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Formáli 

Verkefni þetta er lagt fram til fullnaðar meistaraprófi í náms- og kennslu-

fræðum með áherslu á upplýsingatækni og miðlun við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Greinargerð þessi ásamt kennsluefni á námsvef í Moodle er 

30 ECTS-einingar. Leiðbeinendur eru Torfi Hjartarson og Sólveig Jakobsóttir. 

Ég vill nýta tækifærið og þakka fjölskyldu minni fyrir ómælda þolinmæði 

á meðan á upptökum stóð og við greinargerðina. Ég fékk oft litlar hendur 

um háls mér sem spurðu: „Ertu búin núna og getur þú komið að leika?“ Eins 

langar mig að þakka innilega Torfa Hjartarsyni og Sólveigu Jakobsdóttur fyrir 

stuðning og aðstoð. Sólveig og Torfi voru mér til halds og trausts frá því í 

upphafi verkefnis og svöruðu öllum spurningum um hæl og voru ávallt 

tilbúin að hitta mig á öðrum tíma en fyrir var sett, á Skype eða öðrum 

samskiptamiðlum, vegna vinnu minnar. Torfi Hjartarson gaf mér góðar 

athugasemdir sem voru mjög uppbyggjandi og hvöttu mig til þess að finna 

fleiri rannsóknir. Hann var einnig mjög skilvirkur og traustur leiðbeinandi og 

hjálpaði mér einstaklega mikið á lokasprettinum. Kærar þakkir bæði tvö, þið 

eruð frábær!    
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Ágrip 

Þetta lokaverkefni til M.Ed.-prófs á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

vegur 30 einingar (ECTS) og er tvíþætt. Annars vegar felst það í hönnun 

námsefnis og uppsetningu námsumhverfis í Moodle til stuðnings 

upplýsingatæknikennslu nemenda í 10. og 11. bekk í alþjóðlegum grunn-

skóla í Portúgal. Í 11. bekk sitja nemendur alþjóðlegt upplýsingatæknipróf 

sem kallast IGCSE ICT (International General Certificate for Secondary 

Education in (Information Communication Technology) og er mikilvægt fyrir 

nemendur að fá góða einkunn út úr prófinu. Námsefni sem til er hefur ekki 

gefið nógu góðar niðurstöður og þess vegna ákvað ég að hanna námsefni og 

setja fram í fjarkennslukerfinu Moodle til stuðnings við nemendur. 

Aðalnámsefnið eru myndbútar sem verða í opnum aðgangi fyrir alla á 

vefsetri YouTube, gagnvirk próf og hljóðskrár. Þessi námsefnisgerð gerir 

kleift að leggja upp kennsluaðferðir í anda blandaðs náms (e. blended 

learning) og vendikennslu (e. flipped classroom). Hins vegar felst verkefnið í 

samantekt greinargerðar þar sem rætt er um blandað nám, vendikennslu og 

um námsefnisgerðina. Námsefnið og uppsetning þess vega 20 einingar 

(ECTS) og greinargerðin 10 einingar (ECTS). Í greinargerðinni er sérstaklega 

fjallað um ástæður fyrir vali mínu á viðfangsefninu, bakgrunn minn og starf, 

netnám og stafrænt efni, kenningar, blandað nám og vendikennslu, 

undirbúning og gerð námsefnis, val á forritum til notkunar í tengslum við 

verkefnið, notkun á tengdu efni eins og opnu menntaefni og leyfi til 

almennra nota (e. creative commons licenses). Einnig er í greinargerðinni 

úttekt á helstu aðgerðum við gerð námsvefs og gagnvirkra prófa með 

námsumsjónarkerfinu Moodle og skjáupptökukerfinu Camtasia sem ég 

notaði við upptöku myndbúta. Stefnt er að því að námsvefurinn verði 

kominn í fulla notkun í september 2014. 
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Abstract 

The setting up of an online learning environment and design of learning 

material on information and communication technology for year 10 and 

11 at an international school in Portugal 

This project is in two parts, one part is setting up an online learning 

environment with Moodle and designing and creating educational learning 

material. The second part is this report about the project. In this report 

there is an emphasis on my professional background and why I chose this 

method in creating the educational material. The online learning 

environment is available on http://www.moodle2.eialgarve.com and is 

intended for pupils who are at secondary-school level in an international 

school in the Algarve, Portugal. I designed and created the learning material 

to support my pupils before their IGCSE ICT (International General 

Certificate for Secondary Education in Information and Communication 

Technology). This report discusses the role and value of the learning 

material in the light of the various ideas presented by scholars about the 

flipped classroom, blended learning, open educational content and creative 

commons. The report describes the development of the learning material, 

the preparation process, technical solutions, and methods used. I also 

mention the pros and cons I encountered using the software during the 

process. The creation of the educational material has helped me develop 

skills I did not have before and will also help pupils strengthen their 

knowledge and practical skills before their exams. The website will be used 

to its fullest potential starting from September 2014. 

 

 

http://www.moodle2.eialgarve.com/
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1 Inngangur 

Lokaverkefni þetta til M.Ed.-prófs frá Háskóla Íslands er tvíþætt, annars 

vegar er greinargerðin, sem hér fer á eftir og hins vegar námsvefur í 

fjarkennslu- og námumsjónarkerfi með ýmsu námsefni til nota á námskeiði 

um upplýsingatækni ætlað nemendum á unglingsaldri. Námsefnið er búið til 

úr eða byggt á 7 af 12 köflum í námsefni sem er til prófs á alþjóðlegum 

grunni. Í námsvefnum er vísað á 10 myndbúta, 7 hljóðskrár og 3 gagnvirk 

próf, allt efni tekið saman eða búið til vegna þessa verkefnis. Efni í 

námsvefnum er viðbót við námsbók um tölvunotkun eða upplýsingatækni í 

10. og 11. bekk skólans sem ég starfa við í Portúgal. Greinargerðin fjallar um 

bakgrunn minn, starf og ástæður fyrir vali á þessu viðfangsefni. Sérstakri 

athygli er beint að blönduðu námi (e. blended learning) og vendikennslu (e. 

flipped classroom) þar sem nemendur fá afnot af efni á námsvef á borð við 

skjáupptökur, gagnvirk próf og hljóðskrár sem þeir geta notað auk þess að 

vinna að hefðbundnum verkefnum í kennslustund.  

Upplýsingatæknin er orðin mikilvægari þáttur í daglegu lífi en áður var 

og með stefnumótun í námskrám er lögð áhersla á víðtæka notkun hennar í 

skólastarfi. Blandað nám af ýmsu tagi er útbreitt og með vendikennslu, sem 

er eitt dæmið um það og vakið hefur töluverða athygli að undanförnu, 

bjóðast áhugaverðar leiðir til opnara og sveigjanlegra náms. Overmyer 

(2012) bendir á að margir kennarar líta á vendikennslu og notkun nettækni í 

kennslu sem sama hlutinn og þá sérstaklega þegar lagðar eru fram stuttar 

kennslumyndir eða myndbútar, en hafa þarf í huga að í hugtakinu felast 

einnig breyttir hættir í kennslustofunni. Hugmyndin er í grunninn sú að 

nemendur geti leitað sjálfir í kennsluefni á námsvef sem kennari leggur til 

sem heimavinnu og komið betur undirbúnir í tíma. Um leið verður meira 

svigrúm í kennslustundum til að sinna samskiptum og verkefnavinnu.  

Greinargerðin fjallar um bakgrunn og starf höfundar og ástæður fyrir vali 

á verkefni. Einnig er fjallað um  áherslur á opið menntaefni (e. open 

educational resources) og höfundarrétt og leyfi til almennra nota (e. 

creative commons licenses). Fjallað eru um ástæður vals á hugbúnaði og 

sagt frá aðgerðum við hönnun námsefnis í verkfærum Moodle og Camtasia. 

Einnig er rætt um kosti og galla við hönnunina. Námsvefurinn hefur verið 

settur upp í Moodle á slóðinni http://moodle2.eialgarve.com og í viðauka er 

bent á námsefnið sem ég hannaði fyrir verkefnið.  

http://moodle2.eialgarve.com/
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Markmið mitt er að þróa kennsluaðferðir mínar og kunnáttu til þess að 

geta kennt nemendum mínum og öðrum á sem áhrifaríkastan hátt. Ég beiti 

til þess námsumsjónarkerfi með netvænu kennsluefni og reyni með 

stafrænni miðlun að tengja verkefnin betur reynsluheimi og aðstæðum 

nemenda, en þeir eru flest allir tæknivæddir og með snjallsíma, spjaldtölvur, 

fartölvur, mp3-spilara og heyrnartæki, svo að eitthvað sé nefnt, í farteskinu 

hvert sem þeir fara. Námsefnið gerir þeim kleift að auka við þekkingu sína 

og færni hvar og hvenær sem er eftir leiðum sem þeir eru vanir að fara í 

frístundum.  
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2 Bakgrunnur og starf höfundar 

Ég stundaði í þrjú ár fjarnám í kennslufræðum til B.Ed.-gráðu við 

Kennaraháskóla Íslands og útskrifaðist árið 2010 með upplýsingatækni sem 

kjörsvið. Nú nokkrum árum síðar er ég meðfram starfi mínu við skólann í 

Portúgal á seinna ári í M.Ed.-námi í náms- og kennslufræði, aftur numið í 

fjarnámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sem er að stofni til fyrrum 

Kennaraháskóli Íslands.  

Nokkur undanfarin ár eða frá því ég lauk grunnnámi kennara við 

Kennaraháskóla Íslands hef ég starfað sem upplýsingatæknikennari í 

alþjóðlegum og einkareknum skóla í Portúgal. Skólinn var stofnaður árið 

1972 af teymi innflytjenda sem vildu alþjóðlega menntun fyrir börn sín. 

Skólinn skiptist í tvennt eða í alþjóðlegan hluta með nemendum á aldrinum 

3ja      ára, þar sem öll kennsla fer fram á ensku og portúgalskan hluta með 

nemendum á aldrinum 6–18 ára, þar sem öll kennsla fer fram á 

portúgölsku. Nemendur við skólann eru rúmlega 500 talsins og þeim fer 

fjölgandi. Ég er umsjónarkennari í alþjóðlega hlutanum og hef umsjón með 

8. bekk, þar sem nemendur eru á aldrinum 12–13 ára, kenni 8.–12. bekk 

upplýsingatækni og er prófstjóri skólans. Upplýsingatæknikennslan er kennd 

að mestu eftir bresku námskránni og markmiðum prófnefndar Pearsons 

Edexcel.  

Ég er sífellt að hugleiða og skoða kennsluaðferðir sem virkja nemendur 

og víkka sjóndeildarhring þeirra og áhuga á námsefninu. Í þessu verkefni 

beinist athyglin að nemendum í 10. og 11. bekk en þeir eru 14–16 ára 

gamlir.  

 

2.1 Alþjóðlegt próf í upplýsingatækni (IGCSE ICT) 

Nemendur á aldrinum 14–16 ára eru á lykilstigi 4 (e. key stage 4) en 

námskráin skiptist í stig sem kölluð eru lykilstig. Nemendum á þessu stigi er 

skylt að læra upplýsinga- og samskiptatækni en kennarar fá frjálsar hendur 

með að fylgja bresku námskránni eða þróa eigin námskrá. Á þessu stigi eru 

flestir nemendur einnig að undirbúa sig fyrir alþjóðleg próf sem sem þeir 

taka í lok 11. bekkjar. Grunnfögin sem skylda er að taka eru enska, 

stærðfræði, raungreinar, íþróttir, borgaravitund og upplýsinga- og 

samskiptatækni. Nemendur við alþjóðlega hlutann byrja í tíunda bekk að 
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undirbúa sig fyrir töku alþjóðlegra prófa, sem kallast á ensku 

IGCSE(International General Certificate of Secondary Education) og eru 

annað hvort frá prófnefnd Cambridge eða Pearson Edexcel. Það er undir 

kennaranum komið hvor prófnefndin verður fyrir valinu. Prófin eru tekin í 

lok 11. bekkjar.  Margir halda áfram við skólann og halda þá áfram til þess 

að taka svonefnd  GCE A-stigs próf (A-level) í 12. og 13. bekk áður en þeir 

sækja um háskóla. Flestir fara í háskóla í Englandi eða í Portúgal en 

fjölmargir fá einnig inngöngu í háskóla í Bandaríkjunum, Kanada og/eða í 

Evrópulöndunum. Einkunnir úr alþjóðlegu prófunum hafa mikið um það að 

segja í hvaða menntaskóla og/eða háskóla nemendur fá inngöngu.    

2.1.1 IGCSE ICT-kennsla og námsefni 

Í starfi mínu við Alþjóðlegan skóla Algarve í Portúgal (e. International school 

of the Algarve) þarf ég að un irbúa nemen ur       og     be            ára  

fyrir alþjóðlegt próf sem tekið er í lok 11. bekkjar í maí eða júní á hverju ári. 

Prófið heitir fullu nafni IGCSE ICT (International General Certificate of 

Secondary Education in Information and Communication Technology). Ég 

hef kennt efnið síðastliðin þrjú ár og notað til stuðnings kennslubók 

(Crawford, 2010), útgefna af bresku stofnuninni Pearson Education, sem er 

verðlaunuð og leiðandi á sínu sviði og býður upp á bóklega og verklega 

menntun í yfir 90 löndum um allan heim. Hægt er að bjóða námskeiðið á 

efstu stigum grunnskóla og í menntaskóla. Prófið er metið með einkunn frá 

A til G. Markmið með námsefninu er að stuðla að því að nemendur kynnist 

margvíslegri notkun upplýsinga- og samskiptatækni (UST) í ýmiss konar 

samhengi, til dæmis heima við, úti í samfélaginu, í athafnalífi, starfi og skóla. 

Reynt er að tryggja að nemendur fái tækifæri til þess að þjálfa færni og 

gagnrýna hugsun með notkun UST.  

Meginmarkmið með námsefni tengdu IGCSE ICT eru að: 

 Þróa skilning á UST-kerfum 

 Þjálfa notkun UST í mismunandi samhengi 

 Þjálfa þróun tæknilegra lausna á vandamálum 

 Þróa skilning og vitund um viðtekna og nýja tækni 

 Þróa vitund um lög, siðferðileg sjónarmið og umhverfisáhrif tengd 
UST-kerfum með tilliti til einstaklinga, stofnana og samfélags 

 Kynna hugsanlegar hættur við notkun UST og þróa örugg og ábyrg 
vinnubrögð. 
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Í bókinni er allt efni sem þarf að læra til prófs við lok 11. bekkjar. Ég hef 

notað bókina og kenni nemendum fyrstu 5 kaflana í 10. bekk og síðustu 7 

kaflana í 11. bekk. Ég kenni nemendum 10. og 11. bekkjar þrisvar sinnum í 

viku í 45 mínútur í senn og skiptist námsefni bókarinnar í eftirfarandi tólf 

kafla:  

1. Vélbúnaður 

2. Öryggisafrit og geymslubúnaður 

3. Stýrikerfi og hugbúnaður 

4. Ritvinnsla 

5. Reikniforrit 

6. Gagnagrunnar 

7. Skjásýningar 

8. Myndvinnsla 

9. Samskiptatækni 

10. Vefsíðugerð 

11. Gagnavinnsla 

12. Tölvutækni almennt 

Kennslan hingað til hefur verið að mestu lestur bókar og verkefnavinna úr 

köflum bókarinnar auk aukaverkefna sem ég hef útbúið úr efni hennar. 

Lokanámsmat fer fram með prófi á vegum prófstjórnar Pearson Edexcel í 

maí eða júní hvers árs. Prófið er tvískipt og telur hvor hluti 50% af einkunn. 

Annar hlutinn er verklegur úr köflum 4     og úr kafla 10 og þurfa nemendur 

að leysa ýmis verkefni með því að nota forrit Microsoft Office; reikniforritið 

Excel, ritvinnsluforritið Word, skjákynningarforritið PowerPoint og 

gagnagrunnsforritið Access. Einnig er opinn hugbúnaður að nafni Gimp 

notaður til myndvinnslu. Nemendur fá 3 klukkustundir til að ljúka prófinu, 

prenta það út og raða því upp í rétta röð og festa saman með borða. Hinn 

hlutinn stendur yfir í 1½ klukkustund. Þar eru lagðar fyrir fjölbreyttar 

spurningar úr bóklegum    lum          og      12 tengdar tölvum, tækni og 

notkun hennar í daglegu lífi fyrr og nú. 

2.2 Ástæður fyrir vali höfundar á verkefni 

Eftir mikla leit á netinu og netsamtöl við fleiri upplýsingatæknikennara í 

Portúgal og víðar var orðið ljóst að námsefni tengt þessum köflum og prófi 

er ekki upp á marga fiska og útkoma úr IGCSE ICT prófum ekki full-nægjandi. 

Þó að margt gott megi segja um bók og próf er mikilvægt að styðja vel við 
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nemendur og alltaf hægt að gera betur. Við leit fannst meðal annars 

fréttagrein þar sem rætt er við forystufólk tengt upplýsingatækni og 

menntun í Bretlandi og þar kemur fram að brottfall úr upplýsinga- og 

samskiptatækni á IGCSE-stigi (10.–11. bekkur) í Bretlandi er 52%. Viðmæl-

andinn Martin Harvey leiðir starf sem miðar að stafrænni færni þeirra sem 

vilja styrkja stöðu sína á vinnumarkaði og bendir á að þetta sé ekki einungis 

sorglegt, heldur líka skelfilegt frá efnahagslegu sjónarhorni. Hann bætir því 

við að samkvæmt þessu þurfi eitthvað að breytast, nemendur þurfi að eiga 

við raunverulegar áskoranir í UST og að bæta þurfi notkun tækninnar í 

kennslu svo nemendur gefist ekki upp (Bateman, 2012). 

Sjálf get ég tekið undir þetta, ég hef fundið fyrir því að margir nemenda 

minna eiga ekki auðvelt með að fara eftir bókinni og þurfa mikinn og 

margvíslegan stuðning, sem erfitt er fyrir kennara að veita miðað við allt 

efnið sem nemendur þurfa að læra og komast yfir á skömmum tíma. Einnig  

tel ég áhuga nemenda á námsefninu takmarkaðan og þá aðallega vegna 

þess að námstækið eða bókin og verkefnin í henni bjóða ekki upp á nógu 

mikla fjölbreytni, eru einhæf og tengjast ekki reynsluheimi nemenda. 

Nemendum er ekki skylt að taka IGCSE ICT-prófin og ekki er langt síðan að 

einn nemandinn úr fimmtán nemenda hópi hjá mér lýsti því yfir að hann 

treysti sér ekki til þess að sitja prófið. Þetta er vandamál sem ég vil leysa 

með því að skipuleggja stafrænt umhverfi og setja fram stafrænt efni til 

stuðnings og hvatningar fyrir nemendur. 

Ég tel að leiðir netnáms henti einstaklega vel í bland við almenna 

kennslu og finnst nauðsynlegt að geta boðið nemendum upp á stafrænt 

umhverfi sem þeir geta leitað í til stuðnings því sem verið er að fást við eða 

læra hverju sinni og svo síðar vegna undirbúnings fyrir próf. Nám á sér ekki 

alltaf stað í skólastofunni og nemendur geta verið misupplagðir þegar nýtt 

námsefni er lagt fyrir. Ég tel að ef stafrænt efni er í boði fyrir nemendur á 

námsvef allan sólarhringinn og efni er miðlað með ýmsu móti hafi 

nemendur fleiri og ríkulegri tækifæri til að læra þegar heim er komið eða í 

frítíma í skólanum það sem lagt var fyrir. Spyrja má hvort nemendur færi sér 

í nyt efni af þessum toga en sjálf lít ég á blandað nám og vendikennslu sem 

bráðnauðsynlega kosti fyrir nemendur og hafði löngun til þess að hanna og 

þróa slíkt námsefni fyrir námsvefinn til þess að bjóða upp á fjölbreyttar 

aðferðir til að ná betur til nemenda. Val á meistaraverkefni lá því beint fyrir 

og það er í þessu ljósi sem ég hóf að skoða nýjar áherslur í netnámi og 

reynslu annarra af blönduðu námi og vendikennslu.  
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3 Netnám og stafrænt efni á forsendum kennarans 

Þegar kennarar fá tækifæri til þess að taka þátt í hönnun kennsluefnis með 

hjálp tækni, sýna þeir, ef marka má rannsókn Mishra og Koehler (2006), 

vaxandi færni í því að tengja námsefni raunheimi nemenda, þróa 

kennslufræði og tækni. Þeir ná með öðrum orðum betri tökum á því sem á 

ensku hefur verið nefnt TPCK (Technological Pedagogical Content 

Knowledge: A framework for teacher knowledge). Um er að ræða líkan eða 

ramma um þekkingu kennara á tæknilegu og kennslufræðilegu inntaki 

náms. Líkanið samanstendur af eftirfarandi þáttum: 

Tækniþekkingu (e. technology knowledge, T) á hlutum eins og stafrænu 
umhverfi notuðu í náminu, námsumsjónarkerfi (eins og Moodle) og staf-
rænu efni sem þar er komið fyrir. 

Kennslufræðilegri þekkingu (e. pedagogical knowledge, P) en nauðsynlegt er 
að hafa yfirgripsmikla þekkingu á kennslufræði og leggja áherslu á þætti 
sem byggja á félagslegri hugsmíðahyggju, samvinnu og skilningi á viðfangs-
efnum. 

Fagþekkingu (e. content knowledge, CK), sem er þekking kennara á faginu. 
Fagþekking hefur áhrif á efni námskeiðs, kennslu, framvindu og mat. 

Þegar þessi þekkingarsvið skarast verða til þekkingarsvið þar sem til dæmis 

tækniþekking og kennslufræðileg þekking mætast og athyglisvert er að 

skoða hvernig nám og kennsla breytast eftir því hvaða tækni er valin. 

Kennsla á grundvelli líkansins TPCK krefst þess að hvert þekkingarsvið sé 

bæði hugsað sjálfstætt og í tengslum við aðra þætti eða svið. Til að árangur 

náist þarf stöðugt að endurskoða tengsl og jafnvægi á milli allra sviða. 

Kennarinn er áhrifavaldur að öllum breytingum sem verða innan 

kennslustofunnar og þarf bæði að þekkja hugbúnað vel og hvernig hægt er 

að nýta hann sem best með nemendum. Á sama hátt er yfirgripsmikil 

þekking á kennslufræði ekki nægileg ef hún nýtist ekki vegna vankunnáttu á 

öðrum sviðum. Rannsakendur líta svo á að með því að nota þetta líkan sé 

athyglinni beint að heildstæðum áhrifum skilnings á tækni- og 

kennslufræðilegu inntaki námsefnis. Þeir benda á að TPCK eða tæknileg og 

kennslufræðileg fagþekking ætti að vera bæði viðfangsefni og markmið í 

kennaramenntun (Mishra og Koehler, 2006, bls. 30).  
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Kennaramenntun um UST er sífellt að þróast og þar á sérstaklega vel við 

það sjónarmið að námi kennara ljúki aldrei. TPCK-líkan kennara er sífellt að 

breytast og kallaði í mínu tilviki á starfsþróun þar sem eðlilegt næsta skref 

var að nýta sem best námsvef í Moodle, fylgja þróun hans eftir og breyta 

eigin starfsaðferð með því móti.  

Evrópuráðuneytið gaf út fréttatilkynningu í september 2013, þar sem 

tekið er fram að æðri menntastofnanir þurfi að bjóða blöndu af 

möguleikum fólgnum í stað- og netnámi. Bent er á möguleika á borð við 

fjölmenn og opin netnámskeið, á ensku MOOC (Massive Open Online 

Courses), sem veita nemendum aðgang að fræðslu og þjálfun hvenær sem 

er, hvar sem er og í gegnum hvers konar tæki sem nýtt geta gögn og 

samskipti á neti. Menntun snýst um að opna huga nemenda fyrir nýjum 

leiðum svo þeir fái fljótt vinnu, séu skapandi, nýjungagjarnir og sjálfstæðir 

einstaklingar. Varaformaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

Neelie Kroes (2013), sagði þessu tengt: 

Draumur minn er að allar kennslustofur verði orðnar stafrænar 

2020. Menntun verður að vera í tengslum við lífið eins og það 

er í reynd, hún má ekki vera annar heimur þar til hliðar. Ungt 

fólk vill nota stafræna tækni á öllum sviðum lífsins. Það þarf 

stafræna færni til þess að fá störf. Allir okkar skólar og 

háskólar, ekki bara sumir, verða að endurspegla þann 

veruleika. (Vassiliou og Kroes, 2013, þýðing ÁBE) 

Samkvæmt skilgreiningu á vefsíðu breska menntamálaráðuneytisins er 

menntun í UST mjög mikilvæg þar sem notkun tækni hefur aukist mikið í 

öllum þáttum samfélagsins og nauðsynlegt að búa yfir hæfni á þessu sviði. 

Þetta á ekki bara við um alla tækni og notkun hennar heldur skilning á því 

hvernig nota má tæknina á nytsamlegan og öruggan hátt í námi, daglegu lífi 

og við vinnu. UST er undirstaða og lykill að þátttöku í nútímasamfélagi. 

Hana er hægt að nota til þess að finna, greina, þróa og birta upplýsingar auk 

þess sem hægt er að nota stafræn líkön eða viðmið og greina með hjálp 

tækninnar vandamál af öllu tagi (Department for Education, 2013).  

Þörfin fyrir einstaklingsmiðað námsefni ýtir undir þróun tækni sem 

tryggir nemendum meira val og stjórn á náminu. Það er augljóst að 

kennsluaðferðir sem gera ráð fyrir aðeins einni stærð henta ekki öllum. Þær 

eru ekki eins áhrifaríkar og æskilegt væri og mæta illa þörfum eða óskum í 

fjölskrúðugum hópi nemenda. Tækni getur og ætti að styðja 

einstaklingsbundið val um aðgang að námsefni, umfang og tegundir 

námsefnis og hvernig það er kennt. Allar þessar röksemdir leiða til þeirrar 
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niðurstöðu að UST þurfi að kenna í sem raunverulegustum aðstæðum þar 

sem nemendur læra vinnubrögð notuð á almennum vinnumarkaði við að 

sækja, skoða og hlaða inn verkefnum. Nýta þarf tæknina til þess að læra 

betur og þrífast í sem raunverulegustum aðstæðum þar sem byggt er á 

blönduðu námi en með því hugtaki er vísað til náms sem fer ýmist fram á 

staðnum eða með fjarskiptum. Á námsvefnum mínum í Moodle geta 

nemendur leitað aðstoðar annarra nemenda og kennara eða skilið eftir 

skilaboð með fyrirspurnum. Nemendur geta prófað sig áfram og fundið út 

hvað hentar og gagnast þeim en reynsla skiptir gríðalega miklu máli við 

notkun UST. Ég tel mig hafa betra tækifæri til þess að ná til nemenda ef þeir 

fá aðgang að blönduðu námi og jafnvel nógu mikið úrval af áhugaverðu 

námsefni til að geta valið kosti eftir áhuga eða smekk og því sem tengist 

fyrri þekkingu. Tyler Johnstone (2013), algebrukennari sem notar blandað 

nám og vendikennslu reglulega, bendir á að auk vendikennslu eða áhorfs á 

myndbúta ... 

... væri enn betra fyrir mig ef nemendur gætu hjálpað hvert 

öðru að heiman. Betri gagnvirk samskipti á milli nemenda væru 

mjög góð viðbót. (Johnstone, 2013, þýðing ÁBE) 

Tæknin verður sífellt fyrirferðarmeiri þáttur í umhverfi okkar og  

kennarar eru undir þrýstingi um að fylgjast vel með því sem er að gerast í 

netheimum og tileinka sér nýja tækni þegar svo ber undir. Því má ætla að 

námsefni og kennsluaðferðir séu í stöðugri endurskoðun. Kennarar þurfa að 

vera í stöðugri símenntun sem fer yfirleitt fram með ýmiss konar 

námskeiðum en getur þó einnig farið fram á annan hátt, og er þá oft komin 

undir kennurunum sjálfum, til að mynda reglulegum samskiptum og nýtingu 

upplýsinga og kennsluefnis á námsvefsíðum með nemendum. Nemendur 

skipta að sama skapi miklu máli í ferlinu og geta líka verið sérfræðingar og 

kennt öðrum nemendum og jafnvel kennara það sem þeir hafa lært og 

kynnt sér umfram annað. Nemendur verða því einnig hvattir til að koma 

með ábendingar um það sem þeir telja vanta í námsvefinn sem ég legg upp 

fyrir þá. Þeir munu einnig geta hlaðið inn á námsvefinn sínu eigin 

kennsluefni með viðeigandi eignarrétti.   

3.1 Kenningar um nám sem tengjast verkefninu 

Samkvæmt Jean Lave og Étienne Wenger (1991) er nám aðstæðubundið (e. 

situated). Með því er átt við að nám eigi sér ekki síst stað í þeirri menningu 

sem viðhöfð er þar sem námið fer fram. Dæmi um það getur verið menning 

skólans, þar sem nemendur læra reglur skólans, bæði þær sem eru 
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opinberar og aðgengilegar og hinar sem eru óskráðar og einkennast af vana 

og hefðum sem myndast hafa í gegnum tíðina og endurspegla oft 

samfélagið fyrir utan skólann. Umhverfið í skólanum hefur áhrif á líðan 

nemenda og þróun sjálfsmyndar þeirra (e. self-identity) og þar með vilja og 

getu þeirra til að læra. Það er mikilvægt að nemendum finnist þeir tilheyra 

þeirri menningu sem við lýði er í námi og skóla og að allir séu jafn velkomnir 

til starfa (e. inclusive). Jákvæð tengsl einstaklings við umhverfi eru lykill að 

því að verða félagsvera (e. social becoming) og undirstaða allra annara 

félagslegra ferla (e. social process). Lave nefnir einnig mikilvægi samhengis 

(e. context) við nám. Með því er átt við að nám verði að hafa merkingu og 

eiga sér stað í réttu umhverfi (e. situated learning) (Lave og Wenger, 1991). 

Ég tel þetta skipta miklu máli og eiga við um kennsluumhverfi mitt sem ég 

hef verið að breyta.  

Nám byggt á fartækni hefur stundum hefur verið sagt alltumlykjandi (e. 

ubiquitous), það gegnsýrir umhverfið (Cope og Kalantzis, 2010). Nemendur 

lifa og hrærast að miklu leyti á samfélagssíðum netsins og hafa nú tækifæri 

til þess að spjalla um námið og aðstoða hvert annað og fá aðstoð ef þörf er 

á, á einum og sama stað. Þörf er á samhengi á milli athafna nemenda dags 

daglega og þess sem þeir aðhafast í skólanum. Nemendur þurfa að geta 

tengt nám sitt við annað umhverfi eins og netið þar sem þeir eru farnir að 

eyða miklu af tíma sínum. Auk þess fá þeir tækifæri til að að spjalla saman 

um námið þar sem það verður skylda í verkefnavinnu eins og við 

samvinnunám. Samvinnunám er kennsluaðferð í samræmi við áherslur Lave 

og Wenger (1991), þar sem nemendur vinna saman að lausn verkefna og 

eru virkir þáttakendur og læra hver af öðrum (Lave og Wenger, 1991). Ég 

útbjó eitt slíkt verkefni til viðbótar við kennsluefnið sem ég kom fyrir í 

Moodle og mig langar til að bæta við fleiri slíkum verkefnum við 

áframhaldandi þróun vefsins.  

Félagsleg hugsmíðihyggja hefur verið tengd við notkun Moodle (Moodle, 

2014). Í þýðingu Meyvants Þórólfssonar (2003) er að miklu leyti stefnt að 

því að byggja við þekkingu sem nemandi hefur fyrir, reynslu hans og 

aðstæður sem hann hefur lent í. Kennarar og nemendur þurfa að vinna 

saman og þar þarf að ríkja gagnkvæm virðing og tillitssemi. Þá er áríðandi að 

vanda til námsumhverfis og kennslugagna þannig að nemendum gefist 

tækifæri til að vinna með margvíslegan efnivið. Mikilvægt er að nemandinn 

sé sjálfstæður og fái að velja eigin viðfangsefni eftir áhugasviði, 

viðfangsefnin þurfa þó að hafa tilgang og merkingu. Hægt er að túlka þetta 

þannig að nemandinn smíði sína eigin skólastofu. Það sem kennarinn þarf 

að gera er að kynna sér forhugmyndir nemenda og skapa svo aðstæður til 

náms með því að spyrja spurninga til að vekja áhuga á viðfangsefninu og 
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leiða efnið að raunveruleikanum í umhverfinu, örva gagnrýna hugsun 

nemenda og vekja forvitni hjá þeim svo nemendur spyrji nýrra spurninga. 

Nemendur þurfa að sjá samhengi hlutanna svo þeir öðlist merkingu í huga 

þeirra. Þá er gert ráð fyrir að nemendur byggi upp ný hugtök, hugmyndir og 

þekkingu með því að tengja við fyrri reynslu og þekkingu. Hver einstaklingur 

þróar sitt hugtakanet og til verður sameiginlegt hugtakanet hjá hópi fólks 

sem fæst við og hugsar um sömu fyrirbæri. Þannig verður til sameiginlegur 

skilningur og túlkun á skynreynslu þeirra sem tilheyra sama samfélagi og 

tilheyra sömu menningu.  Mat á fyrra námi felst að miklu leyti í að 

endursmíða því oft hafa nemendur ranghugmyndir sem þarf að endursmíða 

svo hlutirnir gangi upp og komist í jafnvægi. Í hugsmíðihyggju er nám og 

kennslu líkt við byggingarstarfsemi og stuðningi eins þeim sem fólginn er í 

námsvef líkt við vinnupalla (Meyvant Þórólfsson, 2003). Þekkingamyndun er 

eins og smíði byggingar þar sem stuðst er við vinnupalla og mikil not eru 

fyrir góð verkfæri. Því betri verkfæri og vinnupallar, þeim mun traustari 

bygging (Vygotsky, 1978). Nemandinn byggir þannig upp þekkingu gegnum 

samtöl og athafnir í félagi við sér þroskaðri einstaklinga sem geta til að 

mynda verið kennarinn og aðrir nemendur. Á vefsíðu námsvefs míns munu 

bæði 10. og 11. bekkingar nota vefsíðuna og geta því eldri nemendur rætt 

við og hjálpað yngri nemendunum.  

Á vefsíðu Moodle kemur fram að hægt sé að nota fjölmargar aðferðir til 

að safna upplýsingum um nemendur svo hægt sé að vinna í anda 

hugsmíðahyggju. Nemendur geta sett inn mynd af sér og þekkjast þannig í 

umræðum á síðunni. Hægt er að leyfa nemendum að skrifa blogg eða 

dagbók um námið þar sem þeir hugleiða hvað þeir kunna og hafa þegar lært 

og aðrir nemendur geta komið inn með athugasemdir eða spurningar. Eins 

er hægt að fylgjast með hversu mikið hver nemandi notar vefsíðuna og 

virkni hans á vefnum. Kennarinn getur einnig sent spurningalista til 

nemenda til þess að fá betri upplýsingar um þá og námsferlið (Moodle, 

2014). Ég get með þessu móti nýtt þessar aðferðir til þess að kynnast 

nemendum mínum betur og námsstíl þeirra til þess að byggja á þegar ég 

innleiði nýtt efni.  

3.2 Blandað nám  

Blandað nám á sér stað þegar nemendur læra að hluta til í hefðbundinni 

kennslustofu og að hluta til í gegnum vefnám þar sem nemandi getur 

stjórnað því hvar og hve hratt nám fer fram. Um aldamótin 2000 sóttu um 

45.000 grunnskólanemenda í Bandaríkjunum námskeið á vefnum og árið 

2010 tóku 4 milljónir grunnskólanemenda þátt í einhverskonar vefnámi. Æ 



 

22 

fleiri skólar bjóða upp á blandað nám vegna sparnaðar sem af því hlýst, 

greiðari aðgangs að tækninni, minni bókakostnaðar og síðast en ekki síst 

vegna námsárangurs sem virðist jafngóður eða betri en í hefðbundnu námi. 

Blandað nám hefur breytt sýn margra á það hvernig best sé staðið að 

undirbúningi grunnskólanemenda fyrir æðri menntun (Staker, 2011). Í 

skýrslu ritaðri af Norm Friesen (2012) bendir hann á breytilegar 

skilgreiningar á blönduðu námi og rekur þær aftur til ársins 1999. Þá kom 

þetta hugtak fyrir í fréttatilkynningu frá EPIC Learning, sem fékkst við 

þjálfun í notkun tölvu- og hugbúnaðar í Atlanta. Tilkynningin hljóðaði svo í 

lauslegri þýðingu: 

Fyrirtækið heldur úti 220 námskeiðum í fjarnámi en mun byrja 

að bjóða upp á námskeið byggð á tækni blandaðs náms. Valin 

námskeið verða áfram í boði í fjarnámi og einnig verða í boði 

bein kennsla og samvinnuverkefni þar sem borðtölvu er beitt. 

(PR Newswire, 1999, þýðing ÁBE) 

Friesen spyr hvað átt sé við með beinni kennslu, er átt við að kennari og 

nemandi séu á sama stað á sama tíma eða að kennari sé á netinu á sama 

tíma og nemandinn?  Í gegnum tíðina hafa verið skiptar skoðanir á áherslum 

í blönduðu námi og bendir Friesen á útskýringu Clark frá árinu 2003 þar sem 

hann lýsti því að blandað nám væru tvær eða fleiri aðferðir við að þjálfa 

nemendur; það gæti falið í sér blöndu af kennslu í kennslustofu og kennslu á 

netinu, blöndu kennslu á netinu og aðstoðar kennara yfir netið, blöndu 

námskeiða þar sem boðið er upp á hefðbundið námsefni en einnig byggt á 

tölvuforritum, hermum og blöndu þjálfunar í skólastofu og notkunar á 

gagnvirku kennsluefni (Clark, 2003, bls.4). 

Friesen segir breytingar hafa orðið á merkingu blandaðs náms í gegnum 

tíðina og að einungis skilgreiningar, sem komu út eftir árið 2006, geti talist 

enn við hæfi. Hans skilgreining á blönduðu námi hljómar þannig í íslenskri 

þýðingu: 

Blandað nám stendur fyrir róf af kostum sem verða til við 

blöndun netkennslu og stafrænnar tæknimiðlunar við viðtekna 

hætti í kennslustofu sem krefjast sameiginlegrar viðveru  

kennara og nemenda. (Friesen, 2012, bls. 1, þýðing ÁBE) 

Staker og Horn (2012) stilla upp fjórum leiðum í blönduðu námi og er 

fjallað um þá kosti í skýrslu fyrir stofnunina Innosite. Í skýrslunni er 

blönduðu námi skipt niður í fjóra kosti eða líkön. Tvö þeirra eða líkön númer 
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1 og 4 eru tengd framhaldsmenntun, á meðan líkön 2 og 3 sýna kosti 

líklegasta til að henta grunn- og/eða framhaldsskólanemendum (e. K   12). Í 

öllum tilvikum fer kennslan að einhverju marki fram í kennslustofunni og 

hefur einhvern stuðning af stafrænu efni og samskiptum eða miðlun á 

netinu: 

1. Snúnings- eða hringekjulíkan (e. rotation model), þar sem nám fer 

fram til skiptis á netinu og í kennslustofunni.  

2. Sveigjanlegt líkan (e. flex model), þar sem mestallt námið fer fram á 

netinu en undir handleiðslu kennara sem veitir stuðning á staðnum 

fyrir þá sem þurfa.  

3. Sjálfblandað líkan (e. self-blend model), þar sem nemendur velja 

námskeið til að taka á eigin vegum á netinu og í staðnámi í beinum 

samskiptum við kennara og aðra nemendur. 

4. Auðgað sýndarlíkan (e. enriched virtual model), þar sem nám fer 

aðallega fram á netinu með ákveðnum tímamörkum þar sem á 

einhverjum tímapunkti verður þörf að hittast í staðnámi. 

 

 

 

 

 

 

                    Mynd 1. Yfirlit um blandað nám (Staker og Horn, 2012, bls. 2) 

Kennsla mín með nemendum mínum myndi falla undir undir fyrsta líkan 

eða snúnings- og hringekjulíkanið þar sem vendikennslu og fleiri kennslu-

háttum er fundinn staður.  
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3.3 Vendikennsla 

Ég heyrði fyrst um vendikennslu á fyrsta ári í M.Ed.-námi í náms- og 

kennslufræði. Þá var Salman Khan verkfræðingur orðinn frægur fyrir að taka 

upp kennslumyndbúta og deila þeim með almenningi með því að hlaða 

þeim inn á  YouTube. Þetta hófst með því að hann setti myndbút út á netið 

fyrir frænku sína til þess að aðstoða hana í stærðfræði. Hann vakti mikla 

athygli hjá almenningi sem þakkaði fyrir gott kennsluefni. Khan hélt áfram 

að kenna það sem fólk bað hann um í skilaboðum á netinu og gerði það án 

þóknunar. Hann hefur haldið ótrauður áfram og leggur áherslu á opið 

námsefni og menntun fyrir alla. Fyrirtækið Microsoft fjallaði um hann þegar 

hann var orðin þekktur á netinu og Bill Gates réð hann til sín fljótlega á eftir. 

Nú vinna þeir saman að því að bæta leiðir til menntunar án kostnaðar fyrir 

nemendur. Núorðið nýta margir kennarar myndbúta Khan Academy með 

því að setja nemendum fyrir að horfa á þá fyrir kennslustund. 

Kennslustundirnar eru svo notaðar til að fást við úrlausnir verkefna og 

heimavinnu og þaðan kemur heitið vendikennsla. Þegar þessi háttur er 

hafður á verður kennari leiðbeinandi sem er nemendum innan handar þurfi 

þeir aðstoð í tíma (The Economist, 2011).     

Overmyer (2012) bendir á að margir kennarar líta á vendikennslu og 

notkun nettækni sem sama hlutinn og þá sérstaklega stuttar kennslumyndir 

eða myndbúta. Bútarnir eru oftast skrár með myndum og hljóði geymdar á 

stafrænu sniði til nota í tölvum eða öðrum nettengdum tækjum (McGarr, 

2009). Myndefnið getur verið af ýmsu tagi og tekið upp, teiknað eða búið til 

eftir ýmsum leiðum, með tökuvél, skjáupptökum, snjalltöflu, síma og ýmiss 

konar hugbúnaði. Myndbúta má nota til að styðja við kennslustundir í 

rauntíma en þeir eru ekki eina leiðin í kennslu á neti eins og til dæmis má 

sjá á fjölmennum og opnum námskeiðum (e. MOOCs, Massive Open Online 

Courses). Þar fer öll kennsla fram með fjarkennslu sem er með ýmsu sniði. 

Kathleen Fulton (2012) skrifaði grein um áhugasama talsmenn 

vendikennslu úr hópi stærðfræðikennara í framhaldsskóla einum í Byron í 

Minnesota. Þeir unnu til verðlauna frá Intel árið 2011 fyrir árangur í 

stærðfræði með hjálp vendikennslu. Kennararnir höfðu safnað ítarlegu efni 

um árangur nemenda eftir að horfið var frá hefðbundinni kennslu og breytt 

yfir í vendikennslu. Einkunnir nemenda með 80% eða hærra í 

stærðfræðigreiningu (e. calculus) hækkuðu um 9,8% að meðaltali og 

nemendur undir 80%, hækkuðu einkunnir um 6,1%. Einkunnir í algebru 

hækkuðu að meðaltali um 5,1% eftir að stafrænt efni eins og myndbútar, 

glósur, heimavinna og heimavinnulausnir urðu aðgengilegar á vefsetri 

kennaranna í Moodle. Árangurinn lét ekki á sér standa. Áður en að kennarar 
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tóku upp vendikennslu árið 2006 voru einkunnir á meistarastigi í stöðluðu 

prófi MCA (Minnesota Comprehensive Assessment) 29,9% og eftir að 

vendikennsla byrjaði árið 2010, hækkaði þessi tala upp í 73,8% og nú síðast 

fyrir skólaárið 2011–2012 var hún komin upp í 94,7%. Rannsóknir kennara 

sýndu að með því að bjóða nemendum upp á stafrænt efni mátti bæta 

árangur nemenda. Kennararnir sendu einnig til nemenda eftir hvert 

námskeið spurningalista um vendikennslu og voru svörin hvatning fyrir 

kennara að fylgja henni betur eftir. Nemendum líkaði að geta endurspilað 

og stöðvað upptöku kennara ef þeir skildu ekki efnið nógu vel og þeim 

fannst betra að geta notað tímann betur í kennslustund og spurt fleiri 

spurninga.  

Fulton segir kosti vendikennslu eftirfarandi: 

 Nemendur vinna á eigin hraða. 

 Heimavinna í tímum veitir kennurum betra yfirlit yfir námserfiðleika 
og námsstíl nemenda. 

 Kennarar geta aðlagað og bætt námskrána og veitt nemendum 
aðgang að náms- og kennsluefni allan sólahringinn. 

 Kennslustundir nýtast betur og tækifæri aukast fyrir skapandi 
vinnubrögð; kennarar sem nota þessa aðferð greina frá því að færni 
nemenda og áhugi eykst; námskenning styður þessar nýju leiðir og 
notkun tækninnar er sveigjanleg og viðeigandi fyrir nám á 21. öld. 

Herreid og Schiller (2012) sendu út spurningalista til rúmlega 15.000 
kennara raungreina, til þess að kanna notkun vendikennslu. Útkoman var sú 
að þeir 200 kennarar sem notuðu þessa aðferð sögðu ástæðurnar vera þær 
að:             

 Meiri tími fæst sem hægt er að nota í raunverulegar rannsóknir 
með nemendum. 

 Nemendur fá meiri tíma til þess að nota tæki sem aðeins eru 
aðgengileg í skólastofunni. 

 Nemendur sem missa úr kennslu vegna íþrótta eða keppnisferða 
geta séð myndskeið og annað efni á ferð og flugi. 

 Nemendur læra innan sem utan kennslustofunnar.  

 Nemendur taka virkari þátt í námsferlinu og hafa af því meiri 
ánægju.  

Kennari í eðlisfræði sem svaraði spurningalistanum, lýsti því hve vel gengi 
að beita helstu aðferð vendikennslu, en hún er að fá nemendum myndbút 
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að skoða fyrir kennslustund þar sem svo er glímt við efnið. Myndbútum 
fylgdu spurningar sem nemendur eiga að svara fyrir kennslustundina. Í 
skólanum fá nemendur verkefni og nota það sem þeir lærðu af 
myndbútnum. Að sama skapi kom fram í rannsókninni að kennarar taki 
stuttmyndir eða myndbúta fram yfir lesefni til undirbúnings fyrir nemendur 
og nemendur samsinna því. Þrátt fyrir mikið notagildi og betri árangur þá 
fundu framangreindir kennarar tvo galla við notkun vendikennslu:  

1. Nemendum sem hafa ekki notað aðferðina áður getur fundist það 
flókið að vinna heima áður en þeir hafi fengið kynningu á efninu í 
skólanum og koma þá óundirbúnir til kennslu. Til að bregðast við 
þessum vanda tóku kennararnir upp á því að bjóða nemendum upp á 
spurningalista á netinu eða í tímum tengt efninu sem þeir áttu að 
skoða fyrir næstu kennslustund.  

2. Myndbútar þurfa að vera gagnlegir svo að þeir undirbúi og styðji 
nemendur og það er ekki alltaf auðvelt að finna slíka myndir. 
Kennarar notuðu ýmist myndbúta frá Kahn Academy eða 
Bozemanscience eða hönnuðu sína eigin myndbúta með forritum 
eins og Camtasia, PaperShow og ShowMe og hlóðu svo myndbútum 
inn á YouTube, iTunes U, Vodcasting eða inn á kennslukerfi eins og 
Blackboard og Moodle. Þetta getur tekið gífurlegan tíma og stundum 
eru gæðin ekki nógu góð (Herreid og Schiller, 2012).    

Ruddick (2012) útskýrir áhrif vendikennslu á undirbúning námskeiðs í 

efnafræði í framhaldsskóla. Nemendum var skipt í tvo hópa og annar 

hópurinn fékk hefðbundna kennslu en hinn hópurinn vendikennslu. 

Einkunnir nemenda með einkunnina C eða hærra voru skoðaðar og kom í 

ljós að vendikennsla gaf mun betri árangur með hærri einkunnum og meiri 

velgengni í námskeiðinu. Nemendur fengu líka spurningalista og útkoman úr 

honum sýndi að nemendur, sem notið höfðu vendikennslu, höfðu meiri 

áhuga á efnafræði og fannst þeim ekki eins ógnað af efnafræði og áður og 

sögðu myndbúta og skjákynningar hafa veitt þeim góðan stuðning (Ruddick, 

2012).  

Kay og Kletskin (2012) þróuðu 59 myndbúta í stærðfræði sem 

sjálfkennslutæki og notuðu til þess upptökuforritið Camtasia. Fylgst var 

með hversu oft myndbútarnir voru notaðir yfir þriggja vikna tímabil. 

Nemendur voru 288 talsins og flestir þeirra notuðu myndbútana reglulega. 

Með forriti sem taldi hversu oft myndbútar voru skoðaðir kom í ljós að á 

þremur vikum skoðuðu 2/3 hlutar nemendahópsins myndbút í meira en 

4.500 skipti. Af svörum sem safnað var með spurningalista með lokuðum og 

opnum spurningum mátti álykta að nemendum þættu myndbútarnir 
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gagnlegir, auðvelt að fylgja þeim og herma eftir þeim, og að þetta væri 

áhrifarík leið til þess að hjálpa nemendum að skilja nýtt kennsluefni (Kay og 

Kletskin, 2012).  

Bishop og Verleger (2013) telja vendikennslu mikilvæga í nútíma 

þjóðfélagi þar sem nemendur vaxa upp í kringum tækni sem er sífellt að 

þróast og verða betri. Einmitt vegna þess þurfa kennarar að hafa ný form 

læsis í huga. Í tæknisamfélagi eru komin ný gildi um sjálfstætt nám 

nemenda þar sem þeir þurfa að vinna sjálfstætt, búa yfir rannsóknarfærni 

og geta litið gagnrýnum augum á upplýsingar og önnur gildi menntunar sem 

þykja nú nauðsynleg í nútímaþjóðfélagi (Bishop og Verleger, 2013). 

Nemendur sem hafa lært allt sitt líf af tölvuskjá, vefsíðum og hverslags 

miðlum krefjast margbreytilegrar miðlunar kennara og að notaðar séu aðrar 

leiðir en hefðbundnar kennsluaðferðir og þar með hefur vendikennsla orðið 

eitt af stigum blandaðs náms (Lambert, 2013).  

Bergman og Sams (2013) segja vendikennslu vera þátt í þróun blandaðs 

náms og veita tækifæri til að blanda tækni og virku námi inn í námskrá. 

Höfundar þessir telja styrkleika vendikennslu vera þann að hún er 

sveigjanleg, sem leyfir kennurum að aðlaga námskrá og eyða meiri tíma í 

samræður og einstaklingsmiðað kennsluefni. Þeir félagar hafa kennt í anda 

vendikennslu frá árinu 2009 og gáfu árið 2013 út bókina Flip your 

classroom: Reach every student in every class every day (Bergman og Sams, 

2013). 

Bishop og Verleger (2013) gerðu úttekt í júní 2012 á 83 rannsóknum þar 

sem fjallað var um vendikennslu. Þeir komust að því að einungis 24 þeirra 

tengdust vendikennslu í raun. Þeir skilgreina vendikennslu sem 

kennslufræðilega aðferð sem skiptist í tvo hluta: gagnvirkt hópverkefni í 

kennslustofunni og leiðsögn eða kennslu með hjálp tölvu utan 

kennslustofunar. Í fyrrnefnda hlutanum er tekið mið af nemendamiðuðum 

námskenningum og hinum kennaramiðuðum námskenningum. Hér fyrir 

neðan er hægt að sjá mynd til útskýringar. 

 

           

 

 

Mynd 2. Líkan vendikennslu (Bishop og Verleger, 2013, bls. 6) 
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Höfundar segja að nemendamiðað nám skipti miklu máli í vendikennslu og 

án þess væri hún hreinlega e  i til  Collins og O’Brien  2     s ilgreina 

nemendamiðað nám á eftirfarandi hátt:  

Nemendamiðuð kennsla (e. student-centered instruction) á sér stað 

þegar nemendur hafa áhrif á inntak, verkefni, verkfæri og hraða náms. 

Nemendinn er í miðjunni á námsferlinu. Kennarinn gefur nemendum 

tækifæri til þess að vinna sjálfstætt og með öðrum nemendum og þjálfar þá 

upp í slíkum vinnubrögðum. Aðferðir notaðar eru ásamt fleiru fyrirlestrar, 

lausnaleit, notkun gagnrýninnar og skapandi hugsunar, herminám, 

hlutverkaleikur, einstaklingsnám og samvinnunám. Ef færni kennarans í 

þessum kennsluaðferðum er mikil getur það aukið áhuga nemenda á námi, 

meiri líkur eru á að hugtök festist í minni nemenda, og þeir öðlast dýpri 

skilning og jákvæðari viðhorf til námsgreina  Collins og O’Brien  2      

Fjölmargar rannsóknir gerðar af Centre for Teaching Excellence við Háskóla 

A&M í Texas benda til þess að þessar leiðir til náms skili bættum árangri 

(Froyd og Simpson 2010).  

Í rannsóknum sem Bishop og Verleger (2013)  töldu beinast að 

vendikennnslu kom fram að viðhorf nemenda voru mjög svipuð. Skoðanir 

voru oftast jákvæðar, en það voru undantekningarlaust alltaf einhverjir 

nemendur, tiltölulega fáir, sem ekki líkaði við breytinguna. Nemendur 

horfðu oftast á myndbúta þegar þeim var sett það fyrir og jafnvel þegar það 

var ekki skylda. Rannsakendur tóku eftir að nemendum sem fengu 

myndbúta að skoða komu mun betur undirbúnir til kennslu heldur en þegar 

þeim var gefinn texti til aflestrar. Þetta er hvetjandi því þó að nám eigi sér 

stað við lestur námsefnis sýnir rannsókn Sappington, Kinsey og Munsayac 

(2002) að háskólanemendur klára almennt ekki að lesa það sem sett er fyrir. 

Nemendur hvöttu kennara til þess að útbúa spurningar fyrir kennslu tengt 

myndbútum og hefur það gefið mjög góða reynslu (Bishop og Verleger, 

2013). Nemendur voru hrifnari af hefðbundnum fyrirlestri en stafrænum og 

vildu líka frekar samskipti í kennslustund en fyrirlestur kennara. Að lokum 

kom fram að styttri myndbútar voru vinsælli en langir myndbútar. Ein af 

rannsóknunum fjallaði um vendikennslu og áhrif á árangur nemenda og var 

framkvæmd af Moravec, Williams, Aguilar-Roca og O’Dow  (2009). 

Rannsóknin fór fram á þann hátt að Moravec breytti kynningarsniði sínu á 

þremur fyrirlestrum í líffræðinámskeiði yfir eina önn. Nemendur horfðu á 

skjákynningarmyndbúta og unnu svo verkefni áður en þeir mættu í 

kennslustund. Í kennslustund tóku nemendur þátt í 10 mínútna fyrirlestri og 

5–7 mínútna verklegum æfingum. Bornar voru saman prófniðurstöður frá 

árunum 2007 og 2008 við niðurstöður rannsóknarinnar sem framvæmd var 

árið 2009. Niðurstaðan var sú að nemendur stóðu sig betur eða 21% betri 
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árangur var á prófum tengdum þeim atriðum sem kynnt voru utan 

kennslustofu með myndbútum. Það kom líka fram að hnökrar eru á þessum 

rannsóknum þar sem fyrirlestrar eiga sér enn stað og rannsóknin spannar 

ekki lengri tíma. Moravec bendir því að að spyrja megi hvort sömu 

niðurstöður fáist ef vendikennslu er beitt yfir lengri tíma (Moravec o.fl., 

2009).  

Don Goble (2014) skrifaði nýlega áhugaverða grein eða bloggfærslu um 

kosti og galla vendikennslu en hann er kennari í miðlun og kvikmyndagerð 

við framhaldsskóla í St.Louis, Missouri og fjallar reglulega um stafræna 

tækni. Goble var áhugasamur um vendikennslu og sendi út opnar 

spurningar til allra kennara í sínu umdæmi  og bað þá um að segja sér frá 

reynslu þeirra af henni. Hann fékk góða svörun og rekur sum svörin. Það 

sem hann lærði af þessu í bland við eigin skoðanir var í lauslegri endursögn 

eftirfarandi: 

 Það eru ótrúlegir, hugrakkir og auðmjúkir kennarar við störf á 
hverjum degi og með frumkvöðlastarfi sínu að gera góða hluti með 
vendikennslu án þess að tekið sé sérstaklega eftir því. Vendikennslan 
getur haft jákvæð áhrif á nemendur í kennslustofum um allt landið 
ef starfsþróun verður næg og nógu margir kennarar eru reiðubúnir 
að eftirláta nemendum sínum aukna stjórn á eigin námi.  

 Án þjálfunar og stuðnings við kennara í tengslum við tækni og gerð 
stuttra kennslumynda mun vendikennsla ekki blómstra eins og hún 
gæti, því það hefur sýnt sig að til þess að vel gangi með nýja tækni 
þurfa kennarar að hafa sjálfstraust. Þeim þarf að líða vel við það sem 
þeir eru að gera.  

 Þetta er ekki kennsluaðferð sem hentar öllum alls staðar, heldur 
virkar hún vel fyrir suma og ekki aðra. Aðgangur, geta og aðferðir 
hafa alltaf sín áhrif. Miklu máli skiptir hverju er bætt inn í námskrá 
skóla og hvernig. 

 Ég hef komist að því, og trúi því staðfastlega að það sé klár staður 
fyrir myndbúta í kennslustofunni. Nemendurnir eru sú kynslóð okkar 
tíma sem býr yfir mestu myndlæsi. Myndbútar útbúnir af kennurum 
til þess að kenna og hvetja nemendur er eitthvað sem kennarar 
þurfa að íhuga ef þeir vilja bæta starfsaðferð sína og ekki missa af 
einhverju öflugusta verkfærinu í þeim efnum. 

Goble bendir líka á ókosti vendikennslu eins og að við áhorf myndbúta fer 

kennarinn á mis við öll svipbrigði og viðbrögð sem hann fær við fyrirlestri í 

tíma og samskipti sem verða í hefbundinni kennslu þegar kennari útskýrir 

eru ekki þau sömu. Goble bætir svo við í lokin að  kennsluaðferð sem er 
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honum hjartnæmust þessa stundina sé þegar nemendur kenna öðrum 

nemendum með notkun myndbúta. Þetta er eitthvað sem ég hef þegar 

byrjað að innleiða inn í kennslu mína og mig langar að þróa betur. 

Það er ekki einungis erlendis sem vendikennsla hefur vakið athygli og 

skotið rótum. Soffía Waage Árnadóttir (2013) forstöðumaður Keilis, 

miðstöðvar vísinda, fræða og atvinnulífs, leggur áherslu á vendikennslu í 

skólanum og lýsir henni þannig að hefðbundinni kennslu sé snúið við með 

því að vista fyrirlestra og kynningar kennara á netinu. Nemendur geta horft 

og hlustað á kynningarnar eins oft og þeim sýnist og hvar sem þeim sýnist. 

Þá geta nemendur sent spurningar um efnið til kennara eða annarra 

nemenda í hópnum og fá svör á netinu sem öllum eru opin. Nemendur eru 

hvattir til að nota netið til að finna heppilegt kennsluefni. Birkir Örn 

Arnaldsson kennari í Keili hefur notað þessa tegund kennslu og segir hana 

líflegri og opnari gagnvart nemendum (Soffía Waage Árnadóttir, 2013). 

Námsgagnastofnun hefur opnað vef á slóðinni http://vendikennsla.is þar 

sem kennarar geta hlaðið inn myndbútum og þar með fengið ókeypis 

hýsingu fyrir kennslu sína. Námsvefurinn var settur upp eftir tillögu frá Keili 

og þykir mér þetta gott framtak fyrir íslenska kennara. 

Anna Elísabet Ólafsdóttir (2014) kynnti nemendum Háskólans á Bifröst 

nýverið breytta kennsluhætti og aðferðir sem miða að því að auka skilvirkni 

og hagræðingu í rekstri skólans og bæta gæði námsins með því að ná dýpri 

umræðu í verkefnatímum undir handleiðslu kennara: 

Með þessum breytingum ná nemendur að einbeita sér betur 

að náminu og vekefnaálag dreifist betur yfir önnina sem 

stendur í 14 vikur og samanstendur því af tveimur lotum. Þá 

verður svokölluð vendikennsla innleidd og munu allir 

fyrirlestrar verða settir á netið þar sem nemendur geta horft á 

þá þegar þeim hentar. Í staðinn fyrir fyrirlestratíma verða 

verkefnatímar settir í staðinn þar sem kennari mun fara dýpra í 

námsefnið og vinna að vekefnum með nemendum. (Anna 

Elísabet Ólafsdóttir, 2014) 

3.4 Opið menntaefni 

Opið menntaefni (OME) er stafrænt efni sem hægt er að sækja af netsíðum 

opnar öllum. Efnið má nota eða laga að eigin þörfum eftir hentisemi og því 

sem leyfi kveða á um. Þetta býður almenningi upp á námsefni til nota í 

sjálfsnámi og  kennarar í tímaþröng eða leit að efni geta sótt í þennan sjóð 

kennsluefni til notkunar með nemendum.  

http://vendikennsla.is/
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Hilton (2010) lýsir því hvernig lögð er áhersla á að OME sé opið til 

dreifingar, notkunar og breytinga án þess að sækja þurfi um leyfi til þess. Í 

þessu sambandi er á ensku talað um fjögur R sem segja til um hversu opið 

náms- eða kennsluefnið er, hversu langt má ganga við notkun á efninu. Nói 

Kristinson (2012) íslenskaði þetta vel í skýrslu sinni um opið menntaefni en 

hann nefnir þetta E-in fjögur dregin af sögnunum endurnota, endurskoða, 

endurblanda og endurdreifa.  

Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) hefur fjallað töluvert 

um opið menntaefni og á ráðstefnu hennar um netkennslu fyrir skóla á efri 

aldurstigum í þróunarlöndum við upphaf aldarinnar var sett fram 

skilgreining á opnu menntaefni eða OME (UNESCO, 2002). Neil Butcher 

ritaði handbók fyrir stofnunina (Buthcer, 2010) þar sem fram kemur að með 

OME fáum við tækifæri til þess að nýta án endurgjalds kennsluefni sem 

kennslustofnanir og kennarar hafa útbúið. Námskeið eru orðin meira 

leiðbeinandi en áður. Bent er á námsefni og umræða og aðstoð fara fram á 

opnum samskiptasvæðum og minni áhersla oft lögð á hefðbundna 

fyrirlestra. Þeir kennarar sem setja námsefni sitt út á netið setja meiri vinnu 

í að gera það sem best úr garði áður en aðrir geta séð það og dæmt það og 

einmitt vegna þessa, þróast námsefnið og verður sífellt betra. Áhrifin geta 

verið góð fyrir stofnanir eins og háskóla, þar sem aðsókn að skólunum kann 

að vaxa þegar sýnt er fram á að þeir bjóða upp á hágæða kennsluefni. Mikið 

af þeirri vinnu sem lögð hefur verið í OME fyrir framhaldsmenntun hefur átt 

sér stað í Bandaríkjunum en sömu þróunar gætir  á alþjóðavettvangi. 

Algengasta aðferðin við að kynna OME er í gegnum OCW 

(OpenCourseWare) þar sem lögð er áhersla á að þróa og deila námsefni án 

kostnaðar. Þá hefur OpenCourseWare Consortium staðið fyrir birtingu á 

miklu af námsefni á netinu (Neil Butcher, 2011). 

Það er að mörgu að hyggja við útgáfu OME og eitt af því er að stofnanir 

þurfa að huga að skráarsniðum námsefnis svo það sé aðgengilegt fyrir alla. 

Nói Kristinsson (2012) útskýrir þetta vel í skýrslu sinni þegar hann segir að 

setja þurfi ákveðna staðla að vinna eftir, bæði til þess að tryggja aðgengi 

notenda og til þess að auka gæði og auðvelda framlagsveitendum að búa til 

efni og dreifa því. 

Á ráðstefnu í Hörpu fyrir nokkrum árum sagði þáverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir (2011), að OME væri 

hugmyndafræði sem fæli í sér lýðræðislega þróun. Allir, sem það vildu, gætu 

aðlagað efnið, notað það og dreift því áfram. Auk þess benti hún á að þessi 

hugmyndafræði ýtti undir sjálfstæði kennara og námsefnishöfunda og gerði 

þá síður háða öðrum í efnisöflun og vali. Hún benti á að þegar kennarar 
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finna námsefni á netinu standa þeir oft frammi fyrir því vandamáli að efnið 

hentaði bara að hluta en ekki alfarið. Oftar en ekki eru engar 

höfundaréttarmerkingar á efninu og þar með veit sá sem hefur í hyggju að 

nýta sér það, ekki hvort og hvernig hann má nota efnið. Þetta hef ég rekið 

mig á vegna notkunar mynda á netinu og hef þess vegna leitað að opnu efni 

sem er leyfilegt að nota. Katrín bendir jafnframt á að það sé mikilvægt að 

fræða kennara, námsefnishöfunda og útgefendur um opin höfundaleyfi og 

fá þá til að tileinka sér hugmyndafræðina sem fylgir slíkum leyfum og ýtir 

undir notkun. Kosturinn við opin leyfi er ekki síst að notendur geta breytt 

efninu, bætt við það og lagað það að því námi eða þeirri kennslu, sem um 

ræðir. Með þessu móti þróast efnið, tekur breytingum og verður í takt við 

tímann. Það verður líka til í nokkrum útgáfum, þar sem upphaflega 

höfundarins er alltaf getið þegar til þess er ætlast. Efnið fer víðar, verður 

notað meira og höfundurinn fær þann heiður, sem honum ber (Katrín 

Jakobsdóttir, 2011).  

Pawlowski og Hoel (2012) skilgreina OME á víðan hátt og láta það ná yfir 

allt stafrænt efni sem sækja má án endurgjalds og nota í menntunarskyni. 

Undir skilgreininguna fellur margs konar efni; stafrænt námsefni, vikar og 

veftól, líkön, hreyfimyndir, stafrænar vefbækur, kennsluáætlanir, skrár um 

reynslu af námi og kennslu og margt fleira. Aðalatriðið er að efnið sé hægt 

að nota til að bæta menntun. Með opnu og frjálsu menntaefni má ýta undir 

samstarf í menntamálum, draga úr kostnaði og veita frjálsan aðgang að 

menntun. Það sem vinnur gegn þessu er lítil vitund um þessi tækifæri og 

höfundar leggja áherslu á að kynna þurfi OME fyrir þeim sem fara með völd 

og móta stefnu. Á heimsfundi UNESCO um OME í París var rætt um þessi 

mál og hvað hægt væri að gera til þess að auka vitund fólks um OME, 

notkun á því og leiðir (Pawlowski og Hoel, 2012).   

Í nóvember 2013 hélt MenntaMiðja ásamt fjölda annarra aðila 

vinnustofu um opið menntaefni í norrænu samhengi. Meðal þátttakenda á 

vinnustofunni voru fulltrúar frá háskólasamfélaginu, skólum, stjórnvöldum, 

Rannís, Námsgagnastofnun og félagasamtökum tengdum opnu samfélagi. 

Tilgangur vinnustofunnar var að greina hindranir og tækifæri í tengslum við 

notkun OME og að kanna leiðir til að auka almenna þekkingu um OME hér á 

landi. Auk þess var rætt um OME í samhengi við það sem er að gerast á 

Norðurlöndunum. Tryggvi Thayer verkefnastjóri (2013) skrifaði grein í 

framhaldinu um stöðu OME á Íslandi. Hann segir jákvætt að kennarar hafi 

nú samkvæmt lögum frjálsari hendur um námsefni heldur en áður fyrr og að 

meira sé um samstarf kennara. Þrátt fyrir þetta séu ennþá hindranir í 

veginum.  Kennarar eru ekki nógu áhugasamir um að deila efni sínu, lítil 

þekking og skilningur eru á opnum leyfum og stefnumótandi aðilar refsa 
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þeim sem færa sér í nyt OME með minni fjármögnun. Þar að auki ríkir enn 

vantraust á fríu og opnu efni og að lokum er eins og margir vilji halda 

hlutunum í fyrra horfi og standi gegn breytingum. Í lok vinnustofunnar var 

ákveðið að halda áfram þróun veftorgs um OME. Torgið tengist 

MenntaMiðju og verður í samstarfi við önnur torg sem þar er að finna. 

Sigurbjörg Jóhannesdóttir hjá Háskólanum í Reykjavík heldur utan um 

undirbúningsstarfið fyrir stofnun torgsins í samstarfi við fjölda aðila úr 

ýmsum kimum íslensks skólasamfélags (Tryggvi Thayer, 2013). 

Ég sendi Tryggva Thayer vefpóst og spurði nánar út í OME og benti hann 

með öðru á bloggsíðu David Wiley (2014) sem er áhugasamur talsmaður 

OME. Þar kemur fram hve dýrar þær eru, námsbækurnar frá Pearson 

Edexcel, en kennslubók í IGCSE ICT, sem varð kveikjan að mínu vali á 

meistarverkefni, er einmitt frá þessu fyrirtæki. Wiley segist sannfærður um 

það að ein ástæðan fyrir því að færri nemendum farnist vel í 

framhaldsnámi, ekki síst í áhættuhópum, sé að þeir hafi ekki efni á námsefni 

sem gert er ráð fyrir að þeir hafi sér til stuðnings á námskeiðum. Í nýlegri 

rannsókn sem náði til meira en 15.000 nemenda sögðust 23% nemenda ekki 

kaupa nauðsynlegar skólabækur vegna kostnaðar, og 64% nemenda sögðust 

stundum sleppa því að kaupa þær vegna kostnaðar. Þetta segir Wiley vera 

ástæðu sína fyrir áhuga á OEM. Hann segir að kennarar geta auðveldlega 

lært að nota OME og dregið með því úr kostnaði nemenda. Í upphafi 2011 

hjálpaði Wiley menntaskóla í Bandaríkjunum við flutning á námskeiði, sem 

notaði námsefni kennt við MyMathLab með 170 dollara kostnaði fyrir 

nemendur, yfir í námskeið sem eingöngu byggði á opnu námsefni og opnum 

myndbútum á opnu vefsvæði þar sem einnig mátti hafa stuðning af 

umræðusvæði. Vorið 2011 þegar nemendur notuðu MyMathLab kláruðu 

48% nemenda námskeiðið með C eða hærri einkunn. Vorið 2013, eftir að 

breytt hafði verið alfarið yfir í opið námsefni sem kostaði hvern nemanda 

ekki nema 5 dollara, varð þetta hlutfall 60% (Wiley, 2014).  

3.5 Höfundarréttur og leyfi til almennra nota 

Samkvæmt Fjölís (2014) er höfundarréttur til þess ætlaður að vernda og 

heiðra höfunda sköpunarverka og vernda um leið rétt þeirra og 

ákvörðunarvald hvað snertir þessi verk. Höfundarréttarlög (Lagasafn, 2014)  

fjalla um þetta efni og liggja til grundvallar réttindum sem lúta að því  að 

dreifa verki, afrita, birta, prenta og nota verk, breyta verki og selja verkið. 

Höfundaréttur er virkur án sérstakrar skráningar eða merkingar og 

höfundur nýtur höfundaréttaverndar frá því andartaki sem verkið hefur 

verið skapað. Þetta er í samræmi við ákvæði Bernarsáttmálans til verndar 
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bókmenntum og listum, sem er alþjóðasáttmáli sem Ísland er aðili að, en 

samkvæmt honum er aðildarríkjum óheimilt að gera kröfu um merkingar 

eða skráningar til að höfundur öðlist höfundarétt. Það er samt sem áður 

æskilegt og mikilvægt að þeir sem eiga höfundarétt geri notendum grein 

fyrir skilyrðum sem gilda um not verka með því að nota áminningu um 

höfundarétt. Sama gildir um verk sem birt eru á netinu þar sem mörgum er 

ókunnugt um hvaða reglur gilda þar. Verk, sem birt eru á netinu, er einungis 

heimilt að lesa af skjá samkvæmt höfundalögum. Útprentun, geymsla, 

áframsending eða önnur notkun efnisins er því óheimil nema til komi 

ótvírætt samþykki rétthafa eða sérstök lagaheimild (Fjölís, 2014). 

Svonefnd CC-leyfi eða (e. Creative Commons licenses) eru leyfi sett fram 

á félagslegum grunni til að auðvelda fólki að leyfa notkun á efni sem það 

hefur búið til. Um þessi leyfi voru stofnuð samtök áhugamanna, Creative 

Commons, sem ekki eru rekin í fjárhagslegum tilgangi. Aðalstöðvar þess eru 

í San Fransisco í Bandaríkjunum en samtökin eru virk í mörgum löndum. 

Tilgangur samtakanna er að auka listsköpun sem má deila og byggja á eða 

þróa frekar. Á Íslandi hefur verkefnið verið nefnt  Skapandi almenningur á 

Íslandi og er rekið sem samvinnuverkefni Félags um stafrænt frelsi á Íslandi, 

Háskólans í Reykjavík, og Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

(Skapandi almenningur á Íslandi, 2010). Skapandi almenningur (e. Creative 

Commons), væntanlega í merkingunni sameign eða samneyti, er sem sagt 

alþjóðlegt verkefni sem miðar að því að auðvelda fólki að skapa, byggja á 

því sem aðrir hafa gert, miðla stafrænu efni og njóta menningarefnis í 

stafrænum búningi. Samtökin Creative Commons eða Skapandi almenningur 

hafa með starfi sínu auðveldað aðgang að stafrænu efni í skólastarfi og gert 

menntastofnunum auðveldara að deila afurðum af starfi sínu með öðrum. 

Gott dæmi er tækniháskólinn Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

sem stofnaði vefsetrið MIT OpenCourseWare opið fólki um allan heim með 

námsefni til nota með CC-leyfum. Námskeið á síðunni eru yfir 2.150 talsins 

og námsefnið ýmist texti, hljóð, kennslumyndir eða annað 

margmiðlunarefni. Vefurinn er opinn öllum og ekki þarf að skrá sig til að fá 

aðgang að efninu. Allir fyrirlestrar eru teknir upp og birtir á vefnum. Hægt er 

að hlaða niður námsefninu en þyngri skrár er hægt að sækja af 

samstarfssíðum eins og iTunes U. Þessu fylgir enginn kostnaður fyrir 

notendur en beðið er um fjárframlög til þess að styrkja útgáfuna (MIT 

opencourseware, 2014). MIT er ekki eini skólinn sem deilir opnu námsefni 

með almenningi og sífellt fleiri menntastofnanir bætast í hópinn. Ég gerði 

óformlega úttekt nýverið á opnu menntaefni þar sem ég skoðaði og leitaði 

eftir námsefni á fjölmörgum vefsetrum menntastofnanna og komst að því 

að það er þörf fyrir meira úrval af opnu námsefni, að minnsta kosti á 
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greinasviði UST. Vefsíður eins og YouTube bjóða einstaklingum að skrásetja 

efni sitt undir CC-leyfi sem eins og áður hefur komið fram er staðlað leyfi til 

þess að gefa öðrum notendum leyfi til þess að nota verkið. Aðeins notendur 

sem virða notendaskilmála YouTube geta notað þetta leyfi og merkir það að 

verkið þarf að vera þeirra sköpun (YouTube, 2014). Ég nota CC-leyfi á 

YouTube þar sem efnið, sem ég hanna vegna þessa verkefnis, á að vera opið 

menntaefni og ég vonast til þess að það gagnist bæði nemendum mínum og 

öðrum sem hafa áhuga á menntun í UST.  
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4 Val á hugbúnaði fyrir námsvef 

Ég valdi að nota námsumsjónarkerfið Moodle (Modular Object Oriented 

Dynamic Learning Environment) til þess að veita nemendum aðgang að 

stafrænu námsefni. Moodle fæst frítt og flokkast sem opinn hugbúnaður, 

notaður víðsvegar um heiminn, jafnt af skólum, stofnunum og fyrirtækjum. Í 

upphafi var það kennari og tölvunarfræðingur frá Ástralíu, Martin 

Dougiamas (2013), sem hannaði og þróaði þetta veftól til að auðvelda 

kennurum að kenna á netinu. Þetta var fyrir meira en áratug og nú er þessi 

veflausn útbreitt námsumsjónarkerfi. Kerfið byggir á hugmyndafræði 

félagslegrar hugsmíðahyggju (e. social constructivism) sem gerir ráð fyrir að 

nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi og kennsla feli í sér að sjá 

nemendum fyrir tækifærum til að rannsaka, byggja upp, vinna saman og 

ræða um það sem áunnist hefur. Fyrstu kynni mín af Moodle voru við 

fjarnám í Háskóla Íslands og mig hafði lengi langað að nota hugbúnaðinn við 

kennslu.  Ég hafði áður notað Microsoft FrontPage og Adobe Dreamweaver 

til vefsíðugerðar. Sólveig Jakobsdóttir prófessor á Menntavísindasviði setti 

mér og þremur öðrum nemendum fyrir samvinnuverkefni sem fól í sér að 

útbúa námsefni í Moodle. Þar með kynntist ég aðgerðum og möguleikum 

Moodle í kennslu og ræddi við kerfisstjóra skólans míns í Portúgal um kosti 

þess til þess að geta notað hugbúnaðinn með nemendum mínum við 

skólann. Moodle er opinn hugbúnaður og fæst án endurgjalds auk þess sem 

engin mánaðargjöld þarf að greiða eins og annars er algengt fyrir notkun á 

vefumsjónarkerfum. Kerfið er áreiðanlegt og einfalt í notkun. Það er hannað 

þannig að auðvelt er að setja það upp og vinna í því þótt notandi hafi ekki 

mikla reynslu. Vefumsjónarkerfið heldur utan um allar þær upplýsingar sem 

verða á vefnum, jafnt texta, myndir, skjöl, gagnvirk próf og annað stafrænt 

efni. 

Skólinn minn í Portúgal bauð kennurum upp á aðgang að Moodle en 

fáum hefur tekist að nýta það við kennslu. Um þetta gildir eins og svo mörg 

önnur tækifæri sem UST veitir í kennslu að það fer eftir kennurum, áhuga 

þeirra og þekkingu á tækni og möguleikum hennar hvort þeir færa sér hana 

í nyt og hvernig það gengur. Tímaskortur, takmarkað aðgengi að búnaði eða 

lítill stuðningur geta líka sett hömlur á þróun kennara í starfi. Ég benti 

ýmsum samkennurum mínum á kosti námsvefs en allir bentu á að þeim 

fannst þeir ekki hafa nógan tíma auk þess sem engan stuðning er að fá í 
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skólanum við notkun á hugbúnaðinum. Þó er aldrei að vita nema ég geti 

hjálpað þeim að loknu meistaraverkefninu. Þessu tengt fann ég niðurstöður 

úr rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur, Ásrún Matthíasdóttur og Jóni Friðriki 

Sigurðssyni (2008) á starfsánægju og starfsumhverfi 

framhaldsskólakennara. Rannsóknin er megindleg og var gagna aflað með 

spurningalista um líðan, lífsstíl, starfsánægju, starfsumhverfi og 

vinnuaðstöðu. Svarhlutfall var 87% en 28 skólar tóku þátt úr öllum 

landshlutum. Samtals svaraði 901 kennari könnuninni. Þar kom einmitt fram 

að tæplega helmingi þátttakenda fannst vinnuálagið ójafnt og verkefnin 

hlaðast upp. Um helmingur þátttakenda í þessari rannsókn taldi sig vera 

undir töluverðu álagi við vinnu sína. Álagið tengdist fyrst og fremst yfirferð 

verkefna og úrvinnslu námsmats, en einnig fundu þátttakendur fyrir miklu 

álagi í kennslustundum og við undirbúning kennslu. Rannsóknin sýndi 

jafnframt fram á að þessir álagsþættir hafa áhrif á starfsánægju 

framhaldsskólakennara. Þeir kennarar sem fundu fyrir þessum álagsþáttum 

voru marktækt óánægðari í starfi en þeir sem töldu sig ekki finna fyrir þeim 

(Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 

2008).  

4.1 Námsvefurinn, útlit og hönnun  

Við hönnun og framsetningu á námsvefnum í Moodle leitaðist ég við að 

hafa vefinn  aðgengilegan og auðveldan í notkun. Útlitið 

vildi ég hafa í  léttum dúr með ljósum litum og við 

nánari skoðun á bakgrunnum valdi ég 

bakgrunn með nafninu Sky High. Af 

forsíðu Moodle þarf að velja Turn 

editing on til þess að hanna útlit og 

setja inn námsefni og/eða búa til 

námsefni. Úr valmynd á hægri hönd 

er valið Edit Course Settings og þar 

undir Force theme er hægt að velja 

bakgrunn námssíðu. Gallinn er sá að 

það þarf að velja stíl og vista áður en 

hægt er að sjá útlitið. Best væri ef 

hægt væri að fara yfir hvern stíl með 

bendlinum og sjá samstundis útlitið 

breytast.  

   

                                                                                 Mynd 3. Val á bakgrunni 
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Á sama stað valdi ég  útlit á uppsetningu námsefnis með því að velja í 

Course Layout > Topics format þar sem námsefni á námskeiðinu fer undir 

titil hvers kafla.     

 

 

 

 

 

Mynd 4. Útlit uppsetningar á námsefni 

Á sama stað eða í Edit course settings er hægt að velja hvort sýna eigi allt 

námsefnið á sömu síðu eða hafa einn kafla á hverri síðu og valdi ég að hafa 

alla kaflana sýnilega saman á einni síðu svo nemendur hefðu heildaryfirlit 

yfir efnið. Eins er hægt að velja hve margar af tilkynningum eigi að sjást á 

síðunni og fannst mér nóg að sýna síðustu fjórar tilkynningar, of mikið 

verður yfirþyrmandi. Það er einnig hægt að rita inn titil fyrir síðuna, velja 

hámarksstærð á efni sem nemendur geta hlaðið inn og gefa gestum 

aðgangsorð inn á síðuna. Ég valdi 256 megabæti sem hámarksstærð og 

IGCSE í hástöfum sem lykilorð fyrir gesti. Því næst ritaði ég kynningartexta á 

forsíðuna með því að smella á hnappinn Edit summary af forsíðu. Ég notaði 

síðar Add a resource og Add an activity til þess að bæta við síðuna 

spjallstað, fyrir nemendur og kennara og stað fyrir kennara til þess að bæta 

við nýjum fréttum eða verkefnum. Einnig var til hvatningarbætt við möppu 

til þess að sýna nemendum, myndir af fyrri nemendum við síðustu útskrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Umræðusvæði og efni á forsíðu 
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Þegar hér var komið sögu vildi ég bæta við dagatali til 

þess að setja inn á það mikilvægar dagsetningar fyrir 

nemendur. Eins og allt nýtt efni getur verið flókið tók 

það smá stund að uppgötva hvar þetta var gert á 

síðunni og tókst að fá svar við því með því að nota 

hjálparsíðu Moodle. Velja þarf Add A Block og 

Calendar, ég bætti við dagsetningu prófa og fleiri gluggum fyrir upplýsingar 

eins og þær hverjir væru innskráðir á sama tíma og hvaða nemendur væru 

skráðir í námskeiðið. Einnig kom ég fyrir glugga undir nemendaspjall í 

rauntíma. Þegar hér var komið sögu átti eftir að fylla inn kaflaheitin en fyrsti 

kaflinn fjallar um námsskrá, námsmarkmið og glósur. Á eftir bætti ég við 12 

köflum bókarinnar og að lokum tveimur lokaköflum með heitinu Gagnvirkt 

próf úr námsefninu og annað efni (Final Quiz & Other Resources) og Fyrri 

próf og svör við fyrri prófum (Past Papers & Mark Schemes). Námsefni er 

svo bætt við með Add a resource / Add an activity eins og áður hefur fram 

komið. 

Mynd 7. Forsíða námsvefsíðu 

4.1.1 Kostir og gallar við notkun námsumsjónarkerfisins Moodle 

Eins og jafnan við fyrstu notkun hvers hugbúnaðar þá er þörf fyrir að prófa 

sig áfram og nota hjálparsíðu ef slík er fyrir hendi. Ég gerði hvort tveggja og 

tók mér tíma til þess að prófa ýmsar aðgerðir til að sjá hver útkoman yrði og 

virkni fyrir kennara og nemendur. Eins og komið hefur fram er tímafrekt að 

ákveða bakgrunn námskeiðs og finna út hvernig valið útlit kemur út á 

Kaflaheitin 

Mynd 6. Dagatali bætt við 
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síðunni en flestar aðrar aðgerðir eru auðveldar í notkun og því meira sem 

fæst við forritið því ánægðari er ég með útkomuna. Ég hafði prófað að búa 

til fjölvalspróf en hafði ekki prófað alla möguleikana í boði og komst að raun 

um að það er erfiðara en sýnist. Með æfingunni og leit að hjálp eða 

lausnum á internetinu er allt hægt ef viljinn er fyrir hendi.  
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5 Gerð námsefnis fyrir námsvefinn 

Vegna umfangs vinnu við gerð námsefnis fyrir hvern kafla bókarinnar ákvað 

ég að útbúa námsefni fyrir 7 af 12 köflum bókarinnar og láta það duga fyrir 

þetta verkefni. Ég mun vissulega halda áfram námsefnisgerð í framhaldinu 

og hef þegar fengið beiðnir frá nemendum mínum í þá veru. Hér á eftir eru 

talin viðfangsefni fyrstu sjö kaflanna. Námsefni sem ég hef lagt fram á 

námsvefnum í Moodle er tilgreint í svigum: 

1. Vélbúnaður (gagnvirkt vefpróf, hljóðskrá, 1 myndbútur og gagnvirk 
skjákynning)  

2. Öryggisafrit og geymsla (gagnvirkt vefpróf og hljóðskrá)  

3. Stýrikerfi og hugbúnaður (gagnvirkt vefpróf og hljóðskrá)  

4. Ritvinnsla (2 myndbútar, hljóðskrá og samvinnuverkefni)  

5. Reikniforrit (4 myndbútar og hljóðskrá) 

6. Gagnagrunnar (2 myndbútar og hljóðskrá)  

7. Skjásýningar (1 myndbútur og hljóðskrá). 

5.1 Gagnvirk próf 

Ég byrjaði á því að útbúa spurningar fyrir gagnvirk próf úr bóklega hluta 

bókarinnar. Gagnvirku prófin eru ætluð til upprifjunar og þjálfunar fyrir 

nemendurnar. Þessi próf geta nemendur tekið eins oft og þeir vilja og eru 

eingöngu ætluð fyrir nemendur til að prófa þekkingu á efninu og gilda því 

ekki til einkunar. Linn og Gronlund (2013) benda á að fjölvalsprófatriði og 

önnur afbrigði af prófatriðum með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum 

(möguleikum á borð við rétt/rangt spurningar, spurningar með stuttum 

skrifuðum svörum og pörunarspurningar) eru mjög skilvirk þar sem 

nemendur geta svarað tiltölulega mörgum spurningum á stuttum tíma. Við 

mat á frammistöðu nota ég stigatalningu með vélrænum hætti í Moodle. 

Hlutlæg talning stiga, hár áreiðanleiki miðað við próftíma og fjárhagsleg 

hagkvæmni eru helstu kostir þessarar mælingartækni (Linn og Gronlund 

2013).  

Stafrænt og gagnvirkt námsefni hefur mikið gildi fyrir mig og nemendur 

mína þar sem það er aðgengilegt, jafnt í skólastofunni, heima fyrir og að 

heiman og ekki eyðileggur það fyrir að foreldrum gefst færi á að fylgjast 

með framvindu í námi barna sinna. Við prófagerðina er mikilvægt að vanda 

vel til verka bæði við gerð spurninganna sjálfra, svo og leiðbeiningar og 

uppsetningu.   
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5.1.1 Prófagerð í Moodle  

Fyrst er próf valið sem viðfang í áfanga eða Add an activity > Quiz og 

eiginleikar prófs skilgreindir. Næst er sýslað með spurningar sem eiga að 

tilheyra prófinu. Ég stillti prófið á þann hátt að nemendur fá að sjá dæmi um 

rétt svar og frekari upplýsingar fylgja með hverri spurningu. Við lok prófs fer 

Moodle yfir prófið sjálfkrafa og gefur nemendum endurgjöf. Auk einkunnar 

geta nemendur farið yfir röng svör og séð nánari útskýringu á réttu svari 

sem og tengdar upplýsingar. Ef tíminn rennur út áður en nemendur klára 

prófið, vistast prófið samt sem áður og nemandi getur séð útkomu sína. Á 

þennan hátt fær nemandinn fljótt upplýsingar um gengi sitt á prófinu og 

hversu vel hann þekkir kaflann í bókinni.  

 

 

 

 

Mynd 8. Fjölvalsprófatriði í Moodle 

Þegar Quiz hefur verið valið opnast form þar sem hægt er að setja upp 

prófið. Því er skipt upp í nokkra hluta. Við flest stillingaratriði er 

spurningarmerki sem hægt er að smella á til að fá útskýringu á viðkomandi 

atriði. Ég byrjaði fyrst á prófi í vélbúnaði og ákvað að leyfa nemendum að 

gera 10 tilraunir og fá 30 mínútur til þess að svara 12 spurningum; 4 

fjölvalsspurningar, 3 stutt skrifuð svör og 5 satt/ósatt spurningar.  

 

 

 

 

                                     
Mynd 9. Spurningar settar upp í gagnvirku prófi 
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Ég útbjó einnig gagnvirkt próf fyrir kaflana Öryggisafrit og geymslubúnað og 

Stýrikerfi og hugbúnað. Bæði prófin gefa nemendum 30 mínútur fyrir hverja 

tilraun og eru 10 tilraunir leyfilegar. Hæsta einkunn er lokaeinkunn. Í 

Öryggisafrit og geymslubúnaður eru 10 spurningar; 1 fjölvalsspurning, 4 

satt/ósatt spurningar, 3 stutt skrifuð svör og 2 pörunarspurningar. Í 

Stýrikerfi og hugbúnaður eru 12 spurningar; 2 eyðufyllingar, 3 

fjölvalsspurningar, 4 satt/ósatt spurningar og 3 pörunarspurningar. 

Einkunnir eru á bilinu      G, 100% gefur A*, 80% og hærra gefur A, 70% og 

hærra gefur B, 60% og hærra gefur C o.s.frv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Útlit prófs eins og það kemur fyrir sjónir nemenda  

Kennari getur svo fylgst með hversu oft nemendur taka prófin, hvaða 

spurningar eru að vefjast fyrir þeim og hvernig þeim gengur.  

5.2 Hljóðskrár 

Við nám í Háskóla Íslands þótti mér mikilvægt að geta hlustað á fyrirlestra 

eða skjákynningar til þess að undirbúa mig fyrir próf. Mér var þá oft hugsað 

til þess hve gott það væri ef hægt væri að hlusta á þessar upptökur úr 

snjallsíma eða úr mp3-spilara. Því miður var það ekki í boði en þarna var 

komin hugmynd að námsefni fyrir nemendur mína. Ég safnaði saman öllum 

mikilvægustu atriðum hvers kafla og las þau upp og notaði forritið Camtasia 

til þess að taka upp og vista upptökurnar sem mp3-skrár. Með þessu móti 

geta nemendur mínir hlustað á aðalatriði hvers kafla á leið í skólann, á 

heimleið úr skóla, á leið á íþróttaæfingu, við tiltekt heima o.s.frv. Með þessu 

móti eru nemendur líka hvattir til að nota snjallsíma sína eða önnur tæki til 

þess að taka upp eigin glósur og/eða efni sem þeir eiga erfitt með að muna. 

Í kaflanum Upptaka með Camtasia sést hvernig hægt er að vista hljóðið á 

auðveldan hátt.  
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5.3 Samvinnuverkefni 

Ég hannaði eitt samvinnuverkefni byggt á einum af myndbútunum.  

Verkefnið er paravinna þar sem tveir nemendur vinna saman og byrja á því 

að fá heimavinnu við að horfa á myndbút þar sem ég fer yfir aðgerðir í 

ritvinnsluforriti. Í kennslustund fá nemendur verkefnið í hendurnar og nota 

aðferðirnar sem lærðar voru með áhorfi og hlustun á myndbút. Þeir mega 

hlusta á myndbútinn eins oft og þörf er á og eru skil í formi skýrslu sem 

síðar er notuð til undirbúnings fyrirlestrar með notkun skjákynningar. 

5.4 Myndbútar 

Undirbúningur efnis fyrir myndbúta og upptaka þeirra var verkefnið sem 

mér þótti mest ögrandi og gera mestar kröfur. Samtals 10 myndbútar voru 

teknir upp í hugbúnaðinum Camtasia. Í fjórum myndbútum notaði höfundur 

sýniseintök af prófum frá prófnefnd Pearson Edexcel. Þessi tegund 

myndbúta er öðruvísi af því leitinu til að fyrst taka nemendur verklegt próf 

og heimavinnan er að horfa á myndbútinn og sjá þannig hvernig prófið er 

leyst áður en farið er yfir það í tíma og sýnt nánar hvernig gefið er fyrir 

prófið. Það var einfaldara að taka þessa myndbúta upp þar sem ég gat 

notað að miklu leyti textann úr prófinu við upptökuna. Myndbútana er 

einnig hægt að nota sem heimavinnu til að undirbúa nemendur við að leysa 

sama verkefni í kennslustund og mun ég prófa báðar aðferðir til þess að 

finna út hvað hentar nemendum betur. 1 myndbútur er upptaka 

skjákynningar sem nemendur horfa á og svara spurningum (quiz) áður en 

þeir koma til kennslu. Í kennslustund verður svo unnið með verkefni og 

spurningar tengt heimavinnunni.  

Við gerð myndbúta voru stillingar á hljóði og hraði talaðs máls eitthvað 

sem þurfti að þjálfa upp og gera með heilmargar tilraunir þar til ég var orðin 

sátt við útkomuna. Ég gerði nokkrar prufu upptökur og vistaði þær inn á 

YouTube og sendi tengilinn á vini og vandamenn til prófunar. Með þessu 

móti fékkst góð svörun og í nokkrum tilfellum fannst þeim ég lesa efnið 

frekar hratt og fundust tvær villur við hreyfingu músar á milli staða. 

Enskukennari og samstarfsmaður minn gaf mér góðar athugasemdir þar 

sem honum fannst ég mætti leggja meiri áherslu á lesin orð með sterkari 

framburði á vissum orðum. Mistök við notkun músar hentu einstöku sinnum 

þar sem það getur verið flókið að lesa tilbúið efni á sama tíma og aðgerðir 

eru gerðar á skjánum. Við gerð næstu myndbúta hannaði ég kennsluefnið 

og textann sem lesinn var upp. Þetta er því kennsluefni sem nemendur 

skoða heima og prófa sig svo áfram í kennslustund við þær aðgerðir sem 

þarna eru til umfjöllunar. Ég prófaði að taka upp aðgerðir eftir minni en 
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varð aldrei sátt við útkomuna og eyddi því fjölmörgum upptökum. Ákvað þá 

að leysa vandann með því að rita allt efni upp fyrir upptöku, prenta það út 

og hafa til hliðsjónar. Upptökurnar gengu mun betur en engu að síður þurfti 

margar upptökur áður en vel til tókst bæði vegna þess að ég er með ensku 

sem annað mál, fannst framburður stundum of íslenskur og gerði of miklar 

kröfur. 

5.4.1 Upptaka með Camtasia 

Ég hafði kynnst notkun Camtasia við störf mín sem tæknimaður Smiðju við 

Háskóla Íslands og við lestur og ábendingar fleiri kennara virtist það bera af í 

samanburði við annan slíkan upptökuhugbúnað. Við ræsingu forrits er hægt 

að velja um nokkrar tegundir upptöku. Ég valdi að taka upp skjáinn með 

hljóði > New Screen Recording. Camtasia Recorder glugginn kemur upp og 

gefur höfundi kost á að prófa hljóðstillingar og hversu stóran hluta skjás eigi 

að taka upp með Select area to record.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Skjáupptaka í Camtasia. 

 

       

     

Mynd 12. Val upptökusvæðis og hljóðstillingar 
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Að svo stöddu opnast upptökuglugginn með skjástærð að mínu vali eða 

1.366 punkta vídd og 768 punkta hæð. Þegar smellt er á Record fer 

upptakan í gang og sýnikennsla hefst. Að henni lokinni er nóg að smella á 

F10 á lyklaborðinu og upptakan stöðvast og val um að hlusta á upptöku, 

eyða upptöku eða vista 

upptöku er í boði. Í mörgum 

tilfellum valdi ég að eyða 

upptöku þar sem ekki hafði 

gengið sem skyldi. Ef upptaka 

tókst vel valdi ég að breyta 

upptökunni með Camtasia > Edit my recording. Að taka upp getur verið 

tímafrekt en það getur líka átt við breytingar á myndbút og að gera hann 

tilbúin til vistunar.  

    Mynd 14. Upptaka gerð tilbúin til vistunar 

Myndbútinn þarf að draga niður á tímalínuna til þess að geta breytt 

stillingum og gert hann tilbúinn til vistunar. Á tímalínunni er hægt að klippa 

myndbútinn til, stilla hljóðið hærra eða lægra, stækka eða minnka ákveðinn 

hluta skjás, bæta við texta, bæta við myndum og titilsíðu og eru það 

aðgerðirnar sem ég notaði sem mest. Ég byrjaði á því að hlusta á 

myndbútinn og laga til hljóðið með hljóðstillingarglugga Audio 

Enhancements. Þær stillingar komu í flestum tilfellum ekki nógu vel út og 

notaði ég þá Volume up og Volume down stillingar á tímalínu.  

 

 

Mynd 13 Upptaka sett í gang 

Myndbútur dreginn niður á tímalínuna 

Mynd 15. Hljóðstillingar 
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Zoom-n-Pan 

Captions 

Því næst notaði ég myndatexta eða Captions, mikið til þess að hafa 

útskýringar einnig í texta, til að auðvelda nemendum áhorfið. Þegar búið er 

að rita inn textann og ákveða stærð, lit og bakgrunn textaboxa er þörf á að 

ákveða hversu lengi textaboxið birtist á skjánum í senn og er það gert á 

tímalínunni. Zoom-n-Pan var einnig mikilvægt tól til þess að stækka svæðið 

til að auðveldara væri að sjá aðgerðir þegar þær eru valdar á skjánum. 

Mynd 16. Textareit bætt við skjáinn 

Í lok hvers myndbútar vildi ég kveðja nemendur mína 

með vel völdum hvatningarorðum. Slík spakmæli fann ég með því 

að leita í leitarvél á netinu undir leitarorðinu „quotes about education.“ Ég 

skoðaði nokkrar vefsíður og ákvað að nota  vefsíðuna Goodreads af 

eftirfarandi vefslóð http://www.goodreads.com/quotes/tag/learning. 

Hvatningarorðum bætti ég við með því að bæta við titilsíðu > Create a title 

clip sem dregin er fyrir aftan síðasta myndbútinn. Að þessu loknu setti ég 

Transition á milli lokamyndbúts og titilglæru svo skiptingin myndi koma vel 

út. Þegar hér er komið sögu er ég tilbúin að vista myndbútinn og vel 

Produce video as. Í flestum tilfellum notaði ég Custom production settings 

> AVI video. Eftir biðstund sem fer eftir lengd upptöku er skráin með avi-

sniðinu tilbúin. Að því búnu get ég hlaðið skránni inn á YouTube og sett 

tengil á myndina undir námsefni á námsvefnum í Moodle. Við upptöku á 

hljóði valdi ég mp3-snið í stað avi. Í einu tilfelli notaði ég 

skjákynningarforritið Microsoft PowerPoint til upptökunnar.  

http://www.goodreads.com/quotes/tag/learning
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Ef búið er að setja upp hugbúnaðinn Camtasia í tölvunni er nóg að opna 

skjákynningahugbúnaðinn og velja Add-ins. Þá birtist gluggi með 

upptökumöguleika, stillingu hljóðupptöku- og vefmyndavélar, 

upptökuvalmöguleikar og hjálparhnappur. Ég hannaði fyrst skjákynninguna 

og setti allan textann til upplestrar undir hverja glæru. Því næst valdi ég 

hreyfingu eða Animation til þess að stilla hvaða mynd og texti kæmu upp 

við hvern músarsmell og í hvaða röð. Þetta var mjög tímafrekt en kemur vel 

út og er í samræmi við textann sem lesinn er. Ég prentaði út allar 

skjámyndir með texta áður en hægt var að hefja upptöku og æfði lestur til 

að ná nógu góðu flæði við kynninguna.  

Mynd 17. Upptaka á skjákynningu 

Ég vel rauða hnappinn Record til að hefja upptöku og þarf að velja Ctrl + 

Shift + F9 til að gera hlé á upptöku. Þetta er frekar óhentugt þar sem það 

tekur tíma að velja alla þrjá hnappana. Ef upptaka er ekki tekin í gegnum 

skjákynningarforritið er nóg að ýta á F9 til að gera hlé og því hentugra að 

nota þann möguleika. Glærurnar urðu 15 talsins og þurfti fjölmargar 

tilraunir áður en ég varð ánægður með útkomuna. Við lok upptöku er nóg 

að vela Esc og Save til að vista upptökuna. Þá opnast Camtasia og gefur 

höfundi tækifæri eins og áður til þess að klippa myndbútinn, bæta við 

titilglærum, setja texta inni í tilbúin snið eða bæta við eigin myndum sem 
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hafa verið sóttar inn í forritið og breyta ýmsum atriðum eins og hljóðstyrk 

og nær/fjær stillingum.   

5.4.2 Kostir og gallar við notkun Camtasia 

Ég kann einstaklega vel við Camtasia og hef nú samt sem áður ekki kannað 

alla möguleika þess né prófað forritið til hlýtar. Engu að síður notaði ég 

Captions og Zoom-n-Pan í fyrsta sinn og fannst þessir möguleikar breyta 

upptökunni, heilmikið bæta gæðin. Það er mjög tímafrekt að stilla nær/fjær 

stillingar en útkoman verður betri fyrir áhorfendur. Það er hægt að nota 

sjálfstillingu en í mörgum tilfellum virkaði það ekki vel þar sem 

hugbúnaðurinn getur ekki vitað hvert höfundur vill beina athyglinni í hvert 

skipti. Hljóðstillingar gengu brösuglega í upphafi og lenti ég í upphafi í 

miklum erfiðleikum með að finna góða stillingu fyrir hljóðnema og ef hlé 

hafði verið gert á upptöku lenti ég í heilmikilli vinnu við að klippa 

myndbútana saman svo vel tækist til því þegar hlé er gert og byrjað aftur 

seinna byrjar höfundur ekki endilega í sama tón og erfitt að stjórna slíku. En 

eins og segir í góðu máltæki, Alexsander Lowen, sem ég notaði í lok eins 

myndbútsins: „No one is exempt  rom the rule that learning occurs through 

recognition of error.“ Kennarar eru e  ert eins æmi og   einni uppt  u var 

innsláttarvilla við sýnikennslu og í stað þess að gera aðra upptöku benti ég á 

villuna með notkun Captions og taldi það gott tækifæri til þess að benda 

nemendum á að við gerum öll mistök og þau eru gott tækifæri og huglægt 

verkfæri til að læra af. Eins og áður kom fram var upptökuvalmöguleiki í 

skjákynningahugbúnaði ekki eins góður og notkun upptöku beint úr 

Camtasia.        
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6 Umræða 

Upplýsingatækni verður sífellt mikilvægari í lífi okkar, bæði í námi fólks og 

daglegu lífi ungra nemenda en einnig síðar þegar nemendur hafa útskrifast 

og fara að leita að vinnu. Við atvinnuleit þarf yfirleitt að útbúa rafræna 

ferilsskrá. Margir vinnustaðir bjóða líka upp á að fylla út rafræn form á 

netinu og á þeim flestum þarf að útskýra tölvukunnáttu og gera grein fyrir 

því til hvaða hugbúnaðar umsækjandinn þekkir. Samkeppni um 

eftirsóknarverð störf er mikil og tölvukunnátta oftast eitt af því sem máli 

skiptir við val á starfsmönnum. Sá sem býr yfir góðri kunnáttu og reynslu í 

tæknimálum er að jafnaði hæfari umsækjandi en sá sem gerir það ekki. 

Tækninni fleygir fram en færri hafa aðgang að gæðunum en vilja. Margir 

binda vonir við opinn aðgang að hugbúnaði og opnu menntaefni sem nýst 

getur í kennslu og aukið aðgang nemenda að björgum í námi. Þá skiptir 

fagleg starfsþróun kennara og kennsluaðferða hans miklu máli líkt og líkanið 

TPCK útskýrir um tengsl tækniþekkingar, kennslufræði og faglegs inntaks í 

námi og kennslu. Þetta mætti innleiða betur í kennaranámið en ég tók eftir 

því að nemar sem ég lenti með í hópvinnu árin mín í kennaranámi voru 

misklárir við notkun nauðsynlegra forrita eins og ritvinnslu- og 

skjákynningarforrita og sem þó þykir mikilvægt að þekkja og ráða við á 21. 

öld. Um leið eru menntastofnanir og kröfur þjóðfélagsins sífellt að hallast 

meira í þá átt að nemendur læri í blönduðu námi og að þar með verði námið 

tengdara daglegum veruleika ungmenna í tæknivæddum heimi (Neelie 

Kroes (2013).  

Ekki þarf að svipast lengi um á netinu til að sjá hve mikill áhugi er á 

þróun í átt blandaðs náms með hjálp tækninnar. Prófessor Picciano bendir á 

að kennarar þurfi að nota kennsluaðferðir sem mæta fjölbreytileika 

nemenda, því nemendur geta verið á margbreytilegum aldri, af mismunandi 

persónuleika og með mismunandi námsstíl. Af þessarri ástæðu verða 

kennarar að leitast við að nota mismunandi kennsluaðferðir í blönduðu 

námi með bæði hefbundinni kennslu (e. face-to-face) og með netkennslu, 

sem hæfir víðum nemendahópi. Hagræðingin sem mismunandi verklag felur 

í sér er að nemendur fá reynslu í notkun aðferða sem henta þeim og fá líka 

þjálfun og reynslu í notkun annarra leiða (Picciano, 2009). Sjálf er ég 

áhugasöm um að þróa mína kennsluhætti með blandað nám að leiðarljósi. 

Ef nemendur lifa og hrærast með tölvum og stafrænum miðlum þá finnst 

mér eðlilegt að bjóða þeim upp á blandað nám þar sem þeir geta átt 

greiðan aðgang að stafrænu námsefni auk hefðbundnara námsefnis sem í 

boði er, í mínu tilfelli kennslubókar til að undirbúa nemendur fyrir IGCSE 

ICT. Ég bý ekki við stuðning til mikillar starfsþróunar á vinnustað en verkefni 
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þetta hefur gert mér kleift að komast vel á veg við það krefjandi 

úrlausnarefni að breyta námi og kennslu í hefðbundinni kennslustofu yfir í 

blandað nám þar sem nemendur geta haft mikinn stuðning af námsefni og 

samskiptum í stafrænu umhverfi. Eftir leit af upplýsingum á netinu til þess 

að sjá stöðuna í þessum efnum, sem ég hef talið upp hér í greinagerðinni 

virðast margir kennarar sammála því að í dag sé þörf á stafrænum 

kennslustofum eða blandaðri kennslu. Tímaskortur á við í mínu tilviki og 

hafði ég í eitt ár verið að hugsa um að breyta yfir í blandað nám og hvaða 

leið væri best að fara en tíminn var af skornum skammti og sat þetta á 

hakanum þar til núna. Tímaskortur og álag virðist hafa áhrif á fleiri kennara 

en samkvæmt rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur, Ásrúnu Matthíasdóttur 

og Jóns Friðriks Sigurðssonar (2008) segist helmingur kennara úr 28 

framhaldsskólum á Íslandi vera undir vinnuálagi og að verkefnin hlaðist upp. 

Þetta á líka við um mitt starf en í tækninni kunna að búa tækifæri til að létta 

á sumum af þeim verkefnum eða auka gæði. Bara við það eitt að útbúa 

gagnvirk próf á netinu minnkar álag á mig við yfirferð þar sem 

hugbúnaðurinn sér um það sjálfur og gefur nemendum svörun og geta þeir 

farið yfir það sem þeir gerðu rangt og jafnvel tekið prófið aftur. Gagnvirku 

prófin eru líka notuð til þess að styðja við vendikennsluna en nemendur 

horfa þá fyrst á myndbút og sitja svo gagnvirka prófið áður en þeir koma til 

kennslu. Ég hef kennt þetta námsefni síðastliðin 3 ár án þess að markmiðin 

hafi breyst og kennsluefnið er það sama. Ekki er heldur stefnt á neinar 

breytingar frá prófnefnd sem þýðir að ég get notað kennsluefnið áfram. Ég 

geri því ráð fyrir að spara mér heilmikinn tíma og orku með gerð stafræns 

kennsluefnis sem hægt er að nota aftur og aftur. Hugbúnaður þróast hratt 

og því gæti þurft að taka upp sama myndbútinn aftur en það þýðir ekki að 

skólinn uppfæri strax í nýja útgáfu svo kennsluefnið væri ennþá hægt að 

nýta. Kennslan hingað til var hefðbundin eða fyrirlestur til þess að kynna 

nýtt efni og síðar lestur efnis úr bók fyrir næstu kennslustund og vinnsla 

verkefna í lok hvers kafla í kennslustund og heima.   

Ég kynntist í námi mínu kostum blandaðs náms og jafnvel vendikennslu 

þó að hún hafi ekki endilega verið kölluð því nafni. Mér finnst frábært 

framtak Háskóla Íslands að setja fyrirlestra á netið, hvar sem þeirri aðferð er 

beitt og notkun Moodle reyndist mér mjög vel í náminu. Fyrirlestra hlustaði 

ég stundum á oftar en einu sinni og sér í lagi þá sem voru góðir og til 

upprifjunar fyrir próf. Kennarar eru þó misfærir við notkun upptökubúnaðar 

og sumar skjákynningar betri en aðrar og því fannst mér kjörið að þjálfa mig 

upp og þróa þessa kennsluaðferð. Moodle gerir mér einnig kleift að nýta 

kenningar hugsmíðihyggju sem ég hef lengi aðhyllst og hjálpar 
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námsvefurinn mér að kynnast nemendum og námsstíl þeirra betur og fá 

nemendur til þess að ræða saman um námið og vinna saman að verkefnum.  

Fyrsta rannsóknin sem ég fann um vendikennslu (Fulton, 2012) hvatti 

mig til þess að skoða kosti hennar sérstaklega enda afgerandi munur á 

flutningi úr hefðbundinni kennslu yfir í vendikennslu eða úr 21% upp í 

94,4%. Hinar rannsóknirnar sem ég fann til og las um vegna þessa verkefnis 

höfðu allar svipaða sögu að segja um hækkunir einkunna, ánægju kennara 

þar sem þeir fengu m.a. betri tíma með nemendum í kennslustund, 

kennslustundir nýtist betur og tækifæri aukist þar með fyrir skapandi vinnu. 

(Herreid og Schiller, 2012, Ruddick, 2012, Kay og Kletskin 2012, Bishop og 

Verleger 2013, Moravec, Williams, Aguilar-Roca og O’Dow   2    . Ég er 

sammála því sem fram kemur í rannsóknar- og umræðugreinum um kosti 

vendikennslu enda nýti ég hana í því blandaða námi sem ég hef verið að 

þróa smám saman. Ég hef jafnmikil eða meiri samskipti við nemendur mína 

en áður og fæ um leið betra tækifæri til þess að kynnast þeim betur og 

vinna með þeim sem leiðbeinandi í kennslustund. Myndbútana nota ég 

bæði sem kennslu á neti fyrir nemendur til þess að skoða fyrir kennslustund 

og í einhverjum tilvikum í kennslu sem auka stuðningur við nemendur og við 

mig sjálfa. Það sem ég á við með auka stuðningi er að ég nota sýnikennslu á 

gagnvirkri kennslutöflu í tíma og síðar eiga nemendur að leysa verkefni með 

sömu aðferð. Það eru alltaf einhverjir nemendur sem ná ekki að fylgjast 

með og þurfa endurtekningu og þá er tilvalið að gefa þeim hlekk á myndbút 

í stað þess að endurtaka kennsluna í eitt eða nokkur skipti og ná ekki að sjá 

hvernig nemendum gengur og leiðbeina þeim áfram. Með þessu móti fæst 

betri tími til þess að ganga á milli nemenda, fylgjast með að þeir séu ekki að 

gera eitthvað annað og að geta hvatt þá áfram auk þess sem færri 

nemendur eða enginn þeirra þarf að bíða aðstoðar. Þessu til vibótar geta 

nemendur sem misstu úr kennslu fengið tækifæri til þess að sjá myndbút 

um efnið auk þess sem allir nemendur geta notað efnið síðar til upprifjunar 

fyrir próf.   

Ég hef þegar prófað mig áfram með myndbútana og meðal annars leyft 

nemendum 11. bekkjar að nota vefsíðuna til upprifjunar fyrir prófið sem 

þeir sitja 12. maí 2014. Nemendur voru mjög hissa á því að ég hefði lagt 

þetta á mig fyrir þá og voru mjög þakklátir. Hljóðskrárnar voru strax sóttar 

af flestum nemendum til að hlusta á fyrir prófið og  fannst þeim þetta 

frábær leið til að læra utanbókar á heimleið í rútunni eða á leið skólann 

(sumir nemendur koma langt að og eru um klukkustund í rútu að komast 

heim til sín). Ég leyfði 10. bekk að horfa á myndbúta um reikniforritið 

Microsoft Excel fyrir kennslustund og ég merki þegar hagræðingu við 

kennslu og þakklæti nemenda sem hafa borið fram óskir um fleiri myndbúta 
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og gagnvirk próf. Þannig hef ég tekið stutt skref í átt að vendikennslu og 

leitast við að nýta kosti blandaðs náms. Þetta er tímafrekt verkefni og sér í 

lagi á meðan lært er á upptöku- og námsumsjónarforritin og önnur verkfæri 

en kostirnir eru fleiri og með æfingunni verður þetta minna mál, það hef ég 

þegar fundið.  Eftir að ég byrjaði að setja myndbútana inn á YouTube fór ég 

að taka eftir fleiri kennurum að gera hið sama fyrir nemendur að undirbúa 

sig fyrir sama próf, IGCSE ICT, svo þetta er greinilega eitthvað sem fleiri en 

ég eru farnir að huga að og má jafnvel tala um hreyfingu á þessu sviði og 

áhugaverða möguleika á samstarfi.  Fyrir þremur árum þegar mig vantaði 

svona efni sem mest fann ég ekkert af því efni sem nú er í boði. Það breytir 

öllu fyrir kennara sem hafa lítinn tíma til þess að búa til kennsluefni að hafa 

aðgang að hentugu kennsluefni án þess að þurfa að greiða fyrir það. 

Hugmyndafræðin og allt framtak um opið menntaefni eða OME  er því eins 

og ljós í myrkrinu fyrir aðþrengda kennara. Ég vona að fleiri 

upplýsingatæknikennarar geti notað eitthvað af myndbútunum sem ég hef 

útbúið eða fylgi á eftir og prófi sig áfram með blandað nám og 

vendikennslu. Nemendur og kennarar þurfa notendanafn og lykilorð til þess 

að komast inn á Moodle en ég hefði frekar viljað hafa opinn aðgang þar sem 

nemendur og kennarar hér og þar um heiminn hafa verið að skrifa mér á 

YouTube og beðið um aðstoð. Einn nemandi sendi mér beiðni um að gera 

myndbút fyrir vefsíðugerð en það er hluti af einum kafla bókarinnar og 

annar nemandi bað mig um að búa til ítarlegri myndbút um gerð skýrslu í 

Microsoft Access. Myndbútarnir eru öllum opnir á YouTube og hafa sem 

sagt vakið athygli einhverra sem eru að fást við IGCSE ICT. Ég get engu að 

síður í Moodle boðið upp á gestaaðgang og verður hann opinn kennurum og 

nemendum sem hafa áhuga á að nýta kennsluefnið. Við rannsókn á þessum 

kennsluaðferðum hefur áhugi minn aukist mikið á efninu og þróun þess í 

kennslu og ég hvet aðra kennara til að prófa bæði blandaða kennslu og 

vendikennslu til þess að gera kennsluna fjölbreyttari, skemmtilegri og 

gagnlegri fyrir þá og nemendur.  
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7 Lokaorð 

Meginmarkmiðið með því að þróa kennsluaðferðir mínar er að nám 

nemendanna verði skilvirkara svo að nemendur nái betri tökum á 

námsefninu og árangur þeirra verði betri. Með þetta að leiðarljósi notaði ég 

aðferðir við kennsluna sem rannsóknir og reynsla kennara á blönduðu námi 

og vendikennslu í bland við hefðbundnar aðferðir benda til að virki betur en 

hefðbundnar aðferðir einar sér. Hér er átt við opnari náms- og kennsluhætti 

með stuðningi tækninnar. Þessar aðferðir eiga það sameiginlegt að 

megináherslan er á að nemendur séu sjálfir virkir í náminu og hafi aðgang 

að stuðningi og menntaefni á netinu, bæði í kennslustundum og þar sem 

þeir eru staddir hverju sinni. Annað grundvallaratriði í þessum hugmyndum 

er að kennara gefst á þennan hátt meiri tími til þess að ræða við nemendur, 

kynnast þeim og námsstíl þeirra og aðstoða þá og leiðbeina við störf í 

tímum.    

Ég lærði margt nýtt við vinnu að þessu verkefni og þekking mín á 

möguleikum upplýsinga- og samskiptatækninnar með nemendum hefur 

aukist mikið. Mikill tími getur farið í að safna saman upplýsingum um 

nýtingu hugbúnaðar sem hægt er að nota kennurum að kostnaðarlausu og 

finna út hvaða hugbúnað er auðvelt að nota í hvert skipti. Eftir skoðun er 

sjónum hér aðallega beint að námsumsjónarkerfinu Moodle og notkun 

upptökuforritsins Camtasia þar sem ég átti eintak af forritinu. Val á 

verkefninu tengdist áhuga mínum á að nota UST til að auka árangur 

nemenda, hvetja þá til skapandi vinnu og virkni í skólastofunni og í 

netheimi. Það eitt að hafa aðgang að námsumsjónarkerfi sem heldur utan 

um námið frá a til ö, þar sem nemendur hafa aðgang að kennsluáætlun, 

skiladögum, prófdagsetningum, sem og öllum stafrænum verkefnum er að 

mínu mati gulls í gildi. Frekari þróun mun auk þess fela í sér að gefa 

nemendum vandaðar lýsingar um öll þau verkefni sem leysa þarf af hendi 

og hvað mikið hvert verkefni gildir auk þess sem ég stefni að því að setja 

einnig inn einkunnir og umsagnir sem nemendur og foreldrar geta fylgst 

með og skoðað. 

Kosturinn við að hafa allt efni og upplýsingar á miðlægum stað er að 

nemendur vita hvert þeir eiga að leita og kennari þarf ekki að endurtaka sig 

við nemendur og minnkar þannig aðeins álagið. Á sama hátt missa 

nemendur ekki af neinu ef þeir eru veikir eða vant við látnir því þeir geta 

farið á Moodle og skoðað kennsluefnið hvaðan sem er svo lengi sem þeir 

hafa netsamband. Þetta gerir námið aðgengilegra auk þess sem það gefur 

betri heildarsýn fyrir nemendur og kennara. 
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Í verkefninu var fólgin þýðingarmikil endurmenntun fyrir mig sem 

kennara í upplýsingatækni og leið til að tileinka mér nýjar aðferðir. Tæknin 

gegnir sífellt mikilvægara hlutverki í skólastarfi og tekur sífelldum breyt-

ingum, nú er til dæmis farið að nota spjaldtölvur talsvert við kennslu inni í 

skólastofunum (Námsgagnastofnun, 2012). Kennarar þurfa að fylgjast vel 

með því sem er að gerast í heimi tækninnar og ætla má að námsefni þeirra 

sé í stöðugri endurskoðun. Námsefnisgerðin í þessu verkefni hefur til að 

byrja með verið mikil og kröfuhörð vinna, sem eðlilegt er ef vel á að takast 

til, en ég hef staðfasta trú á því að öll vinnan muni skila sér margfalt til baka 

með betri einkunnum og auknum árangri nemenda, sem og mögulegri 

hagræðingu og minna álagi á mig sem kennara í starfi. Kennarar í 

upplýsingatækni þurfa að vera í stöðugri símenntun sem fer yfirleitt fram 

með ýmiss konar námskeiðum en eins og verkefnið sýnir getur símenntun 

og þróun í starfi byggt á kennaranum sjálfum gefist til þess tækifæri og 

svigrúm.
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Viðauki – Aðgangur að námsefni 

Opnið vefsíðuna: http://moodle2.eialgarve.com/. Veljið hlekkinn: Ano 

Letivo/School Year - 2013/2014. Veljið hlekkinn IGCSE Information 

Communication Technology Year 10 & 11. Smellið á hnappinn Log in as 

Guest og lykilorðið er IGCSE (hástafir). 

Hér fyrir neðan er hægt að sjá hvar hljóðskrár, gagnvirk próf, gagnvirk 

skjákynning og myndbúta er hægt að finna á Moodle. Eldri myndbútar voru 

gerðir áður en ég hóf vinnu við þetta verkefni. 
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