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Ágrip 

Spegluð kennsla er kennsluaðferð sem hefur verið að ná fótfestu víða. Þessi 

námsaðferð er tiltölulega ný og ekki mikil reynsla komin á hana á Íslandi. 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar voru kennsluhættir í menntastofnun 

Keilis, en þar er öll kennsla spegluð. Markmið rannsóknarinnar var að sýna 

fram á að spegluð kennsla er kennsluaðferð sem nýtist vel í þýsku, sem og 

öðrum fögum. Markmiðið var einnig að sýna fram á það hvort bæði 

nemendur og kennarar væru ánægðir með aðferðina. 

Í febrúar 2014 voru lagðir spurningalistar fyrir þá nemendur Keilis sem 

kennt er með spegluðum hætti. Til þess að fá betri skilning á hefðbundinni 

kennslu var rætt við þrjá kennara, sem allir hafa reynslu af bæði heðfbundinni 

kennslu og svo speglaðri kennslu. 

Gerð var heimasíða sem sýnir dæmi um fyrirlestra sem nemendur horfa á 

fyrir hverja kennslustund. Í fjórða kafla eru svo kennsluaðferðir sem kennari 

gæti nýtt sér þegar hann vinnur með innlögn þeirra málfræðiatriða sem 

nemendur horfðu á heima hjá sér. 

Helstu niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að mikil ánægja ríkir meðal 

nemenda og kennara með kennsluaðferðina. Nemendum finnst þeir ná 

námsefninu betur og finnst námið vera mun einstaklingsmiðaðra með þessari 

aðferð. Kennararnir voru allir sammála um að þeir gætu ekki hugsað sér að 

snúa aftur í hefðbundna kennslu. Þeim þykir aðferðin mun árangursríkari og 

ekki síst skemmtilegri. 

Ég tel aðferðina árangursríka og mun hún hjálpa mörgum nemendum með 

nám, sem þeim annars þætti of erfitt eða flókið. 

 

 



 xii 

Abstract 

In this study, we look at “flipped classroom”.  It is a teaching method and  

this method is relatively new and not many have experience of using it in 

Iceland.  The main theme of the study were the ways Keilir Academy uses 

flipped classroom, since all teaching there is done by this method. 

The goal of the study was to demonstrate that flipped classroom is a good 

teaching method that can be used in teaching German, as well as other 

subjects.  The goal was also to show if both students and teachers are pleased 

with this method. 

In February 2014, all students in Keilir Academy that were being taught 

by flipped classroom, were handed quiestionaries.  Three teachers were also 

interviewed, all of whom who have experience with both ordinary teaching 

and flipped classroom. 

A homepage was made. There you can see examples of lectures students 

would watch before every lesson. In chapter four there are examples of 

teaching methods a teacher could use in class to work with the lectures 

student watched at home. 

The main conclusion of the study is that both students and teachers are 

very happy with the method.  The students think they understand the material 

better and feel like their studies are a lot more personalized this way.  The 

teachers also agreed on that they did not want to go back to ordinary 

teaching.  They think this method is a lot more successful, and more fun. 

  I think I have learned a lot by doing this study and I will without a 

doubt, use flipped classroom in the future.  I think the method is very 

successful/useful and I´m sure that it will help a lot of students with courses 

that they might otherwise think to difficult or complicated. 
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Formáli 

Þetta verkefni er 30 eininga meistaraprófsverkefni til M.Ed.-prófs í 

menntunarfræði.  

Ég vil þakka Finni Friðrikssyni, dósent við Háskólann á Akureyri, fyrir að 

leiðbeina mér í þessu verkefni. Einnig vil ég þakka starfsfólki og nemendum 

Keilis fyrir að hafa gert þessa rannsókn mögulega með því að leyfa okkur að 

gera rannsóknina hjá þeim. Ég vil sérstaklega þakka Ragnhildi Evu 

Guðmundsdóttur fyrir gott samstarf, þar sem rannsókn var unnin í samvinnu 

við hana. Þá vil ég þakka afa, Haraldi Sigurðssyni og ömmu, Elísabetu Kemp 

Guðmundsdóttur, fyrir alla aðstoðina og elskulegheitin. Að lokum vil ég 

þakka manninum mínum, Skarphéðni Frey Ingasyni, fyrir einstaka 

þolinmæði, aðstoð og að hugsa svo vel um börnin okkar á meðan ég sinnti 

námi og ritgerð. 
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1 Inngangur  

Spegluð kennsla er ný kennsluaðferð sem leit fyrst dagsins ljós árið 2004 

þegar tveir raungreinakennarar þurftu að finna leið til þess að ná til nemenda 

sem ekki komust í kennslustundirnar vegna fjarlægðar. Aðferðin felur í sér að 

nemendur horfa á fyrirlestra heima og vinna í kennslustundunum. Ekki eru 

margir sem hafa tekið upp þessa aðferð en hún hefur reynst vel þar sem það 

hefur verið gert. Ég vildi rannsaka þessa aðferð nánar og vita hvernig hún er 

að takast til hér á landi, en kennt er með spegluðu fyrirkomulagi í 

menntastofnun Keilis. Þar sem ég kenni þýsku vildi ég fá innsýn í það 

hvernig spegluð kennsla hentar í þýskukennslu, en vegna fárra þátttakenda 

var ákveðið að ræða við alla nemendur Keilis og fá innsýn þeirra á 

kennsluaðferðina  

Ritgerðinni er skipt upp í fimm aðalkafla og að lokum er rannsóknin lögð 

fram. 

Fyrst mun ég segja frá því hvernig menn læra nýtt tungumál, hvernig þeir 

meðtaka tungumálið og tjá sig. Einnig mun ég leggja áherslu á hvernig á að 

virkja nemendur til þess að tjá sig munnlega á tungumálinu sem þeir eru að 

læra. 

Þá segi ég frá þýskukennslu á Íslandi, hvernig hún byrjaði, hverjar áherslur 

námsins eru og hver þekking nemenda á að vera að loknu námi. Ég er með 

grunn í þýsku og vildi sýna fram á hversu stóran sess þýskan skipar í íslensku 

skólasamfélagi. 

Fjórði kaflinn fjallar um mismunandi kennsluaðferðir og hvernig má beita 

þeim með speglaðri kennslu. 

Fimmti kaflinn er um speglaða kennslu. Þar má einnig lesa um kosti 

speglaðrar kennslu, sem og ókosti hennar. Einnig mun ég segja frá rannsókn 

sem gerð var á aðferðinni í háskóla í Ástralíu. 

Aðferðafræðinni á bakvið þessa rannsókn er gerð skil í sjötta kafla og 

útskýrt hvernig rannsóknin var unnin. 

Einnig legg ég fram rannsókn sem gerð var í febrúar 2014. Þá voru tekin 

þrjú viðtöl við kennara sem hafa reynslu bæði af hefðbundinni kennslu og 

speglaðri kennslu. Þar fáum við að lesa um upplifun þeirra á aðferðinni í 
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samanburði við annars konar kennslu. Að auki voru lagðir fram 

spurningalistar fyrir nemendur sem hafa reynslu af speglaðri kennslu. 

Hluti af lokaverkefninu er heimasíða, sem gerð var á vorönninni 2014. 

Heimasíðan er ætluð byrjendum í þýsku og er ætlað að sýna speglaða 

kennslu. Þar er að finna glærukynningar á efninu, fyrirlestra fyrir 

málfræðiatriði sem tekin eru fyrir í kennslu fyrir byrjendur, sem og verkefni 

sem nemendur geta æft sig á. 
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2 Að læra nýtt tungumál – grunnþættirnir 

fjórir 

Að læra nýtt tungumál er ekki einfalt og verður maður að sameina 

grunnþættina fjóra til þess að geta talað og skilið nýja tungumálið. Þegar 

talað er um fjóra grunnþætti í tungumálum er átt við talað mál, hlustun, ritun 

og lestur. 

Þegar maður sameinar þessa fjóra grunnþætti þá hefur maður getu til þess 

að tala tungumál. Nemendur eru ólíkir og á meðan sumum finnst einfalt að 

læra nýtt tungumál finnst öðrum, sem hafa lært jafn lengi og sama efni, það 

erfitt. Svo finnst sumum nemendum einfalt að lesa tungumálið, en mjög erfitt 

að skrifa það. 

Þegar við lesum texta þá skynjum við bókstafina, úthlutum þeim 

hljóðgildi og endurgerum úr þeim orð, með réttri málfræði sem passar inn í 

setningar og texta. Þegar orðaforðinn og málfræðiþekkingin eru til staðar, þá 

er textinn skiljanlegur (Huneke og Steinig, 2002, bls. 111). 

Þegar við heyrum tungumál í fyrsta skipti er það okkur óþekkt og óskiljanlegt 

í hlustun. Það er mjög erfitt að ímynda sér að geta lært tungumálið þegar 

eingöngu er hlustað á það, þ.e.a.s. án hinna grunnþáttanna, lesa, skrifa og tala 

(Huneke og Steinig, 2002, bls. 117). 

Skriftin er sett sem markmið í tungumálakennslu og er hagnýt 

samskiptahæfni fyrir hversdagsleikann (Huneke og Steinig, 2002, bls.122). 

Því á undir engum kringumstæðum að sleppa skriflega þættinum og því er 

málfræðilegi hlutinn mjög mikilvægur í tungumálakennslu. Til þess að tala 

rétt mál þarf þekking á málfræðilega hluta tungumálsins að vera til staðar. 

Málfræði er undirstaða hvers tungumáls fyrir og má líkja því við púsluspil 

sem þarf að púsla rétt til þess að hægt sé að tala og skrifa tungumálið rétt. 

Að æfa sig í að tala er stór þáttur í ferlinu að læra nýtt tungumál. Markmiðið 

með tungumálakennslu er að nemendur geti gert sig skiljanlega í nýju landi. 

Margir vilja læra nýtt tungumál og það er oftast ástæðan fyrir því að 

nemendur velja t.d. þýsku sem valfag í menntaskólum. Þrátt fyrir þetta 

virðast margir nemendur einfaldlega ekki þora að tjá sig eða tala nýtt 
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tungumál bæði í kennslustundum og einnig í nýju landi þar sem þeir hæglega 

gætu gert sig skiljanlega. Innlögn nýrra málfræðiatriða tekur mikinn tíma og 

því er oft lítill tími eftir fyrir nemendur til þess að æfa sig í töluðu máli. 

Æfing í töluðu og rituðu máli er jafn mikilvægt og því ætti ekki að fórna öðru 

hvoru fyrir hitt. Með speglaðri kennslu ætti að vera möguleiki fyrir kennara 

að kenna alla grunnþættina fjóra jafnt (sjá 5 kafla). Þá hefur kennari svigrúm 

í kennslustundinni til þess að leggja áherslu á þá þætti sem hann telur að 

nemendur þurfa að bæta. Nemendur hafa þá horft á innlögn málfræðiatriða 

heima (sjá heimasíðu) og vinna verkefnin í kennslustundinni. Kennari gengur 

á milli og áttar sig betur á því hvar nemendur standa.  

Það er ýmislegt sem kennari þarf að hafa í huga þegar hann kennir erlent 

tungumál. Þá er bæði áhugahvötin og hvað liggur að baki tungumálsins 

mikilvægt. 

2.1 Að tala erlent tungumál 

Í þessum kafla verður fjallað um það að tala erlent tungumál og sýna hversu 

mikilvægt það er að vekja áhuga nemenda á tungumálinu sjálfu með því að 

gera kennsluna aðgengilegri.  

 Í bók Hunekes og Steinig Inngangur í þýsku sem erlent mál (2002) er 

talað mál kynnt. Þar er sagt frá því að talað mál sé aðaltatriðið í því að fá 

athygli annarra. Þá skiptir ekki máli hvort maður tali við eina manneskju eða 

við hóp af fólki, opinberlega eða ekki, við yfirmann, kennara eða jafningja, 

þegar maður hefur orðið þá vill maður að hlustað sé á mann (Huneke og 

Steinig, 2002, bls.132).  

Í samtali við vini eða fjölskyldumeðlim er einstaklingur oft frakkari heldur 

en þegar hann t.d. talar fyrir framan heilan bekk eða við ókunnuga. Þá er hætt 

við að hann verði hræddur um að mismæla sig og meðvitaður um sjálfan sig, 

hvað hann segir og hvernig hann segir það. Í öruggu umhverfi er hann 

óhræddur við að mismæla sig og er ekki eins meðvitaður um málið sem hann 

talar. 

Það er ekki bara spurning við hvern maður talar, heldur líka hvernig maður 

talar. Í öllum tungumálum er eitthvað sérstakt sem einkennir tungumálið, 

hvert land hefur sína eigin menningu og sögu. Samtöl geta misskilist, ekki 

eingöngu vegna málfræðilegra atriða eða tungumálaörðugleika, heldur einnig 

vegna menningarlegra atriða sem einkenna tungumálið. Sá sem talar og nær 
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ekki að koma því til skila sem hann ætlaði sér, fær ekki út úr samtalinu það 

sem hann ætlaði sér og lítur jafnvel út fyrir að vera dónalegur eða 

óvingjarnlegur. Sem dæmi má nefna að við Íslendingar erum ekki vanir að 

þéra aðra, en í Þýskalandi er það talin dónaskapur að segja þú við fólk sem þú 

ekki þekkir eða eru eldri en þú. Það er því mikilvægt að það sé haft í huga 

þegar Íslendingar eru í Þýskalandi að spyrja til vegar eða annað þar sem þeir 

ávarpa ókunnuga manneskju. Þeir sem eru að læra nýtt tungumál eru oft mjög 

meðvitaðir um þessa þætti þegar þeir eru að prófa sig áfram með tungumálið 

og þurfa því að komast yfir þessa hræðslu til þess að þora að tjá sig (Huneke 

og Steinig, 2002, bls.133). 

Hægt er að skipta tali í mismunandi þætti, þ.e.a.s. sá sem talar getur 

stjórnað því hvernig hann talar með þessum þáttum. Þannig er ekki einungis 

innihaldið aðalatriðið, heldur einnig hvernig hann tjáir sig. Sá sem talar notar 

það sem hann veit, t.d. hvernig maður heilsar á tungumálinu, hvernig maður 

biður um orðið, hvers konar viðbrögð maður vill fá frá þeim sem hlustar, 

hvernig maður afsakar sig eða hvernig maður býður viðkomandi t.d. 

hressingu. 

Það getur komið til þess að þessir þættir passa ekki, þ.e.a.s. að maður hafi 

ekki nægilega þekkingu á menningu eða nægan orðaforða til að geta svarað 

eins og til er ætlast. Og þá verður sá sem talar að nýta sér þá þekkingu sem 

hann hefur og gera sitt besta til að gera sig skiljanlegan (Huneke og Steinig, 

2002, bls.132). 

Talið getur reynst erfitt og það snýst ekki eingöngu um orðaforðann eða 

rétta málfræði, heldur einnig hreiminn. Maður heyrir oft hvaðan fólk kemur 

þegar það talar eftir því hvernig hreimurinn er. Maður heyrir það ekki á 

sjálfum sér, en hinir sem eru að hlusta heyra hreiminn. Þetta vandamál er 

ekki algengt í þýskukennslu á Íslandi, þar sem flestir eru byrjendur og eru á 

sama stað í tungumálinu. Þrátt fyrir það eru nemendur hræddir við að tjá sig 

fyrir framan bekkinn og kennarann. Þess vegna er mikilvægt að kennari búi 

til gott og þægilegt andrúmsloft sem lætur nemandanum líða vel og verða 

þeir þar með óhræddari við að tjá sig í kennslustundum. Kennari þarf einnig 

að vera fyrirmynd nemendanna í tali. Það skiptir gríðarlega miklu máli að 

nemandi og kennari nái góðu sambandi en slíkt eykur líkur á að nemandi 

öðlist nægilegt sjálfstraust til að tjá sig í kennslustundum (Huneke og Steinig, 

2002, bls. 142-143). Kennari má ekki sjálfur vera feiminn eða til baka. 

Sérstaklega þarf kennari að vera ákveðinn þegar tungumálið sem hann er að 
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kenna er ekki hans fyrsta tungumál. Margir nemendur eru mjög meðvitaðir 

um það og hlusta sérstaklega þegar hann talar til að heyra hvort hann sjálfur 

kunni það sem hann er að kenna (Huneke og Steinig, 2002, bls.143). 

 

2.2 Hvatning til þátttöku í kennslustundum 

Þegar nemendur standa frammi fyrir nýju tungumáli er að ýmsu að hyggja. 

Nemendur hafa alltaf ákveðinn grunn úr sínu eigin tungumáli, þ.e.a.s. 

málfræði og hefur þýskri málfræði oft verið líkt við þá íslensku. Gott er að 

tengja nýtt efni við eitthvað sem nemendur þegar þekkja en í raun er ekkert 

eitt svar við því hvernig best er að hvetja nemendur áfram þar sem þeir eru 

jafn misjafnir og þeir eru margir. Þeir hafa sína reynslu, væntingar, hömlur 

og áhuga. Sumt hvetur suma nemendur til að vilja tjá sig á meðan það hefur 

engin áhrif á aðra. Kennari verður því að vera meðvitaður og hvetja 

nemendur áfram til að tjá sig og finna hvað hvetur hvern nemenda áfram til 

þess að tala í kennslustundum. 

Sylvia Modena (2005) gerði rannsókn á ítölskum nemendum sem voru að 

læra þýsku sem erlent mál í framhaldsskóla. Þar rannsakaði hún hvers vegna 

nemendur væru svo óöruggir og hræddir við að tjá sig í kennslustundum. 

Rannsóknina nefndi hún “Hvatning og hræðsla í þýskutímum”. 

Í rannsókninni kom fram að nemendur kvörtuðu yfir því að grunnþáttunum 

fjórum, tala, lesa, skrifa og hlusta, væri misjafnlega vel fylgt eftir. Nemendur 

voru sammála því að talið fengi minnsta athygli og tíma, á meðan að skrift, 

lestur og hlustun fengi mikla athygli og væru mikið kennd. Margir töldu 

ástæðuna fyrir þessu vera þá að málfræðin væri ekki nógu góð hjá nemendum 

til þess að geta tjáð sig. Nemendur töldu sig einfaldlega ekki nógu færa til 

þess að geta tjáð sig munnlega á þýsku í kennslustundum og hafa oft búið sér 

til hindranir, þrátt fyrir að vera nokkuð góðir í tungumálinu. Það hefur haft 

neikvæð áhrif á virkni nemenda í kennslustundum. 

Í rannsókninni nefndi Sylvia Modena þrjú stig, sem gætu virkað hvetjandi 

á talað mál í kennslu. Þessi þrjú stig eru viðhorf nemenda, vitsmunir og 

tilfinningar þeirra, og að lokum samviskusemi og sjálfstraust þeirra. 

Hræðslan við að tala tungumálið, sjálfsmatið og reynsla af fyrra námi getur 

reynst hindrun í lærdómsferli nemandans. Einnig skiptir bekkurinn miklu 

máli, en hann getur haft afgerandi áhrif á það hvort nemandi þorir að tjá sig 
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eða ekki (Modena 2005, bls.1-2). Þá er mikilvægt að kennari sé meðvitaður 

um þá þrjá hvetjandi þætti sem virkja nemendur til þess að þora að tjá sig og 

vera með þegar æfingar í töluðu máli eru teknar fyrir. 

Að sjálfsögðu gildir þetta ekki fyrir alla nemendur en margir hafa 

einhvern þátt í sínu umhverfi sem hvetur þá til þess að vilja læra tungumálið 

og þá að tala það. Þar getur t.d. fyrri reynsla hjálpað, ef nemandi hefur t.d. 

verið í Þýskalandi eða öðru þýskumælandi landi eða ætlar sér í framtíðinni að 

fara þangað og jafnvel búa þar eða ætlar sér að gera eitthvað þar sem hann 

þarf að nota þýska tungu. 

Að hafa reynslu af landinu spilar stórt jákvætt hlutverk þegar kemur að 

hvatningu til þess að læra tungumálið. Ef nemandi hefur, þótt ekki nema smá, 

tilfinningu fyrir tungumálinu, þá er hans hvatning mun meiri heldur en 

nokkurn tímann hjá þeim sem enga tilfinningu hefur fyrir tungumálinu. 

Sjálfstraustið er að sjálfsögðu stór þáttur í ferlinu og hefur mikið með 

hvatningu að gera. Hræðsla og hindranir við að nota nýtt tungumál geta haft 

neikvæð áhrif á ferlið og er stórt vandamál þegar kemur að töluðu máli. 

Kennari þarf að vera hvetjandi í kennslustundum og þarf að vera duglegur 

að finna leiðir til þess að fá nemendur til þess að tjá sig í tímum. Hins vegar 

verða nemendur að taka ábyrgð á sínu eigin námi. Það er erfitt að hvetja 

áfram nemanda sem er bæði aðgerðalaus og sér námið ekki sem sína eigin 

ábyrgð (Huneke og Steinig, 2002). Spegluð kennsla ætti því að geta hjálpað 

mikið til þess að kennari geti gert talinu góð skil í kennslustundum þar sem 

innlögn málfræðiatriða færi fram í fyrirlestraformi á internetinu (sjá kafla 5). 

Sem dæmi má nefna að nemendur horfa á fyrirlestur um eignarfornöfn (sjá 

heimasíðu, Thema 8) og koma svo í kennslustund. Þá getur kennari nýtt 

kennslustundina í að vinna verkefni tengd eignarfornöfnum og búið til samtöl 

þar sem nemendur þurfa að nota þau eignarfornöfn sem þeir voru að læra um. 

 

2.3 Áhugahvöt nemenda 

Nemendur hafa mismunandi áhuga og sum fög heilla þá ekki. Þeir mæta þá 

með hangandi hendi og eru ekki tilbúnir að leggja mikið á sig. Það er því 

mikilvægt að kennari sé meðvitaður um að gera kennslustundina heillandi. 

Það er mikilvægt að nemendur hafi það aldrei á tilfinningunni að þeir séu í 

minnihluta í kennslustundinni. Ef bekkurinn er stór er hætta á að nemendur 
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hverfi í fjöldann og þá sérstaklega þegar þeir minna ekki á sig að fyrra bragði 

í tímum. Þá gæti verið góð lausn að skipta bekknum í tvo eða fleiri hópa. 

Þegar hópurinn er minni spilar hver nemandi stærra hlutverk og samskiptin 

við kennarann verða betri. Þannig eru nemendur á vissan hátt þvingaðir til 

þess að vinna og tjá sig meira í tímum. Einnig er mikilvægt að kennarinn 

sjálfur tali tungumálið sem hann kennir í tímum og sé þannig fyrirmynd. 

Hann getur ekki ætlast til þess að nemendur geri eitthvað sem hann er ekki 

sjálfur að gera. Nemendur laga sig að kennslunni og ef það er eðlilegt að 

töluð sé þýska í tímum þá gerir það þeim auðveldara fyrir. Ef nemendur 

heyra þýsku reglulega þá fá þeir betri tilfinningu fyrir tungumálinu og þora 

frekar að tjá sig (Huneke og Steinig, 2002, bls.143). Ef kennari þarf stöðugt 

að standa við töfluna og útskýra málfræðiatriði fyrir nemendum hefur hann 

ekki tækifæri til þess að gefa sig að þeim eða átta sig á því hvar nemendur 

standa. Nemendur þurfa að finna til sín og finna að þeir skipti máli. Það er 

því mikilvægt að kennari geti gefið sér tíma, kynnst þeim og aðstoðað þar 

sem þau standa í náminu. Ef innlögn málfræðiatriða fer fram á internetinu og 

nemendur eru búnir að horfa á það þegar þeir mæta í kennslustund ætti að 

gefast tími fyrir kennara til þess að gefa sér tíma með nemendum til þess að 

aðstoða þá þar sem þeir standa. 

Þegar nemendur tjá sig á tungumálinu sem þeir eru að læra er mikilvægt 

að kennarinn hæli þeim fyrir að reyna. Ef kennari er stanslaust að leiðrétta 

nemendur á meðan þeir tala hefur það áhrif á sjálfstraust þeirra og gerir það 

að verkum að þeir hafa ekki áhuga á að tjá sig frekar. Þeir verða hræddir við 

að vera leiðréttir og vita þannig að það sem þeir eru að gera og leggja á sig er 

rangt. Kennari ætti að forðast að leggja áherslu á þær villur sem nemandi geri 

því slíkt virkar letjandi og getur orðið til þess að nemandi hræðist að tjá sig 

(Modena, 2005, bls.2).  

Eins og fram hefur komið er sjálfstraustið stór þáttur í því að nemendur 

þori að tjá sig í kennslustundum. Nemandi með lítið sjálfstraust er ekki 

líklegur til þess að tjá sig að fyrra bragði og þá er mikilvægt að kennari gefi 

sér tíma til að byggja upp sjálfstraust þeirra nemenda og þarf hann að vera 

duglegur að hvetja þá áfram og hæla þeim þegar þeir reyna. 

Það getur líka virkað jákvætt á nemendur að spyrja þá hvað þeir vilji gera 

sem gæti hvatt þá til þess að tala í tímanum/tímum. Þegar nemendur fá það á 

tilfinninguna að þeir séu mikilvægir og skipti máli og að þeir fái að velja 
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hvað sé gert í tímanum hvetur það þá áfram til þess að vilja leysa verkefnið 

vel (Modena, 2005, bls.1-2). 

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna er tekið fram að miklu máli skipti að 

nemendur öðlist jákvætt viðhorf til tungumálsins sem þeir eru að læra. Þá er 

mikilvægt að máltilfinning þeirra sé örvuð og að þeir geti notað kunnáttu sína 

sér til gagns og ánægju. Þannig sé lagður traustur grunnur að málanámi 

(Aðalnámskrá framhaldsskólanna – erlend tungumál, 1999). 

Einnig er mikilvægt að kennari sýni nemendum þýskumælandi lönd eins 

og þau eru í dag, en ekki einungis myndir úr gömlum skólabókum. Þá er hægt 

að tala um fræga sjónvarpsþætti, kvikmyndir, þýska tónlist, fréttir sem eru í 

gangi í þýskumælandi löndum á þeim tíma. Allt þetta getur haft áhrif á 

nemendur og hvatt þá til þess að langa til þess að læra meira um landið og sjá 

þannig tilganginn með því að læra tungumálið.  

Mikill tími í tungumála- og þýskukennslu fer í að kenna málfræði. 

Nemendur sitja og hlusta á kennara, sem dælir þekkingu og málfræðiatriðum 

til nemenda, sem glósa hjá sér það sem fram fer á töflunni. Þar með tapast 

dýrmætur tími sem gæti farið í bæði almenna verkefnavinnu og æfingu í að 

tala það tungumál sem kennt er hverju sinni. En það þarf að kenna 

málfræðina og er hún afar mikilvægur þáttur í því að læra nýtt tungumál. 

Grunnþættirnir fjórir (lesa, skrifa, hlusta og tala) skipta allir miklu máli og 

má ekki leggja einn til hliðar til þess að leggja meiri áherslu á annan. Því er 

mikilvægt að finna kennsluaðferð sem hentar í tungumálakennslu, þannig að 

nemendur fái sem mest út úr náminu, verði virkir, áhugasamir og þori að tala 

tungumálið sem þeir læra. Það gerist með æfingunni og tel ég að spegluð 

kennsla geti skipt miklum sköpum í þeim tíma sem skapast með nemendum 

þegar sú kennsluaðferð er notuð í tungumálakennslu (sjá kafla 5). Þá má 

segja að nemendur hafa betra aðgengi að kennaranum sjálfum þar sem tími 

hans í kennslustundinni fer í að ganga á milli nemenda og aðstoða þá þar sem 

þeir eru staddir. 

 

2.4 Erlend tungumál í aðalnámskrá 

framhaldsskólanna 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla um erlend tungumál í framhaldsskólum er 

sameiginlega fjallað um þá þætti, sem álitnir eru forsenda málbeitingar á 
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erlendu máli. Þessir þættir gera ráð fyrir að nemendur ráði yfir tilteknum 

orðaforða og séu færir um að beita málfræði-, framburðar-, réttritunar- og 

setningafræðireglum. Einnig eiga nemendur að þekkja reglur um viðeigandi 

málnotkun, þ.e. þeir eiga að vita hvað sé við hæfi að segja við tilteknar 

aðstæður, þekkja uppbyggingu samtala og vita hvernig eigi að ávarpa og 

ljúka samtali og hvort þérun sé við hæfi o.s.frv. Þá eiga nemendur að kunna 

og þora að bregðast við aðstæðum þar sem þekkingu á málinu þrýtur. Þá eru 

tekin dæmi um að umorða, þýða af móðurmálinu og nýta sér þekkingu í 

öðrum málum o.s.frv. Gert er ráð fyrir að nemendur geti talað málið 

reiprennandi, þ.e. að ekki komi til óþarfa hika eða stams vegna ónógrar færni, 

og geti skrifað málið lipurlega og hindrunarlítið. Tekið er fram að leikni í 

töluðu og rituðu máli krefjist mikillar þekkingar á orðaforða og útheimti 

stöðuga þjálfun. 

Nemendur eiga að búa yfir ríkri málvitund, þ.e.a.s. að þekkja til 

formreglna málsins og einnig eiga þeir að þekkja aðrar reglur sem að notkun 

málsins snúa og eiga að vera færir um að beita þeim. 

Að lokum eiga nemendur að þekkja til menningar, samfélags og siða í 

viðkomandi málsamfélagi. Því að mál og menning eru tengd órjúfanlegum 

böndum.  Með þekkingu á menningu og siðum er annars vegar átt við 

þekkingu á bókmenntum, sögu, þjóðfélagi og hins vegar er átt við þekkingu á 

daglegu lífið íbúanna, viðteknum skoðunum, viðhorfum og lifnaðarháttum 

(Aðalnámskrá framhaldsskólanna – erlend tungumál 1999).  

Ef kennari ákveður að spegla kennslu sinni þarf hann ávallt að hafa 

aðalnámskrá framhaldsskólanna í fyrirrúmi. Þegar kennslan er skipulögð þarf 

að hafa í huga hvað er það sem ætlast er til þess að nemendur kunni að námi 

loknu og undirbúningur þarf að vera með þau markmið að leiðarljósi. 

 

2.5 Samantekt 

Að ýmsu er að hyggja þegar nýtt tungumál er lært. Til eru bækur og gögn 

sem notuð eru til kennslu, en einnig er gott að hafa í huga í að það er misjafnt 

hvernig nemendur eru gerðir. Það er erfitt að steypa alla í sama form og 

ætlast til þess að þeir læri allir á sama hátt. Því er mikilvægt að kennari sé 

vakandi fyrir því að virkja nemendur sína á mismunandi hátt og átta sig á því 

að sumir þurfa meiri hvatningu en aðrir.  
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Þýska er kennd í framhaldsskólum á Íslandi og er tenging Íslands við 

Þýskaland mikil. Þýska hefur verið kennd í mörg ár á Íslandi og nýtur hún 

vinsælda meðal nemenda þegar þeir velja sér fag til þess að læra í skólanum.  

Þýskukennarar þurfa því að taka það til greina að nemendur eiga margir 

hverjir erfiðara með tungumálið en aðrir og þar eru þessir þættir sem taldir 

eru upp í öðrum kafla mikilvægir til þess að hafa í huga þegar kennt er. 

Áhugahvöt nemenda þarf að vera virk til þess að þeir séu opnir fyrir því að 

læra tungumálið og er það hlutverk kennarans að gera kennsluna áhugaverða 

og þannig að nemendur telji sig læra af henni. Einnig þarf kennari að sinna 

kennslu á grunnþáttunum fjórum og aðstoða nemendur þar sem þeir eru 

staddir hverju sinni.  

Þýska hefur verið kennd á Íslandi í yfir 100 ár og er undirstaðan í raun 

alltaf sú sama. Ritun, hlustun, tal og lestur skiptir allt máli og þarf að tvinna 

þessa þætti saman ef vel á að takast.   
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3 Upphaf þýskukennslu á Íslandi 

Þýskukennsla á sér langa sögu í íslenskum skólum. Kennslan hefur verið 

nokkuð hefðbundin, þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á málfræði, ritun 

og hlustun. Talað mál hefur oftar en ekki setið á hakanum. Sú hefð virðist 

hafa haldið sér í gegnum áratugina. Spegluð kennsla ætti að vera 

kennsluaðferð sem gefur kennurum færi til þess að breyta og þróa kennsluna 

með tækni 21. aldarinnar að leiðarljósi (sjá kafla 5).   

Í bókinni Saga Reykjavíkurskóla eftir Heimi Þorleifsson (1975) skrifar 

hann um þýskukennslu á Íslandi og hvernig hún hófst. Þýska hefur verið 

kennd í íslenskum skólum frá árinu 1845 og var fyrst kennd í 

Reykjavíkurskóla. Á þeim tíma áttu nemendur að læra þrjú erlend tungumál í 

skólanum; ensku, latínu og þýsku. Nemendur áttu að geta skilið þýska texta 

og áttu að geta þýtt íslenska texta yfir á þýsku (Heimir Þorleifsson, 1975, bls. 

138). 

Fyrstu þýskukennararnir á Íslandi kenndu í marga áratugi og skrifuðu 

einnig bækur fyrir þýskukennslu á Íslandi. Fyrstu skólabækurnar sem 

kenndar voru í þýsku voru þó skrifaðar af dönskum rithöfundum. Fyrstu 40-

50 árin sem þýskan var kennd voru margir óánægðir með þýskukennsluna og 

mátti hún þola mikla gagnrýni. Þýskan þótti ekki nógu merkileg og fannst 

sumum hún jafnvel tímasóun.  Þess vegna breyttist kennslan frá ári til árs 

(Heimir Þorleifsson, 1975, bls.138).  

Þýska var á þessum tíma ekki kennd á yngsta stigi Reykjavíkurskóla, 

heldur einungis hjá elstu nemendunum. Nýjar reglur, sem gerðar voru árið 

1886-87, breyttu hins vegar fyrirkomulaginu og átti frá og með þeim 

tímapunkti að kenna þýsku á öllum aldursstigum (Heimir Þorleifsson, 1975, 

bls.138).  

Þýska skipar stóran sess í íslensku skólasamfélagi og eru margir nemendur 

sem kjósa að velja þýsku í framhaldsskóla fram yfir önnur tungumál. 
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3.1 Þýska í íslenskum framhaldsskólum 

Nemendum sem sækja framhaldsskóla á Íslandi er gert að læra a.m.k. þrjú 

erlend tungumál í skólanum. Þau halda áfram að læra ensku og dönsku frá 

því í grunnskóla og eiga kost á því að velja þriðja tungumálið. Oftast er þá 

valið á milli frönsku, spænsku og þýsku. Í aðalnámskrá framhaldsskólanna, 

erlend tungumál frá árinu 1999, er sagt frá því að innan Evrópusambandsins 

sé stefnt að því að þegnar þess eigi kost á að ná valdi á a.m.k. þremur 

tungumálum. Þá sé þýska móðurmál tæplega 100 milljóna manna innan 

Evrópu, sem eru um fjórðungur þegna Evrópusambandsins, og gegnir þýska 

því lykilhlutverki sem tunga Mið-Evrópubúa. Einnig er þýska það tungumál 

sem flestir Austur-Evrópubúar tala sem annað tungumál (Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna – erlend tungumál, 1999). Í aðalnámskrá 

framhaldsskólanna frá árinu 2011 er skrifað að læsi á menningu annarra 

þjóða, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum leggi grunn að skilningi, 

víðsýni og virðingu. Þá er tungumálakunnátta lykillinn að upplýsingum og 

gefur aðgengi að faglegu efni á erlendum tungumálum. Hún er ein af 

forsendum þess að geta átt farsæl samskipti og samvinnu við einstaklinga af 

öðru þjóðerni (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 36). 

Í aðalnámskránni er jafnframt sérstaklega tekið fram að upplýsingatækni 

sé mikilvæg í kennslu þýsku sem og öðrum erlendum tungumálum. Þar eru 

nefnd til sögunnar kennsluforrit, geisladiskar, leitarvefir, vefslóðir, 

tölvupóstar og spjallrásir. Þá er talað um að þessum mikilvæga þætti 

kennslunnar hafi ekki verið mikið sinnt fram að þessu en hin síðari ár hefur 

öll aðstaða framhaldsskólanna breyst mjög og tölvuvæðing þeirra gerir þeim 

kleift að sinna þessum þætti kennslunnar mun betur (Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna – erlend tungumál, 1999). Ágætt er að hafa í huga að 

námskráin er frá árinu 1999 og hefur sjálfsagt mikið vatn runnið til sjávar 

síðan þá. Í aðalnámskrá framhaldsskólanna frá árinu 2011 er tekið fram að 

mikilvægt er að nemendur geti aflað sér gagna, flokkað, unnið úr, notað og 

miðlað upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Lykilhæfni felur í sér að 

nemandi geti m.a. nýtt sér margvíslega tækni í þekkingaleit, geti tjáð sig um 

og hagnýtt tölur og upplýsingar í menntun sinni og menningu. Nemandi á að 

geta notað upplýsingatækni í þekkingarleit og miðlun þekkingar á gagnrýninn 

og skapandi hátt. Nemandi á einnig að vera læs á upplýsingar frá ólíkum 

miðlum (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 36). 
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Tekið er fram í aðalnámskránni að mikilvægt sé að kennarar í þýsku og 

öðrum erlendum tungumálum fylgist vel með allri þróun upplýsingatækni og 

tileinki sér hana í kennsluháttum sínum (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 

2011). 

Mikilvægt er að öll vinna með málnotkun og málfræði tengist markvisst 

vinnu með orðaforða og notkun færniþáttanna fjögurra, hlustunar, lesturs, 

talaðs máls og ritunar. Einnig skiptir máli að kennslan endurspegli eins og 

hægt er eðlilega notkun málsins (Aðalnámskrá framhaldsskólanna – erlend 

tungumál, 1999). Í námsmati er nokkurn veginn jöfn áhersla lögð á alla 

færniþættina fjóra (hlustun, lestur, talað mál og ritun). Einnig er mat á 

orðaforða í öllum færniþáttum hluti af námsmati (Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna – erlend tungumál, 1999). Í aðalnámskrá 

framhaldsskólanna frá árinu 2011 er tekið fram að lykilhæfni nemenda feli 

m.a. í sér að nemendur séu færir um að tjá sig á skiljanlegan hátt, noti 

fjölbreyttan orðaforða og geti lesið sér til fróðleiks og ánægju (Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna, 2011, bls. 36). 

Að loknum 12 einingum í þýsku í framhaldsskóla eru ákveðin markmið 

sem ætlast er til að nemendur hafi náð. Nemendur eiga þá að hafa byggt upp 

virkan og óvirkan orðaforða sem á að nýtast þeim til að skilja sér til gagns og 

gamans skýrt talað þýskt mál. Með því er átt við daglegt mál, er snertir líf 

hans og nánasta umhverfi. Nemendur eiga að ná meginþræði í óstyttum 

bókmennta- og nytjatextum á almennu aðgengilegu máli. Þá er ætlast til þess 

að nemendur kunni að leita sér upplýsinga í uppsláttarritum þegar hann þarf á 

því að halda. Einnig á hann að geta veitt öðrum þær upplýsingar sem hann 

finnur. Mikilvægt er að nemandi geti tjáð sig ófeiminn og óhræddur í ræðu og 

í riti á málfræðilega nokkuð réttu máli við mismunandi aðstæður í daglegu 

lífi. Einnig skal nemandi vera fær um að tjá skoðanir sínar. Nemandi á að 

hafa fengið innsýn í menningu, siði og venjur þýskumælandi þjóða. Hann á 

að hafa öðlast reynslu af því að vinna sjálfstætt og í samvinnu og aðra. Síðast 

en ekki síst er mikilvægt að nemandi geri sér grein fyrir mikilvægi eigin 

vinnu til að ná árangri í námi (Aðalnámskrá framhaldsskólanna – erlend 

tungumál, 1999). 

Að loknum 24 einingum í þýskunámi við framhaldsskóla eru viðmiðin 

hærri og ætlast er til þess að nemendur hafi náð að byggja upp það mikinn 

virkan og óvirkan orðaforða að hann sé fær um að skilja skýrt talað há þýsku 

með almennum orðaforða og geti náð meginþræði í umræðum um dægurmál 
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í víðum skilningi. Þá á nemandi að geta skilið sér til gagns og gamans 

meginefni óstyttra bókmenntatexta og mismunandi texta. Þá á hann að vera 

fær um að nýta sér textaefni á þýsku á bókasafni eða á leitarvef til 

þekkingaröflunar, einnig um viðfangsefni annarra námsgreina. Mikilvægt er 

að nemandi hafi í ræðu og í riti vald á að miðla eigin reynslu, skoðunum og 

þekkingu á viðfangsefnum í samfelldu og málfræðilega nokkuð réttu máli. Þá 

á hann að geta fær nokkur rök fyrir skoðunum sínum og brugðist við 

skoðunum annarra og öðru skyndilegu áreiti án fyrirvara. Nemandi skal búa 

yfir haldgóðri þekkingu á menningu þýskumælandi þjóða, siðum þeirra, 

venjum og sögu og hafi fengið nokkra innsýn í stjórnskipan og menntakerfi 

þeirra (Aðalnámskrá framhaldsskólanna – erlend tungumál, 1999).  

Eins og sjá má er lögð áhersla á að nemendur búi yfir haldgóðum 

orðaforða að loknu námi í þýsku. Þeir eiga einnig að hafa vald á að miðla 

eigin reynslu, skoðunum og þekkingu áfram og því er mikilvægt að 

nemendur fái tækifæri til að æfa sig í að tala tungumálið. Nemendur hafa oft 

ekki tækifæri til þess að tjá sig á þýsku fyrir utan kennslustundina og því er 

mikilvægt að þeir fái tíma og svigrúm til þess í kennslustundinni sjálfri. 

Þannig er mikilvægt að kennari geti búið nemendum til það umhverfi að þeir 

þori að tjá sig á þýsku, læri að tala tungumálið og fái æfingu í því. Það getur 

kennari gert m.a. með því að kenna þýsku með spegluðum hætti (sjá kafla 5). 

Kennari hefur þá svigrúm til að efla þá þætti sem þarf hverju sinni hjá 

nemendum sínum. Nemendur fá fyrirlestrana á internetinu fyrir 

kennslustundina og geta spurt kennara ef þeir telja sig þurfa þess. Kennari 

þarf að hafa leikni, hæfni og þekkingu nemenda að leiðarljósi og leggur 

áherslu á þá þætti sem hann þykir þurfa hjá nemendum, hvort sem er talað 

mál, málfræði, hlustun eða ritun (Aðalnámskrá framhaldsskólann, 2011, bls. 

100). Kennari þarf að vera vel skipulagður ef hann ætlar að ná að koma öllum 

þáttum námskrárinnar fyrir í kennslu sinni. Þá er gott að hafa ákveðnar 

kennsluaðferðir sem skila þeim markmiðum sem gerð hafa verið. 
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4 Kennsluaðferðir 

Að mörgu er að hyggja þegar tungumál eru kennd. Eins og áður hefur verið 

skrifað þarf að huga að öllum grunnþáttunum fjórum (lesa, skrifa, hlusta og 

tala) ef vel á að takast.  

Kennari þarf að vera vel undirbúinn og getur hann stuðst við hinar ýmsu 

kennsluaðferðir í kennslustundinni, bæði til þess að virkja nemendur enn 

frekar og til þess að gera kennslustundirnar fjölbreyttar. Hafa ber í huga að 

kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og byggjast á ólíkum forsendum og 

markmiðum. Það skiptir miklu máli að kennari geri sér grein fyrir 

meginforsendum hverrar aðferðar. Þannig getur hann beitt þeim á sem 

árangursríkastan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls.35).   

Sem hluti af þessu lokaverkefni var gerð heimasíða þar sem nemendur fá 

innlögn málfræðiatriða í stuttum fyrirlestrum. Hugmyndin á bakvið speglaða 

kennslu (sjá kafla 5) er sú að nemendur horfa á fyrirlestra heima og vinna í 

kennslustundum. Kennari þarf þó að vera vel undirbúinn fyrir hverja 

kennslustund ef vel á að takast. Hér á eftir eru dæmi um nokkrar 

kennsluaðferðir sem kennari getur notað með speglaðri kennslu. Spegluð 

kennsla felur í sér að innlögn í málfræði er kennd í fyrirlestraformi sem 

nemendur geta nálgast á internetinu. Kennslustundir eru svo nýttar í að vinna 

verkefni tengdum fyrirlestrum sem nemendur horfa á fyrir hvern tíma. Þeir 

hafa þá gott aðgengi að kennara og samnemendum í tímanum og gert er upp 

úr því að nemendur séu virkir í kennslustundinni.  

Netslóð heimasíðunnar má sjá í 9. kafla. 

 

4.1 Útlistunarkennsla 

Það má segja að útlistunarkennsla sé notuð þegar kennari ákveður að spegla 

kennslu. Aðferðin byggist á því að kennarar miðla þekkingu, útskýra eða 

útlista, ræða ólíkar leiðir, sjónarhorn eða lausnir eða vekja til umhugsunar. 

Algengasta aðferð útlistunarkennslu er fyrirlesturinn. Önnur algeng aðferð 
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útlistunarkennslu er sýnikennsla (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls.52). 

Nemendur horfa á fyrirlestra fyrir kennslustundina og gæti kennari annað 

hvort verið með sýnikennslu á þeim atriðum sem tekin eru fyrir hverju sinni á 

netinu eða þegar nemendur koma í tíma. T.d. þegar kennari kennir 

forsetningar í þýsku gæti hann verið búinn að undirbúa kennsluna þannig að 

hann sýnir nemendum í verki hverja forsetningu. Þá eru nemendur bæði búnir 

að horfa á fyrirlestur um þetta tiltekna málfræðiatriði (sjá Thema 5 á 

heimasíðu) og fá svo sýnikennslu þegar þeir mæta í kennslustund. Með því er 

kennari auka þekkingu nemenda á orðaforða og tengja hann við það sem 

hann þegar þekkir (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls.100). Þá 

mætti líkja fyrirlestrinum sem nemendur horfa á heima hjá sér við einræðu, 

sem gæti reynst erfitt. Þá hafa nemendur í raun engan kost á því að spyrja 

kennara um leið og fyrirlestur er fluttur. En þeir hafa möguleikann á að senda 

kennara póst eða spyrja í næsta tíma. Þátttökufyrirlestur gæti reynst mörgum 

betri leið, en þá gefst nemendum tækifæri á að spyrja kennara um leið og 

fyrirlestur er fluttur. Þá er fyrirlesturinn ekki formlegur, heldur óformlegur og 

gefst tækifæri á spjalli og hafa áheyrendur leyfi til þess að spyrja og gera 

athugasemdir. Fyrirlesari leggur út af framlagi þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 

2004, bls. 52-53).  

Rannsóknir hafa sýnt að það eru fjögur atriði sem fyrirlesari þarf að hafa í 

huga ætli hann sér að flytja góðan fyrirlestur. Þau auðvelda nemendum að 

fylgjast með og taka glósur. Vegvísar eru setningar sem gefa nemendum til 

kynna hvernig fyrirlesarinn hyggst setja mál sitt fram. Fyrirlesarinn verður að 

gefa til kynna hvar mörkin liggja, þ.e.a.s. hann gefur upp hvar kaflaskipti eru 

í máli hans. Einnig er mikilvægt að fyrirlesari vísi til meginatriða og 

undirstriki þannig aðalatriði fyrirlesturs. Að lokum eru það tengingar sem 

skipta miklu máli. Tengingar eru setningar sem tengja saman einstaka hluta 

fyrirlestrar eða tengja efnið öðru námsefni sem áheyrendur þekkja fyrir 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls.56). Á heimasíðu höfundar ritgerðar má sjá 

að málfræðiatriðum er þannig skipt upp að hver fyrirlestur er aldrei lengri en 

8 mínútur og er aðeins eitt málfræðiatriði tekið fyrir hverju sinni (sjá 

heimasíðu). 

Kennari gæti fengið til sín gestafyrirlesara eða heimsókn. Hann gæti þá 

fengið einhvern sem talar þýsku, er þekktur eða hefur skemmtilega sögu að 

segja af því þegar hann lærði tungumálið. Kennari gæti tengt það við 

fyrirlestur sem nemendur hlustuðu á fyrir kennslustundina og fengið 
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gestafyrirlesara til að ræða það sama, bara á öðrum nótum. Gildi heimsókna 

er ekki síst fólgið í því að tengja námið við raunveruleg viðfangsefni og efla 

þannig tengsl skóla og samfélags (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 63). 

 

4.2 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Markmið þulunáms og þjálfunaræfinga er að kanna þekkingu nemenda, þjálfa 

leikni og efla færni á ákveðnu sviði. Ýmsar aðferðir tilheyra þulunámi og 

þjálfunaræfingum og má þar nefna kennslubókarkennslu. Þá eru 

kennslubækur eða önnur námsgögn í aðalhlutverki. 

Þessi kennsluaðferð hefur þó oft reynst fremur einhæf og tilbreytingalítil. 

Kennari verður að hafa það í huga og gæti hann þá skipt nemendum í hóp- 

eða tvenndarvinnu af ýmsu tagi. Einnig ber kennara að varast að láta 

kennslubókum of mikið eftir að „sjá um“ kennsluna. Kennari þarf vera vel 

vakandi og kanna þekkingu og skilning nemenda og fylgjast vandlega með 

því að þeir skilji fyrirmæli og verklýsingar (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 

70). Ekki er nóg að nemendur horfi á innlögn málfræðiatria heima og komi 

svo til þess að vinna sjálfir í tímunum. Kennari þarf að vera með verkefni 

handa nemendum og vera vakandi fyrir því að nemendur hafi náð því sem 

kennt var í fyrirlestrinum sem nemendur horfðu á fyrir tímann. Gott er að 

kennari gangi á milli, spyrji þá jafnvel út í fyrirlesturinn og athugi vel hvernig 

nemendur leysa verkefnin. Nemendur geta þá einnig unnið saman og hjálpast 

að. Þannig getur kennari aukið leikni nemenda í að nota hjálpargögn og 

upplýsingatækni (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls.100). 

Þulunám er kennsluaðferð sem byggist á því að nemendur læri 

þekkingaratriði utanbókar. Sú aðferð hentar því vel í þýskukennslu, enda 

þurfa nemendur að læra hin ýmsu málfræðiatriði utanbókar til þess að geta 

beitt þeim í töluðu máli. Mikilvægt er að nemendur skilji tilgang 

utanbókarlærdóms og gott er að nota þulunámsaðferð sem tilefni til að kenna 

nemendum ýmsar aðferðir sem hægt er að nota til að auðvelda sér að muna 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 71). 

Endurtekningaæfingar falla vel að þýskukennslu. Æfingarnar byggjast á 

því að fyrir nemendur er lagt verkefni sem þeim er ætlað að leysa 

viðstöðulaust. Kennari gefur dæmi og nemendur endurtaka eða svara að 

bragði. Hægt er að æfa bæði talað og skrifað mál með endurtektaræfingum. 
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Skriflegar æfingar henta vel við speglað kennslufyrirkomulag. 

Kennslustundirnar hefjast á því að kennari gerir grein fyrir þeim verkefnum 

sem á að leysa og eru það þá verkefni í takt við innlögn þeirra málfræðiatriða 

sem nemendur hlustuðu og horfðu á heima. Þetta gæti hentað vel þegar 

nemendur læra t.d. sterkar og veikar sagnir í þýsku (sjá Thema 3 á 

heimasíðu). Nemendur glíma við úrlausnir og kennari gengur á milli þeim til 

aðstoðar. Rannsóknir sýna að nemendur halda sér betur að verki þegar 

kennari gengur um stofuna til eftirlits og aðstoðar.  

Það reynir mjög á hæfni kennara að vekja áhuga nemenda á 

viðfangsefnunum og skapa góðan vinnuanda ætli hann að beita þessari 

kennsluaðferð. Gott er að hafa í huga að það getur reynst árangursríkt að 

leyfa nemendum stundum að vinna saman að úrlausn verkefna í litlum 

hópum (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 73). Með þessu er kennari einnig að 

auka þekkingu nemenda sinna á grundvallarþáttum málkerfisins 

(Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 100). 

Aðferð sem einnig gæti reynst árangursrík er „Lesið, spurt og spjallað“. 

Þá lesa nemendur ákveðinn texta sem í þessu tilfelli væri texti á þýsku. 

Kennari brýtur svo lesturinn upp með því að spyrja úr textanum. Nemendur 

fá þá tækifæri til að spjalla um það sem lesið er, gera grein fyrir því hvað það 

er sem þeir ekki skilja og ræða innihald hans nánar. Þá er hægt að efla 

orðaforða nemenda, auka skilning þeirra á þýskum textum, þeir sjá 

málfræðina í „lifandi“ texta og æfa sig í að tala tungumálið í leiðinni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004, bls. 78). Nemendur þjálfast í að lesa ýmis konar texta og 

beita viðeigandi aðferðum eftir því hver tilgangurinn með lestrinum er 

(Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 100). 

Tvenndarvinna er samvinna tveggja nemenda. Þá er annar nemandi í 

hlutverki geranda og hinn í hlutverki athuganda. Gerandi leysir verkefni og 

athugandi fer yfir verkefnið og styðst við sérstakt svarblað. Nemendur hafa 

reglulega skipti á hlutverkum. Markmið þessarar aðferðar er að nemendur nái 

tökum á tilteknu námsefni, en einnig að þeir læri að gagnrýna með 

uppbyggilegum hætti og taka gagnrýni frá öðrum (Ingvar Sigurgeirsson, 

2004, bls.79). Hér gætu nemendur unnið með ákveðið málfræðiatriði, t.d. 

samanburð á nicht og kein í þýsku (sjá Thema 4 á heimasíðu). Nemendur 

hafa báðir horft á fyrirlestur og útbúið svarblað sem þeir nota í 

tvenndarvinnuna. Nemendur fá svo verkefni frá kennara og gerandi byrjar á 

því að leysa verkefnin á meðan athugandi fylgist með og hefur svarblaðið sitt 
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til hliðsjónar. Þeir skiptast svo á og hjálpast að við yfirferð. Nemendur öðlast 

hæfni í að miðla eigin þekkingu, útskýra og rökstyðja með uppbyggilegum 

hætti þau atriði sem betur mættu fara hjá samnemanda (Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna, 2011, bls.100).  Gott er að kennari sé búinn að fara yfir 

svarblöðin og fylgist þannig með að nemendur hafi réttan skilning á efninu. 

 

4.3 Verklegar æfingar 

Góð verkleg kennsla byggist á því að blanda saman ýmsum kennsluaðferðum 

og beita þeim með markvissum og áhugaverðum hætti. Má þar nefna stutta 

fyrirlestra, þátttökufyrirlestra, sýnikennslu, umræðu-og spurnaraðferðir, 

hópverkefni, sjálfstæð viðfangsefni og verklegar æfingar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004, bls. 86).  

Í samhengi við speglaða kennslu í þýsku er verklegi þátturinn gríðarlega 

stór. Þá er litið á verklegar æfingar þegar nemandi notar þau verkfæri sem 

honum hafa verið gefin, þ.e.a.s. innlögn í málfræði í fyrirlestraformi á 

internetinu, í töluðu máli eða verkefnavinnu. Þá getur kennari notað hvaða 

fyrirlestur sem er sem undirbúning fyrir verkefnatíma (sjá heimasíðu). Ef 

kennari ætlar að nýta verklegan tíma í að þjálfa nemendur í töluðu máli er 

mikilvægt að gera umhverfið þægilegt. Kennarinn þarf að vera fyrirmynd og 

vanda sig þegar hann talar. Hann þarf einnig að skapa góðan vinnuanda. 

Kennari þarf að sýna einlægan áhuga á viðfangsefnunum, nemendum og 

þeim úrlausnarefnum sem nemendur kunna að glíma við. Kennari þarf einnig 

að láta nemendur finna að hann er boðinn og búinn að aðstoða þá þar sem 

þeir standa. Gott er að kennari hafi hæfilega fjölbreytni í verkefnum. Þegar 

nemendur vinna verkefni þarf kennari nánast stöðugt að veita þeim 

endurgjöf. Það krefst þess að kennari sýnir jafnvægi milli hróss, hvatningar 

og uppörvunar sem og uppbyggilegrar gagnrýni (Ingvar Sigurgeirsson, bls. 

89). 
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4.4 Umræður- og spurnaraðferðir 

Umræðu-og spurnaraðferðir byggjast á því að kennarinn beitir spurningum 

og annarri kennslustækni með markvissum hætti í því skyni að skapa 

umræður. Markmiðið er að efla áhuga nemenda, fá þá til að skiptast á 

skoðunum eða rökræða, velta fyrir sér mismunandi hliðum ákveðins máls, 

vega það og meta eða brjóta til mergjar á einhvern hátt. Þannig eflast 

nemendur í að taka þátt, hlusta á aðra og ekki síst draga eigin ályktanir á 

viðfangsefninu sem um er rætt (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls.92). 

Þegar samræðuaðferð er beitt (stýrðri umræðu) er miðað við að hún fylgi 

fjórum áföngum. Upphaf, reglu- og útskýringar, könnun málsins og niðurlag. 

Í upphafi er athygli nemenda beint að viðfangsefninu og leitast við að vekja 

áhuga þeirra. Það er gert með því að nota ákveðna kveikju sem nemendur 

tengja við daglegt líf. Þá er mikilvægt að nemendum sé ljóst hver tilgangur 

umræðunnar sé og tengsl hennar við námið.  

Mikilvægt er að nemendum sé ljóst hverjar reglurnar eru, þeir eigi að 

hlusta á það sem aðrir hafi að segja, ekki grípa fram í og þeir séu stuttorðir og 

gagnorðir. Þá er gott að vera viss um að nemendur skilji hugtök og 

hugmyndir sem eru í umræðunni. 

Könnun málsins er stærsti parturinn af umræðunni. Þá eiga nemendur að 

útskýra mál sitt, nefna dæmi, benda á heimildir, hugsa málin frá öðrum 

sjónarhornum og reyna að sjá á því aðrar hliðar ofl. Það er mjög mikilvægt að 

virkja alla nemendur og þá á kennarinn að draga sig markvisst í hlé. 

Nemendum þarf að líða vel og stuttar þagnir eiga ekki að vera óþægilegar, 

nemendur þurfa smá tíma til að hugsa sig um. 

Í lok umræðunnar á að leitast við að komast að niðurstöðu og tengja það við 

efni sem á eftir kemur (t.d. næstu verkefni, lestrarefni eða framhaldsumræðu). 

Þá skilja nemendur hvernig umræðan tengist námi þeirra og þeim 

markmiðum sem sett hafa verið (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 92-93). Hér 

gæti kennari spjallað um þýsku almennt. Hvað nemendum þykir erfitt að læra 

og hvað er auðvelt. Af hverju langar þá til að læra þýsku og ræða hvað 

nemendur geta gert með tungumálið að námi loknu. Umræðutímar gætu verið 

góðir til að brjóta upp hina almennu kennslu. Nemendur fá frí frá bókunum 

og verkefnavinnu og láta skoðanir sínar í ljós. Kennari er þá einnig að ýta 

undir hæfni nemenda til að miðla eigin þekkingu, persónulegri reynslu, 

vonum og væntingum (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 100). 
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Þegar spurnaraðferð er beitt stjórnar kennarinn umræðunum, hann spyr 

markvissra spurninga sem eiga að kveikja áhuga nemenda. Þá fylgja 

spurnaraðferðir nokkuð stífu formi og er gengið ákveðið til verka (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004, bls.94). 

Fyrstu spurningarnar geta verið almenns eðlis og fær hann þá nemendur til 

að opna hugann fyrir frjálsu flæði hugmynda og skoðana. Þá er mikilvægt að 

nemendur gagnrýni ekki sínar eigin hugmyndir, heldur punkti þær hjá sér. 

Þeir eiga að hefja þankahríð og leyfa huganum að fljóta. Þegar nemendur 

hafa svarað fyrstu spurningunum þá er varpað fram spurningum sem beinast 

að því að fá nemendur til að hugsa um þau atriði sem fram hafa komið, 

flokka þau, bera saman, rekja orsakasamhengi, vega og meta hugmyndir, 

lausnir og álitamál, raða þeim í forgangsröð eða tengja við hugtök eða 

kenningar. Að lokum er nemendum ætlað að draga niðurstöður saman með 

hnitmiðuðum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, bls.94). Hér gæti kennari talað um 

annað hvort ákveðin þýsk málfræðiatriði, þýskumælandi lönd, gagnsemi 

þýsku eða nánast hvað sem er sem tengist námsefninu. Þannig opnar hann 

huga nemenda og fær þá til að líta námið öðrum augum. 

Umræður þurfa ekki endilega að fara fram þar sem nemendur sitja í hring 

og skiptast á skoðunum. Einnig er hægt að skipta þeim upp í málstofur, þar 

sem tilgangurinn er sameiginleg athugun á tilteknu máli eða viðfangsefni, 

spurningu, vandamáli eða úrlausnarefni. Þá er hægt að búa til 

pallborðsumræður, þar sem nokkrir nemendur undirbúa stutt ávörp um 

tiltekið mál og sitja síðan fyrir svörum. Hægt væri að skipta nemendum upp í 

sérfræðihópa og hver hópur verður sérfræðingur í ákveðnu málfræðiatriði. 

Þeir horfa saman á fyrirlestur tengdum málfræðiatriðinu, fara yfir verkefni og 

undirbúa sig til þess að miðla þekkingu sinni áfram til samnemenda. Þannig 

eflast nemendur bæði í þekkingu á formgerð og byggingu texta, þ.e.a.s. 

hvernig málfræðin er notuð í samfelldum texta og svo í hæfni til að miðla 

eigin þekkingu áfram (Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, bls. 100). 

Þessar aðferðir geta verið mjög árangursríkar. Bæði þjálfast nemendur í 

því að hugsa sjálfstætt og þora að segja sínar skoðanir. Kennarinn leggur 

áherslu á að nemendur tjái sig og þeir finna að á þá er hlustað. Þetta brýtur 

upp kennsluna og nemendum þykir gaman að gera eitthvað öðruvísi en það 

sem gert er alla daga (þ.e. sitja við borðið og hlusta á meðan kennari talar og 

vinna svo í vinnubók).  
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Hins vegar getur verið erfitt að virkja alla nemendur til þess að taka þátt. Í 

hópavinnu, umræðum eða þar sem allir geta tekið þátt er það oft þannig að 

einhverjir draga sig í hlé, láta engar skoðanir í ljós og virðast algjörlega 

áhugalausir. Kennari getur reynt að draga orðin upp úr nemendum, en það 

getur reynst erfitt, tímafrekt og skapað þunga stemningu á meðal þeirra sem 

eru viljugir til þess að taka þátt.  

Kennari þarf að vera vel vakandi þegar umræður eru farnar af stað, passa 

að nemendur fari ekki út af sporinu og gleymi sér ekki í einhverju sem tengist 

ekki efninu. Því þarf hann að geta stjórnað umræðunni og beint þeim inn á 

rétta braut aftur, án þess að eyðileggja flæðið í umræðunum sem hafa skapast 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 96-97). 

 

4.5 Þemanám 

Samkvæmt skilgreiningu Lilju M. Jónsdóttur er þemanám heildstætt 

viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt sitt af mörkum, bæði með 

einstaklings- og hópavinnu. Upplýsingum um viðfangsefnið er safnað, 

flokkað og miðlað til annarra með fjölbreyttum hætti. Mikilvægur þáttur 

þemavinnu er að nemendur glími við úrlausnarefni og öðlist þannig beina 

þekkingu á viðfangsefninu. Bæði almenn og sértæk markmið þemaverkefna 

eru ákveðin af kennurum hverju sinni (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Kennari 

gæti skipt fyrirlestrum upp í ákveðin þemu, skipt nemendum svo upp í hópa 

og hver hópur vinnur með sitt þema. Þeir geta bæði notað til þess internetið, 

verkefnabækur og talað við einstaklinga sem þekkja tungumálið. Sé 

nemendur t.d. íþróttasinnaðir geta þeir farið á heimasíður þekktra þýskra 

íþróttafélaga og lesið sér til á heimasíðunni um félagið og árangur félagsins. 

Þar eiga þeir að finna t.d. forsetningar, sterkar eða veikar sagnir, ákveðinn og 

óákveðinn greinir. Hver hópur kynnir svo sitt þema fyrir samnemendum og 

kemur þekkingu sinni á efninu á framfæri. 

Helstu kostir þemanáms eru að nemendur fá tækifæri til þess að taka þátt í 

undirbúningsvinnu og mótun þemaverkefna, þeir eiga kost á að nálgast efnið 

á þann hátt sem samræmist áhugasviði þeirra sem og sjá það frá fleiri en 

einum sjónarhóli. Einnig býður þemanám uppá þjálfun vinnubragða nemenda 

í hópastarfi, til að mynda samhjálp, sanngirni, málamiðlanir, að bera virðingu 

fyrir skoðunum annarra og taka mark á þeim, bera ábyrgð og að sama skapi 
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geta treyst á aðra, geta gagnrýnt og tekið gagnrýni og lært að ganga frá eftir 

sig (Lilja M. Jónsdóttir, 1996; Aðalnámskrá framhaldsskólanna, 2011, 

bls.100). 

Kennarar kynnast einnig nemendum sínum á nýjan hátt og koma auga á 

hæfileika sem þeir vissu ekki endilega að væru til staðar og nemendurnir fá 

kost á því að láta til sín taka þar sem þeir vita að þeir eru megnugir (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996). 

Helstu ókostir þessarar aðferðar eru einna helst hversu vanafastir kennarar 

eru í hlutverki sínu bakvið kennaraborðið og „óreiðan” og hávaðinn sem 

fylgir þemanáminu samræmist ekki alveg hugmynd kennara um fastmótað 

skólastarf þar sem hver nemandi situr við sitt borð og lærir það sem honum er 

ætlað að læra (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Þemanámið reynir á að samræma marga hluti í einu. Til þess að 

þemavinna geti talist góð þarf að virkja ólíka hugsun og hæfileika hvers 

nemanda. Það er einmitt þetta sem verið er að sækjast eftir í þemavinnu (Lilja 

M. Jónsdóttir, 1996). 

 

4.6 Samantekt 

Að mörgu er að hyggja þegar kennari ákveður hvaða kennsluaðferð hann 

hyggst nota í kennslu sinni. Hann þarf að hafa markmiðin skýr og vita 

nákvæmlega hvers hann ætlast til af nemendum sínum og hver markmið 

kennslunnar eiga að vera. Gott er að hafa í huga að fjölbreytileikinn er af 

hinu góða og því gott að festa sig ekki í einu ákveðnu formi. Kennsluaðferðir 

eru misjafnar og gera mismiklar kröfur bæði til kennara og nemenda. Því þarf 

kennari að átta sig á því að hann þarf að virkja sem flesta og sjálfan sig í 

leiðinni. Allir þurfa að taka þátt og hjálpast að til þess að ná settum 

markmiðum. Speglað fyrirkomulag býður kennara upp á að nýta 

kennslustundirnar á ýmsan hátt og getur hann unnið með málfræði, jafnt sem 

lestur, talað mál eða hlustun með misjöfnum áherslum eftir því hvers konar 

kennsluaðferð hann notar. 
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5 Spegluð kennsla 

Vendikennsla eða spegluð kennsla (e. flipped classroom) er notað yfir þá 

kennsluaðferð þegar hefðbundinni kennslu er snúið við. Þá tekur kennari upp 

fyrirlestra á myndband, sem nemendur hafa aðgang að, og eru kennslustundir 

nýttar til þess að vinna verkefni. Þá má segja að það sem venjulega var unnið 

heima, er nú unnið í skólanum og það sem unnið var í skólanum, er nú unnið 

heima (McDonald og Smith. 2013, bls. 437). 

Jonathan Bergmann og Aaron Sams voru upphafsmenn speglaðrar 

kennslu. Þeir eru báðir raungreinakennarar sem hófu störf í Woodland Park 

High School í Colorado árið 2004. Þeir byrjuðu á því að skipta með sér 

verkum þegar kom að kennslunni. Annar undirbjó eina kennslustund og hinn 

undirbjó þá næstu. Þeir skiptust einnig á að búa til próf og unnu því saman 

með sömu áfangana. Þar sem skólinn er í dreifbýli áttuðu þeir sig á því að 

nemendur komust oft ekki í tímana. Bæði þurftu nemendur að ferðast langt til 

að komast í skólann og svo var oft þannig að nemendur voru að sinna 

íþróttum eða öðru sem tengdist skólanum og krafðist ferðalaga. Það gerði það 

að verkum að nemendur komust oft ekki í tímann og áttu erfitt með að ná upp 

efninu sem þeir höfðu misst af. Það var kveikja að því að Bergmann og Sams 

hófu að spegla kennslunni sinni fyrst árið 2007. Síðan þá hefur 

kennsluaðferðin dreifst út um allan heim, þar sem aðrir kennarar, prófessorar 

og þeir sem vinna við að þróa faglegt starf kennara hafa margir hverjir 

tileinkað sér speglaða kennslu við vinnu sína (McDonald og Smith. 2013. 

Bls. 437). 

Önnur útskýring sem McDonald og Smith gefa í grein sinni, “The flipped 

classroom for professional development: Part I. Benefits and Strategies” er að 

spegluð kennsla býður nemendum upp á persónulegri menntun. Þetta er gert 

með því að bjóða upp námsefni til þess að geta tekið á fjölbreyttum 

námsþörfum nemenda. Þannig getur kennari fylgst með og aðstoðað þá 

nemendur sérstaklega, sem þess þurfa, metið framfarir þeirra, beitingu efnis 

og einnig látið þá vinna eina eða í hópum þegar það er hægt. 

Grundvallarreglur líkansins eru ekki flóknar, en tækifærin sem myndast, með 
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litlum breytingum þegar kennsluaðferðin er komin í gagnið, eru gríðarleg 

(McDonaldog Smith. 2013. Bls. 437). 

Þó svo að hugtakið sé tiltölulega nýtt, þá eru aðferðirnar sem þar eru 

sameinaðar í raun aðferðir sem notaðar hafa verið í langan tíma, með góðum 

árangri. Þar má t.d. nefna virkt nám, sjálfstætt nám, nemendamiðuð kennsla 

og uppbyggilegt nám (Bergmann og Sams, 2012). Spegluð kennsla sameinar 

þessa þætti með öðruvísi nálgun. Þá eru stuttir fyrirlestrar teknir upp á 

myndband sem nemendur geta horft á heima hjá sér aftur og aftur. Þannig 

skapast meiri tími í kennslustofunni til þess að vinna verkefni, aðstoða 

nemendur, fá þá til þess að tjá sig munnlega og hafa þannig góða yfirsýn yfir 

nemendur (McDonald og Smith. 2013. Bls. 437).  

Biggs og Tang telja að mikilvægasta sem þarf að hafa í huga við kennslu, 

er það hvað nemandinn gerir og ekki það sem kennari gerir (Biggs og Tang, 

2007). Spegluð kennsla er aðferð sem talin er, af þeim sem hana hafa 

rannsakað, sérstaklega góð til að einblína á vinnu og virkni nemenda. Það er 

gert með því að færa virkni nemenda inn í kennslustofuna og í raun þetta 

óvirka, þ.e.a.s. þegar nemandi situr og hlustar, út fyrir kennslustofuna. Þannig 

fylgist kennari betur með, hverjir eru duglegir að vinna og eru virkir í náminu 

(Butt, 2012). 

 

5.1 Kostir speglaðrar kennslu 

Kostir speglaðrar kennslu eru margir. Bergmann og Sams (2012) nefna að 

þessi kennsluaðferð leggur meiri ábyrgð á nemendur og þeirra 

einstaklingsþarfir. Þá má segja að námið verði einstaklingsmiðaðra og 

nemendur átta sig betur á því hvar þeir standa. Nemendur nálgast þá efnið á 

eigin forsendum og hraða og geta þá skoðað fyrirlestrana í einrúmi og þegar 

þeim hentar. Þannig geta nemendur, sem eiga erfitt með námið, hlustað á 

fyrirlestrana oft, stoppað þá og ýtt á hlé þegar þeir þurfa smá tíma til þess að 

átta sig, glósa eða hugsa. 

Spegluð kennsla er sérstaklega góð fyrir þá nemendur sem eru mjög 

uppteknir. Þannig geta þeir hlustað og horft á fyrirlestra á þeim tíma sem 

hentar þeim. Þá geta þeir horft á fyrirlestra í tölvunni heima, í vinnunni eða í 

símanum, jafnvel á meðan þeir eru að ferðast (Bergmann og Sams, 2012). 
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Þann 19. febrúar árið 2012 birtist grein eftir Dan Berrett í The Chronicle 

of Higher Education sem nefnist “How flipping the classroom can improve 

the traditional lecture”. Þar ræðir hann við Andrew P. Martin, prófessor í 

háskóla í Colorado, um speglaða kennslu og hvernig hún nýtist honum og 

nemendum hans í náminu. Þar lýsir Martin ánægju sinni með það þegar hann 

skiptir nemendum upp og lætur þá vinna í litlum hópum. Hann elskar að 

ganga á milli og heyra hvað fer nemendum á milli og segir þá fræða og kenna 

hver öðrum. Nemendur séu við stjórnvölin, en ekki hann, kennarinn. Hann 

segir nemendur vinna vel í tímum og að þeir læri mun meira af því að gera í 

tímum, heldur en að sitja og hlusta (Berrett, 2012. bls. 1).    

Í grein sem birtist í Journal of College Science Teaching skrifa C. Herreid 

og N. Schiller grein sem heitir “Case Studies and the Flipped Classroom”. 

Þar eru kostir speglaðrar kennslu nefndir. Þar er tekið fram að það sé mikill 

kostur fyrir nemendur að geta unnið á sínum eigin hraða. Þegar nemendur 

vinna í kennslustundinni gefur það kennaranum betri yfirsýn yfir það hvar 

nemendur standa í náminu. Kennarar hafa betri tilfinningu fyrir getu 

nemenda með tilliti til námskrárgerðar. Mikill kostur er að hægt sé að nýta 

kennslustundina á árangursríkari og meiri skapandi hátt. Þar er nefnt að 

margir þeir kennarar sem nota speglaða kennslu tali um að þeir taki eftir 

auknum áhuga nemenda á náminu, þeir afreki meira og og verði virkari. 

Einnig er tekið fram að jákvætt sé að koma til móts við þá þróun í tækninni 

sem hentar á 21.öldinni (Herreit og Schiller, 2013. Bls.62). 

Þeir kennarar, sem nota speglaða kennslu, vilja almennt ekki snúa til baka 

í almenna kennslu, þar sem einkunnir nemenda þeirra höfðu hækkað 

(Bergmann og Sams, 2012). 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á speglaðri kennslu. En það 

hefur verið samræmi í þeim rannsóknum, sem gerðar hafa verið, að 

nemendur eru almennt ánægðir með fyrirkomulag speglaðrar kennslu (Butt, 

2012). 

 

5.2 Ókostir speglaðrar kennslu 

Helstu ókostir speglaðrar eru þeir að ekki allir nemendur hafa aðgang að 

tölvum, snjallsímum eða ipad. Þannig eru þeir ekki í þeirri stöðu að geta 

hlustað eða horft á fyrirlestra fyrir hvern einasta tíma (Jenkins, 2013). 
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Það er í raun ekkert sem kemur í staðinn fyrir að geta spurt spurningar „í 

beinni“ þegar kennari heldur fyrirlestur fyrir framan bekkinn og skapað 

þannig umræður sem gætu þannig t.d. aðstoðað nemendur, sem ekki eru að 

skilja efnið út frá fyrirlestrinum sjálfum (Butt, 2012). En í byrjun hverrar 

kennslustundar fá nemendur tækifæri til þess að spyrja út í fyrirlesturinn sem 

þeir horfðu á fyrir kennslustundina, einnig er möguleiki á að senda kennara 

fyrirspurnir um leið og horft er á fyrirlestur, nafnlaust eða með nafni, eftir því 

hvað nemendur kjósa (Butt, 2012).  

Kennarar hafa tekið eftir því að nemendur sem kynntir eru fyrir speglaðri 

kennslu séu bæði spenntir og hræddir við þessa nýju aðferð. Oft þykir þeim 

of mikið álag sett á herðar þeirra og finnst óþægilegt að treysta á fyrirlestrana 

í gegnum tölvuna og eiga svo að vinna í tímunum. Þá koma þeir gjarnar 

óundirbúnir í stað þess að hafa horft á fyrirlesturinn og undirbúið sig. 

Kennari verður að vera vel undirbúinn. Hann þarf að undirbúa nemendur sína 

fyrir hvern tíma þannig að þeir komi undirbúnir og tilbúnir í verkefnavinnu. 

Gæðin á myndskeiðunum sem kennarar setja inn með fyrirlestrunum eru oft 

ekki nógu góð og það þykir nemendum óþægilegt og erfitt að treysta og 

hlusta á (Herreid og Schiller, 2012, bls. 63). 

Fyrirlestrar eru umdeild kennsluaðferð. Nemendur eru oft óvirkir undir 

fyrirlestri og gæti því verið erfitt fyrir kennara að átta sig á því hversu virk 

hlustun nemenda er þegar þeir hlusta á fyrirlestra heima hjá sér. Þá gera 

fyrirlestrar oft óraunsæjar kröfur um athygli nemenda. Einnig er erfitt að átta 

sig á skilningi nemenda þar sem fyrirlestrar eru í raun einstefnumiðlun og 

erfitt að ganga úr skugga um að nemendur læri það sem stefnt er að. Þegar 

fluttir eru fyrirlestrar er nánast gengið út frá því að allir nemendur þurfi á 

sömu upplýsingum að halda, sem á yfirleitt ekki við rök að styðjast. Kennari 

þarf því að hafa í huga uppsetningu fyrirlestra sinna, hvaða efni á að komast 

til skila, hvernig og af hverju. Þetta getur reynst mörgum mjög erfitt, enda 

óhætt að fullyrða að fáum er lagið að halda mjög góða fyrirlestra. Þá er nær 

einvörðungu verið að miðla þekkingu í fyrirlestrum og önnur mikilvæg 

markmið vanrækt, má þar nefna skilning, leikni og viðhorf nemenda. Að 

lokum má nefna að nemendur geta sjálfir lesið, hvers vegna ættu þeir þá að 

eyða tíma í fyrirlestur?  

Margir gera einnig þá skyssu að vilja komast yfir sem mest efni á alltof 

skömmum tíma. Eins vilja fyrirlesarar oft gleyma að gera ráð fyrir 
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tilbreytingu eða að virkja áheyrendur með einhverjum hætti (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004, bls.53-54). 

 

5.3 Rannsóknir á speglaðri kennslu 

Þar sem speglað fyrirkomulag er tiltölulega ný kennsluaðferð er lítið um 

rannsóknir á því sviði og lítil reynsla komin á aðferðina. 

Árið 2012 gerði Adam Butt rannsókn á áhrifum speglaðrar kennslu. Hann 

tók viðtöl við nemendur sem voru í námi við háskóla í Ástralíu. Rannsóknin 

heitir “Student views on the use of a flipped classroom approach: Evidence 

from Australia” eða “Sjónarmið nemenda á áhrif speglaðrar kennslu: 

Sannanir frá Ástralíu”.Rannsóknina gerði hann í júlí 2012 og svo aftur í 

október 2012. Þá höfðu nemendur haft reynslu af speglaðri kennslu yfir eina 

önn. Spurningarnar sem hann lagði upp með voru tvær. Fyrri spurningin var 

hvort nemendur kynnu að meta hefðbundið snið kennslunnar (þ.e.a.s. þar sem 

kennari er með fyrirlestur í skólanum) fremur en önnur snið. Seinni 

spurningin var svo í framhaldinu hvernig nemendur meta að tíma þeirra sé 

varið í kennslustundinni eftir að hafa upplifað speglaða kennslu, þ.e.a.s. hvort 

þeir telji tíma sínum betur varið þegar þeir horfa á fyrirlestra sjálfir og mæta 

svo í kennslustundina til þess að vinna. 

Nemendur voru almennt sammála um að þeir lærðu mest á virku námi, 

þ.e.a.s. þar sem þeir væru sjálfir að gera. Næst lærðu þeir mest á því að lesa 

og að hlusta væri síst áhrifaríkasta leiðin til þess að læra (Butt, 2012). 

Almennt var litið á spegluðu kennsluna jákvæðum augum, þar sem jafnvægið 

á milli virkni, hlustunar og sýnikennslu væri gott. Einnig fannst nemendum 

gott að hafa fjölbreytt gildi í náminu, þar sem nemendur geta verið virkir á 

ýmsan hátt (t.d. í einstaklings- eða hópavinnu) og þannig væri hægt að ná því 

besta úr öllum (Butt, 2012). 

Spegluð kennsla var útskýrð fyrir nemendum í byrjun annar og skráði 

rannsakandi hjá sér þá sem voru jákvæðir fyrir spegluðu kennslunni og þá 

sem voru neikvæðir. Hópurinn skiptist nánast í tvennt, þar sem rétt rúm 50% 

voru jákvæð og rétt tæp 50% voru neikvæð í garð speglaðrar kennslu. Í lok 

annar voru hins vegar rúm 75% nemenda jákvæð og töldu speglaða kennslu 

henta sér vel. Einnig töldu þeir að þetta form kennslu mjög hentugt og ætti 

sennilega eftir að ná fótfestu á næstu árum (Butt, 2012). 
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Spurningarnar sem lagðar voru fyrir nemendur í lok annar voru m.a. hvort 

nemendum þótti þeir hafa fengið nægilegan stuðning (frá kennurum, 

nemendum, fyrirlestrum o.fl.) til þess að læra efnið. Einnig voru þeir spurðir 

hvort þeim fannst nemendum hafa verið gefin næg tækifæri til þess að spyrja 

og fá útskýringar ef það var eitthvað sem þeir ekki skildu. Og að lokum voru 

nemendur spurðir hvort þeim fannst kennslan hafa verið árangursríkari með 

speglaðri kennslu heldur en ef notast hefði verið við hefðbundna aðferð 

(fyrirlestrar í skólanum). Við öllum þessum spurningum komu nánast bara 

jákvæð svör, sama hvort það var frá nemendum sem voru jákvæðir fyrir 

speglaðri kennslu fyrir önnina eða neikvæðir. Nemendur virtust því almennt 

mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag (Butt, 2012).  

Könnun var gerð meðal raungreinakennara í Bandaríkjunum árið 2013. Af 

15.000 meðlimum sambands raungreinakennara voru um 200 kennarar sem 

kenna með spegluðum hætti. Þeir voru beðnir um að segja frá því af hverju 

þeir kysu þessa aðferð fram yfir aðra. Þeir töldu sig hafa meiri tíma með 

nemendum, bæði við rannsóknir og einnig til þess að kynnast þeim betur. 

Þeir voru ánægðir með að nemendur gátu unnið meira með þau tæki og tól 

sem þurfti til verklegrar vinnu, þar sem þeir fengu mun meiri tíma til þess. 

Einnig nefndu þeir kostinn við það að þeir nemendur, sem ekki kæmust í 

kennslustund, gætu horft á fyrirlestra hvar og hvenær sem er (sérstaklega 

nefndu þeir þá nemendur sem stunda íþróttir fyrir skólann og væru á 

ferðalögum). Einnig nefndu þeir að nemendur væru mun virkari í náminu og 

síðast en ekki síst þá voru þeir sammála um að nemendur væru virkilega 

ánægðir með fyrirkomulagið (Herreid og Schiller, 2013, bls. 62). 

Andrew P. Martin, prófessor við háskóla í Colorado, kennir með 

spegluðum hætti (sjá kafla 4.1.) og er afar ánægður með það sem speglaða 

kennslan hefur gefið honum og nemendum hans. Hann er með um 80 

nemendur og telur sig ná mun betur til nemenda þegar kennslunni er speglað. 

Einnig nefnir hann að nemendur læri mun meira af hvor öðrum, þar sem þeir 

vinni mikið í litlum hópum, og er það mjög árangursrík leið til lærdóms. Þá 

nefnir hann umræðuna um það hvort það þjóni sama tilgangi og áður, að 

standa fyrir framan nemendur og dæla út upplýsingum og gera ráð fyrir og 

vona að nemendur nái öllu því sem sagt er, þegar hægt er að nýta tæknina 

þannig að nemendur hlusti á fyrirlesturinn þegar þeir eru upplagðir til þess 

(Berrett, 2012, bls.1-2). 
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5.4 Samantekt 

Sem fyrr segir er spegluð kennsla ný kennsluaðferð og lítil reynsla komin á 

hana. Kveikjan var að ná til allra nemenda, líka þeirra sem ekki komust í 

kennslustundir og bráðvantaði að fá fyrirlestra frá kennurum sínum. 

Nemendur eru því í fyrrrúmi þegar kemur að speglaðri kennslu og verið er að 

koma til móts við þarfir þeirra. Það sýndi sig að nemendur kunnu vel að meta 

þessa aðferð og skilaði hún sér í bættum árangri nemenda. Kennarar voru 

einnig ánægðir með fyrirkomulagið og töldu sig ná betur til nemenda sinna.  

Rannsóknir hafa sýnt að kostir aðferðarinnar eru margir, en að sjálfsögðu eru 

ókostirnir einnig til staðar.  

Á Íslandi hefur speglað fyrirkomulag verið tekið upp í einum framhaldsskóla. 

Keilir er alhliða menntafyrirtæki og hefur aðsetur á Ásbrú í Reykjanesbæ. 

Skólinn var stofnaður árið 2007. Mikil áhersla er lögð á vandað nám í 

skólanum með áherslu á nýstárlega kennsluhætti og fyrsta flokks aðstöðu. 

Flestir sem þar stunda nám verða að hafa lokið a.m.k. 70 einingum á 

framhaldsskólastigi og hafa því reynslu af öðrum framhaldsskólum. Skólinn 

hefur útskrifað rúma þúsund nemendur á undanförnum fimm árum. Í Keili er 

notast við speglaða kennslu og mikið lagt upp úr því að nýta tæknina og vera 

opin fyrir nýjunum og gera nemendur þannig að virkum þátttakendum í 

náminu (tekið af heimasíðu Keilis). 

Mér þótti því upplagt að fá að taka bæði viðtöl við kennara og leggja 

spurningar fyrir nemendur, þar sem þau hafa reynslu af bæði hefðbundinni 

kennslu sem og speglaðri kennslu og fá sjónarmið þeirra á kennsluaðferðina. 

Tekin voru viðtöl við þrjá kennara, sem allir hafa reynslu af bæði 

hefðbundinni og speglaðri kennslu og sjónarmið þeirra skoðuð. Einnig voru 

lagðar spurningar fyrir nemendur við Keili, sem einnig hafa flestir reynslu af 

bæði hefðbundinni og speglaðri kennslu. 
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6 Aðferðafræði 

Þegar ákvörðun var tekin að vinna rannsóknina við Keili var haft samband 

við skólastjórnendur þar. Þeir samþykktu að sendur yrði rafrænn 

spurningalisti til nemenda og gáfu upp e-mail hjá kennurum sem viljugir voru 

að koma í viðtal við gerð þessarar rannsóknar. Vinna við rannsóknirnar hófst 

í desember 2013 og henni lauk um vorið 2014. Hér verður gerð grein fyrir 

þeirri aðferðafræði sem notast var við, sagt frá vali á þátttakendum, 

gagnaöflun, gagnagreiningu og siðferðilegum atriðum. 

 

6.1 Rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknar var að kanna kennsluaðferðina speglaða kennslu og var 

lagt upp með tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hvert er viðhorf nemenda gagnvart speglaðri kennslu?  

2. Hvert er viðhorf kennara gagnvart speglaðri kennslu?  

Rannsakanda þótti áhugavert að vita hvernig þeir, sem hafa reynslu af 

speglaðri kennslu, sjá aðferðina. Bæði var markmiðið að fá að vita hvort 

nemendum þætti aðferðin þægileg og hvort þeir teldu sig læra meira eða 

betur með aðferðinni. Einnig var áhugavert að fá samanburðinn hjá þeim 

nemendum sem höfðu hann. Kennarar voru einnig spurðir um speglaða 

kennslu og þótti rannsakanda áhugavert að vita hvernig þeim þætti að kenna 

nemendum með þessari aðferð, hvort þeim þætti aðferðin góð til kennslu og 

hvort þeir teldu sig ná að koma efninu, sem þeir kenna, betur til skila. 

Áhugavert var að vita hvort kennarar hefðu áhuga á því að snúa aftur til 

hefðbundinnar kennslu, en rannsóknir sem áður hafa verið gerðar, hafa sýnt 

að þeir kennarar, sem þekkja speglaða kennslu af eigin reynslu, eru ekki 

tilbúnir til þess að snúa til baka. 
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6.2 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 rannsókninni er stuðst bæði við megindlega og eigindlega aðferðafræði. 

Megindleg aðferðafræði byggist á tölum og 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 þessar rannsókn er aðeins lýsandi 

tölfræði beitt, en ekki greinandi. 

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 rannsóknargögnum 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, eins og 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 
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þátttakendur til að fá nánari skýringar á einhverjum svörum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Gerð var ein rannsókn en notast við tvær rannsóknaraðferðir, annars vegar 

var notast við megindlega aðferðafræði þar sem þátttakendur fengu senda 

spurningalista með bæði fastskorðuðum svarmöguleikum og opnum 

spurningum (sjá spurningalista í viðauka). Þar var markmiðið að fá viðhorf 

nemenda til speglaðrar kennslu og sjá hvort þeim þyki aðferðin góð og 

árangursrík. Til að fá meiri dýpt í rannsókinina var einnig notast við 

eigindlega aðferðafræði þar sem tekin voru þrjú viðtöl við kennara, sem allir 

hafa reynslu af bæði hefðbundinni og speglaðri kennslu. Ástæðan fyrir því að 

viðtölin voru tekin var til þess að fá sýn þeirra á kennsluaðferðina og fá að 

vita hver þeir teldu vera kostir og gallar aðferðarinnar. 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar var að mestu notast við stöðluð 

einstaklingsviðtöl með opnum spurningum, þó segja megi að rannsakendur 

hafi á einstaka stað farið út fyrir staðlað form, þ.e. ef þeir vildu fá nánari 

skýringar á svörum þátttakenda. 

 

6.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í megindlegu rannsókninni voru nemendur í staðnámi í Keili, 

bæði í Reykjanesbæ og á Akureyri. Óskandi hefði verið að hafa þýðið stærra 

en þar sem Keilir er eini framhaldsskólinn á landinu með speglaða kennslu 

sem opinbera kennsluaðferð 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 könnunninni. Vegna 

fjarlægðar náðist því miður ekki að heimsækja nemendur á Akureyri. 

Til þess að fá betri skilning á kennslufyrirkomulaginu var tekið viðtal við 

þrjá kennara við Keili í Reykjanesbæ. Þessir þrír kennarar kenna allir 

mismunandi fög og hafa mis langa reynslu af kennslu. Þar sem við vildum fá 

sjónarmið kennara töldum við árangursríkara að taka viðtöl við kennarana. 

Ákveðið var að tala við a.m.k. einn þýskukennara, þar sem höfundur ritgerðar 

stefnir að þýskukennslu og einn raungreinakennara til þess að fá mismuninn á 

speglaðri kennslu í tungumálanámi og raungreinanámi. Skólastjórnendur 

bentu sérstaklega á dönskukennara við skólann sem væri að ná afar góðum 
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árangri með speglaða kennslu. Óskað var eftir því við viðmælendur að fá að 

taka viðtölin upp til þess að afrita gögnin. Upptökunum var síðan eytt. 

 

6.2.2 Gagnagreining 

Viðtölin voru afrituð strax eftir að þau voru tekin upp og síðan flokkuð út frá 

spurningunum sem allir þátttakendur fengu. Kennarar voru spurðir markvisst 

um upplifun sína á speglaðri kennslu í samanburði við hefðbundna kennslu. 

Einnig voru kennarar spurðir út í árangur nemenda sinna, sem og tengsl 

þeirra við þá með notkun speglaðrar kennslu. Megindlegu gögnin voru greind 

í Excel og sett upp í skífurit.  

Í heild var svarhlutfallið 59 af 110 nemendum, eða 53,6% svarhlutfall. 

Aldursdreifing nemenda er nokkuð jöfn, yngsti svarandi er 22 ára, elsti 56 

ára.  

Þar sem þýðið var lítið er rannsóknin fremur takmörkuð. Rannsóknin átti 

sér aðeins stað í einni stofnun þar sem ekki er langt síðan speglað 

fyrirkomulag var tekið upp. 

 

6.2.3 Siðferðileg atriði 

Við upphaf viðtala var þátttakendum gerð grein fyrir því að fyllsta trúnaðar 

yrði gætt. Það var gert með því að útskýra nákvæmlega fyrir viðmælendum 

hvar og hvernig rannsóknin myndi birtast. Þar yrðu nöfn þeirra aldrei gefin 

upp og ekki hægt að lesa afrituð viðtöl, aðeins túlkaðar niðurstöður. Eins var 

áhersla lögð á að þar sem Keilir er ekki stór skóli að þá gætu kunnugir áttað 

sig á hverjir þátttakendur væru. Þeir sættu sig allir við það. 
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7 Niðurstöður 

Í sjöunda kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar. Viðtöl voru tekin við 

kennara við menntastofnun Keilis og má finna túlkaðar niðurstöður úr þeim 

viðtölum í kafla 7.1.1. Í kafla 7.2. má sjá spurningalista sem sendir voru á 

alla staðnema Keilis, bæði á Reykjanesi og á Akureyri. Niðurstöður er að 

finna í kafla 7.3. Að lokum má lesa umræður um lokaniðurstöður rannsóknar, 

eigindlegrar og megindlegrar. 

 

7.1 Viðtöl við kennara við Keili 

Til þess að fá betri skilning á speglaðri kennslu tók ég ákvörðun um að gott 

væri að tala við kennara sem hefðu reynslu af bæði hefðbundinni og speglaðri 

kennslu. Þýðið er fremur lítið og því er kannski ekki beint um eigindlega 

rannsókn að ræða, en svör þeirra endurspegla að mörgu leyti þær rannsóknir 

sem skoðaðar voru við gerð þessa verkefnis. Vorið 2012 var tekin sú 

ákvörðun á meðal kennara í Keili um að spegla allri kennslu og var síðan 

farið af stað með þessa nýju kennsluaðferð strax haustið 2012.  

Við gerð spurninga var markmiðið að komast að því hvernig kennararnir 

upplifa speglaða kennslu, hvort þeim þyki hún áhrifaríkari en hefðbundin 

kennsla og hvort þeir teldu sig ná betur til nemenda í gegnum speglaða 

kennslu. Einnig var áhugavert að vita hvernig kennarar meta ánægju 

nemenda með speglaða kennslu, hvort þeir telji þá ánægðari með 

fyrirkomulagið og hvort kennararnir væri tilbúnir að snúa aftur til 

hefðbundinnar kennslu. Sú þematíska skipting sem notuð er, er byggð á 

spurningunum sem lagðar voru fyrir viðmælendur. 
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7.1.1 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

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 vendikennslu 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 

Keili 2009. Byrjaði á að kenna fjarnáminu þar sem að vissu leyti er 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 

þessa nýju kennsluaðferð, heldur fékk hún svigrúm til þess að fikra sig áfram. 

Hún viðurkennir að hafa verið hrædd við aðferðina í fyrstu. 

Dönskukennarinn hafði einhverja reynslu af hefðbundinni kennslu áður. Í 

janúar 2012 var hún farin að spegla sína kennslu að einhverju leyti en síðan 
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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 mælst vel. 

 

Spegluð kennsla eða hefðbundið fyrirlestraform 

Allir þrír kennararnir eru hrifnir af spegluðu fyrirkomulagi og telja aðferðina 

henta betur heldur en heppilegt fyrirlestraform.  

Þýskukennarinn telur aðferðina 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 aðferðin 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 vendikennslu finnst henni hún koma betur til móts við ólíka 

námsgetu nemenda. 

Stærðfræðikennarinn telur speglaða kennslu hiklaust henta betur í 

stærðfræði. Nemendur sem annars hefðu hikað við að koma með spurningu 

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 
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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 virkur 85% tímans en heili nemenda 15% ef vel lætur. 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. 

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 með þessari aðferð. 

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 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 aðferðin 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 
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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 undnatekning þar á. Henni finnst mikilvægt að 

komist yfir þessa hræðslu og tileinki 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 ausa úr viskubrunninum fyrir framan hóp fólks. 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 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 aðferðina 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. 



44 

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. 

 

Undirbúnir nemendur 

Allur gangur er á því hvort að nemendur séu undirbúnir eða ekki.  

Þýskukennari telur fleiri koma undirbúna í tíma en aldrei allir, einsog 

gengur og gerist. Hún segir einnig að aldrei eigi eftir að finnast kennsluaðferð 

sem henti öllum. Hún telur að nemendur eigi frekar möguleika á að vinna 

heimavinnuna sína þegar hún er í símanum þeirra, 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 lína 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 

Kennarar telja viðhorf nemenda almennt mjög jákvæð og telja kennararnir 

þrír að almenn ánægja sé ríkjandi með kennsluformið.  
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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 fyrirlestrana þar sem þeim finnist aðferðin hjálpa sér 

í náminu. Henni finnst nemendur einnig virka áhugasamari. 

Það er tilfinning dönskukennara að nemendur séu ánægðir með 

vendikennsluna. Hún hefur fengið mjög jákvæð viðbrögð og hefur orðið vör 

við aukinn áhuga nemenda.  

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 aftar vel eftir að 

hafa verið kennt með speglaðri kennslu. Hún veit ekki hvort það hafi verið 

aðferðinni 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 

þau eru að fá mikið af efni í hendurnar í gegnum speglaða kennslu. Hún telur 

nemendur eiga auðveldara með að ná árangri með þessari kennsluaðferð.  

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. 

 

7.1.2 Samantekt á eigindlegri rannsókn 

Allir þrír kennararnir eru sammála um ágæti speglaðrar kennslu. Niðurstöður 

sýna að þær eru í samræmi við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið. 
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Kennarar geta ekki hugsað sér að snúa aftur til hefðbundinnar kennslu, en 

það kom einnig fram í rannsókn Adam Butt (2012) að þeir kennarar sem 

hann tók viðtöl við voru almennt sammála um að eftir að hafa prófað 

speglaða kennslu vildu þeir alls ekki snúa til baka. 

Allir kennararnir tala um að þeir fái betri tíma með nemendum sínum. 

Speglaða kennsla geri það að verkum að kennarar eru ekki lengur uppteknir 

við að koma frá sér upplýsingum í kennslustundinni og geti því gefið sig 

meira að nemendum. Þetta stenst niðurstöður rannsóknar Herreid og Schiller 

(2013) að þeir 200 raungreinakennarar sem svöruðu könnun þeirra um 

speglaða kennslu eru sammála um að þeir geti eytt meiri tíma með 

nemendum sínum og gert kennsluna þannig persónulegri en ella. 

Kennararnir telja að almennt ríki ánægja meðal nemenda með speglaða 

kennslu. Þeir séu virkari og telji þá ná betri árangri. Sama er uppá teningnum 

hjá Herreid og Schiller (2013). En þeir kennarar sem svöruðu könnun þeirra, 

segja nemendur mun ánægðari og virkari í náminu.  

Aðspurðir um yfirsýn á árangur nemenda, telja kennarar sig vera 

meðvitaða um það hvar nemendur sínir standa. Þeir geti frekar séð það á 

verkefnum þeirra þegar þeir vinna í tímunum. Í grein Herreid og Schiller 

(2013) kemur sama niðurstaða fram, þar sem kennarar töldu sig frekar getað 

séð hvar nemendur standa þegar nemendur ynnu verkefni í skólanum og að 

það hjálpaði þeim einnig til námskrárgerðar. Láttu nægja að gera hér 

samantket á þínum niðurstöðum. Tenginguna við fyrri rannsóknir skaltu 

geyma fram í umræðukaflann 

 

7.2 Spurningalisti til nemenda 

Megindleg rannsókn fór þannig fram að send var rafræn könnun á 

staðnemendur Keilis, bæði í Keflavík og á Akureyri. 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. Vegna fjarlægðar 

náðist því miður ekki að heimsækja nemendur á Akureyri. Í heild var 

svarhlutfallið 59 af 110 nemendum, eða 53,6% svarhlutfall. Aldursdreifing 

nemenda er nokkuð jöfn, yngsti svarandi er 22 ára, elsti 56 ára (sjá mynd 1). 
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Mynd 1/2: Aldur þátttakenda og kyn 

Rannsakanda þótti mikilvægt að þátttakendur væru á öllum aldri. Yngri 

kynslóðin virðist vera óhræddari við tækninýjungar og því er gott að hafa í 

huga að þeir sem svara könnunninni eru á öllum aldri. 

 

 
Mynd 3: Á hvaða námsbraut ertu?  

Flestir nemenda eru á félagsvísinda- og lagadeild. 
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Mynd 4: Hefur þér verið kennt með hefðbundnu sniði, þ.e. í formi fyrirlestra 

kennara í skólanum, annars staðar? 

Flestir nemendur, eða 81,4% svarenda. hafa reynslu af bæði hefðbundinni 

og speglaðri kennslu. Þannig hafa flestir þátttakendur reynslu af hefðbundinni 

kennslu og geta því svarað hvort þeir telji henta betur í námi sínu. 

 

 
Mynd 5: Ef já, hvora aðferðina telurðu virka betur fyrir þig?  

Áhugavert er að sjá hversu stór meirihluti þátttakenda eða 90,7% telja 

speglaða kennslu henta þeim betur í námi. 
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Mynd 6: Hvert er viðhorf þitt gagnvart kennslufyrirkomulaginu í Keili? 

Mikill meirihluti þátttakenda (90,7%) telja speglaða kennslu henta þeim 

betur heldur en hefðbundið fyrirlestraform. Viðhorf gagnvart speglaðri 

kennslu er mjög jákvætt og er enginn þáttakenda óánægður með 

kennslufyrirkomulagið í Keili. Mikill meirihluti eða 89,8% er mjög ánægður 

eða ánægður, 11,2% hvorki né. 

 

Hentugleiki eftir fögum 

 

 
Mynd 7: Hvernig telur þú eftirfarandi fög henta fyrir speglaða kennslu?  
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Kannað var hvort að nemendur teldu speglaða kennslu henta misvel eftir 

fögum. Almennt töldu nemendur speglaða kennslu henta vel en best þó fyrir 

íslensku og sögu. Þýska, líffræði, eðlisfræði og viðskiptafræði voru mjög 

fámenn og ber því að taka þeim niðurstöðum með fyrirvara.  

Vert er að taka það fram að tölurnar á y-ásnum tákna heildartölur, en ekki 

prósentur. 

Þegar hvert fag er skoðað kemur í ljós að nemendur meta fögin misvel 

eftir hentugleika í speglaðri kennslu. Sum fög virðast henta mun betur en 

önnur og getur bæði kennsluaðferðin spilað þar inní og svo færni kennara í að 

kenna eftir speglaðri kennslu.  

 

 

Mynd 8/9: Hvernig telur þú íslensku/dönsku henta fyrir speglaða kennslu? 

Nemendur eru almennt mjög ánægðir með fyrirkomulagið í íslensku og 

dönsku. Dönskukennarinn er komin mjög langt í speglaðri kennslu og var 

rannsakanda bent sérstaklega á að tala við hana til að afla frekari upplýsinga 

um speglaða kennslu. 
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Mynd 10/11: Hvernig telur þú ensku/þýsku henta fyrir speglaða kennslu? 

Nemendur eru almennt ánægðir með speglað form í ensku. Það má sjá á 

þýskunni að nemendur virðast ekki eins ánægðir með speglaða formið, en eru 

þó yfir meirihluta af þeim sem eru annað hvort líkar mjög vel eða vel við 

speglað kennsluform. Áhugavert er að sjá að nokkrir nemendur kjósa hvorki 

né, en af fjölda þátttakenda að dæma er erfitt að taka mark á niðurstöðunum, 

þar sem mjög fáir stunda nám í þýsku við Keili. 

 

 
Mynd 12/13: Hvernig telur þú stærðfræði/eðlisfræði henta fyrir speglaða 

kennslu? 
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Stærðfræðikennarar eru með mjög áhugaverða nálgun á speglaðri kennslu. 

Þær skipta með sér fyrirlestrum og kennir annar kennarinn styttri fyrirlestra 

og er ætlað þeim sem eru komnir lengra og ná efninu nokkuð vel. Hinn 

kennarinn er með lengri fyrirlestra og fer vel í grunn og undanfara af efninu 

sem kennt er. Þetta virðist eiga vel við, því nemendur eru almennt mjög 

ánægðir með speglaða kennslu.  

Sama má segja um eðlisfræðina, en þar virðast nemendur almennt mjög 

ánægðir með kennslufyrirkomulagið. 

 

 
Mynd 14/15: Hvernig telur þú líffræði/sögu henta fyrir speglaða kennslu? 

Áhugavert er að sjá útkomuna í líffræðinni, en þá er spurning hversu 

mikið spegluð kennsla er notuð í raun og veru. Nemendur eru þó í meirihluta 

yfir þá sem eru annað hvort líkar speglaða kennslan mjög vel eða vel. Sagan 

kemur mjög vel út og þar eru nemendur mjög ánægðir með speglað 

fyrirkomulag. 
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Mynd 16/17: Hvernig telur þú upplýsingatækni/félagsfræði henta fyrir 

speglaða kennslu? 

 

Bæði upplýsingatækni og félagsfræði virðist henta vel í speglaða kennslu. 

Nemendur eru í miklum meirihluta yfir það að líka annað hvort mjög vel eða 

vel við fyrirkomulagið. 

 

 

Mynd 18: Hvernig telur þú viðskiptafræði henta fyrir speglaða kennslu? 
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Áhugavert er að sjá að nemendur í viðskiptafræði virðast ekki vera eins í 

miklum meirihluta yfir þá sem telja speglaða kennslu henta vel. Þó eru þeir í 

meirihluta, en dágóður hluti virðist ekki endilega telja speglaða kennslu betri. 

 

 
Mynd 19 : Ertu í þýsku við Keili? 

Eins og sjá má er aðeins lítill hluti nemenda í þýsku í Keili. Þetta hefur 

áhrif á útkomu rannsóknar, þar sem svo fáir nemendur gefa svör á þeim 

spurningum sem á eftir koma. Þó er áhugavert að hafa þetta til hliðsjónar við 

önnur fög og jafnvel þær rannsóknir sem seinna verða gerðar.  

 

 

15%

85%

Ertu í þýsku í Keili?

Já

Nei

67%

33%

Verkefnavinna í þýsku

Báðar aðferðir

Hefðbundin kennsla

Vendikennsla

Hvorug



55 

Mynd 20: Þessi spurning á við um þýskukennslu: Hvor aðferðin, spegluð 

kennsla eða hefðbundið fyrirlestraform, veitir þér meiri tíma í verkefnavinnu 

(í þýsku)? 

Nemendur nefndu annað hvort að bæði hefðbundin og spegluð kennsla 

henti vel til verkefnavinnu í þýsku eða eingöngu vendikennsla. Áhugavert er 

að sjá að enginn nemenda nefndi að hefðbundin kennsla henti betur til 

verkefnavinnu í þýsku. 

 
Mynd 21: Þessi spurning á við þýskukennslu: Hvor aðferðin, spegluð kennsla 

eða hefðbundið fyrirlestraform, veitir þér meiri tíma til munnlegra æfinga (í 

þýsku) í skólanum? 

Helmingur nemenda nefna að vendikennsla henti betur til munnlegra 

æfinga. Þá eru báðar aðferðirnar, hefðbundin aðferð og hvorug með jafnt 

svarhlutfallt nemenda. Af þessu má áætla að nemendur fái meiri tíma og 

svigrúm í kennlstundunum til þess að æfa munnlega þáttinn í þýsku. 

 

Áhorf 

Nemendur virðast vera mjög samviskusamir en meirihluti svarenda, 84,2%, 

horfir 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. 
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Mynd 22: Horfir þú á fyrirlestra sem kennari setur inn fyrir tíma? 

Meirihluti svarenda, 84,2%, horfir alltaf eða oft á fyrirlestra sem kennari 

setur inn fyrir tímann. Enginn svarar að hann horfi aldrei eða sjaldan á 

fyrirlestra. Kennarar tala um að þegar spegluð kennsla er notuð þá verði 

kennari að passa sig á því að endurtaka ekki fyrirlestra í tíma. Þannig vita 

nemendur að til þess að þeir geti tekið þátt í kennslustundum verði þeir að 

hafa horft á fyrirlestur. 

 

 
Mynd 23: Hversu oft horfir þú vanalega á hvern fyrirlestur? 
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Langflestir nemendur, eða um 70%, horfa a.m.k. einu sinni á fyrirlestur 

fyrir hvern tíma. Tæp 30% nemendur horfir a.m.k. tvisvar á fyrirlestur. Þetta 

sýnir að nemendur nýta sér tæknina til þess að hjálpa sér að skilja efnið betur. 

Í kennslustund gæti kennari ekki endurtekið efnið aftur og aftur og því er það 

góð lausn fyrir nemendur að geta horft á fyrirlestra oftar en einu sinni. 

 

 
Mynd 24: Horfir þú aftur á þá hluta fyrirlestrar sem eru óljósir eða þú átt 

erfitt með að skilja? 

Þeir nemendur, sem ekki telja sig hafa skilið efnið sem þeir voru að horfa 

á, horfa í lang flestum tilfellum aftur á fyrirlesturinn til þess að skilja hann 

betur. Þó má ætla að einhverjir nemendur kjósi að ræða það við kennara 

frekar, annað hvort í tíma eða með samskiptum á internetinu ef þeir skilja 

ekki fyrirlesturinn sjálfan. 
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Mynd 25: Horfir þú á fyrirlestur í heilu lagi eða skiptir þú honum upp og 

tekur hlé? 

 

Nemendur virðast almennt horfa á allan fyrirlesturinn í einu. Sumir taka 

sér pásur inn á milli og horfa svo aftur á það sem þeir skildu illa. Þetta verður 

að teljast góður kostur fyrir nemendur. 

 

 
Mynd 26: Hvað telurðu þig eyða löngum tíma í það að horfa á hvern 

fyrirlestur? 
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Tæp 60% svarenda telja 10-15 mínútna langir fyrirlestrar heppilegastir. 

Um 28% telja 5-10 mínútur heppilega lengd. Því til viðmiðunar er ágætt að 

hafa í huga að fyrirlestrar í skólanum eru oft mun lengri en 10 mínútur og 

nemendur þá oft orðnir þreyttir og hættir að taka eftir. 

 

 
Mynd 27: Hvað finnst þér heppileg lengd á fyrirlestri (þ.e.a.s. áður en þú 

missir athygli)? 

 

10-15 mínútur virðast vera sá tími sem nemendur telja heppilegastan 

þegar horft er á fyrirlestur. Eftir það virðast þeir missa athyglina og fara að 

gera eitthvað annað. Heima hjá sér geta þeir gert það með góðri samvisku. Í 

skólanum væri það hins vegar erfitt og má þá ætla að þeir hreinlega hætti að 

meðtaka eftir ákveðinn tíma sem kennari stendur við töfluna og kennir. 
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Mynd 28: Ég vil frekar hlusta á kennara halda fyrirlestur í kennslustund (þ.e. 

ekki spegluð kennsla).  

64% voru mjög ósammála eða ósammála því að betra væri að hlusta á 

fyrirlestur kennara í kennslustund. 31,8% var hvorki sammála né ósammála. 

 

 
Mynd 29: Mér finnst erfitt að fylgjast með fyrirlestrum sem settir eru á netið. 

82% svarenda var ósammála því að erfitt væri að fylgjast með fyrirlestrum 

sem settir væru á netið. Almennt þykir nemendum það góður kostur að geta 

setið fyrir framan tölvu heima hjá sér og horft á fyrirlestrana. Þeir virðast þá 

meðtaka efnið ágætlega. 
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Mynd 30: Ég missi auðveldlega einbeitingu þegar ég er að hlusta á 

fyrirlestur á netinu. 

Nemendur eiga gott með að halda einbeitingu við hlustun á fyrirlestri sem 

settur er á netið. Einungis tæp 9% svarenda voru sammála því að að þeir 

missi auðveldlega einbeitingu við hlustun og 64,3% voru ósammála þeirri 

fullyrðingu.  

 

 
Mynd 31: Mér finnst of mikill tími fara í verkefnavinnu í kennslustund 
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Nemendur virðast sammála um að ekki fari of mikill tími í verkefnavinnu 

í kennslustundinni. Það að vinna verkefni í tímum, með kennarann sér við 

hlið, virðist henta nemendum ágætlega.  

 
Mynd 32: Ég vil frekar nota kennslustund í verkefnavinnu heldur en að hlusta 

á fyrirlestur kennara. 

Mikill meirihluti nemenda vill nýta kennslustundina í verkefnavinnu og 

virðast ánægðir með það fyrirkomulag. Nemendum virðist kunna vel við að 

hafa kennarann sér við hlið þegar þeir vinna verkefnin sín. Þeir eru þá virkir í 

kennslustundinni, í stað þess að sitja og hlusta á kennarann dæla endalausum 

upplýsingum til sín. 
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Mynd 33: Ég tel að spegluð kennsla auki skilning minn á námsefninu. 

Hér er áhugavert að sjá hversu stór hluti nemenda virðist skilja námsefnið 

betur þegar þeim er kennt með speglaðri kennslu. Þá má ætla að 

verkefnavinnan í skólanum sé það sem skilar mestum árangri. Nemendur eru 

að nýta það að horfa á fyrirlestrana á netinu og kunna vel að meta að hafa 

kennarann sér við hlið þegar þeir vinna verkefnin, í stað þess að glíma sjálfir 

við verkefnin heima og horfa á kennarann tala í kennslunni. 

 

 
Mynd 34: Það að færa fyrirlestra úr kennslustund þannig að maður hefur 

meiri tíma fyrir verkefnavinnu er góð nýting á kennslustund. 

Áhugavert er að sjá hversu ánægðir nemendur eru með skiptingu á 

fyrirkomulaginu, þ.e.a.s. þegar fyrirlestrar eru færðir heim og verkefnavinna 

er færð í skólann. Nemendur telja almennt að nýtingin á kennslustundinni sé 

betri þegar þeir vinna verkefni í skólanum. 
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Mynd 35: Mér finnst of mikið heimanám í speglaðri kennslu. 

Hér er áhugavert að sjá að nemendur virðast ekki telja heimanám minna 

með speglaðri kennslu. Í ljósi þess að heimanám ætti í raun að vera að hlusta 

á fyrirlestra, þá er spurning hvort þeir telji það að hlusta á fyrirlestur sé mikið 

heimanám, eða hvort kennarar séu að gefa nemendum auka verkefni til að 

vinna heima ofan á fyrirlestra og svo verkefnavinnu í skólanum. 

 

Opin svör nemenda 

Nemendum var gefið færi á að svara nokkrum opnum spurningum og gera 

grein fyrir því hvers vegna spegluð kennsla hentaði þeim betur eða verr.  

Þegar nemendur voru beðnir um að setja það í orð af hverju spegluð 

kennsla hentaði þeim betur nefndu þeir nokkur athyglisverð atriði, sem 

reyndar hafa verið nefnd í rannsóknum hér á undan. Sumir telja sig ekki hafa 

nægilegt úthald til þess að hlusta tímunum saman á sama manninn eða 

konuna tala. Þá er betra að geta hlustað þegar nemandi er í rétta gírnum og 

þess vegan horft aftur og aftur ef nemendur missa úr tíma eða skilja ekki 

efnið. Aðrir telja það mikinn kost að geta tekið hlé þegar athyglin er búin og 

snúið aftur þegar þeir eru tilbúnir til þess að meðtaka meira efni. Þá nefna 

nokkrir að gott sé að geta hlustað aftur og aftur á fyrirlesturinn til þess að ná 

námsefninu betur. Einnig sé got að vinna saman í hópum og nota 

kennslustundina til verkefna. Þá nefnir einn að með þessu fyrirkomulagi 

nýtist kennarinn miklu betur. 
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Nemendur voru einnig beðnir um að nefna atriði sem betur mættu fara og 

voru þá nokkrir sem töluðu um að speglaða kennslan væri betri í sumum 

fögum en öðrum. Þeir hafa þá samanburðinn og voru svekktir með þá tíma 

sem spegluð kennsla var ekki nægilega góð. Nemendur nefna að þeir eru 

ánægðir með þegar mikil verkefnavinna fer fram í kennslustundunum. Þá 

nefna einhverjir nemendur að ekki séu allir kennarar búnir að læra 

almennilega að spegla kennslunni sinni. Þeir telja það ókost, þar sem fögin 

þar sem speglaða kennslan er kennd með mikilli prýði skili þeim miklu meira 

heldur en þar sem henni er ábótavant. 

 

7.2.1 Samantekt á niðurstöðum spurninga til nemenda 

Nemendur eru almennt mjög ánægðir með fyrirkomulag speglaðrar kennslu, 

en 90,7% svöruðu því að spegluð kennsla hentaði þeim betur en kennsla með 

hefðbundnu formi. Einnig var áhugavert að sjá hvernig nemendur mátu 

mismunandi fög, en þar kom spegluð kennsla mjög vel út. Viðhorf nemenda 

til kennslufyrirkomulagsins í Keili var mjög jákvætt og virðist ríkja mikil 

ánægja meðal nemenda. Það virðist ýta undir þá skilgreiningu, sem fram 

hefur komið, að spegluð kennsla mæti fjölbreyttum námsþörfum nemenda 

(McDonald og Smith, 2013, bls.437). 

Nemendur sem eru að læra tungumál í skólanum voru almennt sammála 

um ágæti speglaðrar kennslu og töldu hana í flestum tilfellum henta mjög vel 

eða vel fyrir sig.  

Flestir nemendur horfa á fyrirlestur fyrir hvern einasta tíma og horfa aftur 

á efni sem er torskilið. Þeir eru ósammála því að of mikill tími fari í 

verkefnavinnu í kennslustundinni og finnst betra að hlusta á fyrirlestrana 

heima, á sínum tíma, hraða og þegar þeir eru upplagðir til þess. Sú niðurstaða 

hefur einnig komið fram í öðrum rannsóknum og nefna nemendur það mikinn 

kost að geta horft á fyrirlestra þegar þeim hentar og eins oft og þeim hentar 

(Butt, 2012). 

Nemendur eru sammála um að kennslustundin nýtist þeim vel og finnst 

þeir finna fyrir auknum skilningi á námsefninu með þessu fyrirkomulagi. Þá 

eru þeir sammála um að þeir vilji frekar nýta tímann í verkefnavinnu en að 

hlusta á fyrirlestur kennara. Það styður undir þá niðurstöðu sem Adam Butt 
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leggur fram í rannsókn sinni, að nemendur telji sig læra mest á virku námi 

(Butt, 2012). (geyma tengingu við fyrri rannsóknir fram í umræðukaflann). 

 

7.2.1.1 Þýska 

Í ljós kom að ekki eru margir nemendur í þýsku við Keili og því erfitt að 

greina svörun. Aðeins 7 nemendur í þýsku svöruðu spurningunum og gerir 

það tæp 14% af heildarsvörun. 

Af þeim sem eru þar þá er athyglisvert að sjá að þegar þeir eru spurðir út í 

verkefnavinnu í tímanum, nefnir meirihlutinn að spegluð kennsla geri þeim 

frekar kleift að vinna í tímum. Aðrir nefndu að báðar aðferðir hjálpuðu til við 

það, en enginn nefndi að hefðbundin kennsla væri góður kostur (sjá mynd 

21). 

Aðspurðir að munnlegum æfingum var meirihlutinn sammála því að 

spegluð kennsla ýtti frekar undir að munnlegar æfingar væru gerðar í 

tímanum. 1 nemandi taldi báðar aðferðir aðferðir henta og 1 nemandi nefndi 

hefðbundna kennslu sérstaklega (sjá mynd 22). Hinir voru sammála um að 

spegluð kennsla hentaði betur til þess að geta æft munnlega þáttinn í 

kennslustundum. 

Af þessu má dæma, þrátt fyrir fáa þátttakendur, að spegluð kennsla mælist 

vel meðal þýskunema. 

 

7.3 Umræður um niðurstöður rannsóknar 

Það er ljóst að spegluð kennsla virðist henta vel þeim sem hana prófa, hvort 

sem það eru kennarar eða nemendur. Nánast undantekningalaust voru 

nemendur ánægðir með speglaða formið í sjálfu sér, en fannst oft og tíðum að 

kennarar gætu gert betur og að það þyrfti að finna meira jafnvægi á milli 

fyrirlestra og heimavinnu.  

Þær rannsóknir sem notaðar voru til stuðnings þessari rannsókn sýna sömu 

niðurstöður. Bæði kennarar og nemendur eru ánægðir með speglað 

kennslufyrirkomulag og finnst þeir læra betur. Það þakka þeir því að 

nemendur eru virkari í tímum og að kennari hafi meiri tíma til þess að sinna 

nemendum sínum (Herreid og Schiller, 2013, bls. 62; sjá kafla 7.1.1.). Einnig 

er áhugavert að sjá að kennarar nefna það sérstaklega að það sé meira gaman 
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að kenna með spegluðum hætti og telja þeir einnig að nemendum þyki þetta 

fyrirkomulag gera áfangann einfaldlega skemmtilegri (Butt, 2012). 

Erfitt er að horfa framhjá þeim kostum sem kennarar nefna þegar þeir tala 

um speglaða kennslu. Í nánast öllum þeim rannsóknum sem skoðaðar voru og 

í þessari rannsókn, kemur fram mikilvægi þess að nemendur hafi aðgang að 

fyrirlestrum þegar þeim hentar. Þeir geti horft aftur og aftur á torskilið efni og 

horfi þegar þeir eru upplagðir til þess (sjá mynd 24). Þannig meðtaki þeir 

efnið miklu frekar og komi sinni þekkingu á framfæri við aðra nemendur 

þegar þeir vinni í litlum hópum (sjá mynd 32). Þeir verða þ.a.l. virkari og 

telja bæði kennarar og nemendur það vænlegt til árangurs (Berrett, 2012, 

bls.1; Bergmann og Sams, 2012). 

Kennarar taka sérstaklega fram að mikilvægt er að kennarar séu vel 

undirbúnir ef vel á að takast. Verkefni og fyrirlestrar þurfa að vera í samræmi 

og þannig að fyrirlestrarnir nýtast nemendum (Herreid og Schiller, 2012, bls. 

63; sjá kafla 7.1.1.). Kennarar verða líka að vera óhræddir að leita sér 

aðstoðar ef þeim finnst speglaða kennslan ekki vera að skila því sem 

markmiðið er.  

Þar sem fáir nemendur stunda nám í þýsku við Keili (sjá mynd 19) er nær 

að nefna þá nemendur sem stunda erlent tungumál í skólanum. Þessir 

nemendur telja sig fá frekar tækifæri til þess að æfa sig í að tala tungumálið 

þegar þeim er kennt með spegluðum hætti (sjá mynd 9, 10, 11 og 21). Það 

kemur með því að kennari hefur meiri tíma með nemendum í 

kennslustundinni sjálfri og getur þ.a.l. nýtt tímann til þess að æfa nemendur í 

að tala tungumálið og virkjað þá (Herreid og Schiller, 2013, bls. 62; 

Bergmann og Sams, 2012). 

Spegluð kennsla er kennsluaðferð sem vert er að skoða nánar. Aðferðin 

virðist henta bæði kennurum og nemendum vel og virðist ríkja almenn 

ánægja með það að skólinn komi til móts við þá tækni sem í boði er. 

Nemendur fylgja tækninni og eiga flestir þau tæki sem til þarf til þess að 

horfa á fyrirlestra utan kennslustundar. Ekki er hægt að ætlast til þess að 

nemandi, sem hefur setið í kannski 6 klukkustundir í skólanum, sé 

meðtækilegur fyrir t.d. innlögn í þýskri málfræði, þar sem mikið af 

upplýsingum eru nýjar og flóknar að meðtaka. Það er miklu frekar að þessi 

nemandi hafi hlustað á fyrirlesturinn áður og sé kominn til þess að vera 

virkur í tímanum. Hann hefur aðgang að kennaranum og samnemendum 

sínum og er að vinna með efni sem hann þegar þekkir. Mikilvægt er að 
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nemendur tileinki sér virka hlustun þegar þeir hlusta á fyrirlestrana heima, 

glósi hjá sér mikilvæg atriði og séu óhræddir við að senda fyrirspurn á 

kennara sé eitthvað óljóst. Einnig er mikill kostur fyrir nemendur að geta 

horft aftur og aftur á fyrirlestra, hvort sem er fyrir hverja kennslustund eða 

fyrir prófin, þegar að þeim kemur. 

Úrtak rannsóknar var lítið og því um takmarkanir að ræða. En það er ljóst 

að spegluð kennsla er aðferð sem á eflaust eftir að ryðja sér til rúms. Hins 

vegar er talsvert um ókosti sem þarf að hafa í huga ef kennari ákveður að 

spegla kennslu sinni. Þá má nefna að erfitt er að gera ráð fyrir því að allir 

nemendur horfi á fyrirlestra heima fyrir, fyrirlestur þarf að vera vel fluttur og 

er það ekki á allra færi. Eins þarf kennari að vera vel skipulagður til þess að 

vera viss um að nemandi nái efninu og gæti það reynst erfitt þegar um stóran 

nemendahóp er að ræða. 

Ég, sem þýskukennari, hef mikinn áhuga á því að virkja nemendur til þess 

að tala meira í kennslustundum, ég vil að þeir fái sjálfstraustið til þess og 

kunni að nota orðaforðann sem þeir hafa. Til þessa hefur verið erfitt að búa til 

tíma í kennslunni fyrir æfingar í töluðu máli og tel ég að spegluð kennsla 

myndi breyta miklu. Þá væri tími minn við töfluna færður út fyrir 

kennslustofuna og tími nemenda til æfinga settur í forgang, ég væri þeim svo 

til aðstoðar og hvatningar fremur en viskubrunnur sem dælir endalausum 

upplýsingum frá sér, í von og óvon um að nemendur nái því sem sagt er.  
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8 Spegluð kennsla í verki 

Sem hluta af meistaraverkefni gerði ég, í samstarfi við Ragnhildi Evu 

Guðmundsdóttur, heimasíðu sem ætluð er fyrir byrjendur í þýsku. 

Hugmyndin er að við séum með tilbúinn hóp sem kennt er í staðnámi. 

Heimasíðan er notuð til speglunar og kennslustundirnar yrðu svo nýttar í 

verkefnavinnu og sérstakar útskýringar telji kennari að á þurfi að halda. 

Á heimasíðunni má finna fyrirlestra sem við höfum tekið upp. Allir 

fyrirlestrarnir eru nemendum opnir alla önnina. Í fyrirlestrunum eru öll 

málfræðiatriði tekin fyrir sem læra á þá önnina. Nemendur eiga að horfa á 

ákveðinn fyrirlestur fyrir hvern tíma og vera þá tilbúnir til að vinna verkefni 

úr námsbók og nýta það sem þeir lærðu í töluðu máli í næstu kennslustund á 

eftir. Kennslustundirnar þurfa að vera vel skipulagðar ef vel á að takast. 

Kennari þarf að vera bæði með aðalnámskrá framhaldsskólanna á hreinu og 

einnig þarf hann að vita hvaða kennsluaðferðum hann ætlar að beita til þess 

að vinna með það efni sem nemendur horfðu á í fyrirlestrum heima fyrir. Til 

eru margar kennsluaðferðir sem kennari getur leitað til og má nefna að Ingvar 

Sigurgeirsson kynnir níu kennsluaðferðir til sögunnar í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna. Málfræðin skiptir gríðarlega miklu máli og þarf kennari 

að finna kennsluaðferð sem hann telur henta vel hverju sinni. 

Á heimasíðunni má einnig finna glærur. Þessar glærur eru með nokkuð 

greinagóðar útskýringar á málfræðinni og geta nemendur ýmist prentað þær 

út eða notað þær sem glósur. Þannig eru nemendur bæði með fyrirlesturinn 

og glósur, sem þeir auðveldlega ættu að geta nýtt sér í þeim verkefnum sem 

lögð eru fyrir í kennslustundunum. 

Einnig eru verkefni, sem nemendur geta nálgast á heimasíðunni. 

Á heimasíðunni má sjá greinagott námsmat. Þar er tekið fram hvernig 

nemendur eru metnir og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra í náminu. Þannig 

sjá nemendur hvað þeir þurfa að gera og leggja á sig til þess að ná sem 

bestum árangri. 

Þannig höfum við sem kennarar látið öll okkar verkfæri í hendur 

nemenda. Við hjálpum þeim svo að vinna með verkfærin í kennslustundinni 

og hvetjum þá áfram. Það gefur okkur tíma til að vinna með nemendum og 
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aðstoða þá þar sem þeir standa hverju sinni. Nemendur eru þá virkir í 

kennslustundunum og hafa gott aðgengi að kennaranum.  

Netslóð heimasíðunnar er : https://sites.google.com/site/spegludthyska/  

 

https://sites.google.com/site/spegludthyska/
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9 Lokaorð 

Eftir að hafa kynnt mér speglaða kennslu vel og vandlega er mér ljóst að þeir 

sem þekkja til speglaðrar kennslu, hafa prófað hana og gefið tækifæri eru 

mjög ánægðir með fyrirkomulagið. Þeir kennarar sem rætt var við geta ekki 

hugsað sér að snúa aftur í hefðbundið form kennslu, þ.e.a.s. að nýta 

meirihluta kennslustundar í fyrirlestra og láta nemendur svo vinna verkefni 

heima. Einnig eru þeir nemendur, sem þekkja speglaða kennslu mjög ánægðir 

og telja aðferðina hjálpa sér við skilning og finnst tími þeirra í 

kennslustundum nýtast mun betur. 

Aðferðin er nokkuð ný, en ég er sannfærð um ágæti hennar og mun sjálf 

nýta mér hana í þýskukennslu í framtíðinni. Það er líka ljóst að aðferðin 

krefst mikils skipulags og góða yfirsýn kennara. Kennari þarf að vera tilbúinn 

og í stakk búinn til að takast á við breytingarnar sem spegluð kennsla hefur í 

för með sér. Kennari þarf að kynna sér speglaða kennslu vandlega áður en 

hafist er handa og passa sig á því að detta ekki í gryfjur sem auðveldlega geta 

tekið menn út af sporinu, sbr. að endurtaka fyrirlestra í tíma, fyrir þá sem 

ekki hlustuðu heima. 

Það að læra tungumál í skóla getur verið erfitt og mjög svo krefjandi, en 

það getur líka verið skemmtilegt og það er gríðarlega mikilvægt til þess að 

halda áhuga nemenda og fá þá til að vilja læra. Ég tel aðferðina geta hjálpað 

heilmikið við að gera námið bæði skemmtilegt og áhugavert. Einnig er ég 

hrifin af einstaklingsbundna þættinum í speglaðri kennslu, því ekki er hægt 

að ætlast til þess að allir nemendur geti lært námsefni á sama tíma og sama 

hraða. 
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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 ekki? 

20. Eru auðveldara að vinna með ákveðna þætti í vendikennslu, ss tal eða 

málfræði? 

21. Einstaklingsmiðað nám. 

 

 


