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Greinargerð þessi er aðeins lokapunkturinn á löngu ferli sem hófst þegar ég 

byrjaði að kenna á ný eftir aldarfjórðungs útlegð. Á þessari vegferð hef ég 

notið aðstoðar og fengið hvatningu frá fjölmörgum og þeim ber að þakka. 

Ég vil að sjálfsögðu þakka fjölskyldu minni langlundargeðið sem hún 

hefur sýnt mér við þær nýju aðstæður sem námið hefur sett mig í. Ég vil 

einnig þakka kennurum mínum við Menntavísindasvið HÍ og sérstaklega 

leiðbeinanda mínum, dr. Sólveigu Jakobsdóttur, sem kom mér á sporið með 

lokaverkefnið og hvatti mig áfram. Þá vil ég þakka samkennurum mínum við 

Vogaskóla alla aðstoðina og öll verkefnin sem þeir hafa deilt með mér en 

þau eru mikilvægt hráefni í þeim Moodle-vefjum sem ég hef gert. 

Samstarfsfólkið í Grunnskóla Vesturbyggðar fær kærar þakkir sem og 

stjórnendur Vogaskóla sem sýnt hafa þessu brölti mínu mikinn skilning. Þá 

vil ég þakka Flosa Kristjánssyni alla aðstoðina við Moodle og 

Námsgagnastofnun og höfundum bókanna Um víða veröld leyfið til að nota 

efni úr þeim. 

Helstu þakkirnar fá þó nemendur mínir síðustu misserin sem hafa mátt 

þola hverskyns tilraunastarfsemi af minni hálfu en án þeirra hefði þetta 

verkefni aldrei orðið neitt. Takk fyrir tímann krakkar. 

 





 

 

Ágrip 

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

í hönnun, þróun og prófun Moodle námsvefja fyrir nemendur á 

unglingastigi í blönduðu námi og fjarnámi. Þessi greinargerð fjallar um 

þróunarverkefnið. Upphaf verkefnisins má rekja til þess að þegar ég  hóf 

kennslu eftir 25 ára hlé við störf að frétta- og upplýsingamiðlun þótti mér 

hin nýja upplýsinga- og samskiptatækni vannýtt í skólum og nemendur því 

illa búnir undir framtíðina á upplýsingaöld. Eftir nokkrar tilraunir við að 

flétta upplýsingatækni inn í hefðbundna kennslu í samfélagsfræði ákvað ég 

árið 2011 að freista þess að byggja námsumhverfi nemenda upp á netinu, í 

Moodle. Tilraunin tókst vel og námsvefirnir urðu sífellt efnismeiri með 

fyrirlestrum kennara á myndböndum, verkefnum, tenglum og björgum 

hverskonar auk námsmarkmiða og einkunnabókar. Sú breyting varð á námi 

nemenda að í stað þess að hlusta á töflufyrirlestra allir á sama tíma og vinna 

síðan verkefni vann nú hver á sínum hraða og hlutverk kennarans fólst 

aðallega í verkstjórn og námsmati. Veturinn 2013-14  fór nær öll vinna 

nemenda fram á netinu og sú spurning kviknaði hvort staðsetning nemenda 

eða kennara skipti höfuðmáli og hvort ekki mætti nýta námsvefina til 

fjarnáms við fámenna skóla þar sem til dæmis vantaði faggreinakennara. Til 

að kanna fjarnámshugmyndina fékkst skóli á landsbyggðinni til samstarfs og 

veturinn 2014-2015 unnu 7 nemendur þar í Moodle-námsvefjum. Tilraunin 

gaf góða raun að mati leiðbeinenda og stjórnenda landsbyggðarskólans. 

Engin tæknileg vandamál komu upp og mikilvæg reynsla fékkst af vinnu 

nemenda í fjarnámi. Helstu niðurstöður tilraunanna eru þær að Moodle 

hentar vel bæði til blandaðs náms og fjarnáms á þessu skólastigi. Allir 

vefirnir eru opnir og aðgengilegir á Moodle-vef Reykjavíkurborgar og ættu 

því að geta orðið grunnur að frekari þróun námskosta í stafrænu umhverfi í 

eldri bekkjum grunnskólans. Hér hefur því orðið til bæði námsefni og tækni 

sem nýst getur til fjarnáms á grunnskólastigi. 

 



 

 

 Abstract 

This research report describes a project constituting a final dissertation 

submitted for the M.Ed. degree at the Faculty of Educational Sciences at the 

University of Iceland. The project consists of designing, developing and 

evaluating Moodle webs for students at secondary schools, to be applied 

both in blended and in distance learning. The roots or origins of the project 

lie in my return to teaching after 25-year break, a time I spent working in 

news- and information dissemination. On returning to teaching it seemed 

to me that the potential of the newly available information technology was 

not being aptly utilised in schools and that this left pupils ill-prepared for 

their future in this age of information technology. After some attempts to 

weave the use of information technology into traditional forms of teaching 

of social sciences, I decided in 2011 to venture to build a study environment 

for the students, using Moodle. The endeavour was a success and the webs 

grew in bulk and substance, containing audio-visual lectures, tasks, links 

and all sorts of resources plus a list of study objectives and a record of 

marks achieved. This changed the students‘ workflow from the setting of 

everyone listening simultaneously to lectures delivered at the black/white 

board and then proceeding to write their own essays, to working at their 

own pace, changing the tasks of the teacher to management and 

assessment. By the winter of 2013-14, students carried out nearly all of 

their work using the web. The question arose whether the physical location 

of teachers and students was relevant. And further whether the webs 

created could not be utilised for distance teaching/learning in cases of small 

rural schools which were short of teachers who specialised in particular 

fields of study. In order to assess further the viability of this, a rural school 

engaged in an experiment during the winter of 2014-15 and 7 pupils from 

that school used the Moodle webs. Instructors and administrators at the 

rural school were pleased with the results of the experiment. No technical 

issues arose and valuable experience in distance learning was gained. The 

main conclusions from these experiments are that Moodle is very 

applicable for both blended learning and distance learning at this school 

level. All the webs are open source and shared on the Reykjavik City 

Moodle Web and should therefore be a possible foundation on which to 

develop further teaching resources and technical solutions applicable to 

distance learning at this school level. 
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1 Inngangur  

„Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í 

skólastarfi nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 7) sagði Katrín Jakobsdóttir, þáverandi 

menntamálaráðherra, í formála að nýrri aðalnámskrá grunnskóla sem tók 

gildi skömmu eftir efnahagshrunið 2008. Um sama leyti hóf ég kennslu á ný 

eftir langt hlé við störf á nýmiðlasviði fjölmiðils. Mér þótti að þá nýju tækni 

sem ég hafði vanist mætti nýta betur í skólastarfinu og þannig gætu 

skólarnir búið nemendur sína betur undir framtíðarnám og störf í 

tæknivæddum heimi eins og þeim ber að gera. Víðast hvar lýkur eiginlegri 

„tölvukennslu“ í 8. bekk og sjaldnast er upplýsingatækni felld inn í nám 

nemenda í öðrum greinum og nýting upplýsingatækni hverju nafni sem hún 

nefnist er mjög takmörkuð. Þetta kristallast kannski hvað skýrast í því að 

túss- og krítartöflur voru mest notuðu kennslutækin í íslenskum skólum við 

upphaf 21. aldarinnar (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014). Til þess að mæta kröfum tímans um beitingu 

upplýsingatækni og nýta kunnáttu mína úr fyrri störfum ákvað ég því að 

freista þess að kenna nemendum í efstu bekkjum grunnskólans með 

upplýsingatækni og halda utan um nám þeirra með sömu tækni. Ég hóf að 

nota Moodle námsumsjónarkerfið í mest allri kennslu minni. Tilgangurinn 

var að efla sjálfstæði og ábyrgð nemenda á eigin námi og kenna þeim ekki 

bara á nútíma upplýsingatækni heldur með henni, enda sýnist allt benda til 

þess að hún verði í senn bæði náms- og starfsvettvangur þeirra í 

framtíðinni, ef nokkur greinarmunur verður gerður þar á þegar 

grunnskólanemendur nútímans vaxa úr grasi.  

Þessi tilraun mín þróaðist í þá á átt að námsvefirnir urðu sífellt efnismeiri 

og mér tókst að flétta æ fleiri þáttum kennslunnar inn í þá. Að lokum þóttist 

ég kominn með námsvef sem var þannig að áhugasamir nemendur þurftu 

lítið sem ekkert á kennara að halda við vinnslu á smáum og stórum 

verkefnum. Mitt hlutverk fólst orðið í því að halda hinum nemendunum við 

efnið, leiðbeina þeim og meta þau verkefni sem Moodle mat ekki vélrænt. 

Þegar námsvefirnir voru orðnir þannig að þar var að finna innlagnir, ítarefni, 

verkefni af ýmsum toga, próf, einkunnabækur og svo framvegis  vaknaði sú 

spurning hvort ekki væri hér komið tæki sem nýta mætti til kennslu á fleiri 

en einum stað enda veflægt efni hvorki háð stað né tíma.  
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Moodle er opinn hugbúnaður (open source) og er það grundvallaratriði í 

þeirri hugmyndafræði sem hann byggir á og sem slíkan má líta á hann sem 

hluta af opnu menntaefni (e. Open Educational Resources). Ég hef fylgt 

þessari hugmyndafræði og allt efni sem ég sem eða tek saman er öðrum 

heimilt að nýta óbreytt eða aðlagað án endurgjalds. Þess má einnig geta að 

ég fékk styrk frá Reykjavíkurborg árið 2013 til þess að búa til efni fyrir 

Moodle og er það nú notað á nokkrum stöðum (Reykjavík 2013).  Notkun 

Moodle í þessu sambandi er í samræmi við stefnu stjórnvalda um notkun á 

„frjálsum og opnum hugbúnaði“ en þar segir meðal annars um skóla- og 

menntakerfið „Stuðlað verði að því að nemendur í menntastofnunum 

landsins fái tækifæri til að kynnast og nota frjálsan hugbúnað til jafns við 

séreignarhugbúnað“ (Frjáls og opinn hugbúnaður - Stefna stjórnvalda, 2007, 

bls 3). 

Rafrænt námsumhverfi, kennsluefni og hverskyns umsýsla, er þeim 

kostum búið að auðvelt er að fjölfalda það, eða deila með öðrum. Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar hefur sýnt þá framsýni að opna Moodle-

kerfi sitt fyrir alla grunnskóla á landinu og við það myndast ótal möguleikar 

sem ekki voru til staðar áður. Tvennt blasir við; aukin samvinna kennara t.d. 

með deilingu á efni og aukin samvinna skóla m.a. á formi fjarkennslu.  

Grunnskólakerfið á Íslandi líður víða fyrir fámenni. Í litlum skólum á 

landsbyggðinni tekst ekki alltaf að manna kennarastöður með 

fagmenntuðum kennurum eða þá að kennarar í eldri bekkjum kenni greinar 

sem ekki falla undir þeirra sérfræðigrein. Þetta sama á reyndar líka við í 

þéttbýlinu, sérstaklega þegar um valgreinar í efri bekkjum er að ræða. Þar 

snýr þetta þó frekar að nemendum því ekki tekst að uppfylla óskir þeirra um 

valgreinar því of fáir nemendur eru í hverjum skóla (Kristín Jónsdóttir, 

2003). 

Í þessari greinargerð er því lýst hvernig hugmyndin um fjarkennslu 

þróaðist út frá tilraunum með blandað nám. Kannað er hvort Moodle-

námskeið sem „kennt“ er í hefðbundinni kennslustofu á einum stað geti líka 

þjónað sem vettvangur fyrir fjarnám í öðrum grunnskólum. Hér eru 

hugtökin námskeið eða áfangar notuð yfir þessa námsvefi. Ástæður fyrir vali 

verkefnisins eru þrjár. Þess er freistað að gera nemendur handgengna 

nútíma vinnubrögðum. Verulegur faglegur og fjárhagslegur ávinningur gæti 

fengist af verkefninu takist það vel. Miðlægt námsumsjónarkerfi sem rekið 

er fyrir alla grunnskóla á Íslandi getur skapað grundvöll fyrir samvinnu 

kennara og ætti að geta orðið tæki til að deila námsefni í anda opins 

menntaefnis. 
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Hugmyndin sem lagt var upp með er sú að Moodle-áfangi með 

innlögnum á myndböndum, fjölbreytilegum verkefnum, tenglum og öðrum 

björgum geti að mestu komið í stað hefðbundinnar kennslu í venjulegri 

skólastofu og um leið verið grundvöllur fjarnáms. Nám nemenda yrði þannig 

skipulagt að kennari í „heimaskóla“ kennir staðnemum viðkomandi áfanga 

sem fjarnemar sætu einnig, hver á sínum stað. Ekki er gert ráð fyrir því að 

nemendur á „fjarenda“ sitji kennslustundir í gegnum neins konar 

fjarskiptabúnað eins og tíðkast hefur til þessa hér á landi í 

fjarkennslutilraunum á grunnskólastigi (Rúnar Sigþórsson, 2000; Trausti 

Þorsteinsson, Tryggvi Guðjón Ingason og Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, 

2006; Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2011). Hins vegar þarf 

að skapa fjarskólanemendum aðstöðu í sínum skóla og hugsanlega aðhald 

og aðstoð en námið væri nær alfarið í þeirra eigin höndum. Áherslan færist 

frá fjarkennslu í átt að fjarnámi í líkingu við það sem unnið er með góðum 

árangri í Tungumálaverinu þar sem hluti nemenda stundar sitt 

tungumálanám eingöngu í fjarnámi á netinu (Brynhildur A. Ragnarsdóttir, 

2002). 

Helsti ávinningurinn með verkefninu er sá að til urðu námsvefir sem 

aðgengilegir eru öllum grunnskólum á landinu, opið menntaefni. Þessir 

námsvefir nýta marga helstu kosti Moodle og eru nokkuð vel prófaðir á 

vettvangi og styðjast við nýjustu kennslubækur í viðkomandi greinum. Þessa 

sömu áfanga má síðan nýta sem vettvang til fjarkennslu, eða öllu heldur 

fjarnáms, sem ætti ekki að þurfa að kosta miklu til í stofnkostnaði. Síðast en 

ekki síst þá verða þeir nemendur sem  vinna í veflægu námsumsjónarkerfi 

handgengnir vinnubrögðum sem flest bendir til að verði þeirra náms- og 

starfsvettvangur í framtíðinni enda eykst notkun námsumsjónarkerfa 

stöðugt t.d. í framhaldsskólum (Sólveig Jakobsdóttir og Kristín H. 

Guðmundsdóttir 2010). 

Þrátt fyrir að þau námskeið sem hér eru til umræðu fylgi nýjum 

kennslubókum nokkuð nákvæmlega verður að líta á þau sem upphaf að 

öðru og meiru en viðbót við þær. Þau eru hluti af grundvallarbreytingu sem 

er að verða á skólastarfi þar sem vefstutt nám verður æ fyrirferðarmeira. 

Námi þar sem nemandinn er í forgrunni, ábyrgur fyrir námi sínu, en er ekki 

hluti af hópi sem mótaður er til ákveðinna starfa eins og í iðnaðarsamfélagi 

19. eða 20. aldar. Þessi þróun er komin á veg í háskólum og mögum 

framhaldsskólum og blandað nám í grunnskólum er því góður 

undirbúningur fyrir þá framtíð sem bíður nemenda eftir grunnskólann 

(Staker, 2011). Námsvefirnir eru einnig í takt við hæfniviðmið nýrrar 

aðalnámsskrár. 
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Greinargerð þessi er þrískipt. Í fyrsta hlutanum er hugað að baksviðinu, 

þróun blandaðs náms hér og erlendis og þeim hugtökum sem beitt hefur 

verið við umfjöllun á þessum efnum. Í öðrum hluta er greint frá þróun 

þriggja námsvefja í samfélagsfræði í Moodle-námsumsjónarkerfinu fyrir 

grunnskóla. Að lokum er sagt frá tilraun þar sem vefirnir eru reyndir í  

fjarkennslu og lofaði sú tilraun góðu.  

Í upphafi inngangs vitnaði ég í orð fyrrverandi menntamálaráðherra, 

Katrínar Jakobsdóttur, um hlutverk kennara og skólastjórnenda í 

skólaþróun. Verkefni þetta er mitt framlag til þeirrar þróunar og er í senn 

athugun á eigin kennslu og tilraun til þess að haga hlutum svo  að gagnist 

nemendum og öðrum kennurum í framtíðinni.   
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2 Baksvið 

Skólar þar sem almennt grunnnám fer fram í skólastofu á tilteknum stað og 

tíma og stutt er heimavinnu nemenda hafa verið við lýði frá upphafi 

iðnvæðingar.  Þar sem nemendur áttu um langan veg að fara bjuggu þeir 

gjarnan í heimavistum við skólana. Einnig þekktist að nemendur, einkum 

eldri nemendur og fullorðnir, fengu námsefnið sent til sín og þeir skiluðu 

síðan verkefnum bréfleiðist til skólans. Þeir stunduðu fjarnám. Þessi einfaldi 

greinarmunur stað- og fjarnáms er nú óðum að breytast með tilkomu 

upplýsingatækninnar þar sem hluti vinnu nemenda og kennara hefur færst 

yfir á vefinn og verður á þann hátt hvorki háður stað né tíma.  

Í vissum skilningi má jafnvel segja að aldagömul hlutverk kennara og 

nemenda, fullorðinna og barna, hafi snúist við þegar kemur að hinni nýju 

tækni. Nú er það ekki lengur hinn gamli sem temur og hinn ungi sem nemur 

segir Þórdís Elva Þorvaldsdóttir í athyglisverðum pistli í Stundinni (2015). 

Nemendur okkar, kynslóðin sem nú er að vaxa úr grasi, er alin upp á netinu 

og þekkir ekki annað. Ef við horfum til meðalaldurs íslenskra kennara má 

reikna með að meðalkennarinn hafi fyrst kynnst internetinu í 

framhaldsskóla og margir ekki fyrr en í háskóla. Með orðum  Þórdísar Elvu 

„Hvorki ég né kynslóðirnar á undan mér höfum neina sambærilega reynslu 

úr eigin uppvexti. Í fyrsta sinn í sögunni er uppsöfnuðu þekkinguna ekki að  

finna hjá okkur [þeim eldri, innskot mitt]“ (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2015, 

bls. 10).  

Fræðimenn sem fást við að greina þessar breytingar hafa þurft að smíða 

sér ný hugtök til að skýra í hverju þær felast og á hvern hátt vefurinn hefur 

opnað nýja og áður óþekkta möguleika fyrir nám og kennslu. Ný tækni hefur 

ekki bara áhrif á starfið í skólastofunni heldur hefur hún einnig í 

grundvallaratriðum breytt hugmyndum okkar um fjarnám.  

Hér á eftir verður hugað að helstu hugtökum sem notuð hafa verið til að 

greina þessar breytingar. Þá verða kannaðar nokkrar tilraunir til fjarkennslu 

hér á landi þar sem tækninni hefur verið beitt þó á mismunandi hátt sé. Að 

lokum verða færð rök fyrr því að þau fjarkennsluverkefni sem vænlegast er 

að horfa til þegar hugað er að framtíð fjarkennslu séu þau sem leggja 

áherslu á búa nemendum umhverfi til sjálfstæðrar vinnu á vefnum fremur 

en þau sem miða að því að flytja hefðbundna kennslu milli staða.   
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2.1 Hugtök og mat á blönduðu námi 

Blandað nám (e. blended/hybrid) er hugtak sem notað er yfir nám þar sem 

hluti kennslunnar er hefðbundin kennsla á staðnum og hinn hlutinn fer fram 

á vef (Hjálmtýr Hafsteinsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Freydís J. 

Freysteinsdóttir, Guðrún Geirsdóttir, Sesselja Sigurborg Ómarsdóttir, 

Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2013).  

Nákvæmari skilgreiningu á blönduðu námi er að finna í skýrslu Heather 

Staker um vöxt vefstudds náms í grunn- og framhaldsskólum í 

Bandaríkjunum (e. K-12) en þar skilgreinir hún blandað nám sem „nám sem 

fer að hluta til fram undir leiðsögn í húsnæði utan heimilis og að hluta til 

með verkefnaskilum á vef þar sem nemandinn ræður að einhverju leyti tíma 

sínum, hvar hann vinnur og hversu hratt og hvert hann sækir sér 

upplýsingar“ (Staker, 2011, bls. 2). 

Í skýrslu sinni frá 2011 flokkar Staker blandað nám í sex flokka en í grein 

sem hún birtir ári seinna ásamt Michael B. Horn eru flokkarnir orðnir fjórir 

(Mynd 1). Flokkunina segir Staker byggða á rannsóknum á yfir 80 

námsleiðum í blönduðu námi og einföldunina segir hún til komna vegna 

gagnrýni sem fyrri flokkun hafði fengið úr röðum fræðimanna sem fjalla um 

þessi mál (Staker og Horn, 2012). 

 
Mynd 1. Líkan Stakers og Horns af blönduðu námi (Staker og Horn 2012) 
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Líkan Stakers og Horns sýnir ólíkar myndir blandaðs náms og tekur mið 

af því hve mikill hluti námsins fer fram á netinu.   

 Hringekju líkanið – Hér vinna nemendur til skiptis á vefnum eða með 
hefðbundnum aðferðum. 

 Sveigjanlega námslíkanið – Hér er mest allt námsefnið og flest 
fyrirmælin á vefnum en kennari er þó viðstaddur og aðstoðar 
nemendur einn og einn eða í hópum. Nemendur fylgja 
einstaklingsmiðaðri námsáætlun. 

 Valnámskeiða líkanið– Hér stunda nemendur venjulegan skóla en 
geta valið sér námskeið á vef.  

 Viðaukna sýndar líkanið – Hér fer kennsla allra greina fyrst og fremst 
fram á vef en einnig í skólastofunni. 

Þau námskeið sem ég hef þróað og hér verður gerð grein fyrir falla undir 

sveigjanlega námslíkanið þótt slá verði ákveðna varnagla til dæmis vegna 

skyldumætinga í íslenskum grunnskólum.  

Hér er rétt að skerpa aðeins á hugtakanotkun því þegar talað er um 

blandað nám eða netnám er eingöngu átt við nám sem byggist á notkun 

netsins á einhvern hátt. Á undangengnum áratugum hafa ýmsar gagnlegar 

tækninýjungar komið fram í skólastarfi og má þar nefna reiknivélina, 

myndvarpann, fjölföldunartækni ýmiskonar, snjalltöflur og kennsluefni á 

vef. Þessar tækninýjungar hafa vissulega auðgað og auðveldað starfið í hinni 

hefðbundnu kennslustofu en þær breyta ekki eðli kennslunnar eða námsins 

eins og einstaklingsmiðað netnám býður upp á (Staker, 2011).    

Blandað nám er rétt að hefjast í grunnskólum hérlendis sem erlendis og 

því ekki gott að sjá fyrir hvort og þá hverju það breytir. Hvernig verða 

grunnskólar framtíðarinnar? Staker (2011) setur fram athyglisverða 

hugmynd um þær breytingar sem gætu orðið og beitir þar hugtakinu 

„trufltækni“ sem þekkt er úr viðskipta- og tækniheiminum þegar lýst er því 

sem gerist er ný vara kemur á markað og breytir honum langt umfram það 

sem vænta mátti. Dæmið sem gjarnan er tekið þegar þessu er lýst er 

tilkoma bifreiðarinnar Módel T frá Ford árið 1908. Hún breytti ekki aðeins 

samgöngutækninni heldur og búsetuháttum manna svo eitthvað sé nefnt. 

Módel T var langt í frá fyrsta bifreiðin sem kom á markað, hún var hinsvegar 

fyrsta bifreiðin sem almenningur réði við að kaupa (Wikipedia, 2014).  

Staker telur að hafi blandað nám truflárhrif á núverandi skólakerfi gæti 

það einfaldað og straumlínulagað kerfið, gert það ódýrara og lagað það 

betur að þörfum hvers nemanda. Verði blönduðu námi aftur á móti bætt 
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við núverandi skyldunám missi það þessa eiginleika sína til breytinga.  Þar 

sem blönduðu námi hefur verið beint að t.d. brottfallsnemendum og öðrum 

sem ekki hafa rekist vel í hefðbundnu skólaumhverfi hafa möguleikar þess 

til trufláhrifa verið mestir (Staker, 2011).   

Vendikennsla eða spegluð kennsla er nafn á kennsluaðferð sem mjög 

hefur verið haldið á lofti hérlendis undanfarin misseri, einkum af hálfu Keilis 

sem tekið hefur þessa aðferð upp á sína arma og nýtir í flestum greinum 

(Hjálmar Árnason, 2013). Í vendikennslu er fyrirlestrum (innlögnum, beinni 

kennslu) úthýst úr skólastofunni og þeir gerðir aðgengilegir á vefnum á 

ýmsu formi í staðinn. Telja verður þetta fyrirkomulag hluta af þeirri 

tæknivæðingu sem er að verða í skólastarfi en hæpið er að líta á 

vendikennslu sem eðlisbreytingu á skólastarfi. Hér hefur aðeins einn hluti 

hefðbundinnar töflukennslu verið tekinn úr sínu upprunalega umhverfi og 

færður út fyrir kennslustofuna. Reynsla Keilismanna af speglun kennslunnar 

hefur verið mjög góð (Hjálmar, 2011). Hugmyndin að baki vendikennslunnar 

er sú að ef nemendur eru þegar búnir að lesa heima og hlusta á fyrirlestur 

kennarans gefist betra tóm til vinnu undir hans handleiðslu í tímum. 

Kennslustundin stendur semsagt ekki frá 8.10 til 9.30 heldur er „stofan“ 

opin allan sólarhringinn og hægt að hlusta á það sem kennarinn segir 

jafnframt því sem hægt er að vinna verkefni og skoða ítarefni, merkja við á 

gátlistum, gæta að því sem framundan er og skoða einkunnir fyrir unnin 

verk.  

Blandað nám eða netnám hefur vaxið mjög hröðum skrefum víða 

erlendis. Í Bandaríkjunum stunduðu t.d. 45.000 grunn- og 

framhaldsskólanemendur netnám árið 2000 en 10 árum seinna lögðu  4 

miljónir nemenda stund á formlegt nám á netinu. Helstu áhrifaþættir 

þessarar þróunar eru fjármagns- og kennaraskortur en einstaka frumkvöðlar 

á þessu sviði hafa bent á sparnað í mannahaldi, bókakaupum auk þess sem 

árangur nemenda í slíku námi er hinn sami eða betri en í hefðbundinni 

kennslu (Staker, 2011). Í fræðilegri umfjöllun um netnám eru bandarískar 

rannsóknir eða rannsóknir á bandarískum skólum fyrirferðamiklar. Flestar 

rannsóknirnar beinast að háskólanámi og enn er töluverður skortur á 

rannsóknum á grunn- og framhaldsskólastiginu.  Netnám hefur þó víðar 

verið stundað og rannsakað (Barbour, 2014). 

Suður-Kóreumenn hófu til dæmis athyglisverðra tilraun með netnám á 

grunn- og framhaldsskólastigi (K-12) árið 2004 sem ætlað er allt í senn að 

jafna aðstöðu til menntunar, lækka kostnað við einkakennslu og auka gæði 

menntunar. Kerfið nefna þeir Heimanámskerfið á netinu (e. Cyber Home 

Learning System) og stendur öllum nemendum til boða og árið 2006 nýtti 
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1,6 miljón nemenda sér kerfið með góðum árangri (Yong-Sang Cho, Jung-

Won Kim, Woo-In Bae, Sung-Ki Choi, 2009).  Suður-Kóreumenn leggja mikla 

áherslu á menntun og að loknum löngum skóladegi heldur hinn venjulegi 

grunnskólanemandi yfirleitt í einkatíma og situr þar fram á kvöld og eftir 

það tekur heimanámið við. Þetta fyrirkomulag er eitt þeirra atriða sem talið 

er að hafi komið S-Kóreu á topp PISA-listans og er freistandi að líta á 

Heimanámskerfið á netinu í því samhengi enda var fjöldi notenda kominn 

upp í 4 miljónir árið 2011 (Barbour, 2014). 

Netnám er í eðli sínu óháð landfræðilegri staðsetningu þótt svo það sé 

rekið af ákveðnum stofnunum, skólum eða fræðsluyfirvöldum á tilteknu 

svæði. Í Bandaríkjunum voru fyrstu netnámskerfin stofnsett og rekin af 

hverju ríki fyrir sig og fyrir þegna þess en víða annars staðar er reksturinn á 

herðum skóla eða skólayfirvalda í tilteknum héruðum. Þetta kemur hins 

vegar ekki í veg fyrir að íbúar annarra svæða nýti sér kennsluna eins og 

dæmi eru um í Kanada, á Nýja Sjálandi og í Hollandi en hollenskir netskólar 

þjóna jafnt íbúum í Hollandi öllu sem og íbúum hollenskra nýlendna 

(Barbour, 2014).  

Þótt almenn samstaða sé um það meðal skólamanna og ný aðalnámskrá 

geri ráð fyrir að upplýsinga- og samskiptatækni, UST, sé nauðsynlegur og 

eðlilegur þáttur í öllu skólastarfi hefur ekki tekist að meta gagnsemi hennar í 

kennslu hefðbundinna námsgreina samkvæmt ströngustu kröfum 

megindlegrar aðferðafræði (Picciano og  Seaman, 2009; U.S. Department of 

Education, 2010). Í safngreiningarrannsókn (e. meta-analysis) bandaríska 

menntamálaráðuneytisins þar sem borinn var saman árangur grunn- og 

framhaldsskólanemenda (K-12) í hefðbundnu námi og vefstuddu námi 

komu fram misvísandi niðurstöður. Sumar niðurstöðurnar bentu til þess að 

nemendur næðu betri árangri í hefðbundnu námi en aðrar að vefstutt nám 

gæfi betri árangur (Picciano  og  Seaman, 2009). 

Ein þeirra rannsókna sem benda til þess að árangur nemenda sé meiri í 

blönduðu námi en hefðbundnu staðnámi fjallar um keðju einkarekinna 

skóla í New Orleans í Bandaríkjunum sem kenna sig við máltækið mennt er 

máttur, (KIPP Knowledge is Power Program New Oreans Schools). KIPP 

skólarnir í New Orleans voru byrjaðir á blönduðu námi skömmu áður en 

fellibylurinn Katrína lagði stóran hluta borgarinnar í rúst árið 2005 og hlé 

varð á starfsemi skólanna. Þróuninni var þó fram haldið árið 2006 sem hluta 

af uppbyggingu eftir hamfarirnar.  Í þeirri trú að engin ein kennsluaðferð 

gagnist öllum nemendum tóku KIPP skólarnir upp blandað nám vegna þess 

að með því móti töldu þeir sig geta sinnt hverjum og einum nemanda betur. 

Með blönduðu námi gat einn nemandi lært af því sem hann sá, annar af því 
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sem hann hafði hönd  á og sumum dugði að lesa eða heyra um efnið. 

Nemendurnir unnu  hluta úr deginum undir stjórn kennara en einnig í 

tölvum þar sem námið fór fram í námsumsjónarkerfi. Rannsóknin byggði á 

viðtölum við skólastjórnendur, kennara og nemendur og sögðu 48% þeirra 

breytinguna hafa skilað betri árangri og 94% töldu að blandað nám hefði 

alla möguleika til þess að bæta árangur nemenda (Alijani, Ghasem, Obyung 

Kwun, Yanjun Yu, 2014).  

Samanburður á netnámi og hefðbundnu námi getur hins vegar verið 

flókinn því hér er ólíku saman að jafna. Tilraunir sem gerðar hafa verið til að 

meta og bera saman tölvustutt nám eða nám sem nýtir nýjustu upplýsinga- 

og samskiptatækni, UST, og hefðbundið nám hafa notast við sömu 

mælikvarða og áður voru notaðir á hefðbundna kennslu. Ekkert af því sem 

tölvustutt nám hefur fram að færa umfram hefðbundið nám hefur verið 

unnt að meta á þessa mælikvarða (Livingstone, 2012). 

Nauðsynlegt er þó að gera grein fyrir þeim niðurstöðum sem liggja fyrir 

um gagnsemi UST í skólastarfi og þeim annmörkum sem hafa reynst á því að 

meta það. Livingstone (2012) bendir á að mjög erfitt sé að meta þessa hluti 

og nefnir hún fernt sem taka þarf með í reikninginn.  

Í fyrsta lagi segir hún að erfitt sé að henda reiður á því hvað átt sé við 

með UST eða tölvustuddu námi. Þetta geti þýtt allt frá því að kennari noti 

hina nýju tækni til einstefnumiðlunar í bekk og til þess að nemendur og 

kennarar vinni saman á jafnréttisgrundvelli og noti tæknina í senn til 

rannsókna og miðlunar.   

Í öðru lagi sé það tvennt ólíkt að fylla kennslustofur með tölvum og 

tölvubúnaði og að nota þennan búnað í þágu náms og kennslu. Þriðja 

vandamálið sem Livingstone greinir þegar hún metur nýtingu UST er ólíkur 

aðgangur nemenda að tölvum og interneti, hin svokallaða stafræna gjá en 

hún skilur að nemendur eftir efnahag og áhuga foreldra. Það kom einnig í 

ljós að netaðgengi gagnaðist nemendum sem gekk vel í námi betur en þeim 

sem miður gekk. 

Fjórða atriðið sem Livingstone (2012) nefnir og hún segir að geri allan 

samanburð á hefðbundinni kennslu og tölvustuddri kennslu erfiðan er að 

þarna sé tvennu ólíku saman að jafna. Mat á hefðbundinni kennslu taki mið 

af þörfum 19. og 20. aldarinnar, hversu vel hefur tekist að kenna 

nemendum þá tækni og þekkingu sem samfélag þess tíma krafðist og sett 

voru fram í námskrám þeirra tíma. Ef meta á kennslu eða nám sem nýtir 

hina stafrænu tækni verði að taka miklu fleiri atriði með í reikninginn. Slíkt 

mat verði að taka til annars konar náms, náms sem er meira 



 

15 

nemendamiðað þar sem nemendur þroska með sér hæfileika sem nýtast á 

21. öldinni. 

Fram hefur komið í PISA rannsóknum að jákvæð fylgni er á milli þess 

tíma sem nýttur er í upplýsinga- og samskiptatækni í skóla og árangurs í 

stærðfræðiprófum við 16 ára aldur. Sérstaklega hefur netaðgangur í 

skólastofum jákvæð áhrif. Annars konar tækni, gagnvirkar töflur, hafa haft 

jákvæð áhrif á árangur nemenda í ensku, stærðfræði og náttúrufræði. 

Gagnvirkar töflur hafa einkum komið lökustu nemendunum til góða 

(Livingstone, 2012).  

Safngreining bandaríska menntamálaráðuneytisins á fjarnámi byggir á 

1000 rannsóknum þótt aðeins 51 hafi staðist ítarlegar nákvæmniskröfur 

greinenda. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að nemendur í 

fjarnámi standa sig betur en nemendur í staðnámi og best standa 

nemendur í blönduðu námi sig. Nauðsynlegt er að slá þann varnagla hér að 

þessar niðurstöðu byggja á rannsóknum á háskólastiginu. Þær rannsóknir á 

grunn- og framhaldsskólastiginu sem skoðaðar voru stóðust ekki ýtrustu 

kröfur rannsakenda um t.d.  tilrauna- og samanburðarhópa (Picciano og  

Seaman, 2009; U.S. Department of Education, 2010). 

2.2 Fjarkennsla innanlands, nokkrar tilraunir 

Fjarkennsla á grunnskólastigi er ekki ný hérlendis og er enn stunduð á 

nokkrum stöðum. Einstaka skólar sem hafa starfsstöðvar á fleiri en einum 

stað sinna í raun fjarkennslu að einhverju leyti eins og t.d. Grunnskóli 

Vesturbyggðar sem rekinn er á þremur stöðum, Patreksfirði, Bíldudal og á 

Birkimel (Grunnskóli Vesturbyggðar, e.d.). Kennarar fara þarna á milli og 

kenna kannski eina eða tvær kennslustundir í hverri grein á hverjum stað þó 

nemendur vinni fleiri stundir í skólanum og skili kennurum sínum 

verkefnum, ýmist á pappír eða með tölvupósti (Nanna Sjöfn Pétursdóttir, 

munnleg heimild 11. september 2014). 

Þrjár eiginlegar fjarkennslutilraunir á grunnskólastigi hafa verið 

rannsakaðar sérstaklega. Fyrsta verkefnið, Strandaverkefnið, sem kannað 

var er fjarkennsla frá Hólmavík til Broddaness frá 1999 til 2000 (Rúnar 

Sigþórsson, 2000), síðan fjarkennsluverkefni sem stóð yfir frá 2003 til 2006 í 

V-Barðastrandarsýslu (Trausti Þorsteinsson, Tryggvi Guðjón Ingason og 

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, 2006) og að lokum fjarkennsluverkefnið 

SnæVest þar sem samvinna var á milli skóla í Barðastrandarsýslu og á 

Snæfellsnesi frá 2008 til 2011 (Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig 

Jakobsdóttir, 2011). Ekkert þessara fjarkennsluverkefna heppnaðist á þann 

hátt að það sé enn í gangi þótt svo ástæður skammlífis þeirra séu misjafnar. 
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Fjarkennsla í tungumálum á grunnskólastigi á vegum Tungumálavers sem 

hófst árið 2000 hefur aftur á móti gengið vel og stendur enn 

(Tungumálaverið, e.d).  

Fjarkennsluverkefnin þrjú á vestanverðu landinu byggðust á fjarkennslu í 

þeim skilningi að megináherslan var á að flytja kennarann eða kennsluna á 

milli staða með aðstoð tækninnar þótt vinna nemendanna hafi einnig verið 

tæknivædd að einhverju leyti, misjafnlega þó.  

Í Strandaverkefninu var stuðst við fjarfundabúnað þar sem hefðbundinni 

kennslustund í einum skóla var varpað yfir til annars skóla, frá Hólmavík til 

Broddaness, og átti að komast að því „hvort fjarkennsla með 

fjarfundabúnaði væri fær leið til að styrkja starf í fámennum grunnskólum 

…“ (Rúnar Sigþórsson, 2000, bls. iii). Mjög erfitt er að draga nokkrar 

ályktanir af Strandaverkefninu þar sem það stóð ekki yfir nema í þrjá 

mánuði. 

Verkefnið í V-Barðastrandarsýslu stóð lengur yfir en Strandaverkefnið 

eða þrjú skólaár og ætti því  að gefa betri mynd af þessum tilraunum en 

þriggja mánaða tilraunin á Ströndum. Eitt þeirra atriða sem þeir sem mátu 

verkefnið draga fram í helstu niðurstöðum rannsóknar sinnar er að „fátt 

virðist benda til annars en að árangur nemenda í fjarkennslu sé 

sambærilegur við árangur nemenda í hefðbundinni kennslu en ekki er 

komin næg reynsla á slíkt“ (Trausti Þorsteinsson, Tryggvi Guðjón Ingason og 

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, 2006, bls. 2). Þetta er í samræmi við þær 

erlendu rannsóknir sem skoðaðar eru í næsta hluta þessa kafla.   

Í báðum þeim íslensku tilraunum sem hér hefur verið fjallað um hafa 

„tæknilegir örðugleikar“ háð framkvæmd, sérstaklega í upphafi, og eins 

hefur þurft að sérmennta kennara í tæknimálum. Í báðum tilfellum þurfti að 

koma upp sérstökum tæknibúnaði og í tilraununum hafa samskipti milli 

kennara og einstakra nemanda verið vandamál enda kannski örðugt að sjá 

hvernig yfirfæra má hefðbundna kennslustund yfir á fjarnámsform.  

SnæVest er síðasta eiginlega fjarkennsluverkefnið sem hér verður rakið 

en það stóð yfir frá 2008 til 2011. Við undirbúning þess var sérstaklega horft 

til reynslunnar af Stranda- og V-Barðastrandarverkefnunum en 

þátttakendur í þessu verkefni voru skólar í Barðastrandarsýslu og á 

norðanverðu Snæfellsnesi. Verkefnið var styrkt af Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga, menntamálaráðuneytinu og iðnaðarráðuneytinu 

(iðnaðarráðuneytið stóð reyndar ekki við sitt loforð vegna efnahagshrunsins 

árið 2008). Yfirlýstur tilgangur SnæVest var að kanna möguleika 

tæknivæddrar fjarkennslu meðal annars til þess að mæta kennaraskorti í 
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fámennum skólum í hinum dreifðu byggðum landsins (Þuríður 

Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2011).  

Í samningi sveitarfélaganna og menntamálaráðuneytisins um SnæVest 

verkefnið eru þessi þrjú markmið tilgreind: 

 Að koma á samstarfi grunnskóla í dreifbýli um þróun námsframboðs.  

 Að þróa frekar náms- og kennsluaðferðir, námsgögn, samskipti og 
tækni fyrir dreifmenntun sem nýst geti öðrum grunnskólum í 
framtíðinni.  

 Að móta fjölbreytta kennsluhætti í námsgreinum, einkum á efri 
stigum grunnskóla, sem krefjast sérþekkingar sem ekki er fyrir hendi í 
öllum skólum. (Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir 2011, 
bls. 7) 

SnæVest verkefnið byggðist á svipuðum grunnhugmyndum og fyrri 

verkefnin tvö. Kennari sem kenndi í „heimaskóla“ var sendur í „fjarskólann“ 

með aðstoð tækninnar auk þess sem ákveðið var að nota 

námsumsjónarkerfið Netskólann til þess að halda utan um verkefnavinnu 

nemenda eins og í Barðastrandarverkefninu. Mest allur tæknibúnaður var 

því til staðar á Vestfjörðum en kaupa þurfti nýjan á Snæfellsnesi. Af þeim 

kaupum varð þó ekki fyrr en seint og um síðir vegna efnahagshrunsins 2008.  

Fyrirkomulag „kennslunnar“ í SnæVest verkefninu var misjafnt. Á 

nærenda var kennarinn ýmist einn við tækið eða þá að kennslu hans í bekk 

var varpað út á fjarenda. Fjarnemendur gátu því ýmist spurt kennarann 

beint eða sent honum spurningar í rauntíma á MSN, en það hugnaðist 

nemendum vel. Á fjarenda var fyrirkomulagið einnig misjafnt, ýmist var 

kennari þar til staðar til stuðnings eða eftirlits eða einhver ófaglærður. 

Fjarkennarar töldu ekki nauðsynlegt að hafa kennara á fjarenda en þeir 

töldu nauðsynlegt að einhver væri þar nemendum til halds og trausts. 

Árangur nemenda sem nutu fjarkennslu var í flestum tilfellum sambærilegur 

við árangur nemenda sem fengu hefðbundna kennslu og þeir voru ánægðir 

með fyrirkomulagið.  

SnæVest verkefnið fór aldrei af stað eins og til stóð því efnahagshrunið á 

Íslandi haustið 2008 hafði þau áhrif að skyndilega var nóg framboð af 

kennurum í hinum dreifðu byggðum. Þó mátti draga þann lærdóm af 

verkefninu að „vel er hægt að ná góðum árangri í kennslu á grunnskólastigi 

með því að blanda saman stað- og fjarnámi og/eða netkennslu“ (Þuríður 

Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2011, bls. 23). 

Eins og fram hefur komið voru markmið SnæVest verkefnisins þrjú. Hið 

fyrsta var að koma á samstarfi grunnskóla í dreifbýli um þróun 
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námsframboðs. Þetta markmið náðist að nokkru leyti, eðli málsins 

samkvæmt, á þann hátt að kennarar í Grunnskóla Vesturbyggðar fjarkenndu 

tvær greinar í öðrum þátttökuskólum.  

Annað markmiðið var að þróa frekar náms- og kennsluaðferðir, 

námsgögn, samskipti og tækni fyrir dreifmenntun sem nýst geti öðrum 

grunnskólum í framtíðinni. Eins og í fyrsta markmiðinu um samstarf milli 

skóla náðist þetta markmið því fjarkennararnir unnu upp kennsluefni, m.a. 

úr V-Barðastrandarverkefninu sem annar þeirra hafði tekið þátt í. Vandinn 

hér er hinsvegar sá að þetta efni, eins og það var útbúið, er fast í 

Netskólanum.  

Þriðja og lokamarkmið SnæVest verkefnisins var „að móta fjölbreytta 

kennsluhætti í námsgreinum, einkum á efri stigum grunnskóla, sem krefjast 

sérþekkingar sem ekki er fyrir hendi í öllum skólum“ (Þuríður og Sólveig, 

2011, bls. 23). Þetta markmið náðist ekki umfram það sem fram hefur 

komið í markmiðum eitt og tvö og því að nemendur á Patreksfirði og 

Grunnskólans í Snæfellsbæ skiptust á kynningum á lífsleikniverkefnum með 

aðstoð fjarfundabúnaðar. 

Helstu veikleika SnæVest verkefnisins segja þær Sólveig og Þuríður hafa 

verið tvennskonar. Það hafi verið viðkvæmt fyrir utanaðkomandi aðstæðum 

eins og þeim sem upp komu í hruninu og einnig hafi að þeirra mati verið 

lögð of mikil áhersla á kaup á dýrum búnaði sem ekki hafi endilega verið 

þörf á. Þá nefna þær að þegar að verkefninu var lokið virtist sem allt 

kennsluefni sem samið var undir merkjum þess væri lokað inni í 

námsumsjónarkerfi sem ekki væri lengur aðgengilegt, Netskólanum (Þuríður 

og Sólveig, 2011).  

Fámennar unglingadeildir eiga gjarnan erfitt með að halda uppi æskilegu 

framboði valgreina. Árin 2001 til 2003 var gerð tilraun í Reykjavík þar sem 

þrír skólar; Langholtsskóli, Rimaskóli og Fellaskóli tóku sig saman um að 

bjóða upp á fjórar valgreinar í fjarkennslu. Hver skóli lagði sitt af mörkum 

þar sem sérþekking kennara í skólanum nýttist og stuðst var við WebCT 

námsumsjónarkerfið auk vefsíðna sem smíðaðar voru í kringum námskeiðin 

en markmiðið var að þau yrðu að öllu leyti veflæg. Miðað var við að 

einstaklingsmiða námið og efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Í heildina 

tókst þessi tilraun vel og í lokaskýrslu um verkefnið segir skýrsluhöfundur 

ástæðu til þess að þróa fleiri valgreinar og „fleyta áfram nýjum hugmyndum 

s.s. um nýtingu fjarkennslukerfa m.a. fyrir ítarefni og ákveðna námsþætti – 

til að auka fjölbreytni og sveigjanleika í námi grunnskólanemenda“ (Kristín 

Jónsdóttir, 2003, bls. 18). Þrátt fyrir að verkefnið hafi í heildina tekist vel 

varð ekki framhald á því og eitt þeirra atriða sem stóð því fyrir þrifum var 
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tæknilegs eðlis en aðeins um þriðjungur nemenda náði nægilega góðum 

tökum á kerfinu (Kristín Jónsdóttir, 2003). 

Ekki er hægt að fjalla um fjarnám í grunnskólum á Íslandi án þess að geta 

Tungumálaversins en frá árinu 2000 hefur það rekið fjarnámsáfanga í 

erlendum tungumálum. Upphaf Tungumálaversins má rekja til ársins 1971 

þegar nemendum sem kunnu vel eitthvað annað norðurlandamál en dönsku 

var heimilað að taka grunnskólapróf í því í stað dönskunnar. Árið 2002 hófst 

síðan netnám í norsku og árið 2003 bættust danska og enska við fyrir 

nemendur sem höfðu forskot í þeim málum og 2004 hófst kennsla í sænsku 

og 2008 bæði stað- og netnám í pólsku. Nú eru þar fjarkennd þrjú 

tungumál; sænska, norska og pólska (Tungumálaver, e.d.). 

Fjarkennsla Tungumálaversins fer fram í gegnum Moodle og er mikil 

áhersla lögð á að efla sjálfstæði nemenda og að gera þá ábyrga fyrir námi 

sínu. Starfsemi Tungumálaversins hefur ekki verið rannsökuð á sama hátt og 

fjarkennslutilraunirnar þrjár sem getið hefur verið um hér að framan en 

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, deildarstjóri Tungumálaversins, skrifaði 

meistaraprófsritgerð árið 2002 um nemendasjálfstæði sem hún byggði á 

rannsókn á nemendum Tungumálaversins. 

Í upphafi ritgerðarinnar spyr Brynhildur hvort sú sjálfstjórn sem 

netnámið krefst af nemendum standist grunnskólalög og kemst að því að 

svo sé, m.a. í lögum um grunnskóla nr. 66/1996, 2. gr. Þá bendir hún á 

fræðileg rök sem hnígi í þá átt að nám sé einstaklingsbundið ferli og því fyrr 

sem náms- og verksvitund nemenda sé vakin því meir efli það sjálfstæði og 

sjálfsvitund þeirra. Brynhildur fjallar síðan um það hvernig fjarkennarar og 

heimaskólar geti eflt og efli þetta sjálfstæði.  

Eigi netnámið að hvetja til sjálfstjórnar og sjálfstæðis, þarf 

námið að bjóða upp á val. … Rannsóknin undirstrikar, að því 

meir sem þeir venjast þessum vinnubrögðum og því öruggari 

sem þeir verða um, að þeirra val er jafngilt vali annarra, verða 

þeir áræðnari og sáttari við netnámið og nánast allir eru á einu 

máli um, að netnámið kenni þeim sjálfstæð vinnubrögð og geri 

þá sjálfstæðari. (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, 2002, bls. 121) 

Megináhersla fjarkennslunnar í Tungumálaverinu er á nám nemendanna 

og vinnu þeirra en ekki að flytja kennsluna milli staða. Í ljósi þessa er 

forvitnilegt að skoða hvaða lærdóma má draga af þeim tilraunum sem hér 

hafa verið til umfjöllunar. 
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2.3 Fjarkennsla innanlands, hvað má læra? 

Fjarkennsla á grunnskólastigi hefur ekki verið fyrirferðamikil á Íslandi til 

þessa. Hér að framan hefur verið fjallað um þrjár skýrslur um slík verkefni 

og verður þess nú freistað að draga saman einhvern lærdóm af þeim og 

verður reynslan af Tungumálaverinu höfð til hliðsjónar. Er eitthvað eitt sem 

betur hefði mátt fara í Vestfjarðaverkefnunum eða eitthvað eitt sem byggja 

má á frekari tilraunir á þessu sviði? 

Í öllum Vestfjarðaverkefnunum hafa „tæknilegir örðugleikar“ háð 

framkvæmd, sérstaklega í upphafi. Fjarfundabúnaður sá sem stuðst var við 

til að flytja kennsluna á milli staða var bæði dýr, óáreiðanlegur og flókinn í 

notkun auk þess sem hann var hreinlega ekki til staðar í upphafi SnæVest 

verkefnisins. Þessi búnaður var barn síns tíma og við sömu aðstæður nú yrði 

ugglaust notast við ókeypis búnað eins og Skype eða annan slíkan. Búnað 

sem nýtti tækjabúnað á staðnum en krefðist ekki sérsmíðaðra tækja með 

þeim kostnaði sem gjarnan fylgir slíkum lausnum.  

Í verkefnunum á Barðaströnd og í SnæVest verkefninu var einnig notast 

við MSN og Netskólann, hvorutveggja náms- og samskiptatæki síns tíma 

þótt þau hafi komið að góðu gagni og aukið gæði fjarkennslunnar mikið.  Í  

öllum Vestfjarðaverkefnunum voru samskipti milli kennara og einstakra 

nemanda vandamál.  

Allar þrjár tilraunirnar sem tengdust Vestfjörðum virðast hafa liðið fyrir 

ófullkominn eða þunglamalegan tæknibúnað. Tæknibúnað sem var trúlega 

sá besti sem völ var á þegar tilraunirnar voru gerðar en er úreltur í dag 

þegar bæði vélbúnaður og hugbúnaður í allri samskiptatækni er 

gjörbreyttur. Valgreinaverkefnið í Reykjavík gekk vel en þó kvörtuðu 

kennarar þess undan of háu flækjustigi og ýmiskonar tæknilegum 

örðugleikum.  Athyglisvert er að Tungumálaverið virðist hafa getað sneitt 

hjá flestum þessum tæknivandamálum.  

Ákveðna þróun má greina í viðhorfinu til fjarkennslu í 

Vestfjarðaverkefnunum. Í Strandaverkefninu var aðaláherslan á að „flytja 

kennsluna“ á milli staða með aðstoð tækninnar en bæði í 

Barðastrandarverkefninu og í SnæVest var aukin áhersla á að nemendur 

gætu unnið sín verkefni í námsumsjónarkerfi óháð „viðveru“ kennara þótt 

áherslan á fjarfundabúnað til þess að flytja hann á milli hafi verið nokkur. 

Nú má því spyrja hvort næsta skref í þessari þróun geti ekki falist í því að 

stíga skrefið til fulls, frá fjarkennslu til fjarnáms? Hvaða kostir eru þá 

vænlegastir? 
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3 Þróunarverkefni, þrír námsvefir og gerð þeirra 

„Ugla Mínvervu hefur sig ekki til flugs fyrr en í ljósaskiptunum“ (Hegel 

1980/1821, bls. 13) segir Hegel í formála að Réttarheimspeki sinni þegar 

hann útskýrir það hvernig heimspekin komi alltaf of seint til að spá fyrir um 

hluti. Hennar hlutverk sé að líta yfir farinn veg. Þessi greinargerð er  tilraun 

mín sem starfandi kennari til þess að skoða eigin störf og viðleitni til þess að 

haga hlutum svo í kennslu að gagnast megi nemendum í framtíðinni. Í 

næsta kafla verður farið yfir uppbyggingu þriggja námsvefja, 

hugmyndafræðina að baki uppbyggingar þeirra og breytt hlutverk kennara í 

blandaðri kennslu. Námsvefirnir verða mátaðir við hæfniviðmið nýrrar 

aðalnámskrár.  

Námsvefina hef ég þróað jafnóðum og ég hef kennt þá. Hvert nýtt skref 

hef ég stigið eftir ígrundun á viðbrögðum nemenda og þeim upplýsingum 

sem fást í Moodle. Nemendahóparnir sem ég hef unnið með eru tveir, 

staðnemar í Vogaskóla og fjarnemar á Bíldudal. Í báðum tilfellum hef ég 

horft til allra nemenda í hópunum en breidd hópanna er mikil. Viðhorf 

Vogaskólahópanna til blandaðs náms hefur tekið miklum breytingum í 

tímans rás, fyrstu hóparnir voru efins um nýjungarnar en síðustu hóparnir 

vissu hvers var að vænta og gerðu ekki athugasemdir.  

Upplýsinga um námið og nemendur hefur fyrst og fremst verið aflað í 

einkunnabók Moodle þar sem haldið er utan um allt námsmat, hverju nafni 

sem það nefnist. Einnig hef ég skoðað upplýsingar um virkni nemenda í 

skýrslum sem Moodle tekur saman um virkni og vinnuskil. Þróun vefjanna 

hefur þó fyrst og fremst tekið mið af reynslu minni sem starfandi kennari 

sem hefur þurft að laga nýjungar að þeim veruleika sem hversdagurinn 

hefur boðið upp á.  

Námsvefina er alla þrjá að finna á Moodle-vef Reykjavíkurborgar1 undir 

flokknum opið efni, áfangar sem öllum er heimilt að sækja sér og nýta. Þar 

er hægt að skoða þá með því að skrá sig inn sem gest. 

                                                            
1 Slóðin er netnam.reykjavik.is 
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3.1 Breytt hlutverk kennara, frá töflukennslu til verkstjórnar 

Þau ár sem ég hef notað Moodle við kennslu hef ég einnig stundað nám við 

Menntavísindasvið HÍ. Þar hef ég jöfnum höndum reynt að gaumgæfa 

vinnubrögð mín í kennslustofunni með hliðsjón af fræðunum og reynt að 

bera mig eftir þeim fræðum sem mér sýndist myndu styrkja mig í starfi eða 

skýra stöðu mína sem kennara.  Meðal þess sem ég hef skoðað sérstaklega 

er ferill minn frá hefðbundinni töflukennslu til „verkstjórnar á gólfi“ en um 

upphaf hans gerði ég starfendarannsókn (Ágúst Tómasson, 2012b).   

Nú er það bara tvennt sem við getum vitað um framtíðina með nokkurri 

vissu, hún er enn ókomin og hún verður örugglega öðruvísi en nútíðin. Þau 

börn sem við menntum í skólunum í dag munu mörg hver sinna störfum 

sem eru ekki enn orðin til en verða til við aðstæður sem eru okkur framandi. 

Til þess að uppfylla skyldur mínar sem kennari sem búa á nemendur undir 

framtíðina ákvað ég að bregðast við með því að láta þá vinna í því umhverfi 

og með þeim tækjum sem ég trúi að muni gagnast þeim á komandi tímum.  

Mynd 2. Nemendur í landafræði glöggva sig á hlutunum í þrívídd 
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Fyrstu skrefin í þessa átt voru smá, ég stóð uppi við gagnvirku töfluna 

mína og lét móðan mása með glærusýningum, myndböndum og tónlist, 

eitthvað annað en gamla krítartaflan og kassettutækið sem ég hafði notað á 

fyrri kennsluferli mínum á árunum 1977 til 1984. Þessi kennsluaðferð er þó í 

grunninn hefðbundin svo ég fór að gera tilraunir með Moodle 

námsumsjónarkerfið til að halda utan um kennsluna og færa vinnu 

nemenda frá hefðbundinni bekkjarkennslu inn í þann stafræna heim sem 

allt bendir til að bíði þeirra í framtíðinni.  

Nemendur kunnu vel að meta breytinguna eins og kemur fram í svari 

pilts sem búinn var með verkefni dagsins og ég fékk til þess að skrifa mér 

hugleiðingu um breytinguna: 

Samfélagsfræðitímarnir hafa breyst mjög svo mikið. Fyrst voru 

langar glærukynningar og ræður og svo unnum við leiðinleg 

verkefni rétt í lok tímans. Það voru allir mjög ósáttir, ég var 

byrjaður að taka með mér tyggjó í tímana til að leiðast ekki of 

mikið. 

Núna er þetta gjörbreytt. Núna vinnum við algjörlega sjálfstætt 

og mér persónulega miklu miklu betra! Og ég hef ekki heyrt 

neinn annann í bekknum segja annað en mjög góða hluti um 

þessa breytingu mér þætti mjög gott ef allir tímar væru svona. 

Stúlka sem vann kvöld eftir kvöld fram undir miðnætti við skrif um 

Madagaskar á wiki-vef um Afríku hefur þetta að segja. 

Það hefur verið mjög gaman að vinna þetta verkefni. Mér 

fannst mjög gaman að gera verkefni um Madagaskar, vegna 

þess að það er hægt að skrifa endalaust um náttúrufegurðina 

þar, fjölbreytta dýralífið, menninguna og svo margt, margt 

fleira, og það er líka svo gaman að skrifa um það og fræðast um 

það. Þetta verkefni hefur vakið mikinn áhuga hjá mér á 

Madagaskar, og ég væri svo sannarlega til í að fara þangað 

einhvern tímann. 

Þessa skoðun nemendanna fékk ég síðan staðfesta með því að kanna 

viðhorf hópsins en þar voru helstu niðurstöður þessar, sjá töflu 1. 
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  Eitt af því sem ég lærði af þessum fyrstu skrefum með Moodle var að 
endurgjöf varð að koma tíðar og fyrr, einkum í upphafi áfanga, en ég hafði 
gefið til þessa. Ef of langur tími leið frá verkefnaskilum til námsmats héldu 
nemendur áfram að gera sömu mistökin því kröfur kennarans komu ekki 
fram fyrr en of seint. Við þessu brást ég í áföngunum sem fylgja 
kennslubókunum Um víða veröld eins og vikið verður að í köflunum um 
námsvefina sem þeim fylgja. Einkum hafa svokallaðar kennslustundir (e. 
lessons) í Moodle reynst vel í þessu sambandi en þetta eru 
fjölvalsspurningakippur þar sem nemandinn þarf að svara hverri spurningu 
áður en hann fær að kljást við þá næstu, þannig fer hann borð af borði svo 
gripið sé til tölvuleikjamáls. Mat á kennslustundunum er vélrænt svo 
nemandinn fær upplýsingar um stöðu sína strax að verkefni loknu.   

Fyrirlestrar, innlagnir eða bara bein kennsla hefur verið órjúfanlegur 
þáttur skólastarfs í gegnum tíðina og örðugt að sjá hvernig hjá henni verði 
komist þótt menn vilji af einhverjum ástæðum. Það getur þó verið erfitt að 
samræma fyrirlestrahald  fyrir alla samtímis þegar hver og einn er á sínu róli 
í verkefnavinnu. Til þess að bregðast við þessu brá ég snemma á það ráð að 
birta innlagnirnar eða fyrirlestrana á námsnetinu. Fyrst sem PDF-skjöl af 
Power Point glærum og síðar sem myndbönd sem ég vistaði á Youtube og 
vísaði í af námskeiðsvefnum. Með þessu móti taldi ég mig koma til móts við 
alla nemendur, hvar sem þeir væru staddir í vinnu sinni og jafnvel þótt þeir 
hefðu ekki mætt í skólann.  

Í þessari mynd voru námskeiðin orðin „sjálfkeyrandi“ nema að því leyti 
að ég þurfti að fara sjálfur yfir valverkefnin því öll skylduverkefni eru sett 
upp sem kennslustundir. Ég uppgötvaði einnig að ég gæti kallað þetta 
fyrirkomulag „vendikennslu“ því nemendur höfðu aðgang að fyrirlestrum 
mínum hvenær sem þeir vildu. Ég geri reyndar ekki kröfu til heimanáms 
nema að því leyti að nemendur þurfa að hafa lokið ákveðnum áföngum fyrir 
lotupróf, sem að sjálfsögðu eru einnig lögð fyrir í Moodle.  

Þegar hér var komið sögu var ég hættur að lesa nemendum fyrir ofan af 
töflu og orðinn verkstjóri á gólfi og út frá því vaknaði spurningin hvort 
kominn væri grundvöllur fyrir námi í samfélagsfræði sem gat verið óháð 
staðsetningu nemandans, nú eða kennarans.  

 

Tafla 1. Skoðanir nemenda í upphafi þróunarvinnunnar 
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3.2 Tengsl við nýja aðalnámskrá 

„Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um markmið og fyrirkomulag skólastarfs 

í grunnskóla“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 9). Með þessum orðum 

hefst ný aðalnámskrá sem hefur verið að taka gildi á meðan þeir námsvefir 

sem hér verður greint frá hafa verið í þróun. Námskráin markar að mörgu 

leyti nýja hugsun í skólastarfi á Íslandi því þar er horfið frá nákvæmri  

námsmarkmiðasetningu fyrir einstakar greinar og tekin upp hæfniviðmið.  Í 

stað þess að tiltekið sé hvað nemandinn á að kunna í hverri grein í hverjum 

bekk er nú tiltekin sú hæfni sem hann á að hafa til að bera á ákveðnum 

tímamótum á skólagöngu sinni. Öll þessi hæfniviðmið eru síðan sett undir  

hatt sex grunnþátta menntunar. Grunnþættirnir sex eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  Við gerð 

námsvefjanna hefur verið horft til þessara grunnþátta, einkum læsis og 

sköpunar.   

Læsi eða lestur er eðli máls samkvæmt undirstaða náms í 

samfélagsfræði, landafræði og sögu, eins og hefðbundið er að kenna hana. 

Upplýsingum um fjarlæg lönd, mannlíf og náttúrufar, hefur löngum verið 

miðlað á prentmáli og með myndum og kortum. Þetta form læsis er gott og 

gilt en með sífellt þróaðri tækni hafa bæst við fleiri „lesmiðlar“. Nemendum 

sem hafa aðgang að tölvu og þurfa að svara „kortaspurningum“ í landafræði 

er ekki lengur tamast að leita uppi kortabók og fletta upp í henni til að finna 

þá staði sem spurt er um heldur leita þeir á netinu. Leitinni þarf ekki 

endilega að ljúka þegar borgin eða náttúrufyrirbærið er fundið því  sá 

nemandi sem vill kynna sér viðkomandi fyrirbæri betur getur ýmist skoðað 

myndir þaðan eða farið þar í „gönguferð“ því flestir þeir staðir sem spurt er 

um í landafræði eru vandlega „kortlagðir“ þannig að auðvelt er að bregða 

sér þangað til nánari skoðunar í vefheimi. Stafrænt læsi öðlast þannig sess 

við hlið bóklæsis í námsáföngum sem unnir eru á vef. 

Læsi í skilningi aðalnámskrár er annað og meira en óvirk upplýsingaöflun. 

Námskráin leggur áherslu á að læsi feli í sér virkni og merkingarsköpun. Sá 

sem les leggur þannig sinn skilning í það sem hann les og sá skilningur 

helgast af uppvexti hvers og eins og er því félagslegur. Það sem kennarinn 

hefur síðan til marks um „lesskilning“ nemandans er sú vinna eða afurð sem 

hann skilar af sér hvort sem það er kross á réttum eða röngum stað í 

fjölvalsspurningu eða myndband um viðfangsefni að eigin vali.  

Þegar grunnþáttur læsis í aðalnámskrá er hafður í huga er vandasamt að 

sjá hvernig markmiðum hennar verður náð í grein eins og samfélagsfræði án 

þess að nýjasta veftækni sé nýtt. Að ætla sér að læra um borg eins og Rio de 

Janero af bók með þeim takmarkaða myndakosti sem þar kemst að þegar 
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nánast er unnt að ferðast þangað og ganga þar um göturnar í vefheimi á 

einni kennslustund er varla í takt við tímann eða aðalnámskrána þar sem 

segir: „Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að 

umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast 

á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra 

miðla og tækni sem völ er á“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 19). 

Grunnþáttur læsis er mjög í forgrunni í þeim námskeiðum sem kynnt eru 

í næsta kafla og verkefnin sniðin að honum. Grunnþáttur sköpunar í nýju 

aðalnámskránni er hins vegar skilgreindur svo vítt að erfitt er að beita 

hugtakinu í vinnu við námskeiðsgerð. Að hluta til fellur það saman við 

læsishugtakið sbr. tilvitnunina hér að ofan þar sem segir að „læsi sé að 

skapa eigin merkingu“ (leturbreyting mín) en í öðrum skilningi er daðrað við 

einhverskonar listræna sköpun þar sem talað er um að „uppgötva, njóta, 

örva, forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24).  Í athyglisverðri meistararitgerð við  

LHÍ segir Rannveig Gylfadóttir m.a. um skilning þemaheftishöfunda um 

sköpun „Í þemaheftinu um sköpun virðist engin ein ákveðin hugmyndafræði 

vera undirliggjandi í framsetningunni, önnur en sú að sköpunargáfan feli í 

sér óendanlega marga möguleika og hún sé til góðs fyrir mannlíf og 

skólastarf“ (Rannveig Gylfadóttir, 2013, bls. 76). 

Vegna annmarka sköpunarhugtaksins í aðalnámskránni hef ég gefið því 

vægi á þann hátt að nemendum sem vilja fara ótroðnar slóðir í 

verkefnavinnu sinni er það heimilt. Sú mynd sköpunarhugtaksins sem 

tengist merkingarsköpun í skilningi læsis verður ekki klofin frá því. Það að 

orða eigin hugsanir innan marka „fræðanna“ við lausn á verkefnum getur 

þannig ekki talist til sköpunar jafnvel þótt frumlega sé að farið. Líta má á 

grunnþátt læsis í flestum skilningi þess hugtaks sem allt um lykjandi í 

samfélagsfræðinámi.  Þar reynir í senn á prent- og miðlalæsi auk þess sem 

nemendur þurfa að miðla þekkingu sinni á einhvern hátt. Hluti af þeirri 

miðlun gæti talist til sköpunar í skilningi aðalnámskrár. Þeir nemendur sem 

kjósa að troða nýja slóð í sinni miðlun mega það og ef vel tekst til mætti 

hugsanlega fella það undir þrengri skilning á sköpunarhugtakinu, þegar 

eitthvað verður til nánast úr engu. 

Grunnþættir sjálfbærni, lýðræðis og mannréttinda og jafnréttis, 

heilbrigðis og velferðar eru í raun sama eðlis. Þessi hugtök taka öll til breytni 

manna og ættu að vera samgróin menningu hvers skóla.  Samfélagsfræðin 

gefur hinsvegar mjög gott tækifæri til þess að benda á mikilvægi þeirra í 

einstökum verkefnum og umræðum um þau. Mörg þeirra valverkefna sem 

fylgja námsvefjunum þremur sem hér er gerð grein fyrir taka beinlínis mið 
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af umræddum grunnþáttum. Þar er nemendum til dæmis gert að fjalla um 

eða gera grein fyrir sjálfbærni, lýðræði eða mannréttindum svo dæmi sé 

tekið. 

3.3 Þrír námsvefir 

Í draumakennslustund margra kennara þarf aðeins að útvega nemandanum 

bækur, tæki, tól og aðstöðu til þess að hann geti lært. Hlutverk skólans er 

að sjá honum fyrir þessum gæðum sem og hvatningu og upplýsingu þar sem 

á skortir. Með þessa (draum)sýn í farteskinu hef ég reynt að byggja upp þá 

námsvefi sem hér verða kynntir og tilheyra lokaverkefni þessu. 

Greinileg sýn á hina fullkomnu kennslustund er jafn nauðsynleg hverjum 

kennara og vitundin um að kennslustundin sem hann mætir í kl. 10.50 í 

fyrramálið uppfyllir ekki endilega þann draum. Þar kunna að mæta okkur 

hverskyns úrlausnarefni sem við rækjumst ekki á í draumakennslustundinni.  

Vefirnir tveir sem byggðir eru upp í kringum landafræðibækurnar Um 

víða veröld og vefurinn með sögubókinni Styrjaldir og kreppa eru meðal 

annars unnir fyrir styrk frá Reykjavíkurborg sem vildi með styrkveitingunni 

efla veg rafræns kennsluefnis í borginni. Þeir eru báðir í opnu aðgengi á 

Moodle-vef Reykjavíkur. Þar geta áhugasamir kennarar nálgast þá og nýtt 

að vild. 

Báðir landafræðivefirnir fylgja efni kennslubókanna nokkuð nákvæmlega 

og er t.d. litanotkun á vef  í samræmi við litanotkun bókahöfunda, en hann 

einkennir hvern kafla með sínum lit. Við gerð vefjanna fékkst leyfi höfunda 

texta, mynda og korta til þess að nýta efni úr bókunum beint á vefinn og er 

það ómetanlegt. Hluti verkefna vefjanna tekur tillit til verkefna í 

kennslubókunum, einkum svokölluð skylduverkefni en í þeim er fyrst og 

fremst spurt út í einstakar staðreyndir og eins landakort og slíkt, bein 

kennsla í anda atferlissinna. Þessum verkefnum er fyrst og fremst ætlað að 

spyrja út í efni kennslubókanna þótt auðvitað megi afla upplýsinga á 

vefnum eða annan hátt. Ég valdi þá leið að láta hluta verkefnanna fylgja 

bókinni svona nákvæmlega til þess að skrefið í átt að tækninni yrði ekki of 

stórt fyrir kennara sem ekki væru mjög handgengnir henni eða hefðu fram 

til þessa haldið sig við ákveðna kennslubók og verkefni/vinnubækur sem 

fylgdu henni.  

Við uppbyggingu námsvefjanna hef ég í senn stuðst við eigin reynslu af 

vinnu með þá og þau fræði sem fjalla um uppbyggingu vefja og námsvefja 

sérstaklega. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á netnámi eða 

vefstuddu námi og námsumsjónarkerfum beinast að háskólanemum, miklu 

minna er um rannsóknir á grunnskólastiginu. Samt sem áður er ekki úr vegi 
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að reyna að draga lærdóma af þessum rannsóknum við gerð námsvefja á 

grunnskólastigi.  

Þegar ég byrjaði að nota Moodle virtist mér nemendur skilja kerfið 

nokkuð vel og finnst mér það reyndar enn. Þó eru alltaf einhverjir sem ekki 

átta sig á því til hvers er ætlast. Ekki má heldur gleyma því að í grunnskóla 

þarf einnig að gefa gaum að foreldrum og forráðamönnum nemenda, enda 

kveður aðalnámskrá skýrt á um það að foreldrum beri að fylgjast með námi 

barna sinna og skólanum er að sama skapi skylt að upplýsa foreldra eins vel 

og hægt er. Einn kostur Moodle er  einmitt sá að kerfið auðveldar foreldrum 

að fylgjast með námi barna sinna því „kennslustofan“ er opin allan 

sólarhringinn, alla daga ársins og því auðvelt fyrir foreldra að líta þar við 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Í upphafi vinnu minnar með Moodle heyrðust nokkrar efasemdaraddir 

um kröfur um nettengingu sem heimavinna á vef gerði óneitanlega en þær 

hafa reynst óþarfar. Árið 2010 voru 99,7% heimila þar börn undir 16 ára 

aldri voru til heimilis nettengd og árið 2013 var þessi tala 99,5%  (Hagstofan, 

2014). Á allra síðustu misserum hefur snjallsímaeign nemenda stóraukist og 

auðveldar það aðgengi þeirra að námsnetinu enn frekar (Hagstofan, 2015). 

Þess verður þó að geta að stöku sinnum bera nemendur og foreldrar því við 

að tölvan sé biluð, tengingin niðri, eða að netið hafi verið tekið af 

nemendum vegna ofnotkunar. Þessar mótbárur hafa þó ekki truflað námið 

því nemendur mínir hafa gott aðgengi að tölvum í upplýsingaveri skólans. 

Til að mæta þessum tveimur hópum; nemendum sem eru óöruggir með 

kerfið og foreldrum sem ekki hafa fengið kennslu á það hef ég búið til 

myndband sem útskýrir Moodle á einfaldan hátt  (Ágúst Tómasson, 2014). 

Athuganir hafa sýnt að tæknileg aðstoð sé einmitt eitt þeirra 

grundvallaratriða sem hefur áhrif á það hvort nemendum þyki hverskonar 

námsumsjónarkerfi auðveld í notkun eða ekki. Þyki nemendum kerfið 

auðvelt í notkun upplifa þeir það gagnlegt (Arteaga og Duarte, 2010).  

Vandinn við vefsmíði fyrir unglinga er ekki síst fólginn í því að þeir telja 

sér allir vegir færir á vefnum og jafnvel í tölvum almennt og hafa að nokkru 

leyti rétt fyrir sér. Unglingarnir þekkja ekki annað en nettengdan veruleika 

og margt í honum er hulið hinum fullorðnu, einkum og sér í lagi ýmsir kimar 

og nýjungar á samfélagsmiðlum. Þetta leiðir m.a. til þess að þeir unglingar 

sem ekki skilja eitthvað á vefnum þora ekki að spyrja því þá opinbera þeir 

fávisku sína fyrir bekkjarfélögunum. Þeir sem telja sig vita átta sig oft ekki á 

því sem þeim er hulið. Unglingar hafa ofurtrú á hæfileikum sínum í þessum 

efnum þótt frammistaða þeirra sé lakari en fullorðinna í netheimum. 
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Lélegra stafrænt læsi, óþolinmæði og vanþroski krefjast þess að vefir 

ætlaðir unglingum þurfa að vera einfaldir og skýrir (Nielsen, 2013). 

Við smíði Moodle-vefja fyrir grunnskóla er því rétt að hafa lögmálið um 

einfaldleikann í huga. Skoðanir mínar á takmarkaðri „tölvukunnáttu“ 

unglinga fá stuðning í tilvitnuðum orðum Nielsens. Þeir eru sjálfir 

sannfærðir um eigið ágæti en það nær skemur en þeir halda. Smíði 

lærdóms- eða kennsluvefs fyrir unglinga verður því miða að einfaldleika og 

skýru skipulagi. 

Námsvefir rétt eins og kennslubækur verða að standast ákveðnar kröfur 
um innihald, útlit og virkni. Námsvefir eru að því leyti frábrugðnir 
kennslubókum að inn í þá er hægt að byggja námsmat, sjálfvirkt sem 
handvirkt. Kennslubækur eru í flestum tilfellum eingöngu efnisveita fyrir 
nemendur, upplýsingagjafi, þó flestum kennslubókum fylgi verkefni af 
ýmsum gerðum. Yfirferð þessara verkefna og utanumhald verður þó allt í 
höndum kennara í hefðbundinni kennslu á meðan hægt er að meta nám 
nemenda og halda utan um námsmat í námsumsjónarkerfum í blönduðu 
námi. Þá býður námsumsjónarkerfi einnig upp á aðgang að hverskyns 
rafrænu kennsluefni. 

Moodle er um margt óhentugt kerfi þegar kemur að uppsetningu og 
útlitsmótun. Þrátt fyrir takmarkaða uppsetningarmöguleika er þó reynt að 
setja námskeiðsvefina Um víða veröld og Styrjaldir og kreppa upp á 
einfaldan og skiljanlegan hátt. Uppsetningin fylgir hefðbundnum 
hugmyndum um uppsetningu vefja, allt efni er brotið upp í einingar (e. 
chunks) og er útlit eininganna samræmt (Lynch og  Horton, 2008). 

Þótt fyrsta námskeiðið af þeim þremur sem ég hef gert og hér eru til 
umfjöllunar hafi verið Um víða veröld – Jörðin geri ég fyrst og fremst grein 
fyrir því síðasta, Um víða veröld – Heimsálfurnar. Ástæða þessa er 
einfaldlega sú að þar er saman komin uppsöfnuð reynsla af þeim 
námskeiðum sem á undan komu og ekki síður reynslan af notkun þeirra, 
nær og fjær. 

Útlit námsvefja skiptir mjög miklu máli, ekki bara fagurfræðilega, heldur 
miklu frekar vegna þess að skýr og einföld uppsetning auðveldar aðgengi og 
þegar börn og unglingar eiga í hlut er þetta enn mikilvægara en í vefjum 
sem ætlaðir eru fullorðnum. Þau námskeið sem hér eru kynnt fylgja 
uppbyggingu kennslubókanna sem þau tilheyra, hver kafli hefur sitt svæði 
(hólf eða undirsíðu) á vefnum og er aukenndur með sömu litum og 
kennslubókin. Uppsetning námskeiðsins er einnig þannig að þegar að kafli 
er opnaður hverfa hinir kaflarnir [stillingar>uppsetning> áfangasnið> sýna 
einn hluta á hverri síðu] (Mynd 3). Hugmyndin að baki uppsetningunni er sú 
að koma í veg fyrir að óviðkomandi efni sé að þvælast fyrir nemendum og 
að þeir hafi samt yfirlit yfir allt efni námskeiðsins þegar þeir opna vef þess. 
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Kaflaheiti og aðgreining efnisþátta innan hvers kafla er gerð með lituðum 

borðum. Til þess að gera þessa borða er töflu-tólið notað og búin til tafla 

með einum dálki (breidd 100%) og einni röð. Á yfirlitssvæði síðunnar þar 

sem bakgrunnslitur er valinn í samræmi við lit kaflans í kennslubókinni er 

heiti hans gert að tengli sem opnar kaflann, slóðin er sótt í heiti 

efnisþáttarins. Við hlið myndar sem auðkennir kaflann eru síðan 

námsmarkmið hans (Mynd 4). 

  

Mynd 3. Uppsetning áfanga í umsjónarkerfi Moodle - Sýna einn hlut á hverri síðu 

Mynd 4. Heildarsýn (hluti) áfangans Um víða veröld - Heimsálfurnar 
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Þegar nemandi hefur ákveðið að nú sé komið að því að fást við verkefni 

næsta kafla smellir hann á heiti hans á borðanum og opnast þá sá kafli einn, 

í þessu tilfelli Evrópa (Mynd 5). 

Í undirkaflanum eru þrír borðar sem eru búnir til með aðfangatólinu 

snepill [aðföng>snepill] og aðferðin er sú sama og þegar borðar fyrir 

kaflaheiti eru búnir til, tafla 1x1 og viðeigandi bakgrunnslitur, breidd 100%. 

Borðarnir greina að þrjá efnisþætti, en sömu efnisþætti er að finna í 

öllum köflunum. Sá efsti er glærur og undir honum eru tenglar sem vísa á 

fyrirlestur eða fyrirlestra sem vistaðir eru á Youtube (sjá viðauka 3). Þessir 

tenglar eru tengdir við tólið Lok viðfangsefnis í Moodle á þann hátt að því 

telst lokið þegar horft hefur verið á myndbandið.  

Mynd 5. Evrópa, dæmi um undirsíðu 
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Undir næsta borða, skylduverkefni, eru verkefni sem allir nemendur 

þurfa að ljúka og undantekningarlaust er svarið við þeim að finna í 

kennslubókinni. Þessi verkefni eru sett upp sem kennslustundir [viðföng> 

kennslustund]. Kennslustundir eru viðföng sem eru þannig upp byggð að 

þegar einni spurningu hefur verið svarað, rétt eða rangt, birtast valkostir um 

framhaldið. Í mínum vefjum nýti ég þessa valkosti eingöngu á þann hátt að 

við rétt svar við fjölvalsspurningu getur nemandinn haldið áfram en svari 

hann ekki rétt verður hann að reyna aftur við spurninguna og einkunn hans 

lækkar. Kennslustundir bjóða upp á að við mismunandi svör fari nemandinn 

ólíkar leiðir. Nemandi sem svarar t.d. erfiðri spurningu rétt heldur áfram að 

fá krefjandi spurningar en sá sem ekki ræður við slíkar spurningar fær 

auðveldari viðfangsefni í kjölfarið. Með þessum hætti er hægt að vélvæða 

einstaklingsmiðað nám. Kennslustundirnar eru tengdar við glærutenglana á 

þann hátt að kennslustundin opnast ekki fyrir nemendum fyrr en þeir hafa 

lokið við að horfa á glærurnar. Slóð á kennslumyndband um gerð 

kennslustunda er í viðauka 3.  

 

Spurningarnar í skylduverkefnin eru fluttar inn úr spurningabanka 

námskeiðsins en í þann banka eru spurningar í próf einnig sóttar. Mjög 

mikilvægt er að byggja spurningabankann skipulega upp í byrjun svo auðvelt 

sé að ganga í hann eftir á.  

Undir skylduverkefnaborðanum er einnig að finna gátlista [viðföng> 

checklist] þar sem helstu atriði kaflans eru sett fram sem spurningar sem 

nemendur eru hvattir til að svara með eigin orðum. Gátlistinn er byggður á 

spurningum skylduverkefnanna en þar sem nemendur geta ekki leyst það 

aftur án þess að eiga á hættu að lækka er gátlistinn notaður á þennan hátt.  

Undir síðasta borðanum er svo að finna valverkefni. Bæði viðfangsefni 

þessara verkefna og formið sem þeim er skilað á er oft og tíðum 

samkomulagsatriði milli kennara og nemanda. Vissulega eru lögð fyrir 

Mynd 6. Gátlisti fyrir kaflann um Evrópu 
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ákveðin verkefni sem nemendum er hjálpað af stað með í verkefnalýsingu 

en hér er einnig að finna verkefni sem spretta annað hvort vegna áhuga 

sem kviknar hjá nemanda við námið eða sem hann byggir á eigin reynslu 

eða áhugasviði.  

Valverkefnum sem skilað er sem smáritgerð, 150 til 300 orða, er stýrt 

mjög ákveðið í fyrirframgefið form, bæði í fyrirmælum og námsmati. 

Dæmigerð verkefnalýsing gæti verið á þennan hátt: 

Veljð ykkur einn stað í Evrópu og segið frá honum í máli og 

myndum. Þetta má gjarnan vera staður sem þið hafið komið á. 

Munið að svona verkefni byggið þið alltaf upp í þremur 

meginköflum, inngangi, meginmáli og niðurstöðum. Í 

innganginum spyrjið þið spurningarinnar sem þið ætlið að 

svara í meginmáli og í niðurstöðum dragið þið svo svör ykkar úr 

meginmálinu saman. 

Í þessu tilfelli gæti spurningin í innganginum alveg verið: Ég 

ætla að segja frá borginni NN. Hvar er hún, hver eru helstu 

einkenni hennar, hvað er hún stór og svo framvegis? 

Í meginmálinu skrifið þið niður það sem þið komist að og 

styðjið það myndum og myndböndum. 

Í niðurstöðunum svarið þið spurningunni úr innganginum í 

stuttu máli miðað við það sem þið skrifuðuð í innganginum.  

Námsmat fyrir valverkefnin eru annað hvort byggð á einkunnarömmum 

(rúbrikkum) (Mynd 7) eða einkunnaviðmiðum (Mynd 8) þar sem nemandinn 

sér fyrirfram hvaða kröfur hann þarf að uppfylla í svari sínu. 
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Mynd 7. Einkunnarammi fyrir valverkefni 

 

 

Bæði þessi matstól eru þannig gerð að hægt er að skrifa athugasemdir 

við hvert atriði. Einkunnaviðmiðið hefur það fram yfir einkunnarammann að 

hægt er búa til banka með athugasemdum sem hægt er að grípa til og flýtir 

það mjög fyrir yfirferð og auðveldar kennurum hana því oftar en ekki eru 

Mynd 8. Einkunnaviðmið fyrir valverkefni 
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það svipuð atriði sem kennari gerir athugasemd við eða honum finnst 

ástæða til að hæla nemanda fyrir. 

Námsmat byggt á einkunnarömmum og einkunnaviðmiðum hefur reynst 

mjög vel, hvorutveggja er að fljótlegt er að fara yfir verkefnin með rammana 

til hliðsjónar og nemendur fá miklu meiri upplýsingar um verkefni sín en ef 

gefin er ein einkunn eða umsögn. Auk þess þá beina þessar matsaðferðir 

þeim inn á viðurkennda braut, ekki bara í ritgerðaskrifum, heldur allri 

framsetningu efnis.  

„Mat er órjúfanlegur þáttur í starfi skóla og námi barna og ungmenna“ 

(Aðalnámskrá, 2011/2013, bls. 27). Aðalnámskrá kveður einnig á um að 

námsmat skuli vera fjölbreytt og leiðbeinandi og það á að veita upplýsingar 

um það hvort og hvernig hæfniviðmiðum aðalnámskrár sé náð. Námsmat á 

einnig að vera hvetjandi og það á að örva nemandann til framfara. Hér að 

framan hefur uppbyggingu verkefna og mati á þeim verið lýst. Í viðauka 1 er 

tafla yfir þann hluta hæfniviðmiða skólanámskrárinnar í samfélagsfræði sem 

tilheyrir efni námsvefsins Um víða veröld – Heimsálfurnar. Þessi 

hæfniviðmið eru byggð á samfélagsfræðihluta aðalnámskrár.  

Einn helsti kostur Moodle er einkunnabókin, þótt hún sé óþarflega flókin 

og erfið í vinnslu frá kennarans hlið. Vel upp sett einkunnabók gefur hins 

vegar nemandanum og foreldrum hans mikilvægar upplýsingar um stöðu 

hans í námi. Einkunnabókin býður upp á að gefið sé fyrir í hefðbundnum 

tugaskala, með eða án aukastafa, einnig er hægt að gefa fyrir í bókstöfum 

og þar er hægt að stilla hvað hver bókstafur stendur fyrir. Þá er einnig unnt 

að búa til eigin skala, t.d. með umsögnum í stað talna eða bókstafa og 

reiknast þá hæsta gildi umsagnarinnar upp í lokaeinkunn í tugakerfi. T.d. 

stendur gott fyrir 64,4%-83% árangur og reiknast 8,3 upp í lokaeinkunnina. 

Á heimsálfuvefnum er grunnreglan sú að gefið er fyrir skylduverkefnin í 

tugaskala en valverkefnin með umsögnum (Tafla 2).  

Tafla 2. Umsagnir, lýsing og tölugildi 

Umsögn  Lýsing gildi 

Mjög gott Öllum kröfum fullnægt mjög vel 8,3-10 

Gott Öllum kröfum fullnægt 6,44-8,3 

All gott Flestum kröfum fullnægt 4,98-6,64 

Sæmilegt Nokkuð vantar á að kröfum sé fullnægt 3,32-4,98 

Ábótavant Verkefnið nokkuð frá því að vera fullunnið 1,66-3,32 

Ófullnægjandi Verkefnið langt frá því að vera fullunnið 0-1,66 
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Moodle-kerfi Reykjavíkurborgar skráir eingöngu nemendur og því verða 

foreldrar að nálgast upplýsingar um nám barna sinna í gegnum þeirra 

aðgang. Þar fá þeir allar upplýsingar um verkefni og próf sem nemandinn 

hefur lokið og svo þau verkefni sem framundan eru.   

Hér að framan hefur námsvefnum Um víða veröld – Heimsálfunum verið 

lýst. Heimsálfurnar eru byggðar á vefnum Um víða veröld – Jörðin sem ég 

samdi fyrst og notaði skólaárið 2013-2014 og nýttist sá vefur vel. Þegar ég 

kenndi nýjum nemendahópi í haust og notaði heimsálfuvefinn sannaði 

prufukennsla gildi sitt því ýmislegt kom í ljós sem ekki hafði borið á áður. 

Nýir nemendur reyndu semsé á þolrifin og kölluðu eftir nýjum lausnum.  

Þeir þrír nemendahópar sem ég kenndi veturinn 2013-2014 áttu það 

sameiginlegt að sinna náminu nokkuð vel og nýta sér þær bjargir sem 

vefurinn bauð upp á, þ.m.t. innlagnir eða glærur. Haustið 2014 var 

hinsvegar allt annað uppi á teningunum, nemendur gerðu upp til hópa það 

sem þeir gátu til að sleppa á sem auðveldastan hátt frá öllum verkefnum. 

Glærurnar, kennslan/innlagnirnar, var eitt af því sem stór hluti hópsins gerði 

hvað hann gat til að sleppa við en án þess að horfa á þær var mun erfiðara 

fyrir nemendur að leysa verkefnin, sérstaklega skylduverkefnin. Verkefnaskil 

í valverkefnum voru reyndar mjög slök í þessum hópi. 

Reynt var að bregðast við þessu á tvennan hátt, með tíðari yfirferð 

valverkefna og þar með var unnt að ýta við þeim sem áttu óskilað fyrr og 

oftar. Eins voru tólin verklok og skylduverkefni tengd saman á þann hátt að 

nemendur gátu ekki byrjað á skylduverkefnum fyrr en þeir höfðu lokið við 

að horfa á glærur eða innlagnirnar sem fylgdu viðkomandi kafla.  

Í báðum landafræðiáföngunum eru lögð fyrir lotupróf í Moodle sem vega 

20% upp á móti valverkefnum og skylduverkefnum sem hvor um sig vega 

40%. Lotuprófin eru sett saman úr spurningum úr sama spurningabanka og 

skylduverkefnin. Í Moodle er hægt að velja um fjölmargar tegundir 

fjölvalsspurninga en mér hefur reynst best að halda mig við þrjár gerðir; 

spurningar með einu réttu svari, fjölvalsspurningar með fleiri en einu réttu 

svari og felliglugga eða pörunarspurningar (Mynd 9).  

Námsvefurinn sem fylgir kennslubókinni Styrjaldir og kreppa er byggður 

upp á nákvæmlega sama hátt og landafræðivefirnir og því ekki ástæða til 

þess að ræða frekar um hann hér. 
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Mynd 9. Dæmi um prófspurningar. Kortið er unnið í myndvinnslu og flutt inn í 
kerfið. Felliglugga- og krossaspurningar eru búnar til í Moodle 
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3.4 Námsvefirnir – tilraun til gæðamats 

Námsvefirnir sem hér er fjallað um eru samdir með hliðsjón af 

skólanámskrá Vogaskóla sem byggir á nýrri aðalnámskrá grunnskóla eins og 

sjá má í viðauka 1. Til að freista þess að tryggja gæði þeirra eru þeir einnig 

bornir saman við lykilatriði í gæðastöðlum iNACOL (National Standards for 

Quality Online Courses)  eins og þeir eru settir fram í annarri útgáfu 

samtakanna á gæðastöðlum sínum  (iNACOL, 2011).  

 

A-hluti: Efnisinnihald 

Gæðastaðlar iNACOL Námsvefirnir 

A-námsefni, staðlar og námsmat 

1. Markmið gefa greinilega til kynna 
hvað nemandinn á að kunna og geta 
við lok námskeiðs. Árangur nemenda 
er mælanlegur á margvíslegan hátt. 

Markmið hvers kafla eru gefin upp á 
námsvefnum. Árangur nemenda er metinn á 
a.m.k. þrjá vegu; með fjölvalsspurningum í 
skylduverkefnum, ritgerðaspurningar eru 
metnar með einkunnarömmum og 
einkunnaviðmiðum auk þess sem kennari 
leggur huglægt mat á vinnusemi og annars 
konar verkefni en ritgerðir og 
fjölsspurningar. Þá er lagt 
fjölvalsspurningapróf fyrir nemendur. 

2. Námsefni og verkefni námskeiðsins 
fylgja námskrá (og fleiri viðmiðum sem 
ekki eiga við hérlendis). 

Námsvefirnir eru setti upp í samræmi við 
nýja námskrá sbr. viðauka 1.   

3. Námsefni og verkefni uppfylla þær 
kröfur sem gerðar eru til kennslunnar. 

Námsvefirnir eru setti upp í samræmi við 
nýja námskrá sbr. viðauka 1. 

4. Upplýsingalæsi og miðlun þekkingar er 
hluti af þeim kröfum sem gerðar eru í 
námskeiðinu. 

Öll valverkefnin krefjast þess að heimilda sé 
aflað á vefnum og þeim er skilað á þar líka. 
Gerð valverkefna er frjáls. 

5. Námsefni og bjargir af ýmsu tagi sem 
styrkja nemandann eru til staðar áður 
en námið hefst. 

Á námsvefjunum eru heimildir á formi 
skjala, vísanir í upplýsingavefi og veitur auk 
upplýsinga um t.d. frágang verkefna og 
aðstoðar við lausnir verkefna. 

Yfirlit áfangans og kynning 

6. Skýr og ýtarleg kennsluáætlun fylgir 
námsefninu. 

Hverjum kafla fylgja markmiðslýsingar og 
auðvelt er að tímasetja verkefnaskil á öllu 
námskeiðinu. 

7. Kröfur námskeiðsins eru skýrar og í 
samræmi við markmið þess og 
viðfangsefni.  

Kröfur í skylduverkefnum eru skýrar því að 
kerfið fer yfir þau vélrænt. Í valverkefnum 
eru einkunnaviðmið eða –rammar sem gefa 
nemendum til kynna til hvers er ætlast af 
þeim.  
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8. Skýrt kemur fram hvernig nemendur, 
foreldrar og leiðbeinendur (e. mentor) 
geta haft samband við kennara 
námskeiðsins og þann sem heldur 
það. 

Já, auðvelt er að senda kennara skilaboð í 
kerfinu. 

Notkunarreglur, lagalegar og siðferðilega 

9. Námskeiðið tekur mið af menntun í 
fjölmenningarlegu samhengi og 
námsefnið er nákvæmt og hlutlægt og 
laust við auglýsingar. 

Námsefnið byggist á viðurkenndum 
kennslubókum og er laust við auglýsingar. 

10. Á námskeiðinu eru settar fram 
nákvæmar og skýrar kröfur um 
fræðileg vinnubrögð, virðingu við 
höfundarréttinn, ritstuld og vefsiðferði 
varðandi öll samskipti.   

Öllum verkefnum í námskeiðunum fylgja 
matskvarðar eða –viðmið og á síðu 
námskeiðanna eru leiðbeiningar um 
meðferð heimilda. 

11. Mmeðferð einkaupplýsinga (e. Privacy 
policies) kemur skýrt fram.  

Nei. 

Bjargir fyrir leiðbeinendur 

12. Veflægar bjargir fyrir leiðbeinendur er 
að finna á vefnum. 

Já, hvorutveggja er vísað á leiðbeiningar á 
vefjum utan námskeiðsins og á 
heimasmíðaðar leiðbeiningar. 

13. Lausnir á verkefnum og leiðbeiningar 
um þau er að finna á vefnum. 

Já, skylduverkefni fer Moodle yfir og 
leiðbeiningar sem og matsviðmið og –
kvarðar fylgja öllum verkefnum. 

 

B hluti: Uppbygging námsvefsins 

Gæðastaðlar iNACOL Námsvefirnir 

Greining á uppbyggingu og notendum 

1. Uppsetning námskeiðsvefsins sýnir 
góðan skilning á þörfum nemenda og 
gefur þeim fjölbreytilega möguleika á 
því að standast þær kröfur sem gerðar 
eru. 

Námskeiðin eru skipulega sett upp með 
þarfir unglinga að leiðarljósi. Valverkefni 
gefa möguleika á fjölbreytilegum 
verkefnaskilum.  

Námskeiðið, uppbygging þess og einingar 

2. Námskeiðið er brotið upp í einingar og 
kennslustundir sem byggjast upp á 
röklegan hátt. Í hverri einingu eru sett 
fram markmið hennar, verkefni sem 
henni tilheyra mat og matskvarðar. Þá 
er þar að finna fjölbreytilegar bjargir 
sem gera nemandanum fara margar 
leiðir að markmiði sínu. 

 

 

Námskeiðsvefirnir eru skýrt kaflaskiptir og 
hverjum kafla fylgja námsmarkmið og 
gátlistar. Öllum opnum verkefnum fylgja 
matsviðmið eða –kvarðar. Vísanir í heimildir 
bæði utan vefsins og innan eru skýrar. 
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Uppbygging námskeiðsins og viðfangsefni 

3. Á námskeiðinu er verkefni sem hvetja 
nemendur til virks náms. 

Skylduverkefni sem Moodle fer yfir hvetja 
nemendur áfram og valverkefni bjóða upp á 
dýpri nálgun á viðfangsefninu. 

4. Námskeiðið og leiðbeinendur þess 
bjóða nemendum upp á fjölbreyttar 
námsleiðir sem byggjast á þörfum og 
áhuga hans og hvetja hann áfram. 

Þótt skylduverkefnin leiði nemendur eftir 
einni braut gefast þeim tækifæri á að fást 
við verkefni að eigin vali í opnum 
verkefnum. 

5. Námskeiðið skapar nemendum 
tækifæri til þess að fást við æ flóknari  
verkefni sem krefjast rökhugsunar.  

Valverkefni bjóða upp á nemendur taki á 
viðfangsefninu eins djúpt og vandlega og 
áhugi þeirra stendur til. 

6. Námskeiðið býður leiðbeinandanum 
upp á leiðir til þess að fá 
nemandanum verkefni við hans hæfi.  

Opnu verkefnin, valverkefnin, bjóða upp á 
að allir nemendur fái viðfangsefni við hæfi. 
Ekkert kemur heldur í veg fyrir að nemendur 
sé sleppt við skylduverkefni. 

7. Þyngd lesefnis, skrifleg verkefni og 
kröfur til kunnáttu í stærðfræði eru í 
samræmi við innihald námskeiðsins og 
þess sem vænta má af aldri nemenda. 

Lesefni sem fylgir námskeiðunum er frá 
Námsgagnastofnun og flest verkefnin taka 
mið af verkefnum úr kennslubókunum. 

Miðlun og samskipti 

8. Uppbygging námskeiðsins býður upp á 
tíð og auðveld samskipti milli 
leiðbeinanda og nemanda, meðal 
annars um frammistöðu hans. 

Moodle býður upp á spjall og skilaboðakerfi 
sem auðvelt er í notkun og einkunnabók er 
uppfærð jafnóðum. 

9. Uppbygging námskeiðsins krefst 
ítarlegra samskipta bæði fyrir og á 
fyrstu vikunámskeiðsins til að ganga úr 
skugga um virka þátttöku nemenda. 
Leiðbeinandinn fylgir innbyggðum 
leiðbeiningum um hvernig taka ber á 
óvirkum nemendum. 

Þetta þarf að tryggja í öllum nýjum 
námskeiðum enda sýnir reynslan af Bíldudal 
nauðsyn þessa. Sjá síðu 40 í ritgerð. 

10. Námskeiðið býður upp á möguleika 
fyrir samskipti leiðbeinanda og 
nemenda og nemenda innbyrðis um 
efni námskeiðsins.  

Moodle býður upp á spjall og skilaboðakerfi 
sem auðvelt er í notkun. 

Bjargir og námsefni 

11. Nemendur hafa aðgang að björgum 
sem auðga innihald námskeiðsins. 

Bjargir eru aðgengilegar bæði sem ítarefni 
inni á námsvefnum og eins er vísað í slóðir 
utan hans. 
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C hluti: Námsmat 

Gæðastaðlar iNACOL Námsvefirnir 

Matsaðferðir 

1. Námsmat er í samræmi við markmið 
og uppbyggingu námskeiðsins og er 
sett fram á skýran hátt. 

Mat á skylduverkefnum birtist jafnóðum og 
kröfur í valverkefnum koma fram í 
matskvörðum og –viðmiðum. 

2. Uppbygging námskeiðsins felur í sér 
fullnægjandi og viðeigandi aðferðir til 
að meta það hvort nemandinn hafi 
náð tökum á efni þess. 

Námsmat er mjög fjölbreytt og byggist m.a. 
á fjölbreytileika valverkefna nemenda. 

Endurgjöf 

3. Stöðugt, fjölbreytt og títt námsmat fer 
fram allt námskeiðið til að styðja við 
námið.  

Moodle fer jafnóðum yfir öll skylduverkefni 
en það er undir kennara komið hve títt hann 
metur valverkefni nemenda. 

4. Uppbygging námsmats og 
matsaðferðir halda nemendum 
stöðugt upplýsum um eigin framfarir 
og árangur. 

Moodle upplýsir nemendur jafnóðum um 
stöðu þeirra í skylduverkefnum en það er 
undir kennara komið hve títt hann metur 
valverkefni nemenda og heldur þeim þannig 
upplýstum. Einkunnabók Moodle heldur 
utan um allt námsmat. 

Matsaðferðir og efni sem metið er 

5. Efni það sem metið er gerir 
leiðbeinandanum kleift að meta 
nemandann á fjölbreyttan máta. 

Mat á skylduverkefnum er mjög einhæft, 
eðli málsins samkvæmt, en valverkefni 
bjóða upp á að meta fjölbreytilega hæfni 
nemandans. 

6. Matskvarðar eru til taks fyrir 
leiðbeinendur og þeim má deila með 
nemendum. 

Allir matskvarðar og –viðmið eru birt 
nemendum. 

7. Matsaðferðir og stefna í námsmati eru 
auðskiljanlegar. 

Öllum ætti að vera ljóst og skýrt hvaða 
þættir eru metnir í hverju námskeiði. 

 

D: Tæknin 

Gæðastaðlar iNACOL Námsvefirnir 

Uppbygging námskeiðsins 

1. Uppbygging námsvefsins heimilar 
leiðbeinendum að bæta við hann efni, 
verkefnum og matsþáttum til að auka 
við námsframboðið.  

Námsvefirnir eru opnir í anda opins 
menntaefnis og því hverjum kennara í sjáfls 
vald sett hvernig hann nýtir þá. 

2. Námskeiðið gerir ráð fyrir margskonar 
stundatöflugerðum.  

Námskeiðin eru fullkomnlega óháð því 
hvernig hver skóli skipuleggur starf sitt. 
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Notendaviðmót 

3. Leiðakerfi alls vefsins er samræmt og 
einfalt.  

Vefurinn er allur brotinn upp í einingar og er 
hver eining annarri lík í uppsetningu og því 
auðvelt að rata um hann.  

4. Vefurinn býður upp á fjölbreytilegar 
efnisveitur á margvíslegu formi sem 
uppfylla ólíkar þarfir nemenda. 

Vefirnir bjóða fyrst og fremst upp á bjargir á 
formi tengla í aðra vefi og eins það efni sem 
hverjum skóla hefur tekist að sanka að sér. 

Kröfur um tæknibúnað og samvirkni 

5. Allar kröfur um tæknibúnað 
(vélbúnað, hugbúnað, vafra og s.frv.) 
eru tilteknar. 

Kröfur um vél- og hugbúnað eru ekki 
tilteknar. 

6. Kröfur um tækniþekkingu eru 
tilteknar. 

Kröfur um tækniþekkingu eru ekki tilteknar. 

7. Námskeiðið nýtir hugbúnað sem 
smíðaður er með tiltekna notkun í 
huga á viðeigandi máta. 

Námskeiðin nýta þá fjölmörgu kosti sem 
Moodle býður upp á en ekkert hefur verið 
sérsmíðað fyrir þá. 

8. Námskeiðið er sett upp samkvæmt 
alþjóðlegum stöðum.  

Nei, en tekið hefur verið mið að gæðastaðli 
iNACOL við gerð námskeiðsins. 

9. Höfundarréttur og öll leyfi, þar með 
talin leyfi til deilingar efnis, eru skýr og 
auðfinnanleg. 

Já, öllu efni á námsvefnum er heimilt að 
deila og nýta á allan máta. 

Aðgengi 

10. Efni námskeiðsins og verkefni eru 
aðgengileg öllum nemendum. 
Námskeiðið er sett upp með tilliti 
almennra staðla.  

Allt efni á vefnum er aðgengilegt hverjum og 
einum nemanda en sérstökum stöðlum 
hefur ekki verið fylgt nema að því leyti sem 
uppsetning Moodle fylgir slíkum stöðlum. 

Öryggi gagna 

11. Allar upplýsingar um nemendur 
eru trúnaðarmál.  

Moodle-námsvefirnir eru lokaðir og enginn 
hefur aðgang að upplýsingum um nemendur 
og um þessar upplýsingar gilda sömu reglur 
og gilda hérlendis um skólastarf almennt. 
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4 Fjarkennsla á Bíldudal, tilraun með Moodle 

Vorið 2014 má segja að nemendur mínir hafi stundað sveigjanlegt nám í 

skilningi Stakers og Horns (Mynd 1). Þá vaknaði spurningin hvort ekki mætti 

nýta þessa námsvefi betur. Meirihluti nemenda minna þurfti ekki á miklu 

öðru að halda en að ég færi yfir valverkefni þeirra. Nokkrir þurftu auðvitað 

aðstoð sem byggðist á þekkingu á efninu og enn aðrir aðhald eins og alltaf í 

grunnskólum. Öll áherslan var komin á nám nemandans og frá hinni 

hefðbundnu töflukennslu. Nemendagæsla krefst ekki fagmenntunar en 

yfirferð verkefna og svör við spurningum nemenda, faglega hluta 

kennslunnar, gæti ég engu að síður unnið enda öllu skilað í Moodle. 

Samskipti við nemendur,  seinkuð eða samtímasamskipti, eru auðveld í 

gegnum Moodle, á Facebook, Google+ eða með Skype.  

Ég hafði semsagt hug á því að kanna hvort þessi uppsetning áfanga í 

Moodle gæti hugsanlega komið að notum þar sem faggreinakennara 

vantaði í fámennum skólum eins og ég hafði grun um að væri, eða hefði 

verið, í fámennum byggðalögum úti um land. Í því skyni skrifaði ég 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga og komst þannig í samband við Grunnskóla 

Vesturbyggðar sem var tilbúinn í samstarf um samfélagsfræðikennslu á 

Bíldudal. Afráðið var að sjö nemendur í 8. - 10. bekk í Bíldudalsskóla væru 

með í verkefninu, semsagt nemendur í Moodle-áfanga sem búinn hafði 

verið til fyrir nemendur í Vogaskóla og notaður þar.  

Ég hélt til Bíldudals til þess að kanna aðstæður og hitta nemendur og 

skólafólk  vestra áður en nemendur þar byrjuðu í náminu. Þá kom í ljós að 

tveir af sjö nemendum höfðu lokið kennslubókinni sem námskeiðið var 

byggt á, Um víða veröld – Heimsálfurnar, og heltust þeir þar með úr lestinni 

og eftir voru aðeins fimm nemendur. Þrátt fyrir að ljóst væri að erfitt yrði að 

draga afgerandi ályktanir af svo fámennum hópi um það hvort sveigjanlegt 

nám gæti gengið á þann veg sem til stóð að kanna ákvað ég að halda 

tilrauninni til streitu. Um áramótin 2014 og 2015 bættust síðan þessir tveir 

aftur við hópinn, en einn nemandi hafði flutt frá Bíldudal og hætti þar með í 

landafræðinni. 

Nokkrir ágallar á fyrirkomulaginu komu strax í ljós. Sá fyrsti var að 

Bílddælingarnir sátu mun færri samfélagsfræðikennslustundir í viku en 

nemendur Vogaskóla. Í Vogaskóla er samfélagsfræðin kennd í lotum á móti 

náttúrufræði og líffræði þannig að hver hópur lýkur hverri grein áður en 

hann byrjar á þeirri næstu sem þýðir að kennarinn kennir áfangann þrisvar 
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sinnum yfir veturinn. Í Vogaskóla eru þannig sex kennslustundir á viku í 

samfélagsfræði  (3x80 mínútur) í einn þriðja skólaársins á móti einum tíma á 

Bíldudal (1x40 mínútur) allt skólaárið. Þetta varð strax til þess að ekki var 

hægt að nota sömu kennsluáætlanir í báðum skólum og þar með var ekki 

hægt að hafa verkefnaskil á sama tíma. Fleira raskaðist af þessum sökum 

t.d. fyrirlagning lotu- eða kaflaprófa og varð þetta til þess að það þurfti að  

breyta skipulaginu þannig að Bílddælingar og Vogskælingar sætu framvegis 

hvor sinn áfangann í Moodle, þótt þeir væru eins. Einfaldlega vegna þess að 

ekki reyndist nógu vel að halda hópunum aðskildum í kerfinu. Þessi breyting 

varð til þess að auðvelda alla vinnu og einfalda skipulag en kom aftur á móti 

niður á þeirri hugmynd að allir nemendur sætu sama námskeiðið og ný 

verkefni eða breyting á námskeiðunum kallaði á tvíverknað.  

Annar galli var á skipulaginu og kom hann einnig fljótlega í ljós en ég var 

að kenna aðra grein en samfélagsfræði í Vogaskóla á sama tíma og 

Bílddælingar voru í samfélagsfræði. Ég var því ekki til staðar að leysa úr 

málum sem upp komu hjá þeim fyrr en eftir tímann. Hægt var að breyta 

þessu og færa kennslustund Bílddælinga á tíma sem ég gat fylgst með þeim 

og aðstoðað ef eitthvað kom upp á og var það gert.  

Spyrja má hvort nauðsynlegt sé að fjarkennari sé laus á sama tíma og 

nemendur „eru í tíma“. Stutta svarið er nei, það er ekki nauðsynlegt því allar 

upplýsingar sem nemendum eru nauðsynlegar eru á vefnum og 

fyrirspurnum er hægt að svara mjög fljótlega. Aftur á móti er mjög gagnlegt 

að geta svarað fyrirspurnum jafnóðum og þær berast, sérstaklega þegar 

vandamál og eða spurningar um tæknina eða kerfið vakna. Bráðaðkallandi 

er t.d. að geta leyst úr innskráningarvandamálum sem fyrst. Sérstaklega 

þegar svona verkefni er að fara af stað. Hér verður einnig að hafa í huga 

samsetningu nemendahópsins og hugsanlega líka aðstoð og aðhald sem 

veitt er á staðnum. Ragna Jenný Friðriksdóttir, leiðbeinandi nemendanna á 

Bíldudal, segir t.d. mjög brýnt að hafa innskráningarupplýsingar fyrir 

nemendur við hendina, sérstaklega í upphafi námskeiðs (Ragna Jenný 

Friðriksdóttir, munnleg heimild, 9. febrúar 2015).  

Sterkir nemendur og sjálfstæðir sem þar að auki eru vel heima í 

tæknimálum þurfa síst á samtímaaðstoð að halda samkvæmt reynslu Rögnu 

Jennýjar en það sýndi sig að þeir sem ekki eru eins sterkir þurfa aðstoðar 

við, jafnvel aðstoðarmann á staðnum. Ragna Jenný bendir á að þeir 

nemendur sem erfiðast gekk hefðu þurft enn meiri stuðning og aðhald en 

veitt var í Moodle. Fyrir kom að þeir áttuðu sig ekki á hvaða 

skylduverkefnum þeir hefðu lokið og hverju var ólokið. Þeir nemendur sem 

á annað borð þurfa mikla aðstoð þurfa hana einnig í sveigjanlegu námi eins 
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og tilraunin gekk út á. Nemendagæslan er söm og í staðnámi og þegar 

freistingar vefsins, eins og t.d. Youtube, eru annars vegar þarf að huga vel 

að þessum nemendum að sögn Rögnu Jennýjar. Það er greinilega hætta á 

ofmati á tæknikunnáttu netnema því Brynhildur Anna Ragnarsdóttir bendir 

á sömu vandamálin í ritgerð sinni um Netnám og nemendasjálfstæði 

(Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, 2002). 

Skylduverkefnin gengu vel nema hjá þeim óöruggustu sem þurftu sífellda 

hvatningu og aðhald. Þeir sömu áttu einnig í erfiðleikum með valverkefnin, 

stuttar ritgerðir í flestum tilfellum, og sagði Ragna Jenný að svo virtist sem 

nemendum væri almennt ekki ljóst til hvers væri ætlast af þeim við slíka 

vinnu. Hún taldi þennan vanda því ekki tengjast blönduðu  námi sérstaklega 

heldur væri hér um almennt kunnáttuleysi í ritgerðasmíð að ræða.  

Ekki hafa komið upp nein tæknileg vandamál í þessari tilraun sem rekja 

má til netsambands, Moodle, Facebook eða Skype en allar þessar þjónustur 

hafa verið notaðar í verkefninu. Eina tæknilega vandamálið sem Ragna 

Jenný bendir á er að tölvukosturinn á Bíldudal hefði mátt vera betri og eins 

kom það fyrir að ekki hafi allir nemendurnir haft aðgang að tölvum í tímum 

(Ragna Jenný Friðriksdóttir, munnleg heimild, 9. febrúar 2015).  

Moodle reyndist nokkrum nemendum snúið eins og fram hefur komið og 

bendir Ragna Jenný á að sú kennsla sem nemendur fengu í upphafi hefði 

mátt vera lengri og ítarlegri. Ekki hefðu allir nemendur náð því sem lagt var 

upp með í þeim tíma sem ég átti með þeim á Bíldudal í haust. Hér hefði 

verið auðvelt að gera betur og mætti huga að tvennu til að bæta hér úr. 

Taka lengri tíma í að kenna nemendum á Moodle og eins, en ekki síður, að 

kenna umsjónarmanni á staðnum betur á kerfið. Ég finn það einnig að lengri 

tími hefði komið sér vel til að kynnast nemendunum betur. Einn skype-

fundur var haldinn með mér og nemendum vestra að frumkvæði Nönnu 

Sjafnar Pétursdóttur, skólastjóra Grunnskóla Vesturbyggðar, og að sögn 

Rögnu Jennýjar var hann gagnlegur fyrir nemendur.  

Ragna Jenný Friðriksdóttir, leiðbeinandi nemendanna á Bíldudal, segir að 

heildarniðurstaða sín af þessari tilraun sé sú að hún hafi heppnast vel og 

segir þetta spennandi kost við kennslu. Hún er ekki faggreinakennari í 

samfélagsfræði og þurfti ekkert að búa sig undir tímana sem slíkur heldur 

hafi hennar vinna fyrst og fremst verið að aðstoða þá nemendur sem áttu 

erfiðast með námið. Hinir hafi unnið sjálfstætt. Ragna segist ekki hafa merkt 

neinn mun á vinnubrögðum nemenda í fjarnámi eða staðnámi. Hún segist 

telja þetta mjög spennandi kost við kennslu og Moodle frábært kennslutæki 

sem eigi framtíð fyrir sér í samvinnu skóla hvort sem er á milli landshluta 

eða innan sama landsvæðis og jafnvel sama skóla eins og Grunnskóla 
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Vesturbyggðar (Ragna Jenný Friðriksdóttir, munnleg heimild, 9. febrúar 

2015). Undir þetta taka Klara Berglind Hjálmarsdóttir, deildarstjóri útibúsins 

á Bíldudal (Klara Berglind Hjálmarsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 

2015) og Nanna Sjöfn Pétursdóttir, skólastjóri Grunnskóla Vesturbyggðar 

(munnleg heimild 26. mars 2015). 

Helstu niðurstöður mínar af þessari fyrstu tilraun til samkennslu stað- og 

fjarnema í Moodle eru því þessar: Gæta þarf að því að kenna nemendum og 

kennara eða leiðbeinanda á staðnum vel á kerfið strax í upphafi til að byggja 

upp öryggi og sjálfstraust hjá þeim. Fyrstu verkefnin þurfa að vera stutt og 

auðveld svo nemendur komist á bragðið sem fyrst og öðlist öryggi gagnvart 

nýjungunum. Þótt kerfið sé byggt upp á þann hátt að nemendur vinni „á 

sínum hraða“ hefur reynslan á Bíldudal sýnt að það er ekki nóg. Nemendur 

sem ekki ná tökum á tækninni strax þurfa á enn meiri stuðningi að halda en 

veittur verður í námsumsjónarkerfi sem miðað er við þarfir allra.  
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5 Samantekt og umræður  

„Þú stígur ekki ofan í sömu ána tvisvar“ sagði gríski heimspekingurinn 

Herakleitos forðum og átti við að vatnið sem þú steigst ofan í fyrr væri flotið 

burt í seinna skiptið og þú værir sjálfur heldur ekki hinn sami (Geir Þ. 

Þórarinsson, 2007). Svipað fer kennara sem kennir sama efnið oftar en einu 

sinni. Nemendahópurinn er annar og kennslu- eða námsefnið tekur 

breytingum í höndum hans. Breytingar hafa í það minnsta verið rauði 

þráðurinn í þeirri þróunarvinnu sem ég hef gert grein fyrir hér að framan, 

jafnvel þótt markmiðið sé að búa til hið endanlega námsefni sem hægt væri 

að nota aftur og aftur. Rafrænt námsefni er þeim kostum búið að auðvelt er 

að breyta því og nú á tímum opnast nýir möguleikar nánast daglega.  

Samhliða þeirri námsefnisþróun sem hér hefur verið gerð grein fyrir hef 

ég haldið námskeið og vinnusmiðjur fyrir starfandi kennara í Moodle og þar 

hef ég meðal annars deilt öllu mínu efni. Þeir kennarar sem setið hafa þessi 

námskeið og vinnustofur hafa gert hið sama og því er að myndast vísir að 

opnu menntaefni á Moodle-vef Reykjavíkurborgar sem vert er að gefa 

nánari gaum.  

5.1 Blandað nám – sveigjanleg kennsla  

Grunnurinn að því námsefni sem hér er gerð grein fyrir má segja að sé 

spurningabankinn sem því fylgir. Þessar spurningar eru bæði notaðar í próf 

og kennslustundir (skylduverkefnin) og þannig gerðar að kerfið sjálft fer yfir 

þær. Ég get því sagt að ég sé búinn að fara yfir rúmlega helminginn af öllum 

verkefnum námsefnisins og öll prófin áður en kennsla hefst. Þetta er mikið 

hagræði og hefur meðal annars gefið mér tíma til þess að sinna þeirri 

þróunarvinnu sem ég er hér að leggja lokahönd á, ef slíkri vinnu lýkur þá 

nokkurn tíma. Þessa hagræðis njóta einnig þeir kennarar sem það vilja því 

námskeiðin eru öllum aðgengileg á Moodle-kerfi Reykjavíkurborgar. 

Skylduverkefnin eru mjög stýrandi, þ.e. þau miða að því að nemendur 

leiti svara við lokuðum spurningum. Tilgangurinn er í senn að nemendur afli 

sér þekkingar, læri staðreyndir, og finni leiðir til þess að afla sér upplýsinga. 

Valverkefnin reyna aftur á móti á aðra þætti, sjálfstæði, sköpun og læsi í 

allri merkingu þess hugtaks. Tíminn sem sparast með vélrænni yfirferð 

skylduverkefna nýtist kennara við leiðsögn og aðstoð við einstaka 

nemendur.  Meiri tími gefst einnig til mats á valverkefnum en tími til 
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námsmats er oft af skornum skammti í önn dagsins. Hér hafa 

einkunnarammar og matskvarðar Moodle-kerfisins einnig komið að góðum 

notum til þægindaauka fyrir kennara auk þess sem nemendur fá betri 

upplýsingar um unnið verk.  

Fyrirlestrarnir sem fylgja hverjum kafla á myndbandi gera það að verkum 

að nemendur geta unnið að sínum verkefnum á þeim hraða sem þeim 

hentar. Þeir þurfa ekki að fylgja sama takti og kennarinn hefur ákveðið að 

skuli gilda fyrir bekkinn. Þetta fyrirkomulag opnar einnig á möguleikana á 

því að taka upp vendikennslu.  

Verkefnavinna nemenda hefur gengið fyrir í kennslustundum hjá mér til 

þessa. Því veldur m.a. stíf yfirferð efnis og samviskusamir nemendur hafa 

ekki viljað að ég truflaði vinnu þeirra með masi. Afleiðingin er að samræðan, 

einn mikilvægasti þáttur kennslunnar, hefur farið svolítið fyrir ofan garð og 

neðan. Ég sé fyrir mér að þessu þurfi að breyta. 

Vendikennsla er hluti af þeirri þróun sem nú á sér stað í blönduðu námi, 

einn þáttur hennar, en ekki ný náms- eða kennsluaðferð. Hingað til hef ég 

leitast við að stilla heimanámi í hóf og takmarka það við að nemendur ljúki 

þeim verkefnum heima sem þeir ekki ná að klára í skólanum. Að fenginni 

þeirri reynslu sem lýst hefur verið hér að framan sækir sú hugsun hinsvegar 

á hvort ekki væri vænlegt að beita vendikennslu til að auka veg 

samræðunnar í tímum. Þetta gæti verið með þeim hætti að nemendur 

hlustuðu á valda fyrirlestra fyrir tíma og svöruðu örfáum spurningum þeim 

tengdum til að tryggja athyglina við heimanámið. Næsta kennslustund væri 

svo að hluta til eða í heild helguð umræðum um efnið eða einstaka þætti 

þess. Hér mætti einnig hugsa sér að nýta umræðuþræði Moodle. 

Íhaldssemi virðist því miður vera fylgifiskur skólastarfs og það er ekki 

bara kennurum sem hættir til að fara að spóla í hjólfari vanans heldur líka 

nemendum. Þannig hefur reynst erfitt að breyta námskeiðum sem ég kenni 

með lotufyrirkomulagi innan sama skólaárs. Hópar sem ég kynni einhverjar 

nýjungar fyrir spyrja gjarnan; var þetta svona hjá hinum? Ef svarið er nei 

mæta breytingarnar undantekningarlaust harðri mótspyrnu. Helstu rökin 

gegn öllum breytingum eru samanburðarrök. Þessi samanburðarrök koma 

ekki aðeins frá nemendum heldur einnig foreldrum. Einkunnir skulu vera 

sambærilegar og námsefnið líka. En breytinga er þörf því án þeirra stöndum 

við í stað. 

5.2 Frá fjarkennslu til fjarnáms 

Ekki verða dregnar neinar óyggjandi ályktanir af fjarnámstilrauninni í 

Bíldudal sem hægt verður að nota til að segja af eða á um gagnsemi 
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fjarkennslu. Það er heldur ekki hægt að neita því að tilraunin gefi mjög 

ákveðnar vísbendingar um að fjarkennsla með þessum hætti sé mjög svo 

vænlegur kostur fyrir fámenna skóla á landsbyggðinni. Hagræði af 

námsumsjónarkerfi eins og Moodle er kannski ekki síst í skólum sem reknir 

eru á fleiri stöðum en einum eins og Grunnskóli Vesturbyggðar. 

Faggreinakennari sem kennir sömu grein í fleiri en einu útibúi hefði þannig 

alla nemendur sína á einum og sama staðnum á vefnum þótt hann væri ekki 

hjá þeim hverja einustu kennslustund.  

Tæknilega hefur Moodle reynst mjög góður kostur hér. Kerfið er opið og 

ókeypis og nýtt og þróað um allan heim. Stærsti fjarnámsskóli heims, Opni 

háskólinn á Englandi, með sína rúmlega 700.000 notendur nýtir t.d. Moodle 

og þróar. Um gagnsemi samskiptatólanna Facebook og Skype ætti heldur 

ekki að þurfa spyrja. Vélbúnaður sem keyrir þennan hugbúnað er til í öllum 

skólum og á flestum heimilum.  Tæknilegar lausnir eru þannig tiltækar án 

nokkurs aukakostnaðar, öfugt við það sem áður hefur verið hér á landi. 

Tilraunin á Bíldudal sýnir einnig að Moodle-námskeið með íslensku efni 

kemur að góðum notum þar sem ekki er faggreinakennari til staðar. 

Leiðbeinandi sinnti þar nemendum sem unnu sína vinnu undir stjórn 

faggreinakennara í Reykjavík.  

Fjarkennsluverkefnin þrjú á Vestfjarðakjálkanum sem fjallað var um hér 

að framan náðu sér aldrei á strik og var ein ástæða þess tæknilegs eðlis þótt 

svo bent hafi verið á það hér að framan að fleira hafi komið til. Sérstaklega 

er kennslufræðin sem fólst í því að reyna að flytja kennsluna milli 

byggðarlaga líkleg til að hafa staðið tilraununum fyrir þrifum. Tæknileg 

vandkvæði virðast einnig hafa hamlað valgreinasamvinnu 

Reykjavíkurskólanna sem sagt var frá og þau dregið úr áhuga skólanna á 

áframhaldandi samstarfi.  

Fjarnámsverkefni Tungumálaversins eru þau fjarnámsverkefni sem 

staðið hafa lengst hér og standa enn. Tungumálaverið reiðir sig á Moodle í 

öllu skipulagi námsins og heldur nú orðið utan um nám nemenda sinna með 

því. Sá reginmunur er á kennslufræði Tungumálaversins og fyrrgreindra 

tilrauna að þar er reynt að efla og auka sjálfstæði nemenda og gera þá 

ábyrga fyrir eigin námi.  

Fjarnám á grunnskólastigi á Íslandi er því ekki nýtt fyrirbæri eins og 

dæmin sýna en einungis Tungumálaverinu hefur tekist að halda því úti í 

meira en nokkur misseri. Þegar leitað er skýringa á þessu verður auðvitað 

að líta til þess að nemendahópur Tungumálaversins er öðruvísi samsettur 

en nemendahóparnir á Vestfjörðum og umgjörðin önnur. Sú hugsun leitar 

þó óneitanlega á að öðruvísi sé að farið í Tungumálaverinu en annars staðar 
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hefur verið gert. Áhersla á ábyrgð á eigin námi og sjálfstæði nemandans  

skiptir hér greinilega miklu máli auk þess sem tæknileg vandkvæði hafa 

verið yfirstigin. 

Moodle-áfangar þeir sem hér hefur verið gerð grein fyrir miða einmitt að 

því að auka sjálfstæði nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi. Tilraunin í 

Bíldudal virðist benda til þess að nemendur geti unnið að eigin námi á 

ábyrgan og sjálfstæðan hátt og það er einnig raunin með umrædda áfanga í 

sveigjanlegu námi þar sem kennarinn er viðstaddur kennslustundirnar. Við 

ættum kannski að fara að tala um fjarnám í stað fjarkennslu.  

Það er megin niðurstaða þessara pælinga að áfangar settir upp í Moodle 

henta vel til að halda utan um sveigjanlegt nám. Þeir auka sjálfstæði og 

ábyrgð nemenda og krefjast þess að þeir vinni í því stafræna umhverfi sem 

allt bendir til að eigi eftir að verða þeirra framtíðar náms- og 

starfsvettvangur. Sömu áfangar henta einnig vel til fjarnáms og geta þannig 

markað þau tímamót að tæknileg atriði ættu ekki lengur að standa í vegi 

fyrir frekari þróun á þeim vettvangi hérlendis eins og raunin hefur verið til 

þessa. Þá er ótalinn sá kostur sem felst í því að áfangar sem hýstir eru í 

Moodle-kerfi Reykjavíkurborgar og hafðir opnir mynda grunn að öflugu 

safni opins menntaefnis og samvinnu milli skóla og kennara.  

Fram hefur komið að nýting Moodle er fyrirhafnarlítil og ódýr. Moodle er 

opið og ókeypis og nýtir tækjabúnað sem til er í öllum skólum og á lang 

flestum heimilum. Stofnkostnaður í tækjum og hugbúnaði er því óverulegur 

og þurfa grunnskólar landsins ekki einu sinni að huga að uppsetningu eða 

hýsingu kerfisins vegna aðgangs þeirra að Moodle-kerfi Reykjavíkurborgar.  

Hér verður ekki farið út í að reikna út fjárhagslegt hagræði af Moodle-

námskeiðunum í blönduðu námi í heimaskóla en þó má benda á að 

pappírskostnaður er að sjálfsögðu mun minni en í hefðbundinni kennslu. 

Bókakaup eru einnig minni, t.d. hef ég ekki séð ástæðu til að endurnýja 

landabréfabókakost skólans enda nemendum miklu tamara að skoða kort 

og myndir á vefnum en að fletta upp í bókum. Fjárhagslegt hagræði af 

fjarkennslunni ætti hins vegar að geta orðið verulegt ef hugmyndir mínar 

um nám með aðstoð Moodle og nýtingu tækja sem þegar eru til ganga eftir 

bæði í eiginlegu fjarnámi og í aukinni samvinnu milli skóla, t.d. í 

valgreinakennslu á unglingastigi. Viðbótarhagræði gæti hugsanlega einnig 

fengist af því ef hægt yrði að sinna nemendum sem eru að ljúka miðstigi 

lengur í heimabyggð í stað þess að aka þeim um langan veg í safnskóla á 

unglingastigi. Ekki sakar heldur að nemendur hafa aðgang að öllu sínu 

námsefni hvar og hvenær sem er í því tæki sem þeir helst kjósa; tölvu, 

spjaldtölvu eða snjallsíma. 
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Grunnskólanemendur í dag eru aldir upp á annarri öld en flestir 

kennararnir. Þeirra leik- og afþreyingartæki hefur verið vefurinn og með 

aukinni fartækni2 færast samskipti þeirra meira og meira þangað líka. 

Vefurinn hefur einnig verið þeirra helsta upplýsingaveita, utan skólanna, og 

þangað snúa þeir sér í leit að nýrri þekkingu. Með blönduðu námi nýtist 

þessi nýja tækni nemendum en breytingin úr hefðbundnu námi í blandað 

virðist bæði torfær og erfið. Bæði er það að skólarnir þurfa að tæknivæðast 

enn frekar og kennarar að breyta sínum vinnubrögðum og námsefni. 

Hugarfarsbreytingar er einnig þörf, miklu frekar þarf að horfa til þeirra 

möguleika sem opnast með nýrri tækni en þeirra ógna sem af henni stafar.        

Hafi áin og straumur hennar verið Herakleitosi umhugsunarefni þegar 

hann stóð á bakkanum forðum líður mér sem ég sé á lítilli kænu á fleygiferð 

eftir straumþungri á. Því er ekki úr vegi að snúa út úr orðum Herakleitosar 

og segja „þú sérð aldrei sama árbakkann tvisvar“ því á þeirri hraðferð sem 

tæknin fleytir okkur áfram nú á dögum verðum við í senn að læra á fleytuna 

og að þekkja kennileitin í landi. Ætlum við að stökkva um borð og freista 

þess að ná áttum og stýra á áfangastað, hvar sem hann nú er eða verður, 

eða ætlum við að standa á bakkanum og horfa aðgerðalaus út í strauminn 

hverfa inn í framtíðina? 

 

                                                            
2 Fartækni vísar til verkfæra á borð við sífellt smærri fartölvur (e. laptop 

computers), spjaldtölvur (e. tablet computers) eða snjall- og farsíma (e. 
smartphones, mobile phones) (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 
Þórhallsdóttir, 2014). 
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Viðaukar 

Viðauki 1, Hæfniviðmið skólanámskrár (námsvísis) tengt verkefnum á námsneti 

 

  

Hæfniviðmið skólanámskrár Dæmi um verkefni úr Heimsálfunum 

Að nemandinn geti sýnt fram á 
skilning á eðli sjálfbærrar 
þróunar 
 
 
 
 
 
 

Maður og náttúra: Hverjar eru auðlindir Íslendinga? 
Asía: Aral-vatn og örlög þess 
Asía: Þriggja gljúfra stíflan 
Afríka: Sahel svæðið í Afríku 
S-Ameríka: Amason, skrifið um: a) dýralíf, b) 
regnskóginn, c) Amasonfljótið, d) gróður og loftslag 
Eyjaálfa: Hækkandi sjávarborð - hlýnun jarðar 
Heimshöfin: Landhelgisbarátta Íslendinga 

Að nemandinn geti sýnt fram á 
skilning á mikilvægi þess að 
bera virðingu fyrir sjálfum sér 
og öðrum, fyrir mannréttindum, 
félagslegu réttlæti, jöfnuði og 
helgi lífs 
 
 
 
 
 
 
 

Maður og náttúra: Veggspjald um þjóð, menningu, 
trúarbrögð eða mannréttindi 
Maður og náttúra: Þúsaldarmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna – fréttamynd 
Evrópa: ESB – Fjórfrelsið 
Asía: Ódýrt vinnuafl - barnaþrælkun, er það rétt? 
Afríka: Sahel svæðið í Afríku 
N-Ameríka: Indíánar í Bandaríkjunum 
N-Ameríka:  Sitting Bull - Sitjandi tarfur 
S-Ameríka: Götubörn í Rio de Janero 
Frumbyggjar Ástralíu 
Heimshöfin: Sjórán fyrr og nú 

Að nemandinn geti fjallað á 
upplýstan hátt um einkenni og 
stöðu Íslands í heiminum í ljósi 
legu og sögu landsins 

Evrópa: ESB – Fjórfrelsið 
Heimshöfin: Landhelgisbarátta Íslendinga 

Að nemandinn geti greint og 
fjallað um upplýsingar á 
kortum, gröfum og myndum 

Gröf og kort koma fyrir í skylduverkefnum í öllum 
köflum 

Að nemandinn geti fjallað um 
einkenni og stöðu Íslands í ljósi 
legu og sögu landsins 
 
 

Evrópa: ESB – Fjórfrelsið 
Heimshöfin: Landhelgisbarátta Íslendinga 
Maður og náttúra: Veggspjald um þjóð, menningu, 
trúarbrögð eða mannréttindi 
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Hæfniviðmið skólanámskrár Dæmi um verkefni úr Heimsálfunum 

Að nemandinn geti fjallað um 
náttúruferla sem mynda og 
móta land og hafa áhrif á 
loftslag og gróður, greint 
mynstur mannlegra athafna 
sem móta og breyta umhverfi 
og búsetuskilyrðum, 
 

Asía: Aral-vatn og örlög þess 
Asía: Þriggja gljúfra stíflan 
Afríka: Sahel svæðið í Afríku 
S-Ameríka: Amason, skrifið um: a) dýralíf, b) 
regnskóginn, c) Amasonfljótið, d) gróður og loftslag 
Eyjaálfa: Hækkandi sjávarborð - hlýnun jarðar 
 

Að nemandinn geti gert sér 
grein fyrir nýtingu auðlinda og 
umhverfis og gildi verndunar 
 
 
 
 
 
 
 

Asía: Aral-vatn og örlög þess 
Asía: Þriggja gljúfra stíflan 
S-Ameríka: Amason, skrifið um: a) dýralíf, b) 
regnskóginn, c) Amasonfljótið, d) gróður og loftslag 
Eyjaálfa: Hækkandi sjávarborð - hlýnun jarðar 
N-Ameríka: Atvinnuvegir í Bandaríkjunum 
Suðurskautslandið: Eiga Norðmenn rétt á 
Suðurskautslandinu? 
Heimshöfin: Landhelgisbarátta Íslendinga 
Evrópa: ESB - Fjórfrelsið 

Að nemandinn geti geti gert sér 
grein fyrir legu og stærð helstu 
ríkja heims 
 

Spurningar sem þetta varða koma fyrir í 
skylduverkefnum í öllum köflum 
Verkefni að eigin vali geta líka snert á þessu markmiði 
 

Að nemandinn geti aflað sér 
upplýsinga og metið gildi þeirra 
 

Flestöll valverkefnin byggja á því að nemendur afli sér 
heimilda af bókum eða neti og setjir fram sinn eigin 
lærdóm af þeim. 

Að nemandinn geti skrifað 
skipulegan texta sem sýnir fram 
á kunnáttu og skilning á 
viðfangsefninu og fylgir helstu 
reglum um ritgerðasmíð 

Öll valverkefni sem skilað er í samfelldu máli eru metin 
miðað við hefðbundna uppsetningu á „fræðiritgerð“; 
inngangi, meginmáli og niðurstöðum. Matskvarðar og 
matsviðmið eru notið til að leiðbeina nemendum í 
þessa átt. 
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Viðauki 2, dæmi um einkunnabók úr Moodle 

Við uppsetningu þessarar einkunnabókar var ýmislegt að athuga svo allt 

kæmi út eins og ætlað var. Í fyrsta lagi vildi ég að nemendur og foreldrar 

gætu fylgst með stöðu nemandans í náminu. Einkunnagjöfin fyrir 

skylduverkefnin er þannig stillt að sé verkefni ekki lokið er gefið núll fyrir, 

þetta eru jú skylduverkefni. Þannig safnast einkunnin upp jafnóðum og 

verkefnum er lokið. Þessu er öfugt farið með valverkefni og próf, þar er 

einungis gefið fyrir verkefni sem lokið er. Ef nemandi lýkur hinsvegar ekki 

valverkefni úr tilteknum kafla eða köflum fær hann einkunnina 

ófullnægjandi. Saman mynda allir þessir liðir safneinkunn og vægi einstakra 

þátta er; skylduverkefni 40%, valverkefni 40% og lotupróf 20%.  
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Við uppsetningu í einkunnabók þarf að gæta að ýmsum atriðum, t.d. 

hvort valin er reiknireglan „Vegið meðaltal einkunna“ eða „Hrátt vegið 

meðaltal einkunna“ og eins hvort velja á „Reikna einungis með færðar 

einkunnir“  
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Viðauki 3, Ýmis kennslu og skýringamyndbönd á Youtube 

1. Öll kennslumyndbönd og innlagnir  (https://www.youtube.com 

/channel/UCRRuz3SFhQenSsS6XCuWFYw/feed) 

2. Gerð kennslustunda (lessons) (http://youtu.be/rhSS4BPhttY) 

 


