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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð til fullnaðar M.Ed.-gráðu í náms- og 

kennslufræði, með áherslu á upplýsingatækni og miðlun, frá Háskóla 

Íslands, Menntavísindasviði. Heiti verkefnisins er Innleiðing Moodle 

námsumsjónarkerfisins í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. 

Verkefnið svarar til þrjátíu eininga (30 ECTS) og er starfendarannsókn þar 

sem ég rannsakaði eigið starf og starfsvettvang. 

Ég vil þakka fjarnáms- og þróunarstjóra FÁ fyrir samstarfið í gegnum 

verkefnið og alla þá aðstoð sem þau veittu mér. Kennurum sem sátu í 

stýrihópnum eru færðar sérstakar þakkir sem og kennurum skólans sem 

tóku þátt í verkefninu og létu það yfir sig ganga. 

Leiðsagnarkennari minn við verkefnið var Sólveig Jakobsdóttir dósent við 

Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. Sérfræðingur við verkefnið var Hafþór 

Guðjónsson, dósent við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. Þeim eru 

færðar bestu þakkir. 
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Ágrip 

Markmið með verkefninu var að innleiða Moodle námsumsjónarkerfið í 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla í stað þess námsumsjónarkerfis sem verið 

hafði í notkun frá því fjarnám hófst við skólann árið 2001. Verkefnið stóð 

yfir í ríflega tvö ár eða frá haustönn 2010 til loka haustannar 2012. Um var 

að ræða starfendarannsókn þar sem ég sem starfsmaður skólans kannaði 

eigin starfsvettvang og starfshætti. Ég sem stjórnandi verkefnisins hafði 

umsjón með að þjálfa kennara og auka þannig færni þeirra í starfi með það 

fyrir augum að bæta skólastarfið og skólamenninguna. Stýrihópur var 

stofnaður sem hafði ákveðnu hlutverki að gegna í innleiðingunni og ákveðin 

verkefni með höndum, vinnusmiðja fyrir kennara var sett á laggirnar, 

námsgögn útbúin og kennurum boðið upp á kennslustundir í Moodle sem 

teknar voru upp. Gögnum var safnað með eigindlegum og megindlegum 

aðferðum. Stýrihópur svaraði skriflega spurningum sem lagðar voru fyrir 

meðlimi hópsins. Viðhorfskannanir voru lagðar fyrir kennara og 

fjarnemendur voru beðnir um að leggja mat á Moodle námsumsjónarkerfið. 

Niðurstöður viðhorfskannana leiddi meðal annars í ljós að þátttakendur 

voru almennt jákvæðir gagnvart nýju námsumsjónarkerfi. Meirihluti 

kennara var mjög sammála eða frekar sammála þeim fullyrðingum að þeir 

hefðu gert breytingar á námsáföngum sínum við yfirfærslu yfir í nýtt 

námsumsjónarkerfi og að nýtt kerfi hefði góð áhrif á þeirra kennslu. 

Meirihluti fjarnemenda voru mjög sammála eða frekar sammála þeim 

fullyrðingum að þeim líkaði vel við Moodle námsumsjónarkerfið og að þeir 

hefðu verið fljótir að læra á kerfið. 
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Abstract 

Implementation of Moodle Learning Management System in 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla 

The aim of this assignment was to implement the Moodle Learning 

Management System at Comprehensive College at Ármúli and replace the 

one which had been in use since distance learning began at the school in 

2001. The project spanned over two years, from the autumn semester of 

2010 until the end of autumn semester 2012. It was an action research 

where I, an employee of the school, researched my own field of work. I as 

the director of the project supervised the training of the faculty and 

thereby increased their skills with the goal of improving school work and 

school culture. A steering committee was founded with a certain role in 

mind during the implementation. A workshop for the faculty was put in 

place, study material made and the faculty offered lessons in Moodle. 

Data was collected with both quantitative and qualitative research. The 

steering committee gave written answers to questions which were put 

before them. Opinion polls were submitted to faculty and distance students 

were asked to assess the Moodle learning management system. 

The results of the opinion polls showed that participants were generally 

positive towards a new learning management system. A majority of the 

faculty very much agreed with or agreed with statements that they had 

made changes to their courses as they switched to a new learning 

management system and that the new system had had a positive influence 

on their teaching. 

A majority of the distance students very much agreed with or agreed 

with statements that they liked the Moodle learning management system 

and that they had been quick to learn how to use the system. 
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sem þeir eru að vinna að. 
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Helgarkveðja, 

Fríða 
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1 Inngangur 

Innleiðing á Moodle námsumsjónarkerfinu í Fjölbrautaskólanum við Ármúla 

er verkefni sem hér verður sagt frá. Verkefnið stóð yfir í rúm tvö skólaár eða 

frá haustönn árið 2010 til loka haustannar 2012. Ég fékk fjarnámsstjóra og 

þróunarstjóra skólans til liðs við mig og kennara FÁ á seinni stigum 

verkefnisins. Unnið var að tæknilegum undirbúningi í eitt skólaár en sjálft 

innleiðingarferlið stóð yfir í þrjár námsannir, frá haustönn 2011 til loka 

haustannar árið 2012. 

Það var ljóst frá upphafi að nokkur kostnaður myndi fylgja verkefninu 

vegna þeirra tæknilegur úrlausna sem lagt var til að fara í svo að vel tækist 

til. Skólastjórnendur samþykktu verkefnið á grundvelli fyrirliggjandi 

kostnaðaráætlunar sem sagði til um að stofnkostnaður greiddist upp á 

þremur árum. 

Það má segja með góðum rökum að þessi undirbúningstími sem nefndur 

er hér kom námi mínu í náms- og kennslufræði lítið við en þar sem áherslan 

í náminu var á upplýsingatækni og miðlun þá fannst mér það vera ákveðinn 

snertiflötur og þar sem mitt starf í FÁ er netstjórn, þá var erfitt fyrir mig að 

horfa alveg fram hjá þeim tíma sem fór í undirbúning og þann 

kostnaðarauka sem verkefninu fylgdi. 

Í almennri umræðu hefur mér oft fundist gæta þess  misskilnings að ekki 

fylgi kostnaður hugbúnaði sem fæst án endurgjalds á Internetinu eins og 

Moodle námsumhverfið er. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að það fylgir 

öllum hugbúnaði ákveðinn kostnaður, beinn og/eða óbeinn, hvort sem um 

er að ræða hugbúnað sem er leyfisskyldur eða frjáls hugbúnaður sem ekki 

er greitt fyrir. Þessi kostnaður ræðst fyrst og fremst af þeim aðstæðum og 

því umhverfi sem hugbúnaðurinn er settur upp í. 

Eftir að undirbúningsferlinu lauk var verkefnið kynnt fyrir kennurum og 

vinna hófst við hið eiginlega innleiðingarferli, sem er aðalefni þessarar 

ritgerðar, en innleiðingin fól í sér að ég ásamt völdum kennurum lærðum á 

og kenndum kennurum á nýtt námsumsjónarkerfi. Í upphafi var áhersla lögð 

á að kenna fjarkennurum svo þeir væru tilbúnir til kennslu í nýju 

námsumhverfi á sumarönn 2012 en stefnt var að því að nota Moodle 

námsumsjónarkerfið í fyrsta sinn í kennslu á sumarönninni. Þetta gekk eftir 

en á haustönn 2012 hélt vinnan áfram og nú var öll kennsla bæði í dagskóla 
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og fjarnámi flutt yfir í Moodle námsumhverfið og Blackboard 

námsumhverfið endanlega lagt niður. 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla (FÁ) er einn stærsti framhaldsskóli landsins. 

Á vorönn 2010 voru 125 fjarnámsáfangar í boði samkvæmt skýrslu 

fjarnámsstjóra FÁ. Þar af voru 121 áfangar kenndir og 1821 nemendur 

skráðir. Af þeim voru 276 (13%) grunnskólanemendur og 141 (um 7%) 

nemendur úr dagskóla FÁ. Meðalaldur nemenda var 25,1 ár og kvenkyns 

nemendur voru 70% en karlkyns nemendur 30%. Þessar tölur sýna svo ekki 

verður um villst að fjarnám hefur fest sig í sessi og er ein þeirra leiða til 

náms sem nemendum gefst kostur á að velja. Á vormánuðum 2010 var gerð 

úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum að beiðni mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Úttektin beindist sérstaklega að þremur 

stærstu fjarnámsskólum landsins þ.e. Fjölbrautaskólanum við Ármúla (FÁ), 

Verzlunarskóla Íslands (VÍ) og Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA). Þar 

kemur fram að: 

Fjarnemendur eru breiður hópur, grunnskólanemendur, 

nemendur í framhaldsskólum, fólk sem hætt hefur í skóla og er 

að taka upp þráðinn oft meðfram vinnu og fólk um og yfir 

miðjan aldur sem langar að læra. Meirihluti nemenda eru 

konur og meðalaldur nema er á milli tvítugs og þrítugs.  

…Meirihluti fjarnema telur sig hafa mikla þörf fyrir fjarnámið og 

hentar vel að  vera í fjarnámi. Nemendur, kennarar og 

stjórnendur skóla töldu að gæði fjarnáms væru sambærileg við 

dagskólanám (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 

2010, bls. 3).  

Ef litið er til þeirra styrkleika sem fram koma í úttekt mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins frá 2010, má nefna að fram kemur að mikil 

jákvæðni í garð fjarnáms er áberandi meðal nemenda og kennara og 

skólastjórnendur lýsa ánægju með fjarnámið og hafa trú á að það sé góður 

kostur. Annar styrkleiki er að fjarnámið kemur til  móts við mismunandi 

þarfir stórs nemendahóps sem sækist eftir að komast í nám af þessu tagi 

(Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010). Þessir styrkleikar eru 

mikilvægir þegar litið er til áframhaldandi þróunar á fjarnámi við skólann. 

Námstími fjarkennslunnar er miðaður við annakerfi framhaldsskólans, 

sem skiptist venjulega í haustönn og vorönn, en auk þess hefur FÁ boðið 

upp á sumarfjarnám allt fram á árið 2010 að það var fellt niður vegna 

niðurskurðar, en tekið upp að nýju sumarið 2011. Allir námsáfangar voru 

settir upp í námsumsjónarkerfinu Blackboard, sem líkist kennslustofu á 
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netinu. Þar fékk hver nemandi aðgang að þeim áföngum sem hann var 

skráður í og þar voru upplýsingar um kennsluáætlun, námsefni, 

námsmarkmið og námsmat og þar er hægt að hafa samskipti við kennara og 

samnemendur (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010). 

Á þessu rúmlega tíu ára tímabili sem fjarnám hefur verið kennt við FÁ 

hefur reglulega komið upp umræða um hvort skipta ætti út því 

námsumsjónarkerfi sem í notkun var. Önnur námsumsjónarkerfi voru 

skoðuð og metin og ekki þótti ástæða til breytinga. Tveimur árum eftir að 

fjarnámið hófst var gerð úttekt á fjarkennslu við skólann á vegum 

menntamálaráðuneytisins en þar kom m.a. fram að: 

Um síðustu áramót var ákveðið að nota eingöngu WebCt og nú 

nota allir fjarkennarar kerfið með góðum árangri að því er 

virðist. Notast er við samræmt útlit þannig að viðmótið sem 

fjarnemum mætir er sambærilegt í öllum áföngum og er mikill 

metnaður meðal fjarkennara skólans að bjóða nemendum gott 

rafrænt kennsluumhverfi (Ásrún Matthíasdóttir og Unnar 

Hermannsson, 2003, bls. 8). 

Flestir kennarar sem kenna í fjarnámi eru fastráðnir kennarar við skólann 

og kjósa að kenna sama áfanga í dagskóla og fjarnámi. Því er það að nær 

allir nemendur í dagskóla hafa aðgang að sínum námsgreinum í 

námsumsjónarkerfinu, innan og utan kennslustunda. 

Eftir að efnahagskerfi landsins hrundi haustið 2008 hafa framhalds-

skólarnir sem og aðrar opinberar stofnanir þurft að draga saman seglin. 

Menntakerfið hefur gengið í gegnum mikinn niðurskurð og gera má ráð fyrir 

mikilli aðhaldssemi á næstu árum. Einn af þeim þáttum sem komu til 

endurskoðunar í FÁ vegna sparnaðar var námsumsjónarkerfið Blacboard, en 

það var talsverður kostnaðarauki fyrir skólann. 

Árið 2005 kom úr skýrsla á vegum forsætisráðuneytisins um opinn 

hugbúnað. Skýrsla þessi var gerð til undirbúnings stefnumótunar 

stjórnvalda um notkun á opnum hugbúnaði. Bent er á það í skýrslunni að 

meta beri hagkvæmni opinna lausna á grundvelli ítarlegs samanburðar við 

aðrar lausnir hverju sinni (ParX – viðskiptaráðgjöf IBM, 2005). Á grundvelli 

þessarar skýrslu, mótuðu stjórnvöld stefnu sína um frjálsan og opinn 

hugbúnað árið 2007 þar sem m.a. kemur fram að stuðlað verði að því að 

nemendur í menntastofnunum landsins fái tækifæri til að kynnast og nota 

frjálsan hugbúnað til jafns við séreignahugbúnað (Forsætisráðuneytið, 

2007). 
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Á árunum 2005 til 2009 var gerð langtímarannsókn hér á landi, þar sem 

þróun fjarkennslu og notkun námsumsjónarkerfa var könnuð í öllum 

framhaldsskólum landsins. Tekin voru símaviðtöl við stjórnendur þrisvar á 

rannsóknartímabilinu: haustið 2005, 2006 og 2009. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að árið 2005 var Moodle námsumsjónarkerfið, 

sem er opinn hugbúnaður, notað í fjórum framhaldsskólum á landinu en í 

12 skólum árið 2009. Þá þegar höfðu fjórir skólar til viðbótar ákveðið að 

setja upp Moodle og tveir skólar voru í sömu hugleiðingum. Þess er getið í 

skýrslunni að með sama áframhaldi mætti búast við að á árunum 2010-2011 

muni um helmingur allra framhaldsskóla nota Moodle í stað 14% skóla árið 

2005 (Sólveig Jakobsdóttir og Kristín Helga Guðmundsdóttir, 2010). Þessi 

spá virðist hafa gengið eftir því á fimm ára tímabili þ.e. frá árinu 2005 til 

2010-11 varð mikil aukning í því að fleiri og fleiri framhaldsskólar og nú 

síðast grunnskólar, kusu að nota námsumsjónarkerfi. Í yfirgnæfandi 

meirihluta hafa þessir skólar valið að nota Moodle námsumsjónarkerfið. 

Í viðtölunum sem tekin voru haustið 2006 við stjórnendur voru þeir 

spurðir um ástæðu þess að gildandi námsumsjónarkerfi hefði verið valið. 

Eftirfarandi ástæður voru meðal þeirra sem nefndar voru: Tungumálið og 

kostir þess að hafa námsumsjónarkerfi á íslensku, notendavænt viðmót, 

þróun og aðlögun, tengingar við önnur kerfi, kostnaður, rétt tímasetning, 

þ.e. námsumsjónarkerfið er besta kerfið á þeim tíma sem það var valið og 

að lokum, reynsla og hugmyndafræði opins hugbúnaðar. Eftir 

efnahagshrundið varð kostnaðarþátturinn stjórnendum áberandi meira 

hugleikinn í viðtölum sem tekin voru haustið 2009 (Sólveig Jakobsdóttir og 

Kristín Helga Guðmundsdóttir, 2010) 

1.1 Val á verkefni 

Ég hef starfað við Fjölbrautaskólann við Ármúla síðan árið 1994 og á því 

brátt 20 ára starfsafmæli. Ég var ráðin í stöðu kennara og kenndi lengst af 

tölvu- og upplýsingatækni. Ég er með menntun í kerfisfræði og lauk 

kennsluréttindanámi eftir að ég fór að kenna. Nú er ég vonandi að ljúka 

M.Ed. námi mínu í náms- og kennslufræði með áherslu á upplýsingatækni 

og miðlun. Réttindanámið og nú M.Ed. námið hef ég stundað í fjarnámi og 

hef því reynslu af því að vera hvoru tveggja, fjarkennari og nemandi í 

fjarnámi. Auk kennslustarfa hef ég nánast frá upphafi starfa minna við FÁ 

sinnt starfi umsjónarmanns tölvukerfis skólans, fyrst til að byrja með sem 

hlutastarfi en nú í allmörg ár hefur mitt aðalstarf verið netumsjón og 

þjónusta við nemendur, kennara og starfsfólk skólans. 
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Þegar kom að því að ákveða lokaverkefni í M.Ed. námi mínu þá lá beint 

við að velja viðfangsefni sem tengdist mínu starfi en ekki síður að 

viðfangsefnið nýttist í skólastarfinu. 

Niðurskurður og krafa um sparnað einkenndi árið 2010 sem og árin þar á 

eftir og er raunar í fullu gildi enn þann dag í dag. Í FÁ var 

námsumsjónarkerfið Blackboard notað frá upphafi fjarnáms en á þessum 

tíma hafði það ekki verið uppfært í nokkuð langan tíma vegna kostnaðar. 

Þetta olli erfiðleikum bæði fyrir nemendur og kennara. Umræða var í gangi 

innan FÁ sem og annarsstaðar innan skólasamfélagsins um að taka upp 

Moodle námsumsjónarkerfið. Einhverjir framhaldsskólar voru þegar farnir 

að nota Moodle námsumsjónarkerfið og aðrir voru í sömu hugleiðingum og 

við í FÁ. 

Með því að leggja til við stjórnendur skólans að stíga það skref að 

innleiða Moodle námsumsjónarkerfið fannst mér ég leggja mitt af mörkum í 

þeirri viðleitni að bæta skólastarfið og skólamenninguna. Skólinn færi þar 

með að tilmælum stjórnvalda sem með stefnu sinni síðan 2007 hefur hvatt 

menntastofnanir til að gefa nemendum tækifæri til að kynnast opnum og 

frjálsum hugbúnaði til jafns við séreignabúnað. Virðisaukinn af 

innleiðingunni taldi ég ekki einungis vera þann að ná niður rekstrarkostnaði 

heldur ekki síður að skólinn bættist í þann ört stækkandi hóp 

menntastofnana sem notuðu Moodle námsumsjónarkerfið og bættist þar 

með í það grasrótarsamstarf sem hefur skapast milli skóla sem nota Moodle 

kerfið. Það getur verið ávinningur fyrir nemendur að flestir skólar á 

framhalds- og háskólastigi noti sama námsumsjónarkerfi því þá þurfa 

nemendur ekki að læra á mismunandi kerfi eftir í hvaða skóla þeir kjósa að 

stunda nám. Að sama skapi er hægt að segja að það geti talist ókostur fyrir 

nemendur að læra aðeins á eitt námsumsjónarkerfi. Þeir verða þá af því að 

kynnast öðrum kerfum og hafa því síður samanburð. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið með verkefninu Innleiðing á Moodle námsumsjónarkerfinu í 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla var að innleiða nýtt námsumsjónarkerfi í 

stað þess sem í notkun var. Ein leið að því marki var að stofna stýrihóp sem í 

áttu sæti nokkrir kennarar skólans sem kenna ólíkar námsgreinar, en 

hlutverk hópsins var að læra á Moodle námsumsjónarkerfið með því að 

setja upp eigin námsáfanga. Jafnframt hafði hópurinn það hlutverk með 

höndum að vera ráðgefandi um þá ákvörðun hvort Moodle kerfið væri 

hentugt námsumsjónarkerfi fyrir skólann. 
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Ég sem stjórnandi verkefnisins leiddi vinnuna í stýrihópnum en um leið 

var ég sjálf að læra á Moodle eins og aðrir sem í stýrihópnum störfuðu. Ég 

setti mér það markmið að vinnan í stýrihópnum gengi sem allra best og taldi 

það vera mitt hlutverk að finna svör við þeim spurningum sem upp komu. 

Með því að vera skrefinu á undan öðrum í hópnum þá fannst mér ég geta 

létt undir vinnu annarra í hópnum og aukið líkurnar á því að ánægja og 

jákvætt andrúmsloft ríkti í hópnum. 

Verkefnið vann ég sem starfendarannsókn þar sem ég sem starfsmaður 

skólans gerði rannsókn á eigin starfsvettvangi og starfsháttum með það að 

markmiði að bæta skólastarfið og skólamenninguna með því að þjálfa 

kennara og auka færni þeirra og ánægju í starfi. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi í verkefninu: 

1. Hvernig get ég staðið að innleiðingu Moodle í Fjölbrauta-
skólanum við Ármúla þannig að: 

a. Kennarar verði jákvæðir gagnvart breytingum? 

b. Kennarar læri vel á nýtt námsumsjónarkerfi og geti nýtt sér 
það? 

2. Hvaða hindranir eru í veginum og hvernig get ég hjálpað 
kennurum að yfirstíga þær? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Hér á eftir er fjallað um baksvið verkefnisins. Fyrst er fjallað um 

Þróunarskólaverkefni í upplýsingatækni og upphaf fjarnáms við FÁ. Þá er 

fjallað um reynslu af námsumsjónarkerfum í Evrópu. Þar næst er að finna 

upplýsingar um opinn og frjálsan hugbúnað sem og séreignarhugbúnað. Þar 

á eftir er Moodle námsumsjónarkerfið reyfað og rætt og að lokum er talað 

um stefnumótun stjórnvalda hér á landi varðandi opinn hugbúnað. Í kafla 

þrjú er fjallað um tilurð og fjárhagslegar forsendur verkefnisins. Að þessum 

þremur köflum loknum tekur við lýsing á rannsóknaraðferð og 

innleiðingarferli. Þar á eftir eru niðurstöður verkefnisins raktar og ræddar. Í 

kjölfarið fylgja umræður og lokaorð, þar sem niðurstöður verkefnisins eru 

settar í fræðilegt samhengi og ályktanir dregnar. 
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2 Baksvið 

Í þessum kafla er baksviðið skoðað. Þróunarskólaverkefnið í 

upplýsingatækni og upphaf fjarnáms í FÁ er reyfað lítillega, en 

þróunarskólaverkefnið markaði ákveðin tímamót í þróun upplýsingatækni í 

menntakerfinu og var ákveðinn grunnur fyrir uppbyggingu fjarnáms á 

framhaldsskólastiginu. Í framhaldinu er fjallað um reynslu af námsumsjónar-

kerfum í Evrópu. Opnum og frjálsum hugbúnaði sem og séreignarhugbúnaði 

eru gerð skil í kaflanum sem og Moodle námsumsjónarkerfinu. Fjallað er um 

samanburðarrannsókn á námsumsjónarkerfunum Blackboard og Moodle í 

portúgölskum háskóla og innleiðingarferli á Moodle kerfinu í bandarískum 

háskóla. Í lok kaflans er fjallað um stefnumótun stjórnvalda hér á landi 

varðandi opinn hugbúnað. 

2.1 Þróunarverkefni í upplýsingatækni og upphaf fjarkennslu 
við FÁ. 

Árið 1999 gerði Menntamálaráðuneytið samning við sex skóla á grunn- og 

framhaldsskólastigi um þróunarverkefni í upplýsingatækni. Verkefnið stóð 

yfir í 3 ½ ár og var ætlað að þróa upplýsingatækni í kennslu, námi og 

skólastarfi (Jón Torfi Jónasson, Andrea G. Dofradóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002). Á verkefnatímabilinu varð mikil tæknivæðing innan 

skólanna, tæknibúnaður var efldur, aðgengi nemenda að tölvum og búnaði 

tengdur þeim var aukið. Á framhaldsskólastiginu fengu margir kennarar 

fartölvur til umráða og nemendur voru hvattir til fartölvukaupa. Í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins kom fram að fartölvuvæðing 

framhaldskólanna hafði gífurleg áhrif á þróunarstarf skólanna en á tímabili 

hafi fartölvuvæðingin tekið völdin í þróunarverkefninu um hríð þannig að 

truflun varð á öðrum verkefnum, togstreita skapaðist en jafnframt skapaðist 

umræða um margvíslega notkun tölva í skólastarfi (Jón Torfi Jónasson o.fl., 

2002). Þróunarskólaverkefnið var án efa lyftistöng fyrir þá skóla sem tóku 

þátt og hafði áhrif innan alls skólasamfélagsins og litið var til þessa verkefnis 

varðandi þróun í upplýsingatækni í framhaldsskólum landsins. 

Á sama tíma og þróunarverkefni í upplýsingatækni stóð yfir varð ör 

þróun á sviði tölvu- og upplýsingatækni í skólasamfélaginu sem meðal 

annars varð til þess að áframhaldandi grunnur var lagður að fjarnámi á 

framhaldsskólastiginu en Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) var fyrstur 
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framhaldsskóla til að bjóða upp á fjarnám árið 1994 (Sólveig Jakobsdóttir og 

Þuríður Jóhannsdóttir, 2010). VMA var í fararbroddi við þróun fjarnáms á 

framhaldsskólastiginu og markvert frumkvöðlastarf hefur verið unnið við 

skólann á sviði fjarkennslu hérlendis (Ásrún Matthíasdóttir og Unnar 

Hermannsson, 2003). 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla (FÁ) var einn þriggja framhaldsskóla sem 

tók þátt í þróunarverkefni um upplýsingatækni. Skólinn var meðal annars 

valinn til þátttöku vegna þess að hann var tæknilega lengst á veg kominn af 

þeim framhaldsskólum sem sóttu um (Jón Torfi Jónasson o.fl., 2002). Á 

verkefnatímabilinu náðust þau markmið sem sett höfðu verið í tenglum við 

verkefnið um enn frekari eflingu tæknibúnaðar á ýmsum sviðum. Lagður var 

grunnur að fartölvuvæðingu skólans, kennarar fengu fartölvu til afnota og 

nemendur gátu tengst inn á netið með eigin tölvu. Mikið var gert af því að 

bjóða kennurum skólans og annarra framhaldsskóla upp á 

endurmenntunarnámskeið í notkun upplýsingatækni í skólastarfi, en þessi 

námskeið fóru fram með fjar- og dreifnámssniði (Jón Torfi Jónasson o.fl., 

2002). Töluvert framboð var af tölvukennslu við skólann á 

verkefnatímabilinu. Nemendum skólans stóð til boða að velja um ellefu 

sjálfstæð námskeið í upplýsingatækni í fjarnámi, en hvert námskeið fyrir sig 

gaf eina einingu. Í samstarfi við Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu) var boðið 

upp á forritunarkennslu í fjarnámi fyrir báða skólana og skólaárið 2000-2001 

tóku kennarar FÁ að sér tölvukennslu nemenda Kvennaskólans í Reykjavík 

(Jón Torfi Jónasson o.fl., 2002) Kennslan fór fram með fjar- og 

dreifnámssniði. 

Haustið 2001 bauð FÁ upp á fjarnám í fyrsta sinn með því sniði sem það 

er enn þann dag í dag. Frá upphafi hefur fjarnám við FÁ verið rekið sem 

sérstök eining innan skólans og kennsla hefur farið fram í lokuðu 

námsumhverfi. 

 

 

2.2 Reynsla af námsumsjónarkerfum í Evrópu 

Um svipað leyti og þróunarskólaverkefnið var í gangi hér á landi var reynsla 

af námsumsjónarkerfum könnuð í 113 stofnunum í 17 Evrópulöndum. 

Rannsókn var gerð af Norðmönnum og því voru allir norskir skólar á 

háskólastigi með í könnuninni. Þátttökulöndunum var skipt niður í sex 

eftirfarandi svæði auk Noregs: Norðvestur Evrópa, Norðurlönd, Þýskaland, 

Suður Evrópa, Tékkland og Slóvakía. Það var ekki takmark í sjálfu sér að öll 

lönd Evrópu tækju þátt né allar stofnanir í hverju landi fyrir sig. Samtals 67 
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stofnanir af þessum 113 sem tóku þátt voru háskólar og skólar eða stofnanir 

sem buðu upp á sérnám á háskólastigi. Alls voru 46 skólar og stofnanir á 

öðrum skólastigum, þátttakendur.  

Rannsókninni var ætlað að mæla ánægju evrópskra stofnana með það 

námsumsjónarkerfi (Learning Management System – LMS) sem hafði verið 

keypt eða þróað innan viðkomandi stofnunar (Paulsen, 2003). 

Tekin voru ítarleg viðtöl við kerfisstjóra eða þann aðila sem hafði 

sérþekkingu á námsumsjónarkerfi viðkomandi stofnunar. Viðtölin voru tekin 

á seinni hluta ársins 2001 og vorið 2002. Um var að ræða viðtöl sem tekin 

voru augliti til auglitis, í gegnum síma eða með tölvupósti.  

Við greiningu kom í ljós að 52 mismunandi námsumsjónarkerfi voru 

notuð í þeim 113 stofnunum sem tóku þátt. Þar af voru átta kerfi algengust 

og notuð í um það bil 80 stofnunum, fjögur þessara kerfa voru af 

evrópskum uppruna og fjögur voru bandarísk. WebCt og Blackboard voru 

tvö þeirra bandarísku námsumsjónarkerfa sem voru hvað algengust. 

Það vakti athygli í rannsókninni hversu mörg námsumsjónarkerfi voru í 

notkun og hversu vel þau gengu í ólíkum menntastofnunum víðsvegar um 

Evrópu. Þrátt fyrir að námsumsjónarkerfin uppfylltu ekki allar kröfur sem 

stofnanir gerðu þá voru margvíslegar endurbætur mögulegar þannig að 

fullnægjandi þótti varðandi nám á neti. 

Í Evrópu voru það ekki bandarísku kerfin sem voru mest notuð þrátt fyrir 

að þau höfðu yfirburðastöðu á markaðnum. Í þeim löndum þar sem enska 

var ekki fyrsta mál voru innlend kerfi ráðandi. Annað hvort voru þetta kerfi 

sem voru aðlöguð að viðkomandi stofnun eða kerfi sem voru smíðuð innan 

viðkomandi stofnunar. Það sem þessi innlendu kerfi áttu sameignlegt var að 

fáar stofnanir notuðu sama námsumsjónarkerfið og því höfðu þau 

takmarkaða útbreiðslu.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að ótrúlega margar stofnanir 

notuðu eigið kerfi en við greiningu kom í ljós að innan þessara stofnana 

þóttu námsumsjónarkerfin sem voru ráðandi á markaðnum bæði flókin og 

dýr. Með því að vera með innlent eða eigið kerfi var hægt að komast hjá 

tungumálaerfiðleikum og auðveldara þótti að fá þjónustu og halda 

sérfræðiþekkingu á viðkomandi kerfi innan stofnananna sjálfra (Paulsen, 

2003). 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ráða að menntastofnanir víðsvegar 

í Evrópu lögðu mikla áherslu á að hafa yfirráð yfir eigin námsumsjónarkerfi 

og að kerfin væru á móðurmálinu. Með því gátu stofnanir aðlagað kerfin að 

sínum þörfum og haft þannig áhrif á þróun þeirra án þess að vera háðir 
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utanaðkomandi aðilum. Áherslan á að kerfin væru á móðurmálinu gefur til 

kynna ákveðið sjálfstæði og vilja til að koma í veg fyrir tungumálaerfiðleika.  

Í þátttökulöndunum var engin menntastofnun sem notaði Moodle 

námsumsjónarkerfið en það var að koma fram á sjónarsviðið um svipað leyti 

og rannsóknin var gerð. 

2.3 Opinn, frjáls hugbúnaður / séreignarhugbúnaður 

2.3.1 Séreignarhugbúnaður 

Séreignarhugbúnaður (e. proprietary software) byggist á forritunarkóða 

sem er læstur, þ.e. hann er ekki aðgengilegur öðrum nema á vélamáli sem 

menn geta yfirleitt ekki lesið. Frumkóðinn er því ekki opinber og 

framleiðandinn hefur allt eignarhald á hugbúnaðnum. Framleiðandinn er 

eigandi hugbúnaðarins en notendur fá afnotarétt af honum með því að 

greiða fyrir það ákveðið gjald sem framleiðandinn og söluaðilar ákveða. 

Hugbúnaðarframleiðandinn tryggir sér þannig tekjur af hugbúnaðinum sem 

nýtast áfram til að þróa og viðhalda hugbúnaðinum en notendum eru 

takmörk sett varðandi notkun, dreifingu og breytingar á hugbúnaðinum. Í 

leyfisgjaldinu sem notendur séreignahugbúnaðar greiða fylgir jafnvel 

viðhald og notendaþjónusta sem ekki er alltaf hægt að tryggja þegar um 

opin hugbúnað er að ræða. 

Þau fyrirtæki sem þróa og selja séreignarhugbúnað eru yfirleitt einnig 

þjónustuaðili fyrir hugbúnaðinn því mestu þekkinguna er að finna hjá þeim 

sem vinna við að þróa hugbúnaðinn. Ýmis fyrirtæki sem þróa og selja 

séreignarhugbúnað leyfa öðrum aðilum á markaði að þjónusta hugbúnaðinn 

og í sumum tilfellum eru þróunarleyfi gefin til aðila sem heimilar þeim að 

bæta við og aðlaga hugbúnaðinn að sínum viðskiptavinum. Ef þróun er hætt 

á tilteknum séreignarhugbúnaði þýðir það að notandinn situr uppi með 

óbreytanlegan hugbúnað og verður þannig tilneyddur til að uppfæra með 

tilheyrandi kostnaði eða skipta yfir í annan hugbúnað (Ut-vefurinn, 2013). 

Eitt þekktasta dæmi um séreignarhugbúnað sem náð hefur einna mestri 

útbreiðslu í heiminum og flestir þekkja, er án efa hugbúnaður frá Microsoft 

fyrirtækinu. Hugbúnaður frá Microsoft er leyfisskyldur sem þýðir að 

einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir geta keypt fyrirfram skilgreind 

notendaleyfi sem innihalda ákveðinn notendarétt. Fyrirtæki og opinberar 

stofnanir geta gert leyfissamninga við hérlenda umboðsaðila varðandi 

notkun og dreifingu á hugbúnaðinum. Með leyfissamningum tryggir 

kaupandi sér ákveðinn aðgang til dæmis varðandi endurnýjun og uppfærslur 
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á hugbúnaðinum og á móti má ætla að seljandi tryggir sér ákveðna 

viðskipvelvild kaupandans. 

2.3.2 Opinn, frjáls hugbúnaður 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því fyrstu opnu hugbúnaðarlausnirnar 

litu dagsins ljós og urðu aðgengilegar. Síkvik og lifandi umræða þar sem fólk 

hefur skipst á skoðunum, viðrað hugmyndir og skipst í mörg horn hefur 

efalaust gert það að verkum að mun fleiri hvort sem það eru einstaklingar 

eða stofnanir eru farin að líta á opinn hugbúnað sem valkost á við 

séreignarhugbúnað. 

Hugtökin opinn hugbúnaður (e. open software) og frjáls hugbúnaður (e. 

free software) eru oft notað jöfnum höndum þó stigsmunur sé á sem 

aðallega lýtur að höfundarrétti og dreifingu hugbúnaðarins. Í báðum 

tilvikum er um að ræða að forritunarkóði hugbúnaðarins er aðgengilegur og 

opinn öllum og yfirleitt er heimilt að nota opin hugbúnað inn í annan búnað 

án þess að til komi sérstök leyfi eða greitt sé gjald fyrir. Skilyrðin snúast 

oftast um dreifingu hugbúnaðarins (Ut-vefurinn, 2013). 

Í umræðunni um frjálsan eða opinn hugbúnað hefur hugtakið „free“ 

nokkuð vafist fyrir fólki þar sem hugtakið hefur tvenns konar merkingu. 

Annars vegar merkinguna frelsi og hins vegar merkinguna að fá eitthvað án 

endurgjalds eða ókeypis. Hugtakið frjáls eða ókeypis hugbúnaður (e. free 

software) snýst ekki um verðlag heldur frelsi (Sigurður Fjalar Jónsson, 2007). 

Frelsið lýtur fyrst og fremst að því hvernig fara má með forritunarkóðann (e. 

source code). Skilgreiningin á þessu frelsi má segja að endurspeglist í 

hugbúnaðarleyfunum sem eru viðurkennd í þessum opna frjálsa hug-

búnaðarheimi. 

Til eru mismunandi tegundir hugbúnaðarleyfa en algengustu leyfin eru 

GNU (General Public Licence) og OSI (Open Source Initialtive). 

Richard Stallmann frumkvöðull og einn öflugasti talsmaður opins 

hugbúnaðar stofnaði samtökin Frjálsu hugbúnaðarsamtökin (Free Software 

Foundation) 1985 og í framhaldinu samdi hann höfundarréttarlögin GPL 

(General Public Licence) en þeim er ætlað að verja frelsi og sjálfstæði 

hugbúnaðarins gagnvart notendum (Sigurður Fjalar Jónsson, 2007). 

Samkvæmt GPL leyfinu er hugbúnaður frjáls ef hann uppfyllir eftirfrandi 

skilyrði fyrir notendur hans: 

 Frelsi til að nota hugbúnaðinn á þann hátt sem hentar hverjum og 
einum. 

 Frelsi til að breyta og aðlaga hugbúnaðinn að eigin þörfum. 
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 Frelsi til að dreifa hugnúnaðinum til annarra. 

 Frelsi til að bæta/breyta hugbúnaðinn og dreifa breyttum útgáfum 
til annarra (The GNU Operating System, 2013). 

Árið 1988 kom saman áhugasamur hópur einstaklinga sem vildi finna 

nýtt markaðsvænna hugtak yfir frjálsan hugbúnað þar sem orðið „free“ 

þótti dragbítur, orðið þótti bera með sér neikvæð formerki og ekki vænlegt 

til árangurs í viðskiptaheiminum þar sem markaðsöflin væru ekki ginnkeypt 

fyrir hugbúnaði sem merktur væri á þennan hátt. 

Open Source hugtakið varð fyrir valinu og í framhaldinu var OSI (Open 

Source Initialitive) stofnað í þeim tilgangi að miðla upplýsingum um open 

source. Ekki var um nýtt höfundarleyfi að ræða heldur regnhlífarhugtak yfir 

hugbúnað sem hægt er að dreifa án endurgjalds að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum. Til þess að hugbúnaður falli undir skilgreininguna open source 

verður hann að mæta reglum samtakanna (Sigurður Fjalar Jónsson, 2007). 

Hugtökin frjáls hugbúnaður og opinn hugbúnaður eru mjög svipuð og 

skarast að langmestu leyti en talsmenn hvorrar hreyfingar fyrir sig leggja 

ólíkar áherslur. Oft gætir þess misskilnings í orðræðunni að frjáls og opinn 

hugbúnaður sé fyrst og fremst andstaða séreignarhugbúnaðar. Þetta er ekki 

allskostar rétt því ekkert í leyfisskilmálum frjáls og opins hugbúnaðar kemur 

í veg fyrir að aðilar taki til og selji slíkan hugbúnað eða þjónustu í kringum 

hann (Sigurður Fjalar Jónsson, 2007) 

2.4 Moodle 

Moodle (e. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envionment) er 

opinn hugbúnaður sem lýtur GNU leyfisskilmálunum sem gefur notendum 

leyfi til að nota hugbúnaðinn og aðlaga að sínum þörfum. Moodle er 

skilgreint jöfnum höndum sem kennsluumhverfi eða námsumhverfi allt eftir 

því hvernig það snýr að notandanum. Upphaflega var Moodle 

hugbúnaðurinn hannaður með fjarnám í huga en þróunin hefur verið á 

þann veg að það er ekki síður notað í blönduðu námi, (þ.e. blöndu netnáms 

og staðnáms) eða til að styðja við staðnám. Moodle námsumsjónarkerfið er 

notað af fjölda skóla á nær öllum skólastigum. Moodle, sem fyrst kom út 

árið 2002 hefur verið þýtt á yfir 80 mismunandi tungumál og er nú notað 

um allan heim (Moodle, 2014, 24. júlí). 

Aðalhönnuður og hugmyndasmiður Moodle kerfisins er Martin 

Dougiamas kennari og tölvunarfærðingur, fæddur í Ástralíu árið 1969. Hann 

er alinn upp í hrjóstrugum hluta vestur Ástralíu og segja má að hann hafi 

ungur kynnst því sem nú er kallað fjarnám því mörg þúsund kílómetrar 
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skildu að heimili hans og skóla. Hann lærði í gegnum stuttbylgjuútvarp og 

fékk námsgögn send með flugi á nokkurra vikna fresti. Samnemendur sína 

og bekkjarfélaga hitti hann aðeins á árlegum hátíðum (Martin Dougiamas, 

2014, 10. júlí).  

Þegar Dougiamas starfaði sem háskólakennari notaði hann WebCt 

námsumsjónarkerfið og fannst það erfitt því kerfið var lokað og háð 

leyfisveitingum. Dougiamas fannst það há sér í því að geta lagað og eflt 

kerfið að þörfum háskólans. Þessi reynsla varð til að opna augu Dougiamas 

fyrir nauðsyn þess að opna forritunarkóðana og gera þá aðgengilega fyrir 

notendur sem vildu nota þá og aðlaga að sínum þörfum (Martin Dougiamas, 

2014, 10. júlí). 

Moodle er afrakstur doktorsverkefnis Dougiamas sem hann hóf að smíða 

á 10. áratug síðustu aldar og kom út í fyrsta sinn 2002 eins og áður sagði, en 

síðasta útgáfa þess leit dagsins ljós nú í janúar 2014 (Moodle, 2014, 24. júlí). 

Moodle námsumsjónarkerfið er því í stöðugri þróun en við hönnun þess 

hefur áhersla verið lögð á sveigjanleika í kerfinu, að það sé auðvelt í notkun, 

og samhæft við önnur kerfi. Í kringum Moodle hefur skapast grasrótar-

samfélag á netinu þar sem fólk getur skiptst á skoðunum eða leitað sér 

aðstoðar. 

Líklegt má telja að uppruni Dougiamas og reynsla hans af eigin 

skólagöngu hafi ráðið einhverju um að Moodle er sérstaklega hannað með 

það fyrir augum að styðja við kennsluhætti sem byggja á hugsmíðarhyggju 

(e. constructivism) og félagslegri hugsmíðahyggju (e. social constructivism) 

(Moodle, 2014, 24. júlí).  

Samstarfsmaður Douigamas, Peter C. Taylor rannsakaði hvernig Moodle 

námsumsjónarkerfið nýttist í raunverulegu kennsluumhverfi með námskeiði 

sem hann hélt fyrir kennara á árunum 2001 – 2002 (Dougiamas og Taylor, 

2003). Meðal annars var leitað svara við þeirri meginspurningu hvernig 

hugbúnaður sem er á netinu, getur stutt við félagslega hugsmíðahyggju út 

frá þekkingarfræðilegum forsendum. Á námskeiðinu gat Taylor gert tilraunir 

með kerfið í raunverulegu umhverfi bæði fyrir kennara og nemendur, hvort 

heldur það voru nemendur í staðnámi eða fjarnámi. Skilgreind markmið á 

námskeiðinu voru: 

 Að læra um hugsmíðahyggju 

 Að ígrunda sína kennslu á gagnrýninn hátt 

 Nota samvinnunám á árangursríkan hátt (Hafdís Ólafsdóttir, 2008, 
bls. 18). 
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Niðurstöður eftir fyrra árið sem námskeiðið stóð yfir voru að erfitt var í 

byrjun að fá nemendur til að taka þátt í umræðum á vef. Það sýndi sig að 

kennarinn þarf að taka virkan þátt í umræðum og vera þannig sýnilegur 

nemendum á meðan þeir eru að venjast því að ræða saman í vefumhverfi. 

Eftir seinna árið reyndust nemendur hafa þjálfast mjög í því að bera virðingu 

fyrir skoðunum annarra, voru hvetjandi og styðjandi við samnemendur sína 

og áhugasamir við að aðstoða þá. Fagleg tengsl milli kennara og nemenda 

styrktust einkum vegna þess að kennari gat fylgst með skrifum og framgangi 

verkefna nemenda og komið með athugasemdir og hugleiðingar á meðan á 

verkefnavinnu nemenda stóð (Dougiamas og Taylor, 2003).  

Annar hluti doktorsverkefnis Dougiamas var að byggja upp 

námssamfélag á vefsvæðinu moodle.org sem byggir á hugmyndafræði 

hugsmíðahyggjunnar eins og Moodle. Hugmyndin var að allir sem áhuga 

hafa, hvort sem þeir eru leiknir eða lærðir geta tekið þátt í að byggja það 

samfélag upp. Þar væri vettvangur til að sækja Moodle hugbúnaðinn, 

uppfærslur og viðbætur, tekið þátt í umræðum, fengið aðstoð eða aðstoðað 

aðra og lagt þannig sitt af mörkum til samfélagsins (Dougiamas og Taylor, 

2003).  

 

2.4.1 Námsumsjónarkerfin og háskólarnir 

Fyrir tíma námsumsjónarkerfanna notuðu kennarar vefi og stakar vefsíður 

til stuðnings í kennslu og námi á neti. Þetta voru gjarnan vefir eða síður sem 

kennarar unnu sjálfir og héldu við. Úr þessum jarðvegi eru náms-

umsjónarkerfin sprottin (Costello, 2013). Eftir því sem fjarkennsla og 

fjarnám þróaðist á háskólastiginu, jókst þörfin á því að halda utan um nám 

og kennslu á neti í gegnum námsumsjónarkerfi. Í könnun sem gerð var í 

Evrópu og áður hefur verið talað um hér, voru kerfi sem höfðu 

yfirburðastöðu á markaðnum ekki endilega mest notuðu kerfin heldur 

fremur innlend eða eigin kerfi sem skólar og stofnanir gátu aðlagað að sinni 

starfsemi og uppfylltu kröfur sem gerðar voru til dæmis varðandi notkun 

tungumálsins. 

Notkun námsumsjónarkerfa hefur vaxið gífurlega á undanförnum áratug 

um allan heim, ekki bara á háskólastiginu heldur einnig á nær öllum 

skólastigum og þykir nú sjálfsagt verkfæri og valkostur í námi. Á árunum í 

kringum 1999 voru tiltölulega fá námsumsjónarkerfi í notkun í Bretlandi en 

á árinu 2000 voru námsumsjónarkerfin orðin mikilvæg verkfæri í kennslu á 

háskólastiginu (Costello, 2013). Þess má geta að Kennaraháskóli Íslands 

gerði fyrstu tilraunir í notkun námsumsjónarkerfis í kennslu á árunum 1997 
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til 1998 (Auður Kristinsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og M. Allyson 

Macdonald, 2001). Á árinu 2005 bentu rannsóknir til þess að 

námsumsjónarkerfi hefðu verið innleidd í um 95% háskóla í Bretlandi og á 

Írlandi. Sambærileg aukning verður um allan heim í innleiðingu á 

námsumsjónarkerfum (Costello, 2013). Samkvæmt bandarískri könnun frá 

árinu 2007 kemur fram að af þeim eitt þúsund háskólum sem tóku þátt í 

könnuninni voru aðeins 0,5% háskóla sem höfðu ekki tekið upp 

námsumsjónarkerfi. Það sem virðist hafa gerst er að námsumsjónarkerfi 

voru orðin jafn mikilvæg fyrir háskólana eins og bókasöfn (Costello, 2013). 

Þau námsumsjónarkerfi sem voru ráðandi á markaðnum og höfðu 

yfirburðastöðu á þessum árum voru Blackboard og WebCt. Blackboard 

yfirtók WebCt og fleiri kerfi sem höfðu talsverða útbreiðslu meðal annars í 

Ástralíu og Nýja Sjálandi. Samruninn gerði það að verkum að Blackboard 

varð einskonar „risi“ á markaðnum sem háskólasamfélaginu hugnaðist ekki 

þar sem það þótti orðið dýrt og lokað umhverfi.  

Á sama tíma var Moodle kerfið að koma sér fyrir á markaðnum og opinn 

hugbúnaður var orðinn valkostur fyrir skólana. Sú hugmyndafræði sem 

Moodle kerfið byggir á fellur vel að hugmyndafræði háskólanna ekki síst 

fyrir það að kerfið er opið og sveigjanlegt og kostnaður er lítill (Costello, 

2013). Þessar ástæður hafa vegið þungt í velgengni Moodle og áfram-

haldandi þróun þess.  

2.4.2 Innleiðing námsumsjónarkerfis í Idaho State University 

Þegar Idaho State University sem notaði WebCt 4.0 námsumsjónarkerfið, 

fékk að vita það haustið 2005 að stuðningur við útgáfuna rynni út árið 2008 

fóru stjórnendur að huga að uppfærslu á kerfinu. Einfaldast hefði ugglaust 

verið að uppfæra í útgáfu 6.0 af WebCt en sökum mikils umfangs og 

kotnaðar var ákveðið að kanna aðra möguleika í stöðunni og skoða önnur 

námsumsjónarkerfi. 

Á árinu 2006 var hafist handa við að greina þarfir skólans með tilliti til 

verkefna og framtíðarsýnar skólans. Rýnihópar voru settir á stofn sem í voru 

kennarar og aðrir fagaðilar innan skólans sem og nemendur en þeirra 

hlutverk var að skoða og bera saman þrjú námsumsjónarkerfi þ.e. WebCt, 

Sakai og Moodle. Í framhaldi þessarar vinnu kom út bráðabirgðaskýrsla sem 

byggði á niðurstöðum þeirra 20 fagaðila og 500 nemenda sem tóku þátt í 

greiningunni (Instructional Technology Resource Center Idaho State 

University, 2006). Mælt var með því að Moodle 1.6 námsumsjónarkerfið 

yrði valið sem framtíðarumhverfi fyrir skólann. Í kjölfar þessarar 

frumkönnunar var ákveðið að kanna betur möguleika Moodle áður en 
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endanleg ákvörðun yrði tekin. Á vormisseri 2007 var tekið næsta skref því 

þá voru 50 fagaðilar og 1200 nemendur (LMS Final Report. Instructional 

Technology Resource Center., 2007) sem notuðu Moodle þá önnina. 

Markmiðið var að komast að því hvort Moodle stæðist t.d. kröfur um 

kennslufræðilega nálgun, fjárhagslegan ramma, samþættingu og tæknilegar 

kröfur. Gefin var út lokaskýrsla árið 2007 með niðurstöðum þessara tveggja 

anna sem unnar voru með megindlegum og eigindlegum aðferðum. 

Lokaniðurstaða var síðan dregin af bráðabirgðaskýrslunni frá 2006 og 

lokaskýrslunni frá 2007 sem var sú að Moodle væri viðurkennt 

námsumsjónarkerfi fyrir Idaho State University.  

Í skýrslunni er fjallað um nokkur atriði sem flokka má sem kosti opins 

hugbúnaðar og leiða má líkur að því að þessi atriði hafi haft sitt að segja í 

þeirri ákvörðun sem tekin var.  

Eitt af því sem gerir opnar hugbúnaðarlausnir að hugsanlegum valkosti 

fyrir menntastofnanir er það samfélag sem stendur þar að baki. Það sem 

Moodle og Sakai hafa fram yfir séreignahugbúnað eins og WebCt eða 

Blackboard er það að af því að forritunarkóðinn er opinn og aðgengilegur 

öllum þá verður hann um leið betur sniðinn að þörfum þeirra sem hann 

nota. Þó svo að háskólinn sjálfur velji að sjá ekki sjálfur um að aðlaga kerfið 

að sínum þörfum þá er alltaf hægt að leita til opna samfélagsins í öðrum 

háskólum eða fyrirtækjum þar sem virkir þróunaraðilar eru tilbúnir að leggja 

sitt af mörkum og gefa nýjar einingar inn í samélagið án endurgjalds. Í virku 

samfélagi leiðir þetta aðeins til framþróunar og þróaðrar afurðar. Ekki 

skemmir fyrir að opnar lausnir eru gjaldfrjálsar þ.e. það þarf ekki að greiða 

fyrir hugbúnaðarleyfi. Sá stuðningur sem hægt er að fá í þessu opna 

samfélagi er á háu tæknilegu plani og samfélagið er boðið og búið til að 

veita tæknilegan stuðning og leysa vandamál sem upp geta komið svo 

framarlega að vandamálin lúta að opnum hugbúnaðarlausnum (LMS Final 

Report. Instructional Technology Resource Center., 2007).  

Lokaskýrslan er mjög ítarleg og áhugaverð aflestrar. Fróðlegt er að skoða 

athugasemdir nemenda og kennara sem voru vanir WebCt umhverfinu en 

fengu tækifæri til að reyna aðra lausn. Eins og gefur að skilja voru 

viðbrögðin fjölbreytt og skoðanir mjög ólíkar, en á heildina litið voru bæði 

kennarar og nemendur mjög sáttir við Moodle. 

Umfang lokaskýrslunnar gefur innsýn í hversu viðamikið verkefni það er að 

skipta úr einu kerfi í annað, fyrir stóra stofnun eins og þennan háskóla með 

mörg þúsund notendur. Trúlega er engin stofnun hér á landi sem nær 

þessari stærðargráðu. Ég veit ekki til þess að neinn skóli hér á landi hafi 

farið í jafn viðamikla rannsóknarvinnu í þessu undirbúningsferli, enda 
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kannski ekki saman að jafna. Samt sem áður hafa flestir staðið frammi fyrir 

sömu spurningunum, hvort sem það eru íslenskir skólar eða erlendir. 

2.4.3 Samanburðarrannsókn á Blackboard og Moodle í 
háskólanum í Minho í Portúgal 

Notkun á námsumsjónarkerfum í háskólum víða um heim hefur vaxið 

umtalsvert á allra síðustu árum. Í Portúgal hefur það færst í vöxt á 

undanförnum árum að námsumsjónarkerfi hafa verið tekin í notkun í 

menntastofnunum landsins á öllu skólastigum. 

Notkun á upplýsingatækni hefur stóraukist á öllum skólastigum í 

Portúgal enda hafa stjórnvöld stutt við og hvatt til kaupa á fartölvum í 

menntastofnunum landsins og tryggt breiðbandstengingar í öllum 

opinberum stofnunum. Árið 2009 var búið að kaupa í kringum 960.000 

fartölvur fyrir nemendur og kennara framhaldsskóla og um 370.000 

fartölvur fyrir nemendur og kennara grunnskóla landsins (Carvalho, Areal og 

Silva, 2011). Í dag gera háskólanemendur kröfu um að geta tengt eigin 

fartölvu í skólanum og vaxandi fjöldi þeirra vill nota námsumhverfi á netinu í 

sínu námi. 

Háskólinn í Minho (UM) hefur verið leiðandi í notkun námsumsjónar-

kerfa á háskólastiginu í Portúgal. Eftir að hafa verið í þróunarsamstarfi með 

Brasilískum háskóla um notkun á námsumsjónarkerfinu `Easy` var ákveðið 

árið 2006 að taka formlega upp námsumsjónarkerfið Blackbord í 

háskólanum í Minho. Á þeim tíma sem ´Easy´ og Blakcboard voru í skoðun 

innan háskólans voru sumar deildir innan skólans, farnar að nota Moodle 

námsumsjónarkerfið að eigin frumkvæði. Bæði kerfin hafa því verið notuð 

innan skólans, Blackboard formlega síðan árið 2006 og Moodle hefur verið 

notað innan ákveðinna deilda síðan árið 2005. 

Blackboard og Moodle eru þau námsumsjónarkerfi sem eru algengust í 

Portúgal og Moodle er það námsumsjónarkerfi sem er leiðandi í 

framhaldsskólum landsins. Flestir nemendur í háskólanum í Minho þekkja 

því annað hvort þessara kerfa eða bæði og því þótti þessi samsetning 

nemenda tilvalin til samanburðarrannsóknar á Blackboard og Moodle. 

Rafræn könnun var send til 15.000 nemenda sem skráðir voru í 

háskólann námsárið 2008 – 2009. Yfir 800 svör bárust sem gerir tæplega 6% 

svarhlutfall. Þrátt fyrir að þýðið hafi verið stórt þá takmarkar lágt 

svarhlutfall áreiðanleika könnunarinnar. Könnuninni var ætlað að mæla 

viðhorf og reynslu nemenda af hvoru námsumsjónarkerfi fyrir sig. Leitað var 

svara við hvernig og hversu mikið nemendur notuðu einstaka námsþætti. 
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Viðhorf gagnvart námsumsjónarkerfum almennt, var sömuleiðis kannað hjá 

nemendum háskólans.  

Niðurstöður sýndu að 58% nemenda háskólans þekktu bæði 

námsumsjónarkerfin, Blackboard og Moodle. Nærri 30% nemenda notuðu 

eingöngu Blackboard en aðeins 5% nemenda notuðu eingöngu Moodle en 

8% nemenda þekktu hvorugt námsumsjónarkerfið (Carvalho o.fl., 2011).  

Þegar á heildina er litið þá kunnu nemendur að meta það aðgengi sem 

þeir höfðu að námsumsjónarkerfunum en fannst það væri meira til að 

styðja við námið en að það kæmi í stað virkni í kennslustofunni. Fram kemur 

í lokaskýrslunni að það væri nemendum til hagsbóta ef aukin áhersla yrði 

lögð á að nota þau verkfæri sem eru til staðar í námsumsjónarkerfunum til 

samskipta og samvinnu og til stuðnings í hópavinnu en þetta virtust 

nemendur ekki tengja við námsumsjónarkerfin. 

Tölfræðilega marktækur munur var á því hvernig nemendur notuðu 

hvort námsumsjónarkerfið fyrir sig. Í ljós kom að þegar nemendur notuðu 

Blackboard kerfið sóttu þeir sér efni, skoðuðu einkunnir, fylgdust með tíma- 

og kennsluáætlunum, fylgdust með almennum tilkynningum sem og 

samskiptum við samnemendur og kennara. Þegar nemendur notuðu 

Moodle kerfið þá notuðu þeir meira samskiptatækin í kerfinu. Þeir voru 

líklegri til að senda inn verkefni, taka gagnvirk próf og kannanir, taka þátt í 

umræðum og voru þátttakendur á spjallrásum og í sýndarkennslustofum 

(Carvalho o.fl., 2011). 

Skýrsluhöfundar vilja meina að skýringanna á þessum mun sé að finna í 

því að Moodle var notað af eigin frumkvæði af nokkrum kennurum og þá 

var fyrst og fremst að finna í upplýsinga- og tæknideildum háskólans. Ef til 

vill voru þessir kennarar áhugasamari og færari til að nota 

námsumsjónarkerfi á flóknari hátt en aðrir kennarar. Frá háskólans hendi 

voru allir kennarar hvattir til að nota námsumsjónarkerfi skólans, 

Blackboard, en margir þeirra notuðu það með semingi eða í mesta lagi til 

stuðnings í kennslunni (Carvalho o.fl., 2011). 

Ólíkt fyrri rannsóknum þar sem beinn samanburður hefur verið gerður á 

Blackboard og Moodle námsumsjónarkerfunum þá var stærri hópur 

nemenda í háskólanum í Minho, eða 46,5%, sem valdi Blackboard fram yfir 

Moolde á meðan 34,7% nemenda völdu Moodle námsumsjónarkerfið. Hátt í 

20% nemenda völdu hvorugt kerfið  (Carvalho o.fl., 2011). Á hinn bóginn 

höfðu nemendur og þá einkum þeir sem þekktu bæði kerfin og höfðu 

forsendur til að bera þau saman, tilhneigingu til að velja frekar Moodle 

þegar mat var lagt á innviði námsumsjónarkerfanna eins og sjónræna 

framsetningu og skipulagningu efnis. 
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Stærsti hluti nemenda í úrtakinu mátu sjálfa sig með góða kunnáttu í 

upplýsingatækni. Fæstir þessara nemenda þekktu námsumsjónarkerfin 

Blackboard eða Moodle. Þeir fáu sem það þó gerðu höfðu tilhneigingu til að 

velja það kerfi sem þeir þekktu fyrir, sérstaklega þeir sem höfðu fyrri reynslu 

af Moodle kerfinu. Þeir nemendur sem töldu sig með litla þekkingu á 

upplýsingatækni höfðu tilhneigingu til að taka Moodle fram yfir Blackboard. 

Þeir sem mátu sjálfa sig með miðlungs þekkingu í upplýsingatækni voru 

líklegri en aðrir til að velja hvorugt námsumsjónarkerfið. 

Í niðurstöðunum kemur fram að fjöldi námskeiða sem nemendur voru 

skráðir í höfðu áhrif á val nemenda á þann veg að eftir því sem nemendur 

voru skráðir í fleiri námskeið í hvoru námsumsjónarkerfi fyrir sig því mun 

meiri líkur voru á að þeir völdu viðkomandi kerfi. Þess ber að geta að miklu 

fleiri nemendur háskólans voru skráðir í námskeið sem voru í Blackboard og 

því hafði þetta atriði áhrif á niðurstöðurnar. 

Innskráning í námsumsjónarkerfin hafði líka sitt að segja varðandi 

niðurstöðu um hvort námsumsjónarkerfið nemendur kusu fremur. 

Nemendur háskólans gátu notað þann sjálfgefna aðgang sem þeir fengu 

úthlutað frá háskólanum inn í Blackboard námsumsjónarkerfið á meðan 

nemendur sem notuðu Moolde þurftu sérstakan aðgang þar inn sem þeir 

sóttu um og fengu sendan í tölvupósti. Það má því segja að nemendur hafi 

ekki setið við sama borð hvað innskráningu varðar og ætla má að þetta hafi 

verið nemendum til óþæginda sem aftur skilaði sér í hvort umsjónarkerfið 

þeir kusu fremur. 
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3 Tilurð og fjárhagslegar forsendur verkefnisins 

Í eftirfarandi kafla verða fjárhagslegar forsendur verkefnisins raktar. Til að 

stjórnendur skólans fengju skýra sýn á umfang verkefnisins og forsendur til 

að taka upplýsta ákvörðun um hvort þeir veittu verkefninu brautargengi, 

fannst mér sjálfsagt og eðlilegt að sú ákvörðun væri tekin út frá faglegum og 

fjárhaglegum forsendum. 

Eftir efnahagshrun varð mikill niðurskurður í menntakerfinu og 

framhaldsskólarnir fóru ekki varhluta af því. Stjórnendur héldu að sér 

höndum og hverri krónu var velt áður en ákvarðanir voru teknar. Umræða 

um opinn og frjálsan hugbúnað var lifandi og allsstaðar var leitað leiða til 

endurnýjunar og þróunar á sem hagkvæmasta hátt. Blackboard 

kennslukerfið sem notað var í FÁ á þessum tíma hafði ekki verið uppfært í 

langan tíma fyrst og fremst vegna kostnaðar. 

3.1 Undirbúningur 

Undirbúningur að innleiðingu Moodle námsumsjónarkerfinu í FÁ hófst í 

raun þegar ég bar hugmynd mína að lokaverkefni til M.Ed náms við 

menntavísindasvið HÍ, undir þróunarstjóra FÁ, en hann tók vel í 

hugmyndina. Við hófumst handa við útfærslu verkefnisins, gerðum tíma- og 

kostnaðaráætlun sem síðan var lögð fyrir fund stjórnenda í byrjun 

september 2010 til samþykktar. Þegar samþykki stjórnenda var fengið hófst 

hið eiginlega innleiðingarferli og því lauk í lok haustannar 2012 en þá höfðu 

kennarar skólans, fjarkennarar sem og kennarar dagskóla, fengið kennslu og 

kennslureynslu í nýju námsumsjónarkerfi – Moodle í tvær námsannir, 

sumarönn og haustönn 2012. 

Að mörgu er að hyggja þegar gerðar eru breytingar í skólaumhverfinu, 

hvort sem þær eru stórar eða smáar. Skólaárið á framhaldsskólastiginu 

skiptist í tvær námsannir, haust- og vorönn. Í FÁ bætist þriðja önnin við, 

fyrir fjarnemendur, sem er sumarönnin. Af þeim sökum þarf að taka mið af 

þessum tímaramma þegar breytingar eru gerðar sem hafa áhrif á allt 

skólastarfið. Nákvæm skipulagning og rúmur tímarammi töldum við vera 

lykilatriði varðandi innleiðinguna. Með því að hafa rúman tímaramma 

töldum við geta komið í veg fyrir mistök og óvæntar uppákomur t.d. hvað 

tæknilegan undirbúning varðaði. 
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Að skipta úr einu námsumsjónarkerfi yfir í annað er álag á kennara þar 

sem þeir eru samhliða sinni daglegu vinnu að læra á nýtt umhverfi og þurfa 

jafnvel að tileinka sér ný vinnubrögð og endurskipuleggja sína kennslu. Með 

því að kennarar hefðu rúman tímaramma til að læra á Moodle 

námsumsjónarkerfið töldum við að þeir yrðu jákvæðari gagnvart 

breytingunum. 

Tímaramminn sem hafður var til hliðsjónar í innleiðingarferlinu:  

 Haustönn 2010 – Vorönn 2011 – Tæknilegur undirbúningur. 

 Haustönn 2011 – Vorönn 2012 – Undirbúningur kennara og 
yfirfærsla á kennsluefni. 

 Sumarönn 2012 – Fjarnám kennt í fyrsta sinn í Moodle kennslu-
umhverfinu. 

 Haustönn 2012 – Öll kennsla, bæði dagskóla og fjarkennsla komið 
yfir í Moodle kennsluumhverfið. Blackbord námsumsjónarkerfið 
lagt niður. 

3.2 Kostnaðargreining 

Þrátt fyrir að námsumsjónarkerfið Blackboard hafi verið í notkun allt frá 

upphafi fjarnáms við skólann, hafa skoðanir verið skiptar um ágæti þess, 

sem er eðlilegt í stórum kennarahópi. Eins og áður hefur komið fram hefur 

umræðan verið lifandi um það hvort halda ætti óbreyttu kerfi, hætta 

viðskiptum við SKÝRR (nú Advania), sem hýst hefur námsumsjónarkerfið, 

yfir í það að skipta út námsumsjónarkerfinu og hýsa það í skólanum. Með 

því að gera grófa kostnaðaráætlun með tilliti til þess niðurskurðar sem 

skólinn hefði orðið fyrir eftir að efnahagskerfi landsins hrundi, töldum við að 

skólinn sparaði umtalsverða fjarmuni með því að taka upp Moodle 

námsumsjónarkerfið og hýsa það í skólanum. Fyrir utan fjárhagslegan 

ávinning af innleiðingu Moodle fyrir skólann þá var sú stefna tekin að 

skólinn væri tækni- og tækjalega í stakk búinn til að hýsa hugbúnaðinn en 

með því hlaust sá ávinningur að skólinn væri ekki háður utanaðkomandi 

þjónustu varðandi tæknilegar og kerfislægar breytingar. 

Fyrsta skrefið varðandi greiningu á kostnaði var að bera saman þann 

kostnað sem skólinn greiddi  vegna leyfisgjalda og hýsingar á Blackboard hjá 

Skýrr (nú Advania) og þeim kostnaði sem hlaust af því að setja upp og hýsa 

Moodle námsumsjónarkerfið innan skólans.  

Hugbúnaðarleyfi fyrir Blackboard náði frá 31.8.2010 - 31.8.2011. 

Leyfisgjald fyrir Blackboard var greitt í erlendri mynt og var fyrir skólaárið 

2010 – 2011, eða þegar útreikningar fóru fram, $19.277, reiknað á genginu 
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118.15 en það gerði samtals kr. 2.277.578. Samningur við Skýrr vegna 

hýsingar hljóðaði upp á kr. 37.001 á mánuði sem gerði kr. 444.012 á 

ársgrundvelli. Samtals kostnaður vegna Blackboard var því kr. 2.721.590 á 

ársgrundvelli.  

Gerð var kostnaðaráætlun sem sjá má í töflu 1., Uppsetning og innleiðing 

á námsumsjónarkerfinu Moodle. Áætlunin sýnir samantekt á 

heildarkostnaði sem dreift var á tvær annir, haustönn 2010 og vorönn 2011 

til að dreifa kostnaði yfir á tvö fjárhagsár. 

 

Tafla 1. Uppsetning og innleiðing á Moodle 

 

Sá kostnaður sem var reiknaður vegna vél- og hugbúnaðar er að hluta til 

eignahaldskostnaður sem komið hefði til á næstu einu til tveimur árum 

óháð því hvort skipt hefði verið um kennsluumhverfi eða ekki. Hluti þessa 

kostnaðar hefur afskriftartíma frá 5 árum og annað hefur afskriftartíma allt 

að 10 árum. Í kostnaðargreiningunni var gert ráð fyrir aðkeyptri vinnu og að 
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hluta til var um vinnuframlag starfsmanna og kennara FÁ að ræða sem er 

verðlagt, þó þannig að reiknað var með að vinnan rúmaðist innan dag-

vinnutíma svo að ekki kæmi til aukagreiðslna.  

Í skýrslu sem forsætisráðuneytinu gaf út árið 2005 er greinargóð skil-

greining á eignarhaldskostnaði en það er gríðarlega mikilvægur þáttur, 

þegar stórar ákvarðanir eru teknar. 

Með eignarhaldskostnaði (e. total cost of ownership) er átt við 

allan þann kostnað sem viðkomandi eign hefur í för með sér á 

líftíma hennar, þar á meðal kaupverð, þjálfunarkostnað og 

þjónustukostnað. 

Leyfiskostnaður vegna opins hugbúnaðar er að jafnaði lægri en 

við kaup á séreignarhugbúnaði. Í flestum tilfellum er 

hugbúnaðurinn fáanlegur án endurgjalds á internetinu eða 

gegn vægu gjaldi á geisladiskum. Leyfiskostnaður er þó aðeins 

lítill hluti þess kostnaðar sem fylgir rekstri hugbúnaðar (metinn 

milli 3% og 20% af eignarhaldskostnaði). Meðal annars þarf að 

taka tillit til kostnaðar við innleiðingu, aðlögun hugbúnaðar 

(t.d. þýðingu notendaviðmóts), þjálfun notenda og viðhald, auk 

kostnaðar við samhæfingu eldri skjala við nýjan hugbúnað, og 

minnkaðrar framleiðni starfsmanna á innleiðingatímanum. 

Enginn tvö upplýsingatækniverkefni eru eins og árangur er 

háður mörgum áhrifaþáttum, svo sem skipulag 

innleiðingarverkefnisins, móttækileika notenda við nýjungum 

o.s.frv. (ParX – viðskiptaráðgjöf IBM, 2005, bls. 8). 

3.3 Beinn og óbeinn kostnaður 

Einn stærsti kostnaðarliðurinn í innleiðingunni voru kaup og endurnýjun á 

vélbúnaði skólans. Kaup á nýjum netþjóni og aukið diskrými auk 

hugbúnaðar og leyfa sem því fylgdi flokkast undir beinan kostnað, en þessi 

kostnaður hefði komið til á næstu einu til tveimur árum óháð því hvort 

breytingar hefðu orðið á námsumsjónarkerfinu eða ekki. Innleiðing á 

Moodle námsumsjónarkerfinu var einungis til að flýta fyrir þessum 

breytingum. 

Annar stór kostnaðarliður sem flokka má að hluta til undir beinan 

kostnað var uppsetning á Moodle námsumsjónarkerfinu. Þessi kostnaður 

hljóðaði upp á tæpa milljón í heild sinni, en inn í þeirri tölu er aðkeypt vinna 

við uppsetningu á Moodle, hönnun á námsumsjónarkerfinu og 
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námsáföngum, vefþjónustur t.d. við Innu, sem er upplýsingakerfi 

framhaldsskólanna, og tengingar við staðarnet skólans. Inni í þessum 

kostnaði er sömuleiðis að finna kostnað sem flokka má undir óbeinan 

kostnað þar sem ekki var um aðkeypta vinnu að ræða heldur framleiðni 

starfsmanna skólans.  Þetta var vinna við afritun og vistun gagna, 

staðaluppsetningu á námsáfanga, stjórn og stjórndreifing á Moodle, auk 

tenginga við forrits einingar eins og eMission upptökubúnaðnum og 

Respondus sem er gagnvirkt prófgerðarforrit.  

Þriðji stóri kostnaðarliðurinn sem tekið er til í kostnaðaráætlun er 

yfirfærsla. Þarna er um að ræða vinnu við yfirfærslu á námsefni úr 

Blackboard námsumsjónarkerfinu yfir í Moodle námsumsjónarkerfið, 

prufukeyrsla námsáfanga í Moodle og kennsla á Moodle 

námsumsjónarkerfið. 

Þeir kennarar sem voru í stýrihóp og mér til aðstoðar í vinnusmiðju sem 

kölluð var Moodle smiðja, fengu greitt fyrir þá vinnu í hlutfalli við sitt 

framlag. Sjálf fékk ég greitt fyrir kennslu á Moodle námsumsjónarkerfið. 

Þessar aukagreiðslur eru eini beini kostnaðurinn í þessum lið. Að öðru leyti 

var vinnan við yfirfærsluna unnin innan dagvinnutíma, bættist ofan á aðra 

vinnu þeirra sem að komu og raskaði ekki daglegum störfum innan skólans. 

Hins vegar er ekki allt sem sýnist þar sem fleira felst í óbeinum kostnaði en 

laun. 

Í kostnaðaráætlun tel ég að tillit hafi verið tekið til helstu kostnaðarliða 

sem getið er um í skýrslu forsætisráðuneytisins frá 2005 þó hún hafi ekki 

verið höfð til hliðsjónar þegar kostnaðaráætlunin var gerð. Minnkandi 

framleiðni starfsmanna á innleiðingartímanum má óhikað flokka undir 

óbeinan kostnað. Hugtakið eitt og sér er ákaflega huglægt og vítt og því 

erfitt að setja á það ákveðinn verðmiða. Fyrir utan skipulagðar 

kennslustundir og opna tíma í Moodle smiðju, gátu kennarar leitað til mín 

með vandamál og úrlausnarefni. Kennarar hjálpuðust að og studdu hvern 

annan í leit að lausnum, skipulagningu o.s.frv. Þessi tími er ómældur, að 

hluta til huglægur og sjálfsagt vanmetinn. Það er erfitt að reikna í 

beinhörðum peningum allar þær stundir sem gripnar voru í kennsluhléum 

og stundir þar sem kennarar viðruðu hugmyndir og vangaveltur sínar t.d. í 

kaffihléum á kennarastofu. 

Samkvæmt kostnaðaráætlun er heildarkostnaður vegna innleiðingar á 

Moodle námsumsjónarkerfinu kr. 5.502.426 og árlegur kostnaður er 

áætlaður kr. 592.426. Gert er ráð fyrir að afskriftarkostnaður vegna vél- og 

hugbúnaðar sé frá fimm til allt að tíu árum eftir atvikum. Árlegur kostnaður 

er reiknaður sem hlutfall af afskriftarkostnaði. 
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Það tekur rúmlega tvö ár að greiða upp heildarkostnað af innleiðingu á 

Moodle námsumsjónarkerfinu þegar tekið er mið af árlegum kostnaði við 

Blackboard námsumsjónarkerfið. Árlegur áætlaður rekstarkostnaður við 

Moodle námsumsjónarkerfið er umtalsvert minni en árlegur kostnaður við 

Blackboard námsumsjónarkerfið. 
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4 Aðferð 

Hér verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var við innleiðingu á 

námsumsjónarkerfinu Moodle í Fjölbrautskólanum við Ármúla. 

4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem hér um ræðir er starfendarannsókn (e. action 

research) þar sem ég sem starfsmaður Fjölbrautaskólans við Ármúla geri 

rannsókn á mínum starfsvettvangi og mínum starfsháttum.  

Uppruna starfendarannsókna (e. action research) má rekja aftur til ársins 

1940 í Bandaríkjunum með verkum Kurt Lewin en hann var 

félagsvísindafræðingur (social scientist) (McNiff, 2002). Lewin varð 

atkvæðamikill í félagsrannsóknum og beitti sér mjög fyrir því að starfsmenn 

fyrirtækja fengju tækifæri til að taka þátt í rannsóknum á starfseminni með 

því að rannsaka starfsemina innan frá. Hann taldi ekki nægilegt að starfsemi 

fyrirtækja væri einungis rannsökuð með spurningalistum og tölfræðilegum 

aðferðum. Lewin er upphafsmaður aðferðar sem hann vildi að starfsemenn 

fylgdu í rannsóknum. Þetta er hringferli þar sem byrjað er að setja fram 

áætlun, sem síðan er hrint í framkvæmd og útkoman metin (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). Hringferli er að margra mati eitt helsta einkenni 

starfendarannsókna en aðrir hafa bent á að ofuráhersla á hringferlið geti 

leitt til þess að rannsakað sé með vélrænum hætti og gaumur sé ekki gefinn 

að hlutum sem geta skipt máli eins og viðhorf rannsakenda. Í 

Bandaríkjunum var Stephen Corey fyrstur til að innleiða 

starfendarannsóknir í skólum. Hann lagði áherslu á að starfendarannsóknir 

tækju oft óvænta stefnu og menn mættu ekki binda sig um of við 

upphaflegar spurningar og áætlanir (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Lawrence Stenhouse er meðal upphafsmanna starfendarannsókna í 

Bretlandi. Hann hafði sérstakan áhuga á námskrárþróun. Fyrir honum 

merkti námskrá ekki bara það sem læra skyldi heldur líka það sem 

nemendur og kennarar gera í kennslustofunni (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Stenhouse taldi að skólinn ætti að laga námskrár og námsefni að 

reynsluheimi nemenda. Hann var einnig þeirrar skoðunar að það ætti að 

hvetja nemendur til að taka ábyrgð á eigin námi. Stenhouse kom 

hugmyndinni um kennarann sem rannsakanda á framfæri (McNiff, 2002). 
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Starfendarannsóknir þróuðust til að byrja með aðallega innan 

akademíska samfélagsins en í dag eru þær þekktar á flestum sviðum 

menntunar sem og innan annarra sviða eins og stjórnunar- og rannsókna 

sem og innan félags- og heilbrigðismála (McNiff, 2002). 

Starfendarannsóknir þykja henta vel innan skólasamfélagsins einkum 

þegar unnið er að breytingum eða endurbótum því tilgangur þeirra er að 

leysa raunveruleg verkefni við raunverulegar aðstæður. Í eðli sínu hvetja 

starfendarannsóknir til breytinga því megintilgangur þeirra er að skoða það 

sem betur má fara, ígrunda það sem á að bæta eða skilja betur, spyrja 

spurninga, gera breytingar, meta það sem hefur verið breytt og endurskoða 

á ný. Ferlinu líkur í rauninni aldrei heldur kvikna nýjar hugmyndir og nýjar 

spurningar vakna. 

Starfendarannsókn er rannsókn sem starfsmaður gerir á eigin starfi í því 

augnamiði að skilja starfið betur og þróa það til betri vegar. Hugmyndin er 

sú að læra í starfi. Taka til athugunar eigin reynslu með þeim ásetningi að 

átta sig betur á því sem maður er að gera og hvaða afleiðingar gerðir manns 

hafa. Taka til athugunar ákveðna og afmarkaða þætti í starfinu, þróa nýjar 

leiðir og athuga hvernig til tekst (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Jean McNiff er prófessor við St. Mary‘s University College í London. Hún 

er einn þekktasti og fremsti fræðimaður á þessu sviði og hefur unnið við 

starfendarannsóknir allt frá árinu 1970. Hún hefur unnið með kennurum og 

haldið fyrirlestra víða um heim þar á meðal nokkrum sinnum hér á landi. 

McNiff segir að eitt einkenni starfendarannsókna sé að þær byrji með 

hugmynd sem sé þróuð áfram. Rannsóknin felst í því að hugmyndinni er 

fylgt eftir og athugað hvað gerist. Stöðugt er fylgst með því hvort útkoman 

standist þær væntingar sem rannsakandinn gerir. Út frá þessu sjónarmiði 

má segja að starfendarannsókn sé eins konar sjálfsrýni. Rannsakandinn 

rannsakar eigið starf og leitar leiða til að bæta sig í sínu starfi og sinn 

starfsvettvang bæði fyrir sjálfan sig og aðra með það fyrir augum að það 

verði skref í átt til þróunar- og umbóta fyrir starfsvettvagninn.  

McNiff bendir á að til þess að starfendarannsókn geti staðið undir nafni 

þarf rannsakandinn að spyrja ákveðinna spurninga: 

 Hvað hef ég áhuga á að rannsaka? 

 Af hverju vil ég rannsaka þetta tiltekna viðfangsefni? 

 Hvaða gögnum þarf ég að safna til að sýna af hverju ég hef áhuga á 
þessu tiltekna viðfangsefni? 

 Hvað get ég gert? Hvað ætla ég að gera? 

 Hvaða gögnum get ég safnað til að sýna að ég hafi haft áhrif? 
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 Hvernig get ég útskýrt þessi áhrif? 

 Hvernig get ég tryggt að niðurstöður mínar séu nokkuð réttmætar 
og áreiðanlegar? 

 Hvernig ætla ég að breyta starfi mínu í ljósi niðurstöðu minnar? 

Áhersla er lögð á að með því að varpa fram þessum spurningum sé ekki 

verið að gefa ákveðin fyrirmæli um rannsóknaráætlun af ákveðnu tagi 

heldur tekur rannsakandinn sjálfur ábyrgð á eigin starfi og spyrji eigin 

spurninga. Rannsakandinn þarf samt sem áður að tryggja að rannsóknin sé 

nákvæm og markviss. Sömuleiðis er mikilvægt að rannsakandinn beri 

rannsóknarhugmyndir sínar og útfærslur undir aðra sem eru færir um að 

meta á gagnlegan en gagnrýnin hátt (McNiff, 2002). 

Algengt er að lýsa starfendarannsókn sem hringferli. Á fyrsta þrepi er 

viðfangsefnið greint og rannsakandinn spyr sig spurninga um eigið starf og 

starfsvettvang. Hann sér hverju þarf að breyta, ígrundar framhaldið og 

safnar gögnum til rannsóknar. Síðan er framkvæmt í ljósi þess mats sem 

niðurstöður sýna, breytingarnar eru metnar og loks eru gerðar nýjar 

áætlanir í ljósi matsins og þá má segja að byrjað sé upp á nýtt (Hjördís 

Þorgeirsdóttir, 2010)  

 

Starfendarannsókn er þó alla jafnan ekki lokaður hringur heldur líkist 

hún fremur þrívíðum spíral með hliðarspírölum. Spírall er þess eðlis að hann 

Mynd 1. Starfendarannsóknarhringur McNiff (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2010) 
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er opinn í báða enda og endar ekki heldur getur farið í ýmsar áttir. Þetta 

þýðir í raun að rannsakandinn getur skoðað fleiri viðfangsefni í einu án þess 

að missa sjónar á upprunalega viðfangsefninu. Eitt viðfangsefni getur leitt af 

sér annað og fleiri spurningar vakna sem leita þarf svara við og þannig 

leiðist rannsakandinn inn í nýjan hring spíralsins með nýtt efni og svo koll af 

kolli. Spírallinn vísar til þess að starfendarannsókninni lýkur í rauninni aldrei. 

 

Mynd 2. Rannsóknarspírall McNiff (McNiff og Whitehead, 2002) 

4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í innleiðingu á Moodle námsumsjónarkerfinu voru 

kennarahópur FÁ, stundakennarar og fjarnemendur. Kennarar skiptust í 

fjóra hópa:  

 Stýrihópur: Kennarar sem tóku þátt í undirbúningsferlinu haustönn 
2011. 

 Fjarkennarar: Kennarar sem kenndu fjarnám sumarönn 2012 og 
haustönn 2012. 

 Kennarar dagskóla: Kennarar sem kenndu aðallega í dagskóla og 
notuðu námsumsjónarkerfi til stuðnings í staðnámi á haustönn 
2012 

 Stundakennarar: Kennarar sem kenndu sérhæfðar greinar í fjarnámi 
á haustönn 2012. 

Í töflu 2 kemur fram fjöldi þátttakenda og hvernig þeir skiptust eftir kyni og 
þátttökutímabili. 
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Auk kennara tóku nemendur sem stunduðu fjarnám haustönn 2012 þátt 

í verkefninu að því leyti til að þeir svöruðu spurningakönnun sem lögð var 

fyrir í lok haustannar 2012. Spurningakönnunin var send með rafrænum 

hætti til 1535 nemenda. 

4.2.1 Stýrihópur 

Eitt af því fyrsta sem gert var í undirbúningsferlinu að innleiðingu á Moodle 

námsumsjónarkerfinu í FÁ var að stofna stýrihóp sem í voru sjö fjarkennarar 

en auk þess áttu fjarnámsstjóri og þróunarstjóri skólans sæti í stýrihópnum 

ásamt mér, sem stýrði verkefninu. Megintilgangur stýrihópsins var 

eftirfarandi: 

1. læra á Moodle námsumsjónarkerfið. 

2. setja upp áfanga í Moodle og færa gögn úr einum áfanga í 
Blackboard námsumsjónarkerfinu yfir í Moodle námsumsjónar-
kerfið. 

3. álykta um hvort Moodle námsumsjónarkerfið hentaði fyrir FÁ. 

4. að vera öðrum kennurum til leiðsagnar á vorönn 2012 þegar öllum 
kennurum stóð til boða að læra á Moodle.  

Fjarnámsstjóri sendi fjarkennurum tölvupóst þann 20.10.2011, þar sem 

auglýst var eftir áhugasömum kennurum sem vildu taka þátt í stýrihóp 

vegna innleiðingar á Moodle námsumsjónarkerfinu. Samtals 13 fjarkennarar 

svöruðu bréfinu og sóttust eftir því að vera í stýrihópnum. Það koma svo í 

hlut okkar þriggja, mín, fjarnámsstjóra og þróunarstjóra að velja í hópinn. 

Þar sem allir sem sóttu um voru vel til þess fallnir að vera með í 

stýrihópnum þá settum við okkur þá vinnureglu að velja kennara í hópinn 

eftir kennslugreinum og/eða brautum, þar sem við vorum sammála um að 

hópurinn væri of stór með þrettán meðlimi. Þegar við vorum búin að velja í 

hópinn reyndist samsetning hans eftirfarandi:  

Þátttakendur: Fjöldi KK KVK Tímabil

Stýrihópur 4 4 okt. 2011 - feb. 2012

Fjarkennarar 50 11 39 júní - ágúst 2012, sept. - des. 2012

Kennarar dagskóla 11 5 6 sept. - des. 2012

Stundakennarar 5 1 4 sept. - des. 2012

Tafla 2. Kennarar sem tóku þátt í innleiðingu Moodle. 
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 einn kennari af heilbrigðissviði 

 tveir kennarar af málabraut 

 tveir kennarar af raungreinasviði 

 einn kennari af viðskiptasviði 

 einn kennari af upplýsingatæknisviði. 

Það kvarnaðist úr hópnum þegar leið á verkefnið, þar sem einn kennari 

flutti til útlanda, annar kennari hætti störfum með skömmum fyrirvara og 

þriðji kennarinn sem helltist úr lestinni sinnti verkefninu ekki. Í lokin voru 

fjórir kennarar sem luku vinnunni í stýrihópnum. 

Kennararnir fjórir sem voru í stýrihópnum til loka verkefnisins eru allt 

konur, á aldrinum 52 til 66 ára. Allar eru þær menntaðar framhaldsskóla-

kennarar með áratuga kennslureynslu við skólann. Kennslugreinarnar sem 

þær kenna eru: viðskiptagreinar, raungreinar, upplýsingatækni og 

tungumál. 

Allar hafa þessar konur reynslu af að taka þátt í verkefnum sem þessu, 

voru virkir þátttakendur þegar Fjölbrautaskólinn við Ármúla var einn þriggja 

framhaldsskóla sem tók þátt í þróunarskólaverkefni í upplýsingatækni á 

árunum 1999 til 2002, þær hafa kennt og tekið þátt í þróun fjarnáms við 

skólans allt frá upphafi þess, auk þess að taka þátt í mörgum erlendum 

samstarfsverkefnum á vegum Leonardo, Comenius og Nordplus svo 

eitthvað sé nefnt. 

Fyrsti fundur stýrihópsins var 2.11.2011 þar sem allir mættu galvaskir til 

leiks. Eftir fyrsta fund hittist hópurinn tvisvar í viku þar sem staðan var tekin 

og vandamál voru brotin til mergjar. 

4.2.2 Kennarar 

Það er litið svo á að allir fastráðnir kennarar við FÁ séu fjarkennarar. 

Námsframboð og eftirspurn á hverri námsönn ræður til um hvaða kennarar 

kenna hverja önn og hversu margir kenna hverju sinni. 

Þeir fjarkennarar sem kenndu sumarið 2012 þegar Moodle 

námsumsjónarkerfið var notað í fyrsta skipti í kennslu voru samtals 34 

talsins. Allt voru það fastráðnir kennarar við skólann sem jafnframt kenna í 

dagskóla. Segja má að þeir kenni allt árið um kring, á veturna kenna þeir í 

dagskóla og í fjarnámi jöfnum höndum og á sumrin kenna þeir í fjarnámi 

sem nær frá byrjun júní og fram í ágústmánuð. Á haustönn 2012 kenndu 55 

kennarar í fjarnámi en af þeim voru 5 kennarar sem ekki voru fastráðnir 

starfsmenn við skólann. Þetta voru stundakennarar sem kenndu sérhæfðar 
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greinar og annaðhvort störfuðu á öðrum vettvangi eða við kennslu við aðrar 

menntastofnanir. 

4.2.3 Nemendur 

Það er fjölbreyttur hópur fólks sem stundar fjarnám. Hluti nemenda eru 

framhaldsskólanemendur, hvort heldur það eru nemendur FÁ eða annarra 

framhaldsskóla. Dæmi er um að nemendur flýta fyrir sér í námi með því að 

stunda t.d. fjarnám að sumrinu, aðrir velja sumarfjarnám til að klára 

námsáfanga sem þeir hafa annað hvort hætt í á undangenginni námsönn 

eða hafa ekki staðist lokapróf. Nokkuð er um að stúdentar sem hyggja á 

háskólanám bæta við sig einingum í fjarnámi í ákveðnum námsgreinum til 

að uppfylla skilyrði sem gilda í háskólaumhverfinu. 

4.3 Framkvæmd 

Innleiðing á Moodle námsumsjónarkerfinu hófst þegar stýrihópurinn kom 

fyrst saman í byrjun nóvember 2011. Vinnufundir voru haldnir tvisvar 

sinnum í viku til loka janúar 2012. Kynningarfundur var haldinn þann 3. 

febrúar fyrir kennara þar sem þátttakendur stýrihópsins kynntu vinnu sína 

og um leið Moodle námsumsjónarkerfið fyrir kennurum og stjórnendum 

skólans. 

Í byrjun febrúar 2012, var boðið upp á Moodle smiðjur þar sem 

kennurum gafst kostur á að koma og læra á nýtt námsumsjónarkerfi. 

Moodle-smiðjurnar voru opnar öllum kennurum en þó var lögð áhersla á að 

fjarkennarar nýttu tímann fyrir sumarfjarnámið. Moodle-smiðjurnar voru 

einu sinni í viku til að byrja með en bætt var við tímum þegar þess var þörf í 

lok maí mánaðar og byrjun júní. Stýrihópurinn tók þátt í að leiðbeina 

kennurum í nýju námsumsjónarkerfi. 

Moodle námsumsjónarkerfið var notað í fyrsta skipti á sumarönn en hún 

hófst 7. júní 2012. 

Haustið 2012 héldu Moodle smiðjurnar áfram tvisvar sinnum í viku til 

loka septembermánaðar. Nú var sjónum beint að fjarkennurum sem ekki 

kenndu á sumarönninni en ætluðu að kenna á haustönninni sem framundan 

var, kennurum sem notuðu námsumsjónarkerfi eingöngu í dagskóla og svo 

þeim kennurum ekki höfðu fyllilega lokið við uppsetningu sinna námsáfanga 

um vorið. 

Samhliða Moodle-smiðjunum var kennurum boðið upp á kennslustundir 

einu sinni í viku þar sem tekið var fyrir ákveðið afmarkað efni hverju sinni. 
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Kennslustundirnar voru teknar upp og upptökurnar gerðar aðgengilegar í 

námsáfanganum MOO103-Moodle smiðja. 

Í upphafi innleiðingarinnar bjó ég til sérstakan námsáfanga, MOO103-

Moodle smiðja, fyrir kennara í Moodle. Áfangaum var ætlað að vera 

kennurum til stuðnings í innleiðingunni.  

Á haustönn 2012 hófst fjarnám þann 12. september. Hinu eiginlega 

innleiðingarferli lauk í lok september 2012. 

4.4 Gögn og gagnaúrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var hægt að skipta gögnunum í tvo aðskilda hluta, 

annars vegar úrvinnsla ganga sem safnað var í fyrri þætti verkefnisins sem 

sneri að tæknilegri vinnu sem snerist um uppsetningu á vél- og hugbúnaði í 

netkerfi skólans. Þróunarstjóri hafði umsjón með kostnaðaráætlun og sá til 

þess að henni væri fylgt í allri vinnu. Ég hafði yfirumsjón með stýrihópnum 

ásamt fjarnámsstjóra en auk þess skipulagði ég og hélt utan um að kenna 

kennurum á Moodle námsumsjónarkerfið og naut liðsinnis þátttakenda 

stýrihópsins þegar þess þurfti. 

Gögn sem ég safnaði og vann úr: 

 Dagbók 

 Moodle vinnusmiðja 

 Námsgögn 

 Upptökur 

 Spurningakannanir 

Dagbók: Á innleiðingartímanum, þegar stýrihópurinn og Moodle 

vinnusmiðjan var starfandi, sem og eftir kennslustundir í Moodle hélt ég 

nokkuð þétta dagbók þar sem ég skráði hjá mér hvernig mér fannst að 

fundir gengju, hvaða athugasemdir og vandamál komu upp, hvaða leiðir 

voru farnar til að leysa það sem upp kom og almennt líðan mína með það 

sem ég var að gera og hvernig ég gæti bætt um betur. Ég leit inn á við og 

skoðaði hvern þátt fyrir sig og upp spruttu spurningar sem ég leitaðist við að 

svara. Ég var sífellt með rannsóknarspurningarnar í huga, hvernig ég gæti 

bætt mig sem starfsmann og breytt skv. því, þannig að kennarar væru 

jákvæðir gagnvart þeim breytingum sem voru að ganga yfir. 

Moodle vinnusmiðja: Kennarar höfðu val um að nýta sér vinnusmiðjuna og 

flestir gerðu það. Í vinnusmiðjunni safnaði ég mikilvægum gögnum þar sem 

ég fékk góða yfirsýn yfir kennarahópinn, hvernig staðan var hverju sinni og 
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hvað brann á hverjum og einum. Ég fékk góða yfirsýn yfir hvaða vandamál 

komu upp og gat brugðist við þeim. 

Fyrir utan Moodle vinnusmiðjuna gátu kennarar fengið aðstoð þegar þeir 

þurftu. Þeir gátu sent mér tölvupóst eða komið til mín og fengið aðstoð ef 

eitthvað kom upp á. 

Námsgögn: Ég bjó til námskeið í Moodle sem bar heitið MOO103 Moodle-

smiðja, en þar voru kennarar sjálfkrafa nemendur. Í Moodle smiðju safnaði 

ég saman efni sem er opið á Netinu og bjó sjálf til leiðbeiningar sem upp á 

vantaði og leiðbeiningar sem ég taldi að sníða þyrfti sérstaklega að FÁ 

umhverfinu. 

Upptökur: Ég skipulagði kennslustundir sem teknar voru upp og 

upptökurnar settar inn í MOO103 Moodle-smiðju námskeiðið. Ákveðið efni 

var tekið fyrir hverju sinni og auglýst sérstaklega með því að kennarar fengu 

tölvupóst með góðum fyrirvara. Kennurum var frjálst að mæta í þessar 

kennslustundir. 

Kynningarfundur: Vinnu stýrihópsins lauk með því að haldinn var 

sameiginlegur fundur með kennurum þar sem ég og fjarnámsstjóri ásamt 

þátttakendum stýrihópsins kynntum fyrir kennurum hvernig vinnan hefði 

gengið og stýrihópurinn sýndi sína námsáfanga eða einstök atriði sem við 

töldum að skipti máli í áframhaldandi vinnu. Á þessum fundi söfnuðust 

mikilvæg gögn þar sem kennarar gátu reifað skoðanir sínar, sín á milli eða 

við okkur sem stóðum að fundinum. 

Þetta skipulag er sprottið út frá þeim hugrenningum mínum hvernig ég 

gæti staðið að innleiðingunni þannig að kennarar lærðu vel á Moodle og 

hvernig ég gæti hjálpað kennurum að yfirstíga þær hindranir sem væru í 

veginum.  

Spurningakannanir: Tvær rafrænar spurningakannanir voru gerðar, annars 

vegar meðal kennara og hins vegar meðal fjarnemenda. Af 113 

starfsmönnum skólans fengu 70 kennarar sem voru að kenna í fjarnámi 

og/eða notuðu námsumsjónarkerfi í dagskólakennslu haustið 2012, senda 

spurningakönnun með yfirskriftinni Könnun á viðhorfi kennara FÁ til 

Moodle. (Fylgiskjal 4). Könnunin var á rafrænu formi og send til kennara í 

gegnum tölvupóst. Spurningakönnunin var kynnt fyrir kennurum í bréfi sem 

sent var áður en könnunin var lögð fyrir. Ein ítrekun var send til þeirra sem 

ekki höfðu svarað viku eftir að könnunin var upphaflega lögð fyrir (Fylgiskjal 

5). Á haustönn 2012 stunduðu 1535 fjarnemendur nám við FÁ og fengu þeir 

allir senda spurningakönnun á rafrænu formi þar sem þeir voru beðnir um 

að gefa álit sitt á nýju námsumsjónarkerfi (Fylgiskjal 6). Spurningakönnunina 

vann ég í samstarfi við fjarnámsstjóra. 
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Spurningar til stýrihóps: Skriflegar spurningar voru lagðar fyrir þátttak-

endur stýrihópsins (Fylgiskjal 7). 

4.5 Siðferðileg álitamál 

Skólastjórnendur voru upplýstir um verkefnið og gáfu sitt leyfi. Tvær 

rafrænar spurningakannanir voru gerðar, annars vegar meðal fjarkennara 

og hins vegar meðal fjarnemenda. Þátttakendur þurftu ekki að svara 

neinum persónurekjanlegum spurningum og því þurfti ekki að tilkynna eða 

fá leyfi frá Persónuvernd. 

4.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Tilgangur starfendarannsókna er fyrst og fremst að rannsakandi skoðar 

eigið starf og eigin starfsvettvang. Til að ég hefði góða yfirsýn yfir 

innleiðingarferlið í heild sinni og til að tryggja sem best réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar, hélt ég dagbókarfærslur um alla vinnufundi 

og samskipti mín við þátttakendur. Stýrihópurinn gafst kostur á því að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri um innleiðinguna með því að svara 

skriflegum spurningum. Rafrænar spurningakannanir voru lagðar fyrir 

nemendur sem stunduðu fjarnám á haustönn 2012 og kennara FÁ  sem 

kenndu  á sömu önn. Þýðið í spurningakönnun fjarnema var 1535, af þeim 

svöruðu 444 könnuninni. Svarhlutfall var því 29%. Fjarnámsstjóri sendi 

fjarnemendum bréf sem fylgdi spurningakönnuninni. Til að reyna að ná upp 

svarhlutfallinu var ein ítrekun send til þeirra sem ekki höfðu svarað 

(Fylgiskjal 8). 
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5 Innleiðingarferli 

Í þessum kafla verður innleiðingu verkefnisins gerð skil.  

Innleiðingarferlinu var skipt í tvo aðskilda hluta. Fyrri hluti innleiðingarinnar 

stóð yfir í tvær námsannir, þ.e. frá haustönn 2010, sem hófst í ágúst og lauk 

í desember og vorönn 2011, sem stóð frá janúar til maí. Á þessum tíma var 

öll tæknileg vinna unnin samkvæmt kostnaðaráætlun sem lá til grundvallar 

og samþykkt af stjórnendum skólans. 

Tafla 3 Framvinda verkefnisins, ágúst – nóvember 2010 

Framvinda verkefnis Dagsetning/tímabil Atburðir 

Undirbúningur     Haustönn 2010 ágúst - desember 

Undirbúningur Haust 2010 Verk- og kostnaðaráætlun 

gerð og samþykkt á fundi 

stjórnenda. 

Fundur 18.11.2010 Fundur í Borgarholtsskóla . 

Fundarefni: Uppsetning, 

yfirfærsla gagna og 

stjórnun áfanga í Moodle. 

 

Samhliða tæknilegri vinnu var leitað til Borgarholtsskóla sem hefur langa 

reynslu af Moodle námsumsjónarkerfinu. Borgarholtsskóli og FÁ eru að 

mörgu leyti líkir skólar að uppbyggingu og nemendafjöldi er svipaður. Í 

Borgarholtsskóla er dagskóli og dreifnám en í FÁ er dagskóli og fjarnám. 

Borgarholtsskólamenn voru okkur mjög velviljaðir og gott að leita í þeirra 

smiðju. Á haustönn 2010 sóttum við Borgarholtsmenn heim og funduðum 

með kerfisstjóra, áfangastjóra og dreifnámsstjóra. Fundurinn var gagnlegur 

þar sem við kynntum okkur uppsetningu Moodle hjá þeim, hvernig 

yfirfærslu gagna væri háttað og stjórnun áfanga. Á vorönn 2011 komu 

Borgarholtsmenn í heimsókn í FÁ þar sem þeir fengu kynningu á því hvernig 

vinnan gengi hjá okkur í FÁ. 
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Tafla 4 Framvinda verkefnisins, janúar – maí 2011 

Framvinda verkefnis Dagsetning/tímabil Atburðir 

Undirbúningur     Vorönn 2011 janúar – maí 

Tæknilegur 

undirbúningur 

Netkerfi - 

Vélbúnaður 

Vor 2011 

Janúar 

Unnið í netkerfi skólans. PHP 

server settur upp og MySQL 

gagnagrunnur, diskrými aukið. 

Prófanir gerðar. 

Fundur 24. janúar Fundur með kerfisstjóra BHS. 

Uppsetning og 

tengingar 

jan. – feb. Moodle hugbúnaður settur upp á 

netkerfi skólans. Moodle tengt við 

netkerfi og vefþjónustur. Afritun 

og vistun gagna. 

Fundur 8. febrúar Kerfisstjóri og dreifnámsstjóri frá 

BHS komu í heimsókn í FÁ. Við 

fengum góð ráð varðandi 

uppsetningu og útlit Moodle. 

Hönnun  Moodle áfangi hannaður. 

Yfirfærsla  Efni úr WebCt yfirfært í Moodle. 

  Haldið utan um kostnað, skipt á 

fjárhagsár. Óformleg 

gagnasöfnun, dagbók. 

Kerfisstjórafundur 13. apríl Kerfisstjórafundur í MK. Meðal 

efnis var Moodle 

námsumsjónarkerfið. 

Námskeið maí Endurmenntunarnámskeið á 

vegum HÍ og 3f í Moodle. (Moodle 

I fyrir framhaldsskólakennara). 

Nokkrir kennarar FÁ sóttu 

námskeiðið. 

 

Kerfisstjórar framhaldsskólanna halda að meðaltali einu sinni á ári 

kerfisstjórafund þar sem komið er saman í einn dag og málin rædd. 

Skólarnir skipta með sér að vera gestgjafar og skipuleggja dagskrá. 

Fundarefni eru ákveðin í sameiningu og yfirleitt eru tekin fyrir málefni sem 

eru ofarlega á baugi hverju sinni. Í apríl 2011 var kerfisstjórafundurinn 

haldinn í Menntaskólanum í Kópavogi. Eitt málefna á dagskrá var Moodle 
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námsumsjónarkerfið, þar sem fleiri skólar voru í svipuðum sporum og við í 

FÁ, einhverjir voru enn á hugmyndastiginu, aðrir nýbúnir að setja upp 

Moodle námsumsjónarkerfið og enn aðrir gátu miðlað af langri reynslu. Það 

var því gagnlegt að viðra skoðanir og læra af þeim sem voru lengra komnir 

og með mikla reynslu. 

Seinni hluti innleiðingarinnar hófst haustið 2011 og stóð yfir í þrjár 

námsannir, frá hausti 2011 til loka haustannar 2012. Í töflu 4 er yfirlit yfir 

tímarás innleiðingarinnar og helstu þætti sem hennar.  

5.1 Vinna með stýrihóp 

Vinna með stýrihóp fór fyrst í gang þegar nokkuð var liðið á námsönnina. 

Fyrsti vinnufundur stýrihópsins var haldinn 2.11.2011 og segja má að síðasti 

fundur hópsins hafi verið þegar haldinn var kynningarfundur um Moodle 

fyrir kennara þann 3.2.2012. 

Samtals voru haldnir 11 stýrihópsfundir. Vinnan með stýrihópnum lá 

niðri á prófatíma eða frá því í lok nóvember. Á nýju ári kom hópurinn saman 

á ný þann 11. janúar. Fram að kynningarfundinum sem haldinn var fyrir 

kennara í byrjun febrúar voru haldnir samtals sex stýrihópsfundir, þar af var 

einn fundur þar sem kynningarfundurinn var skipulagður.  

Tafla 5 Framvinda verkefnisins, október 2011 – febrúar 2012 

Innleiðing A     Haustönn 2011 ágúst – desember 

Framvinda verkefnis Dagsetning/tímabil Atburðir 

Stýrihópur 20.10.2011 Fjarnámsstjóri auglýsti 

eftir kennurum sem vildu 

starfa í stýrihóp um 

Moodle 

námsumsjónarkerfið. 

Fyrsti fundur Fyrsti fundur: 

2.11.2011 

Stýrihópur stofnaður. Sjö 

kennarar valdir. Fjórir 

kennarar luku vinnunni í 

stýrihópnum. 

Stýrihópsfundur 7.11.2011 Tímasetningar fyrir 

vinnufundi ákveðnar. 

Stýrihópsfundur 14.11.2011 Unnið með stærð skjala. 

Stýrihópsfundur 15.11.2011 Unnið með yfirfærslu á 

gagnvirkum æfingum. 
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Stýrihópsfundur 21.11.2011 Unnið með yfirfærslu á 

html skjölum. 

Stýrihópsfundur 22.11.2011 Staðan tekin og 

ákvarðanir teknar um 

uppsetningu á Moodle. 

Uppfærsla á Moodle 24.11.2011 Moodle kerfið uppfært í 

útgáfu 2.1.3+ 

 28. – 29. 11. Prófaundirbúningur. 

Enginn vinnufundur. 

Fundur í 

Verslunarskóla 

Íslands 

30.11.2011 Ég, ásamt fjarnámsstjóra 

og þróunarstjóra hittum 

fjarnámsstjóra VÍ. 

Lærðum ýmislegt um 

framsetningu námsefnis 

og útlit í Moodle. 

Innleiðing A     Vorönn 2012 janúar – maí 

Stöðufundur 11. jan.2012 Staðan á verkefninu 

tekin með fjarnáms- og 

þróunarstjóra og vinnan 

framundan skipulögð. 

Stýrihópsfundur 11. jan. Fyrsti fundur á vorönn. 

Örlítill pirringur í 

hópnum. Sumum fannst 

ganga of hægt, of lítill 

tími til að læra á kerfið 

og sameiginlegir fundir 

of fáir. 

Stýrihópsfundur 12. jan. Hver og einn vann í 

sínum námsáfanga. 

Stýrihópsfundur 18. jan. Ég lagði upp fundinn og 

sýndi nokkur atriði sem 

ég var búin að læra. 

Andrúmsloftið afslappað 

og ánægja með fundinn. 

Stýrihópsfundur 23., 30. jan. Hver og einn vann í 

sínum námsáfanga. 

Stýrihópsfundur 1. febrúar. Skipulagsfundur fyrir 
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kynningarfund fyrir 

kennara 

Kynningarfundur 3. febrúar. Moodle kynningarfundur 

fyrir kennara. Hver og 

einn úr stýrihópnum 

kynnti ákveðið efni. Sjálf 

kynnti ég hvað væri 

framundan í 

innleiðingunni. 

 

Vinnufundirnir voru haldnir tvisvar í viku, eina klukkustund í senn. Þar 

sem það reyndist erfitt að finna tíma þar sem allir í stýrihópnum voru lausir 

úr kennslu var ákveðið að setja niður tvo fasta tíma til að hittast. Annar 

tíminn var ákveðinn fyrir hádegi á mánudögum og hinn tíminn var eftir 

hádegi á þriðjudögum. Þeir sem ekki gátu mætt í annan tímann gátu mætt í 

hinn tímann og þeir sem það gátu, nýttu sér báða tímana.  

Tilgangurinn með þessum föstu vinnufundum var að stýrihópurinn kom 

saman, hver og einn kennari í hópnum vann að því að setja upp námsáfanga 

í Moodle í sínu fagi og lærði þannig um leið á námsumsjónarkerfið.  

Ég var á öllum vinnufundum ásamt fjarnámsstjóra eða þróunarstjóra 

eftir því hvernig á stóð. Mín aðkoma fólst í því að leiðbeina hverjum og 

einum eftir því sem þurfti eða hópnum í heild. Hópurinn vann vel og þétt 

saman, hjálpaðist að og allir innan hópsins voru viljugir að miðla góðum 

ráðum. 

Á fyrsta vinnufundi kynnti ég Moodle námsumsjónarkerfið fyrir 

stýrihópnum og námskeið sem ég var búin að stofna í Moodle og bar heitið 

MOO103 Moodle-smiðja. Þátttakendur stýrihópsins voru fyrstu 

nemendurnir sem voru á þessu námskeiði og aðrir kennarar bættust í 

nemendahópinn eftir því sem verkefninu vatt fram. Í námskeiðinu MOO103 

Moodle-smiðja safnaði ég saman efni á Netinu, leiðbeiningum og öðru 

kennsluefni um Moodle sem ég bjó til sjálf. Námskeiðið var á þessum 

tímapunkti ekki síður hugsað sem vettvangur fyrir stýrihópinn til að hafa 

samskipti. Námskeiðið MOO103 Moodle-smiðja var liður í þeirri viðleitni 

minni að styðja við kennara og létta þeim þeirra vinnu og skapa þeim 

vettvang til að hafa samskipti sín á milli. Ég taldi að með því að búa þeim 

viðunandi vinnuumhverfi væri meiri líkur á því að þeir væru jákvæðir í 

þessari vinnu. 
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Hver og einn í stýrihópnum vann að sínu á milli vinnufunda. Á fundum 

voru vandamál rædd og leyst þegar það var hægt, safnað í sarpinn, 

ígrundað og teknar ákvarðanir, allt eftir því hvernig hagaði til hverju sinni.  

Fljótlega eftir að vinna stýrihópsins fór í gang kom í ljós galli í Moodle 

útgáfunni sem sett hafði verið upp og skynsamlegt þótti að uppfæra í nýja 

útgáfu. Uppfærslan gekk vandræðalaust fyrir sig og leysti mörg þeirra 

vandamála og erfiðleika sem höfðu komið upp fram til þessa.  

Vinnunni í stýrihópnum lauk í byrjun febrúar þegar haldinn var 

kynningarfundur á Moodle námsumsjónarkerfinu fyrir alla kennara skólans. 

Fundurinn var auglýstur með tölvupósti (Fylgiskjal 1). Efnistökum skiptu 

meðlimir stýrihópsins með sér þannig að hver og einn aðili hópsins kynnti 

afmarkað efni sem skiptist  svohljóðandi: 

 Ástæður breytinga, forsagan (vinnan hingað til), kostir og gallar. 

 Áfangasnið, viðfangsefni, fyrirspurnir nemenda, heildarmynd af 
áfanga, verkefnakskil. 

 Próf/gagnvirkar æfingar, flutningur prófa á milli námsumsjónar-
kerfa. Skipt um hlutverk (nemandi/kennari). 

 eMission upptökur. 

 Fyrirhugaðar vinnusmiðjur, tímaskipulag, Moodle leiðbeiningar. 

Hver kynnir hafði 5 – 10 mínútur til umráða. Fundurinn var tekinn upp og 

upptakan gerð aðgengileg í MOO103 Moodle-smiðju námskeiðinu í Moodle 

námsumsjónarkerfinu. Á fundinum kynnti ég hvað væri framundan, fór yfir 

fyrirhugaða vinnusmiðju og tímasetningar. Fjölmenni var á fundinum og 

gagnlegar umræður voru í fundarlok. 

5.2 Vinna með fjarkennurum 

Að kynningarfundinum loknum hófst skipulagning vegna vorannarinnar sem 

þegar var komin vel í gang. Nú var komið að því að allir kennarar settu upp 

sína námsáfanga í Moodle. Skipulagið miðaði út frá því að allir kennarar sem 

ætluðu sér að kenna fjarnám sumarið 2012 þyrftu að læra á Moodle og 

setja upp sína námsáfanga. Ég sendi kennurum bréf í tölvupósti þann 5.2. 

þar sem skipulagningin var kynnt og byggði á þeim upplýsingum sem komu 

fram á kynningarfundinum (Fylgiskjal 2). 
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Tafla 6 Framvinda verkefnisins, febrúar – júní 2012 

Innleiðing A     Vorönn 2012, janúar – maí 

Framvinda verkefnis Dagsetning Atburðir 

Moodle – smiðja 9. febrúar Fyrsta Moodle-smiðjan. 

Kennarar gátu komið og 

fengið aðstoð við að 

setja upp áfanga í 

Moodle. 

 16., 23. febr. Opin Moodle-smiðja 

fyrir kennara. 

Stöðufundur 27. febr. Staðan á verkefninu 

tekin og næstu skref 

ákveðin. Fjarnámsstjóri 

reyfaði áhyggjur sínar 

varðandi hvað henni 

fannst fáir kennarar 

komnir af stað í að búa 

til sína áfanga. 

Tilkynning send til 

kennara 

27. febr. Fjarnámsstjóri sendi 

bréf til allra kennara. 

Moodle-smiðja 8., 15., 22., 28., 29. 

mars, 12., 18., 25., 26., 

apríl, 3., 8., 11. maí. 

Kennarar mættu í 

Moodle-smiðju og unnu 

í sínum námsáföngum. 

Þeir hjálpuðust að eða 

fengu aðstoð. 

Tölvupóstur 18. maí Bréf sent til kennara 

þar sem boðið var upp 

á Moodle-smiðju vikuna 

21. til 25. maí frá kl. 10-

12 og 13-15 mánudag 

til föstudags. 

Moodle-smiðja Vikan 21. – 25. maí Kennara komu og fengu 

aðstoð við það sem þeir 

voru að vinna með í 

Moodle (Samtals voru 

heimsóknirnar 68 sem 

þýðir að margir 
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kennarar nýttu sér 

aðstoðina einu sinni 

eða oftar). 

Tölvupóstur 25. maí Bréf sent til kennara og 

þeim boðið upp á 

Moodle smiðju vikuna 

28. maí til 1. júní frá kl. 

10-12 og 13-15 

mánudag til föstudags. 

Moodle-smiðja 29., 30., 31. maí, 1. júní Kennarar mættu í báða 

tímana fyrir og eftir 

hádegi. Annað hvort 

komu þeir til að fá 

aðstoð eða vinna í 

sínum námsáföngum í 

félagsskap annarra. 

Tölvupóstur 3. júní Að ósk kennara sendi 

ég kennurum bréf þar 

sem ég bauð upp á 

Moodle smiðju 4. júní. 

Tölvupóstur 5. júní Sendi kennurum bréf 

þar sem ég bauð upp á 

aðstoð í Moodle fram 

til 15. júní þegar ég færi 

í sumarfrí. 

MOODLE II í VÍ 7. – 8. Júní Námskeið haldið á 

vegum Endurmenntun 

HÍ og 3f1 sem bar 

yfirskriftina Moodle II 

fyrir 

framhaldsskólakennara. 

Nokkrir kennarar FÁ 

sóttu námskeiðið. 

 

 

                                                           

 
1
 3f – Félag um upplýsingatækni og menntun. 
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Ég og fjarnámsstjóri skipulögðum vinnusmiðju sem við kölluðum Moodle 

vinnusmiðju. Vinnusmiðjan var einu sinni í viku, á fimmtudögum eftir 

kennslu, 2 ½ tíma í senn. Smiðjan var opin öllum kennurum þó lögð væri 

áhersla á að þeir kennarar sem ætluðu sér að kenna í fjarnámi um sumarið 

væru sérstaklega velkomnir.  

Kennarar höfðu frjálsar hendur, bæði með að mæta og hvað þeir unnu 

við hverju sinni. Ég hélt utan um þessar vinnustundir með dagbókarfærslum 

og skráði hjá mér hverjir mættu hverju sinni (mynd 3). Með þessu skipulagi 

fannst mér ég geta fangað andann í kennarahópnum og ég hafði yfirsýn yfir 

þau vandamál sem komu upp og hvernig þau voru leyst. 

Í hverri vinnusmiðju naut ég liðstyrks einhverra úr stýrihópnum, eins eða 

fleiri allt eftir því hversu margir kennarar mættu hverju sinni. 
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Ég auglýsti vinnusmiðjuna með því að senda öllum kennurum tölvupóst í 

hverri viku. Fram að páskum voru samtals tólf vinnusmiðjur haldnar og átta 

eftir páska. Samtals voru þetta 20 skipti sem kennarar gátu komið, fengið 

aðstoð eða unnið saman, lært á Moodle námsumsjónarkerfið og unnið að 

sínum námsáföngum. Þegar líða fór á aprílmánuð tók við undirbúningur 

vegna lokaprófa og fáir mættu í vinnusmiðjuna. Í byrjun maí var ljóst að ekki 

var grundvöllur fyrir að halda úti vinnusmiðju á prófatíma. Þá höfðu um það 

bil einn þriðji þeirra fjarkennara sem ætluðu sér að kenna á sumarönn mætt 

í vinnusmiðjuna einu sinni eða oftar. 

Ég hafði gott yfirlit yfir hvaða fjarkennarar voru komnir af stað í Moodle 

því ég hélt nemendabókhald, þar sem ég merkti við hverjir mættu í hverja 

vinnusmiðju og kennarar þurftu að biðja um að stofnaður yrði námsáfangi 

fyrir þá sem þeir unnu með. Tvær síðustu vikur maímánaðar bauð ég upp á 

vinnusmiðju á hverjum degi, tvisvar á dag, tvær klukkustundir í senn. Annar 

tíminn var fyrir hádegi og hinn tíminn eftir hádegi. 

Fjarkennarar nýttu sér þessar tvær vikur í vinnusmiðjunni mjög vel og 

voru flestir tilbúnir með sína námsáfanga þegar kennsla á sumarönn hófst 7. 

júní 2012. 

Tafla 7 Framvinda verkefnisins, júní – ágúst 2012 

Sumarönn 2012, júní – ágúst 

Framvinda verkefnis Dagsetning/tímabil Atburðir 

Fjarnám – sumarönn 7. júní Fjarnám hófst 7. júní 

2012 þar sem Moodle 

kerfið var notað í fyrsta 

sinn. 34 kennarar 

kenndu samtals 48 

námsáfanga. 

 

Frá því að vinnusmiðjunni lauk þann 1. júní, en þá áttu allir að vera 

tilbúnir, höfðu fjarkennarar aðgang að mér ef þeir lentu í vandræðum eða 

höfðu einhverjar spurningar.  

5.3 Vinna með kennurum dagskóla 

Á haustönn 2012 hélt innleiðing á Moodle námsumsjónarkerfinu áfram. 

Námsumsjónarkerfið Moodle var komið í gagnið og búið að loka fyrir 
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aðgang að Blackboard námsumsjónarkerfinu. Nú var lögð áhersla á að ná til 

þeirra kennara sem ekki voru enn farnir að setja upp sína námsáfanga og 

læra á Moodle námsumsjónarkerfið. Sömuleiðis var litið til þess að margir 

kennarar sem höfðu nýtt sér vinnusmiðjuna um vorið án þess að kenna á 

sumarönninni, áttu eftir að fullvinna sína námsáfanga. Markmiðið var að 

allir kennarar sem notuðu námsumsjónarkerfi í sinni kennslu hvort sem það 

var í dagskóla eða í fjarnámi eða hvoru tveggja lykju við þessa vinnu innan 

ákveðins tímaramma. 

Tafla 8 Framvinda verkefnisins, ágúst – október  2012 

Innleiðing B     Haustönn 2012 ágúst – desember 

Framvinda verkefnis Dagsetning/tímabil Atburðir 

Starfsmannafundur 20. ágúst Kynning á hvernig sumarönnin 

gekk í nýju námsumhverfi 

Moodle. 

Skipulagning og undirbúningur 

Tölvupóstur 28. ágúst Tilkynning send til kennara um 

skipulagningu Moodle kennslu í 

september. Vinnusmiðja (1.klst) 

mánud. og fimmtud. þar sem 

kennarar gátu fengið aðstoð. Ein 

kennslustund á miðvikud. eftir 

kennslu þar sem ákveðið efni var 

tekið fyrir hverju sinni. 

Kennslustundir teknar upp og 

aðgengilegar í MOO103 Moodle-

smiðju. 

Tölvupóstur 28. ágúst Auglýsti fyrstu kennslustund í 

Moodle og hvaða efni væri til 

umfjöllunar. 

Kennslustund 1 í 

Moodle 

29. ágúst Umfjöllunarefni: Umsýsla áfanga, 

Hnappar 

Innsetning efnis 

Vinnusmiðjur 30. ágúst, 3. sept. Samtals 7 kennarar nýtt sér 

tímana. 

Kennslustund 2 5. sept. 9 kennarar mættu. Efni sem farið 

var yfir: 
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Hvernig efni er sett inn. 

Skrá, mappa, síða, snepill. 

Verkefnaskil og mismunandi 

gerðir verkefna og hvernig þau 

tengjast í einkunnarbókina. 

Vinnusmiðjur 6., 10. sept. 11 kennarar mættu. 

Kennslustund 3 12., sept. 15 mættu. Efnið sem farið var 

yfir: Umræður, 

Skilaboð, 

Blokkir 

Vinnusmiðjur 13., 17., sept. 6 kennarar mættu 

Kennslustund 4 19. sept. Kennslustundin féll niður vegna 

starfsmannafundar 

Vinnusmiðjur 20., 24., sept. 6 kennarar mættu. 

Kynningarfundur 24. sept. Moodle – kynningarfundur 

haldinn fyrir starfsmenn 

skrifstofu. 

Fundur 25. sept. Fundur með fjarnáms- og 

þróunarstjóra. Efni fundarins: 

Hvernig fór haustönnin af stað í 

fjarnáminu. 

Kennslustund 4 26. sept. 7 kennarar mættu. Efni:  

Gagnvirk próf. 

Vinnusmiðjur 27. sept., 1. okt. 5 kennarar mættu. 

Kennslustund 5 3. okt. 2 kennarar mættu. Fáir mættu 

vegna deildafunda. 

Efni sem farið var í: 

Einkunnir. 

Kynningarfundur 4. okt. Moodle – kynningarfundur 

haldinn fyrir námsráðgjafa og 

fulltrúa fjarnáms. 

 

Ég skipulagði dagskrá sem náði yfir septembermánuð þar sem ég bauð 

áfram upp á Moodle vinnusmiðju tvo daga í viku, einn klukkutíma í senn. 

Auk þess bauð ég kennurum upp á kennslustundir einu sinni í viku, á 

miðvikudögum en þá daga lauk kennslu fyrr en aðra daga. Í hverri 

kennslustund var ákveðið efni tekið fyrir, kennslustundin var tekin upp og 
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upptakan sett inn í námsáfangann MOO103 Moodle-smiðja sem allir 

kennarar höfðu aðgang að. Kennarar fengu sendan tölvupóst þar sem 

dagskráin var kynnt og fyrir hvern tíma sendi ég út tölvupóst til að minna á 

tímana og kynna hvaða viðfangsefni væri til umfjöllunar hvern miðvikudag 

(Fylgiskjal 3). Á innleiðingartímanum vann ég jöfnum höndum að nám-

skeiðinu MOO103 Moodle-smiðja í Moodle þar sem ég safnaði saman efni 

um Moodle námsumsjónarkerfið. Markmiðið með námskeiðinu var að búa 

til vettvang fyrir kennara þar sem þeir gætu t.d. sótt sér leiðbeiningar og 

haft samskipti sín á milli. Ég lagði áherslu á að kennarar hefðu óheftan 

aðgang að mér fyrir utan skipulagða tíma, ef spurningar brunnu á þeim eða 

vandamál komu upp. Þeir gátu komið til mín eða haft samband við mig í 

gegnum Moodle eða tölvupóst. Mér fannst að með þessu skipulagi legði ég 

mitt af mörkum við það að létta undir með kennurum og að skipulagið gerði 

það að verkum að kennurum tækist að yfirstíga þær hindranir sem í 

veginum væru, þeir lærðu vel á námsumsjónarkerfið og væru jákvæðir 

gagnvart þeim breytingum sem gegnu yfir. 

Innleiðingarferlinu lauk í lok september 2012 en þá voru allir kennarar 

búnir að setja upp sína námsáfanga í Moodle námsumsjónarkerfinu. 
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6 Niðurstöður 

Í kaflanum verður niðurstöðum verkefnisins gerð skil. Fyrst er 

þátttakendum í spurningakönnunum gerð almenn skil. Þar næst verður 

fjallað um samvinnu stýrihópsins og svör hans við þeim skriflegu 

spurningum sem lagðar voru fyrir meðlimi hópsins. Í þriðja hluta kaflans 

verður rafrænni spurningakönnun sem lögð var fyrir kennara gerð skil og að 

lokum er fjallað um rafræna spurningakönnun sem fjarnemendur svöruðu. 

6.1 Almennar upplýsingar um þátttakendur 

Þátttakendur í stýrihópnum sem var að störfum í upphafi verkefnisins, voru 

fjórir framhaldsskólakennarar, allt konur á aldrinum 52 til 66 ára (N=4). Í lok 

verkefnisins fengur þær sendar spurningar í tölvupósti (Fylgiskjal 7), sem 

þær svöruðu skriflega. Tvær rafrænar spurningakannanir voru lagðar fyrir í 

verkefninu. Kennarar FÁ svöruðu annarri könnuninni (Fylgiskjal 4). 

Spurningakönnunin var send til 70 kennara (N=70) í tölvupósti. Samtals 42 

kennarar svöruðu könnuninni sem er 60% svarhlutfall. Konur voru í 

meirihluta þeirra sem svöruðu könnuninni. 

Spurningakönnun var send til 1535 fjarnemenda í tölvupósti (N=1535) 

(Fylgiskjal 6). Alls tóku 444 fjarnemendur þátt í könnuninni en það er 28% 

svarhlutfall. Fleiri konur en karlar svöruðu könnuninni. 

6.2 Stýrihópur 

Hér verður fjallað um vinnu stýrihópsins og gerð grein fyrir svörum 

þátttakenda við spurningum sem þeir voru beðnir um að svara skriflega í lok 

verkefnisins. 

Að mörgu þarf að hyggja þegar skólastarf er að fara í gang í upphafi 

hvers skólaárs. Það þótti ekki hyggilegt að stofna stýrihóp fyrr en kennsla 

væri komin vel af stað og fjarnám komið í gang. Vinnan í stýrihópnum fór 

því heldur seinna af stað en áætlað var í upphafi. 

Verkefnið var kynnt á fyrsta starfsmannafundi haustið 2011 og kennarar 

upplýstir um skipulagningu og útfærslu verkefnisins. Í kynningunni var 

áhersla lögð á hlutverk stýrihópsins, en eitt verkefna hans var að vera 

ráðgefandi um hvort rétt væri að skipta um námsumsjónarkerfi og taka upp 

Moodle námsumsjónarkerfið í stað þess sem fyrir var. 



 

64 

Annað hlutverk stýrihópsins var að hver og einn í hópnum setti upp eigin 

námsáfanga í Moodle en með því taldi ég að þátttakendur hópsins lærðu á 

Moodle kerfið og um leið gæti hver og einn myndað sér skoðun á kerfinu 

sem námsumsjónarkerfi og hópurinn í sameiningu gæti tekið afstöðu til 

þess hvort Moodle væri hentugt námsumsjónarkerfi fyrir FÁ. 

Vinnan með stýrihópnum var mikilvægur þáttur í verkefninu, því með 

stýrihópnum safnaði ég gögnum sem nýttust í sjálfri innleiðingunni. Með 

stýrihópnum var hægt að leysa þau vandamál sem upp komu og ég fékk 

góða yfirsýn yfir hvað gekk vel og hvað þurfti að varast. Sömuleiðis gaf þessi 

vinna mér betri sýn á hvernig ég gæti háttað þeirri vinnu sem beið í 

innleiðingunn, þegar kom að því að kenna kennurum á nýtt umsjónarkerfi.  

Haustönnin nýttist ekki sem skyldi því vinnan í stýrihópnum fór ekki af 

stað fyrr en í byrjun nóvember, en það var mun seinna en ég ætlaði. Upp 

komu hnökrar þegar farið var að vinna í Moodle sem leiddi til þess að kerfið 

var uppfært fljótlega eftir að vinnan í stýrihópnum hófst. Þetta varð til þess 

að óöryggi og efasemdir komu upp í hópnum. Í dagbókarfærslu frá því 

14.11.2011 hef ég skrifað: „Of mörg vandamál hafa komið upp sem ekki er 

hægt að leysa nema með nýrri uppfærslu af Moodle. Það er því ekki hægt 

að bíða til áramóta eins og áætlað var, heldur þarf að uppfæra sem fyrst svo 

hópurinn geti ótrauður haldið áfram. Vonleysi og uppgjöf er í hópnum og 

eina sem ég get gert er að vera jákvæð og uppörvandi.“ Stýrihópurinn 

starfaði því í raun aðeins þennan eina mánuð þar sem í lok nóvember tók 

prófatímabilið við og þátttakendur stýrihópsins uppteknir í prófagerð og 

yfirsetu. Það má því segja að haustönninni hafi lokið í nokkurri óvissu, 

óöryggi og efasemdum.  

Það var mitt hlutverk sem stjórnandi verkefnisins og rannsakandi eigin 

starfs og starfsvettvangs að hjálpa þátttakendum í stýrihópnum að yfirstíga 

þær hindranir sem voru í veginum en óöryggi og efasemdir voru ákveðnar 

hindranir sem þurfti að yfirstíga. Sjálf var ég að læra á Moodle eins og aðrir 

þátttakendur stýrihópsins. Ég reyndi því að vera skrefi á undan hópnum 

varðandi það að læra á Moodle og ein leið til þess var að búa til 

leiðbeiningar sem stýrihópurinn hafði aðgang að í Moodle áfanganum 

MOO103 og seinna aðrir kennarar þegar þeir lærðu á Moodle 

námsumsjónarkerfið. Ég nýtti prófatímabilið vel með því að viða að mér efni 

um Moodle og átti m.a. fund með fjarnámsstjóra Verslunarskóla Íslands, 

(VÍ) ásamt fjarnáms- og þróunarstjóra FÁ, en VÍ var að undirbúa að taka upp 

Moodle námsumsjónarkerfið á vorönn 2012.  

Það óöryggi og efasemdir sem upp komu í lok haustannar 

endurspeglaðist vel á fyrsta fundi stýrihópsins í byrjun janúar 2012. Í 
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dagbókarfærslu frá þeim fundi hef ég skrifað að fram hafi komið gagnrýni 

frá stýrihópnum þar sem einhverjum í hópnum fannst verkinu lítið miða 

áfram. Við sem værum í forsvari kynnum lítið meira en þeir sem í 

stýrihópnum sætu og nær væri að fá einhvern utanaðkomandi til að halda 

námskeið fyrir hópinn. Einhverjum í hópnum fannst að sameiginlegir fundir 

hefðu verið of fáir fram að þessu og ekki nægilegur tími til að læra á Moodle 

kerfið. Gagnrýnin átti fullan rétt á sér því ýmislegt hefði betur mátt fara í 

byrjun eins og áður hefur komið fram. Niðurstaðan þessa fundar varð hins 

vegar sú að þar sem engir peningar væru ætlaðir til að halda námskeið þá 

væri ekki um annað að ræða en að læra á Moodle í sameiningu, hjálpast að 

og styðja hvor aðra í hópnum. Í lokaorðum þessarar dagbókarfærslur hef ég 

skrifað: „Það er greinilegur pirringur í hópnum sem ég held að stafi af 

vanmætti og óöryggi. Það er því gott að allir gátu blásið örlítið“. 

Mér fannst afar mikilvægt að jákvæðni ríkti innan stýrihópsins. Með því 

móti taldi ég að líklegra væri að vinnan og samstarfið innan hópsins myndi 

ganga betur. Með jákvæðu hugarfari væru meiri líkur en minni á að 

stýrihópurinn lærði vel á námsumsjónarkerfið og yrði jákvæðari gagnvart 

þeim breytingum sem nýtt námsumsjónarkerfi hefði í för með sér. Það var 

því mitt hlutverk að byggja upp það traust sem mér fannst vanta og eyða út 

efasemdum sem ríktu innan hópsins, til að hægt væri að halda áfram, því 

traust og jákvæðni haldast í hendur. Eftir vandlega íhugun á því hvernig ég 

gæti endurheimt traust þeirra sem í stýrihópnum sátu undirbjó ég fund á 

sama máta og um kennslustund væri að ræða. Í upphafi fundar tók ég 

stjórnina og lagði upp með efni sem ég hafði safnað saman af netinu og 

samið sjálf. Nokkuð af því efni sem ég kynnti var nýtt fyrir stýrihópnum og 

gagnaðist þeim vel í þeirra vinnu. Í dagbókarfærslu þessa fundar hef ég 

skráð að ánægja hafi verið innan hópsins og andrúmsloftið afslappað. Einn 

þátttakandi stýrihópsins hafði eftirfarandi að segja í lok fundar: „Þetta var 

góður fundur og ég hef lært margt í dag, ekki þar fyrir að ég er alltaf að læra 

meira og meira“. Aðrir í hópnum tóku undir þessi orð. 
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Við skipulagningu og stjórnun á vinnufundum stýrihópsins sem eftir 

voru, hafði ég starfendarannsóknarhring McNiff til hliðsjónar (mynd 4). 

Stýrihópurinn kom saman og við skoðuðum hvernig vinnan hefði gengið frá 

síðasta fundi, síðan var ígrundað, spurningar settar fram um eitthvað sem 

þurfti að bæta eða skilja betur, vandamál voru reifuð, rædd og jafnvel leyst. 

Þar næst voru gerðar áætlanir um breytingar og prófanir á nýjungum og 

loks fór fram mat á þeim breytingum sem höfðu þegar verið gerðar og 

hvernig þær reyndust. Að lokum voru gerðar nýjar áætlanir sem fólust í því 

hverju og hvert við vildum ná fyrir næsta vinnufund. 

Að því kom að stýrihópurinn þurfti að taka afstöðu til þess hvort FÁ ætti 

að taka upp Moodle námsumsjónarkerfið eða halda sig við óbreytt kerfi. 

Ýmislegt var rætt í því sambandi. Sem dæmi má nefna að einhver innan 

hópsins líkti þessum breytingum við það að flytja úr einbýlishúsi yfir í 

fokhelt hús. Aðrir voru því ósammála. Sú skoðun kom fram innan hópsins að 

þegar væri búið að taka þessa ákvörðun af stjórnendum skólans og 

skilningur væri innan hópsins á þeim sjónarmiðum sem að baki þeirri 

ákvörðun lægi. Þátttakendur stýrihópsins höfðu meiri áhyggjur og 

efasemdir um að sumarönnin væri réttur tímapunktur til að taka upp nýtt 

námsumsjónarkerfi. Fram kom að sumartíminn væri viðkvæmur tími og það 

myndi koma niður á kennslunni að taka upp nýtt námsumsjónarkerfi á 

sumarönn. Kennarar væru hér og þar á sumrin, hérlendis og erlendis og ekki 

Mynd 4. Starfendarannsóknarhringur McNiff (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2010) 
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væri hægt að stóla á að allt gengi smurt og vel fyrir sig í fyrsta sinn sem 

kennt væri í Moodle og því erfitt að fá aðstoð ef eitthvað kæmi upp á.  

Ég útskýrði fyrir hópnum að það hefði verið meðvituð ákvörðun að hefja 

kennslu í Moodle á sumarönn því þá væri allt umfang minna en á haust- og 

vorönnum. Færri áfangar væru kenndir og þar af leiðandi væru færri 

nemendur sem stunduðu nám og færri kennarar við kennslu. Ég minnti á að 

það hefði alltaf tíðakast við skólann að tæknifólk skipti með sér bakvöktum 

yfir sumartímann svo alltaf væri hægt að ná í þann sem ætti vaktina ef 

eitthvað kæmi upp á. 

Niðurstaða þessarar umræðu var að hópnum fannst þegar búið að taka 

ákvörðunina um nýtt námsumsjónarkerfi svo ekki þyrfti samþykki eða álit 

stýrihópsins til þess. Hópurinn skildi þau sjónarmið sem að baki lægju og ef 

að skólinn sparaði peninga á því að skipta um kerfi þá væri það af hinu 

góða. Það var mikilvægt að þessi niðurstaða lægi fyrir áður en til 

kynningarfundar fyrir kennara yrði haldinn. 

Vinnufundum stýrihópsins lauk með kennarafundi þann 3. febrúar 2013 

þar sem aðalefni fundarins var kynning á Moodle námsumsjónarkerfinu. 

Fundurinn var tekinn upp og er að finna í áfanganum MOO103 – Moodle 

smiðja. Lagt var upp með að þátttakendur stýrihópsins kynntu ákveðið efni 

og hvert erindi væri frá 5 til 10 mínútur að lengd. 

Fundarefni var eftirfarandi: 

1. Ástæður fyrirhugaðra breytinga, forsagan, vinnan hingað til, kostir 
og gallar. 

2. Áfangasnið, viðfangsefni, heildarmynd af áfanga, verkefnaskil, 
fyrirspurnir nemenda. 

3. Próf og gagnvirkar æfingar. Flutningur prófa á milli 
námsumsjónarkerfa. Skipt um hlutverk (kennari/nemandi). 

4. Upptökur í eMission upptökuforritinu. 

5. Kynning á fyrirhuguðum vinnusmiðjum og tímaáætlunum, áfanginn 
MOO103 – Moodle smiðja kynntur. 

Fjarnámsstjóri var fundarstjóri og setti fundinn. Sjálf lauk ég fundinum 

með því að kynna fyrir kennurum áfangann MOO103 – Moodle smiðja og 

hvert framhaldið yrði í innleiðingunni.  

Þegar stofnað var til stýrihópsins voru þátttakendur beðnir um að halda 

dagbók um starfið í hópnum. Þegar til kom gekk þetta ekki eftir. Enginn 

innan hópsins hélt dagbók um starfið. Það var mikilvægt að fá álit 

stýrihópsins á því hvernig honum fannst innleiðing á nýju 
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námsumsjónarkerfið ganga fyrir sig. Þeir þátttakendur stýrihópsins sem 

voru virkir allan starfstímann fengu sendar tólf spurningar í tölvupósti sem 

þeir voru beðnir um að svara skriflega og senda tilbaka í tölvupósti.  

Spurt var um undirbúning og skipulag innleiðingarinnar, stuðning við 

stýrihópinn og hvaða hindranir hefðu verið í veginum. Í lokin var spurt um 

hvort ákvörðun um að skipta um námsumsjónarkerfi hefði verið rétt 

ákvörðun og hvaða lærdóm mætti draga af innleiðingunni. 

Hér má sjá samantekt svara við spurningunum en spurningar og svör í 

heild sinni má lesa í viðauka (Fylgiskjal 9). Til að gæta trúnaðar við 

þátttakendur stýrihópsins eru svörin ekki persónugerð en merkt með 

bókstöfunum A – D til aðgreiningar. 

Í fyrstu spurningu var stýrihópurinn spurður hvernig honum fannst 

innleiðing Moodle námsumsjónarkerfisins ganga. Stýrihópurinn var 

sammála um að innleiðingin hefði gengið nokkuð vel. 

Undirbúningur, tímasetning og skipulag: 

Í næstu þremur spurningum var spurt  hvort undirbúningstíminn hefði verið 
nægur, hvort valin hafi verið rétt tímasetning á innleiðinguna og hvort 
skipulag hefði verið nægilegt.  

Undirbúningstíminn var nægur og tímasetningin var rétt að mati 
stýrihópsins. Tvær í hópnum voru á þeirri skoðun að það hefði ekki mátt 
fara seinna af stað, kannski heldur fyrr. Skipulagið hentaði ágætlega og 
þróaðist eftir því sem verkinu miðaði áfram. 

Stuðningur:  

Þrjár spurningar fjölluðu um stuðning. Stýrihópurinn var spurður hvort hann 
hefði fengið þann stuðning sem hann þurfti frá þeim sem voru í forsvari, 
hvort hjálp og stuðningur hafi verið að finna innan stýrihópsins og hvort 
hefði þurft utanaðkomandi stuðning, til dæmis í formi námskeiðs áður en 
farið var af stað.  

Þrjár af fjórum úr stýrihópnum voru sammála um að gott aðgengi hafi verið 
að þeim sem í forsvari voru, stuðningur hafi verið góður og fengist þegar á 
þurfti að halda. Fjórða svarið var að „í orði voru allir mjög styðjandi.“ 
Mismunandi skoðanir voru á því hvort hjálp og stuðning hafi verið að finna 
innan stýrihópsins. Ein í hópnum var þeirrar skoðunar að stýrihópurinn hafi 
unnið vel saman og að þær hafi aðstoðað hvor aðra eftir þörfum. Önnur var 
þeirrar skoðunar að oftast hafi verið hægt að fá aðstoð hjá einhverjum 
innan hópsins. Sú þriðja í hópnum var þeirrar skoðunar að stýrihópurinn 
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hafi lært heilmikið í byrjun með því að spá og spekúlera saman en að öðru 
leyti fannst henni best að grufla og leita sjálf á netinu. Fjórði þátttakandi 
stýrihópsins var þeirrar skoðunar að þær sem í stýrihópnum sátu gátu leitað 
til hvor annarrar og hjálpað hvor annarri en ekki gert það.  

Svör stýrihópsins voru mismunandi við þeirri spurningu hvort 
utanaðkomandi stuðningur, til dæmis í formi námskeiðs,  hefði þurft í 
byrjun. Einni úr stýrihópnum fannst gott að farið var af stað á þann hátt sem 
gert var og var ekki viss um að námskeið hefði gagnast á því stigi á meðan 
önnur í hópnum taldi að einhverjir innan hópsins hefði verið öruggari eftir 
eitt slíkt. Sú skoðun kom einnig fram að það hefði þurft miklu betri aðgang 
að fólki með reynslu.  

Hindranir: 

Stýrihópurinn var spurður hvaða hindranir hafi verið í veginum og hvort 
einhverju hefði verið ábótavant.  

Fram kom sú skoðun að meira og betra aðgengi að fólki með reynslu af 
kerfinu hafi verið ábótavant og að það hefði mátt dreifa hnitmiðuðum 
skriflegum leiðbeiningum um Moodle í upphafi. Þær hindranir sem nefndar 
voru að hefðu verið í veginum voru að það vantaði stað þar sem hægt væri 
að sitja saman og skoða málin. Stundum var erfitt að komast að réttri 
niðurstöðu í upphafi því allir voru á byrjunarreit og ótti við að skemma 
eitthvað þegar verið var að prófa eitthvað nýtt í kerfinu var talið til 
hindrunar. 

Lærdómur af innleiðingunni: 

Spurt var hvaða lærdóm mætti draga af innleiðingunni sem nýst gæti síðar 
og hvort sú ákvörðun að skipta um námsumsjónarkerfi hafi verið rétt.  

Fram kom í svörum að með því að leiða kennara hægt og rólega inn í kerfið 
og leyfa þeim dagskólakennurum sem ekki voru tilbúnir að bíða ögn væri 
lærdómur sem nýst gæti síðar. Í öðru svari kom fram að helstan lærdóm 
mætti draga að vera ekki svona feimin við að fá utanaðkomandi (aðkeypta) 
hjálp. 

Stýrihópurinn var sammála um að það hafi verið rétt ákvörðun að skipta úr 
Blackboard námsumsjónarkerfinu og taka upp Moodle kerfið. Í svörum kom 
fram að sjálfhætt hefði verið með Blackbord vegna kostnaðar og versnandi 
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þjónustu. Aðrir skólar væru þegar farnir að nota Moodle og höfðu af því 
góða reynslu og þess vegna hefði það verið rétt ákvörðun að skipta yfir.  

Annað: 

Í lokin gátu þátttakendur stýrihópsins komið á framfæri öðru en því sem 
spurt var um. 

Fram kom í einu svari að það hefði glatast ákveðið tækifæri til 
enduruppbyggingar með því að leggja alla áherslu á að það yrði lítið mál að 
flytja námsefni yfir úr Blackboard. Kennarar hefðu átt að fá meiri tíma til að 
hugsa áfangana upp á nýtt og setja inn meira og fjölbreyttara efni – hljóð og 
mynd (eMission, Youtube eða annað).  

Af þessum niðurstöðum má ráða að þátttakendur stýrihópsins voru 

fremur jákvæðir gagnvart innleiðingunni á Moodle námsumsjónarkerfinu og 

því hvernig til tókst. Með því að leggja áherslu á að vinna verkefnið með 

jákvæðni að leiðarljósi og að kennarar fengju nægan tíma til að læra á 

Moodle námsumsjónarkerfið er sá lærdómur sem einn þátttakandi 

stýrihópsins tiltók sem lærdóm þessarar innleiðingar. Þrátt fyrir að 

þátttakendur stýrihópsins hafi fundist tímasetning og tímarammi nægilegur 

í innleiðingunni þá kemur jafnframt fram gagnrýni á að tímaskortur og 

húsnæðisskortur hefði verið hindrun. Þarna er vísað til þess að kennarar 

hefðu átt að fá meiri tíma til að hugsa áfangana sína upp á nýtt og setja inn 

meira og fjölbreyttara efni. Einnig er gagnrýnt að ekki sé aðstaða fyrir 

kennara til að koma saman í litlum hópum til að vinna saman og að sárlega 

vanti upptökuaðstæður í skólanum. Þrátt fyrir að stýrihópurinn hafi verið 

sammála um að sá stuðningur sem þeim stóð til boða innan skólans hefði 

verið góður þá kom fram gagnrýni á að við sem vorum í forsvari verkefnisins 

hefðum ekki haft næga kunnáttu, værum líka að læra eins og stýrihópurinn 

og óþarfi hafi verið að vera svona feimin við að fá utanaðkomandi aðstoð í 

formi fyrirlesturs eða námskeiðs. Einn þátttakandi var þeirrar skoðunar að 

fyrirlestur eða námskeið hefði ekki gagnast í upphafi innleiðingarinnar á 

meðan annar þátttakandi taldi að það hefði gagnast einhverjum innan 

hópsins. Stýrihópurinn er sammála um að sú ákvörðun hafi verið rétt að 

skipta úr Blackboard námsumsjónarkerfinu yfir í Moodle kerfið þó 

mismunandi sjónarhorn liggi þar að baki. 
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6.3 Kennarar 

Í þessum hluta verða dregnar saman niðurstöður úr spurningakönnun sem 

lögð var fyrir kennara FÁ haustönn 2012 þegar Moodle námsumsjónarkerfið 

var búið að vera í notkun í tvær námsannir, það er sumarönn 2012 og 

haustönn 2012. Könnunin bar yfirskriftina „Könnun á viðhorfi kennara FÁ til 

Moodle.“ Skiptist spurningakönnunin í tvo hluta. Fyrri hlutinn fjallar um mat 

og ávinning af því að skipta um námsumsjónarkerfi en í seinni hluta 

könnunarinnar voru kennarar beðnir um að leggja mat á ávinning Moodle-

smiðjanna sem þeim stóð til boða á innleiðingarferlinu. 

Spurningakönnunin sem var á rafrænu formi var send til 70 kennara í 

desember 2012. Samtals 42 kennarar svöruðu könnuninni sem er 60% 

svarhlutfall. Samtals 32 konur svöruðu könnuninni eða 78% svarenda og 9 

karlar eða 22% svarenda. 

6.3.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Kennarar voru spurðir að því hversu langa reynslu þeir höfðu af því að 

kenna í fjarnámi. Flestir kennarar FÁ eða 72% þeirra hafa kennt fjarnám í 

fimm ár eða lengur (sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Fjöldi ára sem kennarar hafa kennt fjarnám (N=39). 

Til að fá hugmynd um reynslu kennara af öðrum námsumsjónarkerfum 

var spurt hvort kennarar hefðu fyrri reynslu af námsumsjónarkerfum. 
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Spurningunni var skipt í tvennt þ.e. hvort kennarar hefður reynslu af öðrum 

námsumsjónarkerfum sem kennarar og hvort þeir hefðu fyrri reynslu af því 

að nota námsumsjónarkerfi sem nemendur (sjá mynd 6). 

 

Mynd 6. Reynsla kennara af námsumsjónarkerfum (N=41). 

Af niðurstöðum má ráða að flestir kennarar hafa langa reynslu af að 

kenna fjarnám og þeir búa yfir fyrri reynslu af námsumsjónarkerfum bæði 

sem kennarar og sem nemendur. Rökrétt er að flestir hafa reynslu af 

Blackboard námsumsjónarkerfinu þar sem það var það kerfi sem notað var 

áður en Moodle kerfið var innleitt í FÁ. Það vekur athygli að enginn kennari 

hefur reynslu af því að vera nemandi í Blackboard námsumsjónarkerfinu. 

Aftur á móti hafa kennarar reynslu af því að kenna í Moodle 

námsumsjónarkerfinu og nokkrir þeirra búa sömuleiðis yfir reynslu af því að 

vera nemendur í Moodle.  

6.3.2 Ávinningur af innleiðingu á nýju námsumsjónarkerfi 

Kennarar voru beðnir um að meta ávinning af því að taka upp Moodle 

námsumsjónarkerfið í stað Blackboard út frá eftirfarandi fullyrðingum. 

 Ég gerði breytingar á áfanganum mínum. 

 Það kviknuðu nýjar hugmyndir um fjarkennslu. 

 Ýtti undir fjölbreyttari kennsluaðferðir. 

 Hafði góð áhrif á kennslu mína almennt. 
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Meirihluti kennara eða 76% gerðu breytingar á námsáfanganum sínum 

einum eða fleiri og rúmlega 20% voru fullyrðingunni frekar ósammála eða 

ósammála sem má túlka á þann veg að þeir hafi annað hvort gert litlar eða 

engar breytingar á sínum námsáföngum (sjá mynd 7). 

 

Mynd 7. Ég gerði breytingar á áfanganum mínum (N=42). 

Heldur fleiri kennarar eða 46%, eru þeirrar skoðunar að við það að taka 

upp Moodle hafi kviknað nýjar hugmyndir um fjarkennslu hjá þeim, á 

meðan 39% kennara segja að svo hafi ekki verið. Samtals 15% taka ekki 

afstöðu með því að merkja við valkostinn „veit ekki“ (sjá mynd 8). 
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Mynd 8. Það kviknuðu nýjar hugmyndir um fjarkennslu (N=39). 

Tvö mismunandi sjónarhorn voru uppi varðandi fullyrðinguna um að 

innleiðing á Moodle hefði ýtt undir fjölbeyttari kennsluaðferðir. Jafnt 

hlutfall eða 39%, var með þeim sem voru fullyrðingunni frekar sammála og 

þeirra sem voru henni frekar ósammála. Fleiri voru fullyrðingunni ósammála 

eða 10% en þeir sem voru henni mjög sammála sem var einungis 2%. (Sjá 

mynd 9). 
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Mynd 9. Ýtti undir fjölbreyttari kennsluaðferðir (N=41). 
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Síðasta fullyrðingin í þessum hluta þar sem spurt var um ávinning af því 

að taka upp nýtt námsumsjónarkerfi var fullyrðingin um hvort innleiðing 

Moodle hefði almennt haft góð áhrif á kennslu kennara. 

Meirihluti kennara eða 56% voru fullyrðingunni annað hvort mjög 

sammála eða frekar sammála. Ríflega 40% kennara voru frekar ósammála 

fullyrðingunni eða vissu ekki hvort nýtt námsumsjónarkerfi hefði haft góð 

áhrif á kennsluna (Sjá mynd 10).  
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Mynd 10. Hafði almennt góð áhrif á kennslu mína (N=41). 
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6.3.3 Mat á einstökum þáttum í Moodle 

Í öðrum hluta könnunarinnar voru kennarar beðnir um að leggja mat sitt á 

einstaka þætti sem lagðir voru upp á eftirfarandi hátt. 

Mér finnst: 

 Auðvelt að setja inn námsefni og skipuleggja áfanga í Moodle. 

 Auðvelt að hafa samskipti við nemendur í Moodle. 

 Nemendur eiga auðvelt með að skila verkefnum í Moodle. 

 Nemendur eru fljótir að læra á Moodle. 

 Nemendur eru virkari í umræðum en áður. 

 Nemendur kvarta síður um tæknileg vandamál en áður. 

 Moodle kennslukerfið bætir skólasamfélagið. 

Meirihluti kennara, eða 96% voru annað hvort mjög sammála eða frekar 

sammála því að auðvelt væri að setja inn námsefni og skipuleggja áfanga í 

Moodle (sjá mynd 11). 
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Mynd 11. Auðvelt að setja inn námsefni og skipuleggja áfanga í Moodle (N=42). 
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Kennarar voru spurðir hvort þeim fyndist auðvelt að hafa samskipti við 

nemendur í Moodle. Kennarar skiptust í tvo hópa. 49% kennara voru mjög 

eða frekar sammála en 42% kennara voru því ósammála. 10% kennara vissu 

ekki hvort auðvelt væri að hafa samskipti við nemendur í Moodle. (sjá mynd 

12). 

Meirihluti kennara var mjög eða frekar sammála því að nemendur ættu 

auðvelt með að skila verkefnum í Moodle. Þeir sem voru frekar ósammála 

eða ósammála voru 17% kennara. Þeir sem vissu þetta ekki voru 10% 

kennara (sjá mynd 13). 
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Mynd 12. Auðvelt að hafa samskipti við nemendur (N=41). 
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Kennurum fannst nemendur vera mjög eða frekar fljótir að læra á 

Moodle eða í 60% tilfella. Þessu voru 12% kennara frekar eða alveg 

ósammála. 29% sögðust ekki vita þetta (sjá mynd 14). 
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Mynd 13. Nemendur eiga auðvelt með að skila verkefnum í Moodle (N=41). 

Mynd 14. Nemendur eru fljótir að læra á Moodle (N=42). 



 

79 

Kennarar voru spurðir um mat sitt á því að nemendur væru virkari í 

umræðum en áður. Kennarar eru annaðhvort frekar ósammála eða 

ósammála þessu á meðan 4% kennara eru þessu annað hvort mjög eða 

frekar sammála. Hins vegar eru 27% kennara sem vita þetta ekki. Telja má 

líklegt að hluti þeirra kennara sem ekki nota umræður séu í þeim hópi (sjá 

mynd 15). 

 

Fleiri kennurum finnst að nemendur kvarti síður um tæknileg vandamál 

en áður. Samtals 47% kennara eru þessu mjög sammála eða frekar 

sammála. Hins vegar eru 34% kennara sem segjast ekki vita þetta og 20% 

sem finnst ekki að nemendur kvarti síður um tæknileg vandamál en áður 

(sjá mynd 16). 

  

2% 2%

39%

29%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mjög sammála Frekar sammála Frekar ósammála Ósammála Veit ekki

Mynd 15. Nemendur eru virkari í umræðum en áður (N=41). 
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Að lokum voru kennarar spurðir hvort Moodle námsumsjónarkerfið 

bætti skólastarfið. Um helmingur kennara svöruðu því til að þeir vissu það 

ekki. 32% kennara voru annað hvort mjög eða frekar sammála því en 19% 

kennara voru því ósammála. (sjá mynd 17). 
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Mynd 16. Nemendur kvarta síður um tæknileg vandamál en áður (N=41). 

Mynd 17. Moodle námsumsjónarkerfið bætir skólastarfið (N=41). 
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6.3.4 Mikilvægi einstakra námsþátta og verkfæra í Moodle 

Í þriðja hluta spurningakönnunarinnar var spurt um mikilvægi ákveðinna 

námsþátta og verkfæra sem boðið er upp á í Moodle kerfinu. 

Spurt var hvort kennarar notuðu eftirfarandi þætti: 

 Umræður 

 Skilaboð 

 Dagatal 

 Tölvupóst 

 Gagnvirk próf 

 Einkunnabókhald 

 Hópaskiptingu 

 Verkefnaskil 

 Annað 

Umræður eru notaðar mjög mikið eða frekar mikið af 48% kennara. Hins 

vegar segist ríflega helmingur kennara nota umræður frekar lítið eða ekkert 

(sjá mynd 18). 
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Mynd 18. Notkun umræðna (N=40). 
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Kennarar nota skilaboð mikið því 86% þeirra nota skilaboð mjög mikið 

eða frekar mikið. Þeir kennarar sem nota skilaboð frekar lítið eða ekkert eru 

samtals 14% (sjá mynd 19). 

Ríflega helmingur kennara nota dagatalið mjög mikið eða frekar mikið, 

37%

49%

12%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mjög mikið Frekar mikið Frekar lítið Ekkert

22%

37%

22%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mjög mikið Frekar mikið Frekar lítið Ekkert

Mynd 19. Notkun skilaboða (N=41). 

Mynd 20. Notkun á dagatali (N=41). 
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22% nota dagatalið frekar lítið og 20% kennara nota dagatalið ekkert (sjá 

mynd 20). 

Tölvupóstur er notaður mjög eða frekar mikið af kennurum. 41% 

kennara notar tölvupóst frekar lítið eða ekkert (sjá mynd 21). 

Notkun kennara á gagnvirkum prófum mældist mjög eða frekar mikið í 

78% tilvika. 7% kennara notar þau lítið og 15% kennara notar ekkert 

gagnvirk próf (sjá mynd 22). 
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Mynd 21. Notkun á tölvupósti (N=37). 
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Kennarar nýta einkunnabókhaldið vel því samtals 85% kennara nota það 

annað hvort mjög mikið eða frekar mikið. 7% kennara notar það lítið og 

önnur 7% kennara notar einkunnabókhaldið ekkert (sjá mynd 23). 
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Mynd 22. Notkun gagnvirkra prófa (N=41). 

Mynd 23. Notkun kennara á einkunnabókhaldi (N=41). 
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Hópaskiptingu nota kennarar ekki mikið þar sem 5% kennara notar 

hópaskiptingu frekar mikið, 8% frekar lítið, 82% kennara notar 

hópaskiptingu ekkert og 5% segjast ekki vita það, sem getur bent til að 

kennarar vita ekki við hvað er átt (sjá mynd 24). 

 

Verkefnaskil eru mikið notuð af kennurum. Þeir sem nota verkefnaskil 

mjög eða frekar mikið mælast 73% kennara en 15% kennara segjast lítið 

nota verkefnaskil og 12% notar þau ekkert (sjá mynd 25). 

 

5%
8%

82%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Frekar mikið Frekar lítið Ekkert Veit ekki

Mynd 24. Notkun hópaskiptingu (N=38). 
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Ein opin spurning var í þessum hluta könnunarinnar þar sem kennarar voru 

beðnir um að koma á framfæri uppbyggilegri gagnrýni á vali og áherslum á 

einstaka þætti í Moodle. Samtals 17 kennarar svöruðu þessum hluta af þeim 

42 sem þátt tóku í könnuninni. Svarhlutfall var 40%. 

Algengasta gagnrýni kennara í opnu spurningunni lýtur að samskiptum 

við nemendur. Kennarar voru óánægðir með skilaboðakerfið í Moodle og 

fannst það ekki koma í staðinn fyrir tölvupóstinn sem þeir þekktu fyrir. Þeir 

söknuðu þess að hægt væri að senda viðhengi með skilaboðum og fannst 

erfitt að greina úr hvaða námsáföngum skilaboðin komu sem þeir fengu. 

Einhverjum fannst einkunnarkerfið strembið og umsýsla með próf frekar 

stirt. 

6.3.5 Moodle – smiðjur 

Í seinni hluta spurningakönnunarinnar var spurt um Moodle-smiðjurnar 

sem haldnar voru á innleiðingartímabilinu fyrir kennara. Kennarar voru 

beðnir um að meta ávinning þeirra og kennsluna sem þar fór fram. 

Eftirfarandi fullyrðingar voru settar fram: 

 Moodle – smiðjurnar uppfylltu væntingar mínar. 
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Mynd 25. Notkun verkefnaskila (N=41). 
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 Námsefni og leiðbeiningar í áfanganum MOO103 Moodle-smiðja 
ýttu undir skilning/færni í notkun Moodle. 

 Moodle-smiðjurnar voru gagnlegar við lausn vandamála sem upp 
komu. 

 Yfirfærsla á efni úr Blackboard gekk vel. 

Flestir kennarar eða 89% þeirra, voru mjög eða frekar sammála þeirri 

fullyrðingu að Moodle-smiðjurnar hefðu uppfyllt væntingar þeirra. Þeir sem 

voru frekar ósammála voru 3% og 8% kennarar vissu þetta ekki (sjá mynd 

26). 
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Mynd 26. Moodle-smiðjurnar uppfylltu væntingar mínar (N=40). 
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Í næstu fullyrðingu var spurt hvort leiðbeiningar og námsefni sem 

kennarar höfðu aðgang að í námsáfanganum MOO103 Moodle-smiðja hefði 

aukið skilning þeirra og/eða færni í notkun á Moodle námsumsjónarkerfinu. 

Kennarar voru mjög eða frekar sammála fullyrðingunni eða í 91% tilfella, 2% 

kennara voru fullyrðingunni ósammála og 7% vissu þetta ekki (sjá mynd 27). 

Fullyrt var að Moodle-smiðjurnar hefðu verið gagnlegar við lausn 

vandamála sem upp komu. Þessari fullyrðingu voru kennarar í 89% tilfella 

mjög eða frekar sammála. Hins vegar voru 3% kennara frekar ósammála 

fullyrðingunni og 10% kennara vissu þetta ekki (sjá mynd 28). 
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Mynd 27. Námsefni og leiðbeiningar ýttu undir skilning/færni í Moodle (N=40). 

Mynd 28. Moodle-smiðjurnar voru gagnlegar við lausn vandamála (N=40). 
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Síðasta fullyrðingin í seinni hluta könnunarinnar fjallaði um yfirfærslu á 

námsefni úr Blackboard námsumsjónarkerfinu yfir í Moodle náms-

umsjónarkerfið. Fullyrðingin hljóðaði á eftirfarandi hátt: Yfirfærsla á 

námsefni úr Blackboard gekk vel. Jafnt hlutfall var meðal þeirra sem voru 

mjög eða frekar sammála fullyrðingunni en 17% kennara vissu þetta ekki. 

Telja má líklegt að þeir kennarar sem ekki þurftu að yfirfæra efni á milli 

námsumsjónarkerfa hafi merkt við valkostinn „veit ekki“ (sjá mynd 29). 

6.3.6 Opnar spurningar 

Kennarar höfðu tækifæri til að koma athugasemdum sínum á framfæri í 

gegnum þrjár opnar spurningar sem voru eftirfarandi: 

 Komdu á framfæri ábendingum um það sem þér hefði þótt að betur 
mætti fara varðandi kennslu, námsefni og fyrirkomulag. 

 Komdu á framfæri ábendingum varðandi Moodle-smiðjurnar. Hvað 
hefðir þú viljað hafa öðruvísi í Moodle-smiðjunum? 

 Annað sem þú vilt koma á framfæri. 

Samtals 14 kennarar af þeim 42 sem tóku þátt (N=42) í spurninga-

könnuninni komu með athugasemdir og ábendingar í fyrstu opnu 
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Mynd 29. Yfirfærsla á námsefni úr Blackboard gekk vel (N=41). 
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spurningunni sem fjallaði um kennslu, námsefni og fyrirkomulag. 28 

kennarar svöruðu ekki spurningunni. Svarhlutfall var 33%. 

Athugasemdir og ábendingar voru flokkaðar í þrjá eftirfarandi flokka: 
Kennsla, námsefni og fyrirkomulag. Samantekt svara fer hér á eftir.  

Kennsla: 

Bent var á að kennsla hefði verið í lagi og kennari og aðrir þátttakendur 
fengu hrós fyrir jákvæðni og hjálpsemi við lausn vandamála. Í einni 
ábendingunni kom fram að nemendur hefðu átt að leyfa kennslu að ljúka 
áður en þeir báru upp persónulegar spurningar. Í annarri athugasemd kom 
fram að kennsla um samskipti við nemendur og einkunnabókhald hefði 
mátt koma fyrr. 

Námsefni: 

Kaupa handbækur um notkun Moodle, sem hægt er að sækja upplýsingar í 
og fleiri útprentaðar leiðbeiningar voru ábendingar sem fram komu er 
fjölluðu um námsefni. Í einni athugasemd kom fram að viðkomandi hafði 
ekki mætt í Moodle smiðju heldur lært af leiðbeiningum og samstarfsfólki. 

Fyrirkomulag: 

Tveir kennarar komu með ábendingu um að það hefði mátt vera daglangt 
námskeið í skólabyrjun í Moodle og það hefði verið gott að fá leiðbeinanda 
með langa reynslu í kennslu með Moodle. Einum kennara fannst gott að 
hafa bæði þematengda fundi og opna tíma og öðrum fannst að skipulag í 
Moodle, ruslakistulegt og skipulag þyrfti að bæta. 

Kennarar gátu komið á framfæri því sem þeir hefðu viljað hafa öðruvísi í 

Moodle-smiðjunum í opinni spurningu. Samtals 9 kennarar svöruðu þessari 

spurningu. Auð svör voru samtals 33 en þátttakendur voru 42 í allt (N=42). 

Svarhlutfall var 21%.  

Fram komu ábendingar um að einkunnabókhaldið væri þunglamalegt og að 
skilaboðakerfið væri óhentugt. Einn kennari velti fyrir sér hvort það hefði 
þurft að vera stutt verkefni og að allir leystu sama verkefnið. Ein ábending 
kom um að það hefði þurft að vera fleiri kennarar sem kenndu á Moodle 
kerfið. 

Í þriðju opnu spurningunni gátu kennarar komið athugasemdum og/eða 

ábendingum á framfæri um hvað annað sem þeim lá á hjarta. 
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Alls lögðu 10 kennarar inn athugasemdir eða ábendingar í þennan lið. 

Auð svör voru 32 en alls voru þátttakendur 42 (N=42). Svarhlutfall var 24%. 

Athugasemdir sem fram komu í þessari opnu spurningu voru af ýmsum toga 
en flestar þeirra höfðu komið fram í öðrum opnum spurningum. Tvær 
ábendingar eru tilteknar hér þar sem þær komu ekki fram í öðrum opnum 
spurningum. 

Önnur athugasemdin fjallaði um að fjarnám ætti að efla þar sem það stuðlar 
að því að gera nemendur ábyrgari í nám og sjálfbjarga. Í hinni 
athugasemdinni var bent á að þetta væri dæmi um mjög gott 
innleiðsluverkefni.  

Af niðurstöðum könnunarinnar má ráða að kennarar mátu jákvæðan 

ávinning af því að taka upp Moodle námsumsjónarkerfið. Meirihluti kennara 

nýttu innleiðingu á nýju kerfi til að breyta áfanganum sínum og sögðu að 

með nýju kerfi hefðu kviknað nýjar hugmyndir um fjarkennslu. Yfir 

helmingur kennara taldi að með því að taka upp Moodle 

námsumsjónarkerfið hefði almennt góð áhrif á kennslu þeirra en hins vegar 

var um helmingur kennarar ósammála þeirri fullyrðingu að nýtt kerfi ýtti 

undir fjölbreyttari kennsluaðferðir. 

Í þeim hluta könnunarinnar þar sem kennarar voru beðnir um að leggja 

mat sitt á einstaka þætti í Moodle þá var meirihluti kennara sem mátu sem 

svo að auðvelt væri að skipuleggja áfanga í Moodle og setja inn efni. 

Nemendur væru fljótir að læra á Moodle, þeir ættu auðvelt með að skila 

verkefnum og kvörtuðu síður um tæknileg vandamál en áður. Nemendur 

eru ekki virkari í umræðum en áður að mati kennara og um helmingur 

kennara veit ekki hvort Moodle kennslukerfið bætti skólasamfélagið.  

Kennarar voru beðnir um að leggja mat á ávinning Moodle-smiðjanna 

sem þeim stóð til boða á innleiðingartímabilinu og gæði kennslunnar. Þegar 

á heildina er litið þá voru nær allir kennarar sem sögðu að Moodle-

smiðjurnar hefðu uppfyllt væntingar þeirra og að námsefni og leiðbeiningar 

sem þeim stóð til boða hefði ýtt undir skilning og eða færni þeirra í Moodle. 

Sömuleiðis voru kennarar í meirihluta sem töldu að það hefði verið gagnlegt 

að mæta í Moodle-smiðjurnar þegar upp komu vandamál sem þurfti að 

leysa. Að langstærstum hluta voru kennarar sammála um að yfirfærsla á 

námsefni úr Blackboard námsumsjónarkerfinu og yfir í Moodle 

námsumsjónarkerfið hefði gengið vel. 
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6.4 Fjarnemendur 

Í þessum hluta verða dregnar saman niðurstöður úr spurningakönnun sem 

lögð var fyrir fjarnema FÁ. Könnunin var lögð fyrir í lok haustannar 2012 

þegar Moodle námsumsjónarkerfið var búið að vera í notkun í tvær 

námsannir, þ.e. á sumarönn 2012 og haustönn 2012. Rafrænt bréf var sent 

til 1535 fjarnema sem stunduðu nám á haustönn 2012. Samtals 444 

nemendur svöruðu könnuninni sem er 28% svarhlutfall. Þar sem svarhlutfall 

í spurningakönnuninni var lágt þá er varhugavert að draga of miklar 

ályktanir af niðurstöðunum. Könnunin bar yfirskriftina „Mat á Moodle 

námsumsjónarkerfinu.“ 

6.4.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Í upphafi könnunarinnar voru nemendur spurðir nokkurra bakgrunns-

spurninga. Þar næst voru fjarnemar beðnir um að leggja mat sitt á Moodle 

námsumsjónarkerfið og að lokum gátu nemendur sagt hug sinn í opnum 

spurningum. 

Af þátttakendum voru 79% konur og 21% karlar. 

Spurt var um bakgrunnsupplýsingar eins og aldur, námsstöðu og hversu 

marga námsáfanga nemendur voru skráðir í á námsönninni. Að lokum voru 

nemendur spurðir um hversu lengi þeir hafi stundað fjarnám. 
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Mynd 30. Aldursdreifing fjarnema (N=443). 
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Flestir þeirra sem svöruðu könnuninni voru á aldrinum 21-30 ára eða 

36% svarenda. Í aldursflokknum 17-20 ára var 25% svarenda og í 

aldursflokknum 31-40 ára voru 19%. Á aldrinum 41-50 ára voru 11% og þeir 

sem komnir voru yfir miðjan aldur reyndust 6% svarenda. Í yngsta 

aldursflokknum þ.e. nemendur sem voru 16 ára og yngri voru 3% svarenda. 

(sjá mynd 30). 

Þessi aldursdreifing sýnir svo ekki verður um villst hversu breiður 

aldurshópurinn það er sem stundar fjarnám. 

 

Spurt var um námsstöðu fjarnema. Flestir nemendur voru eingöngu í 

fjarnámi eða 60% fjarnema. 24% fjarnema voru nemendur sem voru einnig í 

öðrum framhaldsskóla og 9% fjarnema voru nemendur sem stunduðu 

jafnframt nám í dagskóla FÁ. Nokkrir fjarnemar voru grunnskólanemendur 

eða 3% og 4% fjarnema voru nemendur í öðru námi en tiltekið var í 

könnuninni (sjá mynd 31). 
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Mynd 31. Námsstaða fjarnema (N=436). 
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Fjarnemendur voru spurðir hvað þeir væru skráðir í marga námsáfanga á 

haustönn 2012 (sjá mynd 32). Meirihluti nemenda eða 78% voru skráðir í 

einn til tvo námsáfanga og 15% nemenda sem stunduðu nám voru skráðir í 

þrjá námsáfanga. Þeir nemendur sem voru skráðir í fjóra námsáfanga eða 

fleiri voru 8% fjarnema.  

Síðasta bakgrunnsspurningin var hversu margar annir nemendur hefðu 

stundað fjarnám. 
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Mynd 32. Fjöldi námsáfanga sem fjarnemar eru skráðir í (N=440). 
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Flestir nemendur voru á sinni fyrstu námsönn í fjarnámi eða 44% 

fjarnema. 20% fjarnema voru á sinni annarri námsönn, 22% nemenda voru 

að hefja annað námsárið í fjarnámi og 14% voru á þriðju og 8% fjórðu 

námsönninni sinni. Hluti fjarnema eða 15% hafði verið lengur en tvö ár í 

fjarnámi (sjá mynd 33). 

6.4.2 Mat á Moodle námsumsjónarkerfinu 

Fjarnemendur voru beðnir um að leggja mat sitt á Moodle 

námsumsjónarkerfið með því að svara eftirfarandi fullyrðingum á skalanum 

mjög sammála, frekar sammála, frekar ósammála, mjög ósammála, veit 

ekki. Fullyrðingarnar sem spurt var um voru eftirfarandi: 

 Mér líkar vel við Moodle kerfið. 

 Ég var fljót/fljótur að læra á Moodle. 

 Uppsetning áfanga í Moodle er skýr. 

 Það er auðvelt að skila verkefnum í Moodle. 

 Ég tók virkan þátt í umræðum í Moodle. 

 Það er lítið um tæknileg vandamál í Moodle. 

 Ég myndi vilja nota annað kerfi en Moodle. 

44%

20%

14%

8%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Þetta er fyrsta önnin þetta er önnur önnin þetta er þriðja önnin þetta er fjórða önnin hef verið lengur en 2 ár í
fjarnámi

Mynd 33. Fjöldi anna nemenda í fjarnámi (N=443). 
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Þeir fjarnemar sem voru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að 

þeim líkaði vel við Moodle námsumsjónarkerfið voru samtals 73% þeirra 

sem afstöðu tóku. 23% fjarnema voru fullyrðingunni frekar eða mjög 

ósammála og 3% nemenda vissu þetta ekki eða tóku ekki afstöðu (sjá mynd 

34). 

Samtals 73% nemenda voru mjög eða frekar sammála því að þeir hefðu 

verið fljótir að læra á Moodle námsumsjónarkerfið. Þeir sem voru mjög eða 

frekar ósammála því voru samtals 26% fjarnema (sjá mynd 35). 
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Mynd 34. Mér líkaði vel við Moodle kerfið (N=442). 
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Þeir sem voru sammála þeirri fullyrðingu að uppsetning áfanga í Moodle 

væri skýr voru 70% fjarnema. 29% nemenda voru fullyrðingunni annaðhvort 

frekar eða mjög ósammála og 2% nemenda vissi þetta ekki (sjá mynd 36). 
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Mynd 35. Ég var flót/fljótur að læra á Moodle (N=439). 

Mynd 36. Uppsetning áfanga í Moodle er skýr (N=445). 
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Þegar fjarnemar eru spurðir um samskipti við kennara í Moodle þá er 

ríflega helmingur eða 61% nema sem finnst mjög eða frekar auðvelt að hafa 

samskipti við kennara en 34% fjarnema voru frekar eða mjög ósammála. 5% 

nemenda vissu þetta ekki (sjá mynd 37). 

Flestir fjarnemar eða 76% eru þeirrar skoðunar að það sé mjög eða 

frekar auðvelt að skila verkefnum í Moodle. Þeir sem eru þessu ekki 

sammála eru 19% og 4% fjarnema segist ekki vita þetta (sjá mynd 38). 
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Mynd 37. Samskipti fjarnema við kennara (N=442). 
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Mynd 38. Það er auðvelt að skila verkefnum í Moodle (N=443). 

Yfir helmingur fjarnema eða 67% eru frekar eða mjög ósammála þeirri 

fullyrðingu að þeir taki virkan þátt í umræðum í Moodle. Þeir sem eru 

fullyrðingunni sammála eru 28% og 5% fjarnema vita þetta ekki (sjá mynd 

39). 
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Mynd 39. Þátttaka fjarnema í umræðum (N=441). 



 

100 

Samtals 68% fjarnema eru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að 

lítið sé um tæknileg vandamál í Moodle. 18% nemenda eru þessu frekar eða 

mjög ósammála og 15% vita þetta ekki (sjá mynd 40). 

Heldur fleiri fjarnemar voru frekar eða mjög ósammála því að þeir vildu 

nota annað kerfi en Moodle en 30% nemenda voru því mjög eða frekar 

sammála. Um 30% nemenda vissu þetta ekki eða tóku ekki afstöðu (sjá 

mynd 41). 
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Mynd 40. Lítið um tæknileg vandamál í Moodle (N=441). 
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Nemendur voru spurðir hvort þeir hefðu reynslu af öðrum námsumsjónar-

kerfum.  
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Mynd 42. Ég myndi vilja nota annað kerfi en Moodle (N=444). 

Mynd 41. Reynsla af öðrum námsumsjónarkerfum (N=444). 
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Flestir höfðu reynslu af Blackboard/WebCt námsumsjónarkerfinu eða 62% 

fjarnema. 17% höfðu reynslu af MySchool kerfinu, 4% höfðu reynslu af 

Angel námsumsjónarkerfinu og 17% höfðu reynslu af öðrum kerfum sem 

ekki eru tilgreind (sjá mynd 42). 

6.4.3 Opnar spurningar 

Nemendur gátu sagt skoðun sína varðandi Moodle námsumsjónarkerfið í 

tveimur opnum spurningum. Í fyrri spurningunni gátu fjarnemendur komið 

á framfæri því sem þeim fannst jákvætt við Moodle námsumsjónarkerfið en 

í seinni spurningunni gátu nemendur komið á framfæri ábendingum um það 

sem þeim fannst að betur mætti fara í Moodle námsumsjónarkerfinu. 

Samantekt opnu spurninganna fer hér á eftir: 

Komdu á framfæri því sem þér þykir jákvætt við Moodle kennslukerfið. 

Af þeim 444 (N=444) sem tóku þátt í könnuninni svöruðu samtals 198 

spurningunni en það gerir 45% svarhlutfall. Auð svör voru samtals 246 eða 

55% svarhlutfall. 

Margir þeirra sem lýstu ánægju sinni á Moodle kennslukerfinu töluðu um 

að kerfið væri auðvelt í notkun, einfalt, þægilegt, skýrt  og notendavænt. 

Eftirfarandi ummæli eru tekin óbreytt úr könnuninni. Engar breytingar 

voru gerðar á orðfæri. 

 Auðvelt til notkunar og góð uppsetning á kerfinu sjálfu. Þægilegt að 
finna það sem ég hef leitað að eins og glósum og prófunum. 

 Auðvelt í notkun og auðvelt að eiga samskipti við kennara. 

 Betra fyrir fólk með lesblinu heldur en Web Ct-Blackboard. 

 Hver áfangi nokkuð skýrt uppsettur. Þægilegt að áfangar séu lotu-
/vikuskiptir. Auðvelt aðgengi að prófum og verkefnum. Gott að geta 
séð einkunnir úr kláruðum verkefnum og prófum. Hef ekkert út á 
kerfið að setja svo lengi sem kennarar eru duglegir að svara 
fyrirspurnum (misduglegir við það). 

 Kennsluefni, póstur allt mjög lipurt og gott einnig að sjá póstinn frá 
kennara líka inni á netfangi mínu. Auðvelt að sjá verkefnin sín og 
próf og senda verkefnin sín. 

 Mér finnst kerfið mjög aðgengilegt, auðvelt að læra á það og 
auðvelt að hafa samskipti í gegnum það 

 Skilaboð frá kennara eru augljós og dagbókin fyrir skil og annað sem 
við kemur áfanganum þægilegt. 
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 Stílhreint og að mörgu leyti mjög þægilegt umhverfi að vinna í. 
Auðvelt að sjá hvenær skila á inn verkefnum og auðvelt að skila inn 
verkefnum. 

 Það er auðvelt að skila inn verkefnum, og það er líka þægilegt að sjá 
öll verkefnin sem maður þarf að skila inn alla önnina. Auðvelt að ná 
í þau verkefni og ef maður er duglegur þá getur maður unnið langt 
fram í tímann. 

 Það er mjög auðvelt að skila verkefnum þar og einnig að sjá 
einkunnir og ummæli sem birtast síðar fyrir verkefnið. 

 Það sem mér finnst gott er að ég sé um leið þegar kennarinn er 
búinn að fara yfir verkefnin mín og einnig sé ég að þau verkefni sem 
ég sendi kennaranum eru komin til skila. 

Í seinni opnu spurningunni gátu fjarnemar komið á framfæri 

ábendingum um það sem betur mætti fara varðandi Moodle náms-

umsjónarkerfið. Samtals 183 nemendur svöruðu (41%). Auð svör voru 261 

(59%). 

Samtals 27 fjarnemendur kvörtuðu yfir samskiptum við kennara, erfitt 

væri að finna hvar senda ætti kennara póst eða fundu ekki blokkina 

„Skilaboð“. Þá fundu 45 fjarnemendur að uppsetningu og útliti á Moodle. 

Fannst umhverfið ruglingslegt, vantaði samræmi hjá kennurum og/eða í 

áföngum. Kvartað var yfir að það vantaði notkunarleiðbeiningar, erfiðleika 

við verkefnaskil og að það vantaði dagsetningar á verkefnaskilum, prófum 

og öðru efni. Einhverjir kvörtuðu yfir að finna ekki einkunnir sínar og að sjá 

ekki niðurstöður úr prófum. 

Eftirfarandi umsagnir eru tekin óbreytt úr könnuninni. Engar breytingar 

voru gerðar á orðfæri svara.  

 Einkunnir komu ekki strax eftir krossapróf (erfitt að vita hvernig 
maður stóð sig) og þar að leiðandi hvort maður gerði betur á næsta 
prófi (mátti taka próf 3svar og hæsta einkunn gilti) hafði semsagt 
áhrif á frammistöðu mína. 

 Fannst vanta svolítið spjallið sem var í WebCT. Veit ekki hvort þetta 
sé uppsetning kennarans í hverjum áfanga fyrir sig en ég fann mest 
fyrir því. Það var svo gott að geta sett inn general spurningar 
varðandi námsefnið sem þá kennarinn og/eða annar nemandi  gat 
svarað. Kannski er þessi fítus þarna til staðar en ég fann hann ekki. 

 Hefði gjarnan viljað fá smá leiðbieingar um hvernig á að skila 
verkefnum o.fl. 
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 Hver og einn kennari er með eigin uppsetningu og getur það verið 
heljarinnar vesen að finna hluti til dæmis eins og bókalista, 
áætlanir, og svo það sem er verst af öllu þá koma ekki öll verkefni 
eða verkefnaskilafrestir upp á forsíðu undir hverjum áfanga fyrir sig, 
aðeins sumt. 

 Kenna kennurum að nota það. Sumir kunna það alls ekki og þá eru 
endalaus vandræði fyrir nemendur. Skilafrestur runninn út og 
enginn búinn að skila t.d. 

 Kerfið sjálft er fínt en það er mjög mismunandi hvernig kennararnir 
beita því. Mætti vera meira samræmi í því. Sumir nota verkefna- og 
próffídusana í kerfinu, aðrir nota forum fídusinn til að skila 
verkefnum eða jafnvel email. Skjöl inn á hjálpargögn eru ýmist við 
fyrstu færslu áfangans (yfirlitsfærslunni) eða í færslu fyrir hvern 
kafla fyrir sig. Það væri gagnlegt ef það væri einn staður þar sem 
hægt væri að sjá allt efni sem hefur verið sett inn fyrir viðkomandi 
áfanga, án þess að þurfa að renna yfir alla áfangasíðuna. 

 Maður getur ekki verið viss ef maður fær tölvupóst ef einhvern er 
búin að pósta eitthvað inn á samskiptasíðum. Erfitt er stundum að 
finna hvar umræðurnar eru. Þegar maður fer inn á ákveðin svæði er 
hvergi hægt að fara beint inn á umræður. Alveg eins og fara inn í 
skilaboð, það er ekki alltaf eins eftir fögum. Síðan er best að vera 
búin að vista kennarana sem vini annars þarf maður alltaf einhvern 
vegin að \“leita\“ að þeim.  

 Mér fannst óþarfi að fá tölvupóst þegar aðrir nemendur svöruðu 
einhverju á Moodle, því þannig fylltist innboxið mitt (t.d. þegar 
nemendur voru að kynna sig, mér finnst alveg nóg að geta skoðað 
það í Moodle). Svo fannst mér ruglingslegt að það væri hægt að 
setja inn verkefni á Moodle sem drög að skilum og svo lokaskil, mér 
finnst það bjóða upp á misskilning (ég hélt t.d. að ég væri búin að 
skila einu verkefni þegar ég var bara búin að gera drög að skilum). 

 Erfitt að hafa samband við kennara. Kennarar svöruðu ekki 
spurningum sem við lögðum fram á rétta staði. Stundum var svarað 
í vefpósti og stundum gegnum Moodle og einnig er notað email. 
Ruglingslegt. Oft biðum við eftir svari sem var löngu komið inn á 
öðrum stað. 

 Þetta er óþjált kerfi og kannski er það helst að það þurfi að kenna 
kennurunum sjálfum vel á það áður, ég hef haft fjóra kennara í FÁ 
sem hafa notað Moodle og enginn þeirra sem hægt er að segja að 
kunni vel á þetta kerfi. 
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Þegar niðurstöður eru skoðaðar þá kemur í ljós að meirihluti 

fjarnemenda eru annað hvort mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að 

þeim líkaði vel við Moodle námsumsjónarkerfið og að þeir hefðu verið fljótir 

að læra á kerfið. Sömuleiðis var meirihluti nemenda þeirrar skoðunar að 

uppsetning áfanga væri skýr og að það væri auðvelt að skila verkefnum í 

Moodle. Ríflega helmingur nemenda var þeirrar skoðunar að það væri mjög 

eða frekar auðvelt að hafa samskipti við kennara í Moodle en einn þriðji 

hluti nemenda var frekar eða mjög ósammála þeirri staðhæfingu. 

Nemendur taka lítinn þátt í umræðum ef marka má niðurstöður því ríflega 

helmingur nemenda var ósammála þeirri fullyrðingu að þeir hefðu tekið 

virkan þátt í umræðum.  

Ríflega helmingur nemenda var mjög eða frekar sammála því að lítið 

væri um tæknileg vandamál í Moodle en 15% nemenda merkti við 

valkostinn „Veit ekki“. Nemendur voru spurðir hvort þeir myndu vilja nota 

annað námsumsjónarkerfi en Moodle. Svarhlutfall þessarar fullyrðingar var 

nokkuð jafnt þar sem einn þriðji var mjög eða frekar sammála 

fullyrðingunni, einn þriðji hluti nemenda var frekar eða mjög ósammála og 

einn þriðji  merkti við valkostinn „veit ekki“. Líklegt má telja að í þessum 

síðasta hópi sé að finna þá fjarnemendur sem taka ekki afstöðu til þess 

hvaða námsumsjónarkerfi þeir nota í fjarnámi. 

Þegar niðurstöður úr spurningakönnunum kennara og fjarnemenda eru 

bornar saman þá ber þeim saman í þeim þáttum þar sem hvor hópur fyrir 

sig var beðinn um að leggja mat á ákveðna þætti í Moodle. Kennurum og 

fjarnemendum ber saman um að nemendur hafi verið fljótir að læra á 

Moodle og auðvelt sé fyrir nemendur og kennara að hafa samskipti í 

námsumsjónarkerfinu. Kennurum og nemendum ber einnig saman um að 

auðvelt sé fyrir nemendur að skila verkefnum í Moodle og sömuleiðis ber 

þeim saman um að nemendur séu ekki virkir í umræðum í Moodle. Þó eru 

heldur fleiri nemendur sem eru þeirrar skoðunar að þeir hafi tekið virkan 

þátt í umræðum en kennarar vilja vera láta. 
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7  Umræða 

Með innleiðingu á nýju námsumsjónarkerfi við Fjölbrautaskólann við 

Ármúla tel ég að náðst hafi það markmið sem verkefninu var ætlað sem var 

að bæta skólastarfið og skólamenninguna. 

Þegar niðurstöður spurningakannana sem lagðar voru fyrir stýrihópinn, 

kennara og fjarnemendur eru dregnar saman og skoðaðar í heild sinni, þá 

má draga þá ályktun að sátt hafi ríkt um þá ákvörðun að skipta um 

námsumsjónarkerfi við skólann. 

Stýrihópurinn var spurður að því hvort tímasetning verkefnisins hefði 

verið rétt eða hvort hefði átt að fara fyrr eða seinna af stað. Niðurstaðan 

var að tímasetningin hefði verið góð, ekki hefði átt að fara seinna af stað, 

kannski fyrr. 

Verkefnið var unnið með rannsóknarsniði starfendarannsókna. Ég sem 

starfsmaður skoðaði mig sem starfsmann og mitt starfsumhverfi með það 

fyrir augum að bæta mig í starfi. Í innleiðingarferlinu tók ég mið af 

rannsóknarspurningunum og hafði þær sífellt í huga. Mér fannst mjög 

mikilvægt að kennarar væru jákvæðir gangvart innleiðingunni og nýju 

námsumsjónarkerfi. Með því að halda kennurum upplýstum um framgang 

verkefnisins og skapa þeim vettvang til að læra á Moodle kerfið fannst mér 

ég leggja mitt af mörkum til að kennarar yrðu jákvæðir gangvart þeim 

breytingum sem nýtt námsumsjónarkerfi hefði í för með sér. Með 

skipulögðum tímum í Moodle–smiðjunni skapaðist vettvangur fyrir kennara 

til að koma saman þar sem hver og einn gat unnið, hver fyrir sig eða fleiri 

saman, lært á Moodle og fengið aðstoð hjá mér og kennurum sem voru mér 

til aðstoðar, en það voru þeir kennarar sem sátu í stýrihópnum á fyrri 

stigum verkefnisins. Í Moodle – smiðjunum skapaðist ákveðið andrúmsloft 

því um leið og kennarar lærðu á nýtt kerfi gátu þeir miðlað af reynslu sinni 

og nýtt sér þá þekkingu sem þeir höfðu fyrir af því námsumsjónarkerfi sem 

verið var að leggja niður. Á þennan hátt bættu kennarar við þá þekkingu 

sem þeir höfðu fyrir og um leið skapaðist ný þekking á viðfangsefninu. 

Ég lagði á það áherslu að kennarar hefðu frjálsar hendur með hvort þeir 

nýttu sér Moodle–smiðjurnar. Þrátt fyrir að margir nýttu sér þessar 

skipulögðu smiðjur þá hentaði þessi vettvangur ekki öllum kennurum. Þegar 

kom að því að kennarar sem notuðu námsumsjónarkerfi í kennslu sinni í 

dagskóla lærðu á Moodle kerfið bauð ég áfram upp á skipulagða tíma í 
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Moodle-smiðjunni en auk þeirra skipulagði ég kennslustundir á ákveðnum 

tímum sem ég tók upp. Þær upptökur sem tókust, er að finna í 

námsáfanganum MOO103–Moodle smiðja. Kennarar gátu valið um að nýta 

sér eitt eða allt af þessu: Smiðjurnar, mæta í kennslustundir og/eða hlusta á 

upptökur úr kennslustundum þegar þeim hentaði. Með þessu móti fannst 

mér ég nálgast kennara og koma til móts við þeirra þarfir og um leið reyndi 

ég að koma í veg fyrir að þeir lentu í einhverjum hindrunum sem erfitt væri 

að yfirstíga. 

Til að fyrirbyggja að kennarar lentu í vanda lagði ég áherslu á að vera 

alltaf sýnileg og upplýsandi í gegnum allt innleiðingarferlið. Ég sendi út 

tölvupóst í hverri viku til að minna kennara á hvort heldur það voru tímar í 

smiðjunni eða kennslustundir. Tölvupóstinum var fyrst og fremst ætlað að 

vera upplýsandi en einhverjir hafa sjálfsagt upplifað póstinn sem þrýsting 

því eitt sinn kom til mín kennari sem sagði mér að hún fylltist alltaf kvíða 

þegar hún sæi tölvupóst frá mér, hún fengi samviskubit vegna þess að hún 

vissi upp á sig sökina af því að hún var ekki farin að gera neitt í því að læra á 

Moodle kerfið. Ég gerði mér fulla grein fyrir að innleiðingarferlið leiddi af sér 

aukið álag á marga kennara þar sem það bættist ofan á oft á tíðum fulla 

kennslu auk fjarkennslu margra þeirra. Kennarar voru hins vegar vel 

upplýstir um skipulagningu verkefnisins, þ.e. að fjarkennarar þurftu að vera 

búnir að læra á Moodle fyrir sumarfjarnám 2012. Dagskólakennarar höfðu 

hins vegar rýmri tíma sem margir nýttu sér, margir höguðu námi sínu um 

Moodle út frá álagspunktum í kennslu, sumir fóru fljótt af stað, aðrir síðar 

og enn aðrir kannski aðeins of seint þó engin vandræði hlytust af. 

Kennarar gátu alltaf fengið aðstoð hjá mér hvort heldur þeir komu til mín 

og fengu einstaklingsaðstoð, sendu mér tölvupóst, hringdu eða spyrðu 

spurninga á kaffistofunni. Í eitt skipti átti ég til að mynda fjarfund með 

kennara sem staddur var erlendis og kenndi fjarnám. Mér fannst afar 

mikilvægt út frá kennslufræðilegu sjónarmiði að kennarar hefðu greiðan 

aðgang að mér hvort heldur það vöknuðu spurningar sem þeir þurftu svara 

við eða upp komu vandamál sem þurfti að leysa því tímarnir sem boðið var 

upp á voru einu sinni í viku, en vika á milli kennslustunda getur verið of 

langur tími ef leysa þarf úr vanda eða svara spurningum og því betra að 

hamra járn meðan heitt er. Það hefur reynslan kennt mér bæði í starfi mínu 

sem kennari í upplýsingatækni og ekki síður verandi nemandi sjálf að það 

getur skipt sköpum að eiga góðan aðgang að kennara sínum. 

Fyrir mig sem stjórnanda verkefnisins var það ákveðin áskorun og 

heilmikill lærdómur að nota aðferðir starfendarannsókna við skipulagningu 

og innleiðingu verkefnisins. Með því að skoða mig sjálfa sem kennara, mínar 
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kennsluaðferðir og skoða minn starfsvettvang færði það mig nær því að 

þekkja betur mínar sterku og veiku hliðar. 

Í kafla 4 sem fjallar um rannsóknaraðferðir starfendarannsókna er vitnað 

í rannsóknarspíral McNiff. Spíralnum lýkur í raun aldrei því hann er þrívíður 

og opinn spírall sem getur farið í ýmsar áttir þar sem eitt viðfangsefni getur 

leitt af sér annað og fleiri spurningar vakna sem leita þarf svara við. 

Innleiðing á Moodle námsumsjónarkerfinu í FÁ er dæmi um 

starfendarannsóknar verkefni sem ekki lýkur í raun heldur tekur breytingum 

og fer í aðrar áttir. Upp koma nýjar spurningar sem leita verður svara við. 

Mitt hlutverk breytist kannski ekki ýkja mikið, ég held áfram að vera 

leiðandi í því að leiðbeina og kenna kennurum, kynna þeim nýjungar og sjá 

til þess að allt gangi vel og snurðulaust fyrir sig. Á þennan hátt má segja að 

starfendarannsóknin haldi áfram.  
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8 Lokaorð 

Á þeim tíma þegar innleiðing á Moodle námsumsjónarkerfinu hófst í 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla voru uppi óvenjulegir tímar í íslensku 

samfélagi. Tvö ár voru liðin frá því að efnahagskerfi landsins fór í þrot og 

íslenskt samfélag var í óða önn að átta sig á þeim veruleika sem við flest 

höfðum lifað í og þeim veruleika sem við blasti.  

Andinn í samfélaginu og niðurskurðaraðgerðir stjórnvalda í 

menntamálum hafði án efa áhrif á viðhorf þeirra kennara sem sátu í 

stýrihópnum en eins og þegar hefur komið fram var eitt verkefna 

stýrihópsins að álykta um hvort Moodle kerfið væri rétta 

námsumsjónarkerfið fyrir FÁ. Stýrihópnum fannst hins vegar að þegar 

verkefnið hófst hafi stjórnendur verið búnir að taka ákvörðun um að skipta 

um námsumsjónarkerfi ekki síst út frá fjárhagslegu sjónarmiði. Þarna finnst 

mér að ekki hafi tekist nægilega vel til því einlægur vilji var fyrir því að það 

væri í höndum kennara að ákvarða um nýtt námsumsjónarkerfi og ekki yrði 

skipt um kerfi ef stýrihópurinn mælti ekki með því. 

Framhaldsskólaumhverfið er viðkvæmt og því eru breytingar yfirleitt 

gerðar þegar hlé er á skólastarfi. Það reynist hins vegar oft örðugt að finna 

tíma sem hentar til breytinga þar sem núorðið er kennt nánast allt árið þar 

sem sumarfjarnám tekur við þegar vorönn sleppur. Það að verkefnið tók yfir 

tvö skólaár tel ég verkefninu til tekna því tíminn sem t.d. fór í tæknilegan 

undirbúning nýttist vel til að skapa umræðu meðal starfsmanna, þeir gátu 

myndað sér skoðanir og fylgst með framgangi mála.  

Það eykur gildi þessa verkefnis að með því að taka upp Moodle 

námsumsjónarkerfið er farið að þeim tilmælum sem stjórnvöld settu árið 

2007 um frjálsan, opinn hugbúnað þar sem áhersla er lögð á að nemendur á 

öllum skólastigum fái tækifæri til að kynnast frjálsum, opnum hugbúnaði til 

jafns við séreignahugbúnað (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Íslenskt samfélag er lítið og því hlýtur það að teljast kostur bæði fyrir 

kennara og nemendur að þeir skólar sem nota námsumsjónarkerfi á annað 

borð hafa í auknum mæli tekið upp Moodle kerfið og því eru meiri líkur en 

minni á að nemendur og kennarar þekki hugbúnaðinn þvert á skóla.  

Moodle námsumsjónarkerfið er notað um allan heim í skólum, 

stofnunum og fyrirtækjum. Kerfið hefur verið í stöðugri þróun og 

notkunarmöguleikar þess aukast ár frá ári. Öflugt alþjóðlegt samfélag 
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notenda tekur þátt í þróun kerfisins en samfélagið er opið öllum sem vilja 

leggja hönd á plóg við uppbyggingu og þróun kerfisins. Hér á landi eru til þó 

nokkrir umræðuhópar á netinu sem tengjast upplýsingatækni í menntun. 

Flestir þessir hópar eru á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem fram fer 

gagnleg umræða, upplýsingamiðlun og samstarf manna í millum. Einn 

þessara umræðuhópa er Samfélag Moodle notenda á Íslandi. Í þessum hópi 

er fjallað um nýjungar í Moodle og meðlimir aðstoða hver annan. Þegar 

þessar línur eru skrifaðar eru meðlimir í Moodle hópnum á Facebook 

samtals 274.  

Síðustu þrjú ár hefur Háskóli Íslands staðið fyrir svokölluðum Moodle-

degi þar sem haldin hafa verið erindi og kennarar kynnt hvernig þeir nota 

Moodle í sinni kennslu, ásamt því að nýjungar í Moodle hafa verið kynntar. 

Þessir dagar hafa verið ákaflega gagnlegir þar sem hafa komið saman 

kennarar af flestum skólastigum til skrafs og ráðagerða. Umræðuhópurinn á 

Facebook ásamt Moodle deginum í HÍ hefur gert það að verkum að mér 

finnst ég hafa ákveðið bakland og vettvang að leita til þar sem allir eru 

boðnir og búnir að deila, upplýsa og aðstoða ef þess þarf. 

Þar sem ég tek þátt í og er hluti af samfélagi Moodle notenda á Íslandi þá 

er mér það bæði ljúft og skylt að deila með öðrum því efni sem ég hef tekið 

saman og að hluta til samið sjálf, fyrir kennara FÁ í námsáfanganum 

MOO103 – Moodle smiðja. Leiðbeiningar um hvernig nálgast má það efni er 

að finna í fylgiskjali 10. 
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Fylgiskjal 1 - Bréf frá fjarnámsstjóra 

 
  

Komið sæl, 
föstudaginn 3. febrúar verður kynning á  námsumsjónarkerfinu MOODLE.  
Fundurinn hefst kl. 13.15 og lýkur eigi síðar en 14.30. Hann verður tekinn upp í eMission. 
Nokkrir kennarar hafa tekið þátt í undirbúningsvinnu og munu þeir sýna nokkur atriði varðandi 
yfirfærslu á efni úr Blackboard í Moodle og uppsetningu nýs efnis. 
Kv. Steinunn. 
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Fylgiskjal 2 – Bréf. Vinnusmiðjur í Moodle 

 
  

5.2.2012 
 
Komið sæl, 
 
Eins og kom fram á fundinum í föstudag þá erum við búin að fastsetja vinnusmiðju í Moodle á 
fimmtudögum kl. 15:30 – 18:00 í hópvinnuherberginu á 2. hæð í vesturálmu. Við miðum við að það 
verði tveir  úr Moodle hópnum til staðar hverju sinni. Þessar vinnustundir eru hugsaðar fyrir alla 
kennara hvort sem þeir eru með fjarnám eða ekki.  
 
Það er ekki skyldumæting í vinnusmiðjuna heldur koma kennarar þegar þeir vilja, vinna að sínum 
áföngum í góðum félagsskap, fá aðstoð ef þeir þurfa, fleiri en einn kennari geta unnið saman o.s.frv. 
 
Það skal skýrt tekið fram að vinnusmiðjan er ekki einungis fyrir fjarnámskennara heldur alla kennara 
sem vilja auka við færni sína, læra á nýtt kennsluumhverfi hvort sem þeir ætla að nota Moodle núna 
eða síðar í dagskóla eða fjarnámi.  
 
Fyrsta skrefið er að skrá sig inn í Moodle kennsluumhverfið og innrita sig í Námskeiðið Moodle-smiðja 
en þar er að finna kennsluefni og leiðbeiningar um Moodle. 
Næsta skref er að senda Helmut póst og biðja hann um að búa til áfanga fyrir ykkur.  
 
Í viðhenginu sem ég sendi ykkur með þessum pósti,  er að finna leiðbeiningar um hvernig þið skráið 
ykkur inn í Moodle og Moodle-smiðjuna.  Lykilorðið inn í Moodle-smiðjuna er: Moodle.2012 (muna 
eftir punktinum á undan 2012) 
 
 
Fyrsti Moodle smiðjan verður fimmtudaginn 9. febrúar kl. 15:30 
Ég hlakka bara til! 
 
Kveðja, Fríða 
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Fylgiskjal 3 – Kennslustundir í Moodle 

 

 

24.8.2012 

Heilt og sælt Moodle fólk, 

Nú er ég búin að setja niður þrjá tíma í viku út septembermánuð þar sem boðið er upp á kennslu og 

aðstoð í Moodle námsumhverfinu. Fyrirkomulagið verður á eftirfarandi hátt: 

Á miðvikudögum verður Moodle – KENNSLA kl. 14:45-15:45 í stofu M302. Í hverjum tíma verður 

ákveðið viðfangsefni tekið fyrir. Kennslustundin verður tekin upp fyrir þá sem ekki geta mætt sem og 

fyrir hina;) 

Á mánudögum og fimmtudögum verður opin Moodle-SMIÐJA, 1 kennslustund hvorn dag, á 

kennslutíma. Smiðjan er opin öllum sem vilja koma og nýta tímann í vinnu  og/eða fá aðstoð við það 

sem þeir eru að vinna að. 

Þessir tímar eru: 

Mánudagar kl. 10:15 – 11:05 í stofu S201 

Fimmtudaga kl. 12:35 – 13:25 í stofu S202 

Ég vona að sem flestir geti nýtt sér þessa tíma. 

Fyrsta kennslustundin verður miðvikudaginn 29. ágúst.  

Ég mun senda ykkur tímanlega póst um efni og innihald þegar nær dregur. 

 

Helgarkveðja, 

Fríða 

28.08.2012 

Á morgun, miðvikudag kl. 14:45 verður fyrsta kennslustundin í Moodle í stofu M302. 

Ég hugsa þennan tíma fyrst og fremst fyrir þá sem hafa ekki mætt áður í Moodle smiðju.  Aðrir sem 

áhuga hafa eru auðvitað líka velkomnir. 

Efnið sem ég ætla að fara í er eftirfarandi: 

1. Umsýsla áfanga 

a. Uppsetning 

b. Áfangasnið Efnisþættir/vikuskipulag 

c. Notendaskilgreiningar 

2. Hnappar 

3. Innsetning efnis 

a. Aðföng 

b. Viðföng 

Bestu kveðjur 

Fríða 
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4.9.2012 

Á morgun er önnur Moodle – kennslustundin fyrirhuguð kl. 14:45 í stofu M302. Tíminn verður tekinn 

upp og aðgengilegur í Moodle-smiðjunni. 

Eftirfarandi efni er á dagskránni: 

Efni sett inn (skrá, mappa, síða, snepill) 

Farið verður í verkefnaskil og mismunandi gerðir verkefna og hvernig þau tengjast inn í 

Einkunnarbókina.  

kveðja, Fríða 

12.9.2012 

Í tímanum í dag skoðum við Umræður, Skilaboð og Blokkir. 

Tíminn er kl. 14:45 í stofu M302. 

Kveðja, Fríða 

26.9.2012 

Á dagskránni eru gagnvirk próf. 

Áhugasamir mæti í tímann í dag kl. 14:45 í stofu M302. 

kv. Fríða 

3.10.2012 

Í tímanum í dag ætlum við að fara í einkunnir. 

Eins og áður þá verðum við í stofu M302 og færum okkur um stofu ef við þurfum þess vegna vinnu á 

þakinu ;) 

Kveðja, Fríða 
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Fjöldi kennara sem mættu í Moodle kennslustundir 
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Fylgiskjal 4 – Spurningakönnun / kennarar 

 

 

Haust2012 
Könnur á viðhorfi kennara FÁ til Moodle 

 
Hvaða ávinning telur þú þig hafa af því að taka upp Moodle í stað Blackboard/WebCt? 

  
mjög 
sammála 

frekar 
sammála 

frekar 
ósammála 

ósammála 
Veit 
ekki 

Ég gerði breytingar á áfanganum 
mínum      

Það kviknuðu nýjar hugmyndir um 
fjarkennslu      

Ýtti undir fjölbreyttari kennsluaðferðir      
Hafði góð áhrif á kennslu mína 
almennt      

 

Mat á einstökum þáttum í Moodle 
Mér finnst: 

  
mjög 
sammála 

frekar 
sammála 

frekar 
ósammála 

ósammála 
veit 
ekki 

Auðvelt að setja inn námsefni og 
skipuleggja áfanga í Moodle      

Auðvelt að hafa samskipti við nemendur í 
Moodle      

Nemendur eiga auðvelt með að skila 
verkefnum í Moodle      

Nemendur eru fljótir að læra á Moodle      

Nemendur eru virkari í umræðum en áður      
Nemendur kvarta síður um tæknileg 
vandamál en áður      

Moodle kennslukerfið bæta 
skólasamfélagið      

 

Mikilvægi námsþátta 
Ég nota eftirfarandi þætti: 

  mjög mikið frekar mikið frekar lítið ekkert veit ekki 

Umræður      

Skilaboð      

Dagatal      

Tölvupóst      

Gagnvirk próf      

Einkunnabókhald      

Hópaskiptingu      



 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haust2012 
Könnur á viðhorfi kennara FÁ til Moodle 

 
Hvaða ávinning telur þú þig hafa af því að taka upp Moodle í stað Blackboard/WebCt? 

  
mjög 
sammála 

frekar 
sammála 

frekar 
ósammála 

ósammála 
Veit 
ekki 

Ég gerði breytingar á áfanganum 
mínum      

Það kviknuðu nýjar hugmyndir um 
fjarkennslu      

Ýtti undir fjölbreyttari kennsluaðferðir      
Hafði góð áhrif á kennslu mína 
almennt      

 

Mat á einstökum þáttum í Moodle 
Mér finnst: 

  
mjög 
sammála 

frekar 
sammála 

frekar 
ósammála 

ósammála 
veit 
ekki 

Auðvelt að setja inn námsefni og 
skipuleggja áfanga í Moodle      

Auðvelt að hafa samskipti við nemendur í 
Moodle      

Nemendur eiga auðvelt með að skila 
verkefnum í Moodle      

Nemendur eru fljótir að læra á Moodle      

Nemendur eru virkari í umræðum en áður      
Nemendur kvarta síður um tæknileg 
vandamál en áður      

Moodle kennslukerfið bæta 
skólasamfélagið      

 

Mikilvægi námsþátta 
Ég nota eftirfarandi þætti: 

  mjög mikið frekar mikið frekar lítið ekkert veit ekki 

Umræður      

Skilaboð      

Dagatal      

Tölvupóst      

Gagnvirk próf      

Einkunnabókhald      

Hópaskiptingu      

Verkefnaskil í Moodle      
Annað 

 
     

 

Athugasemdir við námsþætti: 
Komdu á framfæri uppbyggilegri gagnrýni á vali og áherslum á einstaka þætti í Moodle. Fannst þér 
eitthvað vanta eða einhverju vera ofaukið? 

 

  
Moodlesmiðjur: 
Mat á Moodlesmiðjunum og ávinningur af þeim 
Leggðu mat á gæði kennslunnar í Moodlesmiðjunum 

  
mjög 
sammála 

frekar 
sammála 

frekar 
ósammála 

ósammála 
veit 
ekki 

Moodlesmiðjurnar uppfylltu væntingar mínar      
Námsefni og leiðbeiningar í áfanganum 
MOO103 ýttu undir skilning/færni í notkun 
Moodle 

     

Moodlesmiðjurnar voru gagnlegar við lausn 
vandamála sem upp komu      

Yfirfærsla á efni úr Blackboard gekk vel      
 

Athugasemdir við kennslu og framsetningu námsefnis í Moodlesmiðjunum: 
Komdu á framfæri ábendingum um það sem þér hefði þótt að betur mætti fara varðandi kennslu, 
námsefni og fyrirkomulag. 
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Fylgiskjal 5 – Bréf til kennara 

 

Bréf send til kennara vegna könnunar á Moodle kennslukerfinu 

Innleiðing á Moodle kennslukerfinu í FÁ hefur verið í gangi síðan á vorönn 2012. Á síðustu önn var 

verkefnið undirbúið með undirbúningsteymi sem samanstóð af nokkrum kennurum ásamt mér, 

þróunarstjóra og fjarnámsstjóra. Á sumarönninni var Moodle kennslukerfið í fyrsta skipti notað í 

fjarnáminu og nú í haust var dagskólanemendum bætt við. Verkefnið er lokaverkefni mitt við 

Menntavísindasvið HÍ en þar stunda ég M.Ed nám í Náms- og kennslufræði með áherslu á 

upplýsingatækni og miðlun. Mig langar til að biðja þig um að taka þátt í eftirfarandi könnun sem er 

hluti af verkefni mínu og gerð til að fá yfirsýn yfir hvernig Moodle kennslukerfið gagnast í kennslu.   

Það tekur aðeins örfáar mínútur að fylla út könnunina. 

Með þökk fyrir þátttökuna 

Fríða 

Ítrekun send 17.12. á kennara  

Þann 10. desember sendi ég út könnun varðandi Moodle kennslukerfið. Nú sendi ég ítrekun á þá sem 

ekki hafa svarað. Ég er þakklát hverjum þeim sem gefur sér tíma til að taka þátt því það gefur okkur 

betri sýn á hvernig Moodle kennslukerfið gagnast í kennslu og vonandi einhverjar vísbendingar um 

hvað betur má fara. Að lokum má geta þess að könnunin er hluti af lokaverkefni mínu við HÍ – 

Menntavísindasvið.  

Könnunin fer fram rafrænt, engum persónuupplýsingum er safnað og nafnleynd er tryggð. Það nægir 

að smella á slóðina sem fylgir þessu bréfi hér fyrir neðan. 

Takk fyrir þátttökuna, 

Fríða  
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Fylgiskjal 6 – Spurningakönnun / nemendur 

 

Könnun á Moodle - Nemendur - Haust 2012 
Mat á Moodle námsumsjónarkerfinu. 
 
Persónulegar upplýsingar og aðstæður 
Upplýsingar um nemandann 
 

 kvenkyns karlkyns 

Ég er   
 

Hver er aldur þinn? 

16 ára eða yngri 17 - 20 ára 21 - 30 ára 31 - 40 ára 41 - 50 ára 51 ára eða eldri 

      
 

Fjöldi fjarnámsáfanga á haustönn 2012 
Ég er skráð/ur í: 

Einn áfanga Tvo áfanga Þrjá áfanga Fjóra áfanga eða fleiri 

    
 

Námsstaða 
Hakaðu við það sem við á. 

Ég er einnig í 
dagskóla FÁ 

Ég er einnig í öðrum 
framhaldsskóla 

Ég er eingöngu í 
fjarnámi. 

Ég er í 
grunnskóla 

Ég er í öðru námi en 
tiltekið er hér að framan 

     
 

Mat á MOODLE 
Leggðu mat Moodle kennsluumhverfið 

 
Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Veit 
ekki 

Mér líkar vel við Moodle kerfið      

Ég var fljót/fljótur að læra á Moodle      

Uppsetning áfanga í Moodle er skýr      
Það er auðvelt að hafa samskipti við 
kennarann í Moodle      

Það er auðvelt að skila verkefnum í 
Moodle      

Ég tók virkan þátt í umræðum í 
Moodle      

Það er lítið um tæknileg vandamál í 
Moodle      

Ég myndi vilja nota annað kerfi en 
Moodle      
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Reynsla af öðru námsumsjónarkerfi en Moodle 
Ég hef reynslu af öðru námsumsjónarkerfi en Moodle. 

My School Blackboard/WebCt Angel Annað 

    
 

Hvað finnst þér best við Moodle kerfið? 
Komdu á framfæri því sem þér þykir jákvætt við Moodle námsumsjónarkerfið. 
 

 
 
Athugasemdir við Moodle námsumsjónarkerfið. 
Komdu á framfæri ábendingum um það sem betur má fara varðandi Moodle námsumsjónarkerfið. 
 

 
 

Fjöldi anna í fjarnámi 

Þetta er fyrsta 
önnin 

þetta er önnur 
önnin 

þetta er þriðja 
önnin 

þetta er fjórða 
önnin 

hef verið lengur en 2 ár í 
fjarnámi 

     
 

Gefðu Moodle einkunn á skalanum 1 - 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 
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Fylgiskjal 7 – Spurningar til stýrihóps 

 

  

Sælar stelpur, (bréf sent 2.5.2013) 

Í framhaldi af samtali mínu við ykkur þá sendi ég spurningarnar sem ég hef sett niður á blað og varða 

innleiðingu á Moodle kennsluumhverfinu. Ég hugsa spurningarnar sem viðmið og þið ráðið hvort þið 

svarið hverri spurningu fyrir sig, sleppið einhverri eða bætið við einhverju sem ykkur finnst vanta.  

Það sem vakir fyrst og fremst fyrir mér er að fá álit ykkar á því hvernig ykkur fannst þetta ferli ganga 

fyrir sig, hvað hefði betur mátt fara o.s.frv.  

Svo ég geri aðeins grein fyrir lokaverkefninu mínu þá ber það heitið Innleiðing á Moodle 

kennsluumhverfinu í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Um er að ræða starfendarannsókn og eins og 

þið sjálfsagt vitið þá gengur sú rannsóknaraðferð út á að ég sem starfsmaður skólans geri rannsókn á 

eign starfsvettvangi og á mínum starfsháttum.  

Lagt er upp með eftirfarandi rannsóknarspurningarnar: 

Hvernig get ég staðið að innleiðingunni þannig að: 

 Kennarar verði jákvæðir gagnvart breytingum? 

 Kennarar læri vel á nýtt kennsluumhverfi og geti nýtt sér það? 

 Hvaða hindranir eru í veginum og hvernig get ég hjálpað kennurum að yfirstíga þær? 
 

Ekki meira um það……..  

Hér koma svo spurningarnar sem ég beini til ykkar: 

 Hvernig fannst ykkur innleiðing Moodle kennsluumhverfisins ganga? 

 Var undirbúningstíminn nægilega langur/of stuttur/hæfilega langur? 

 Hvað með tímasetninguna? Var þetta rétt tímasetning?  Hefðum við átt að fara fyrr af stað 

eða seinna? 

 Hvað með skipulagið? Var það of mikið/nægilegt/of lítið? 

 Fenguð þið þann stuðning frá okkur sem vorum í forsvari (mér, Steinunni, Helmut) sem þið 

þurftuð? Var hann kannski of mikill/nægilegur/of lítill? 

 Gátuð þið leitað til hvor annarrar og hjálpað hvor annarri.  

 Hefði þurft að fá stuðning utan frá? Þá á ég við að við hefðum fengið utanaðkomandi aðila til 

að halda t.d. fyrirlestur eða námskeið áður en þið/við fórum af stað? 

 Hverju var ábótavant? 

 Hvaða hindranir voru í veginum? 

 Hvaða lærdóm getum við lært af þessari innleiðingu sem gæti gagnast okkur síðar? 

 Var það rétt ákvörðun að skipta úr Blackboard kennsluumhverfinu yfir í Moodle 

kennsluumhverfið? 

 Annað sem þið viljið að komi fram? 
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Fylgiskjal 8 – Bréf til fjarnemenda 

 

Bréf send á nemendur vegna könnunar á Moodle kennslukerfinu 

 

Nú þegar kennslukerfið Moodle hefur verið tekið í notkun í fjarnáminu þætti mér  vænt um ef þú 

gæfir þér tíma til að svara örfáum spurningum um kennslukerfið. Könnunin veitir okkur innsýn í 

hvernig kennslukerfið hefur gagnast þér á önninni og hjálpar okkur við áframhaldandi þróun 

fjarnámsins.  

 

Með þökk fyrir þátttökuna, 

Steinunn H. Hafstað fjarnámsstjóri FÁ 

Ítrekun send 17.12.2012 - Nemendur 

Þann 10. desember var send út könnun á alla nemendur sem stunda fjarnám við FÁ. Nú sendi ég 

ítrekun á þá sem ekki hafa svarað könnuninni í von um að þeir hinir sömu gefi sér tíma til að svara 

örfáum spurningum varðandi Moodle kennslukerfið.  Könnunin veitir okkur innsýn í hvernig 

kennslukerfið hefur gagnast nemendum  á önninni og hjálpar okkur við áframhaldandi þróun 

fjarnámsins.  

Könnunin fer fram rafrænt, engum persónuupplýsingum er safnað og nafnleynd er tryggð. Það nægir 

að smella á slóðina sem fylgir þessu bréfi hér fyrir neðan.  

Með þökk fyrir þátttökuna, 

Steinunn H. Hafstað fjarnámsstjóri FÁ 



 

129 

Fylgiskjal 9 – Svör stýrihóps 

Svör A. 

Umsögn vegna innleiðingar í Moodle 

 Hvernig fannst ykkur innleiðing Moodle kennsluumhverfisins ganga? 

Mér fannst innleiðing Moodle ganga nokkuð vel.  Námskeið sem í boði voru mörg, kennarar 

áhugasamir og ég tel að allir hafi fengið þá hjálp sem þeir þurftu á milli þess sem þeir æfðu sig sjálfir í 

kerfinu. 

 Var undirbúningstíminn nægilega langur/of stuttur/hæfilega langur? 

Þar sem ég kenndi ekki í sumarfjarnámi þá fór tíminn á haustönn í það að setja inn efni minna áfanga.  

Ég var að undirbúa nýjan áfanga um sumarið en hefði vilja nýta þann tíma í Moodle og þá hefði álagið 

minnkað um haustið. Ég verð því að segja að  tíminn hafi verið hæfilegur – þeir sem kenndu á 

sumarönninni voru lausir úr dagskóla og höfðu því betri tíma en ella til að sinna verkefninu og hinir 

gátu nýtt sumarið ef þeir vildu. 

 Hvað með tímasetninguna? Var þetta rétt tímasetning?  Hefðum við átt að fara fyrr af stað 

eða seinna? 

Mér finnst að við hefðum ekki átt að fara seinna af stað.  Það er nú alltaf gott að hafa tímann fyrir sér 

en ég geri mér ekki grein fyrir því hvort við hefðum þurft lengri tíma.  Við vorum jú nokkuð villtar í 

byrjun og þurftum að þreifa okkur áfram.  Ekki er gott að byrja í skólabyrjun þá er svo mikið að gera.  

Ég held því að þetta hafi verið réttum tími. 

 Hvað með skipulagið? Var það of mikið/nægilegt/of lítið? 

Skipulagið þróaðist eftir því sem verkinu miðaði áfram.  Ég man bara ekki eftir því að eitthvað hafi 

verið að því. 

 Fenguð þið þann stuðning frá okkur sem vorum í forsvari (mér, Steinunni, Helmut) sem þið 

þurftuð? Var hann kannski of mikill/nægilegur/of lítill? 

Mér fannst þú, Fríða, standa upp úr hvað alla þessa vinnu varðaði.  Ég fékk þann stuðning sem ég 

þurfti þegar ég þurfti hann, annars var ég nú orðin á eftir á tímabili og get kannski ekki svarað þessu 

nógu vel. 

 Gátuð þið leitað til hvor annarrar og hjálpað hvor annarri.  

Mér finnst best að grufla sjálf og leita á netinu.  Við lærðum heilmikið í byrjun á því að pæla saman í 

vinnuherberginu.   

 Hefði þurft að fá stuðning utan frá? Þá á ég við að við hefðum fengið utanaðkomandi aðila 

til að halda t.d. fyrirlestur eða námskeið áður en þið/við fórum af stað? 

Ég held að það hafi verið gott að byrja eins og við gerðum.  Það tók mig nokkurn tíma að átta mig á 

kerfinu.  Ég er ekki viss um að námskeið hafi gagnast vel á því stigi.   Á því stigi er gott að klóra sig 

áfram.  Þegar allir eru komnir eitthvað áleiðis held ég að það sé gott að fá námskeið til styrkingar á 

því sem maður er að gera.  
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Svör B. 
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 Hvaða lærdóm getum við lært af þessari innleiðingu sem gæti gagnast okkur síðar? 

Veit ekki – kannski helst þá að vera ekki svona feiminn við að fá utanaðkomandi (aðkeypta) 

hjálp. 

 Var það rétt ákvörðun að skipta úr Blackboard kennsluumhverfinu yfir í Moodle 

kennsluumhverfið? 

Það var sjálfhætt með BB vegna útgjalda var okkur sagt og þar með sennilega hárrétt 

ákvörðun. 

 Annað sem þið viljið að komi fram? 

Nú veit ég ekki hvernig þið (Hólmfríður, Helmut og Steinunn) metið það hvernig þetta hefur 

gengið allt saman.  Sennilega má segja að í stórum dráttum hafi þetta gengið vel en ég held 

að það séu samt ýmislegt sem þarf að hyggja að.  Ég held að það hafi glatast ákveðið tækifæri 

til enduruppbyggingar með því að leggja alla áhersluna á að það yrði lítið mál að flytja yfir úr 

BB/WebCT.  Kennarar hefðu átt að fá meiri tíma til að hugsa áfangana upp á nýtt og setja inn 

meira og fjölbreytta efni – hljóð og mynd (e-mission, you-tube eða annað).  Mér finnst að við 

ættum að gera meira af því að skoða hvað aðrir skólar eru að gera til að passa okkur á að 

glata ekki því forskoti sem við höfum (höfðum?) þegar fjarkennsla er annars vegar . 
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Svör C. 

 

 

 

Svanhildur Pálmadóttir  Spuringar sem lagðar voru fyrir stýrihópinn 

 Hvernig fannst ykkur innleiðing Moodle kennsluumhverfisins ganga? 

 Var undirbúningstíminn nægilega langur/of stuttur/hæfilega langur? 

 Hvað með tímasetninguna? Var þetta rétt tímasetning?  Hefðum við átt að fara fyrr af stað 

eða seinna? 

 Hvað með skipulagið? Var það of mikið/nægilegt/of lítið? 

 Fenguð þið þann stuðning frá okkur sem vorum í forsvari (mér, Steinunni, Helmut) sem þið 

þurftuð? Var hann kannski of mikill/nægilegur/of lítill? 

 Gátuð þið leitað til hvor annarrar og hjálpað hvor annarri.  

 Hefði þurft að fá stuðning utan frá? Þá á ég við að við hefðum fengið utanaðkomandi aðila 

til að halda t.d. fyrirlestur eða námskeið áður en þið/við fórum af stað? 

 Hverju var ábótavant? 

 Hvaða hindranir voru í veginum? 

 Hvaða lærdóm getum við lært af þessari innleiðingu sem gæti gagnast okkur síðar? 

 Var það rétt ákvörðun að skipta úr Blackboard kennsluumhverfinu yfir í Moodle 

kennsluumhverfið? 

 Annað sem þið viljið að komi fram? 

Innleiðing Moodle kennsluumhverfisins gekk nokkuð vel fyrir sig að mínu mati. Stýrihópurinn hafði 
góðan undirbúningstíma til að hægt væri að prófa sig áfram, leita uppi grófari hnökra í kerfinu og gefa 
þeim sem voru í forsvari svigrúm til að vinna á þeim hnökrum sem á leið okkar urðu. Mikil þörf var 
orðin á að innleiða nýja kennsluumhverfið þar sem fyrra kennsluumhverfi var orðið mjög erfitt og 
þreytandi. Mér fannst því bæði tímasetning innleiðingarinnar rétt og undirbúningstíminn hæfilega 
langur. Það er alltaf erfitt að gera slíkt svo öllum henti en mér fannst gott að hafa tækifæri til að taka 
þátt í fundum stýrihópsins á skólatíma og kynna mér helstu þætti kennsluumhverfisins, prófa hina og 
þessa eiginleika kerfisins og sjá hvað af þeim hentaði best fyrir mismunandi kennsluefni og -aðferðir. 
Um vorið þegar formlegu skólastarfi lauk gat ég svo gefið mér tíma til að útfæra áfangana mína nánar 
þannig að þeir voru að mestu leyti tilbúnir fyrir nemendur þegar kennsla hófst aftur um haustið. Ég 
veit að aðrir í stýrihópnum gáfu sér meiri tíma samhliða fundum stýrihópsins á skólatíma til að útfæra 
sína áfanga og voru því tilbúnir með þá fyrir nemendur á sumarönninni. Stýrihópurinn var vel 
mannaður og við áttum gott með að vinna saman, aðstoða hvor aðra eftir þörfum og spjalla um og 
skoða saman hlutina („spá og spekúlera“). Einnig var gott aðgengi að þeim sem í forsvari voru, 
auðsótt að fá stuðning og brugðist fljótt og vel við þeim athugasemdum sem frá okkur í stýrihópnum 
komu.  
Ég hafði kynnst Moodle kennsluumhverfinu af eigin raun við nám í HÍ og hafði þó nokkrar efasemdir 
um gæði þess. Eftir að ég var búin að fara í gegnum þetta innleiðingarferli og nota Moodle við 
kennslu í fjórum áföngum síðastliðið kennsluár tel ég að það, að skipta um kennsluumhverfi, hafi 
verið ákaflega góð ákvörðun. Ég hef í vetur þurft að lagfæra, útfæra og fínpússa það sem betur mátti 
fara í uppsetningu áfanganna í kennsluumhverfinu. Nemendur hafa verið duglegir að hafa samband 
við mig til að benda á það sem betur mætti fara í kennsluumhverfinu og ég hef reynt að bregðast 
fljótt og vel við ábendingum þeirra. Þetta hefur því kallað á aukin jákvæð samskipti milli mín og 
nemenda minna. 
Við það að skipta um kennsluumhverfi og setja upp áfanga í nýja umhverfinu frá grunni gafst mér gott 

tækifæri til að endurskipuleggja uppsetningu hvers áfanga í kennsluumhverfinu. En samhliða var 

tilvalið að ígrunda náms- og kennsluáætlun hvers áfanga og stokka upp skipulag, kennslugögn, 

kennsluaðferðir og námsmat. 
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Svör D. 

 

 

 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir  Spurningar sem lagðar voru fyrir stýrihópinn. 

 Hvernig fannst ykkur innleiðing Moodle kennsluumhverfisins ganga? 

a. Nokkuð vel. 

 Var undirbúningstíminn nægilega langur/of stuttur/hæfilega langur? 

a. Hæfilegur – maður lærir þetta ekki fyrr en maður stekkur út í djúpu laugina! 

 Hvað með tímasetninguna? Var þetta rétt tímasetning?  Hefðum við átt að fara fyrr af stað 

eða seinna? 

a. Tímasetningin var góð hvað mig varðar. 

 Hvað með skipulagið? Var það of mikið/nægilegt/of lítið? 

a. Skipulagið hentað i mér ágætlega. 

 Fenguð þið þann stuðning frá okkur sem vorum í forsvari (mér, Steinunni, Helmut) sem þið 

þurftuð? Var hann kannski of mikill/nægilegur/of lítill? 

a. Stuðningur var góður og fékkst jafnvel þótt sumir leiðbeindu manni veikir heima (  ) 

 Gátuð þið leitað til hvor annarrar og hjálpað hvor annarri.  

a. Oftast hægt að fá aðstoð hjá einhverjum. Ég leiðbeindi sjálf nokkrum og fannst það 

skemmtilegt. 

 Hefði þurft að fá stuðning utan frá? Þá á ég við að við hefðum fengið utanaðkomandi aðila til 

að halda t.d. fyrirlestur eða námskeið áður en þið/við fórum af stað? 

a. Námskeið er alltaf gott og býst ég við að einhverjir hefðu orðið öruggari eftir eitt 

slíkt. Það væri ekki síður gott að fá stutt námskeið öðru hverju þegar nýjungar bætast 

við og til að læra það sem hefur farið fram hjá manni. Stutt kynning innan skólans er 

ef til vill nóg. 

 Hverju var ábótavant? 

a. Dreifa hefði mátt hnitmiðuðum skriflegum leiðbeiningum í upphafi. Það var stundum 

erfitt að finna leiðbeiningar við ákveðnum atriðum á netinu en nú hefur þetta safnast 

saman og kemur sér vel.  

 Hvaða hindranir voru í veginum? 

a. Allir voru á byrjunarreit í upphafi og stundum erfitt að komast að réttri niðurstöðu. 

b. Ótti við að skemma eitthvað þegar verið var að prófa eitthvað nýtt.  

 Hvaða lærdóm getum við lært af þessari innleiðingu sem gæti gagnast okkur síðar? 

a. Muna að Róm var ekki byggð á einum degi.  

 Var það rétt ákvörðun að skipta úr Blackboard kennsluumhverfinu yfir í Moodle 

kennsluumhverfið? 

a. Ef kostnaðurinn er minni var það tvæmælalaust rétt ákvörðun. 

 Annað sem þið viljið að komi fram? 

Ég gleymdi náttúrlega að geta þess að mér finnst Moodle ekki eins traust kerfi og WebCt, þ.e. 

stundum lokast fyrir einkunnir sem eiga að vera opnar eða jafnvel skjöl, þ.e. augað lokast alveg 

sjálft! Mikilvægt er að vera á verði og gæta þess á hverjum degi að allt sé eins og það á að vera. 

 

a. Ég þakka fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessu  
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Fylgiskjal 10 – Aðgangur að Moodle – smiðju 

Hér er að finna leiðbeiningar fyrir þá sem vilja tengja sig inn á Moodle – 

smiðju Fjölbrautaskólans við Ármúla. 

Inni á heimasíðu Fjölbrautaskólans við Ármúla á slóðinni 

http://www.fa.is er valinn hnappurinn Moodle – námsumsjónarkerfi í 

valstikunni vinstra megin á skjánum. 

 

Á síðunni sem opnast er tengillinn Smelltu hér valinn. Við það opnast 

upphafsíðan í Moodle. Undir liðnum Deildir/brautir er valkosturinn 

Námskeið valinn. Þegar þangað er komið er námskeiðið Moodle smiðja 

valið. 

 

Í innskráningarmyndinni sem kemur upp er hnappurinn Innskrá sem gest 

valinn.  

 

 

 

 

http://www.fa.is/
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Að lokum er lykilorðið MOO103 skráð í innritunargluggann 

 

 

Að þessu loknu er notandinn kominn inn í áfangann. 
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