóginn þarf að benda 

á að kennslustundir í tungumálakennslu í fámennum skólum ná oft ekki 

þeim fjölda að teljast fullt starf og kennarinn þarf því að bæta við sig 

kennslustundum í öðrum fögum. Þetta á einkum við um fámenna skóla, þar 

er oft og tíðum ekki um fagkennara að ræða heldur þurfa kennarar að sýna 

mikinn sveigjanleika.  

Töflur 3 og 4 virðast staðfesta þetta. Sérlega mikill munur sést hjá 

þátttakendum með yfir 10 ára kennslureynslu. 42,9% þátttakenda í skólum 

með undir 100 nemendur höfðu yfir 10 ára kennslureynslu (tafla 4) en 

aðeins 22,9% þeirra höfðu einnig yfir 10 ára reynslu af tungumálakennslu 

(tafla 5). 
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Tafla 3. Hlutfall þátttakenda eftir kennslureynslu og skólastærð 

Stærð skóla Kennslureynsla 

0-2 ár 3-5 ár 6-10 ár Yfir 10 ár Ekki svarað 

Undir 100 11,4% 14,3% 28,6% 42,9% 0,0% 

100-300 11,1% 14,8% 22,2% 51,9% 0,0% 

Yfir 300 4,0% 24,0% 32,0% 40,0% 0,0% 

Öll svör 7,3% 19,7% 29,2% 43,1% 0,7% 

 

Hins vegar er bilið í skólum með yfir 300 nemendur ekki eins stórt en þar 

munar þó 12%. 40% svöruðu á þá leið að þeir hefðu yfir 10 ára 

kennslureynslu og 28% þeirra höfðu einnig yfir 10 ára reynslu af kennslu 

erlendra tungumála. 

Tafla 4. Hlutfall þátttakenda eftir kennslureynslu og skólastærð 

Stærð skóla Reynsla af tungumálakennslu  

0-2 ár 3-5 ár 6-10 ár Yfir 10 ár Ekki svarað 

Undir 100 20,0% 20,0% 37,1% 22,9% 0,0% 

100-300 18,5% 25,9% 22,2% 33,3% 0,0% 

Yfir 300 14,7% 24,0% 30,7% 28,0% 2,7% 

Öll svör 16,8% 23,4% 30,7% 27,7% 1,5% 

 

Til að svara spurningunni um hvaða þátttakendur megi kalla fagkennara 

er næst skoðað kennsluhlutfall í tungumálakennslu. Tafla 5 sýnir það.  

Tafla 5. Kennsluhlutfall í tungumálakennslu 

Kennsluhlutfall í  

tungumálakennslu 

Þátttakendur 

Gildi 

Þátttakendur 

Hlutfall 

100% 26 20% 

75-99% 35 26,9% 

50-74% 21 16,2% 

20-49% 33 25,4% 

≥ 19% 15 11,5% 
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20% svarenda kenndu eingöngu tungumál, 26,9% kenndu tungumál sem 

75-99% af kennsluskyldu sinni og hjá 16,2% fyllti tungumálakennsla 50-74% 

kennsluskyldunnar. Samtals eru það 63,1%. Óhætt er að segja að hér sé um 

fagkennara að ræða. Hjá 11,5% var tungumálakennsla 20% kennslunnar. 

Líklegt er að hér séu í flestum tilvikum á ferðinni umsjónarkennarar sem 

kenna tungumál í umsjónarbekk.  

Af fyrrnefndum ástæðum þarf að bera saman tölurnar við stærð skóla til 

að fá betri svör. Það var gert í töflu 6. 

Tafla 6. Kennsluhlutfall í tungumálakennslu eftir skólastærð 

Stærð skóla Minna en 50%  75-100% Hlutfall allra 

(N=126) 

Hlutfall stærð 

skóla 

Undir 100 N=26  20,6% 78,8% 

Yfir 300  N=42 33,3% 60% 

 

78,8% þátttakenda úr skólum með undir 100 nemendur kenndu 

tungumál í minna en 50% af heildarfjölda kenndra stunda. Hins vegar 

kenndu 60% þátttakenda úr skólum með yfir 300 nemendur tungumál í yfir 

75% af kenndum stundum.  

Umfjöllunin í þessum kafla sýnir að fara þarf gætilega við að ákveða 

hvort viðkomandi þátttakandi í könnun sé fagkennari eða ekki og við 

úrvinnslu gagna í framhaldinu þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig. 

4.2 Tölvureynsla kennara 

Í þessum hluta könnunarinnar voru 10 spurningar. Markmiðið hér var að 

kanna tölvumenntun og -kunnáttu þátttakenda og kortleggja hvernig þeir 

nota tölvu í hinu daglega lífi. Gengið var út frá því að mikil notkun leiddi til 

aukinnar færni og þar með betri undirstöðu til að nýta tækni/forrit til 

kennslu. 

Áður en lengra var haldið þurfti að skoða lágt svarhlutfall við spurningu 

19: Hvernig metur þú gæði tölvukennslu í kennaranáminu á skalanum 1-5 

(N=124). Sennilega var um villu við uppsetningu spurningarinnar að ræða. 

Mögulegt er að svarmöguleika hafi vantað: Engin tölvukennsla í 

kennaranámi.  

Nánast allir þátttakendur höfðu greiðan aðgang að tölvum (97%) og voru 

allar þessar tölvur nettengdar.  
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Lítum á spurningu 13: Hversu mörg ár hefur þú notað tölvu? Áberandi 

meirihluti hafði notað tölvu í meira en 10 ár (N=97, 71,8% svarenda) og 20% 

hafði notað tölvu í 6-10 ár (N=27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Tölvureynsla þátttakenda 

Þessar tölur koma engan veginn á óvart þegar litið er til þeirrar 

staðreyndar að tölvu- og tæknikostur á Íslandi hefur alltaf verið góður í 

samanburði við önnur lönd (Empirica, 2008). Þrátt fyrir þetta voru nokkrir 

þátttakendur í þýðinu sem höfðu frekar litla tölvureynslu.  

4.2.1 Þátttakendur með litla tölvureynslu 

Skoða þurfti hverjir það voru sem höfðu notað tölvu í tiltölulega stuttan 

tíma, en 8,1% svarenda höfðu notað tölvu í minna en 6 ár (N=11), þar af 

2,2% (N=3) aðeins í 1-2 ár. Í töflu 7 er þátttakendum með litla tölvureynslu 

lýst nánar. 

Aðeins einn svarandi með litla reynslu var karlkyns en í mörgum 

rannsóknum hefur komið í ljós að karlmenn hafi yfirleitt meiri áhuga á að 

nýta tæknina (Fasting og Lyster, 2005; Kay, 2006). 
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Tafla 7. Þátttakendur með litla tölvureynslu 

Aldur Kyn Menntun Tölvu-

reynsla 

Aðgang að 

tölvu 

Kennslu-

reynsla 

41-60  Kvk Grunnskólakennari 

(M.Ed. eða M.A.) 

1-2 ár já 0-2 ár 

Yfir 60  Kvk Háskólanám með 

kennsluréttindum 

1-2 ár nei Yfir 10 ár 

31-40  Kvk Grunnskólakennari  

(B.Ed.) 

1-2 ár já 0-2 ár 

41-60  Kvk Grunnskólakennari  

(B.Ed.) 

3-5 ár já 3-5 ár 

31-40  Kvk Háskólanám með 

kennsluréttindum 

3-5 ár já 3-5 ár 

41-60  Kvk Grunnskólakennari  

(B.Ed.) 

3-5 ár já 6-10 ár 

41-60  Kk Háskólanám með 

kennsluréttindum 

3-5 ár já Yfir 10 ár 

31-40  Kvk Háskólanám með 

kennsluréttindum 

3-5 ár já 3-5 ár 

41-60  Kvk Háskólanám með 

kennsluréttindum 

3-5 ár já 0-2 ár 

31-40  Kvk Grunnskólakennari 

(B.Ed.) 

3-5 ár já 6-10 ár 

41-60  Kvk Grunnskólakennari 

(B.Ed.) 

3-5 ár nei 3-5 ár 

 

Með hliðsjón af fræðunum er líklegasta útskýringin á lítilli tölvureynslu 

að finna í aldri svarenda. Eins og sjá má í töflu 8 eru svarendur sem höfðu 

litla tölvureynslu yfir meðalaldri þátttakenda. Enginn þátttakandi undir 31 

ára aldri hafði litla reynslu af tölvum en allir úr þessum hópi hafa örugglega 

fengið tölvukennslu í grunn- og/eða menntaskóla. Upplýsinga- og 

tæknimenntun var fyrst nefnd á nafn sem námsgrein árið 1999, bæði í 

Aðalnámskrá grunnskóla og Aðalnámskrá framhaldsskóla. Áhugavert er að 

hlutfall þeirra sem höfðu litla tölvureynslu var álíka hátt innan hinna þriggja 
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aldurshópanna eða um 10% í hverjum hópi. Því má segja að aldur hafi ekki 

mikil áhrif á tölvureynslu ef horft er til þátttakenda sem eru eldri en 30 ára.  

Tafla 8. Áhrif aldurs á tölvureynslu þátttakenda 

Aldur Úrtak í 
heild 

Hlutfall 
úrtaks 

Svarendur sem 
notað hafa tölvu 
í minna en 6 ár 

Svarendur sem 
notað hafa tölvu í 
minna en 6 ár 
(hlutfall af 
aldurshóp) 

20-30  18 13,1% 0 0% 

31-40  40 29,3% 4 10% 

41-60  70 51,1% 6 8,6% 

Yfir 60  9 6,6 % 1 11,1% 

Þegar tekið er tillit til fræðanna er talið líklegt að almennur áhugi á 

tölvunotkun geti útskýrt reynslumuninn en afstaða þátttakenda til 

upplýsingatækninotkunar verður skoðuð í kaflanum hér á eftir (bls. 64). 

4.2.2 Tölvumenntun þátttakenda 

Í stefnuskjali menntamálaráðuneytisins (Áræði með ábyrgð, 2005) er lögð 

áhersla á að kennarar fái menntun á sviði upplýsingatækninotkunnar.  

Í rannsókninni var spurt um fyrstu tölvukennsluna sem þátttakendur 

höfðu fengið. Svör við spurningunni má sjá á mynd 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Fyrsta tölvunám þátttakenda 
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Áberandi meirihluti (53,7%) lærði á tölvu í sjálfsnámi, 26,4% fengu 

tölvukennslu í grunn- eða menntaskóla og 14,6% lærðu af vinum og 

ættingjum. Athygli skal vakin á því að kynjamunur er fyrir hendi. 78,3% af 

karlkyns þátttakendum lærðu á tölvu í sjálfsnámi og enginn þeirra af vinum 

og ættingjum. Það getur verið staðfesting á því að karlmenn séu opnari fyrir 

tækninotkun og frekar tilbúnir til að prófa sig áfram sjálfir en konur.  

8,5% þátttakenda fengu sína fyrstu tölvukennslu ekki fyrr en í háskóla. 

Hins vegar má segja að einstaklingum sem ekki fá tölvukennslu í grunn- og 

menntaskóla og byrja tölvunám fyrst í háskóla fækki ár frá ári. Ef horft er til 

yngsta hóps þátttakenda (20-30 ára) kemur í ljós að enginn þeirra hafði 

fengið sína fyrstu tölvukennslu í háskóla. 33,3% höfðu fengið fyrstu 

kennsluna í grunn- eða menntaskóla, 44,4% lærðu í sjálfsnámi og 22,2% 

lærðu af fjölskyldunni. Sjálfsnám eða lærdómur af fjölskyldumeðlimum 

hafði sennilega farið fram á undan kennslu í skólum.  

Allir þáttakendur eldri en 60 ára höfðu lært á tölvu í sjálfsnámi. Hér getur 

maður spurt sig hvort þörf sé á endurmenntunarnámskeiðum fyrir kennara 

á þessu sviði. 

Hlutfall þeirra sem lært höfðu á tölvu í sjálfsnámi er enn hátt í 

aldurshópnum (31-40 ára) eða 43,6%. 7,7% af þessum hóp höfðu fyrst lært 

á tölvu í háskóla. Hlutfallið er enn hærra hjá þátttakendum milli 41 og 60 

ára eða 12,3%. Þessar niðurstöður sýna ótvírætt að mikilvægt sé að kennsla 

í upplýsingatækni í kennaranámi sé markviss. 

113 þátttakendur lögðu mat á gæði tölvukennslu í kennaranáminu en 11 

höfðu ekki stundað kennaranám og gátu þar með ekki svarað. 

Á mynd 7 sést greinilega að gæðin voru álitin undir meðallagi (ath. svör 1 

og 2 eru samanlagt skilgreind sem undir meðallagi og summa svara 4 og 5 

eru skilgreind sem yfir meðallagi) þegar horft er á heildina. Svo virðist sem 

þátttakendur með kennslureynslu milli 3 og 10 ár meti gæði tölvukennslu 

meiri en þeir sem höfðu yfir 10 ára reynslu af kennslu (ath. kennslureynsla 

getur gefið haldgóðar vísbendingar um hvenær þátttakendur stunduðu 

kennaranám en ekki er víst að viðkomandi hafi hafið störf við kennslu strax 

að útskrift lokinni).  

Útskýringin gæti verið sú að meiri áhersla var lögð á kennslu 

upplýsingatækni í kennaranámi eftir að Aðalnámskrá grunnskóla 1999 tók 

gildi og veturinn 2004-2005 var í fyrsta sinn boðið upp á námskeiðið Notkun 

upplýsingatækni í tungumálakennslu á kjörsviði erlendra tungumála. Yfir 

25% þátttakenda með 3-10 ára kennslureynslu mátu gæði tölvukennslunnar 

yfir meðallagi og um 40% í meðallagi.  
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Mynd 7. Mat þátttakenda á gæði tölvukennslu í kennaranámi (5 er best) 

Aðrar breytur eins og kyn eða aldur virtust ekki hafa nein áhrif þegar 

kom að mati á gæðum tölvukennslu í kennaranámi. 

4.2.3 Almenn tölvufærni þátttakenda eftir kyni og aldri 

Þegar spurt var um tölvukunnáttu sýndi sig að þátttakendur höfðu mikla trú 

á eigin getu. 57% töldu tölvukunnáttu sína yfir meðallagi, 40% í meðallagi og 

aðeins 3% undir meðallagi. Með hliðsjón af fræðunum voru tölurnar bornar 

saman við breyturnar kyn (töflur 9 og 10) og aldur (tafla 11) . 

Tafla 9. Tölvukunnátta þátttakenda eftir kyni (5 er best) 

Tölvukunnátta Hlutfall svarenda Svör kvk kk 

1 0,0% 0 0,0% 0,0% 

2 3,0% 4 1,8% 8,7% 

3 40,0% 54 41,8% 39,1% 

4 48,1% 65 50,0% 34,8% 

5 8,9% 12 7,3% 17,4% 

 

Þegar spurningu var beint að internetlæsi var myndin svipuð: 79,2% 

töldu internetlæsi sitt yfir meðallagi, 19,3% í meðallagi og 1,5% undir 

meðallagi. 
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Tafla 10. Internetlæsi þátttakenda eftir kyni (5 er best) 

Internetlæsi Hlutfall svarenda Svör kvk kk 

1 0,0% 0 0,0% 0,0% 

2 1,5% 2 0,9% 4,5% 

3 19,3% 26 17,1% 31,8% 

4 57,0% 77 61,3% 40,9% 

5 22,2% 30 21,6% 22,7% 

 

Kynjamunur var ekki jafn merkjanlegur og búast hefði mátt við. Í 

mörgum rannsóknum hefur komið fram að karlmenn hafi meiri áhuga og 

færni á tölvusviðinu. Í fyrirliggjandi rannsókn er kynjamunur öfugur: Konur 

höfðu meiri trú á tölvukunnáttu sinni en karlmenn og munurinn er enn 

meiri þegar kemur að internetlæsi. 

Talið var hér á undan að aldur skipti máli varðandi tölvufærni og að 

búast mætti við því að eldri kynslóðir hefðu ekki eins mikla tölvukunnáttu 

og þær yngri. Tilgátan virðist vera rétt skv. töflu 11. 

Tafla 11. Trú þátttakenda á eigin tölvukunnáttu eftir aldri 

Tölvukunnátta Aldur 

20-30 ára 31-40 ára 41-60 ára Yfir 60 ára 

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 0,0% 2,5% 2,9% 14,3% 

3 33,3% 37,5% 42,9% 57,1% 

4 61,1% 50,0% 47,1% 14,3% 

5 5,6% 10,0% 8,6% 14,3% 

 

Þátttakendur í yngsta hópnum höfðu mun meiri trú á tölvukunnáttu 

sinni en meðlimir hinna hópanna. Þátttakendur sem eldri eru en 60 ára 

töldu sig hafa minnstu tölvukunnáttuna. 

Svipuð mynd fæst þegar internetlæsið er skoðað. Allir í yngsta hópnum 

töldu internetlæsi sitt vera yfir meðallagi (4 og 5).  

4.2.4 Tölvukunnátta þátttakenda eftir sviðum 

Upplýsingatækni má nota á marga vegu í kennslu. Til að geta nýtt alla 

möguleika tækninnar þarf kennarinn að vera tiltölulega fær í notkun hennar 

og nota hana helst reglulega í daglegu lífi til að geta fylgst með sífelldri 

þróun í forritum og tækjum. 
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Eins og greint var frá í fræðilega hlutanum virðast kennarar á Íslandi ekki 

langt á veg komnir hvað varðar notkun óhefðundinna aðferða sem tæknin 

býður upp á í kennslu. Undir hefðundnar notkunarleiðir flokkast forrit úr 

Office-pakkanum eins og Word og PowerPoint sem eru fyrst og fremst 

ritvinnsluforrit. Að sjálfsögu er auðveldara að setja inn myndir og skreyta 

ritin með aðstoð þessara forrita en strangt til tekið er hægt að búa til 

samskonar ritform án tölvu. 

Á mynd 8 sést að áberandi meirihluti þátttakenda taldi sig vera mjög 

færan á þessu sviði og 92,7% notuðu ritvinnsluforrit nokkrum sinnum í viku 

eða allt til þess að nota það daglega.  

Sama mynd birtist þegar litið er á kunnáttu í netleit, enda er 

veraldarvefurinn orðinn sjálfsagður þáttur í daglegu lífi. 79,3% sögðust nota 

netið daglega. Þekking í notkun netspjalls virðist einnig mjög góð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Tölvukunnátta þátttakenda eftir sviðum 

Þegar skoðuð eru svið tölvunotkunar þar sem segja má að krafist sé 

meiri sérþekkingar, eins og myndbandavinnsla eða vefsíðugerð, kemur í ljós 

að færni þátttakenda var mun lægri og langt undir meðallagi. 

Það kom á óvart hversu margir sögðust hafa búið til gagnvirkt 

kennsluefni. Mögulegt er að svarendur hafi ekki skilið spurninguna rétt. Átt 

var við hvort þátttakendur notuðu forrit eins og Hot Potatoes, sem gefur 

þann möguleika að búa til alls kyns gangvirkt efni sem síðan er sett á netið. 
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Forritið krefst þess að viðkomandi sé tiltölulega fær í vefsíðugerð sem 

margir sögðust ekki vera. Talið er líklegt að þátttakendur hafi haft í huga 

notkun gagnvirks efnis sem þegar er til á vefnum (sjá úrvinnslu gagna úr 

þriðja hluta, bls. 70). 

Hvorki er munur á niðurstöðum eftir aldurshópum hvað varðar notkun 

hefðbundinna forrita né netleit. Merkjanlegur munur kemur þó fram þegar 

horft er á myndbandavinnslu og vefsíðugerð. Þátttakendur yfir 60 ára 

sögðust hafa mjög litla þekkingu á þessu sviði á meðan kunnátta yngsta 

hópsins var yfir meðallagi. 

4.2.5 Afstaða þátttakenda til tölvunotkunar 

Fram hefur komið í rannsóknum að áhugi kennara á upplýsingatækni sé 

lykilatriði og ráði oft úrslitum um hvort hún sé notuð í kennslu eða ekki. 

Í spurningu nr. 22 eru skráðar nokkrar staðhæfingar og þátttakendur 

voru beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þeir væru þeim. 

Fyrstu fjórar staðhæfingarnar tengdust afstöðu til tölvunotkunar almennt. 

Svörin má sjá í töflu 12.  

Ekki fer milli á mála að afstaða til tölvunotkunar var mjög jákvæð og 

flestum fannst hún skemmtileg (91,9%), fáum (1,4%) fannst notkunin erfið. 

Næstum allir sóttust eftir því að læra meira um tölvur og þeir upplifðu sig 

örugga í tölvunotkun. 

Tafla 12. Afstaða þátttakenda til tölvunotkunar 

 

Síðustu 5 staðhæfingarnar tengjast upplýsingatækninotkun og nýjungum 

í tungumálakennslu. Aftur komu fram jákvæð viðhorf þátttakenda. 97,8% 

 Mjög 
ósammála 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög 
sammála 

Ég er örugg/ur 
í tölvunotkun. 

0,0% 2,2% 9,6% 49,3% 39,0% 

Mér finnst 
gaman að nota 
tölvur. 

0,0% 0,0% 8,0% 47,4% 44,5% 

Ég sækist eftir 
að læra meira 
um tölvur. 

0,0% 0,0% 13,2% 43,4% 43,4% 

Ég held að 
erfitt sé að 
nota tölvur. 

70,8% 24,1% 3,6% 0,7% 0,7% 
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svarenda langaði að nota tölvu við kennslu og flestir þeirra (92,6%) töldu sig 

þannig geta bætt kennsluna. Flestum (98,5%) fannst mikilvægt að kennarar 

fengju markvissa kennslu í notkun upplýsingatækni við tungumálakennslu. 

Næstum allir, eða 99,3%, sögðust vera opnir fyrir nýjungum í kennslu.  

Snjallsímar eru meðal þess nýjasta í upplýsingatækni sem notað er við 

kennslu og spurt var um afstöðu til hugsanlegrar notkunar þeirra við 

kennsluna. Svör þátttakenda voru enn frekar jákvæð (58,8% geta hugsað sér 

að nota snjallsíma) en þó ekki jafn jákvæð og svörin við undangengnum 

staðhæfingum. 5,9% geta ekki hugsað sér að nota snjallsímana og 35,5% 

voru hlutlausir í afstöðu sinni.  

Tafla 13. Afstaða þátttakenda til tölvunotkunar í kennslu 

 

Forvitnilegt er að vita hverjir voru tortryggnir varðandi notkun 

snjallsímanna og hvort það sé eitthvað sem gerir þá þátttakendur 

frábrugðna hinum svarendunum. 

Karlmenn virðast ekki vera eins ákveðnir í að vilja nota snjallsíma og þeir 

merktu frekar við svarmöguleikann „sammála“ en „mjög sammála“. Fleiri 

karlmenn (13%) en konur (4,5%) voru mótfallnir því að geta notað 

snjallsíma. 

Greinilegur munur er milli yngsta aldurshópsins og hinna aldurshópanna. 

Allir í yngsta aldurshópnum eru sammála eða mjög sammála því að geta 

 Mjög 
ósammála 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög 
sammála 

Mig langar að nota 
tölvur í 
tungumálakennslu. 

0,0% 0,0% 2,2% 38,2% 59,6% 

Ég tel að ég geti bætt 
kennsluna með notkun 
tölva. 

0,7% 0,0% 6,7% 46,7% 45,9% 

Mér finnst mikilvægt 
að kennaranemar fái 
markvissa kennslu í 
tölvustuddri kennslu. 

0,7% 0,0% 0,7% 36,0% 62,5% 

Ég er opin/n fyrir 
nýjungum í kennslu. 

0,0% 0,0% 0,7% 29,2% 70,1% 

Ég sé fyrir mér að geta 
nýtt snjallsíma í 
kennslu. 

3,7% 2,2% 35,3% 27,2% 31,6% 
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notað snjallsíma við kennslu. Við nánari skoðun kom í ljós að þessi hópur er 

yfir höfuð mun jákvæðara gagnvart tölvunotkun (almennt og við kennslu). 

Þar er enginn eða aðeins mjög lítill munur milli hinna hópanna.  

Áhugavert er að skoða hvort aldursmunur sé enn til staðar þegar kemur 

að notkun upplýsingatækni við kennslu, en það verður athugað nánar í 

næsta kafla.  

4.3 Notkun upplýsingatækni í tungumálakennslu 

Í þessum kafla verður litið á það hvernig kennarar nota upplýsingatækni við 

undirbúning kennslu, til stuðnings við kennslu og hvernig nemendur þeirra 

nota hana í tungumálatímum. Nokkrar breytur, til dæmis kyn, aldur, 

skólastærð, kennslureynsla, tölvukunnátta og afstaða til tölvunotkunar, 

verða skoðaðar með tilliti til þess hvort og hversu mikil áhrif þær hafa á 

notkun upplýsingatækni hjá tungumálakennurum.  

Erfitt er að reikna út fylgnistuðla því að ekki er um jafnbilabreytur að 

ræða heldur raðkvarðabreytur. T.d. er bilið milli svaranna sammála og mjög 

sammála eða milli oft og mjög oft aldrei það sama því að einstaklingar 

skilgreina muninn ekki á sama hátt. Þegar raðkvarðaspurningar eru settar 

upp í spurningakönnunum sýnir sig oft ákveðin miðsækni sem þýðir að 

þátttakendur hafi þá tilhneigingu að krossa við svör í miðjunni (hlutlaus, 

stundum). 

Til að reikna út Pearson-fylgni þurfti að meðhöndla raðkvarðabreytur 

sem jafnbilabreytur. Það var gert með því að gefa svarmöguleikunum 

ákveðin gildi (t.d. mjög oft=5). 

Þegar skoðaðir eru fylgnistuðlar milli breyta sem hugsanlega geta haft 

áhrif á hvernig kennarar nota upplýsingatækni sér til stuðnings við 

kennsluna kemur í ljós að fylgni er aldrei mjög há. Þetta stafar að hluta til af 

þeirri staðreynd að um raðkvarða er að ræða. Engu að síður gefa 

fylgnistuðlar vísbendingu um hvaða breytur væri gott að skoða nánar sem 

hér verður í framhaldinu gert.  

Allir þátttakendur notuðu upplýsingatækni á einhvern hátt en ekki jafn 

mikið. Meiri mismunur sést þegar svörin oft og mjög oft eru borin saman. 

Við frekari úrvinnslu gagna var lögð áhersla á þennan samanburð. 

4.3.1 Aðgangur nemenda að tölvum 

Meginforsenda þess að geta nýtt upplýsingatækni við kennslu er að 

kennarar hafi aðgang að tölvum með sínum nemendum.  
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Raunin virðist vera sú að ekki hafa allir tækifæri til að vinna alltaf í 

tölvum þegar þörf er á. Mynd 9 sýnir að 38,5% sögðu aðgang nemenda að 

tölvum vera undir meðallagi (1 og 2). Til að tryggt væri að allir nemendur 

fengju sömu tækifæri til náms hefði þessi prósentutala þurft að vera nálægt 

núlli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Aðgangur nemenda að tölvum (5 er besti aðgangurinn) 

Ein af tilgátum rannsóknarinnar er sú að nemendur í fámennari skólum 

hafi betri aðgang að tölvum en aðrir. Sú tilgáta virðist vera rétt eins og sjá 

má í töflu 14. 

Tafla 14. Aðgangur nemenda að tölvum eftir skólastærð 

Aðgangur nemenda 

að tölvum 

Stærð skóla 

Undir 100 100-300 Yfir 300 

1 5,7% 15,4% 19,7% 

2 8,6% 23,1% 31,0% 

3 31,4% 34,6% 29,6% 

4 25,7% 15,4% 11,3% 

5 28,6% 11,5% 8,5% 
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Aðeins 14,3% þátttakenda sem störfuðu í litlum skólum með undir 100 

nemendum mátu aðgang að tölvum undir meðallagi og 54,3% sögðu 

aðganginn yfir meðallagi. Hins vegar sögðu 50,7% þátttakenda sem störfuðu 

í skólum með yfir 300 nemenda, aðgang að tölvum undir meðallagi og 

aðeins 19,8% mátu aðganginn yfir meðallagi. Í skólum með 100-300 

nemendur lágu tölurnar á milli hinna tveggja hópanna. Ef þetta er tekið 

saman má segja að aðgangur nemenda að tölvum minnki eftir því sem 

skólarnir eru stærri.  

4.3.2 Notkun upplýsingatækni við undirbúning kennslu 

Starf kennarans má flokka gróflega í tvo þætti: Undirbúningur kennslu og 

svo kennslan sjálf. Fyrst verður skoðað hvaða forrit/aðferðir kennarar nota 

til undirbúnings og til að búa til kennsluefni.  

Í töflu 15 vekja nokkrar tölur athygli (feitletrað).  

Tafla 15. Notkun forrita og aðferða eftir tíðni  

 Aldrei Sjaldan Stundum Oft Mjög 
oft 

Ritvinnsla 2,5% 2,5% 9,1% 33,1% 52,9% 

Kynningarforrit 17,8% 25,4% 24,6% 20,3% 11,9% 

Vefsíður 19,2% 15,0% 26,7% 27,5% 11,7% 

Eigin 
vefleiðangrar   

57,1% 23,5% 14,3% 1,7% 3,4% 

Forrit til að búa til 
gagnvirk verkefni  

58,3% 24,2% 8,3% 4,2% 5,0% 

Myndir 7,4% 11,6% 35,5% 28,9% 16,5% 

Myndbönd 10,1% 14,3% 35,3% 25,2% 15,1% 

Hlustunarefni 9,2% 8,3% 32,5% 30,8% 19,2% 

 

Í kaflanum hér á undan kemur fram að kennarar telji sig vera færari í 

notkun hefðbundinna forrita og að þeir noti þau meira í daglegu lífi en 

óhefðbundnari forrit. Líklegt má teljast að svo sé málum einnig háttað 

varðandi beitingu aðferða og forrita við kennsluna. 

Hefðbundnar aðferðir eru hér skilgreindar sem notkun ritvinnsluforrita, 

sem 86% svarenda sögðust nota oft eða mjög oft.  

Notkun myndræns efnis og hlustunarefnis var yfir meðallagi á meðan 

notkun kynningarforrita og vefsíðna var um það bil í meðallagi.  
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Um 58% svöruðu á þá leið að þeir hefðu aldrei búið til eigin vefleiðangur 

né notað forrit til þess að búa til gagnvirk verkefni (hér á eftir verða forrit 

þess eðlis kölluð Hot Potatoes, því að þetta forrit hefur verið kennt í 

kennaranáminu og er einnig vinsælasta forritið á markaðnum). Þessar 

aðferðir eru tiltölulega nýjar og beinlínis tengdar kennslu. Enn eru fáir sem 

nýta sér kosti þeirra, líklega meðal annars vegna þess að hér er um forrit að 

ræða sem ekki er notað í daglegu lífi og notkun þess krefjast sérstakrar 

menntunar.  

Breytur tengdar menntun þátttakenda eins og kennslureynsla og svör við 

staðhæfingunni Ég sækist eftir að læra meira um tölvur verða skoðaðar í því 

samhengi.  

4.3.3 Áhrifaþættir 

Tafla 16 sýnir fylgnina milli frumbreytanna og notkunar forrita til 

kennsluundirbúnings. Fylgnin er aldrei há en óhætt er að segja að 

tölvukunnátta og áhugi svarenda á tölvunotkun hafi mest áhrif. Í gögnunum 

kom í ljós að kyn hefur engin áhrif (tölurnar eru ekki birtar hér).  

Tafla 16. Fylgni milli frumbreyta og notkunar forrita til kennsluundirbúnings 

 Tölvukunnátta Aldur Kennslu-
reynsla 

Öryggi Sókn eftir 
aukinni 
tölvumenntun 

Ritvinnsla 0,344 -0,067 0,029 0,224 0,092 

Kynningarforrit 0,546 -0,094 -0,179 0,347 0,303 

Vefsíður 0,319 0,037 -0,005 0,186 0,338 

Vefleiðangrar 0,148 0,082 0,036 0,073 0,036 

Hot Potatoes 0,202 0,026 -0,124 0,022 0,066 

Myndir 0,295 -0,079 -0,071 0,127 0,251 

Myndbönd 0,259 -0,017 -0,046 0,223 0,222 

Hlustunarefni 0,268 0,103 0,005 0,195 0,237 

 

Með hliðsjón af betri tölvukunnáttu og jákvæðari afstöðu til 

tækninýjunga, mátti búast við því að yngri kynslóðin notaði nýjungar eins og 

Hot Potatoes eða vefleiðangra meira en þeir eldri. Niðurstöður sýna hins 

vegar að notkunin við kennsluundirbúning er ekki tengd aldri þátttakenda. 

Ekkert línulegt samband er að finna milli aldurs þátttakenda og 

upplýsingatækninotkunar. Fylgnin er stundum neikvæð og stundum jákvæð 

en alltaf nálægt 0. Sama má segja um kennslureynslu þátttakenda. 
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Ef gengið er út frá því að flestir þátttakenda með litla kennslureynslu séu 

tiltölulega nýútskrifaðir úr kennaranámi og hafi þar með fengið meiri 

kennslu í notkun upplýsingatækni í tungumálanámi en eldri þátttakendur, 

verður að teljast líklegt að þeir noti Hot Potatoes og vefleiðangra meira en 

aðrir. Tölurnar sýna hins vegar að 80% þátttakenda með allt að tveggja ára 

kennslureynslu höfðu aldrei notað Hot Potatoes og 60% höfðu aldrei notað 

vefleiðangur. Kennarar með 3-5 ára starfsferil að baki virðast hafa mestu 

reynsluna af notkun aðferðanna. 

Næst var skoðað hvort menntun þátttakenda hefði áhrif á það hvort Hot 

Potatoes eða vefleiðöngrum væri beitt við kennsluna. Í ljós kom að allir 

þátttakendur sem stundað höfðu kennaranám (grunn- eða framhaldsnám) 

höfðu meiri reynslu af því að búa til rafrænt kennsluefni af þessu tagi. 

Nokkuð augljóslega má rekja það til aukinnar menntunar á þessu sviði. 

Þátttakendur sem voru sammála og mjög sammála staðhæfingunni Ég 

sækist eftir að læra meira um tölvur eru líklegri til að vera áhugasamari og 

líkur eru á að þeir hafi fengið betri menntun á sviði upplýsingatækni. Þó að 

enga fylgni (0,036 og 0,066) væri nákvæmlega að sjá þegar komið var að 

vefleiðöngrum og Hot Potatoes sést í töflu 17 að breytan hefur áhrif á 

notkun aðferðanna þegar um mikla notkun er að ræða. Til samanburðar eru 

tölur birtar sem sýna notkun ritvinnsluforrita sem hafa nú þegar fastan sess 

í daglegu lífi flestra einstaklinga á Íslandi, og þess vegna mátti þar búast við 

háu hlutfalli notkunar.  

Tafla 17. Tengsl áhuga og notkunar forrita í kennslu 

 Ég sækist eftir að læra meira um tölvur  

Hlutlaus Sammála Mjög sammála 

Ritvinnsla/Oft 46,7% 35,3% 29,1% 

Ritvinnsla/Mjög oft 46,7% 43,1% 61,8% 

Eigin vefleiðangrar/Oft 0,0% 0,0% 3,7% 

Eigin vefleiðangrar/Mjög oft 0,0% 6,0% 1,9% 

Forrit til að búa til gagnvirk 
verkefni/ Oft 

0,0% 
 

3,9% 
 

5,6% 

Forrit til að búa til gagnvirk 
verkefni/ Mjög oft 

0,0% 5,9% 5,6% 

 

Auk áhuga kennara hefur í mörgum rannsóknum komið í ljós að 

tölvufærni þeirra hafi mjög mikil áhrif á það hvort upplýsingatækni sé notuð 

við kennslu. Ég valdi öryggi þátttakenda við upplýsingatækninotkun til að 

meta færni af því að ég tel að auðveldara sé að meta eigið öryggi en 
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kunnáttu. Flestir hafa tilhneigingu til að meta eigin kunnáttu lakari en hún í 

raun er.  

Tafla 18 sýnir notkun upplýsingatækni við undirbúning kennslu 

samanborna við svör þátttakenda við staðhæfinguna Ég er örugg/ur í 

tölvunotkun. Birtar eru summur svarannar mjög oft og oft sem sýna notkun 

yfir meðallagi. 

Enginn svaraði á þá leið að hann væri mjög ósammála þessari 

staðhæfingu og aðeins tveir voru ósammála.  

Að undanskilinni notkun hefðbundinna ritvinnsluforrita, sem er áþekk í 

öllum hópunum, eru tölurnar langhæstar hjá hópnum sem var öruggastur 

við notkun tölva. Í mynd- og myndbandavinnslu er munurinn ekki eins 

mikill. Ég álít að margir séu einnig farnir að nota myndvinnsluforrit heimavið 

og því hafi aukin þekking og færni leitt til þess að notkunin sé orðin meiri við 

kennsluna. Mestan mun er að finna gagnvart forritum og aðferðum sem 

beinlínis tengjast kennslu (vefleiðangur og forrit til að búa til gagnvirk 

verkefni). 

Tafla 18. Tengsl öryggis og notkun forrita í kennslu 

 Ég er örugg/ur í tölvunotkun 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála 

Ritvinnsla 50,0% 83,3% 86,6% 89,3% 

Kynningaforrit 0,0% 9,1% 23,3% 51,1% 

Vefsíður 0,0% 33,6% 25,4% 57,4% 

Eigin vefleiðangrar   0,0% 0,0% 1,7% 10,7% 

Forrit til að búa til 
gagnvirk verkefni  

0,0% 0,0% 8,5% 12,8% 

Myndir 0,0% 50,0% 38,3% 55,3% 

Myndbönd 0,0% 33,3% 32,2% 54,3% 

Hlustunarefni 0,0% 33,3% 44,1% 61,7% 

 

4.3.4 Notkun upplýsingatækni í kennslustundum 

Í könnuninni voru lagðar fyrir tvær spurningar varðandi 

upplýsingatækninotkun í kennslustundunum sjálfum; annars vegar hvernig 

kennarar nota forrit og veraldarvefinn til stuðnings við kennslu og hins 

vegar hvernig nemendur nýta ýmis forrit og veraldarvefinn til 

verkefnavinnu.  
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Fyrst er litið til kennaranna. Það er gert ráð fyrir því að aðgangur kennara 

að tölvum, forritum og veraldarvefnum í skólunum sé mun betri en 

aðgangur nemenda. Kennaratölvur eru oftast til staðar í kennslustofum, að 

minnsta kosti færanlegar fartölvur. Í dag eru flestar kennaratölvur tengdar 

skjávarpa svo tækifæri gefst til að sýna efnið fyrir framan bekkinn. Það 

kemur sér vel þegar kennarinn vill nota efni af netinu til stuðnings við 

kennslu og efla þannig skilning nemendanna. 

Spurningarnar voru miðaðar við svið sem talið var að gætu komið að 

gagni við kennslu. Sjá má aðferðirnar og hvernig kennarar notuðu þær við 

kennsluna í töflu 19. 

Fyrstu þrjú sviðin eru tengd upplýsingaleit: Veforðabækur, alfræðirit og 

almenn upplýsingaleit á vefnum. Öll þrjú voru allmikið notuð, mest þó 

almenn upplýsingaleit sem 70,3% svarenda sögðust nota oft eða mjög oft. 

Aðeins 5,8% hafa aldrei leitað upplýsinga á vefnum í kennslustund. 

Næst var spurt um hlustun. Hér kom í ljós að margir kennarar nota þann 

kost að finna hlustunarefni á vefnum sem oftast er aðgengilegt. Aðeins 

16,5% notuðu þennan möguleika sjaldan eða aldrei.  

Eins og greint var frá í fræðilega kaflanum er mjög gagnlegt fyrir marga 

nemendur að geta horft á myndir eða myndbönd því þeir eiga auðveldara 

með að vinna úr myndrænu efni en orðum. Margir kennarar sýna 

myndbönd í kennslu en þó er sú aðferð ekki eins mikið notuð og þær 

fyrrnefndu. 9,1% svarenda höfðu aldrei notað myndbönd og 9,1% notuðu 

þau sjaldan. 

Tafla 19. Hlutfall notkunar forrita og aðferða í kennslu 

 Aldrei Sjaldan Stundum Oft Mjög oft 

Veforðabækur 5,8% 14,9% 24,0% 28,9% 26,4% 

Upplýsingaleit á vefnum 1,7% 4,1% 24,0% 37,2% 33,1% 

Alfræðirit á vefnum 5,8% 14,9% 37,2% 24,8% 17,4% 

Hlustun á vefnum 4,1% 12,4% 34,7% 30,6% 18,2% 

Myndbönd (t.d. youtube) 9,1% 9,1% 34,7% 30,6% 16,5% 

Snjallsímar 81,8% 8,3% 5,0% 1,7% 3,3% 

 

Síðast var spurt um snjallsímanotkun. Eins og búast mátti við er hlutfall 

þeirra sem aldrei höfðu notað snjallsíma í kennslu mjög hátt (81,8%). Aðeins 

4% þátttakenda notuðu snjallsíma oft eða mjög oft  
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4.3.5 Áhrifaþættir 

Aftur verður fylgni skoðuð til að fá vísbendingu um hugsanlega áhrifaþætti. 

Í töflu 20 má sjá að öryggi kennara við upplýsingatækninotkun virðist 

tengjast því hvort þeir nýti hana í kennslunni. Lítil fylgni sýnir sig gagnvart 

öðrum breytum. 

Tafla 20. Fylgni milli frumbreyta og notkunar upplýsingatækni við kennslu 

 Tölvukunnátta Öryggi Aldur Kyn Kennslu- 
reynsla 

Áhugi 

Veforðabækur 0,186 0,290 -0,019 0,017 -0,065 0,047 

Upplýsingaleit 0,205 0,220 -0,183 0,049 -0,100 0,018 

Alfræðirit 0,274 0,270 0,013 0,004 0,098 -0,059 

Hlustun 0,179 0,280 -0,091 0,108 -0,002 0,129 

Myndbönd 0,280 0,280 0,071 -0,020 -0,086 0,132 

Snjallsímar 0,194 0,290 0,058 -0,151 0,044 0,023 

 

Aldursdreifing svara er mikil. Yngsti hópurinn sker sig úr hvað 

upplýsingaleit á vefnum varðar þar sem 81,3% sögðust nota hana oft eða 

mjög oft og enginn sagðist nota leitina sjaldan eða aldrei. Einnig hefur sá 

hópur forskot í snjallsímanotkun. 31,3% hefur einhverja reynslu af 

snjallsímanotkun á meðan þessi tala liggur milli 0 og 21,1% í hinum 

aldurshópunum. 

Fram kom í öðrum hluta úrvinnslu gagna að konur væru jákvæðari 

gagnvart upplýsingatækninotkun en karlar svo ekki kemur á óvart að konur 

nýti sér kosti tölvunnar til stuðnings við kennslu umfram karlmenn (tafla 

21). 

Tafla 21. Hlutfall upplýsingatækninotkunar við kennslu eftir kyni 

 Konur Karlmenn 

Oft Mjög oft Oft Mjög oft 

Veforðabækur 31,3% 30,3% 20,0% 10,0% 

Upplýsingaleit á vefnum 40,4% 36,4% 25,0% 20,0% 

Alfræðirit á vefnum 25,3% 19,2% 25,0% 10,0% 

Hlustun á vefnum 36,4% 20,2% 5,0% 10,0% 

Myndbönd (t.d. youtube) 34,3% 18,2% 10,0% 10,0% 
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Tafla 22 sýnir notkun kennara á upplýsingatækni við kennslu í 

samanburði við svör þátttakenda við staðhæfingunni Ég er örugg/ur í 

tölvunotkun. Birtar eru summur svaranna mjög oft og oft. 

Tafla 22. Hlutfall upplýsingatækninotkunar við kennslu eftir öryggi kennara í 
tölvunotkun 

 Ég er örugg/ur í tölvunotkun. 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála 

Veforðabækur   0,0% 58,4% 48,3% 66% 

Upplýsingaleit á 
vefnum 

50,0% 58,3% 63,4% 80,8% 

Alfræðirit á vefnum 0,0% 33,4% 30,0% 59,6% 

Hlustun á vefnum 50,0% 33,3% 40,0% 61,7% 

Myndbönd   0,0% 25,0% 38,4% 65,9% 

Snjallsímar  0,0% 0,0% 3,3% 8,6% 

 

Aftur sést langmesta notkunin hjá þátttakendum sem telja sig öruggasta 

í tölvunotkun.  

4.3.6 Hvernig nýta nemendur upplýsingatækni við námið? 

Spurt var um 12 forrit, vefsíður og tækni sem ég tel að vera gagnleg og sem 

ég hef reynslu af í minni tungumálakennslu. Nokkur svör fengust undir 

„annað“ sem tekin verða fyrir í umræðum.  

Í töflu 23 eru birt svör flokkuð í nokkur svið.  

Við öll atriðin, fyrir utan síðustu fjögur, má sjá ákveðna miðsækni þar 

sem flest svörin er að finna um miðbikið sem gefur til kynna að 

nemendurnir noti stundum viðkomandi aðferðir og forrit.  

Segja má að nemendur noti tölvur mest til að afla sér almennra 

upplýsinga á vefnum. Aðeins 0,8% svarenda sögðu nemendur sína aldrei 

nota þann möguleika. Samkvæmt könnuninni nýta nemendurnir sér mikið 

þann möguleika að fletta upp í veforðabókum. Það er tiltölulega vinsælt að 

horfa á myndbönd og er notkun þeirrar aðferðar yfir meðallagi. 40% horfa á 

myndbönd oft eða mjög oft og aðeins 9,2% nota þau aldrei. 

Notkun ritvinnsluforrita og gagnvirkra æfinga eru í meðallagi. 

Hlustunaræfingar skora aðeins hærra en lesskilnings- og málfræðiæfingar. 

Ástæða þess getur verið fólgin í því að sumum nýlegum námsbókum fylgir 

hlustunarefni á vef Námsgagnastofnunar. 
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Tafla 23. Nemendanotkun aðferða og forrita í náminu 

 Aldrei Sjaldan Stundum Oft Mjög 
oft 

Svör 

Microsoft Office eða 
sambærilegt 

 

Ritvinnsla (t.d. Word) 4,9% 22,0% 39,0% 24,4% 9,8% 123 

Kynningaforrit (t.d. 
PowerPoint) 

9,8% 20,3% 44,7% 20,3% 4,9% 123 

Vefur sem 
upplýsingveita 

 

Upplýsingaleit á vefnum 0,8% 9,8% 42,6% 32,8% 13,9% 122 

Veforðabækur 5,7% 19,5% 28,5% 38,2% 8,1% 123 

Gagnvirkar æfingar  

Málfræði- eða 
réttritunaræfingar 

9,0% 30,3% 32,8% 20,5% 7,4% 122 

Lesskilningsæfingar 15,4% 36,6% 26,8% 13,8% 7,3% 123 

Hlustunaræfingar 1,6% 9,8% 33,6% 32,8% 22,1% 122 

Myndrænt efni  

Myndbönd (t.d. 
youtube) 

9,2% 13,3% 37,5% 30,0% 10,0% 120 

Samskiptaforrit  

Tölvupóstur 21,5% 34,7% 22,3% 14,9% 6,6% 121 

Voice chatting 68,0% 24,6% 5,7% 0,8% 0,8% 122 

Vefleiðangrar 
(Webquests) 

59,0% 22,1% 13,9% 3,3% 1,6% 122 

Snjallsímar 80,3% 13,1% 2,5% 0,8% 3,3% 122 

 

Á mynd 10 eru niðurstöðurnar birtar í línuriti.  

Miðsækni við svörum flestra þátta er greinileg. Athygli vekja línurnar 

sem tákna svörin um notkun voice chatting (ljósgræn), vefleiðangra (brún) 

og snjallsíma (dökkblá). Allir þessir möguleikar virðast vannýttir í námi 

grunnskólanema. 92,6% svarenda sögðu nemendur sína sjaldan eða aldrei 

nota voice chatting við námið, 81,1% nota vefleiðangra sjaldan eða aldrei og 

hlutfallið er 93,4% varðandi notkun snjallsíma. 
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Mynd 10. Nemendanotkun aðferða og forrita í náminu 

Aðeins fyrir ofan áðurnefndar línur er fjólublá lína sem táknar svör um 

notkun tölvupósts í tungumálanámi en línan er ekki eins brött og svörin 

dreifðari. 

4.3.7 Áhrifaþættir 

Fylgnistuðla má sjá í viðauka C. 

Breytur eins og kyn, menntun og aldur hafa lítil eða engin áhrif á það 

hvort og hvernig nemendur noti tæknina í kennslu hjá kennurunum sem 

tóku þátt í könnuninni. Þegar kemur að kennslureynslu sýnir sig að þeir sem 

litla reynslu höfðu (allt að 5 ára reynslu) leyfðu nemendum að jafnaði oftar 

að nýta sér kosti upplýsingatækninnar en þeir sem bjuggu yfir 6 ára reynslu 

eða meiri. Munurinn er reyndar mjög lítill og skal því taka niðurstöðunum 

með fyrirvara.  

Ástæðuna fyrir þessum niðurstöðum virðist frekar vera að finna í 

utanaðkomandi áhrifum.  
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Hér liggur beinast við að skoða tölvuaðgang nemenda sem áhrifaþátt. 

Tafla 24 sýnir mismun í nemendanotkun nemendanotkun áðurnefndra 

aðferða og forrita milli þátttakenda sem meta gæði tölvuaðgangs nemenda 

mjög léleg og þeim sem telja hann vera góðan. Tölur sýna hlutfall svara 

mjög oft og oft notað.  

Munurinn er mjög merkjanlegur á öllum sviðum. Staðfesta má að 

aðgangur nemenda að tölvum stýri því verulega hvort kennarar nýti 

upplýsingatækni við kennslu eða ekki.  

Tafla 24. Tölvunotkun nemenda eftir gæðum tölvuaðgangs 

Tegund 
upplýsingatækni 

Gæði tölvuaðgangs nemenda 

Mjög léleg (1) Mjög góð (5) 

Ritvinnsla 27,8% 66,7% 

Kynningarforrit 11,1% 50,0% 

Veforðabækur 27,8% 61,2% 

Vefleit 22,3% 66,6% 

Málfræðiæfingar 5,6% 50,0% 

Lesskilningsæfingar 5,6% 50,0% 

Tölvupóstur 5,9% 23,5% 

Voice chatting 0,0% 5,6% 

Vefleiðangrar 5,9% 27,8% 

Myndbönd 35,5% 47,0% 

Hlustunaræfingar 55,5% 76,5% 

Snjallsímar 0,0% 11,2% 

 

Eins og áður var nefnt hafa nemendur í fámennum skólum betri aðgang 

að tæknikosti. Ekki er þar með sagt að kennarar í öllum fámennari skólum 

nýti upplýsingatæknina oftar, en þar sem þeir hafa betri aðgang að tölvum 

en kennarar í stærri skólum taldi ég það líklega niðurstöðu.  

Í töflu 25 er borið saman hversu oft/og mjög oft nemendur kennara í 

fámennari skólum (undir 100 nemendur) og nemendur kennara í stærri 

skólum (yfir 300 nemendur) nýttu sér upplýsingatækni.  
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Tafla 25. Tölvunotkun nemenda eftir stærð skóla 

Tegund 
upplýsingatækni 

Nemendafjöldi í skóla 

undir 100 yfir 300 

Ritvinnsla 39,4% 25,0% 

Kynningaforrit 21,3% 23,4% 

Vefleit 59,4% 37,5% 

Veforðabækur 48,5% 42,2% 

Gagnvirkar 
málfræðiæfingar 

42,4% 17,5% 

Gagnvirkar 
lesskilningsæfinar 

30,3% 12,5% 

Tölvupóstur 18,80% 17,40% 

Voice chatting 3,00% 1,60% 

Vefleiðangrar 6,1% 4,8% 

Myndbönd  18,20% 49,20% 

Hlustunaræfingar 45,50% 57,80% 

Snjallsímar 3,00% 6,30% 

 

Þegar komið er að aðferðum innan upplýsingatækninnar sem tengdar 

eru tölvunotkun eru tölurnar hærri hjá þátttakendum sem vinna í fámennari 

skólum, fyrir utan notkun kynningaforrita sem er svipuð óháð stærð skóla. 

Sérstaklega mikinn mun er að finna þegar aðferðirnar tengjast netnotkun á 

einhvern hátt. Yfir 20% mun má sjá í almennri vefleit og gagnvirkum 

æfingum. 

Ekki þarf tölvu fyrir hlustunaræfingar eða til að horfa á myndbönd ef 

efnið er til á DVD-formi. Þetta gæti verið skýringin á því hvers vegna 

nemendur í stórum skólum horfðu oftar á myndbönd og gerðu fleiri 

hlustunaræfingar.  

Samskiptaforrit (tölvupóstur og voice chatting) eru álíka mikið notuð í 

báðum stærðarflokkum skóla. Mögulegt er að nemendur noti tölvupóst til 

að skila verkefnum til kennara og geri það með heimilistölvunni. 

Að lokum ber að líta á það hvort tölvufærni kennara og áhugi þeirra á 

upplýsingatækninotkun hafi áhrif á það í hversu miklum mæli hún er notað 

við kennsluna.  

Til að bera saman breytuna tölvufærni er aftur notað svarið við 

staðhæfingunni: Ég er örugg/ur í tölvunotkun. Tölur í töflu 26 sýna hlutfall 

svara mjög oft og oft notað (ath. að aðeins tveir þátttakendur voru 

ósammála staðhæfingunni.) 
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Tafla 26. Tengsl öryggis kennara í tölvunotkun og tölvunotkun nemenda í 
tungumálakennslu 

 Ég er örugg/ur í tölvunotkun 

Ósammál
a 

Hlutlaus Sammála Mjög 
sammála 

Ritvinnsla 0,0% 23,1% 
(0,0%) 

30,0% 
(5,0%) 

45,9% 
(18,9%) 

Kynningaforrit   0,0% 7,7% 
(0,0%) 

28,4% 
(6,7%) 

27,1% 
(4,2%) 

Vefleit 50,0% 
(0,0%) 

46,2% 
(0,0%) 

39,0% 
(11,9%) 

56,2% 
(20,8%) 

Veforðabækur  50,0% 
(0,0%) 

61,5% 
(7,7%) 

35,0% 
(1,7%) 

58,7% 
(16,7%) 

Gagnvirkar 
málfræðiæfingar 

0,0% 30,8% 
(0,0%) 

26,7% 
(5,0%) 

29,8% 
(12,8%) 

Gagnvirkar 
lesskilningæfingar 

0,0% 7,7% 
(0,0%) 

20,0% 
(5,0%) 

27,1% 
(12,5%) 

Tölvupóstur 0,0% 0,0% 18,4% 
(1,7%) 

31,9% 
(14,9%) 

Voice chatting 0,0% 0,0% 1,7% 
(0,0%) 

2,1% 

Vefleiðangrar 0,0% 0,0% 1,7% 
(0,0%) 

8,5% (4,2%) 

Myndbönd 0,0% 25,0% 
(8,3%) 

37,3% 
(3,4%) 

48,9% 
(19,1%) 

Hlustunaræfingar 50,0% 
(0,0%) 

46,2% 
(7,7%) 

54,2% 
(16,9%) 

56,2% 
(33,3%) 

Snjallsímar    0,0% 0,0% 3,3% 6,3% (4,2%) 

 

Eins og kemur fram í kaflanum um kennaranotkun upplýsingatækni við 

kennslu, sést að hópurinn sem var öruggastur með sig varðandi tölvunotkun 

sker sig úr. Munurinn er ennþá meiri ef aðeins er horft til svarsins mjög oft 

(tölurnar eru settar í sviga ef þær eru frábrugðnar hinum 

niðurstöðutölunum). 

Áhugi kennara er metinn eftir svörum við staðhæfingunni: Mér finnst 

gaman að nota tölvur. Enginn sagðist vera ósammála staðhæfingunni. Tölur 

í töflu 27 sýna hlutfall svara mjög oft og oft. 
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Tafla 27. Tengsl áhuga kennara á tölvunotkun og tölvunoktun nemenda í 
tungumálakennslu 

 Mér finnst gaman að nota tölvur 

Hlutlaus Sammála Mjög sammála 

Ritvinnsla   20,0% 25,9% 46,4% 

Kynningaforrit 10,0% 20,7% 32,2% 

Vefleit   20,0% 25,9% 30,9% 

Veforðabækur    40,0% 38,0% 57,1% 

Gagnvirkar 
málfræðiæfingar 

0,0% 
 

25,9% 30,0% 

Gagnvirkar 
lesskilningæfingar 

0,0% 
 

20,7% 
 

25,0% 
 

Tölvupóstur  0,0% 15,8% 30,9% 

Voice chatting  0,0% 0,0% 3,6% 

Vefleiðangrar  0,0% 3,6% 7,2% 

Myndbönd  10,0% 40,7% 44,4% 

Hlustunaræfingar 50,0% 38,1% 54,6% 

Snjallsímar 0,0% 3,5% 5,4% 

 

Í ljós kom að kennarar leyfðu nemendum að nota upplýsingatækni oftar 

við námið þegar þeir höfðu sjálfir áhuga á að nota tæknina. Sérstaklega 

mikla notkun er að sjá hjá þátttakendum sem voru mjög sammála 

staðhæfingunni. 
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5  Umræða 

Í fræðilega kaflanum eru ræddir möguleikar upplýsingatækni í 

tungumálakennslu. Upplýsingatækni getur gefið fjölmarga möguleika til að 

einstaklingsmiða kennslu (Gerður Óskarsdóttir, 2003; Aldís Yngvadóttir, 

2008). Í anda félagslegrar hugsmíðahyggju getur upplýsingatækni virkað 

sem vinnupallur fyrir nemendur, þ.e. sem stuðningur svo þeir geti verið 

virkir í námi sínu og unnið sjálfstætt. Bent var á að einstaklingsmiðun og 

fjölbreytni eru talin enn mikilvægari þegar um kennslu fjölþætts fyrirbæris 

eins og tungumál er að ræða (Larsen-Freeman, 2006; Birna Arnbjörnsdóttir, 

2007; Dörnyei, (í prentun)).  

Með notkun margmiðlunartækni getur kennarinn tryggt að nemendur 

hafi aðgang að námsefni á margs konar hátt. Texti, myndrænt og hljóðrænt 

efni getur verið notað samhliða og stutt hvert við annað. Bæði hefur það 

áhrif á gæði ílags, sem er mikilvægt fyrir máltileinkun (Auður Hauksdóttir, 

2007), og á það að vitsmunalegu kerfin tvö geti unnið úr upplýsingum 

(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Þetta fjölhátta nám kemur til móts við 

mismunandi námsstíla nemenda og þó sérstaklega til móts við þarfir 

nemenda með námsörðugleika eins og dyslexiu. Mayer og Moreno (2000) 

voru fyrstir til að setja margmiðlunartækninotkun í samband við fjölhátta 

nám og styður kenning þeirra (e. cognitive model of multimedia learning) 

tilgátuna um jákvæð áhrif margmiðlunartækninotkunar á nám.  

 Rannsóknin mín átti að leiða í ljós hvernig tungumálakennarar nota 

upplýsingatækni við kennslu og hvaða þættir hefðu áhrif á það. Þegar ég lít 

á niðurstöður rannsóknarinnar sé ég að margt hefði mátt betur fara.  

Ég treysti á að nægjanlega margar kennsluhugmyndir til að setja í 

hugmyndabanka fengjust, sem ekki var raunin og kom það niður á gæðum 

rannsóknarinnar. Ekki tókst mér, eins og ég hefði kosið, að kortleggja 

nægilega vel hversu langt innleiðing óhefðbundinna kennsluaðferða í 

tölvustuddri tungumálakennslu er á veg komin. Ég get þó staðfest að enn 

nota kennarar fyrst og fremst aðferðir og tækni sem þeir eru vanir að nota í 

sínu daglega lífi, og eru oftast hefðbundins eðlis. Yngri kynslóðin virðist vera 

vanari að nýta sér nýjungar eins og myndvinnsluforrit eða snjallsíma en nota 

þær þó ekki við kennslu. Einnig er áhugavert að flest allir þátttakendur töldu 

sig geta bætt kennsluna með því að nýta sér upplýsingatækni en mun lægra 

hlutfall notaði hana í raun og veru.   
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Segja má að nýjungar séu ekki enn búnar að festa sig í sessi í 

skólastarfinu og að hefðbundnar aðferðir á borð við ritvinnslu séu mun 

meira notaðar. Því miður get ég ekki staðfest nákvæmlega hvernig forritin 

eru notuð. Ekki er útilokað að ritvinnslu- eða kynningarforrit séu notuð í 

verkefnamiðaðri kennslu, t.d. til þess að kynna lausnir nemendahópa fyrir 

samnemendum. Í þeim tveimur verkefnum sem mér bárust frá 

tungumálakennurum var þetta einmitt raunin. En sú staðreynd að mér 

bárust ekki fleiri verkefni getur verið vísbending um að slík verkefni séu 

einfaldlega ekki til, eða í það minnsta sjaldgæf.  

Í þessu samhengi má spyrja á hvaða stigi Calls við erum stödd. Til 

upprifjunar þá talar Warschauer (1996a) um þrjú stig: 

 behavioristic CALL (á 6. og 7. áratug 20. aldar) 

 communicative CALL (á 8. áratug og í upphafi 9. áratugar 20. aldar) 

 integrative CALL ( á 9. áratug 20. aldar og er enn í þróun). 

Samkvæmt Warschauer eigum við að vera komin langt á veg á þriðja 

stigi sem þýðir að við notkun upplýsingatækni eigi að þjálfa alla 

færniþættina samhliða. Nemendur læra markmálið með því að nota það t.d. 

í samskiptum við aðra á markmálinu. Niðurstöður mínar sýna að 

upplýsingatækni sé mjög lítið notuð til samskipta í námi. Einnig virðist lestur 

og ritun mun meira þjálfuð en hlustun og tal þegar kemur að tölvunotkun í 

tungumálakennslunni. Ég álít að margir tungumálakennarar í grunnskólum 

Íslands eigi langt í land með að komast á þriðja stig Calls. 

Þegar litið er til niðurstaðna NámUst (Macdonald, 2005) er þó hægt að 

koma auga á framfarir. Þrátt fyrir að notkun upplýsingatækni sé í flestum 

tilfellum enn hefðbundin og einhæf virðist hún í auknum mæli samtvinnuð 

faggreinakennslu, nánar tiltekið tungumálakennslu.  

Margar breytur sem gætu haft áhrif á það hvernig tungumálakennarar 

nota upplýsingatækni hafa verið skoðaðar. Einhverjar þeirra virðast engin 

áhrif hafa líkt og tungumálið sem kennt er, námsstig nemenda eða hvort um 

fagkennara er að ræða.  

Flest allir kennarar notuðu upplýsingatækni á einn eða annan hátt í 

tungumálakennslu. Það er ein af ástæðum þess að fylgni milli breyta er 

fremur lítil en mestan mun mátti greina þegar um mikla eða mjög mikla 

notkun aðferða/forrita var að ræða. Samt sem áður tókst að skilgreina 

nokkrar áhrifaþætti sem ræddir verða hér á eftir. 
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5.1 Kyn 

Í eldri rannsóknum kom oft fram kynjamunur í tölvunotkun og –kunnáttu og 

karlmenn voru taldir áhugasamari og færari (Kay, 2006; Broos, 2005; Fasting 

og Lyster, 2005). Yngri rannsóknir hafa hins vegar sýnt að dregið hafi úr 

kynjamuninum og að í dag standi konur sig jafn vel og hafi jafn mikinn 

áhuga á tölvunotkun og karlmenn (Wong og Hanafi, 2007).  

Kynjamunurinn sem birtist í mínum niðurstöðum kemur á óvart. 

Niðurstöðurnar sýna að konur eru jákvæðari og öruggari gagnvart 

tölvunotkun en karlmenn, sérstaklega ef aðferðirnar tengjast 

veraldarvefnum. Einnig kom fram að karlmenn eru íhaldssamari en konur og 

nota frekar hefðbundnari aðferðir og forrit. Konur nýta sér gjarnan kosti 

tölvunnar til stuðnings við kennslu, mest við upplýsingaleit.  

5.2 Aldur 

Þátttakendur sem tilheyra yngsta aldurshópnum ólust upp við að tölvur 

væru sjálfsagður hluti af hinum daglega lífi og námi. Rafræn myndvinnsla, 

GSM-símar og veraldarvefurinn voru til staðar í æsku þeirra. Þessi hópur 

taldi sig hæfastan og var jákvæðastur gagnvart upplýsingatækninni, 

sérstaklega nýjungum eins og snjallsímum.  

Þátttakendur sem eru eldri en 60 ára töldu sig hafa minnstu 

tölvukunnáttuna og einn skrifaði: „Fólk á seinna fallinu í kennslu kann ekki 

nægjanlega mikið í nýjustu tækninni.“ Það sýndi sig þó að færni þeirra í 

hefðbundnari notkun upplýsingatækni, eins og ritvinnslu, var svipuð færni 

annarra hópa og munurinn kom fyrst í ljós þegar um nýlegri aðferðir, eins 

og myndvinnslu og vefsíðugerð, var að ræða. Viðhorf þessa hóps til nýjunga 

voru einnig neikvæðari en annarra hópa. 

Þegar horft er til tækninotkunar í kennslu er munurinn milli hópa ekki 

mikill og oft enginn munur merkjanlegur. Yngsti hópurinn hefur lítið forskot 

í snjallsímanotkun og er frekar tilbúinn til að nýta sér veraldarvefinn í 

upplýsingaleit. Það kom á óvart að yngri kynslóðin nýtir forrit og aðferðir 

eins og vefleiðangra og Hot Potatoes ekki oftar við undirbúning kennslu en 

eldri þáttakendur þrátt fyrir jákvæðari viðhorf. Aðrir þættir eins og tímaleysi 

virðast leika hér ákveðið hlutverk. Yngri kennarar með litla kennslureynslu 

hafa oft í nógu að snúast við undirbúning kennslunnar og það er fremur 

tímafrekt að búa til vefleiðangra eða gagnvirk verkefni. 
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Í stuttu máli má segja að notkun upplýsingatækni við kennslu, 

sérstaklega þegar skoðað er hvernig nemendur nota tæknina undir leiðsögn 

kennara, virðist að mjög litlu leyti tengjast aldri kennaranna. 

5.3 Áhugi kennara 

Í ljós kemur að kennarar ætla nemendum að nota upplýsingatækni oftar við 

námið þegar þeir hafa sjálfir áhuga á að nota tæknina.  

Ótvírætt og mikið samhengi er milli frumbreytanna áhuga og öryggis. 

Hér gildir það sama og í námi barna: Þeir sem hafa áhuga og eru virkir, afla 

sér aukins öryggis og færni (Dewey, 2000). Kennarar sem hafa áhuga á 

upplýsingatækni eru líklegri til að leita eftir menntunarmöguleikum á þessu 

sviði eins og sjá má í næsta kafla. 

Samhengi milli áhuga og öryggis kennara við tölvunotkun má sjá í 

niðurstöðum og segja má að áhugasamir kennarar séu yfirleitt öruggari 

gagnvart upplýsingatækninotkun.  

Reyndar er ekki þar með sagt að allir sem áhuga hafa verði færari í 

upplýsingatækni. Taka þarf tillit til hindrana sem áhrif hafa eins og 

takmarkaðra menntunarmöguleika og tímaleysi. Síðast en ekki síst tel ég 

ólíklegt að kennarar sem starfa í skólum með lélegum tæknikosti sækist eftir 

meiri menntun á sviði upplýsingatækni. 

5.4 Menntun 

Í flestum tilfellum hefur háskólamenntun kennara ekki mikil áhrif á það 

hvernig upplýsingatækni er notuð við kennslu. Merkjanlegur munur fannst 

varðandi reynslu við að búa til rafrænt kennsluefni þar sem þátttakendur 

með kennaramenntun skoruðu hærra.  

Úrvinnsla gagna er hér takmörkuð því ekki var spurt hvenær 

þátttakendur útskrifuðust úr kennaranáminu né hvaða 

upplýsingatækninámskeið þeir höfðu sótt. Ég nýti svör varðandi 

kennslureynslu til að fá vísbendingar um hvenær viðkomandi höfðu verið í 

kennaranámi. 

Aukin áhersla var lögð á kennslu upplýsingatækni í kennaranámi eftir að 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 tók gildi. Veturinn 2004-2005 var í fyrsta 

skipti boðið upp á námskeiðið Notkun upplýsingatækni í tungumálakennslu 

á kjörsviði erlendra tungumála. Áður var framboð tölvunámskeiða með 

kennslufræðilegu ívafi nánast ekkert. Einn þátttakandi skrifaði: „Ég 

útskrifaðist fyrir 28 árum og þá var tölvunotkun í kennslu nánast engin.“ 
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Þátttakendur með 3 til 10 ára kennslureynslu mátu gæði tölvukennslu í 

kennaranámi meiri en þeir sem höfðu yfir 10 ára kennslureynslu sem skýrist 

líklega af því að þeir höfðu meiri möguleika á að mennta sig á þessu sviði. 

Þessi hópur notar einnig Hot Potatoes og vefleiðangra mest allra 

þátttakenda. 

Sjálf hef ég lesið bæði Ritun fræðitexta, samskipti og upplýsingatækni, 

sem var hluti kjarnans í grunnáminu veturinn 2006-2007, og Notkun 

upplýsingatækni í tungumálakennslu á kjörsviði erlendra tungumála bæði í 

grunn- og framhaldsnámi. Ég tel gæði námskeiðsins í kjarnanámi ekki mikil 

því nemendur voru of margir og tímaramminn þröngur. Þar sem ég hafði 

þegar aflað mér menntunar í vefsíðugerð vafðist námskeiðið ekki fyrir mér 

en ég veit að samnemendur mínir, sem voru reynslulausir á þessu sviði, 

fengu ekki nægjanlega mikla kennslu og þjálfun og þurftu að leita sér 

aðstoðar utan skólans.  

Námskeiðin á kjörsviði voru mun markvissari og möguleikar 

upplýsingatækni voru ræddir í ljósi kennslufræðilegra haggilda þeirra. 

Nemendahópurinn var minni sem auðveldaði námið töluvert en líkt og í 

kjarnanámskeiðinu var getumunur nemenda verulegur og tímaleysi varð 

þess valdandi að ekki fengu allir nægjanlega leiðsögn.  

Á námskeiðinu var meðal annars kennd vefsíðugerð, forritið Hot 

Potatoes og hvernig vefleiðangur er búinn til. Ég hef alla mína vitneskju um 

Hot Potatoes og vefleiðangra frá þessu námskeiði og var þetta eina 

tækifærið í náminu sem ég fékk til að komast í snertingu við þessar aðferðir.  

Hér er um mjög gagnlegar aðferðir að ræða til að búa til námsefni sem 

hæfir nákvæmlega viðkomandi nemendahópi og ýta undir sjálfstæðari 

vinnubrögð nemenda. Einnig finnst mér sérlega gagnlegt að nota 

vefleiðangra til að samþætta námsgreinar. Þar sem ég kenni bæði ensku og 

samfélagsfræði hef ég nýtt mér að samþætta þessar námsgreinar. Sem 

dæmi má nefna vefleiðangur um Egyptaland sem ég bjó til árið 2010 og er 

að finna á slóðinni: https://notendur.hi.is/sos28/webquest.htm.  

Þegar litið er til þess að aðferðirnar bjóða upp á frábær tækifæri til að 

búa til sitt eigið rafræna kennsluefni sem sniðið er að þörfum ólíkra 

nemendahópa er notkun þeirra sorglega lítil. Ég tel að kennarar þurfi á 

kennslu umfram námskeið kennaranámsins að halda til að geta aukið 

notkun sína á áðurnefndum aðferðum og forritum með góðum árangri. Ekki 

er nóg að kunna að nota tölvu í daglegu lífi, heldur þarf að fræða kennara 

um það hvernig hana megi nota í kennslunni. Því miður vantar oft 

kennslufræðilegan bakgrunn þegar kennd eru fög tengd tækninni.  

https://notendur.hi.is/sos28/webquest.htm
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Áhugasamir kennarar get samt sem áður sótt endurmenntunarnámskeið 

sem stundum eru í boði, t.d. á Tungumálatorgi. Nokkrir þáttakendur í 

könnuninni höfðu gert það og lýstu reynslu sinni fyrir mér í tölvupósti. 

 Einn þátttakandi skrifaði:  

Sem tungumálakennari hef ég samt reynt að vera dugleg að 

afla mér vitneskju og taka inn nýjungar enda finnst mér 

tölvunotkun nauðsynleg í tungumálakennslu. Ég fór síðan í 

námsleyfi þar sem ég tók m.a. annars dönsku í KHÍ hjá Michael 

Dahl upplýsingatækni o.fl. jafnframt var ég í Holbæk 

Seminarium og tók þar EDB og media i undervisningen. 

Og annar skrifaði: 

Ég hef mikinn áhuga á tölvunotkun í ensku-/þýskutímum 

mínum og hef gert ýmsar tilraunir og verkefni t.d. með 8. bekk. 

Í fyrra tók ég þátt í fjarnámskeiðinu Spuni I (sjá 

Tungumalatorg.is) og það var mikill innblástur. 

Reynsla mín segir mér að kennarar hafa ekki alltaf tíma til að búa til 

verkefni með markvissri tækninotkun og þess vegna hefði verið gagnlegt að 

hafa hugmyndabanka sér til halds og trausts; hugmyndabanka sem 

kennarar gætu leitað til, t.d. þegar vandamál á borð við þetta þetta koma 

upp: 

 Ég hef notað vefsíður í eitt ár, mjög mikið, til að kenna í 

samkennslubekk (5.-7. b.), en það vantar heildstætt námsefni, 

gert fyrir íslenska krakka. Annars verður þetta fljótt sundurlaust 

og þau sem eiga erfitt með ensku hanga bara í 

kennslu"leikjunum" án þess að læra. Dyslexíubörn eiga líka 

mjög erfitt í þessu, en þau þurfa mest á því að halda að sleppa 

úr bókunum. Heildstætt námsefni á einni vefsíðu fyrir 5.-7. 

bekk, með hljóðbók á vefsíðunni, væri afbragð. 

Það er ekki nauðsynlegt að finna í sífellu upp hjólið og gott er að deila 

kunnáttu sinni með öðrum. Það tekur mun styttra tíma að breyta 

verkefnum frá öðrum en búa til eitthvað alveg frá grunni. Því miður sáu 

aðeins tveir kennarar sér fært að senda inn verkefni. Ég get ekki sagt hvað 

námkvæmlega olli því að áhuginn á að deila verkefnum var svona lítill og 

vísa í orð eins þátttakandans: 
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Finnst við kennarar svo oft vera með minnimáttarkennd og lúra 

á því sem við gerum. 

 

5.5 Tölvuaðgangur nemenda 

Æskilegt er að tungumálakennarar hafi auðveldan aðgang að 

tölvustofum eða færanlegum tölvum til þess að nemendur í 

málanámi hafi tök á að tileinka sér notkun 

upplýsingatækninnar eins og kostur er. (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál, 2007, bls. 13) 

Í niðurstöðunum kom í ljós að aðgangur nemenda að tölvum og tækjum 

er ekki tryggður og minnkar eftir því sem skólarnir eru stærri.  

Þetta hefur í för með sér að nemendur í fámennum skólum hafa mun 

oftar tækifæri til að nota upplýsingatækni í sínu námi en nemendur í 

fjölmennari skólum (tafla 26). Í sumum stærri skólum er einnig lokað fyrir 

gagnlegar heimasíður eins og youtube.com. Ég nota youtube.com sjálf 

fremur mikið við kennsluna, sér í lagi fyrir byrjendur og nemendur á miðstigi 

sem enn búa ekki yfir ríkum orðaforða. Kennslan getur t.d. farið þannig 

fram að texti úr námsbók er lesinn sameiginlega og að því loknu er horft á 

myndbandsbút um svipað efni. Á youtube.com má finna ótal myndbönd um 

allt milli himins og jarðar og ég tel afar gagnlegt að nota vefsvæðið. Hér má 

aftur vísa í fjölhátta nám og til þeirrar staðreyndar að nemendur læra betur 

ef þeir hafa aðgang að sjónrænu efni til stuðning við texta. 

Niðurskurður í kjölfar kreppunnar hefur ekki hjálpað til við að viðhalda 

tækninni og bæta hana eins og þörf hefur verið á. 

Nokkrir þátttakendur sendu mér línu í tölvupósti eða skrifuðu 

athugasemdir í könnunina um lélegan tölvukost á vinnustaðnum. Ég læt orð 

þeirra fylgja hér með: 

Lélegur tölvukostur hefur mest áhrif. 

Aðgang að tölvum fyrir nemendur og skjávarpa vantar í 

kennslustofuna. 

Í mínum skóla eru tvö tölvuver fyrir yfir 300 nemendur og 

þurfum við að panta tíma og skipuleggja vel fyrirfram 

notkunina en það eru nettengdar tölvur með skjávarpa í öllum 
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stofum og nota ég það mikið í bekknum og gjarnan spontant 

þegar spurningar eða uppástungur koma frá nemendum. 

Þú óskaðir eftir að ég sendi þér verkefni sem ég hef unnið með 

nemendum á tölvu í tengslum við tungumálakennslu. Ég hef 

ekkert slíkt til þess að senda. Tölvubúnaður skólans sem ég 

vinn við er til háborinnar skammar. Ekki til nægar tölvur fyrir 

heilan bekk, ekki skjávarpar, bærinn hefur lokað fyrir aðgang 

að t.d. youtube (og mörgu fleiru) svo að ekki er einu sinni hægt 

að nýta það til kennslu. 

Þetta er algjörlega óviðunandi ástand. Að geta ekki nýtt allt 

sem internetið og önnur forrit (hot potatoes t.d.) hefur upp á 

að bjóða. Alltaf verið að senda mann á hin og þessi námskeið til 

að læra nýjungar og svo getur maður aldrei notað það í 

kennsluna. 

Ég tel mikilvægt að skólayfirvöld reynir að breyta þessari stöðu. Í 

íslenskum stefnuskrám er oft greint frá mikilvægi þess að Ísland taki virkan 

þátt í upplýsingasamfélaginu og heitir einn undirkafli stefnuskrár 

menntamálaráðuneytis (Áræði með Ábyrgð, 2005) „Jöfn tækifæri“. Þar 

stendur: 

Íslendingar eru vel undir það búnir að taka þátt í uppgangi 

alþjóðlegs þekkingariðnaðar á næstu árum. Í því skyni verður 

að vinna áfram að því að auka tölvufærni og upplýsingalæsi svo 

að Íslendingar geti á eigin forsendum nýtt þau tækifæri sem 

bjóðast. (Áræði með ábyrgð, 2005, bls. 11) 

Hvernig er hægt að fylgja þeirra stefnu eftir ef nemendur hafa ekki aðgang 

að tölvum í skólum og hafa þannig ekki færi á því að læra á tæknina? Er gert 

ráð fyrir að allir hafi greiðan aðgang að tölvum heimafyrir og er ábyrgðin 

lögð á herðar heimilanna?  

5.6 Samantekt 

Áberandi er að færni þátttakenda er vel fyrir ofan meðallag á þeim sviðum 

sem mikið eru notuð í daglegu lífi eins og ritvinnslu og vefleit. Allir kennarar 

nota þessar aðferðir mikið í kennslu.  

Ég tel að forskot yngri kynslóða í snjallsímanotkun stafi einnig af mikilli 

notkun þeirra í einkalífinu. Hinir yngri kunna á tæknina og þurfa ekki að 
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sækja sér aukna menntun til að ná tökum á þessum nýjungum líkt og þeir 

sem eldri eru hefðu þörf á að gera. 

Þegar komið er að forritum og aðferðum sem sérstaklega hafa verið 

hannaðar til notkunar í kennslu minnkar færni og notkun einnig. Ég álít að 

kennarar þurfi á miklu meiri menntun að halda á þessu sviði, auk tækifæra 

til að þjálfa upp færni í beitingu aðferðanna. Það hefur engan tilgang að 

læra upplýsingatækni ef ekki er mögulegt að beita henni í kennslu vegna 

takmarkaðas aðgangs að tölvum.  

Flestir þeir þátttakendur sem notuðu óhefðbundnari aðferðir höfðu 

meiri áhuga á tölvunotkun og bjuggu yfir meiri færni á flestum tilfellum. Það 

liggur nærri að líta sem svo á að áhugi einstaklinga sé mesti drifkrafturinn 

þegar kemur að því að sækjast eftir aukinni menntun. Áhugi kennara virðist 

í sumum skólum nauðsynlegur til að ná fram kröfum um að geta nýtt 

tækifæri upplýsingatækninnar, eins og kemur fram í aðsendum tölvupósti 

frá einum þátttakanda í könnuninni: 

Ég barðist t.d. hart fyrir því að skólastjórinn leyfði youtube í 

skólanum enda nota ég það mjög oft. 
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6  Lokaorð 

 

Heimurinn er að breytast á þá leið að fjarlægðir skipta minna máli en áður í 

samskiptum. Nú þykir sjálfsagt mál að hafa samskipti við einstaklinga í 

öðrum löndum og fyrirtæki eiga oftar en ekki í viðskiptatengslum við útlönd 

og leita þess vegna eftir starfsfólki með góða tungumálakunnáttu.  

Í dag er lögð meiri áhersla en áður á tungumálanám og í grunnskólum er 

lagður grunnur að tungumálafærni nemenda. Á sama tíma er kennslunni 

beint á „betri“ nemendamiðaðri braut því að í kennslu þarf að beita 

fjölmörgum kennsluaðferðum til að mæta þörfum nemenda. Sérstaklega 

virðist þessi krafa óhjákvæmileg þegar um fjölþætt fyrirbæri eins og 

tungumál er að ræða. 

Sýnt hefur verið fram á að upplýsingatækni getur verið sérlega gagnlegt 

hjálpatæki til að innleiða nýja kennsluhætti sem stefna að aukinni 

einstaklingsmiðun. Flestir nemendur nota upplýsingatækni í sínu daglega lífi 

og tengja því jákvæða upplifun við tækninotkun. Þetta ýtir undir áhuga 

þeirra og þeir verða virkari og sjálfstæðari í námi. Það er einmitt þetta ferli 

sem þarf til þess að tryggja að nám fari fram.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að það sama gildi um 

kennara. Áhugi þeirra hefur mikil áhrif á það hvort og hvernig þeir nota 

upplýsingatækni í kennslu og breyta kennsluháttum. Að mínu mati þarf 

töluverðan áhuga til að sækjast eftir meiri menntun á sviði upplýsingatækni 

því ekki er sjálfsagt nægjanleg kennsla sé til staðar í kennaranáminum. 

Tímafrekt er sækja sér menntun, búa til (gagnvirkt) kennsluefni og verkefni 

sem gera ráð fyrir markvissri notkun upplýsingatækni. Á tímum 

niðurskurðar, eins og staðan er í dag, er sennilega enn erfiðara fyrir kennara 

að finna hvatningu og vera tilbúnir að leggja sig fram. Ef kennarar vita 

fyrirfram að menntun þeirra sé til einskis, því á vinnustaðnum vantar tækni 

eða lokað er fyrir aðgang að netinu, er líklegra að þeir leggi sit lítið fram við 

að þróa nýjungar í kennsluháttum.  

Kennarar í fámennum skólum, sem flestir eru staðsettir á 

landsbyggðinni, hafa yfir höfuð meiri möguleika til að láta nemendur nýta 

sér tækifæri upplýsingatækni til þess að vinna verkefni. Betri aðgangur 

hefur í för með sér meiri notkun en ekki endilega markvissari. Hefðbundnari 

og rótgrónari aðferðir er alls staðar mest notaðar, aðferðir sem kennarar 
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eru vanir að nota í daglegu lífi. Þegar kemur að nýjungum eins og 

snjallsímum, sem mikið eru nýttir við kennslu t.d. í Asíu (Thornton og 

Houser, 2005), er afstaðan til þeirra sú að nýjungar eru ekki eins jákvæð. 

Þetta getur verið merki um að nýjungar þurfi langan tíma til að ná fótfestu í 

kennslu. Eins og fram hefur komið í rannsóknum halda íslenskir kennarar sig 

enn fast við hefðbundnar kennsluaðferðir og hafa tilhneigingu til að nota 

upplýsingatækni á þann hátt (Empirica, 2006; CERI/OECD, 2008). Því miður 

tókst mér ekki að safna verkefnum frá kennurum og birta þau á netinu. Ég 

tel að ef kennarar hefðu aðgang að hugmyndabanka sem sniðinn væri að 

íslenskum aðstæðum myndi það ýta undir markvissari notkun 

upplýsingatækni í tungumálakennslu. 

Ég vona að slíkur hugmyndabanki verði að veruleika í náinni framtíð.  

 

 

 

 

 



 

99 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla. (1999). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt. (1999). Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla. (2011). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál. (2007). Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Aldís Yngvadóttir. (2008). Einstaklingsmiðað námsefni. Tilraun til skilnings 

og skilgreiningar. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt 27. 

nóvember 2011 af http://netla.khi.is/greinar/2008/001/index.htm 

Anderson, J. (2005). New study recast cell phones as effective teaching tool. 

Sótt 8. nóvember 2011 af 

http://www.ergoweb.com/news/detail.cfm?id=1180 

Auður Hauksdóttir. (2007). Straumar og stefnur í tungumálakennslu. Í Auður 

Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir (ritstjórar), Mál málanna (bls. 155 

-199). Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Áræði með ábyrgð: stefna menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í 

menntun, menningu og vísindum 2005-2008. (2005). Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Ballantyne, C. (2000). Why survey online? A practical look at issues in the 

use of the Internet for surveys in higher education. Sótt 15. mars 2012 af 

http://www.websm.org/db/12/11731/Bibliography/Why%20Survey%20

Online?%20A%20Practical%20Look%20at%20Issues%20in%20the%20Us

e%20of%20the%20Internet%20for%20Surveys%20in%20Higher%20Edu

cation/ 

Berardo, S. A. (2006). The Use of Authentic Materials in the Teaching of 

Reading. The Reading Matrix, 2. Sótt 20.apríl 2012 af 

http://www.readingmatrix.com/articles/berardo/article.pdf 

Berk, L. E. og Winsler, A. (1995). Scaffolding Children´s Learning: Vygotsky 

and Early Education. Washington D.C.: NAEYC. 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2007). Kenningar um tileinkun og nám annars máls 

og erlendra mála. Í Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir 

http://netla.khi.is/greinar/2008/001/index.htm
http://www.ergoweb.com/news/detail.cfm?id=1180
http://www.websm.org/db/12/11731/Bibliography/Why%20Survey%20Online?%20A%20Practical%20Look%20at%20Issues%20in%20the%20Use%20of%20the%20Internet%20for%20Surveys%20in%20Higher%20Education/
http://www.websm.org/db/12/11731/Bibliography/Why%20Survey%20Online?%20A%20Practical%20Look%20at%20Issues%20in%20the%20Use%20of%20the%20Internet%20for%20Surveys%20in%20Higher%20Education/
http://www.websm.org/db/12/11731/Bibliography/Why%20Survey%20Online?%20A%20Practical%20Look%20at%20Issues%20in%20the%20Use%20of%20the%20Internet%20for%20Surveys%20in%20Higher%20Education/
http://www.websm.org/db/12/11731/Bibliography/Why%20Survey%20Online?%20A%20Practical%20Look%20at%20Issues%20in%20the%20Use%20of%20the%20Internet%20for%20Surveys%20in%20Higher%20Education/
http://www.readingmatrix.com/articles/berardo/article.pdf


 

100 

(ritstjórar), Mál málanna (bls. 13- 47). Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Bogen, K. (1996).The Effect of Questionnaire Length on Response Rates: A 

Review of the Literature. Washington, D.C.: U.S. Census Bureau. 

Bosnjak, M. og Tuten, T. L. (2001). Classifying Response Behaviors in Web-

based Surveys. Journal of Computer-mediated Communication, 1, grein 

3. Sótt 10. júní 2012 af 

http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue3/boznjak.html 

Bowden, A., Fox-Rushby, J.A., Nyandieka, L. og Wanjau, J. (2002). How to do 

(or not to do): Methods for pre-testing and piloting survey questions. 

Heatlth Policy and Planning, 17(3), 322 – 330. 

Bowker, B., Dillman, D. A.og Tortora, R. D. (1998). Principles for constructing 

Web surveys (Technical Report No. 98-50). Pullman: Washington State 

University Social and Economic Sciences Research Center. Sótt 15.mars 

af 

http://survey.sesrc.wsu.edu/dillman/papers/1998/principlesforconstruc

tingwebsurveys.pdf. 

Broos, A. (2005). Gender and information and communication technologies 

(IT) anxiety: male self assurance and female hesitation. CyberPsychology 

& Behaviour, 8 (1), 21-31. 

Brynhildur Sch. Thorsteinsson (2002). Upplýsingatækni, staða hennar og 

áhrif í grunn- og framhaldsskólum. SITES M1. Reykjavík: 

Námsmatsstofnun. 

Calcaterra, A., Antonietti, A. og Underwood, J. (2005). Cognitive style, 

hypermedia navigation and learning. Computers & Education, 44, 441-

457. 

CERI/OECD. (2008). OECD study on digital learning resources as systemic 

innovation: country case study report on Iceland. Paris: OECD. Sótt 6. júlí 

2012 af http://www.oecd.org/dataoecd/10/7/41848715.pdf 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge: MIT Press. 

Cole, M., Cole, S. og Lightfoot, C. (2005). The development of children.

 (5.útgáfa). USA: Worth Publishers. 

Comley, P. (1997). The use of the Internet for opinion polls. ESOMAR 

congress, september 1997. Sótt 15. mars 2012 af 

http://www.websm.org/uploadi/editor/Comley_1997_teh_use_of.doc 

http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue3/boznjak.html
http://survey.sesrc.wsu.edu/dillman/papers/1998/principlesforconstructingwebsurveys.pdf
http://survey.sesrc.wsu.edu/dillman/papers/1998/principlesforconstructingwebsurveys.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/10/7/41848715.pdf
http://www.websm.org/uploadi/editor/Comley_1997_teh_use_of.doc


 

101 

Constructivism-Knowledge Building in the Secondary Classroom. (2004). 

Saskatchewan: Kanada. Sótt 6. desember 2011 af 

http://www.saskschools.ca/curr_content/constructivism/index.html 

Crombie, M. (2000). Dyslexia and the learning of a foreign language in 

school: Where are we going? Dyslexia-An international journal of 

research and practice,6(2), 112-123.  

Dal, M. (2008). Dyslexia and Foreign Language Learning. Í G. Reid, A. 

Fawcett, F. Manis og L. Siegel (ritstjórar), The Sage Handbook on 

Dyslexia (bls. 439-454). London: Sage Publication. 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun. Gunnar Ragnarson þýddi. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun KHÍ. 

Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Dörnyei, Z. (2009). Individual differences: Interplay of learner characteristics 

and learning environment. Language Learning 59(1), 230-248. 

Dörnyei, Z. (í prentun). Researching complex dynamic systems: ‘Retrodictive 

qualitative modelling’ in the language classroom. Language Teaching. 

Sótt 13. maí 2012 af 

http://www.nottingham.ac.uk/~aezweb/research/cral/doku.php?id=pe

ople:zoltan 

Egbert et. al. (2002). The Impact of CALL Instruction on Classroom 

Computer Use: A Foundation for Rethinking Technology in Teacher 

Education. Language Learning & Technology, 6(3), 108-126. 

Empirica. (2006). Use of computers and the Internet in schools in Europe 

2006. Country brief: Iceland. Bonn: European Commision. Sótt 5. júlí 

2012 af 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/l

earnind_countrybriefs_pdf.zip 

Fadel, F. og Lemke, C. (2008). Multimodal Learning Through Media: What 

the Research Says. Sótt 14. maí 2012 af 

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/Multimodal-

Learning-Through-Media.pdf 

Fasting, R. B. og Lyster, S. H. (2005). The effects of computer technology in 

assisting the development of literacy in young struggling readers and 

spellers. European Journal of Special Needs Education, 20(1), 21-40. 

 

http://www.saskschools.ca/curr_content/constructivism/index.html
http://www.nottingham.ac.uk/~aezweb/research/cral/doku.php?id=people:zoltan
http://www.nottingham.ac.uk/~aezweb/research/cral/doku.php?id=people:zoltan
http://danska.khi.is/kurser_1/2006_H/men_fjar_UST/tekster/THE%20IMPACT%20OF%20CALL%20INSTRUCTION%20ON%20CLASSROOM%20COMPUTER%20USE.pdf
http://danska.khi.is/kurser_1/2006_H/men_fjar_UST/tekster/THE%20IMPACT%20OF%20CALL%20INSTRUCTION%20ON%20CLASSROOM%20COMPUTER%20USE.pdf
http://danska.khi.is/kurser_1/2006_H/men_fjar_UST/tekster/THE%20IMPACT%20OF%20CALL%20INSTRUCTION%20ON%20CLASSROOM%20COMPUTER%20USE.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/learnind_countrybriefs_pdf.zip
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/learnind_countrybriefs_pdf.zip
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/Multimodal-Learning-Through-Media.pdf
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/Multimodal-Learning-Through-Media.pdf


 

102 

Frick, A., Bächtinger, M. T. og Reips, U-D. (1999). Financial incentives, 

personal information and drop-out rate in online studies. Í Reips, U-D. 

og fl. (ritstjóri), Current Internet science. Trends, techniques, results. Sótt 

10. júní 2012 af http://www.gor.de/gor99/tband99/pdfs/a_h/frick.pdf 

Gardner, H. og Lambert, W. (1972). Attitudes and Motivation in Second-

Language Learning. Inc. Massachusetts: Newbury House Publishers. 

Gerber, S. (2003): WebQuest - ein Konzept fur den sinnvollen Computer- 

und Interneteinsatz an Schulen. Sótt 4. mars 2012 af http://www.ls-

bw.de/beruf/projektg/online/onews/news16/kap1.pdf 

Gerður G. Óskarsdóttir. (2003). Skólastarf á nýrri öld. Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur. Sótt 27. nóvember 2011 af 

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid

/pdf_skjol/skyrslur/Skolastarf_a_nyrri_old[1].pdf 

González, F. (2012). Notkun upplýsingatækni í kennslu íslensku sem annars 

máls og viðhorf kennara til hennar. Óbirt B.A. ritgerð: Háskóli Íslands. 

González-Lloret, M. (2010). Book review: Robert J. Blake, 2008: Brave new 

digital classroom: Technology and foreign language learning. Language 

Teaching Research, 14, 22    227. 

Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E. og 

Tourangeau, R. (2004). Survey Methodology. Hoboken, NJ: Wiley–

Interscience. 

Guariento, W. og Morley, J. (2001). Text and task authenticity in the EFL 

classroom. ELT Journal, 55(4), 347–353. 

Gunn, H. (2004). Web-based surveys. Sótt 15. mars 2012 af 

http://www.accesswave.ca/~hgunn/special/papers/websurv/ 

Gurumurthy, A. (2004). Gender and ICTs: Overview report. University of 

Sussex: Institute of Development Studies.  

Hafþór Guðjónsson. (2005). (Einstaklingsmiðað) NÁM. Netla – veftímarit um 

uppeldi og menntun. Grein birt 16. júní. Sótt 27. desember 2011 af 

http://netla.khi.is/greinar/2005/009/index.htm 

Hagstofa Íslands. (2012a). Starfsfólk við kennslu eftir kyni, aldri og réttindum 

1998-2011. Sótt 9. júni 2012 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?m

a=SKO02303%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+kyni%2C+aldri+og

+r%E9ttindum+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsf

olk/%26lang=3%26units=Fjöldi 

http://www.gor.de/gor99/tband99/pdfs/a_h/frick.pdf
http://www.ls-bw.de/beruf/projektg/online/onews/news16/kap1.pdf
http://www.ls-bw.de/beruf/projektg/online/onews/news16/kap1.pdf
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/skyrslur/Skolastarf_a_nyrri_old%5b1%5d.pdf
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/skyrslur/Skolastarf_a_nyrri_old%5b1%5d.pdf
http://www.accesswave.ca/~hgunn/special/papers/websurv/
http://netla.khi.is/greinar/2005/009/index.htm
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02303%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+kyni%2C+aldri+og+r%E9ttindum+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02303%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+kyni%2C+aldri+og+r%E9ttindum+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02303%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+kyni%2C+aldri+og+r%E9ttindum+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02303%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+kyni%2C+aldri+og+r%E9ttindum+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi


 

103 

Hagstofa Íslands. (2012b). Starfsfólk við kennslu í grunnskólum eftir 

starfssviði 1998-2011. Sótt 9. júni 2012 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?m

a=SKO02305%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+%ED+grunnsk%F3lum+

eftir+starfssvi%F0i+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsSt

arfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi 

Hagstofa Íslands. (2012c). Starfsfólk við kennslu eftir stöðugildum, búsetu og 

réttindum 1998-2011. Sótt 9. júni 2012 af  

 http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?m

a=SKO02304%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+st%F6%F0ugildu

m%2C+b%FAsetu+og+r%E9ttindum+1998%2D2011%26path=../Databas

e/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi/hlutfall 

Hagstofa Íslands. (2012d). Fjöldi nemenda á hvern kennara 1998-2011. Sótt 

9. júni 2012 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?m

a=SKO02105%26ti=Fj%F6ldi+nemenda+%E1+hvern+kennara+1998%2D

2011+%26path=../Database/skolamal/gsNemendur/%26lang=3%26unit

s=Fjöldi 

Hot Potatoes Home Page. (e.d.) Sótt 15. mars 2012 af http://hotpot.uvic.ca/ 

Hubbard, P. (ritstj.) (2009). Computer Assisted Language Learning: Vol 1 

(Critical Concepts in Linguistics). London: Routledge. 

Ingibjörg S. Helgadóttir. (2010). „Þetta er náttúrulega heimur nemendanna 

...“: Upplýsingatækni og miðlun í kennslu – notkun og viðhorf 

dönskukennara í framhaldsskólum. Óbirt M.ed. ritgerð: Háskóli Íslands. 

Ingvar Sigurgeirsson. (2005). Um einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og enn 

fleiri hugtök. Uppeldi og menntun, 1 , (2) 9    2. 

Í krafti upplýsinga. Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, 

menningu og upplýsingatækni 1996-1999. (1996). Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Jingnan, S. (2011). Autonomy in EFL education. Canadian Social Science, 

7(5), 27-32. 

Jones, J. (2001). CALL and the Teacher's Role in Promoting Learner 

Autonomy. CALL-EJ Online, 3, grein 1. Sótt 15. október 2011 af 

http://callej.org/journal/3-1/jones.html 

Kay, R. (2006). Adressing Gender Differences in Computer Ability, Attitudes 

and Use: The Laptop Effect. J. Educational Computing Research, 

34(2), 187   211. 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02305%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+%ED+grunnsk%F3lum+eftir+starfssvi%F0i+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02305%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+%ED+grunnsk%F3lum+eftir+starfssvi%F0i+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02305%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+%ED+grunnsk%F3lum+eftir+starfssvi%F0i+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02305%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+%ED+grunnsk%F3lum+eftir+starfssvi%F0i+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02304%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+st%F6%F0ugildum%2C+b%FAsetu+og+r%E9ttindum+1998%2D2011%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi/hlutfall
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02304%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+st%F6%F0ugildum%2C+b%FAsetu+og+r%E9ttindum+1998%2D2011%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi/hlutfall
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02304%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+st%F6%F0ugildum%2C+b%FAsetu+og+r%E9ttindum+1998%2D2011%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi/hlutfall
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02304%26ti=Starfsf%F3lk+vi%F0+kennslu+eftir+st%F6%F0ugildum%2C+b%FAsetu+og+r%E9ttindum+1998%2D2011%26path=../Database/skolamal/gsStarfsfolk/%26lang=3%26units=Fjöldi/hlutfall
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02105%26ti=Fj%F6ldi+nemenda+%E1+hvern+kennara+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsNemendur/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02105%26ti=Fj%F6ldi+nemenda+%E1+hvern+kennara+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsNemendur/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02105%26ti=Fj%F6ldi+nemenda+%E1+hvern+kennara+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsNemendur/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO02105%26ti=Fj%F6ldi+nemenda+%E1+hvern+kennara+1998%2D2011+%26path=../Database/skolamal/gsNemendur/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://hotpot.uvic.ca/
http://danska.khi.is/kurser_1/2006_H/men_fjar_UST/tekster/CALL%20and%20the%20Teacher's%20Role%20in%20Promoting%20Learner%20Autonomy.pdf
http://danska.khi.is/kurser_1/2006_H/men_fjar_UST/tekster/CALL%20and%20the%20Teacher's%20Role%20in%20Promoting%20Learner%20Autonomy.pdf
http://callej.org/journal/3-1/jones.html


 

104 

Kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands: Háskólaárið 1999-2000. (1999). Erla 

Kristjánsdóttir (ritstjóri). Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands. 

Kjarasamningur Sambands Íslenskra Sveitarfélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna Félags Grunnskólakennara. Gildistími 1. maí 2011-31. 

mars 2014. (2011). Sótt 13. júní 2012 af 

http://ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13054 

Knapp, F. og Heidingsfelder, M. (1999). Drop-out Analyse: Wirkungen des 

Untersuchungsdesigns [Drop-out analysis: The effect of research 

design]. Í Reips og fl. (ritstjóri), Current Internet science. Trends, 

techniques, results. Sótt 10. júní 2012 af 

http://gor.de/gor99/tband99/pdfs/i_p/knapp_ad.pdf 

Knutson, E. M. (1997). Reading with a Purpose: Communicative Reading 

Tasks for the Foreign Language Classroom. Foreign Language Annals, 

30(1), 49-57. 

Kristín Aðalsteinsdóttir. (2007). Að styrkja „haldreipi skólastarfsins“: 

Menntun grunnskólakennara á Íslandi í 100 ár. Akureyri: 

Háskólaútgáfan. 

Lanzinger, I. M. (2006). Legasthenie in der Fremdsprache Englisch. Wien: 

Austrian Dyslexia Association. Sótt 26. mars 2012 af 

http://news.legasthenietrainer.com/LegasthenieEnglisch.pdf 

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language 

Teaching. (2. útgáfa). Oxford University Press. 

Larsen-Freeman, D. (2006). The Emergence of Complexity, Fluency, and 

Accuracy in the Oral and Written Production of Five Chinese Learners of 

English. Applied Linguistics, 27(4), 590-619. 

Lewandowski, L. og Montali, J. (1996). Bimodal reading: Benefits of a talking 

computer for average and less skilled readers. Journal of Learning 

Disabilities, 29, 271-179. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 með áorðnum breytingum 34/2009, 

35/2009, 38/2009, 91/2011, 126/2011 og 180/2011. 

Lög um Kennaraháskóla Íslands nr. 38/1971. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Macdonald, M.A. (2005). Skýrsla verkefnisstjóra NámUST – Notkun UST sem 

miðils í námi og kennslu. Markáætlun upplýsingatækni og umhverfismál. 

Lokaskýrsla. Sótt 6. júlí 2012 af http://mennta.hi.is/vefir/namust/ 

March, T. (1998): Why WebQuests? - an introduction. Sótt 4. mars 2012 af 

http://tommarch.com/writings/intro_wq.php 

http://ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13054
http://gor.de/gor99/tband99/pdfs/i_p/knapp_ad.pdf
http://news.legasthenietrainer.com/LegasthenieEnglisch.pdf
http://mennta.hi.is/vefir/namust/
http://tommarch.com/writings/intro_wq.php


 

105 

Mayer, R. E. (2003). Elements of a Science of e-Learning. Journal of 

Educational Computing Research, 29( ), 297   313. 

Mayer, R.E. og Moreno, R. (2000). A Learner-Centered Approach to 

Multimedia Explanations: Deriving Instructional Design Principles from 

Cognitive Theory. Interactive Multimedia Electronical Journal of 

Computer-Enhanced Learning. Sótt 14. maí 2012 af 

http://imej.wfu.edu/articles/2000/2/05/index.asp 

McMillan, J. H. (2008). Educational Research-Fundamentals for the 

Consumer (5. útgáfa). Boston: Pearson International Edition. 

Mitchell, R. og F. Myles. (1998). Second Language Learning Theories. 

Oxford: Oxford University Press. 

Moreno, R., og Valdez, A. (2005). Cognitive load and learning effects of 

having students organize pictures and words in multimedia 

environments: The role of student interactivity and feedback. 

Educational Technology Research and Development, 53( ),      45. 

Náms- og kennsluskrá: Háskólaárið 2000 - 2001. (2000). Auður Torfadóttir, 

Elín Jóna Þórsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson (ritstjórar). Reykjavík: 

Kennaraháskóli Íslands. 

Náms- og kennsluskrá: Háskólaárið 2004 - 2005. (2004). Amalía 

Björnsdóttir, Börkur Hansen, Elín Jóna Þórsdóttir, Heiðrún 

Kristjánsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson (ritstjórar). Reykjavík: 

Kennaraháskóli Íslands. 

Noemi, D. (e.d.). Computer-assisted language learning: Increase of freedom 

of submission to machines?. Sótt 15. október 2011 af 

http://www.terra.es/personal/nostat 

Reykjavíkurborg. (2011). Stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur. 

Sótt 20. mars 2012 af 

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/Skola_og_fristundasvi

d/skjol/Starfsa_tlun_2011.pdf 

Schüler, A., Scheiter, K. og van Genuchten, E. (2011). The Role of Working 

Memory in Multimedia Instruction: Is Working Memory Working During 

Learning from Text and Pictures? Educational Psychology Review, 23(3), 

389-411. 

Sígurlína Daviðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 

(Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum 

(bls.219-235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

http://imej.wfu.edu/articles/2000/2/05/index.asp
http://www.terra.es/personal/nostat/
http://www.terra.es/personal/nostat/
http://www.terra.es/personal/nostat
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/Skola_og_fristundasvid/skjol/Starfsa_tlun_2011.pdf
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/Skola_og_fristundasvid/skjol/Starfsa_tlun_2011.pdf


 

106 

Son, J., Robb, T. og Charismiadji, I. (2011). Computer Literacy and 

Competency: A Survey of Indonesian Teachers of English as a Foreign 

Language. CALL-EJ, 12(1), 26-42. Sótt 8. júní 2012 af 

http://callej.org/journal/12-1/Son_2011.pdf. 

Sulistyowati, T. (2011). Bringing movies into the Listening classroom to 

introduce Authentic Material to the EFL students. Sótt 13. maí 2012 af 

http://jurnal.umk.ac.id/mawas/2011/juni/BRINGING%20MOVIES%20IN

TO%20THE%20LISTENING.pdf 

Sun, Z. (2010). Language Teaching Materials and Learner Motivation. 

Journal of Language Teaching and Research, 1(6), 889-892. 

Surveymonkey. (e.d.). Sótt 13. mars 2012 af 

http://www.surveymonkeys.com. 

Tomlinson, C.A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability 

classrooms.(2. útgáfa). Alexandria: ASCD. 

Thornton, P. og Houser, C. (2005). Using mobile phones in English education 

in Japan. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 217-228. 

Ushioda, E., og Dörnyei, Z. (2012). Motivation. Í S. Gass og A. Mackey 

(ritstjóri), The Routledge handbook of second language acquisition (bls. 

396-409). New York: Routledge. 

Vahid, Z.Z. og Ambigapathy, P. (2011). A Review on the Effectiveness of 

Using Authentic Materials in ESP Courses. English for Specific Purposes 

World, 3(10), 1-14. 

Warschauer, M. (1996a). Computer Assisted Language Learning: an 

Introduction. Í Fotos S. (ritstjóri), Multimedia language teaching (3-20). 

Tokyo: Logos International. 

Warschauer, M. (1996b). Motivational aspects of using computers for 

writing and communication. Í M. Warschauer (ritstjóri), 

Telecollaboration in foreign language learning: Proceedings of the 

Hawai'i symposium (bls. 29- 6). Honolulu, HI: University of Hawai’i 

Second Language Teaching and Curriculum Center. 

Yang, Y. (2010). Computer-assisted Foreign Language Teaching: Theory and 

Practice. Journal of Language Teaching and Research, 1(6), 909-912. 

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir. (2001). Veiðum menntun í Netið: Um 

námskenningar og nýja miðla og áhrif þeirra á nám og kennslu. Óbirt 

M.ed.-ritgerð: Kennaraháskóli Íslands. 

 

http://callej.org/journal/12-1/Son_2011.pdf
http://jurnal.umk.ac.id/mawas/2011/juni/BRINGING%20MOVIES%20INTO%20THE%20LISTENING.pdf
http://jurnal.umk.ac.id/mawas/2011/juni/BRINGING%20MOVIES%20INTO%20THE%20LISTENING.pdf
http://www.surveymonkeys.com/
http://www.ict4lt.org/en/warschauer.htm
http://www.ict4lt.org/en/warschauer.htm


 

107 

Þuríður Jóhannsdóttir og Kristín Guðmundsdóttir. (2004). Væntingar og 

veruleiki: Notkun upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu í 

nokkrum grunnskólum á Íslandi haustið 2003. Netla – veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt 3. júlí 2012 af 

http://netla.khi.is/greinar/2004/012/index.htm 

 

 

 

http://netla.khi.is/greinar/2004/012/index.htm




 

109 

Viðauki A – Bréf til þátttakenda 

Ágæti þátttakandi. 

 

Sonja Suska heiti ég og er grunnskólakennari og M.Ed nemi við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Mig langar til að biðja þig um að taka 

þátt í eftirfarandi könnun sem hefur meðal annars það markmið að athuga 

hvort og að hversu miklu leyti tölvur og upplýsingatækni eru nýtt við 

tungumálakennslu í grunnskólum Íslands. Ég vonast eftir jákvæðum 

undirtektum og skjótum svörum.  

Hér á eftir verður þú spurð(ur) um ýmis atriði sem varða m.a. tölvukunnáttu 

þína. Það tekur þig u.þ.b. 10 mínútur að svara könnuninni. Þér er heimilt að 

sleppa spurningunum ef þú kýst svo. Hins vegar hvet ég þig til þess að svara 

þeim öllum því að þátttaka þín í könnuninni er ákaflega mikils virði til að fá 

sem breiðasta og besta svörun.  

Í kjölfar spurningakönnunarinnar er áætlað að safna verkefnum sem 

flokkast undir tölvustudda tungumálakennslu í handbók, ef næg þátttaka 

fæst. Ef þið eigið í ykkar fórum verkefni (frá ykkur sjálfum) sem fallið gætu 

undir þá lýsingu, væri ég þakklát fyrir að fá þau send í tölvupósti. Handbókin 

verður send rafrænt til allra sem sent hafa verkefni. Einnig verður hægt að 

nálgast niðurstöður rannsóknarinnar með því að senda mér beiðni á 

tölvupósti. 

Litið er á svörun sem samþykki fyrir þátttöku. Ekki verður með nokkru móti 

hægt að rekja svörin til þátttakenda. Rétt er að taka fram að gögnum verður 

eytt að könnun og vinnslu lokinni. 

Um leið og ég þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að svara 

spurningunum sem hér koma á eftir vil ég ítreka að svör þín skipta mjög 

miklu máli fyrir gæði rannsóknarinnar og um leið til að bæta þekkingu á 

þessu sviði. 

Könnunin er hluti af meistaraprófsritgerð minni. Leiðsögukennari minn er 

Michael Dal, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar er þér velkomið að hafa samband við mig í 

síma (...) eða í netfangið (...). 

 

Með vinsemd og kæru þakklæti fyrir þátttökuna, Sonja Suska 
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Viðauki B – Spurningar og tiðni svara 

1.Hluti (almennar upplýsingar) 

1. Kyn (N=135) 

2. Aldur (N=137) 

3. Hver er menntun þín? (N=134) 

4. Hversu mikla kennslureynslu hefur þú ? (N=136) 

5. Þar af tungumálakennsla: (N=135) 

6. Hvaða tungumál kennir þú? (N=133) 

7. Hversu marga tíma kennir þú á viku? (N=130) 

8. Þar af tungumálakennsla? (N=130) 

9. Á hvaða stigum kennir þú tungumál? (Mögulegt er að haka við fleiri 

en eitt svar) (N= 

10. Hversu margir nemendur eru í skólanum þar sem þú kennir? 

(N=132) 

11. Hversu margir nemendur eru að meðaltali í bekkjunum sem þú 

kennir? (N=134) 

12. Hvernig er aðgangur nemenda að tölvum á skalanum 1-5? (N= 135) 

 

2. Hluti: Tölvureynsla kennara 

13. Hversu mörg ár hefur þú notað tölvu?  (N=135) 

14. Hefur þú greiðan aðgang að tölvu? (N= 135) 

15. Hefur þessi tölva nettengingu? (N=135) 

16. Hver kenndi þér að nota tölvu í upphafi? (N=130) 

17. Hvernig myndir þú meta tölvukunnáttu þína á skalanum 1-5? 

(N=135) 

18. Hvernig myndir þú meta Internetlæsi þitt á skalanum 1-5? (N=135) 

19. Hvernig metur þú gæði tölvukennslu í kennaranáminu á skalanum 

1-5? (N=124) 

20. Hversu oft notar þú eftirfarandi? (N=136) 
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21. Hvernig myndirðu meta tölvukunnáttu þína á eftirfarandi sviðum. 

(N=136) 

22. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 

(N=137)
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Viðauki C – Fylgni breyta við nemendanotkun 
upplýsingatækni 
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