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Ágrip
Ritgerð þessi er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í kennaradeild við Háskólann á
Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur, annars vegar að skoða
viðhorf nemenda við Keili á speglaðri kennslu og hins vegar að kanna hverjir
helstu kostir og ókostir þessa kennslufyrirkomulags eru. Markmið
rannsakanda var að öðlast dýpri skilning á speglaðri kennslu og hvað beri að
hafa í huga við notkun hennar. Í því skyni var rætt við þrjá kennara Keilis.
Gagnasöfnun fór fram í mars 2014 og var gagna aflað með tvennu móti,
annars vegar voru tekin viðtöl við þrjá kennara í Keili, en þar hefur kennsla
verið spegluð síðan um haustið 2012, og hins vegar var lögð rafræn könnun
fyrir staðnemendur í Keili. Í samvinnu við samnemanda í kennaradeild HA
var gerð heimasíða sem ætluð er fyrir nemendur í þýsku (ÞÝS103). Á
heimasíðunni má finna gagnvirkt námsefni í formi fyrirlestra, skýringa og
verkefna sem útbúin voru í tengslum við þessa rannsókn. Við smíð
námsefnisins var stuðst við niðurstöður erlendra rannsókna sem og
niðurstöður megindlegrar rannsóknar sem lögð var fyrir nemendur Keilis.
Hugmyndin er sú að efni heimasíðunnar geti nýst þýskukennurum sem kenna
eftir spegluðu fyrirkomulagi.
Niðurstöður rannsóknar sýna almenna ánægju nemenda í garð
fyrirkomulagsins. Helstu kostir speglaðrar kennslu felast í aukinni virkni
nemenda, möguleikanum á að horfa oft á fyrirlestra og góðri nýtingu á
kennslustund. Meðal ókosta má nefna að nemendur verða að vera tengdir við
Internetið og að aðferðin krefst nokkurs undirbúnings af hálfu kennara, sér í
lagi í fyrsta skipti sem hún er notuð. Rannsóknin leiddi ljós mikilvægi þess að
kennarar endurtaki ekki fyrirlestra sem settir hafa verið á netið í
kennslustundunum sjálfum.
Í kennslu er sífellt leitast við að virkja áhuga nemenda og fá þá til þess að
taka þátt og vera sjálfstæðir. Spegluð kennsla virðist henta vel til þessa.
Kennslufyrirkomulagið er fremur nýtt af nálinni og verður því gerð ítarleg
skil í ritgerðinni og farið yfir niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið.
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið er mjög lítið en það
helgast af því að enn sem komið er kenna fáir speglaða kennslu.

iii

Abstract
This thesis is the final assignment for an M.Ed. degree in Education Sciences
at Akureyri University. The main goal is twofold: to explore students´
attitudes towards flipped classroom at Keilir and identify advantages and
disadvantages of the teaching arrangement. The researcher´s aim was to gain
deeper understanding of flipped classroom and what needs to be considered
when using it. To obtain this goal three teachers of Keilir were interviewed.
The data was gathered in March 2014 and it was done both qualitatively
and quantitatively. The quantitative data was gathered by sending a survey to
the students of Keilir, an educational instituition where teaching has been
flipped since autumn 2012. The qualitative data was gathered by interviewing
three teachers at Keilir. In cooperation with a fellow student in Education
Sciences at Akureyri University a homepage for a beginner’s course in
German was designed. On the homepage video lectures, slides and projects
can be found. In constructing the course material the findings of researches
were used, both international ones as well as the quantitative research done in
Keilir. The idea is that German instructors that choose to flip their classroom
can use the homepage and the material that´s on it in their teaching.
The results of the research indicate that students at Keilir are pleased with
the teaching method. Among advantages of the method are more engagement
on behalf of the students, the possibility to watch lectures repeatedly and
good utilisation of a lesson. The need to be connected to the Internet is
considered to be a disadvantage, as well as the considerable amount of time
that teachers need for preparing, especially for the first time. The study
reveals the importance of teachers not repeating the online lectures in class.
In teaching the aim is always to encourage students to engage and be
independent learners. Flipped teaching seems to be well suited for that. The
method is rather new and it will be thoroughly discussed in this paper.
The main restriction of the research is that the sample size is small
because it is still quite rare for teachers to flip their classroom.
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Formáli
Verkefni þetta er lokaverkefni til fullnaðar M.Ed.-prófs í menntunarfræði.
Vægi verkefnisins er 30 einingar.
Mínar þakkir fá Finnur Friðriksson dósent við Háskólann á Akureyri sem
veitti leiðsögn við gerð verkefnis, kennarar og starfsfólk Keilis sem tóku
prýðilega á móti okkur og gerðu rannsóknina eins ánægjulega og raun bar
vitni, Rakel Margrét Viggósdóttir vinkona og samnemandi sem gerði hluta
verkefnis með mér.
Viðmælendum sem og nemendum Keilis sem tóku þátt í rannsókninni
kann ég mínar bestu þakkir.
Einnig vil ég þakka öllum mínum, sérstaklega Guðmundi, Láru og Tuma,
fyrir allt og allt.

v

Efnisyfirlit
Myndir ........................................................................................................... ix	
  
Töflur ............................................................................................................. xi	
  
1.	
   Inngangur ................................................................................................. 1	
  
2.	
   Markmið aðalnámskrár og virkt nám ................................................... 3	
  
3.	
   Kennsluaðferðir ........................................................................................ 5	
  
4.	
   Spegluð kennsla ........................................................................................ 7	
  
4.1	
   Hvað er spegluð kennsla? ................................................................. 7	
  
4.2	
   Kostir speglaðrar kennslu ................................................................. 9	
  
4.3	
   Ókostir speglaðrar kennslu ............................................................. 10	
  
4.4	
   Notkun spjaldtölvu í kennslu .......................................................... 11	
  
4.5	
   Samantekt um speglaða kennslu ..................................................... 13	
  
5.	
   Aðferðafræði ........................................................................................... 15	
  
5.1	
   Rannsóknarspurningar .................................................................... 15	
  
5.2	
   Rannsóknaraðferð ........................................................................... 15	
  
5.3	
   Þátttakendur .................................................................................... 17	
  
5.4	
   Gagnagreining................................................................................. 18	
  
5.5	
   Siðferðileg atriði ............................................................................. 18	
  
6.	
   Niðurstöður ............................................................................................. 19	
  
6.1	
   Niðurstöður megindlegrar rannsóknar ............................................ 19	
  
Opin svör nemenda ........................................................................ 34	
  
6.2	
   Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar .............................................. 36	
  
6.3	
   Samantekt á megindlegum hluta rannsóknar .................................. 42	
  
6.4	
   Samantekt á eigindlegum hluta rannsóknar .................................... 43	
  
7.	
   Umræður ................................................................................................. 45	
  

8.	
   Gagnvirkt námsefni ................................................................................49	
  
9.	
   Lokaorð ...................................................................................................55	
  
Heimildir ......................................................................................................57	
  
Fylgiskjöl ......................................................................................................61	
  

Myndir
Mynd	
  5.1	
  	
  Aldur	
  og	
  kyn	
  þátttakenda	
  _____________________________________	
  19	
  
Mynd	
  5.2	
  	
  Á	
  hvaða	
  námsbraut	
  ertu?	
   ____________________________________	
  20	
  
Mynd	
  5.3	
  	
  Hvora	
  aðferðina	
  telurðu	
  henta	
  betur?	
   __________________________	
  20	
  
Mynd	
  5.4	
  	
  Ef	
  já,	
  hvora	
  aðferðina	
  telurðu	
  virka	
  betur	
  fyrir	
  þig?	
  og	
  Hvert	
  er	
  viðhorf	
  þitt	
  
gagnvart	
  kennslufyrirkomulaginu	
  í	
  Keili?	
   _________________________________	
  21	
  
Mynd	
  5.5	
  	
  Hvernig	
  telur	
  þú	
  eftirfarandi	
  fög	
  henta	
  fyrir	
  speglaða	
  kennslu?	
  _______	
  22	
  
Mynd	
  5.6	
  	
  Hvernig	
  telur	
  þú	
  íslensku/dönsku	
  henta	
  fyrir	
  speglaða	
  kennslu?	
  ______	
  22	
  
Mynd	
  5.7	
  	
  Hvernig	
  telur	
  þú	
  ensku/þýsku	
  henta	
  fyrir	
  speglaða	
  kennslu?	
  _________	
  23	
  
Mynd	
  5.8	
  	
  Hvernig	
  telur	
  þú	
  stærðfræði/eðlisfræði	
  henta	
  fyrir	
  speglaða	
  kennslu?	
   _	
  23	
  
Mynd	
  5.9	
  	
  Hvernig	
  telur	
  þú	
  líffræði/sögu	
  henta	
  fyrir	
  speglaða	
  kennslu?	
  _________	
  24	
  
Mynd	
  5.10	
  Hvernig	
  telur	
  þú	
  upplýsingatækni/félagsfræði	
  henta	
  fyrir	
  speglaða	
  
kennslu?	
  ___________________________________________________________	
  25	
  
Mynd	
  5.11	
  	
  Hvernig	
  telur	
  þú	
  viðskiptafræði	
  henta	
  fyrir	
  speglaða	
  kennslu?	
   ______	
  25	
  
Mynd	
  5.12	
  	
  Horfir	
  þú	
  á	
  fyrirlestra	
  sem	
  kennari	
  setur	
  inn	
  fyrir	
  tíma?	
  ____________	
  26	
  
Mynd	
  5.13	
  	
  Hversu	
  oft	
  horfir	
  þú	
  vanalega	
  á	
  hvern	
  fyrirlestur?	
   ________________	
  27	
  
Mynd	
  5.14	
  	
  Horfir	
  þú	
  aftur	
  á	
  þá	
  hluta	
  fyrirlestrar	
  sem	
  eru	
  óljósir	
  eða	
  þú	
  átt	
  erfitt	
  
með	
  að	
  skilja?	
   ______________________________________________________	
  27	
  
Mynd	
  5.15	
  	
  Horfir	
  þú	
  á	
  fyrirlestur	
  í	
  heilu	
  lagi	
  eða	
  skiptir	
  þú	
  honum	
  upp	
  og	
  tekur	
  hlé?
	
  __________________________________________________________________	
  28	
  
Mynd	
  5.16	
  	
  Hvað	
  telurðu	
  þig	
  eyða	
  löngum	
  tíma	
  í	
  það	
  að	
  horfa	
  á	
  hvern	
  fyrirlestur?	
  28	
  
Mynd	
  5.17	
  	
  Hvað	
  finnst	
  þér	
  heppileg	
  lengd	
  á	
  fyrirlestri	
  (þ.e.a.s.	
  áður	
  en	
  þú	
  missir	
  
athygli)?	
  ___________________________________________________________	
  29	
  
Mynd	
  5.18	
  	
  Ég	
  vil	
  frekar	
  hlusta	
  á	
  kennara	
  halda	
  fyrirlestur	
  í	
  kennslustund	
  (þ.e.	
  ekki	
  
spegluð	
  kennsla)	
   ____________________________________________________	
  29	
  
Mynd	
  5.19	
  	
  Mér	
  finnst	
  erfitt	
  að	
  fylgjast	
  með	
  fyrirlestrum	
  sem	
  settir	
  eru	
  á	
  netið.	
  __	
  30	
  
Mynd	
  5.20	
  	
  Ég	
  missi	
  auðveldlega	
  einbeitingu	
  þegar	
  ég	
  er	
  að	
  hlusta	
  á	
  fyrirlestur	
  á	
  
netinu.	
  ____________________________________________________________	
  31	
  
Mynd	
  5.21	
  	
  Mér	
  finnst	
  of	
  mikill	
  tími	
  fara	
  í	
  verkefnavinnu	
  í	
  kennslustund	
  ________	
  32	
  
Mynd	
  5.22	
  	
  Ég	
  vil	
  frekar	
  nota	
  kennslustund	
  í	
  verkefnavinnu	
  heldur	
  en	
  að	
  hlusta	
  á	
  
fyrirlestur	
  kennara.	
  __________________________________________________	
  32	
  
Mynd	
  5.23	
  	
  Ég	
  tel	
  að	
  spegluð	
  kennsla	
  auki	
  skilning	
  minn	
  á	
  námsefninu.	
  _________	
  33	
  

Mynd	
  5.24	
  	
  Það	
  að	
  færa	
  fyrirlestra	
  úr	
  kennslustund	
  þannig	
  að	
  maður	
  hefur	
  meiri	
  
tíma	
  fyrir	
  verkefnavinnu	
  er	
  góð	
  nýting	
  á	
  kennslustund.	
   _____________________	
   33	
  
Mynd	
  5.25	
  	
  Mér	
  finnst	
  of	
  mikið	
  heimanám	
  í	
  speglaðri	
  kennslu.	
   _______________	
   34	
  

Töflur
Tafla	
  9.1	
  .....................................................................................................................	
  50	
  

1. Inngangur
Lokaverkefni þetta til M.Ed.-prófs frá Háskólanum á Akureyri skiptist í tvo
hluta. Fyrri hlutinn er fræðilegur bakgrunnur en í honum er spegluð kennsla
skilgreind og henni gerð skil, tæpt er á niðurstöðum rannsókna og gert grein
fyrir helstu kostum og ókostum kennslufyrirkomulagsins. Í þessum fræðilega
bakgrunni eru jafnframt niðurstöður megindlegrar rannsóknar sem gerð var á
meðal nemenda í Keili kynntar. Seinni hluti verkefnisins er gagnvirkt
verkefni sem unnið var út frá hinum fræðilega bakgrunni. Það er í formi
heimasíðu og námsefnis fyrir byrjendaáfanga í þýsku. Gagnvirka verkefnið
var unnið í samstarfi við samnemanda.
Spegluð kennsla (einnig nefnd vendikennsla, e. flipped classroom) er
nýlegt kennslufyrirkomulag sem hefur verið að ryðja sér til rúms hér á landi.
Aðferðin felur í sér að kennari setur fyrirlestra á netið og er ætlast til þess að
nemendur horfi á þá fyrir kennslustund. Kennslustundir eru síðan nýttar til
verkefnavinnu og er hugsunin sú að algengu kennslufyrirkomulagi sé snúið
við, þ.e. horft er á fyrirlestra heima og heimavinna er unnin í tíma.
Menntastofnunin Keilir var tekin til rannsóknar en í Keili er kennt með
speglaðri kennslu.
Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur, annars vegar að skoða
viðhorf nemenda við Keili til speglaðrar kennslu og hins vegar að kanna
hverjir helstu kostir og ókostir speglaðrar kennslu eru. Markmið rannsakanda
var að öðlast dýpri skilning á slíkum kennsluháttum og hvað beri að hafa í
huga þegar kennt er eftir þeim. Í því skyni var rætt við þrjá kennara Keilis og
þeir spurðir út í sína sýn á speglaða kennslu.
Niðurstöður rannsóknar sýna almenna ánægju nemenda í garð
speglaðrar kennslu. Jafnframt benda niðurstöður til þess að helstu kostir
speglaðrar kennslu felist í meiri virkni nemenda og að betur sé komið til móts
við ólíkar þarfir þeirra. Nemendur geta horft aftur á þá hluta fyrirlestra sem
þeir skilja ekki og verkefnavinna í kennslustund leiðir til aukinna samskipta
kennara við nemendur.
Rannsóknin leiddi í ljós að helstu ókostir speglaðrar kennslu væru að hún
krefst töluverðs undirbúnings af hálfu kennara og eins gætu kennarar veigrað
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sér við að tileinka sér nýja tækni. Þá virkar aðferðin illa ef nemendur horfa
ekki á fyrirlestra áður en þeir mæta í kennslustund. Mikilvægt er að kennarar
falli ekki í þá gryfju að endurtaka fyrirlestrana í kennslustund.
Út frá fræðilegum hluta ritgerðar var gagnvirkur hluti verkefnis
unninn. Til þessa voru fræði um speglaða kennslu nýtt, sem og niðurstöður
rannsókna og var útkoman heimasíða fyrir byrjendaáfanga í þýsku á
framhaldsskólastigi. Heimasíðunni er ætlað að gagnast kennurum sem spegla
kennslu sinni en inn á henni eru myndbandsfyrirlestrar, glærupakkar,
verkefni og námsmat. Við gerð fyrirlestra var til dæmis litið til niðurstaða
rannsókna varðandi hvaða lengd á fyrirlestrum sé best til þess fallin til þess
að auka líkur á að nemendur horfi á þá.
Ritgerðin er þannig uppbyggð að í fræðilegum hluta hennar er útskýrt í
hverju spegluð kennsla felst og farið yfir rannsóknir henni tengdar. Þá er
fjallað um kosti og galla aðferðarinnar. Einnig er komið inn á skóla án
aðgreiningar og virkt nám. Þá er sú aðferðafræði sem stuðst var við í
verkefninu kynnt og fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðum er
skipt í tvennt en gagnasöfnun fór fram með tvennu móti, annars vegar voru
tekin viðtöl við þrjá kennara Keilis og hins vegar var rafræn könnun send á
staðnemendur Keilis. Í fylgiskjölum má finna spurningalista sem notaðir voru
við gagnasöfnun.
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2. Markmið aðalnámskrár og virkt nám
Opinber menntastefna í framhaldsskólum er að starfa eftir hugmyndafræði
skóla án aðgreiningar (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) en stefnan byggir
á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda (Hrund Logadóttir, Steinunn
Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012, bls. 3). Kennsluhættir eiga að
veita öllum nemendum kost á því að nýta hæfileika sína til náms og eiga þeir
að fá að kljást við ólík verkefni (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 39-40).
Nemandi á að tileinka sér ákveðna lykilnámshæfni en í henni felst m.a. að
hann þekki styrkleika sína, geti sett sér raunhæf markmið, deilt þekkingu
sinni með öðrum, sé sjálfstæður í vinnubrögðum og geti skipulagt vinnutíma
sinn (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 32-33). Í skóla án aðgreiningar eru
hefðbundin form kennslustofu brotin upp þannig að styrkleikar allra fái að
njóta sín. Umhverfið er menntandi og tekur öllum nemendum opnum örmum
(Sapon-Shevin, 2007, bls. 6-15).
Virkt nám er það þegar nemandi er virkur þátttakandi í eigin námi og
hefur áhuga á að afla sér þekkingar (Gordon, 2001, bls. 12). Það er
nauðsynlegt til að auka skilning og bæta hæfni til að leysa vandamál. Í
aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 39) segir að skólastarf eigi að miða
að því að virkja nemendur og stuðla að sjálfstæði þeirra í námi. Rannsóknir
benda til þess að virkar námsaðferðir leiði til meiri þátttöku nemenda og
aukins skilnings á námsefninu heldur en hefðbundið fyrirlestraform (Prince,
2004, bls. 7, Zappe o.fl., 2009, bls. 2). John Dewey (1938/2000, bls. 35-39)
hélt því fram að nemendur ættu að vera virkir þátttakendur í skólastarfi, en
ekki bara sitja kyrrir og hlusta á kennarann. Kennari ætti því að leiðbeina
nemendum sínum í leit að upplýsingum og þekkingu en ekki mata þá.
Því miður lenda margir kennarar í vandræðum með að finna jafnvægi á
milli þess að virkja nemendur og að ná að ljúka yfirferð á öllu námsefninu.
Þetta á sérstaklega við í þeim tilfellum sem nemendur taka samræmd próf á
landsvísu eða þegar uppfylla þarf forkröfur fyrir erfiðari námskeið (Herreid
og Schiller, 2013, bls. 62). Speglað fyrirkomulag er möguleg lausn á þessum
vandræðum kennara, en þá geta þeir tekið upp fyrirlestra sína og sett þá á
sameiginlegt svæði nemenda fyrir kennslustund. Nemendur er þá gert að

3

horfa á fyrirlestra áður en þeir mæta í kennslustund, en henni er varið í nám
þar sem nemandi er virkur í þekkingarleit sinni og sýnir sjálfstæði. Nánar
verður fjallað um speglaða kennslu í kafla 4.
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3. Kennsluaðferðir
Kennsluaðferð er samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1999, bls. 9) „það
skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur,
viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er
keppt“. Kennari þarf að átta sig á hvar styrkleikar nemenda sinna liggja og
laga verkefni og kennsluaðferðir að því.
Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 43-46) skiptir kennsluaðferðum í níu
flokka. Í útlistunarkennslu miðlar kennari þekkingu sinni og útskýrir.
Algengasta aðferð í útlistunarkennslu er fyrirlestur og er hann mjög algengur
á háskóla-og framhaldsskólastigi. Fyrirlestrar hafa hlotið gagnrýni sem
kennsluaðferð og er það einkum vegna þess að nemendur sitja óvirkir á
meðan kennari talar. Erfitt getur verið að átta sig á hvort nemendur hafi
meðtekið námsefni þar sem þeir eru allir settir í einn flokk og fá allir sömu
upplýsingar. Þekkingu er miðlað til nemenda en ekki er unnið að öðrum
markmiðum einsog skilningi, leikni og viðhorfi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999,
bls. 52-55). Í þulunámi og þjálfunaræfingum er þekking nemenda könnuð og
styrkt. Kennarinn er í hlutverki verkstjóra og verkefni nemenda felast í að
tileinka sér kunnáttu eða leikni. Hér má nefna æfingar einsog yfirheyrslu upp
á töflu, kennslubókarkennslu, skriflegar æfingar úr námsbók eða á
vinnublöðum. Þessar kennsluaðferðir geta orðið einhæfar og þykir mörgum
kennslu- og námssálarfræðingum of mikil áhersla lögð á utanbókarlærdóm í
skólum landsins. Sé honum beitt er mikilvægt að nemendur skilji tilgang hans
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 70-71). Verklegar æfingar eru algengar í
list- og verkgreinum einsog skrift, íþróttum, mynd- og handmenntagreinum
og eðlis-og efnafræði. Hlutverk kennarans er að leggja heppileg verkefni fyrir
nemendur og skapa þægilegt andrúmsloft þannig að góður vinnuandi myndist
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 86-87). Umræðu- og spurnaraðferðir virkja
nemendur til umræðna og skoðanaskipta. Kennari þarf að skipuleggja
samræður, leggja fram spurningar og skapa óþvingað og þægilegt
andrúmsloft. Hér skiptir máli að uppröðun í skólastofu sé þannig að
nemendur sjái framan í hvern annan, t.d. með því að sitja í hring eða skeifu
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 44, 92). Innlifunaraðferðir og tjáning felast
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í því að nemendur lifi sig inn í aðstæður og tjái sig með skapandi hætti. Hér
má nefna sagnalist þar sem kennari segir sögur, og sjónsköpun þar sem
nemendur sjá fyrir sér námsefni í huganum. Sjónsköpun getur t.d. verið
heppileg í sögukennslu þar sem má sjá fyrir sér og lifa sig inn í sögulega
atburði (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 98-99).
Úrlausnarefni eru mikilvægur hluti af daglegu lífi því á hverjum degi þarf
einstaklingur að skoða mál, vega og meta og taka síðan ákvörðun.
Þrautalausnir er kennsluaðferð þar sem reynt er að líkja eftir raunverulegum
aðstæðum og vandamálum og gerður leikur úr því að vinna að lausn
vandamála. Með því að vinna að úrlausn þjálfa nemendur rökhugsun,
ályktunarhæfni og innsæi nemenda er þjálfuð. Þrautalausnir eru skyldar
leitaraðferðum, en við notkun þeirra fá nemendur þjálfun í að afla upplýsinga
og vinna úr þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 109-110). Hópvinnubrögð
eru kennsluaðferð þar sem nemendm er falið ákveðið viðfangsefni og þeir
skipta síðan með sér verkum og vinna saman að lausn verkefnisins. Í
hópvinnu þjálfast samvinna, nemendur læra að taka tillit til annarra og fá að
spreyta sig á ólíkum hlutverkum Jafnframt fá nemendur þjálfun í tjáningu,
samkennd eykst og félagsleg tengsl geta styrkst. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999,
bls. 136-138). Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni krefja nemendur um sjálfstæð
og skapandi vinnubrögð. Nemendur velja sér verkefni og leysa þau en
kennari er í hlutverki ráðgjafa til aðstoðar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.
150).
Kennara sem kennir eftir spegluðu fyrirkomulagi er frjálst að nýta sér
hverja þá kennsluaðferð sem hentar honum best í hverju tilfelli fyrir sig. Sem
dæmi gætu umræðu- og spurnaraðferðir verið heppilegar þegar æfa skal þýskt
tal og leitaraðferð verið heppileg í verkefnavinnu. Í kafla 8 verður nánar
fjallað um hvernig nýta megi einstakar kennsluaðferðir í þýskukennslu þar
sem kennslu er speglað.
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4. Spegluð kennsla
Upphaf speglaðrar kennslu má rekja til ársins 2007 og eru Bergmann og
Sams, bandarískir raungreinakennarar, upphafsmenn hennar. Kveikjan að því
að þeir hófu að taka upp fyrirlestra sína og setja á netið var sú að þeir vildu
koma til móts við þá nemendur sem af einhverjum ástæðum gátu ekki mætt í
tíma, t.d. vegna þátttöku í íþróttum. Það sem kom Bergmann og Sams hvað
mest á óvart var ánægja þeirra nemenda sem í raun og veru voru viðstaddir í
tíma, en þeim þótti þægilegt að eiga kost á því að rifja upp hvað fór fram í
tímum og skerpa á því sem óljóst var (Tucker, 2012, bls.1).
Í þessum kafla verður fjallað um speglaða kennslu og hvað felst í
framkvæmd hennar. Hlutverki kennara er lýst og farið er yfir forsendur þess
að spegluð kennsla sé árangursrík. Þá er fjallað um kosti og ókosti speglaðrar
kennslu og vitnað í niðurstöður erlendra rannsókna. Í lok þessa kafla er
fjallað um spjaldtölvur og notkun þeirra í kennslu.

4.1 Hvað er spegluð kennsla?
Spegluð kennsla er kennslufyrirkomulag þar sem dæmigerðu fyrirkomulagi á
fyrirlestri og heimavinnu er snúið við. Það sem á sér vanalega stað innan
kennslustofu gerist utan hennar, og öfugt (Bergmann og Sams, 2012, bls. 13).
Spegluð kennsla er fjölbreytt og er í raun notuð til þess að lýsa hvaða
kennslufyrirkomulagi sem er þar sem fyrirlestrar eru teknir upp fyrir
kennslustund og verkefnavinna fer fram í kjölfarið. Fyrirkomulagið er þannig
að nemendur horfa á stutta fyrirlestra í tölvunni heima en sjálfri
kennslustundinni er varið í verkefnavinnu eða umræður. Fyrirlestrarnir eru
ýmist gerðir af kennara eða náð er í þá annars staðar frá. Í stað myndbanda er
mögulegt að bjóða uppá hljóðupptöku þó að fyrrnefnda formið sé ráðandi og
einkennandi fyrir speglaða kennslu (Educause, 2012, bls. 1). Nemendur þurfa
því að hafa aðgang að Internetinu og geta þar með horft á myndband heiman
frá sér, úr vinnu eða úr farsímanum, t.d. á meðan þau ferðast (McDonald og
Smith, 2013, bls. 437).
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Spegluð kennsla gerir kennurum kleift að virkja nemendur án þess að
fórna yfirferð á mikilvægu námsefni (Zappe o.fl., 2009, bls. 3). Spegluð
kennsla er af sumum talin hjálpa við að finna jafnvægi á milli þess að virkja
nemendur og ná að ljúka við yfirferð námsefnis (Herreid og Schiller, 2013,
bls. 62). Hlutverk kennara breytist þar sem þeir eru ekki lengur í hlutverki
fyrirlesara heldur frekar í hlutverki þess sem aðstoðar við verkefnavinnu,
leiðbeinir og svarar spurningum (Educause, 2012, bls. 2). Líkt og í allri
kennslu þarf kennari að beita virkri hlustun og vekja áhuga með nemenda,
t.a.m. með góðum og markvissum spurningum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999,
bls. 19).
Þar sem nemendur eiga að hafa horft á fyrirlestra fyrir tíma er mikilvægt
að kennsluaðferð kennara sé ekki útlistunarkennsla heldur kennsluaðferð sem
virkjar nemendur í námi sínu. Þannig er kennari ekki einsog sögumaður á
sviði, heldur verða nemendur að sýna sjálfstæði og frumkvæði (Zappe o.fl.,
2009, bls. 3). Forsvarsmenn speglaðrar kennslu hafa haldið því fram að með
fyrirkomulaginu þurfi nemendur að taka meiri ábyrgð á námi sínu og fái
jafnframt færi á að prófa sig áfram. Nemendur læri því að þekkja þarfir sínar
í námi og þróa sína námsstíla. Í stað þess að leggja ofuráherslu á að ljúka
yfirferð á námsefni sé gerð sú áherslubreyting í speglaðri kennslu að lögð er
meiri áhersla á að nemendur nái fullkomnu valdi á námsefni og auki þar með
skilning sinn (Educause, 2012, bls. 2). McDonald og Smith (2013, bls. 437)
telja fyrirkomulagið henta vel fyrir námsmenn sem eru mjög uppteknir og
eiga þar líkast til við nemendur sem þurfa að skipuleggja tíma sinn í þaula og
hentar því vel að geta horft á fyrirlestra þegar þeir vilja og á sínum hraða.
Það er lykilatriði í speglaðri kennslu að nemendur undirbúi sig fyrir
kennslustund og til að tryggja það gætu kennarar lagt stutta könnun fyrir
nemendur fyrir kennslustund sem prófar skilning nemenda. Þetta getur
þjónað margþættum tilgangi, t.d. að auka líkurnar á að nemendur horfi á
myndbönd (því þeir vilja standa sig vel í könnun) og að kennari getur áttað
sig á stöðu nemenda (Zappe o.fl., 2009, bls. 3). Einnig getur nemandi kannað
hvort hann hafi náð inntaki fyrirlestrar en það að fá endurgjöf strax að loknu
áhorfi getur hjálpað til við að eyða vafaatriðum, komið í veg fyrir misskilning
og aukið skilning (Educause, 2012, bls.1).
Gildi speglaðrar kennslu felst í að nýta kennslustund til verkefnavinnu þar
sem nemendur geta spurt út í námsefnið, prófað getu sína, tekið þátt í
umræðum og leyst verkefni. Í kennslustund er kennari því í hlutverki
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leiðbeinanda eða ráðgjafa sem hvetur nemendur áfram, hvort heldur sem er í
einstaklings- eða samvinnuverkefnum. Það að verja tíma í kennslustund til
verkefnavinnu getur gefið kennara tækifæri til þess að átta sig á skilningi
nemenda, og útrýmt misskilningi á meðal nemenda ef einhver er. Á sama
tíma geta samvinnuverkefni bætt félagsleg samskipti á meðal nemenda og
gert þeim auðveldar fyrir að læra hver af öðrum og styðja hver við annan
(Educause, 2012, bls. 2).
Það er engin ein forskrift að speglakennslu og er hægt að útfæra hana á
marga vegu. Kennarar geta leitt umræður eða breytt kennslustofu í
vinnuaðstöðu þar sem nemendur skapa, vinna saman og færa sér í nyt það
sem þeir hafa lært á fyrirlestrunum. Kennarar eru sérfræðingar á
hliðarlínunni, þeir fylgjast með og geta komið með uppástungur og útskýrt
vafaatriði (Educause, 2012, bls. 1). Rannsóknir benda til þess að nemendur
vinna betur í tíma þegar kennarar eru á ferli um stofuna heldur en ef þeir sitja
við kennaraborðið. Ástæða þessa er líkast til sú að kennari sem gengur um
stofuna hefur meiri yfirsýn og getur fylgst með gengi nemenda og boðið fram
aðstoð sína. Einnig haldast nemendur betur að verki ef kennari fylgist með
þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 27).
Dæmi um algengt fyrirkomulag á speglaðri kennslu er að nemendur horfi
á nokkra fyrirlestra sem kennari setur á netið, hvern um 5-7 mínútur að lengd
(Educause, 2012, bls. 1). Zappe o.fl. (2009, bls. 5) vara við því að fyrirlestrar
séu of langir þar sem nemendur eru líklegri til að horfa á stutta fyrirlestra
heldur en langa. Þær mæla með að kennarar miði við að hámarkslengd
fyrirlestrar sé 20 mínútur.
Þar sem innleiðing á speglakennslu hefur í för með sér róttæka breytingu á
skipulagi
kennslustundar
þá
hafa
sumir
valið
að
innleiða
kennslufyrirkomulagið aðeins að hluta til, þ.e. nýta speglakennslu í völdum
tímum á önn (Educause, 2012, bls. 1).

4.2 Kostir speglaðrar kennslu
Í þessum undirkafla verður fjallað um helstu kosti speglaðrar kennslu og er
það gert á grundvelli niðurstaða úr rannsóknum sem skoðaðar voru.
Herreid og Schiller (2013, bls. 62) gerðu rannsókn á speglaðri kennslu á
meðal raunvísindakennara. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru
helstu kostir speglaðrar kennslu meiri virkni nemenda, gagnrýnin hugsun
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nemenda, skilvirk og skapandi nýting á kennslustund og að nemendur hafi
kost á að læra á sínum hraða. Jafnframt fá kennarar betri innsýn í stöðu
nemenda og geta sniðið námsáætlun að hverjum og einum.
Það að kennari taki upp fyrirlestra sína veitir bæði honum og nemendum
yfirsýn yfir námsefnið. Með því að hafa fyrirlestra á formi sem hægt er að
horfa á oftar en einu sinni á hafa kennarar kost á því að bera það hvernig þeir
skipuleggja yfirferð námsefnis saman við skipulag annarra kennara.
(McDonald og Smith, 2013, bls. 437). Niðurstöður rannsókna Lage, Platt og
Treglia (2000, bls. 35-37) leiddu í ljós að bæði nemendur og kennarar voru
ánægðari með speglakennslu heldur en hefðbundið fyrirlestraform.
Nemendur sögðust læra meira og kennarar töldu sig sjá meiri virkni og áhuga
nemenda. Ein hugsanleg skýring þessa getur verið sú að nemendur taki meiri
ábyrgð á námi sínu (Lage, Platt og Treglia, 2000, bls. 35-37). Herreid og
Schiller (2013, bls. 62-63) könnuðu viðhorf meira en 15.000 kennara til
speglakennslu. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að kennarar telja helstu
kosti speglaðrar kennslu vera að nemendur taka virkan þátt í námi og eru
ánægðari. Þá hafa kennarar meiri tíma til að verja með nemendum við
rannsóknir og nemendur hafa ríkara aðgengi að tæknilegum búnaði. Einnig
geta þeir nemendur sem missa af kennslustund, t.d. vegna keppni í íþróttum
eða ræðumennsku, horft á fyrirlestur á netinu.
Áður hefur verið vikið að stefnunni um skóla án aðgreiningar en í henni er
leitast við að mæta þörfum hvers og eins og stuðla að jafnrétti nemenda.
Spegluð kennsla er mjög einstaklingsmiðuð en með notkun myndbanda gefst
nemendum kostur á að stýra hraða yfirferðar. Þeir geta horft oft á upptöku,
spólað til baka og sett á pásu ef þeir vilja. Þessi eiginleiki reynist nemendum
með sérþarfir sérlega vel, t.a.m. mætti hugsa sér að fyrirlestrar með
myndatexta væru sérlega hentugir nemendum með heyrnarskerðingu. Eins er
möguleikinn á að horfa oft á fyrirlestur einkar hentugur nemendum sem hafa
íslensku ekki sem fyrsta mál (Educause, 2012, bls. 1-2, McDonald og Smith,
2013, bls. 437). Það má því hugsa sér að slíkt kennslufyrirkomulag henti vel í
skóla án aðgreiningar.

4.3 Ókostir speglaðrar kennslu
Helstu ókostir speglaðrar kennslu eru þeir að meiri undirbúningstíma er
krafist af hálfu kennara og jafnframt geta bæði kennarar og nemendur verið
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andsnúnir nýjungum í kennslu (Herreid og Schiller, 2013, bls. 62). Eins
hentar sumum nemendum einfaldlega betur að vera áhorfendur, þeir hafa
ekki áhuga á að taka þátt í kennslustund og kjósa heldur hefðbundið
fyrirlestraform (Educause, 2012, bls. 1).
Rannsókn Herreids og Schillers (2013, bls. 62-63) á viðhorfi kennara til
speglaðrar kennslu bentu til þess að helstu ókostir speglaðrar kennslu væru
annars vegar tregða nemenda, sérstaklega í byrjun, til að læra heima. Það
kom fyrir að nemendur mættu óundirbúnir í tíma til þess að taka þátt í virka
þætti námskeiðsins. Þetta vandamál var leyst með stuttri könnun á netinu þar
sem lagðar voru krossaspurningar fyrir nemendur úr þeim fyrirlestri sem
nemendur áttu að hafa horft á fyrir tíma. Eins er það ókostur að
kennslumyndbönd í góðum gæðum eru alls ekki á hverju strái. Kennarar
þurfa því margir að búa til sín eigin myndbönd. Það er tímafrekt og einnig
eru myndböndin afar misjöfn að gæðum.
Eins gæti sumum kennurum líkað illa að það ríkir oft mikil ringulreið í
kennslustundum þar sem kennt er eftir spegluðu fyrirkomulagi. Nemendur
vinna gjarnan í hópavinnu og sitja því ekki endilega kyrrir í sætum sínum
(Educause, 2012, bls.1).

4.4 Notkun spjaldtölvu í kennslu
Vegna örra framfara á sviði tækni og með tilkomu fjölda tækninýjunga
gegnir upplýsingatækni sífellt stærra hlutverki í skólastarfi. Spjaldtölvur
bjóða upp á nýja möguleika í þeim efnum. Þær eru með innbyggðri
myndavél, hljóðupptökutæki og myndbandstökuvél. Notkunarmöguleikar
spjaldtölva eru í raun ekki fullkannaðir og takmarkast að sumu leyti við þær
hugmyndir sem kennarar og skólastjórnendur hafa um nám (Ómar Örn
Magnússon, 2013, bls. 2).
Enn er lítið til af rannsóknum um notkun slíkrar tækni í kennslu hér á
landi. Í Norðlingaskóla í Reykjavík hófst verkefni á meðal 9. og 10. bekkinga
um spjaldtölvunotkun og lauk verkefninu í júní 2013. Í áfangaskýrslu sem
kom út árið 2012 um verkefnið segir að rannsóknin bendi til jákvæðra áhrifa
og að hún gefi „til kynna aukna ánægju, áhuga og sjálfstæði nemenda í námi,
meiri einstaklingsmiðun náms, aukna virkni nemenda og betri nýtingu á
bekkjartímum.“ Jafnframt fannst kennurum að notkun spjaldtalva ýtti undir
faglega þróun þeirra og ánægju í starfi (Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir,
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Ragnheiður Líney Pálsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig
Jakobsdóttir, 2012).
Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á notkun spjaldtalva í kennslu.
Hashim (2014, bls. 18) gerði rannsókn á meðal 93 grunnskólakennara sem
voru við nám í malasískum háskóla. Niðurstöður rannsóknar bentu til
almennrar ánægju með spjaldtölvur, þær þóttu bjóða upp á mikla tæknilega
möguleika og hjálpuðu kennurum í námi og starfi. Kennararnir kusu heldur
að nota spjaldtölvu en venjulega fartölvu, hún þótti notendavænni þar sem
hún er fyrirferðalítil, með snertiskjá og létt. Helsti ókostur spjaldtölvunnar
þótti þátttakendum vera að notkun hennar er algjörlega háð internetsambandi.
Wakefield og Smith (2012) gerðu eigindlega rannsókn á
spjaldtölvunotkun háskólnema. Nemendurnir voru hvattir til þess að nýta sér
spjaldtölvur í öllu námi sínu og fólst rannsóknin í því að kanna hvaða áhrif
slík notkun hefði á hæfni nemenda til að leita sér upplýsinga, meta
upplýsingar og færa sér þær í nyt. Rannsakendum þótti spjaldtölvunotkun í
kennslustund stuðla að auknu samvinnunámi og aukinni virkni nemenda. Í
viðtali við kennara kom fram mikilvægi þess að nemendum sé gefinn kostur á
að stauta sig fram úr vandamálum og bæta þar með lausnamiðaða hugsun
sína. Nemendur fá því nokkuð lausan tauminn en um leið er afar mikilvægt
að þeir viti til hvers er ætlast af þeim og að þeir fái viðbrögð við vinnu sinni.
Jafnframt bentu niðurstöður til þess að spjaldtölvur hvetji til náms og að
nemendur séu viljugri til að deila hugmyndum sínum með öðrum. Auk þess
skapa spjaldtölvur samfélag á meðal kennara (Wakefield og Smith, 2012, bls.
643-647).
Í spegluðu kennslufyrirkomulagi er notkunar tölvu krafist af nemendum.
Nemendum er frjálst að nýta sér fartölvu en sökum þess hve spjaldtölvur eru
handhægar og bjóða upp á fjölbreytta notkunarmöguleika þá hafa þær verið
vinsæll kostur. Nemendur geta nýtt spjaldtölvur heima fyrir til þess að horfa á
fyrirlestra sem kennari setur inn á netið, en jafnframt nýtast spjaldtölvurnar
vel í kennslustund til ýmiss konar verkefnavinnu.
Fyrir kennara er spjaldtölva heppileg til að taka upp fyrirlestra og sem
stendur eru algengustu forritin sem standa til boða Explain Everything og
Educreations. Þau eru ódýr og einföld í notkun.
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4.5 Samantekt um speglaða kennslu
Ekki eru mörg ár síðan hinir bandarísku Bergmann og Sams hófa að spegla
kennslu sinni. Með sífellt aukinni tækninotkun hefur vegur þessa
fyrirkomulags vaxið og telja sumir að ekki sé séð fyrir endann á þeim vexti.
Rannsóknir benda til þess að nemendur séu ánægðir með fyrirkomulagið og
að það hvetji til meiri þátttöku og virkni af þeirra hálfu. Spegluð kennsla er
langt í frá gallalaus og krefst hún þess til dæmis að allir eigi tölvu og að
nemendur horfi á fyrirlestra áður en þeir mæta í kennslustundir. Séu
nemendur ekki búnir að undirbúa sig fyrir kennslustundir er ólíklegt að þær
nýtist sem skyldi í verkefnavinnu. Spjaldtölvur eru taldar heppilegar í
speglaðri kennslu en þær eru fyrirferðarlitlar og eru notkunarmöguleikar
þeirra ótal margir.
Enn hafa ekki verið gerðar miklar rannsóknir á speglaðri kennslu hér á
landi og er forvitnilegt að vita hvort að heimfæra megi niðurstöður erlendra
rannsókna á spegluðu fyrirkomulagi yfir á kennslufyrirkomulagið í Keili.
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5. Aðferðafræði
Vinna við rannsóknina hófst í desember 2013 og henni lauk um vorið 2014.
Hér verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notast var við, sagt frá vali
á þátttakendum, gagnaöflun, gagnagreiningu og siðferðilegum atriðum.

5.1 Rannsóknarspurningar
Ekki er langt síðan að spegluð kennsla var tekin upp á meðal kennara í Keili.
Kennslufyrirkomulagið er fremur nýlegt og hefur tiltölulega lítið verið
rannsakað, sér í lagi hér á landi. Mig langaði til að kanna hvort að spegluð
kennsla væri að gefa góða raun í Keili og hvert viðhorf nemenda gagnvart
henni væri. Eins langaði mig að kanna hverja nemendur teldu vera helstu
kosti og ókosti kennslufyrirkomulagsins og í kjölfarið bera saman við þær
erlendu rannsóknir sem ég hafði kynnt mér. Þar sem úrtakið var lítið og
takmarkaðist við aðeins eina stofnun þá er alhæfingargildi rannsóknarinnar
afar takmarkað. Til þess að dýpka persónulegan skilning minn á efninu ákvað
ég að taka viðtöl við þrjá kennara í Keili.
Rannsóknarspurningar sem lagt var upp með frá upphafi voru tvær:
• Hvert er viðhorf nemenda í Keili gagnvart speglaðri kennslu?
• Hverjir eru helstu kostir og ókostir speglaðrar kennslu?

5.2 Rannsóknaraðferð
Rannsókn er kerfisbundið ferli þar sem upplýsingum er safnað og þær eru
greindar með það að markmiði að auka þekkingu á viðfangsefninu. Í
rannsókn felst að spyrja spurninga, safna gögnum og greina gögn til að finna
svar við spurningu. Mikilvægi rannsókna birtist helst í þrennu, þ.e. þær auka
kunnáttu, bæta færni og auðvelda stefnumótun vegna aukinna upplýsinga
(Creswell, 2012, bls.3-6). Í þessari rannsókn var bæði stuðst við megindlega
og eigindlega aðferðafræði.
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Megindleg aðferðafræði byggist á tölum og er reynt að sýna fram á
almennt mynstur í gögnunum, t.d. með því að finna meðaltal og dreifingu úr
hverjum hópi fyrir sig og hvernig hópar tengjast sín á milli. Við megindlegar
rannóknir er oftast notast við fastskorðaða spurningalista þar sem þátttakandi
fær val um nokkra svarmöguleika. Í megindlegum rannsóknum er reynt að
sýna fram á almennt mynstur í gögnunum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls.
222, Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67). Í rannsókninni er notast við lýsandi
tölfræði þar sem niðurstöður eru sýndar á myndrænan hátt, að mestu með
skífuritum en einnig með stöplariti.
Eigindleg aðferðafræði byggist á upplifun einstaklinga sem verið er að
rannsaka og ólíkt megindlegri aðferðafræði er hún góð til að finna
einstaklingsbundið mynstur. Í eigindlegum rannsóknum reyna vísindamenn
að setja sig inn í hugarheim og umhverfi þeirra sem skoða skal og skilja
upplifun þeirra á veruleikanum, spurningar eru opnari heldur en í
megindlegum rannsóknum og svarmöguleikar ekki gefnir upp (Sigurlína
Davíðsdóttir, bls. 222, 2003). Þegar viðtöl eru tekin eiga sér stað bein
orðaskipti á milli rannsakanda og viðmælanda þar sem rannsóknargagna er
aflað. Viðtöl eru því félagsleg athöfn og er ástæða notkunar á viðtali fyrst og
fremst sú að það form er talið vera öflugasta aðferðin til að svara
rannsóknarspurningum. Stöðluð einstaklingsviðtöl er það þegar allir
viðmælendur fá sömu spurningar. Opnar spurningar eru taldar sérlega
gagnlegar þegar rannsóknarefnið er lítið þekkt, einsog í þessu tilfelli. Með
opnum spurningum er hægt að öðlast meiri dýpt í rannsóknarefnið (Helga
Jónsdóttir, 2003, bls. 67-69).
Það getur verið árangursríkt að blanda saman báðum aðferðum, til dæmis
ef megindlegum gögnum hefur verið svarað og niðurstöður vekja enn fleiri
spurningar en svarað hefur verið. Þá getur verið gott að taka viðtöl við nokkra
þátttakendur til að fá nánari skýringar á einhverjum svörum (Sigurlína
Davíðsdóttir, 2003).
Einsog áður hefur komið fram var bæði stuðst við eigindlega og
megindlega aðferðafræði í þessari rannsókn. Megindlegi hluti
rannsóknarinnar fór þannig fram að sendur var rafrænn spurningalisti á
nemendur Keilis (sjá fylgiskjal 1). Hann var bæði með fastskorðuðum
svarmöguleikum og opnum spurningum. Í megindlega hlutanum var leitast
við að kanna viðmót nemenda gagnvart kennslufyrirkomulaginu í Keili með
tilliti til mismunandi námsfaga. Einnig var leitast við að svara því hvað
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nemendum þætti heppileg lengd á fyrirlestri, hvort þeir horfðu almennt á
fyrirlestra fyrir kennslustund og hvort þeim fyndist það að nýta
kennslustundir til verkefnavinnu vera góð nýting á kennslustund.
Til að fá meiri dýpt í rannsóknina var notast við eigindlega aðferðafræði
þar sem tekin voru þrjú viðtöl við kennara. Í eigindlega hlutanum var notast
við hálfopin einstaklingsviðtöl með opnum spurningum (sjá fylgiskjal 2).
Rannsakendur fóru að mestu eftir þessum spurningalista, en einstaka sinnum
var farið út fyrir formið, t.d. ef rannsakendur vildu fá nánari skýringar á
svörum þátttakenda. Leitast var við að kanna almennt viðhorf kennara
gagnvart fyrirkomulaginu, samanburð þeirra við hefðbundið fyrirlestraform
og hverja þeir teldu vera kosti og galla kennslufyrirkomulagsins.
Niðurstöður beggja hluta voru síðan bornar saman.

5.3 Þátttakendur
Keilir var stofnaður árið 2007 og hefur aðsetur á fyrrum varnarsvæði
bandaríska hersins á Ásbrú í Reykjanesbæ. Í skólanum er áhersla lögð á
nýstárlega kennsluhætti og eru þeim sem stunda nám í Keili skylt að hafa
lokið að lágmarki 70 einingum á framhaldsskólastigi. Í Keili er kennt eftir
speglaðri kennslu og er áhersla lögð á að nýta tæknina og gera nemendur að
virkum þátttakendum í sínu námi (Keilir, e.d.).
Þar sem nemendur og kennarar Keilis búa langflestir bæði yfir reynslu af
því að kennari haldi fyrirlestra í kennslustund sem og speglaðri kennslu þá
þótti tilvalið að taka skólann til rannsóknar. Megindlegi hluti rannsóknarinnar
fólst í því að lögð var fyrir könnun á meðal allra staðnemenda skólans.
Óskandi hefði verið að hafa þýðið stærra en þar sem Keilir er eini
framhaldsskólinn á landinu þar sem opinber stefna skóla er að kenna eftir
speglaðri kennslu þá var ákveðið að rannsaka hann. Þátttakendur fengu senda
rafræna könnun á tölvunetfangið sitt. Til að auka líkur á góðu svarhlutfalli
fóru rannsakendur í heimsókn í Keili og töluðu við staðnemendur þar og báðu
þá um að taka þátt í könnun. Eigindlegi hluti rannsóknar fólst í því að tekin
voru viðtöl þrjá kennara og viðhorf þeirra gagnvart kennslufyrirkomulaginu
könnuð. Þar sem gagnvirkur hluti þessa verkefnis felst í að útbúa speglað
námsefni fyrir þýskuáfanga þótti rétt að taka viðtal við þýskukennara. Til að
fá enn meiri innsýn í hvernig spegluð kennsla fer fram þegar erlent tungumál
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er kennt þá þótti ákjósanlegt að taka viðtal við annan kennara erlends
tungumáls. Skólastjórnendur höfðu þegar mælst til þess að tekið yrði viðtal
við dönskukennarann þar sem þeir töldu hann hafa náð góðum árangri með
með speglað kennslufyrirkomulag. Í ljósi þessa var ákveðið að taka einnig
viðtal við hann. Eftir að hafa tekið viðtal við tvo tungumálakennara þá þótti
áhugavert að taka einnig viðtal við raungreinakennara þar sem tungumál og
raungreinar eru af ólíkum meiði. Með þessum rökum var ákveðið að taka
viðtal við stærðfræðikennarann. Markmiðið var að kanna viðhorf þessara
þriggja kennara gagnvart speglaðri kennslu og fá innsýn í hvers konar reynslu
þeir hafa af fyrirkomulaginu.
Þar sem aðalrannsóknin fólst í því að kanna viðhorf nemenda og þessi
eigindlegi hluti þjónaði einkum þeim tilgangi að dýpka skilning á
kennsluhætti þá þótti nóg að taka viðtöl við þrjá kennara. Þeir kenna ólík fög
og hafa mislanga reynslu af kennslu. Óskað var eftir því við viðmælendur að
fá að taka viðtölin upp til þess að afrita gögnin. Upptökunum var síðan eytt.

5.4 Gagnagreining
Viðtölin voru afrituð strax eftir að þau voru tekin upp og síðan flokkuð út frá
spurningunum sem bornar voru upp fyrir alla þrjá þátttakendurna.
Megindlegu gögnin voru greind í Excel og niðurstöður settar fram í skífu- og
stöplaritum.

5.5 Siðferðileg atriði
Við upphaf viðtala var þátttakendum gerð grein fyrir því að fyllsta trúnaðar
yrði gætt. Útskýrt var fyrir viðmælendum hvar og hvernig rannsóknin myndi
birtast. Þar myndu nöfn þeirra ekki birtast og ekki væri hægt að lesa afrituð
viðtöl, aðeins túlkaðar niðurstöður þar sem ekki væri hægt að rekja
upplýsingar til einstakra aðila. Í framhaldinu var þátttakendum jafnframt bent
á að þar sem Keilir er ekki stór skóli þá gætu kunnugir áttað sig á hverjir
þátttakendur í eigindlega hlutanum væru. Þeir sættu sig allir við það.
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6. Niðurstöður
6.1 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar
Í heild var svarhlutfallið í megindlegu rannsókninni 59 af 110 nemendum,
eða 53,6% svarhlutfall. Á mynd 5.1 sést aldursdreifing og kynjahlutfall
þátttakenda. Aldursdreifing er nokkuð jöfn og er yngsti þátttakandi 22 ára en
sá elsti 56 ára. 36% þátttakenda eru karlmenn og 64% konur.
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Mynd 5.1 Aldur og kyn þátttakenda
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Mynd 5.2 Á hvaða námsbraut ertu?
Á mynd 5.2 sést að flestir nemenda eru á félagsvísinda- og lagadeild.
Mynd 5.3 sýnir viðhorf nemenda sem hafa bæði reynslu af speglaðri kennslu
og hefðbundnu fyrirlestraformi. Yfirgnæfandi meirihluti telur speglað form
henta sér betur en hefðbundið fyrirlestraform.
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Mynd 5.3 Hvort fyrirkomulag telurðu henta betur?
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Mynd 5.4 Hvert er viðhorf þitt gagnvart kennslufyrirkomulaginu í Keili?
Á mynd 5.4 má sjá að mikill meirihluti þátttakenda (89%) er annað hvort
mjög ánægður eða ánægður með kennslufyrirkomulagið í Keili. Enginn
þátttakenda er óánægður með speglaða kennslu í Keili.
Hentugleiki eftir fögum
Kannað var hvort að nemendur teldu speglaða kennslu henta misvel eftir
fögum (sjá myndir 5.5-5.11). Mynd 5.5 sýnir yfirlit yfir öll fög í staðnámi
Keilis og hvernig nemendur telja fögin henta til speglaðrar kennslu. Tölurnar
á y-ás tákna hreinan fjölda. Almennt töldu nemendur speglaða kennslu henta
vel en best þó fyrir íslensku og sögu. Mjög fáir svarendur voru í þýsku,
líffræði, eðlisfræði og viðskiptafræði og ber því að taka þeim niðurstöðum
með fyrirvara.
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Mynd 5.5 Hvernig telur þú eftirfarandi fög henta fyrir speglaða kennslu?
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Mynd 5.6 Hvernig telur þú íslensku/dönsku henta fyrir speglaða kennslu?
Mynd 5.6 sýnir að nemendur telja íslensku og dönsku henta mjög vel fyrir
speglaða kennslu.
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Mynd 5.7 Hvernig telur þú ensku/þýsku henta fyrir speglaða kennslu?

Nemendur telja ensku henta einkar vel og þýsku nokkuð vel fyrir speglaða
kennslu (sjá mynd 5.7). Í það heila koma tungumál afar vel út og telja
nemendur þau almennt henta vel til speglaðrar kennslu. Hafa ber í huga að
svarendur í þýsku voru afar fáir og því ber að taka þeim niðurstöðum með
fyrirvara.
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Mynd 5.8 Hvernig telur þú stærðfræði/eðlisfræði henta fyrir speglaða
kennslu?
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Raungreinar þykja nokkuð hentugar til speglaðrar kennslu en 76%
svarenda töldu speglaða kennslu henta vel eða mjög vel í stærðfræði og 66%
töldu speglaða kennslu henta vel eða mjög vel í eðlisfræði (sjá mynd 5.8). Þó
ber að hafa í huga að afar fáir svarendur voru í eðlisfræði.
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Mynd 5.9 Hvernig telur þú líffræði/sögu henta fyrir speglaða kennslu?

Svarendur töldu speglaða kennslu henta nokkuð vel í líffræði en hér ber að
gæta þess að svarendur voru mjög fáir. Mikill meirihluta svarenda töldu
speglaða kennslu henta mjög vel eða vel í sögu (sjá mynd 5.9).
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Mynd 5.10 Hvernig telur þú upplýsingatækni/félagsfræði henta fyrir
speglaða kennslu?

Mynd 5.10 sýnir hversu vel nemendur telja speglaða kennslu henta fyrir
upplýsingatækni og félagsfræði. 79% telja kennslufyrirkomulagið henta vel
eða mjög vel fyrir upplýsingatækni og 87% telja hana henta vel eða mjög vel
fyrir félagsfræði.
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Mynd 5.11 Hvernig telur þú viðskiptafræði henta fyrir speglaða kennslu?
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61% svarenda fannst spegluð kennsla henta vel eða mjög vel fyrir
viðskiptafræði (sjá mynd 5.11). Niðurstöðum varðandi viðskiptafræði ber að
taka með fyrirvara þar sem fáir svöruðu. 	
  
Áhorf
Nemendur virðast vera mjög samviskusamir en samkvæmt mynd 5.12 horfir
meirihluti svarenda alltaf eða oft á fyrirlestra sem kennari setur inn fyrir
tímann. Þá horfa flestir (um 70%) einu sinni á fyrirlestur en um 28% horfa
tvisvar (sjá mynd 5.13).

Horﬁr	
  þú	
  á	
  fyrirlestra	
  fyrir	
  Qma?	
  
16%	
  
30%	
  

Alltaf	
  
Od	
  
Stundum	
  
Sjaldan	
  

54%	
  

Aldrei	
  

Mynd 5.12 Horfir þú á fyrirlestra sem kennari setur inn fyrir tíma?
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Mynd 5.13 Hversu oft horfir þú vanalega á hvern fyrirlestur?
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Mynd 5.14 Horfir þú aftur á þá hluta fyrirlestrar sem eru óljósir eða þú
átt erfitt með að skilja?

Meirihluti nemenda, 79%, horfir alltaf eða oft á þá hluta fyrirlestrar sem
þeir eiga erfitt með að skilja (sjá mynd 5.14). Þetta bendir til þess að
nemendur séu að nýta sér vel eitt megineinkenni speglaðrar kennslu, þ.e.
möguleikann á að horfa oftar en einu sinni á fyrirlestra.
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Mynd 5.15 Horfir þú á fyrirlestur í heilu lagi eða skiptir þú honum upp
og tekur hlé?

Mynd 5.15 styður við niðurstöður myndar 5.14 en á henni sést að allur
gangur er á því hvort að nemendur horfi á fyrirlestra í heilu lagi, hluti þá
niður eða horfi fyrst á allan fyrirlestur og svo á þá þætti sem þeir skilja illa.
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Mynd 5.16 Hvað telurðu þig eyða löngum tíma í það að horfa á hvern
fyrirlestur?
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98% nemenda ver 10 mínútum eða meira í að horfa á fyrirlestrana
samkvæmt mynd 5.16. Hins vegar telur um þriðjungur nemenda hentuga
lengd fyrirlestrar vera 5-10 mínútur og 59% nemenda telur 10-15 mínútur
vera ákjósanlega lengd (sjá mynd 5.17).
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Mynd 5.17 Hvað finnst þér heppileg lengd á fyrirlestri (þ.e.a.s. áður en
þú missir athygli)?
Fyrirlestur í tíma eða horft/hlustað á hann á netinu
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Mynd 5.18 Ég vil frekar hlusta á kennara halda fyrirlestur í kennslustund
(þ.e. ekki spegluð kennsla)
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Á mynd 5.18 sést að 64% nemenda voru mjög ósammála eða ósammála
því að betra væri að hlusta á fyrirlestur kennara í kennslustund heldur en að
hlusta á fyrirlestur á netinu (í formi speglaðrar kennslu). Þriðjungur var
hvorki sammála né ósammála og einungis 4% nemenda þótti betra að hlusta á
fyrirlestur kennara í kennslustund. Það virðist því vera mikil sátt með
speglaða kennslu hjá Keili.
Á mynd 5.19 sést að enginn var sammála því að erfitt væri að fylgjast með
fyrirlestrum á netinu. Nemendur virðast því hafa náð að tileinka sér vel þetta
form, þ.e. að horfa á fyrirlestra á netinu.
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Mynd 5.19 Mér finnst erfitt að fylgjast með fyrirlestrum sem settir eru á
netið.
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Mynd 5.20 Ég missi auðveldlega einbeitingu þegar ég er að hlusta á
fyrirlestur á netinu.
Mynd 5.20 sýnir að nemendur eiga gott með að halda einbeitingu við
hlustun á fyrirlestri sem settur er á netið. Einungis 9% svarenda voru
sammála því að að þeir missi auðveldlega einbeitingu við hlustun og 64%
voru ósammála þeirri fullyrðingu.
Verkefnavinna og skilningur
Um 84% svarenda voru mjög ósammála eða ósammála því að of mikill tími
færi í verkefnavinnu í kennslustund samkvæmt mynd 5.21. Á mynd 5.22 má
sjá að langflestir (93%) vilja nýta kennslustund í verkefnavinnu.

31

Of	
  mikill	
  Qmi	
  fer	
  í	
  verkefnavinnu	
  í	
  
3%	
   kennslustund	
  
3%	
  

Mjög	
  sammála	
  

9%	
  

Sammála	
  

39%	
  

Hvorki	
  sammála	
  né	
  
ósammála	
  
Ósammála	
  

46%	
  

Mjög	
  ósammála	
  

Mynd 5.21 Mér finnst of mikill tími fara í verkefnavinnu í kennslustund
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Mynd 5.22 Ég vil frekar nota kennslustund í verkefnavinnu heldur en að
hlusta á fyrirlestur kennara.
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Mynd 5.23 Ég tel að spegluð kennsla auki skilning minn á námsefninu.

Um 81% svarenda er sammála eða mjög sammála því að spegluð kennsla
auki skilning þeirra á námsefninu (sjá mynd 5.23). Þá telja 87% svarenda það
að vinna verkefni í tíma vera góða nýtingu á kennslustund (sjá mynd 5.24).
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Mynd 5.24 Það að færa fyrirlestra úr kennslustund þannig að maður
hefur meiri tíma fyrir verkefnavinnu er góð nýting á kennslustund.
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Mynd 5.25 Mér finnst of mikið heimanám í speglaðri kennslu.
Á mynd 5.25 má sjá að 41% nemenda telja heimanám of mikið í speglaðri
kennslu. Um 21% eru ósammála þeirri staðhæfingu.

Opin svör nemenda
Nemendur voru beðnir um að tilgreina ástæður fyrir því af hverju þeir kysu
heldur speglaða kennslu eða hefðbundið fyrirlestraform. Hér á eftir verður
tæpt á nokkrum svörum og þau flokkuð niður.
Fyrirlestrar á netinu
Mjög margir nemendur nefndu kosti speglaðrar kennslu þá að geta horft oft á
fyrirlestra, t.a.m. sagði einn þeirra að það væri:„Snilld að geta horft aftur og
aftur á fyrirlestra ef maður nær ekki námsefninu.“
Þá tilgreindu margir það sem kost kennslufyrirkomulagsins að geta sett
fyrirlestra á pásu og hlustað þegar nemandi er í stuði. Einn nemandi sagðist
ekki hafa nægilegt úthald til að hlusta lengi í einu og því hentaði spegluð
kennsla vel. Þá nefndu einhverjir að gott væri að geta hlustað aftur á
fyrirlestra fyrir lokapróf.
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Skyndipróf og heimavinna
Nemendur voru almennt sáttir með fyrirkomulag speglaðrar kennslu og
fylgjandi því að verkefni væru unnin í tíma og horft á fyrirlestra heima.
Þónokkrir kvörtuðu undan heimavinnu og fannst ekki vera farið eftir uppsettu
fyrirkomulagi í öllum fögum, þ.e.a.s. að hlusta á fyrirlestur heima og vinna
verkefni í tímum. Sem dæmi þá skrifaði einn: „Mér finnst við aldrei ná að
klára verkefni sem sett eru fyrir í kennslustundinni.“ og annar skrifaði:
„Endalaus heimadæmi sem bætast ofan á hin hefðbundnu dæmi sem á að
vinna í tímum og þetta er orðið allt of mikið.“ Þá kvörtuðu nokkrir undan
skyndiprófum sem lögð værur fyrir kennslu og fannst þeim sem tímarnir
nýttust ekki sem skyldu vegna þeirra. Þannig skrifar einn nemandi: „Þegar
verið er að taka próf í tímum, sem er mjög oft því það er MIKIÐ af
tímaprófum, er verið að taka tíma frá verkefnavinnu. Þetta var mjög erfitt í
stærðfræðiáföngunum þar sem var bæði tímavinna og mjög mikil
heimavinna, auk verkefna í tíma.“ Einhverjum nemendum fannst yfirferðin
of hröð og slæmt þegar nemendur kæmust ekki yfir verkefni í skólanum því
þá bættist heimanám við: „Mér finnst við aldrei ná að klára verkefni sem sett
eru fyrir í kennslustundinni.“ Á svipuðum nótum skrifaði annar nemandi: „Í
svona hraðnámi getur heimalærdómurinn verið yfirþyrmandi.“ Aðrir lýstu
yfir ánægju sinni með verkefnavinnu í tíma og þótti hópavinna þjappa
bekknum saman.
Nýting kennara og tímastjórnun
Einhverjum þótti gott að hafa meiri aðgang að kennara og fá aðstoð hans. Þá
var nefnt að tími kennara nýttist betur en í hefðbundu fyrirlestraformi. Þá var
einnig nefnt að auðveldara væri að skipuleggja sig þegar kennt væri eftir
þessu fyrirkomulagi og að það auðveldaði tímastjórnun.
Viðhorf gagnvart fyrirkomulagi
Aðspurðir um hvað mætti betur fara í kennslufyrirkomulagi voru ýmsis atriði
nefnd. Sumum fannst vanta upp á að kennarar færu eftir fyrirkomulaginu:
„Mér finnst í mörgum fögum vanta algjörlega speglunina.“ og „sumir
kennarar þurfa að ákveða sig hvort þeir ætla að nota þetta form eða ekki.“
Einn sagðist ekki horfa á fyrirlestra heima því þeir væru hvort eðer
endurteknir í tíma. Þá var nefnt að sumum fyrirlestrum mætti skipta upp í
fleiri styttri.
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Þá voru nefndir kostir hópavinnu: „Þetta þjappar bekknum vel saman,
allir kynnast vel því allir vinna saman í einhverjum hópaverkefnum.“
Þá fannst einhverjum gott að brjóta fyrirkomulagið upp: „Það er oft miklu
betra að hafa speglaða kennslu, en getur verið einhæft oft á tíðum og gott að
breyta aðeins til annað slagið.“ Öðrum fannst spegluð kennsla henta misvel
eftir áföngum: „Mér persónulega finnst spegluð kennsla frábær. En það eru
vissir áfangar í Keili sem mér finnst ekki henta í þetta einfaldlega útaf álagi.
[…] En í öllum venjulegum áföngum þar sem álagið er eðlilegt og námsefnið
ekki of mikið þá er þetta snilld!“

6.2 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar
Vorið 2012 var tekin sú ákvörðun á meðal kennara í Keili um að spegla allri
kennslu í skólanum. Kennurum var úthlutað spjaldtölvum og var gert að læra
á þær og forrit sem eru hentug í kennslunni. Haustið 2012 var síðan hafist
handa við að kenna með speglaðri kennslu. Tekin voru viðtöl við þrjá
kennara í Keili í Reykjanesbæ, meðal annars með það í huga að kanna hver
viðhorf þeirra gagnvart kennsluháttum væri, hvernig innleiðingin hefði
gengið og hverja þær teldu vera helstu kosti og ókosti
kennslufyrirkomulagsins.
Sú þematíska skipting sem notuð er til að sýna niðurstöður byggir á
spurningum sem lagðar voru fyrir viðmælendur. Þemun eru starfsreynsla,
helsti munur á speglaðri kennslu og hefðbundnu fyrirlestraformi, kostir og
ókostir speglaðrar kennslu, yfirsýn kennara, undirbúningur, viðhorf og
árangur.
Starfsreynsla kennara
Kennararnir eru með mislanga starfsreynslu:
Þýskukennarinn hefur kennt þýsku í 21 ár, þar af þrjú ár hjá Keili. Hún
byrjaði á að kenna fjarnám og vill meina að það hafi reynst góður
undirbúningur fyrir speglaða kennslu þar sem formið er ekki svo ólíkt. Í
fjarnámi eru fyrirlestrar teknir upp á netinu og kennari er í samskiptum við
nemendur.
Dönskukennarinn er að kenna sinn fjórða vetur í kennslu. Hún byrjaði á
því að kenna 5.bekk í grunnskóla hálfan vetur en fór síðan að kenna dönsku í
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Keili 2009. Hún byrjaði á að kenna fjarnáminu þar sem er að vissu leyti
notast við speglað form. Hún var því vön að taka fyrirlestrana upp.
Stærðfræðikennarinn hefur bæði reynslu af hefðbundinni kennslu og
speglaðri. Hún hefur kennt speglaða kennslu í Keili síðastliðin tvö ár. Hún er
einnig að kenna við Háskólann í Reykjavík og hefur aðeins byrjað með
speglaða kennslu þar og hefur það mælst vel fyrir.
Reynsla af hefðbundinni kennslu
Þýskukennarinn á langan feril að baki þar sem hún kennir með hefðbundnu
fyrirlestraformi en hinar tvær hafa minni reynslu af hefðbundnu
fyrirkomulagi.
Þýskukennarinn er með lengstu starfsreynsluna en hún kenndi í 18 ár í
framhaldsskóla þar sem hún notaðist við hefðbundna kennslu, ásamt fyrstu
tveimur árunum í Keili. Í eitt ár hefur hún markvisst verið að kenna með
spegluðu formi. Áður var hún að kenna í fjarnáminu þar sem fyrirlestrar voru
teknir upp og settir á netið. Það tók hana þó tíma að venjast speglaða forminu
í staðnáminu þar sem hún taldi sig vera að ná góðum árangri með nemendur.
Hún var ánægð með að hafa ekki verið beitt þrýstingi til þess að innleiða
þetta nýja kennslufyrirkomulag, heldur fékk hún svigrúm til þess að fikra sig
áfram. Hún viðurkennir að hafa verið hrædd við speglaða kennslu í fyrstu en
fljótlega tekið hana í sátt.
Dönskukennarinn hafði einhverja reynslu af hefðbundinni kennslu áður. Í
janúar 2012 var hún farin að spegla sína kennslu að einhverju leyti en síðan
var skipt alfarið yfir í speglaða kennslu haustið 2012. Þetta mæltist strax vel
fyrir hjá nemendum og henni sjálfri.
Stærðfræðikennarinn hefur reynslu af bæði hefðbundinni kennslu og
speglaðri. Hún hefur kennt speglaða kennslu í Keili síðastliðin tvö ár. Hún er
einnig að kenna við Háskólann í Reykjavík og hefur aðeins byrjað með
speglaða kennslu þar og hefur það að hennar sögn mælst vel fyrir.
Spegluð kennsla eða hefðbundið fyrirlestraform
Allir þrír kennararnir eru hrifnir af spegluðu fyrirkomulagi og telja það henta
betur heldur en hefðbundið fyrirlestraform.
Þýskukennarinn telur fyrirkomulagið hafa upp á fleiri möguleika að bjóða
og finnst hún frekar geta komið til móts við nemendur. Hún getur ekki
hugsað sér að snúa aftur í hefðbundna kennslu. Henni finnst
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kennslufyrirkomulagið hjálpa sér við að vera á tánum og koma í veg fyrir
stöðnun í starfi.
Spegluð kennsla hentar dönskukennaranum miklu betur og getur hún ekki
hugsað sér að snúa aftur til hefðbundinnar kennslu. Áður fyrr var hún að
kenna fimm hópum á sama degi sem allir voru í sama áfanganum. Hún þurfti
því að segja sömu hlutina oft yfir daginn og var það bæði ruglingslegt og
þreytandi. Með speglaðri kennslu finnst henni hún ná að koma betur til móts
við ólíka námsgetu nemenda.
Stærðfræðikennarinn telur speglaða kennslu hiklaust henta betur í
stærðfræði. Nemendur sem annars hefðu veigrað sér við að spyrja spurninga
geta horft á fyrirlestur heima og sent fyrirspurnir á kennara.
Helsti munur á hefðbundinni og speglaðri kennslu
Kennarar nefna mismunandi atriði aðspurðar um mun á speglaðri kennslu og
hefðbundinni kennslu.
Þýskukennarinn telur að í speglaðri kennslu sé komið til móts við
nemendur hvað tæknina varðar og geta þeir hlustað á fyrirlestur hvar og
hvenær sem er. Að öðru leyti er munurinn kannski ekki svo mikill þar sem
verið er að kenna sömu hlutina.
Dönskukennarinn segir undirbúning mjög mikinn í upphafi þar sem hún
hefur þann háttinn á að setja allt efni inn á Moodle fyrir önnina. Hún bætir
engu við eða breytir efni sem komið er inn á Moodle á miðri önn, enda
aðgangur að öllum gögnum opinn fyrir nemendur. Nemendur þurfa því að
bera meiri ábyrgð á eigin námi. Þetta fyrirkomulag krefst mikillar yfirsýnar.
Hún hefur fengið jákvæð viðbrögð nemenda við þessu fyrirkomulagi.
Stærðfræðikennarinn segir virkni nemenda miklu meiri og nefnir hún í því
samhengi að í rauninni snúist virknin við. Í hefðbundinni kennslu er heili
kennarans kannski virkur 85% tímans en heili nemenda 15% tímans. Í
vendikennslu snúast þessi hlutföll við. Eins telur hún sig ná til víðari hóps
nemenda og þekkja þá betur.
Helstu kostir speglaðrar kennslu
Viðmælendur nefna allar að þeim finnist þær geta komið betur til móts við
nemendur ásamt því að vera í meiri samskiptum við nemendur með speglaðri
kennslu.
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Þýskukennarinn segir nemendur geta hlustað aftur og aftur á fyrirlestra og
segir hún þá kunna vel að meta það. Hún var búin að starfa sem kennari í
mörg ár og fannst hún hafa staðnað í starfi. Spegluð kennsla kveikti hjá henni
neista og henni finnst miklu skemmtilegra að kenna eftir þessum
kennsluháttum.
Dönskukennari nefnir sem helsta kost aukinn tíma þar sem hún þarf ekki
lengur að eyða kennslustundinni í að koma frá sér efni, heldur fer tíminn í að
sinna og kynnast nemendum. Einnig hefur kennari meiri tíma til að tala um
skemmtilegt efni til þess að gera kennslustundina líflegri og vekja áhuga
nemenda.
Nemendur geta hlustað aftur og aftur á fyrirlestra og hafa því betri
tækifæri til að skilja efnið. Þannig hafa nemendur sem ekki komast í tíma
meiri möguleika á að halda dampi og fylgja áætlun. Nemendur stjórna í raun
tíma sínum í kennslustund sjálfir og geta verið að vinna þar sem þeir eru
staddir og hafa þar aðgang að kennaranum. Hún telur að
kennslufyrirkomulagið myndi virka mjög vel í grunnskólum þar sem
foreldrar fá tækifæri til að fylgjast með námi barnsins og aðstoða með
heimanám ef þarf.
Hún telur sig hafa meiri tíma til að vinna betur með ákveðna þætti
námsefnis og ná að einangra efnið frekar. Hún telur auðveldara að fá alla
nemendur til að blómstra og taka þátt. Hún er mjög einstaklingsmiðuð og
hvetur nemendur til þess að gera plan.
Spegluð kennsla auðveldar henni að aðstoða nemendur þar sem þeir eru
staddir í náminu og er námið þannig mjög einstaklingsmiðað hjá henni.
Stærðfræðikennari telur helstu kosti speglaðrar kennslu vera þá að hún er í
meiri samskiptum við nemendur. Nemendur geta undirbúið sig á sínum hraða
og hægt er að koma til móts við ólíkar þarfir. Hún sér marga kosti í speglaðri
kennslu fyrir grunnskóla, sérstaklega í stærðfræði. Einnig telur hún nemendur
verða sjálfstæðari í vinnubrögðum.
Helstu ókostir speglaðrar kennslu
Spurðar um helstu ókosti nefna þær t.d. tæknileg atriði ásamt því að sumum
getur þótt erfitt að sleppa takinu á nemendum og fela svo mikla ábyrgð á
herðar þeirra.
Þýskukennari segir að til að byrja með séu margir kennarar hræddir við
tæknina og er hún sjálf engin undantekning þar á. Henni finnst mikilvægt að

39

komist yfir þessa hræðslu og tileinka sér nýjustu tækni því annars er hætt við
að bilið aukist á milli kennara og nemenda. Einnig telur hún ókost að ekki
eiga allir nauðsynlegan tækjabúnað, t.d. fartölvur, ipad og síma.
Spurð um ókosti nefnir dönskukennari að sér þyki einsog mörgum
kennurum gaman að halda fyrirlestra og tala fyrir framan hóp fólks. Sá þáttur
starfsins sé hins vegar að stóru leyti horfinn í speglaðri kennslu. Margir
kennarar gætu talið það ókost að nemendur séu ekki staddir á sama stað í
námsefninu. Með hefðbundinni kennslu getur kennari frekar stjórnað því að
allir nemendur fylgist að í bókunum. Hún er þó ósammála því viðhorfi og
bendir á að nemendur séu missterkir námsmenn og ekki hægt að ætlast til
þess að allir geti farið yfir efnið, og skilið það, á sama hraða.
Stærðfræðikennari segir helstu ókosti geta verið aukna ábyrgð nemenda
þar sem að ekki eru allir tilbúnir að taka ábyrgð á náminu sínu, þótt þeir
segist ef til vill vera það. Einnig getur verið erfitt fyrir kennarann að gefa
nemendum svo mikið frelsi og ábyrgð. Sumir kennarar eru hræddir við að
heyra rödd sína í upptöku. Eins eru alltaf einhverjir nemendur sem myndu
frekar kjósa hefðbundna kennslu, en eftir að hafa kennt í þessi ár þá telur hún
þá vera fáa.
Yfirsýn kennara
Almennt telja kennararnir sig vera meðvitaða um það hvar nemendur standa í
náminu.
Þýskukennari telur sig ná betur til nemenda og telur sig frekar geta sinnt
þörfum hvers og eins. Hún telur fyrirkomulagið þó ekki endilega hjálpa sér
að vera meðvitaðri um hvar hver og einn stendur þar sem hún segist alltaf fá
vissa tilfinningu fyrir nemendum og sér svo á prófum og könnunum yfir
önnina hvar nemendur standa og gefur það oftast rétta mynd.
Dönskukennari telur sig nokkuð meðvitaða um hvar nemendur standa.
Henni finnst erfitt að bera saman við fyrra kennsluform því áður voru tvö
annarpróf yfir veturinn. Í staðinn er hún með nokkur stutt próf á Moodle sem
gilda lítið.
Stærðfræðikennari telur sig vera miklu meðvitaðri um það hvar hver
nemandi stendur í náminu. Með þessu fyrirkomulagi getur hún fylgst með
þeim vinna verkefni og sér þá hvar þau standa og getur gripið inní og
leiðbeint ef henni finnst þess þurfa.
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Undirbúnir nemendur
Allur gangur er á því hvort nemendur mæti undirbúnir í tíma eða ekki.
Þýskukennari telur fleiri koma undirbúna í tíma en aldrei allir, einsog
gengur og gerist. Hún telur ekki mögulegt að einhver ein kennsaðferð finnist
sem henti öllum. Hún telur að nemendur séu líklegri til þess að vinna
heimavinnuna sína þegar þeim stendur til boða að hlusta á fyrirlestur á
símanum sem þeir eru alltaf með á sér. Einnig skiptir það máli að kennari sé
áhugasamur, hafi fyrirlestrana líflega og haldi þannig nemendum við efnið.
Dönskukennari segir allan gang vera á því hvort nemendur mæti
undirbúnir í tíma, þ.e.a.s. búnir að horfa á fyrirlestur. Hún telur fína línu vera
á milli sjálfstæðis nemenda og þess að hún standi yfir þeim og yfirheyri. Hún
gerir nemendum sínum ljóst að ábyrgðin er þeirra og það er þeirra mál ef þeir
koma ekki undirbúnir í tíma. Hún stendur föst á því að endurtaka aldrei
fyrirlestur í kennslustund þar sem nemendur hafa greiðan aðgang að
fyrirlestrunum í tölvunni. Hún telur það að endurtaka fyrirlestra í tíma vera
stærstu mistök sem kennari í speglaðri kennslu gerir.
Stærðfræðikennari segir að það taki tíma fyrir nemendur að venjast þessu
fyrirkomulagi og þarf því að ala suma nemendur upp í byrjun. Einsog í öllum
skólum þá koma sumir undirbúnir og aðrir ekki. Þeir sem ekki koma
undirbúnir eiga að setja á sig heyrnartól og hlusta á fyrirlestur og missa þar af
leiðandi af dýrmætum tíma með kennara. Hún endurtekur aldrei fyrirlestra í
kennslustund og eru nemendur fljótir að venjast því.
Viðhorf nemenda
Viðhorf nemenda eru almennt mjög jákvæð og telja kennararnir þrír að
ánægja sé ríkjandi með kennsluformið.
Þýskukennari segir nemendur vera ánægða með speglaða kennslu og hefur
ekki heyrt af neinum sem er óánægður. Einnig hefur hún orðið vör við að þeir
sem fara í háskóla sakni fyrirlestranna þar sem þeim finnist
kennslufyrirkomulagið hjálpa sér í náminu. Henni finnst nemendur einnig
virka áhugasamari.
Það er tilfinning dönskukennara að nemendur séu ánægðir með spegluðu
kennsluna. Hún hefur fengið mjög jákvæð viðbrögð og hefur orðið vör við
aukinn áhuga nemenda.
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Stærðfræðikennari telur nemendur vera mjög ánægða með speglaða
kennslu. Hún hefur fengið jákvæð viðbrögð, t.d. um að hún virkji nemendur.
Árangur
Viðmælendum þótti erfitt að meta hvort að nemendur næðu betri árangri með
speglaðri kennslu eða hefðbundnu fyrirlestraformi. Dönsku- og
stærðfræðikennari voru báðar hlynntar því að meta árangur út frá mannlegum
þáttum en ekki tölum. Þær hölluðust allar þrjár að því að betri árangur næðist
með speglaðri kennslu, þó erfitt væri að sjá slíkt svart á hvítu þar sem um
huglægt mat væri að ræða.
Sá hópur sem þýskukennari hefur til viðmiðunar stóð sig afar vel eftir að
hafa verið kennt með speglaðri kennslu. Hún veit ekki hvort það hafi verið
speglaðri kennslu að þakka, en hún sá mikinn mun á þeim hópi og hópnum
sem var árið á undan, sem kennt var með hefðbundnu sniði.
Dönskukennari vill ekki meta árangur nemenda út frá tölum þó svo að það
stefni í háa meðaleinkunn hjá henni. Hún telur það m.a. vera vegna þess að
nemendur fái mikið af efni í hendurnar í gegnum speglaða kennslu. Hún telur
nemendur eiga auðveldara með að ná árangri með þessu fyrirkomulagi.
Stærðfræðikennari telur árangur nemenda vera örlítið meiri en áður. Hún
er ekki hrifin af því að meta fólk út frá prófum og einbeitir sér mikið að
mannlega þættinum. Margir eru hræddir við stærðfræði og kvíða prófum og
telur hún speglaða kennslu henta vel til að hún sem kennari geti sinnt þeim
þáttum.

6.3 Samantekt á megindlegum hluta rannsóknar
Í kafla 6.1 var gert grein fyrir helstu niðurstöðum megindlega hluta
rannsóknarinnar. Þær verða teknar saman hér.
Mikil almenn ánægja ríkir á meðal nemenda með speglaða kennslu í Keili
og hentar fyrirkomulagið langflestum nemendum betur en hið hefðbundna
fyrirlestraform. Flest fögin komu vel út en íslensku og sögu töldu nemendur
heppilegustu fög fyrir speglaða kennslu. Í speglaðri kennslu er lykilatriði að
nemandi undirbúi sig fyrir tíma og horfi á fyrirlestra. Í Keili horfa flestir
nemendur á fyrirlestur fyrir tíma og meira en fjórðungur horfir yfirleitt
tvisvar á hvern fyrirlestur. Nemendur nýta sér í ríkum mæli þann kost að geta
horft aftur á efni sem þeir skilja ekki. Yfirgnæfandi meirihluti nemenda ver
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10 mínútum eða meira í að horfa á fyrirlestra og telja flestir heppilega lengd á
fyrirlestri vera 10-15 mínútur. Þátttakendum finnst flestum betra að hlusta á
fyrirlestur á netinu og virðast halda vel einbeitingu við áhorf á netinu.
Flestum fannst það góð nýting á kennslustund að nýta hana í verkefnavinnu
og flestir telja að spegluð kennsla hafi aukið skilning þeirra á námsefninu.

6.4 Samantekt á eigindlegum hluta rannsóknar
Í kafla 6.2 var greint frá aðalatriðum úr viðtölum við kennara og verða þau
tekin saman hér.
Þýskukennaranum þótti erfiðara en hinum tveimur að taka upp
fyrirkomulagið og var að eigin sögn rög við tæknina. Kannski má tengja það
við að hún er með mun lengri starfsreynslu en hinar tvær og hefur starfað í
tæp 20 ár eftir hefðbundnu fyrirlestraformi. Það tók hana lengri tíma að
aðlagast en hún er þakklát fyrir að hafa fengið að gera það á sínum hraða.
Engin þeirra getur hugsað sér að snúa aftur til hefðbundinnar kennslu.
Þeim finnst öllum skemmtilegra að kenna með þessu fyrirkomulagi og að þær
nái betur að mæta þörfum nemenda. Þeim finnst mikill kostur að nemendur
geti hlustað á fyrirlestra hvar og hvenær sem er, eins oft og þeir vilja.
Stærðfræðikennarinn talar um að nemendur séu miklu virkari með þessu
fyrirkomulagi en einsog fjallað hefur verið um í fræðakaflanum er virkt nám
talið auka skilning nemenda.
Þær eru allar sammála um að undirbúningur sé meiri í fyrstu því þá þurfi
að taka upp fyrirlestrana og það taki tíma. Eftir því sem á líður minnki
undirbúningurinn og ef vel tekst til með fyrirlestra þá er ekkert því til
fyrirstöðu að nota þá aftur.
Helstu kosti nefna þýsku- og dönskukennarar þá að nemendur geti hlustað
oft á fyrirlestra. Dönsku- og stærðfræðikennarinn nefna báðar sem kost aukin
samskipti við nemendur og allar telja þær að þær nái að koma betur til móts
við ólíkar þarfir þeirra. Dönskukennarinn telur sig geta unnið betur með
ákveðna þætti námsefnis.
Helstu ókosti nefnir þýskukennarinn helst þau sem eru tæknileg eðlis.
Margir kennarar eru hræddir við nýja tækni og eins eiga ekki allir nemendur
nauðsynlegan tækjabúnað. Stærðfræðikennarinn nefnir að sumum kennurum
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finnist óþægilegt að heyra rödd sína. Þá er ekki víst að allir nemendur séu
tilbúnir til þess að axla ábyrgð á námi sínu. Dönskukennarinn saknar þess
stundum að standa fyrir framan nemendur og halda fyrirlestur.
Stærðfræðikennari telur sig miklu meðvitaðri en áður um hvar hver og
einn stendur en hinar tvær eru ekki eins afgerandi í svörum. Þýskukennarinn
segist vera jafnmeðvituð og áður, en dönskukennari á erfitt með að svara þar
sem hún var áður með annarpróf yfir veturinn sem hún er ekki lengur með.
Þær eru sammála um að það sé allur gangur á því hvort að nemendur mæti
undirbúnir í tíma eða ekki. Dönsku- og stærðfræðikennarar leggja mikla
áherslu á að endurtaka fyrirlestra ekki í tíma og telja það lykilatriði þess að
spegluð kennsla sé árangursrík. Stærðfræðikennari lætur nemendur
undantekningalaust setja á sig heyrnartól og hlusta á fyrirlestra mæti þeir
óundirbúnir í tíma. Þar með missi þeir af dýrmætum tíma með kennara.
Allar telja þær nemendur vera ánægða með speglaða kennslu og finnst
þeir vera áhugasamari. Þeim finnst öllum erfitt að meta hvort að árangur sé
meiri þegar kennt er með speglaðri kennslu heldur en hefðbundnu
fyrirlestraformi. Þær telji þó að hann sé frekar meiri heldur en minni.
Allar þrjár sjá þær fyrir sér mikinn ávinning á því að taka upp aðferðina í
grunnskólum. Þeim finnst það í raun mikið sanngirnismál því með því móti
eiga foreldrar meiri kost á að taka þátt í námi barna sinna og aðstoða þau.
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7. Umræður
Í þessum kafla eru niðurstöður túlkaðar út frá fræðakaflanum að framan og
ályktanir dregnar út frá þeim samanburði. Skýrt verður frá kostum og göllum
rannsóknarinnar, hvert notagildi hennar er fyrir þýskukennara og
framtíðarsýn rannsakanda á viðfangsefnið.
Vegna örra tækniframfara gegnir upplýsingatækni sífellt stærra hlutverki í
skólastarfi. Tilkoma spjaldtölvunnar býður upp á mikla möguleika sem
líklegt má telja að séu ekki fullkannaðir enn þá (Ómar Örn Magnússon, 2013,
bls. 2). Spegluð kennsla getur mögulega mætt þessum tækniframförum ásamt
því að virkja nemendur og stuðla að sjálfstæði þeirra í námi, en það er eitt
hlutverka skólastarfs (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 39).
Tilgangur þessarar rannsóknar var annars vegar að kanna viðhorf
nemenda í Keili gagnvart speglaðri kennslu og hins vegar að kanna hverjir
helstu kostir og ókostir fyrirkomulagsins eru. Markmið með viðtölum var að
dýpka skilning á speglaðri kennslu. Niðurstöður úr viðtölum og rafrænni
könnun voru í samræmi við erlendar rannsóknir en almenn ánægja virðist
ríkjandi með speglaða kennslu í Keili. Mikill meirihluti þeirra nemenda sem
hafa reynslu af bæði spegluðu fyrirkomulagi og hefðbundnu fyrirlestraformi
telur speglaða kennslu henta sér betur.
Meirihluti nemenda telur speglaða kennslu auka skilning þeirra og er það í
samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem benda til að spegluð
kennsla auki virkni nemenda (Herreid og Schiller, 2013, bls. 62) og að
nemendur læri meira en með hefðbundnu fyrirkomulagi (Lage, Platt og
Treglia, 2000, bls. 35-37). Jafnframt telur meirihluti nemenda það að verja
tíma í kennslustund til verkefnavinnu vera góða nýtingu á tíma. Það er í
samræmi við rannsókn Herreid og Schiller (2013, bls. 62) en þeir komust að
því að meðal helstu kosta kennslufyrirkomulagsins væri skilvirk og skapandi
nýting á kennslustund. Í sömu rannsókn Herreid Schiller kemur fram að
annar meginkostur speglaðrar kennslu sé sá að nemendur geta lært á eigin
hraða. Í þessu felst bæði sá möguleiki að geta nýtt sér aðstoð kennara í
kennslustundum og að geta horft endurtekið á þá hluta fyrirlestra sem
erfiðlega gengur að skilja. Megindlegi hluti rannsóknarinnar í Keili bendir til
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að mikill meirihluti nemenda nýti sér þann möguleika að hlusta aftur á þá
hluta fyrirlestra sem illa gengur að skilja. Jafnframt kýs yfirgnæfandi
meirihluti nemenda að nýta kennslustundir í verkefnavinnu í stað þess að
hlusta á fyrirlestra kennara.
Enn fremur benda niðurstöður til þess að helsti ókostur speglaðrar kennslu
sé hversu erfitt það er að tryggja að allir nemendur undirbúi sig heima og
horfi á fyrirlestur. Þetta kemur heim og saman við fræðin en einsog Herreid
og Schiller (2013, bls. 62) benda á er möguleg lausn á þessu vandamáli að
leggja fyrir nemendur stuttar kannanir í byrjun tíma.
Einn þátttakenda í eigindlega rannsóknarhlutanum skipar þeim nemendum
sem ekki mæta undirbúnir í tíma að setja á sig heyrnartól og horfa á
fyrirlestur í tölvunni. Þannig missa nemendur af dýrmætum tíma með
kennara sem mætti annars nýta til verkefnavinnu. Það er mat viðmælanda að
spegluð kennsla hvetji nemendur til þess að undirbúa sig fyrir kennslustundir.
Eins hjálpar það kennaranum við að falla ekki í þá gryfju að endurtaka
fyrirlestra í tíma. Það kom skýrt fram hjá kennurum og nemendum að
grundvallaratriði sé að forðast slíkar endurtekningar. Hættan er sú að
nemendur hætti að sjá ástæðu til að horfa á fyrirlestra fyrir tíma ef að kennari
endurtekur hvort eð er efni fyrirlestranna í kennslustund.
Það er því ein niðurstaða þessarar rannsóknar að kennarar eigi að reyna að
temja sér það verklag að endurtaka ekki fyrirlestra í tíma og venja nemendur
sína á það fyrirkomulag.
Í fræðakaflanum að framan kom fram að sumum nemendum hentaði
einfaldlega betur að vera áhorfendur og kysu þar af leiðandi hið hefðbundna
fyrirlestraform (Educause, 2012, bls. 1). Það var hins vegar mat viðmælenda í
eigindlegu rannsókninni að slíkir nemendur væru í miklum minnihluta. Það
kemur heim og saman við niðurstöður megindlegrar rannsóknar, en þar kom
skýrt fram að meirihluti nemenda kýs speglaða kennslu fram yfir hefðbundið
fyrirlestraform.
Athygli vekur að um 40% nemenda telja heimanám í speglaðri kennslu
vera of mikið. Einhverjir nemendur tjáðu sig í opnum spurningum um of
mikið heimanám. Samkvæmt fræðunum ætti heimanámi að vera haldið í
lágmarki og það að mestu unnið í kennslustund. Hér getur spilað inn í að
námið í Keili er hraðnám og er væntanlega nokkuð snúið að lágmarka
heimanám þegar yfirferð er svo mikil.
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Í heild benda niðurstöðurnar til þess að spegluð kennsla eigi mikið erindi í
íslensku skólaumhverfi. Þó ber að taka niðurstöðum með fyrirvara þar sem
úrtakið er tiltölulega lítið. Það helgast af því að enn sem komið er eru fáir
sem spegla kennslu sinni hér á landi og er Keilir raunar eini skólinn sem
leggur alfarið áherslu á speglaða kennsluhætti.
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8. Gagnvirkt námsefni
Sem hluta af meistaraverkefni gerði ég, í samvinnu við Rakel Margréti
Viggósdóttur, heimasíðu sem ætluð er fyrir byrjendur í þýsku þar sem kennt
er
eftir
spegluðu
fyrirkomulagi.
Slóð
heimasíðunnar
er:
https://sites.google.com/site/spegludthyska/home og þar má finna alla
fyrirlestra sem og tilsvarandi glærupakka sem eru byggðir á fyrirlestrunum.
Kennurum er frjálst að velja þá kennsluaðferð sem hentar þeim best í kennslu
sinni.
Markmið með þýskukennslu er að auka færniþættina fjóra, þ.e. hlustun,
lestur, talað mál og ritun, og er svipuð áhersla lögð á hvern og einn þátt
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 157). Í byrjendaáfanga í þýsku, ÞÝS103,
er áhersla lögð á þjálfun framburðar, notkun orðaforða um nánasta umhverfi,
munnlega og skriflega tjáningu, hlustun og grunnatriði málfræðinnar
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 162). Við vinnslu fyrirlestranna var
kennslubókin „Þýska fyrir þig 1“ eftir Eirík Haraldsson o.fl. höfð til
hliðsjónar, en hún er nýtt til kennslu í fjölmörgum framhaldsskólum.
Námsefni var skipt upp í tíu þemu og innan hvers þema voru ákveðin atriði
tekin fyrir (sjá töflu 1).
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Tafla 9.1
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i) Ákveðinn	
  og	
  óákveðinn	
  greinir	
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  persónufornafna	
  

i)
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ii)
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iii)
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iv)
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  sein	
  
Þema	
  2	
  
i)
ii)
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ii)
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  3	
  
i)
ii)
iii)
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Þema	
  8	
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  sagnir	
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  –	
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Vikudagarnir	
  
Tíðar-‐	
  og	
  staðaratviksorð	
  

	
  
Þema	
  9	
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  eða	
  nicht	
  
Schon,	
  noch	
  nicht,	
  es	
  gibt	
  

i)
ii)
iii)

	
  

Klukkan	
  
Laust	
  samsettar	
  sagnir	
  
Welcher	
  –	
  Dieser	
  

	
  
Þema	
  10	
  
	
  
i) Veglýsingar	
  
ii) Forsetningar	
  
sem	
  
stýra	
  
þágufalli	
  
iii) Sagnir	
  sem	
  stýra	
  þágufalli	
  
	
  

Þema	
  5	
  
i)
ii)
iii)

	
  
Eignarfornöfn	
  
Greinir	
  í	
  fleirtölu	
  

i)
ii)

	
  
Þema	
  4	
  
i)
ii)

Núþálegar	
  sagnir	
  
Tíðaratviksorð	
  

Tölur	
  	
  
Forsetningarnar	
  in,	
  an,	
  auf	
  
Boðháttur	
  

Fyrirlestrar voru teknir upp á iPad með hjálp forritsins Educreations.
Educreations er gagnvirkt forrit sem lítur út einsog kennslutafla. Það tekur
upp hljóð og hægt er að skrifa á það (þ.e. líkt og um alvöru töflu væri að
ræða). Forritið var valið þar sem það er ódýrt og mjög einfalt í notkun en
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mögulegt hefði verið að nota önnur forrit, t.d. Camtasia og Explain
everything. Ásamt fyrirlestrum voru gerðir glærupakkar fyrir hvert þema sem
nemendur geta nýtt sér við áhorf. Fyrirlestrunum er skipt upp í ákveðin þemu,
en þannig geta nemendur auðveldlega áttað sig á um hvað hver fyrirlestur
fjallar og fundið það sem þeir leita að hverju sinni.
Einn helsti galli fyrirlestra er sá að athygli áheyrenda er takmörkuð og er
algengt að þeir missi athygli eftir ákveðinn tíma (Ingvar Sigurgeirsson, 1999,
bls. 55). Stundum er því haldið fram að það að hafa fyrirlestra stutta geti
aukið líkur á að nemendur horfi á þá (Zappe o.fl., 2009, bls. 5). Niðurstöður
megindlega rannsóknarhlutans styðja þetta en þær sýna að flestir nemenda
Keilis, eða 59%, kjósa að hafa fyrirlestrana á bilinu 10-15 mínútur og um
þriðjungur þeirra kýs lengd á bilinu 5-10 mínútur. Í ljósi þessa var ákveðið að
hafa fyrirlestra á heimasíðunni fremur stutta og eru þeir á bilinu 2-11
mínútur. Þeir heita allir lýsandi nöfnum (sjá töflu 9.1) sem lýsa vel innihaldi
og uppbyggingu, en skýrt yfirlit yfir efni fyrirlestra hjálpar nemendum að átta
sig á efninu og tengja þætti saman (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 57).
Ætlast er til þess að nemendur horfi á tilsvarandi fyrirlestur fyrir
kennslustund. Allir fyrirlestrar og glærupakkar eru nemendum opnir frá fyrsta
skóladegi og því geta nemendur ráðið hraða sínum að einhverju leyti sjálfir
og unnið fram í tímann. Þannig er unnið að markmiði aðalnámskrár um að
nemendur eigi að geta forgangsraðað og skipulagt vinnutíma sinn sjálfir sem
og að þeir beri ábyrgð á eigin námi (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 33).
Ætlast er til að kennslustundir séu að miklu leyti nýttar í verkefnavinnu og
sérstakar útskýringar eftir því sem þörf er á. Með því getur kennari betur
áttað sig á hvar hver og einn nemandi stendur og hver skilningur nemenda er.
Þá getur hann betur útrýmt misskilningi ef einhver er (Educause, 2012, bls.
2). Í fyrirlestrunum er allt námsefni áfangans ÞÝS103 tekið fyrir sem læra á
þá önnina. Nemendur eiga að horfa á einn til fjóra fyrirlestra í hverri viku og
þegar þeir mæta í kennslustund eiga þeir að vera þá tilbúnir til að vinna
fjölbreytt verkefni sem byggja á fyrirlestrum.
Í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar er eindregið mælst til þess
að þeir kennarar sem kenna eftir þessari síðu falli ekki í þá gryfju að
endurtaka efni fyrirlestra í kennslustund heldur bjóði nemendum heldur upp á
að horfa á fyrirlestrana í tíma (og missa þar af leiðandi kannski af
verkefnavinnu tímans) hafi þeir ekki gert það heima. Á heimasíðunni má
einnig finna glærur sem eru með greinagóðar útskýringar á efninu og geta
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nemendur prentað þær út og notað sem glósur. Þannig eru nemendur bæði
með fyrirlesturinn og glósur, sem þeir ættu auðveldlega að geta nýtt sér. Á
heimasíðunni má einnig finna námsmat. Í námsmati er gert ráð fyrir 50%
lokaprófi, 20% verkefni að eigin vali þar sem nemendur vinna tveir og tveir
saman, fjögur sagnapróf sem samtals gilda 5%, tvö kaflapróf úr kennslubók
sem gilda 10% og tvær ritanir sem gilda 5%.
Kennarar eru hvattir til að nýta sér mismunandi kennsluaðferðir til að
vinna með nemendum á sem mest skapandi hátt og vinna að markmiðum
einsog auknum skilningi og leikni. Þar sem fyrirlestrar eru settir á netið er
mælst til þess að kennari velji sér ekki það form í kennslu sinni, heldur frekar
kennsluaðferðir þar sem nemendur eru sem virkastir þátttakendur í námi sínu.
Til þessa eru margar leiðir færar.
Ritun er mikilvægur þáttur í þýskunámi en niðurstöður rannsóknar Ingvars
Sigurgeirssonar (1999, bls. 73) leiddu í ljós að mörgum nemendum leiðast
skriflegar æfingar. Þá reynir á hæfni kennara að vekja áhuga nemenda og
væri ein leið að leyfa nemendum að velja ritunarefni sem þeir hafa áhuga á
og skrifa um það. Eins gæti kennari valið nokkur fjölbreytt og spennandi
viðfangsefni sem viðkoma Þýskalandi eða öðru þýskumælandi landi og leyft
nemendum að velja úr, t.a.m. Ólympíuleika og fjöldamorð í München árið
1972, þýskan íþróttamann að eigin vali eða tónlistarhátíðir í þýskumælandi
landi. Nemendur gætu notast við leitaraðferð og aflað sér upplýsinga á netinu
eða á bókasafninu. Hér væru möguleikar í raun óþrjótandi. Til þess að æfa
þau málfræðiatriði sem tekin voru fyrir í fyrirlestrum getur kennari gefið
fyrirmæli um að í rituninni skuli allar núþálegar sagnir koma fram að minnsta
kosti einu sinni og þrjú tíðaratviksorð eða fleiri séu notuð (þema 7). Í
námsmati er gert ráð fyrir tveimur ritunarverkefnum sem samtals gilda 5% af
lokaeinkunn. Nemendur geta nýtt sér orðabók á vefnum (www.deis.dict.cc)
og eins er æskilegt að kennari gangi um og aðstoði eftir þörfum.
Þá eru umræðu- og spurnaraðferðir kjörnar til að æfa þýskt tal. Í þeim
reynir á kennara að virkja nemendur til umræðna og skapa þannig aðstæður
að nemendur séu óhræddir við að tjá sig. Kennari gæti skipt í hópa og látið
nemendur spyrja hverja aðra einfaldra á spurninga og æfa grunnatriði í þýsku.
Þetta væri t.d. kjörið í fyrsta þemanu til þess að æfa spurnarorð,
persónufornöfn, endingar sagna og sögnina að vera.
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Eins er hægt nýta innlifunaraðferðir og tjáningu í tengslum við lestur
sögubóka. Þannig mætti virkja sköpunarhæfileika nemenda og setja atriði úr
þýskri lesbók upp sem leikþátt.
Þrautalausnir er það þegar nemendur eiga að leysa úr raunverulegum
aðstæðum. Kennari gæti nýtt sér þrautalausn og skapað aðstæður sem
nemendur þurfa að leysa, t.d. pantað sér mat á veitingastað, spurt til vegar
eða spurt um tíma-og dagsetningar. Þar sem um er að ræða byrjendaáfanga í
þýsku þarf að gæta þess að verkefnin séu ekki of flókin.
Þar sem ætlast er til að nemendur séu með tölvur í tímum þá má nýta
leitaraðferð til skapandi verkefna. Hópavinnubrögð og leitaraðferð fara vel
saman og mætti skipta nemendum í 3-5 manna hópa þar sem hver hópur
velur sér verkefni að eigin vali og kynnir í lok tímans. Þetta gæti verið
verkefni í þema þrjú og þá fengju hópar alveg frjálsar hendur við val á
verkefni með því skilyrði að að í kynningu þeirra væru fimm sterkar sagnir,
þrír vikudagar og fjögur tíðaratviksorð. Í lok tímans myndu hóparnir halda
stutta kynningu á þýsku og þannig bæta nemendur færni sína bæði í hlustun
og töluðu máli, sem og unnið er með málfræðiþætti vikunnar.
Til þess að festa málfræðiatriði á borð við ákveðinn greini og beygingu
óreglulegra sagna í minni er hægt að nota þulunám og þjálfunaræfingar á
borð við endurtekningaræfingar. Sagnalist er ekki á allra færi en ef sú aðferð
hentar kennurum vel er sjálfsagt að þeir nýti sér hana þegar við á. Það er
höfundi þessarar ritgerðar í fersku minni þegar þýskukennari í
framhaldsskóla sagði nemendum af mikilli innlifun frá magadansmærinni
Diedie Dender sem átti að hafa komið hingað til lands. Sagan var áhugaverð,
nafn magadansmærinnar margendurtekið svo það festist rækilega í minni
nemenda sem hlustuðu af athygli. Þannig notaði kennarinn sagnalist á
snjallan og árangursríkan hátt til þess að kenna nemendum ákveðinn greini í
fleirtölu (þýs. die die den der).
Allt námsefni áfangans ÞÝS103 má finna á fyrirlestraformi á
heimasíðunni https://sites.google.com/site/spegludthyska/home. Einsog fram
kemur í kafla 2 þá krefst lagni að finna jafnvægi á milli þess að ná að fara
yfir allt námsefni og að virkja nemendur. Ýmislegt bendir hins vegar til þess
að spegluð kennsla gefi rúm til þess að virkja nemendur í námi sínu. Hér á
undan hefur verið tæpt á ýmsum hugmyndum að verkefnum en fyrir skapandi
kennara eru möguleikarnir ótal margir.
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9. Lokaorð
Í upphafi var lagt upp með að kanna viðhorf nemenda gagnvart speglaðri
kennslu, sem og að kanna hverjir helstu kostir og ókostir
kennslufyrirkomulagsins væru. Rannsóknin bendir til þess að nemendur séu
mjög jákvæðir í garð speglaðrar kennslu. Þeir virðast vera duglegir að horfa á
fyrirlestra fyrir tíma og aftur á þá þætti sem illa gekk að skilja. Þetta jákvæða
viðhorf er í samræmi við þær rannsóknir og fræði sem kynnt voru í
ritgerðinni. Til að dýpka skilning á speglaðri kennslu voru tekin viðtöl við
þrjá kennara í Keili. Það segir sitt að enginn þeirra kvaðst geta hugsað sér að
snúa aftur til hefðbundinnar kennslu. Þeir voru sammála um að skemmtilegt
væri að spegla kennslunni og að þeir næðu betur að mæta þörfum nemenda
heldur en að halda fyrirlestra í tíma einsog áður tíðkaðist.
Í tengslum við rannsóknina var gerð heimasíða sem hugsuð er fyrir
nemendur og kennara í þýskuáfanga (ÞÝS103). Það er von mín að
heimasíðan og það námsefni sem inn á henni er komi til með að gagnast
nemendum og kennurum í þýsku og veita kennurum innsýn í speglað
fyrirkomulag.
Persónulegt markmið mitt með rannsókninni var að öðlast meiri dýpt og
skilning á speglaðri kennslu. Eftir úrvinnslu á svörum nemenda og samtöl við
kennara tel ég mig hafa náð þessu markmiði. Ég held að speglað
fyrirkomulag sé heppilegt til að mæta auknum tækniframförum og aukinni
tölvunotkun nemenda en með fyrirkomulaginu geta kennarar nýtt sér þær
kennsluaðferðir sem henta þeim best. Spegluð kennsla býður upp á marga
möguleika í kennslu og með skapandi hugsun og jákvæðu hugarfari kennara
og skólastjórnenda má virkja nemendur í kennslustundum og mæta ólíkum
námsþörfum þeirra.
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Fylgiskjal 1 Spurningalisti fyrir megindlega rannsókn
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Fylgiskjal 2 Spurningalisti fyrir eigindlega rannsókn
1. Hvað ertu búin að kenna lengi?
2. Hvaða fag kennir þú?
3. Hefurðu reynslu af hefðbundinni kennslu?
4. Hvenær byrjaðir þú að kenna skv.vendikennslu?
5. Hvort telurðu henta betur í því fagi sem þú kennir?
6. Af hverju?
7. Hver telurðu að sé helsti munurinn á vendikennslu og hefðbundinni
kennslu?
8. Þarftu að undirbúa þig meira undir vendikennslu?
9. Í hverju felst sá undirbúningur
10. Finnst þér þú ná betur til nemenda með vendikennslu?
11. Finnst þér þú ná að uppfylla þarfir hvers og eins nemenda?
12. Finnst þér þú vera meðvituð um það hvar hver og einn nemandi
stendur í náminu?
13. Finnst þér nemendur koma undirbúnir í tíma, þeas eru þá búnir að
horfa á fyrirlestra?
14. Hverjir eru helstu kostir vendikennslu fyrir þig sem kennara og svo
fyrir nemendur?
15. Hverjir eru helstu ókostir vendikennslu fyrir þig sem kennara og svo
fyrir nemendur?
16. Finnst þér nemendur vera ánægðir með vendikennsluna?
17. Sérðu mun á árangri nemenda ef þú horfir aftur í tímann? Þeas finnst
þér nemendur hafa meiri/minni skilning á efninu og eru próf og
kannanir að koma betur/verr út?
18. Gætirðu hugsað þér að snúa aftur til hefðbundinnar kennslu?
19. Af hverju/ Af hverju ekki?
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20. Er auðveldara að vinna með ákveðna þætti í vendikennslu, s.s. tal eða
málfræði?
21. Einstaklingsmiðað nám.
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