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Fylgiskjöl 

Bréf til gæðastjóra 

 

Akureyri, 12. febrúar 2013 

 

Sigrún Magnúsdóttir, gæðastjóri 

 

Undirritaðar eru nemar í kennarafræðinámi við Háskólann á Akureyri, stefnt er að útskrift úr 

grunnnámi í júní 2013. Við erum að vinna að B.Ed.-lokaverkefninu okkar sem ber heitið 

Gagnvirkir vefmiðlar í skólastarfi. Ákveðið var að leita til kennaranema við Háskólann á 

Akureyri um að taka þátt í stuttri spurningakönnun. Markmið okkar er að leita eftir svörum 

við því hvert viðhorf verðandi kennara er til aukinnar notkunar á gagnvirkum vefmiðlum í 

skólastarfi. 

 Við höfum útbúið spurningalista sem við viljum biðja þá kennaranema sem eru á 2. til 

4. ári á mið- og efsta stigi að svara fyrir okkur. Spurningalistinn er ekki merktur með nafni, 

ekki verður hægt að rekja svörin til einstaklinga og verður öllum svörum eytt eftir úrvinnslu. 

 Hér með óskum við eftir samþykki hjá kannanateymi Háskólans á Akureyri um að 

hafa samband við kennaranema og leggja fyrir könnunina. Meðfylgjandi er útprentaður 

spurningalisti en hann mun vera á rafrænu formi þegar hann verður sendur út. 

 

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum má hafa samband í gegnum netföngin 

ha070180@unak.is og ha060202@unak.is. 

 

Með fyrirfram þökk, 

 

Nemar í kennarafræðinámi við Háskólann á Akureyri 

 

        

Heike Viktoria Kristínardóttir kt.: 100286-2039 

 

        

Íris Berglind C. Jónasdóttir kt.: 280986-2409 
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Bréf til þátttakenda 

 

 

 

 

Sæl/Sæll ... 

 

 

 

Könnun um viðhorf kennaranema til aukinnar notkunar á gagnvirkum vefmiðlum í skólastarfi. 

 

 

Í þessum spurningalista eru nokkrar spurningar sem þú ert beðin(n) um að svara. 

Spurningalistinn er saminn af kennaranemum við Háskólann á Akureyri sem eru að vinna 

B.Ed.-lokaverkefnið sitt sem ber heitið Gagnvirkir vefmiðlar í skólastarfi. Markmiðið með 

spurningalistanum er að afla upplýsinga um viðhorf verðandi kennara til aukinnar notkunar 

gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi. Spurningalistinn er nafnlaus, ekki verður hægt að rekja 

svörin til einstaklinga og verður öllum svörum eytt eftir úrvinnslu. 

 

 

 

Til að taka þátt í könnuninni smellirðu á slóðina hér að neðan: 

 

http://stefania.unak.is/stefania/unakkonnun.asp?konnun=58&svid=629200160328 

 

Ef ekki virkar að smella á slóðina skaltu afrita hana (alla línuna) og setja í vafrann hjá þér. 

 

 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

 

Heike Viktoria Kristínardóttir og Íris Berglind C. Jónasdóttir 
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Spurningalistinn 

 

Spurningalisti um viðhorf kennaranema til aukinnar notkunar á 

gagnvirkum vefmiðlum í skólastarfi. 

  

 

Í þessum spurningalista eru nokkrar spurningar sem þú ert beðin(n) um að svara. 

Spurningalistinn er saminn af kennaranemum við Háskólann á Akureyri sem eru að vinna 

B.Ed.-lokaverkefnið sitt sem ber heitið Gagnvirkir vefmiðlar í skólastarfi. Markmiðið með 

spurningalistanum er að afla upplýsinga um viðhorf verðandi kennara til aukinnar 

notkunar gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi. Spurningalistinn er nafnlaus, ekki verður hægt 

að rekja svörin til einstaklinga og verður öllum svörum eytt eftir úrvinnslu. 

 

1. Hvert er kyn þitt?  

   Karl  

   Kona  

 

2. Aldur?  

   20-29 ára  

   30-39 ára  

   40-49 ára  

   50 ára eða eldri  

 

3. Á hvaða ári ertu í námi?  

   2. ári  

   3. ári  

   4. ári  

 

4. Fyrir hvaða skólastig ertu að sérhæfa þig?  

   Miðstig með áherslu á yngri barna kennslu  

   Miðstig  

   Efsta stig  

 

5. Hefurðu reynslu af því að kenna?  

   Já  

   Nei  
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6. Telur þú að miðlalæsi ungs fólks sé að breytast með tilkomu gagnvirkra vefmiðla (til 

dæmis Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, blogg/vikar (e. wikis), o.fl.)?  

   Já  

   Nei  

   Hlutlaus  

 

7. Telur þú að gagnvirkir vefmiðlar henti öllum námsgreinum jafn vel?  

   Já  

   Nei  

 

 Ef nei, hvaða námsgreinum henta þeir best og af hverju?  

  

 

 

 

 

 

8. Hversu mikið munt þú nýta þér gagnvirka vefmiðla í skólastarfi?  

   Ekkert  

   Lítið  

   Hvorki mikið né lítið  

   Mikið  

   Mjög mikið  

 

 

9. Hvernig munt þú nýta þér gagnvirka vefmiðla í skólastarfi? Hægt er að merkja við fleiri en 

einn möguleika. 

 

 Hakaðu í viðeigandi reiti  

   Í foreldrasamskiptum 

   Í kennslu 

   Í samskiptum við aðra kennara 

   Í samskiptum við aðra starfsmenn skólans 

   Í samskiptum við nemendur 

 

 Annað  
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10. Hvaða gagnvirku vefmiðlar telur þú að gætu nýst í skólastarfi í eftirfarandi þáttum? Hægt 

er að merkja við fleiri en einn möguleika. 

 

 Í foreldrasamstarfi 

 Hakaðu í viðeigandi reiti  

   Blogg/vikar (e. wikis) 

   Facebook 

   Google Apps 

   Mentor 

   MySpace 

   Twitter 

   YouTube 

   Annað 

   Ekkert 

 

 Aukin þátttaka foreldra í námi barna sinna 

 Hakaðu í viðeigandi reiti  

   Blogg/vikar (e. wikis) 

   Facebook 

   Google Apps 

   Mentor 

   MySpace 

   Twitter 

   YouTube 

   Annað 

   Ekkert 

 

 Sem bakland fyrir kennara 

 Hakaðu í viðeigandi reiti  

   Blogg/vikar (e. wikis) 

   Facebook 

   Google Apps 

   Mentor 

   MySpace 

   Twitter 

   YouTube 

   Annað 

   Ekkert 
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 Upplýsingaflæði milli nemenda 

 Hakaðu í viðeigandi reiti  

   Blogg/vikar (e. wikis) 

   Facebook 

   Google Apps 

   Mentor 

   MySpace 

   Twitter 

   YouTube 

   Annað 

   Ekkert 

 

 Aukið samstarf milli nemenda 

 Hakaðu í viðeigandi reiti  

   Blogg/vikar (e. wikis) 

   Facebook 

   Google Apps 

   Mentor 

   MySpace 

   Twitter 

   YouTube 

   Annað 

   Ekkert 

 

 Hakaðu við til að staðfesta að sé í lagi að senda þitt framlag. 

 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 
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Niðurstöður könnunar í töflum og myndum 

 

 

1) Hvert er kyn þitt? 

 

 

Tafla 6: Fjöldi og hlutfall svarenda skipt eftir kyni 

 

 

 

2) Aldur? 

 

 

Tafla 7: Fjöldi og hlutfall svarenda skipt eftir aldri 

 

 

 

3) Á hvaða ári ertu í námi? 

 

 

Tafla 8: Fjöldi og hlutfall svarenda skipt eftir námsári 

 

 

 

Kyn Fjöldi Fjöldi (%)

Karl 8 17,39%

Kona 38 82,61%

Samtals 46 100,00%

Aldur Fjöldi Fjöldi (%)

20-29 ára 22 47,83%

30-39 ára 18 39,13%

40-49 ára 4 8,70%

50 ára eða eldri 2 4,35%

Samtals 46 100,00%

Námsár Fjöldi Fjöldi (%)

2. ári 10 21,74%

3. ári 21 45,65%

4. ári 15 32,61%

Samtals 46 100,00%
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4) Fyrir hvaða skólastig ertu að sérhæfa þig? 

 

 

Tafla 9: Fjöldi og hlutfall svarenda skipt eftir sérhæfingu 

 

 

 

5) Hefurðu reynslu af því að kenna? 

 

 

Tafla 10: Fjöldi og hlutfall svarenda skipt eftir reynslu í kennslu 

 

 

 

6) Telur þú að miðlalæsi ungs fólks sé að breytast með tilkomu gagnvirkra vefmiðla (til 

dæmis Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, blogg/vikar (e. wikis), o.fl.)? 

 

 

Tafla 11: Fjöldi og hlutfall svarenda vegna viðhorfs til breytts miðlalæsis ungs fólks með tilkomu 

gagnvirkra vefmiðla 

 

 

 

 

Skólastig Fjöldi Fjöldi (%)

Efsta stig 22 47,83%

14 30,43%

10 21,74%

Samtals 46 100,00%

Miðstig

Miðstig með áherslu á yngri barna kennslu

Reynsla af kennslu Fjöldi Fjöldi (%)

Já 10 21,74%

Nei 36 78,26%

Samtals 46 100,00%

Fjöldi Fjöldi (%)

Já 39 84,78%

Nei 0 0,00%

Hlutlaus 6 13,04%

Ósvarað 1 2,17%

Samtals 46 100,00%

Svarmöguleikar
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7) Telur þú að gagnvirkir vefmiðlar henti öllum námsgreinum jafn vel? 

 

Tafla 12: Fjöldi og hlutfall svarenda vegna viðhorfs til jafnrar nýtingar gagnvirkra vefmiðla í 

öllum námsgreinum 

 

 

Ef nei, hvaða námsgreinum henta þeir best og af hverju?  

„Samfélagsgreinum ýmiskonar.“ 

„Tungumálum, samfélagsfræðigreinum, jafnvel raungreinum.“ 

„Fjölmiðlafræði því fjölmiðlar eru jú mið á netinu.“ 

„Nánast öllum myndi ég segja, en minnst e.t.v. stærðfræði og öðrum sérfögum eins og 

heimilisfræði, íþróttum og þessháttar. Vil ekki meina að það gæti ekki gagnast bara 

minna að einhverju leiti.“ 

„Ég tel hægt að nýta gagnvirka vefmiðla í mun minna mæli í heimilisfræði, hönnun og 

smíði, íþróttum, sundi og listgreinum. En vel hægt að koma því fyrir í kennslu í 

þessum greinum þó aðrar greinar séu betur til þess fallnar.“ 

„Tungumála og samfélagsgreinum.“ 

„?“ 

„Stærðfræði, Sögu, Landafræði, Náttúrufræði, Ensku, Dönsku.“ 

 

 

8) Hversu mikið munt þú nýta þér gagnvirka vefmiðla í skólastarfi? 

 

Tafla 13: Fjöldi og hlutfall svarenda um nýtingu gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi 

 

 

Fjöldi Fjöldi (%)

Já 34 73,91%

Nei 10 21,74%

Ósvarað 2 4,35%

Samtals 46 100,00%

Svarmöguleikar

Fjöldi Fjöldi (%)

Ekkert 0 0,00%

Lítið 0 0,00%

Hvorki mikið né lítið 15 32,61%

Mikið 28 60,87%

Mjög mikið 3 6,52%

Samtals 46 100,00%

Svarmöguleikar
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9) Hvernig munt þú nýta þér gagnvirka vefmiðla í skólastarfi? Hægt er að merkja við 

fleiri en einn möguleika. 

 

 

Tafla 14: Fjöldi og hlutfall svarenda um nýtingu gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi eftir sviðum 

 

 

 

Annað: „Dæmi um vefmiðla sem mikið eru notaðir í skólum er mentor.“ 

 

 

 

Mynd 3: Fjöldi svarenda um nýtingu gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi eftir sviðum 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi Fjöldi (%)

41 89,13%

Í kennslu 39 84,78%

Í samskiptum við aðra kennara 38 82,61%

Í samskiptum við aðra starfsmenn skólans 34 73,91%

Í samskiptum við nemendur 31 67,39%

Í foreldrasamskiptum

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Í foreldrasamskiptum

Í kennslu

Í samskiptum við aðra kennara

Í samskiptum við aðra starfsmenn skólans

Í samskiptum við nemendur

Fjöldi svarenda 
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10) Hvaða gagnvirku vefmiðlar telur þú að gætu nýst í skólastarfi í eftirfarandi þáttum? 

Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika. 

 

 

Tafla 15: Fjöldi og hlutfall svarenda um nýtingu mismunandi gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi 

eftir sviðum 

 

 

 

 

Mynd 4: Fjöldi svarenda um nýtingu mismunandi gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi eftir sviðum  

Blogg/vikar Facebook Google Apps Mentor MySpace Twitter YouTube Annað Ekkert

(e. w ikis)

Í foreldrasamstarfi 21 25 11 43 2 1 16 10 0

45,65% 54,35% 23,91% 93,48% 4,35% 2,17% 34,78% 21,74% 0,00%

Aukin þátttaka foreldra 23 22 9 41 2 1 8 10 1

í námi barna sinna 50,00% 47,83% 19,57% 89,13% 4,35% 2,17% 17,39% 21,74% 2,17%

Sem bakland 19 24 12 35 2 3 17 10 2

fyrir kennara 41,30% 52,17% 26,09% 76,09% 4,35% 6,52% 36,96% 21,74% 4,35%

Upplýsingaflæði 23 36 11 14 7 11 11 6 1

milli nemenda 50,00% 78,26% 23,91% 30,43% 15,22% 23,91% 23,91% 13,04% 2,17%

Aukið samstarf 21 36 17 9 5 12 13 9 2

milli nemenda 45,65% 78,26% 36,96% 19,57% 10,87% 26,09% 28,26% 19,57% 4,35%
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Upplýst samþykki þátttakenda í viðtölum 

 

 

 

 

Upplýst samþykki 

Við undirritaðar, Heike Viktoria Kristínardóttir og Íris Berglind C. Jónasdóttir, erum nemar í 

kennarafræði við Háskólann á Akureyri. Við erum að vinna að B.Ed. lokaverkefni undir 

leiðsögn Braga Guðmundssonar, prófessors og formanns kennaradeildar HA. Viðtalið felst í 

því að kanna viðhorf kennaranema til notkunar gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi. Opnar og 

hálfopnar spurningar verða hafðar til viðmiðunar í viðtalinu þar sem sveigjanleiki verður til 

staðar þannig að viðhorf viðmælanda geti komið skýrt fram.  

 

Reiknað er með að viðtalið taki eigi lengur en 30 mínútur. Viðtalið verður tekið upp á stafrænt 

upptökutæki og í kjölfarið ritað orð frá orði. Ekki er skylda að svara öllum spurningum sem 

rannsakendur spyrja ef viðmælandi, af einhverjum ástæðum, vill ekki svara. Farið verður með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði hægt að rekja þær. 

Öllum frumgögnum verður eytt þegar lokaverkefninu hefur verið skilað eigi síðar en 30. apríl 

2013. 

 

Ég samþykki hér með að deila skoðun minni í viðtali eins og því er lýst.  

 

_____________________________   ____________________________ 

Undirskrift viðmælanda    Staður og dagsetning 

 

Undirskrift kennaranema til staðfestingar á að upplýsts samþykkis hafi verið aflað: 

 

             

Heike Viktoria Kristínardóttir   Íris Berglind C. Jónasdóttir 
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Viðtalsrammi 

 

 

Viðtalsspurningar: 

 

1. Þegar þú heyrir minnst á gagnvirka vefmiðla, hvaða gagnvirki vefmiðill kemur fyrst 

upp í huga þinn? 

1.1.Hvernig væri hægt að nýta þann vefmiðil í skólastarfi? 

2. Hversu mikla reynslu hefur þú af því að nota gagnvirka vefmiðla? 

3. Hvernig telur þú að hægt sé að nýta gagnvirka vefmiðla í kennslu? 

4. Hvernig telur þú að hægt sé að nýta gagnvirka vefmiðla í foreldrasamstarfi? 

5. Hvernig telur þú að hægt sé að nýta Fésbókina í skólastarfi? (kostir og gallar) 

6. Hvaða kostir telur þú að séu við notkun gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi? 

7. Hvaða galla sérð þú við notkun gagnvirkra vefmiðla í skólastarfi? (Hvaða hindranir 

geta verið?) 

8. Finnst þér vera utanaðkomandi þrýstingur á þig sem verðandi kennara frá samfélaginu, 

nemendum, skólum og skólastjórnendum að þú þurfir að nota gagnvirka vefmiðla í 

starfi þínu í framtíðinni? 

9. Hvað hvetur þig mest til að vilja nota gagnvirka vefmiðla í kennslu? 

10. Er eitthvað meira sem þú vilt bæta við? 


