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Formáli 

Þetta verkefni er lagt fram til fullnaðar meistaraprófs í náms- og 

kennslufræðum á stærðfræðikjörsviði, á Menntavísindasviði við Háskóla 

Íslands. Verkefnið er 30 eininga tilviksrannsókn sem er unnin veturinn 2014-

2015. Verkefnið fjallar um vendinám í stærðfræðikennslu hjá Háskólabrú 

Keilis, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, og fór gagnasöfnunin fram 

meðal annars í Keili í febrúar 2015. 

Ástæða þess að ég valdi að kynna mér þessa kennsluaðferð á sér nokkuð 

langan aðdraganda. Fyrir nokkrum árum kynntist ég fyrst þessari 

hugmyndafræði í gegnum góðan vin og fyrrum samstarfskennara, Ívar 

Valbergsson, kennara í vélstjórn við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Hann hefur 

náð undraverðum árangri í kennslu með því að vinna samkvæmt kenningum 

um vendinám og benti mér fyrstur á að lesa bók Bergmann og Sams, Flip 

your classroom: Reach every student in every class every day (2012). Hann 

hvatti mig jafnframt til þess að sækja ráðstefnu í Keili um vendinám. Auk 

þess var umræðan um þessa kennsluaðferð í samfélaginu mikil og þegar 

kom að vali mínu á rannsóknarefni var nýlega búið að velja framúrskarandi 

kennara ársins. Reyndist það vera stærðfræðikennari í Keili. 

Leiðbeinendum mínum, Freyju Hreinsdóttur, dósent á Mennta-

vísindasviði, og Ingibjörgu B. Frímannsdóttur, lektor á Menntavísindasviði, 

þakka ég fyrir leiðsögnina og ómetanlega aðstoð við vinnuna í þessu 

verkefni og aðstoð við heimildaöflun. Ég þakka Söru Harðardóttur, 

enskukennara við Fjölbrautaskóla Suðurnesja, fyrir aðstoð við þýðingu á 

enskum texta. Elvu Brá Jensdóttur, M.Ed. og Helga Magnússyni, 

íslenskufræðingi, þakka ég fyrir prófarkalestur.  

Eftirtaldir aðilar, sem komu að þessu verkefni hjá Keili, fá kærar þakkir 

fyrir aðstoðina; Hjálmar Árnason, framkvæmdastjóri, Soffía Waag 

Árnadóttir, forstöðumaður Háskólabrúar, Hrafnhildur Jóhannesdóttir og 

Gísli Hólmar Jóhannesson, stærðfræðikennarar við Háskólabrú, og Björk 

Guðnadóttir, kennslustjóri Keilis. 

Móður minni, Ernu M. Sveinbjarnardóttur, þakka ég ómetanlegan 

stuðning. Hún hefur  lesið verkefnið yfir, leiðbeint mér og hvatt mig áfram. 

Án stuðnings hennar hefði þetta verið erfiðari róður. Að lokum vil ég þakka 

eiginmanni mínum, Vitor Hugo Rodrigues Eugenio, fyrir stuðning og skilning 

á meðan verkefnavinnunni stóð. 



4 

 

 



5 

 

Ágrip 

Þetta lokaverkefni, sem er 30 ECTS, er til M.Ed.-prófs í náms- og 

kennslufræðum, á stærðfræðikjörsviði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. 

Meginmarkmið verkefnisins er að kynnast því hvernig vendinám í 

stærðfræði fer fram í Háskólabrú sem er svið innan Keilis, miðstöðvar 

vísinda, fræða og atvinnulífs, þar sem boðið er upp á nám fyrir þá sem hafa  

ekki lokið stúdentsprófi .  

Keilir er alhliða menntafyrirtæki sem var stofnað árið 2007. Í Keili hefur 

verið lögð  áhersla á að bjóða upp á fjölbreytt háskólanám, auk 

Háskólabrúar. 

Rannsóknarspurningin er: 

 Hvernig er stærðfræðin kennd með aðferð vendináms í Háskólabrú 
Keilis og hvert er viðhorf nemenda og stærðfræðikennara til 
kennslunnar?   

Framkvæmd var tilviksrannsókn þar sem fylgst var með kennslustundum, 

sendir spurningalistar til nemenda og rætt við stærðfræðikennara 

Háskólabrúar auk eins kennara á höfuðborgarsvæðinu til samanburðar. 

Helstu niðurstöður eru að nemendur fengu innlagnir í formi myndbanda, 

þar sem námsefnið var kynnt og dæmaútreikningur sýndur. Í 

kennslustundum var unnið áfram með dæmaútreikninga á töflu þar sem 

þjálfaðar voru frekari reikniaðgerðir. Að lokum unnu nemendur síðan að 

verkefnum. Þessi verkefni voru dæmaútreikningar úr kennslubók, þar sem 

nemendur gátu unnið saman, hópverkefni og parakeppni. 

Nemendur voru ánægðir með að fá innlagnir í formi myndbanda en þeim 

fannst jafnframt gott að hafa innlagnir í tímum. Þeir vildu fá meira af 

útreikningi á töflu. Langflestir þeirra upplifa vendinámið á jákvæðan hátt og 

þeim fannst það skipta miklu málið að geta hlustað aftur á efnið og auk þess 

á þeim tíma sem hentaði þeim best.  

Kennararnir voru ánægðir með þessa aðferð. Þeir leggja sömu 

verkefni fyrir alla nemendur á sama tíma. Kennurum finnst að vendinám 

geri meiri kröfur til nemenda en hefðbundin kennsla þar sem innlögn er á 

efni í upphafi kennslustundar og dæmaútreikningur og það skili sér til 
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þeirra. Helstu gallarnir eru hversu tímafrekt það getur verið að gera 

upptökurnar. 
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Abstract 

Everyone is flipping at Keilir 

 

This is the master´s thesis which is 30 credits of the M.Ed. degree in 

education specializing in mathematics at Department of Education at the 

University of Iceland. 

The main goal of the thesis is the research of the flipped learning used at 

Keilir Atlantic Center of Excellence.  

Keilir is an educational institution founded in 2007 and consists of four 

different schools Aviation Academy, Health Academy, Institute of 

Technology and Preliminary Studies for those students who have not 

fulfilled the requirements for entering university. 

The research questions was: 

 How are mathematics taught using the flipped learning method in 
the Preliminary Studies division at Keilir and what is the experience 
of the students and teachers of the method that is used? 

A case study was performed using observation of teaching, a 

questionnaire for students and an interview with the mathematics 

teachers. 

The students received taped lectures in which the material was 

presented and problem solutions demonstrated. During the class time 

problem solving demonstrations continued and the students worked on 

their given assignments. 

These assignments were problems which the students could work out 

together in pairs or groups. 

The students were pleased with the taped lectures, however, wanted 

the instructions in class as well. They required more problem solving with 

the traditional method of writing on the board in the classroom. Most 

students have a positive view of the flipped classroom method, especially 

the ability to replay the lectures when needed. 

The teachers were also pleased with the flipped classroom method. 

They were giving the same assignments to all the students at the same 

time. They felt that the flipped classroom method made more demands on 
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the students and was more effective. The greatest flaw was how much time 

was spent on recording the lectures. 
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1 Inngangur 

Undanfarin misseri hefur mikil umræða verið um vendinám. Margir skólar 

og kennarar hafa nýtt sér vendinám að hluta til eða að öllu leyti. Þar fer 

fremstur í flokki Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, hér á eftir 

nefndur Keilir. Í Keili er boðið upp á fjölbreytt nám á háskólastigi auk 

Háskólabrúar fyrir nemendur sem hafa ekki lokið stúdentsprófi. Keilir leggur 

áherslu á að allt nám sé kennt með aðferðum vendináms (Vendinám - 

Spegluð kennsla, 2014). Ráðstefnur hafa verið haldnar í Keili um vendinám, 

síðast í apríl 2015, þar sem Jonathan Bergmann og Aaron Sams voru 

aðalfyrirlesarar. Þeir Bergmann og Sams eru framhaldsskólakennarar í 

Colorado og eru upphafsmenn vendináms eins og það er þekkt í dag 

(Bergmann og Sams, 2012). Starfsfólk Keilis hefur jafnframt verið 

þátttakendur í ýmsum verkefnum tengdum vendinámi. Má þar nefna 

heimasíðuna vendikennsla.is sem er vefur á vegum Námsgagnastofnunar, 

settur upp að frumkvæði Keilis (Um vefinn vendikennsla.is, 2015). Því má 

gefa sér að  kennarar og stjórnendur Keilis geti talist til frumkvöðla á þessu 

sviði hér á landi.   

Markmið með þessu lokaverkefni er að gera tilviksrannsókn til þess að 

kanna hvernig  kennurum  í Háskólabrú, sem er eitt af fjórum sviðum Keilis, 

tekst til við að beita hugmyndum um vendinám við stærðfræðikennslu. 

Leitað er svara við spurningunni: Hvernig er stærðfræðin kennd með aðferð 

vendináms í Háskólabrú Keilis og hvert er viðhorf nemenda og 

stærðfræðikennara til kennslunnar? 

Í upphafi er fjallað um helstu skilgreiningar á vendinám og hugtökum í 

tengslum við þau. Þá eru aðalnámskrá framhaldsskólanna gerð nokkur skil 

og kynntar kenningar um nám og kennsluaðferðir. Fjallað er um nýjungar í 

kennslu sem hafa komið fram með aukinni tækni. Loks eru kannaðar 

rannóknir og skýrslur sem tengjast vendinámi og að lokum er umfjöllun um 

Keili.  

 Rannsókninni og þeim aðferðum sem beitt var við öflun gagna eru gerð 

skil í kafla 3 og kynntar niðurstöður í kafla 4. Farið er yfir það sem gerðist í 

kennslustundunum ásamt niðurstöðum úr spurningalista nemenda og þær 

upplýsingar sem viðtöl við kennara gáfu. 

Að lokum eru niðurstöður ræddar í umræðukafla. 
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1.1 Markmið  

Markmiðið er að rannsaka hvernig stærðfræði er kennd í Háskólabrú Keilis 

og hvert viðhorf nemenda og stærðfræðikennara er til kennslunnar. 

Kynnt er hvaða aðferðum kennarar beita við framsetningu námsefnis og 

verkefna. Rætt er við kennara til þess að kanna viðhorf þeirra til kennslu 

með aðferðum vendináms og hvort þeir telji að sú aðferð skili sér til 

nemenda. Rætt er við einn kennara á höfuðborgarsvæðinu til samanburðar. 

Vonast er til að niðurstöðurnar nýtist skólasamfélaginu og komi öðrum 

kennurum að gagni við að kynna sér vendinám.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um vendinám og stærðfræði. Til að fá sem gleggsta 

mynd af vendinámi og stærðfræði er kaflanum skipt í undirkafla. Í upphafi 

eru skilgreind helstu hugtök sem tengjast vendinámi. Þá er rýnt í 

aðalnámskrá framhaldsskóla, almennan hluta (2011) og stærðfræðihluta 

(1999), og skoðað það sem þar er sett fram um stærðfræði og 

stærðfræðikennslu. Þá er fjallað um nám og helstu kennsluaðferðir yfirleitt. 

Þetta eru aðferðir sem eru nýttar í því sem við þekkjum í dag sem 

hefðbundna kennslu en er jafnframt hægt að nýta í vendinámi. Fjallað 

verður um nýjungar í kennslu. Í kaflanum verður gerð grein fyrir fræðilegum 

bakgrunni vendináms eins og það er þekkt í dag og að lokum er kynning á 

starfsemi  Keilis. 

 

2.1 Skilgreining á vendinámi og önnur hugtök 

Þegar fjallað er um vendinám er verið að vísa í enska heitið Flipped 

Learning. Hér á landi hefur þýðing heitisins verið vendinám, vendikennsla, 

spegluð kennsla eða jafnvel flippuð kennsla. Í þessu verkefni verður notað 

hugtakið vendinám. Ekki má rugla því hugtaki saman við enska heitið 

Flipped Classroom. Höfundur velur að tala um vendikennslu þegar vísað er í 

hugtakið Flipped Classroom, þar sem áherslan er enn á kennarann í 

kennslustofunni, en í vendinámi (en. Flipped Learning) er áherslan á 

nemandanum og námi hans. 

Þegar talað er um vendinám er verið að vísa í það að búið er að snúa 

hefðbundinni kennslu við á þann hátt að það sem venjulega fer fram í 

kennslustofunni fer nú fram heima, eins og að hlusta á fyrirlestra, en það 

sem venjulega er gert heima, t.d. að reikna dæmi eða leysa verkefni, er gert 

í kennslustofunni. En vendinám er mun meira. Í vendinámi hefur verið gert 

meira en bara að stokka upp uppröðun í kennslu, áherslan er núna lögð á 

nemandann frekar en að kennarinn sé í aðalhlutverki. Einnig er áherslum í 

verkefnunum breytt. Nemendur vinna í meira mæli að verkefnum þar sem 

þeir þurfa að uppgötva, frekar en að æfa hagnýtingu á reglum. Hér á eftir 

koma þrjár skilgreiningar á vendinámi sem sýna hvernig vendinám hefur 

þróast á síðustu árum. 
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 Vendikennsla – en. Flipped Classroom:  

Sú aðferð þar sem nám, sem venjulega fer fram í skólastofunni, fer 
nú fram heima og það nám sem venjulega fer fram heima, fer nú 
fram í skólastofunni (Bergmann og Sams, 2012). 

Hugtökin Flipped Classroom og vendinám (en. Flipped Learning) eru 
ekki endilega aðskilin hugtök, en Flipped Classroom leiðir ekki 
endilega til vendináms (en. Flipped Learning). Að láta nemendur 
horfa á myndbönd heima eða lesa texta og vinna svo verkefni í 
kennslustundum leiðir ekki til vendináms (The Flipped Learning 
Network, 2014). 

 

 Flipped Mastery Classroom 

Flipped Mastery Classroom kom í framhaldi af Flipped Classroom. 
Hér er vendinámsaðferðin pöruð með hugmyndum um Mastery 
Learning. Nemendur vinna verkefni á sínum eigin hraða og eru ekki 
öll að vinna að sömu verkefnum (Bergmann og Sams, 2012).  

Þegar talað er um Mastery Learning er verið að vísa í kenningar sem 
Benjamin Bloom kom fram með á sjöunda áratug síðustu aldar, sem 
gengur út á að kennarar nýti leiðsagnarmat og leiðréttingar (en. 
Corrective Procedure) til að aðstoða nemendur við að ná tökum á 
námsefninu (Guskey, 2007). Nánar verður fjallað um Bloom og 
Mastery Learning í kafla 2.3. 

Flipped Mastery Classroom er undanfari þess sem kallast Flipped 
Learning. 

 

 Vendinám – en. Flipped Learning:  

Samkvæmt heimasíðu Flipped Learning Network er vendinám 
kennslufræðileg aðferð þar sem beinar leiðbeiningar (en. direct 
instruction) færast frá kennslustofu til námsaðstöðu einstaklingsins. 
Með því breytist kennslustofan eða það rými sem hópurinn hittist í 
gagnvirkt umhverfi (en. Interactive enviroment) þar sem kennarinn 
leiðbeinir nemendum á meðan þeir æfa námsefnið sem þeir kynntu 
sér heima fyrir kennslustundina (The Flipped Learning Network, 
2014).  

 

Gagnvirkt umhverfi (en. Interactive environment) er hugtak sem kemur 

oft fram í tengslum við vendinám og er vert að skýra nánar. Í gagnvirku 

umhverfi er hlutverk kennarans að gefa nemendum tækifæri á að eiga í 

virkum samskiptum sín á milli. Nemendurnir verða að hafa tækifæri til að 
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íhuga það sem þeir eru að læra. Kennari þarf stöðugt að fylgjast með og 

aðlaga námsefnið og umhverfið eftir þörfum. Verkefni kennara þurfa að 

vera fjölbreytt og veita nemendum tækifæri til að ná tökum á námsefninu 

(The Flipped Learning Network, 2014). 

Í vendinámi gera kennarar nemendum sínum kleift að komast í námsefni 

hvar og hvenær sem er á netinu. Nemandinn getur þá sinnt náminu á sínum 

eigin tíma, þegar honum hentar, hvort sem hann er heima, í strætó eða á 

göngum skólans. Þegar búið er að taka innlagnir eða beina kennslu út úr 

kennslustofunni gefst betri tími til að fá nemendur til að vera virkir 

þátttakendur í kennslunni (Hamdan, McKnight, McKnight og Arfstrom, 

2013). 

Þótt, þegar öllu er á botninn hvolft, allt vendinám sé svipað, er ekkert 

vendinám eins. Það er ekki til neinn listi sem inniheldur það að kenna með 

aðferðum vendináms. Kennarar geta valið að gera sitt eigið efni, það er 

hægt að nýta sér efni sem aðrir hafa gert og á netinu er hægt að finna 

endalausa uppsprettu af efni. En það eru ákveðnir eiginleikar sem eru 

samnefnarar í vendinámi. Hópur af reynslumiklum kennurum hefur tekið 

saman samnefnara sem kynntir eru á heimasíðu Flipped Learning 

NetworkTM. Þessir samnefnarar vendináms eru nefndir fjórar stoðir 

vendináms (en. The Four Pillars of F-L-I-P): 

 F – Breytilegt umhverfi (Flexible Environment) 

o Nemandi ákveður hvar og hvenær honum hentar að 
læra. 

o Kennari býður upp á sveigjanleika í verkefnaskilum. 

 L – Námsmenning (Learning Culture) 

o Þegar hefðbundar kennsluaðferðir eru notaðar verður 
kennarinn aðaluppspretta þekkingar fyrir nemandann.  

o Í vendinámi getur nemandinn leitað að upplýsingum 
hvar og hvenær sem er og  síðan er þekkingin dýpkuð 
með spurningum í kennslustofu. 

 I – Ætlað innihald (Intentional Content) 

o Kennarar eru ávallt meðvitaðir um það hvernig skuli nýta 
tíma nemenda sem best í vendinámi og hvað skuli lagt 
fyrir til að nýta tíma í kennslustofu sem markvissast.  

o Kennarar laga kennslu sína að því að gera námið 
einstaklingsmiðað og áhersla er lögð á að nemendur séu 
virkir. 



18 

 

 

 P – Faglegur kennari (Professional Educator) 

o Hlutverk kennarans er eins og alltaf mikilvægt og 
krefjandi.  

o Kennarinn þarf stöðugt að fylgjast með nemendum, vera 
tilbúinn að gefa nemendum leiðsagnarmat og að meta 
vinnu þeirra (The Flipped Learning Network, 2014). 

Í skilgreiningunum hér að framan má sjá að vendinám er hugmyndafræði 

sem byggist á mörgum kennslufræðilegum aðferðum. Nemendur vinna að 

ólíkum verkefnum, það eru innlagnir og fyrirlestrar, þótt þeir séu ekki lengur 

í kennslustofunni. En það er verið að breyta áherslunni frá því að kennarinn 

sé í aðalhlutverki og færa ábyrgðina til nemandans. Nemandinn þarf að bera 

ábyrgð á því að vera búinn að undirbúa sig og getur valið hvar og hvenær 

hann gerir það. Hann getur líka valið að leita sér upplýsinga annars staðar 

en í því efni sem kennari vísar í. Kennslustundirnar eru svo skipulagðar með 

það í huga að dýpka þekkingu nemandans sem hann aflaði sér utan 

kennslustofunnar. Kennslustundirnar eiga að vera gagnvirkar, þar sem 

umræður um efnið eiga sér stað.  

 

2.2 Stærðfræðinám á framhaldsskólastigi og aðalnámskráin 

Þar sem námið í Háskólabrú Keilis er undirbúningsnám fyrir háskóla telst 

það vera á framhaldsskólastigi og því er mikilvægt að skoða hvaða kröfur 

eru gerðar til stærðfræðináms í framhaldsskóla. Í aðalnámskrá 

framhaldskólans frá 1999 kemur fram að í stærðfræðinni hafi mótast 

tungumál sem hjálpar til við að koma upplýsingum á framfæri og að hún sé 

mjög mikilvægur þáttur í að skilja margt í umhverfi okkar. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Aðalnámskrá framhaldsskólans skiptist í almennan hluta (2011) og 

stærðfræði hluta (1999). Í almenna hlutanum er fjallað um þann ramma 

sem mótast hefur almennt í tengslum við nám og kennslu og er í anda 

gildandi laga. Í aðalnámskrá framhaldsskólans (2011) eru  sex grunnþættir 

sem hafa skal að leiðarljósi við námskrárgerð. Þessir þættir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og jafnréttindi, jafnréttindi og að 

lokum sköpun. Þessa grunnþætti má sjá í ýmsum útgáfum í hugmyndum af 

það sem kallast ný kennslufræði.  
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Ein þessara hugmynda kemur frá Fullan og Langworthy.  Þau segja að 

hugmynd þeirra að „nýrri kennslufræði til dýpra náms“ (en. New 

Pedagogies for Deep Learning), sé leið til að leitast við að bæta markmið í 

menntun og námi. Það sé leið til að búa til einstaklinga sem eru skapandi 

námsmenn, sem eru í sambandi og samstarfi við aðra, séu lausnamiðaðir og 

síðast en ekki síst, hamingjusamir einstaklingar. Þeir vilja að menntakerfið 

styðji við að unga fólkið taki virkan þátt í að skapa sýn sína á framtíðina 

(Fullan og Langworthy, 2014). 

Með hugmynd sinni um nýrri kennslufræði til dýpra náms (en. Deep 

Learning) setja þeir Fullan og Langworthy (2014) fram hvaða hæfileika (en. 

skills) þurfi að virkja til að ná fram dýpra námi: 

 

 Menntun manngerðar – Character education 

Hér skipta máli atriði eins og heiðarleiki, sjálfskönnun, ábyrgð, 
þrautseigja, samúð og skilningur, sjálfsöryggi, heilsa og velmegun 
einstaklingsins.  

 Borgaravitund – Citizenship 

Alþjóðleg samvitund, skilningur á og virðing fyrir öðrum þjóðum og 
menningu. Umhverfis- og mannréttindamál. 

 Samskipti – Communication 

Að geta átt í betri samskiptum bæði munnlega og skriflega. Að eiga 
auðvelt með rafræn samskipti. Hlustunargeta. 

 Gagnrýn hugsun og lausnaleit – Critical thinking and problem solving 

Að þjálfa gagnrýna hugsun til að hanna og stýra verkefnum, að taka 
ákvarðanir. 

 Samstarf – Collaboration  

Að þjálfa samstarf, að geta unnið með öðrum og geta lagt til málanna 
í samstarfi við aðra. Að þjálfa samstarfshæfileika á vefmiðlum. Að 
hafa skilning á fjölbreytileika mannsins. 

 Sköpun og ímyndunarafl – Creativity and imagination 

Efnahagslegt og félagslegt frumkvöðlastarf. Að íhuga verkefni og 
fylgja þeim eftir. Að sýna leiðtogahæfileika. 

(Fullan og Langworthy, 2014). 

Í námskránni (2011) er öllu námi í framhaldsskólanum skipt upp í fjögur 

þrep sem skarast við grunnskólann annars vegar og háskólann hins vegar. 

Þessi fjögur þrep eiga að lýsa stigvaxandi kröfum um þá þekkingu, leikni og 

hæfni sem nemendur þurfa að hafa tileinkað sér til að geta lokið námi. 
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Fyrsta þrepið er á mörkum grunn- og framhaldsskóla og felur í sér almenna 

menntun. Á öðru þrepi er verið að miða við stutta sérhæfingu. Við námslok 

á þriðja þrepi  er gerð krafa um enn meiri sérhæfingu og fagmennsku. Þá 

eru nemendur að búa sig undir háskólanám. Þegar nemendur hafa lokið 

þriðja þrepi eiga þeir að geta unnið sjálfstætt, þeir eiga að geta borið ábyrgð 

á skipulagi og úrlausnum og að lokum að geta metið eigin störf. Fjórða og 

síðasta þrepið fer ýmist fram í framhaldsskóla eða háskóla. Hér er 

sérhæfingin útvíkkuð og þá oft í tengslum við stjórnun, leiðsögn, þróun eða 

nýsköpun Í þessum ramma hafa verið skilgreind þau hæfniviðmið sem 

nemendur eiga að hafa á hverju þrepi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) .  

Hugtökin þekking, leikni og hæfni koma fram í námsbrautarlýsingum og 

áfangalýsingum og eru mikilvæg til að skýra hvers konar hæfni nemendur 

eiga að búa yfir. Til dæmis er ekki nóg að búa yfir þekkingu, heldur verður 

að vera hægt að greina þekkinguna og miðla henni. Það sama má segja um 

leikni. Leikni felst ekki bara í að geta nýtt sér aðferðir og þjálfað þær, heldur 

verða nemendur að geta valið réttar aðferðir. Hæfnin er svo falin í því að 

nemandinn hafi yfirsýn og geti hagnýtt þekkinguna og aflað sér nýrrar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Tafla 1: Skilgreining á hugtökunum þekking, leikni og hæfni  

ÞEKKING: 

 er safn staðreynda, lögmála, kenninga og 
aðferða. Hún er bæði fræðileg og hagnýt. 

 Þekkingar er aflað með því að horfa, lesa, 
hlusta á, ræða eða með upplifun og 
reynslu í gegnum athafnir. 

 Þekking er greind með því að ræða, 
flokka og bera saman. 

 Þekkingu er miðlað með fjölbreyttum 
tjáningaformum svo sem munnlega, 
skriflega eða verklega. 

HÆFNI: 

 felur í sér yfirsýn og getu til að 
hagnýta þekkingu og leikni. 

 Hæfni gerir kröfur um 
ábyrgðartilfinningu, virðingu, víðsýni, 
sköpunarmátt, siðferðisvitund og 
skilning einstaklingsins á eigin getu. 
Einnig skiptir sjálfstraust og sjálfstæði 
í vinnubrögðum máli. 

 Hæfni felur í sér greiningu 
nemandans á eigin þekkingu og leikni 
með því að bera saman, finna 
samband, einfalda, draga ályktanir og 
rökstyðja. Hæfni til að greina byggist 
á gagnrýninni hugsun og faglegri 
ígrundun. 

 Hæfni er miðlað með margvíslegum 
tjáningarformum þar sem 
vitsmunalegri, listrænni og verklegri 
þekkingu og leikni er fléttað saman 
við siðferðilegt og samfélagslegt 
viðhorf einstaklingsins. Hæfni gerir 
kröfu um sköpunarmátt, ábyrgð og 
virkni.  

LEIKNI: 

 er bæði vitsmunaleg og verkleg. Hún 
felur í sér að geta beitt aðferðum, 
verklagi og rökréttri hugsun. 

 Leikni er aflað með notkun á aðferðum 
og þjálfun í verklagi. 

 Leikni felur í sér greiningu með vali milli 
aðferða og skipulag verkferla. 

 Leikni er miðlað með því að beita 
vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum 
mismunandi tjáningarforma. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 39). 
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Eitt af þeim aðalatriðum sem nefnd eru í almennum hluta 

aðalnámskrárinnar er geta nemenda til að afla sér nýrrar þekkingar og að 

vera fær um að beita henni. Þannig verður námshæfni einn af 

undirstöðuþáttum í skólastarfi og það er forsenda þess að nemendur geti 

leitað sér þekkingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Námshæfni byggist jafnframt á að nemendur hafi öðlast sjálfsskilning og 

hafi áhuga á námsefninu. Þetta kallar á að skólakerfið bjóði upp á umhverfi 

sem sé örvandi fyrir þá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í aðalnámskrá, almennum hluta, kemur fram að hlutverk 

framhaldsskólans sé að stuðla að þroska allra nemenda og virkni þeirra í 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Framhaldsskólinn á að undirbúa nemendur 

undir líf og starf í þjóðfélaginu. Þar kemur einnig fram að starfshættir við 

nám og kennslu geti haft mikil áhrif á mótun nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Kennsla á síðustu öld fólst í því að veita ungmennum grunn og kunnáttu 

til að takast á við iðnvætt líf. Nú er öldin önnur og margt hefur breyst og því 

eðlilegt að námið breytist líka. Mikilvægt er að ungmennin geti unnið með 

öðrum, geti skapað nýjungar og innleitt þær (Fullan og Langworthy, 2014). 

Það kemur fram í aðalnámskrá frá 1999, stærðfræðihluta, að mjög 

mikilvægt sé að setja fram skýr vinnubrögð um aðferðir í öllum áföngum. 

Með vinnubrögðum er m.a. átt við að nýta sér tungumál stærðfræðinnar, 

æfa lausnir á verkefnum og þrautum, röksemdafærslu auk yfirfærslu á 

önnur svið. Einnig er mikilvægt að lögð sé áhersla á að þjálfa nemendur í að 

takast á við verkefni sem liggja ekki í augum uppi. Nemendur þurfa að fá 

þjálfun í að setja kunnáttu sína í samhengi við kunnuglega hluti og fá 

tækifæri til að beita stærðfræðinni við ýmis verkefni hins daglega lífs 

(Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Í aðalnámskránni kemur fram að það eru 5 þættir sem leggja þarf 

áherslu á þegar kemur að því að kenna stærðfræði: 

 Stærðfræði og tungumál:  

 Lausnir verkefna og þrauta 

 Röksamhengi og röksemdafærslur 

 Innri tengsl og yfirfærsla á önnur svið 

 Viðhorf til stærðfræðinnar 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Í aðalnámskrá framhaldsskólans, almennum hluta (2011), eru þessir þættir 

skilgreindir í hæfniviðmiðum. Þar er lögð áhersla á að nemandi geti hagnýtt 
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þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér. Hæfnin þarf m.a. að vera 

fólgin í:  

 Að nemandi geti á hagnýtan hátt miðlað stærðfræði í mæltu og 
rituðu máli 

 Skilið stærðfræðilega hugsun 

 Beitt hagnýtingu við lausnir á  þrautum og verkefnum 

 Geti fylgt röksemdafærslu 

 Geti nýtt sér stærðfræði daglegs lífs og almennrar menntunar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Ef litið er til hæfnimarkmiða í samræmi við aðalnámskrá 

framhaldsskólanna, almenns hluta (2011), á stærðfræði að vera á öðru og 

þriðja þrepi til að ljúka stúdentsprófi. Á hæfniþrepi tvö og þrjú er lögð 

áhersla á að nemendur hafi aflað sér hagnýtrar þekkingar og leikni til að 

geta m.a.: 

„... áttað sig á tengslum ólíkra aðferða 

... vitað hvernig spurningar leiða til stærðfræðilegra 

viðfangsefna og hvaða svara megi vænta ... 

... hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til ákvarðanatöku ... 

... beitt gagnrýnni og skapandi hugsun og sýnt áræðni, 

frumkvæði, innsæi og frumleika við lausnir ...“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Til þess að uppfylla þessi hæfnimarkmið þarf að sinna gagnvirkum 

verkefnum þar sem þjálfaður er dýpri skilningur nemandans fremur en að 

þjálfaðar séu hagnýtingar á æfingum í kennslustundum. 

Í Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytis (2014) er fjallað um 

hvernig eigi að bæta skólakerfið á Íslandi. Ein lausnin er að gera róttækar 

breytingar á kennsluháttum í náinni framtíð, þeir eigi að byggjast á auknu 

samstarfi nemanda og kennara. Eitt af því sem talað er um er að nýta sér 

stafrænar kennsluaðferðir. Mikilvægt sé að nám og kennsla taki mið af því 

sem tekur við þegar námi ljúki. Fram kemur í Hvítbók mennta- og 

menningarmálaráðuneytis: 



23 

 

Nýting stafrænnar tækni til náms og skemmtunar hefur vaxið 

hröðum skrefum, en að stærstum hluta utan skólanna. Hætt er 

við að viðbrögðin við þessari tæknibyltingu verði tilraunir til að 

halda aftur af nemendum eða að ýta kennurum til hliðar og 

setja tæknina í öndvegi. Hvorug leiðin gengur upp og því þarf 

að hugsa kennsluhætti og nýtingu fjölbreytts námsefnis frá 

grunni (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014, bls. 40).  

Þetta samræmist hugmyndum um vendinám þar sem áhersla er lögð á 

að nýta sér tæknina við að snúa kennslunni við. Að nemendur geti haft 

aðgang að efni frá kennara hvar og hvenær sem er ef þeir hafa aðgang að 

nettengingu.  

Eftir því sem Fullan og Langworthy segja er það sem þeir kalla „ný 

kennslufræði“ kennsluaðferð sem er byggð á samstarfi kennara og 

nemenda. Hún byggist á tæknisamfélaginu, hlutverk kennara er að 

verkstýra námi nemandans meira en hefur verið. Fullan og Langworthy 

koma fram með þessa nýju hugmyndafræði sem svar við þeirri 

tilvistarkreppu sem þeir telja að skólakerfið sé í. Tilvistarkreppunni lýsa þeir 

á þann hátt að nemendur séu áhugalausir um það nám sem fer fram og taki 

því ekki þátt í náminu. Kennarar séu fullir gremju og reyni að virkja 

nemendur en eigi erfitt með að vekja áhuga þeirra. Fullan og Langworthy 

líta svo á að núverandi kerfi sé að ýta bæði nemendum og kennurum út úr 

skólunum. Um leið er tæknin á hraðri uppleið og lokkar til sín bæði börn og 

fullorðna. Vilja þeir meina, að þarna sé gott tækifæri að sameina 

kennslufræði og tækni  (Fullan og Langworthy, 2014).  

Fullan og Langworthy (2014) segja að það muni skipta sköpum hvernig 

við nýtum tæknina til að bæta nám. Tæknin mun verða mikilvægur þáttur í 

námsumhverfi.  

 

2.3 Kennsluaðferðir og nám 

Mikilvægt er fyrir kennara að leita leiða til að nemendur nái sem bestum 

árangri. Kennslufræðingar hafa lengi velt því fyrir sér hvernig nám eigi sér 

stað og hafa ýmsar kenningar verið uppi um það hvernig nemendur læri og 

hvernig sé best að kenna þeim þannig að námsefnið höfði til þeirra. 

Í grein Guskey (2007) ræðir hann um að rannsakendur hafi lengi leitað 

leiða til að  nemendur nái betri árangri. Guskey nefnir að Benjamin S. Bloom 

hafi verið einn af þeim sem lagt hafi mest að mörkum til þess. Bloom kom 

fram með kenningar sínar árið 1968. Segir Guskey að Bloom hafi tekið eftir 
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því að ef allir nemendur fengju sömu kennsluna, þ.e. að allir nemendur  

fengju sömu leiðsögnina, myndi það leiða til þess að kunnátta nemenda 

væri mjög ólík og mismikil (Guskey, 2007). Bloom trúði því að hægt væri að 

hjálpa öllum nemendum til að ná góðum námsárangri ef þeim væri boðin 

kennsla við hæfi og því yrðu kennarar að auka fjölbreytni í þeim leiðum sem 

þeir nota til að miðla námsefni (Guskey, 2007). 

Bloom var sannfærður um að kennarar gætu haft mikil áhrif á nám þótt 

fleiri þættir komi til. Hann hafði tekið eftir því að flestir kennarar kenndu á 

einfaldan og alltaf sama hátt og gáfu nemendum sínum alltaf sama tíma til 

að læra. Þeir nemendur sem þetta form hentaði náðu góðum árangri. En 

stór hluti nemenda náði ekki eins góðum árangri. Kennsluaðferðir 

kennaranna hentuðu þeim ekki. Nemendur, sem voru með mismunandi 

bakgrunn lærðu á ólíkan hátt. Taldi Bloom að til að ná betri árangri og ná til 

fleiri nemenda yrðu kennarar að bjóða fjölbreyttari kennsluaðferðir 

(Guskey, 2007). 

Bloom segir að eitt helsta kennslutækið til að nýta sér leiðsagnarmat sé 

að gefa nemendum strax endurgjöf á hver staða þeirra sé og nýta það til að 

leiðbeina  nemendunum til að finna leið til úrbóta. Með öðrum orðum, þá 

vildi Bloom nota leiðsagnarmat sem hlut af kennsluferlinu til að greina 

námserfiðleika hjá einstaklingnum (Guskey, 2007). Á heimasíðu The Flipped 

Learning Network kemur fram að ein af stoðum vendináms sé faglegur 

kennari sem fylgist stöðugt með nemendum og er tilbúinn að gefa 

nemendum leiðsagnarmat til að meta vinnu þeirra (The Flipped Learning 

Network, 2015). Þetta er í samræmi við leiðsagnarmat Bloom (Guskey, 

2007). 

Bloom kom fram með leiðbeiningar um það hvernig ætti að nýta sér 

þessa kennsluaðferð og kallaði hana Learning for Mastery og seinna breytt í 

Mastery Learning (Bloom, 1968; Guskey, 2007). Bloom sagði að flestir 

nemendur, eða yfir 90 prósent, ættu að ná góðum árangri, ef þeir fengju 

réttar leiðbeiningar (Bloom, 1968). Vendinám býður upp á að nemendur 

geti leitað að upplýsingum hvar og hvenær sem er. Ef eitt efni hentar 

nemanda ekki, getur hann leitað að efni sem hentar betur. Kennari er ekki 

lengur eina uppspretta þekkingsar fyrir nemendur (The Flipped Learning 

Network, 2015).  

Til að ná fram því sem Bloom kallaði „Mastery Learning“ ættu kennarar 

fyrst að skipuleggja hvaða markmiðum þeir vilja ná á einni til tveimur vikum. 

Þeir ættu síðan að gera mat í lok tímabilsins til að kanna hvernig nemendum 

gekk miðað við markmiðin sem sett voru. Í stað þess að ljúka við námsefnið 

og halda áfram, er þeim nemendum sem hafa ekki náð settum markmiðum 
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gefið leiðsagnarmat á það sem þeir hafa lært og þeim veittar leiðbeiningar 

um það hvernig þeir geta haldið áfram. Um leið geta þeir nemendur sem 

hafa náð tilskildum árangri fengið verkefni sem henta þeim til að styrkja 

námsmarkmiðin enn frekar (Guskey, 2007).  

Eftir því sem Bloom segir eiga kennarar að finna verkefni sem munu leiða 

til þess að nemandinn geti lært námsefnið. Þessi verkefni eiga að vera 

einstaklingsmiðuð. Nemandinn getur nýtt sér ólíkar kennslubækur eða 

annað efni eins og myndbönd. Með þessum ólíku aðferðum á nemandinn 

að geta fengið það sem hann þarf til að ná góðum tökum á kennsluefninu. 

Bloom vissi líka að til voru nemendur sem gátu gert vel strax í fyrsta 

leiðsagnarmati. Þeim hentaði fyrsta leiðsögn kennara en til þess að dýpka 

enn frekar þekkingu á námsefninu eiga kennarar að veita nemandanum 

verkefni sem býður upp á að hann geti styrkt sig enn frekar. Þessi verkefni 

geta verið ólík eins og t.d. verkefni sem krefjast lausnaleita. Þessu ferli er vel 

lýst í mynd 1 (Guskey, 2007) og er í anda vendináms. Eins og fram kemur í 

skilgreiningu um vendinám breytist kennslustofan í gagnvirkt umhverfi (en. 

Interactive enviroment) þar sem kennarinn leiðbeinir nemendum á meðan 

þeir æfa námsefnið, sem þeir kynntu sér heima, fyrir kennslustundina. 

Námsefnið á að vera í samræmi við getu nemandans og því eiga ekki allir 

nemendur að vinna að sömu verkefnum (The Flipped Learning Network, 

2015; Bergmann og Sams, 2012). 

Eins og kemur fram á mynd 1 nýtir kennari leiðsagnarmat til að átta sig á 

hvar nemandi sé staddur í námsefninu. Ef nemandinn hefur ekki náð 

fullnægjandi árangri, hvað varðar  markmið 1, fær hann verkefni til að vinna 

að úrbótum. Þegar hann hefur náð markmiði 1 getur hann haldið áfram. Á 

meðan getur nemandi, sem hefur náð markmiði 1, fengið verkefni sem eiga 

að styrkja hann enn frekar og festa  kunnáttu hans í sessi áður en hann 

tekur stefnu á markmið 2. 

 

Mynd 1: Kennsluferli Bloom  "Master Learning", höfundur þýddi eftir teikningu 
Guskey (2007). 
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 Bloom taldi að í gegnum þetta ferli, þar sem er leiðsagnarmat og 

nemendur fá stöðugar leiðbeiningar um úrbætur, fái nemendur meiri 

leiðsögn heldur en með hefðbundnum leiðbeiningum og að líklegra sé að 

nemendur nái betri tökum á námsefninu. Einnig taldi hann að allir 

nemendur gætu lært það sem lýst er í námsefninu ef þeir fá þá aðstoð sem 

þeir þurfa (Guskey, 2007). 

        Mastery Learning hefur komið fram í ýmsum útgáfum í gegnum árin en 

tveir þættir koma alltaf fram þótt útgáfurnar séu mismunandi. Í fyrsta lagi 

eru það endurgjöf, úrbætur og verkefni sem styrkja (en. Feedback, 

Correctives and Enrichment) og að kennarar bjóði upp á stöðugt 

leiðsagnarmat. Bloom trúir því að þar sem nemendur séu ólíkir henti ein 

aðferð ekki öllum. Því sé mikilvægt fyrir kennara að bjóða upp á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Í öðru lagi taldi Bloom að mikilvægt væri, til að ná árangri, 

að hafa uppröðun kennslunnar skýra (en. instructual alignment). Það á að 

vera alveg skýrt hvað nemendur eiga að kunna og geta. Markmiðin eiga að 

vera alveg ljós. Kennarar eiga að geta tekið mikilvægar ákvarðanir þegar 

þeir meta nemendur (Guskey, 2007). Í vendinámi er lögð áhersla á að 

verkefni séu gagnvirk, þau eiga að styrkja þekkingu nemandans eins og 

kemur fram í kenningu Bloom. Hlutverk kennara sé að leiðbeina 

nemendum. Það er mikilvægt að kennari sé alltaf meðvitaður um það 

hvernig nýta skuli tímann best í kennslustofunni. Mikilvægt er að virkja 

nemandann og gefa honum mat á frammistöðu sinni (The Flipped Learning 

Network, 2015). Þetta er í samræmi við kenningu Bloom sem leggur áherslu 

á jafningjamat til að meta stöðuna og vera ávallt tilbúinn að bregðast við 

mismunandi aðstæðum í kennslustofunni. 

Ein leið til að ná fram ólíkum leiðum fyrir nemandann til að skilja 

námsefnið getur fengist með mismunandi efni; kennslubækur geta verið 

ólíkar í því hvernig hlutir eru útskýrðir. Vinnubækur eru ein leið fyrir 

nemendur sem eiga erfitt með að skilja textann í kennslubókinni. Sjónrænar 

aðferðir og kennslufræðilegir leikir (en. Audiovisual Methods and Academic 

Games) geta hjálpað sumum nemendum. Ekki er hægt nota alltaf sömu 

aðferðir á sömu nemendur, heldur á að bjóða upp á mismunandi aðferðir 

(Bloom, 1968). Í kennslustofu hjá Bergmann og Sams (2012) er hægt að sjá 

nemendur í ólíkum verkefnum. Einhverjir eru að framkvæma tilraunir á 

meðan aðrir horfa á myndbönd. Enn aðrir vinna í hópverkefnum. Í 

vendinámi er kennari ekki lengur eina uppspretta þekkingar, heldur getur 

nemandi leitað að kennsluefni hvar og hvenær sem er með aðstoð 

tækninnar (The Flipped Learning Network, 2015; Bergmann og Sams, 2012). 



27 

 

Kennsluaðferðir eru mismunandi og hver aðferð byggir á ólíkum 

forsendum og markmiðum. Margar kennsluaðferðir eiga rætur að rekja til 

ýmissa kenninga í tengslum við námssálarfræði og námskrárfræði. Einnig 

geta mismunandi skólastefnur haft áhrif á það hvaða kennsluaðferðir eru 

nýttar. Margar kennsluaðferðir eru nýttar í dag, hvort sem um er að ræða 

hefðbundna kennslu eða í vendinámi. Vendinám byggir á að innlagnir á efni 

séu það sem nemendur horfa á eða lesa heima. Innlagnir í formi 

myndbanda eru algeng í vendinámi. Í kennslustofunni eru svo ýmsar 

kennsluaðferðir nýttar, eins og þrautalausnir og hópvinnuverkefni. Þetta 

styður við hugmyndir Bloom um að bjóða fjölbreytt verkefni. 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) hefur skilgreint kennsluaðferðir sem: „ [...] 

það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það 

sem að er keppt.“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9) 

Hér er því um að ræða, eins konar vinnulag hjá kennara, hvernig  hann 

vill stýra vinnu sinni í kennslustundum og í samskiptum við nemendur. 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) hefur kynnt hina ýmsu flokka 

kennsluaðferða. Tvo af þessum flokkum er vert að nefna þar sem þeir 

tengja saman hugmyndir Blooms og það sem kemur fram í aðalnámskrá 

framhaldsskólans (2011). Þessir flokkar tengjast líka vendinámi.   

Fyrst ber að nefna þrautalausnir. Það eru aðferðir  sem öðrum fremur 

eru til þess fallnar að þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi. Hlutverk 

kennarans er að koma með krefjandi úrlausnarefni, að vekja nemendur til 

umhugsunar með spurningum og að vera útsjónarsamur við að leiða 

verkefnið áfram. Undir þennan flokk falla ýmsar rökþrautir, heilabrjótar og 

hlutverkaleikir þar sem nemendur leysa vandamál sem koma upp. Í öðru 

lagi er flokkur sem kallast sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Undir þennan 

flokk falla allar þær aðferðir og kennsluhættir sem gera kröfur um að 

nemendur vinni sjálfstætt, hvort sem þeir eru einir eða í hópum. Nemendur 

eiga verulegan þátt í að velja verkefnið og móta það og þróa. Í þennan flokk 

falla líka viðfangefni þar sem nemendur glíma við uppfinningar og 

hönnunarverkefni. Kennarinn hefur það hlutverk að vekja áhuga og virkja 

nemendur og vera þeim til ráðgjafar og aðstoða ef þarf (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Þessir tveir flokkar falla vel að hugmyndafræði 

vendináms, sem leggur áherslu á gagnvirk verkefni þar sem nemendur geta 

dýpkað þekkingu sína á því námsefni sem þeir kynntu sér heima (The 

Flipped Learning Network, 2015). 
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2.4 Nýjungar í kennslu 

Nýjungar í kennslu eru jafnmikilvægar og í öðrum greinum samfélagsins. 

Kennarar og nemendur nýta sér í auknari mæli tæknina til þekkingarleitar 

og kennslu en áður. Þetta hefur haft áhrif á hugmyndir manna um leiðir til 

kennslu og kenningar hafa sprottið fram. 

Hér er ætlunin að skoða hugmyndir og tækninýjungar sem nú þegar er 

farið að nota í skólum og líklegt er að hafa muni víðtæk áhrif til framtíðar. 

Sérfræðingar hjá Open University hafa tekið saman skrá um kenningar og 

aðferðir sem þeir telja að muni hafa mikil áhrif á það hvernig kennsla muni 

fara fram (Sharples, o.fl., 2014). 

Fyrst ber að nefna opið nám (en. Massive Open Social Learning) sem 

nýtir sér tækni samfélagsmiðla og býður upp á opin námskeið  á netinu. 

Markmiðið er að fá sem flesta til að taka þátt í umræðum og að skapa 

saman verkefni. Þannig er hægt að byggja á fyrri reynslu og að takast að 

byggja upp þekkingu. Háskólar eru farnir að bjóða upp á opin námskeið á 

netinu (Sharples, o.fl., 2014). 

Nám hannað af greinendum (en. Learning Design Informed by Analytics) 

er nýtt til að þróa námskeið eða kennslustundir sem eiga að hjálpa 

kennurum að skipuleggja heildstætt nám með hjálp tækni og kennslufræði. 

Markmiðið er að hanna nám sem leggur áherslu á námsmarkmið. Gögn eru 

nýtt til að meta og bæta hönnunina. Þótt gögnin geti bent til sambands á 

milli verkefna og frammistöðu, skýrir það ekki hvers vegna ólíkar aðferðir 

gefa ólíkar útkomur (Sharples, o.fl., 2014). 

Nú þegar hefur aukist töluvert að nemendur hafi aðgang að fartölvum, 

snjallsímum og spjaldtölvum sem gerir þeim auðvelt að koma með sín eigin 

tæki í kennslustofuna. Nemendur eru með tæki í skólanum sem geta 

hjálpað þeim í þekkingarleit. Af þessu leiðir að kennarar verða verkstjórar 

fremur en að vera aðaluppsprettan að þekkingu nemandans í 

kennslustofunni. Þetta er í samræmi við hugmyndir um vendinám. 

(Sharples, o.fl., 2014; The Flipped Learning Network, 2015 ). Einn möguleiki 

er t.d. að kennarar geta sett upp stuttar netkannanir sem þeir geta fengið 

strax svör við eftir að umfjöllun um viðfangsefnið í kennslustofu. Einnig er 

hægt að sleppa því að afhenda nemendum glærur eða nótur úr fyrirlestri, 

alveg eins er hægt að senda þeim þær rafrænt (Yee, Kevin og Hargis, Jace, 

2009).  

Nemendur verða sjálfstæðari því að þeir geta leitað sér upplýsinga hvar 

sem þeir eru. Þessi tæki geta líka verið aðstoðartæki til að safna gögnum. 

Nemendur geta tekið upp fyrirlestra og nýtt vefmyndavélar til að taka 
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myndir. En það reynir líka á nemendur jafnt sem kennara að láta tæknina 

ekki taka öll völd. Nemendur, sem hafa óheftan aðgang að Netinu, geta látið 

það trufla sig og farið að vafra óhindrað á því eða sent skilaboð til vina 

fremur en að sinna lærdómi. Mikilvægt er að skólar séu með skýrar 

leiðbeiningar um það hvernig notkun snjalltækja skuli háttað innan skólans. 

Einnig er mikilvægt að skólar gæti þess að nemendur, sem hafa ekki efni á 

þessum tækjum, missi ekki úr námi sínu vegna þess að þeir eru ekki með sín 

eigin tæki (Sharples, o.fl., 2014).  

Hugmyndafræðin „að læra til að læra“ (en. Learning to Learn) gengur út 

á það að nemandinn læri hvernig hann verður árangursríkur námsmaður 

(Sharples, o.fl., 2014). Þetta er í anda þess sem hægt er að sjá í vendinámi,  

þar sem nemandinn ber ábyrgðina og getur leitað að þekkingu hvar og 

hvenær sem er (The Flipped Learning Network, 2015). Fólk er alltaf að læra, 

en það sem oftar en ekki reynist erfitt, er að nema það sem aðrir kenna. Að 

læra til að læra-hugmyndin byggist ekki á því innihaldi sem fólk þarf að 

læra, heldur getu einstaklingsins til að þróa með sér aðferðir á þann hátt, að 

þegar hann verður í þeirri stöðu í framtíðinni að þurfa upplýsingar, hafi 

hann getuna til að sækja sér þær (Sharples, o.fl., 2014).  

Virkt mat (en. Dynamic Assessment) leggur áherslu á að skoða 

frammistöðu nemandans til að greina hvort hann eigi í námsörðugleikum. 

Matinu er ætlað að greina hugsanlega getu nemandans í námi fremur en að 

meta það sem hann hefur lært. Kennarar geta líka nýtt mat af þessu tagi til 

að greina hvort eitthvað sé í námsefninu sem nemendur eigi verr með að 

læra en annað, og þá leitað leiða til að aðlaga námsefnið á þann hátt að það 

henti nemendunum betur  (Sharples, o.fl., 2014).  

 

2.5 Bakgrunnur vendináms 

Vendinám er hugmyndafræði sem hefur verið að ryðja sér til rúms síðustu 

árin. Þegar rætt er um vendinám er venjulega vísað til, að sú kennsla sem 

venjulega fer fram í kennslustofunni er komin út úr henni, oft með hjálp 

tækninnar, þar sem nemendur geta hlustað á fyrirlestra og innlagnir af efni í 

formi myndbanda (Bergmann og Sams, 2012).  

Upphaf vendináms, eins og það er þekkt í dag, er hægt að rekja til 

tveggja framhaldsskólakennara í Colorado, Jonathans Bergmann og Aarons 

Sams. Þeir byrjuðu báðir að kenna árið 2006 við efnafræðideild í Woodland 

Park High School í Woodland Park í Colorado. Til að létta undirbúninginn við 

kennslustundirnar ákváðu þeir að undirbúa efnafræðikennslustundirnar í 

sameiningu. Þeir tóku eftir vandamáli í tengslum við mætingu. Nemendur, 
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sem misstu af tímum, áttu í vandræðum með að vinna námsefnið upp. Þá 

kviknaði hugmynd hjá Bergmann og Sams þegar Sams sá grein í tímariti sem 

fjallaði um það, hvernig taka mætti upp fyrirlestra með  power point-

glærum. Í framhaldi af því fóru þeir að skoða leiðir til þess að taka upp efni 

og gera það aðgengilegt fyrir nemendur sem misstu af tímum. Þeir sögðu að 

í upphafi hefði þetta verið hugsað til að aðstoða þá nemendur sem misstu 

af kennslustundum og þurftu að spyrja margs þegar þeir svo mættu. 

Myndböndin nýttu þeir síðan til að vísa í þegar nemendur voru að spyrja um 

efni sem þeir höfðu misst af. Nemendurnir fóru síðan að nýta sér að horfa á 

þetta efni þó að þeir hefðu ekki misst af tíma, heldur vildu þeir aðeins 

skerpa á því sem þeir höfðu áður lært í kennslustund (Bergmann og Sams, 

2012). 

Á þessum árum voru miklar framfarir í fjölmiðlunartækni. Hugmyndir 

höfðu sprottið upp um að nýta netið til að dreifa kennsluefni. Árið 2005 var 

YouTube sett á laggirnar sem gaf öllum möguleika á að vista myndböndin 

sín á netinu (YouTube, 2015). Khan Academy var stofnað á þessum árum 

eftir að hugmyndasmiður þess, Salman Khan, áttaði sig á að þarna var 

vaxandi markaður fyrir kennsluefni. Hann hafði áður nýtt sér YouTube til að 

vista myndbönd. Khan Academy var í upphafi fyrst og fremst hugsað sem 

kennslumyndbönd í stærðfræði, þótt seinna hafi fleiri fög bæst við (Khan 

Academy, 2015).  

Bergmann og Sams nýttu sér þennan möguleika og birtu fyrirlestra sína á 

YouTube. Þar sem myndböndin voru vistuð á YouTube, sem var opið öllum, 

fóru þeir að fá fyrirspurnir og tölvupósta frá öðrum kennurum sem vildu fá 

að vita meira um það sem þeir voru að gera (Bergmann og Sams, 2012).   

Það var svo skólaárið 2007-08 sem Bergmann og Sams (2012) ákváðu að  

taka upp alla fyrirlestra sína fyrir kennslustundir og setja á netið. Nemendur 

áttu að undirbúa sig fyrir tíma með því að horfa á fyrirlestrana. 

Kennslustundirnar voru nýttar til að aðstoða nemendur til að leysa verkefni 

tengd fyrirlestrunum. Kennarar voru til staðar þegar nemendur voru að 

leysa verkefnin og gátu aðstoðað nemendur. Þeim fannst þeir hafa mun 

betri tíma með nemendunum og fannst það vera vísbending um að hægt 

væri að koma meiru í verk heldur en í kennslustundum þegar nemendur 

þyrftu að byrja á því að hlusta á fyrirlestra.  

Í töflu 2 er sýnt hvernig tíminn eykst í kennslustundum þar sem 

nemendur hafa til að æfa sig á verkefni, annaðhvort sjálfstætt eða undir 

leiðsögn kennara. Í hefðbundinni kennslu var þessi tími milli 20 og 35 

mínútur en fer upp í 75 mínútur af 90 mínútna kennslustund. Báðir 

kennararnir vilja meina að þeir eigi í betra sambandi við nemendur sína 
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með þessari aðferð auk þess sem þeir telji að nemendur fái frekar kennslu 

við hæfi (Bergmann og Sams, 2012).  

Tafla 2: Kennslustund hjá Aaron Sams fyrir og eftir vendinám, þýðing eftir höfund.  

HEFÐBUNDIN KENNSLA KENNSLA MEÐ VENDINÁMI 

Athöfn: Tími: Athöfn: Tími: 

Upphitun 5 mín. Upphitun 5 mín. 

Fara yfir heimavinnu 20 mín. Sp. & sv. um myndband 10 mín. 

Innlögn á nýju efni 30 – 45 mín. Leiðbeind/sjálfstæð 

verkefnavinna og/eða 

rannsóknarstofa 

75 mín. 

Leiðbeind/sjálfstæð 

verkefnavinna og/eða 

rannsóknarstofa 

20 – 35 mín.   

(Bergmann og Sams, 2012, bls. 15) 

Fyrsta skólaárið (2006-07), sem þeir kenndu með aðferð vendikennslu 

(en. Flipped Classroom),  var engu breytt nema að nemendur áttu að hlusta 

á fyrirlestrana heima og síðan voru gerðar æfingar í tíma. Allir voru að fara á 

sama hraða. Bergmann og Sams voru mjög ánægðir með veturinn. Þeim 

fannst nemendur sínir hafa lært mun meira með þessari aðferð. Eins og fyrri 

ár áttu nemendur að vinna stærra lokaverkefni í efnafræði í lok árs. 

Bergmann og Sams urðu fyrir miklum vonbrigðum að nemendurnir náðu 

ekki betri árangri með vendikennslu (en. Flipped Classroom). Niðurstaða 

þeirra var að þrátt fyrir breytingarnar voru þeir að „ýta“ nemendum í 

gegnum námið á fyrirfram ákveðnum hraða, hvort sem þeir voru tilbúnir 

eða ekki. Það varð til þess að þeir þróuðu með sér vendinám af nýju tagi, 

sem þeir kölluðu Flipped Mastery Classroom og var byggt á því að 

nemendur þurftu að klára ákveðin markmið áður en haldið var áfram í 

námsefninu. Þetta gerðu nemendur á sínum eigin hraða. Með nýju 

aðferðinni þar sem nemendurnir fóru á sínum hraða kom í ljós að þeir urðu 

öflugri í náminu og sýndu betri árangur en nokkru sinni fyrr. Nemendurnir 

urðu sjálfstæðari í námi sínu (Bergmann og Sams, 2012). 

Einn af göllum við myndböndin, að mati Bergmann og Sams (2012), er að 

nemendur geta ekki spurt strax spurninga sem vakna. Þeir lögðu áherslu á 

við nemendur sína að ýta á pásu og skrifa hjá sér, þegar spurningar vakna. 

Þeir nemendur sem komu með ígrundaðar spurningar fengu ítarlegri 

útskýringar. Þetta gat líka gefið Bergmann og Sams hugmyndir um það sem 
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betur mætti fara, sérstaklega ef allir nemendur komu með sömu 

spurningarnar. Þá hefði eitthvað misfarist í útskýringunum. 

Þeir Bergmann og Sams (2012) telja að ungmenni kunni að meta þann 

sveigjanleika sem vendinám býður upp á. Nemendur geta skipulagt tíma 

sinn mun betur og unnið í kringum aðra hluti sem þeir þurfa að sinna, s.s. 

íþróttir eða önnur félagsstörf. Þeir telja jafnframt að þetta hjálpi nemendum 

sem eiga í erfiðleikum með nám. Þeir geti horft aftur og aftur á þau atriði 

sem þeir eigi erfitt með að skilja og með þessu nýja formi eyða kennarar 

mun meiri tíma í að ganga á milli nemenda og aðstoða við að leysa 

verkefnin, fremur en að vinna innlögn á töflu og kynna efni fyrir bekknum. 

Bergmann og Sams (2012) hafa trú á að vendinám og notkun 

tækninýjunga bæti nýtingu þess tíma sem kennarinn hefur með nemendum 

sínum. Ef nemandinn er búinn að kynna sér efnið áður en hann kemur og 

kennari þarf ekki að eyða löngum tíma í innlögn á efni er mun betri tími til 

að fara dýpra í efni með nemendum og leiða þá áfram í verkefnum. Þeir 

segja að vendinám hjálpi þeim að kynnast nemendum sínum betur. Þeir 

telja að kennarar eigi ekki eingöngu að vera til staðar að kynna efnið, heldur 

beri þeim jafnframt skylda til að hvetja nemendur og hlusta á þá. Mikilvægt 

sé að kennarar veiti nemendum sínum framtíðarsýn og þeir telja það 

mikilvægt að vera fyrirmynd. Þeir vilja þó taka það skýrt fram að þeir séu 

ekki að ýta undir að myndböndin á netinu komi í staðinn fyrir kennara og 

kennslu. Þvert á móti telja þeir að með myndböndunum gefist oft tækifæri 

til að fara dýpra í efnið með meiri umfjöllun þegar spurningar vakna hjá 

nemendum. Þeir telja að þetta hafi jákvæð áhrif á virkni í kennslustundum 

því að nemendur eru búnir að hugsa um efnið, melta það og eru tilbúnir 

með spurningar til kennara.  

Eftir því sem Bergmann og Sams (2012) segja skapar vendinám 

möguleika á að einstaklingsmiða nám. Kennarar eiga að sníða kennsluna að 

getu hvers og eins. Að miða nám við hvern og einn hefur sína kosti en í 

stórum bekkjum getur það verið mjög erfitt. Allir nemendur eru beðnir um 

að sitja í röðum og hlusta á sama efnið, hvort sem þeir eru tilbúnir til þess 

eða ekki. Veikleiki þessarar hefðbundu kennsluaðferðar er að ekki eru allir 

nemendur eins undirbúnir fyrir kennslustundina. Sumir nemendur hafa ekki 

þá grunnþekkingu sem þarf til þess að geta bætt við því sem um er rætt, 

aðrir hafa misst áhugann á náminu í því umhverfi sem nemandanum hefur 

verið boðið upp á. Því sé ekki hægt að ætlast til þess að allir séu að hlusta á 

það sama.   

Bergmann og Sams stofnuðu samtök sem kallast Flipped Learning 

NetworkTM. Markmið með samtökunum er að skapa vettvang fyrir kennara 
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til að finna þekkingu og efni svo að þeir geti kynnt sér og innleitt vendinám  

(Hamdan, McKnight, McKnight og Arfstrom, 2013). 

Á heimasíðu Flipped Learning NetworkTM kemur fram að hlutverk 

samtakanna sé að veita kennurum þekkingu, hæfni og tól til að innleiða 

vendinám á farsælan hátt. Þeir hafa sett sér þríþætt markmið; í fyrsta lagi 

að vera miðstöð sem kennarar leita til til að kynna sér vendinám, í öðru lagi 

vilja þeir hvetja og styðja við rannsóknir á vendinámi og í þriðja lagi vilja þeir 

veita kennurum aðgang að tækifærum til að  læra meira um vendinám með 

því að nýta sér námskeið og ráðstefnur um vendinám (The Flipped Learning 

Network, 2015).  

Bergmann og Sams (2012) benda á að margt sé það sem kennarar þurfi 

að huga að þegar þeir ákveða að nota vendinám við kennslu. Þeir telja að 

tíminn með nemendum sé illa nýttur ef þeir eiga að tala yfir þeim í 30 til 50 

mínútur á hverjum degi. Nýta megi tímann mun betur. Það er líklegra til 

árangurs ef nemendur fá tækifæri til að vinna saman að verkefnum og 

tengja þannig námsefnið sem þeir voru að læra um. Nemendur hafa líka 

betri möguleika á að þjálfa sig, ef þeir æfa sig í kennslustund undir leiðsögn 

kennara fremur en að hlusta á fyrirlestur í tíma og eiga svo að æfa sig einir 

heima. 

Bergmann og Sams (2012) segja að stuðningur stjórnenda sé afar 

mikilvægur. Að breyta kennsluháttum er hægara sagt en gert. Til þess að 

kennarinn geti sinnt starfi sínu vel þurfa stjórnendur að styðja við bakið á 

honum. Síðast en ekki síst hentar þessi kennsluaðferð best fyrir kennara 

sem er umhugað um hvernig kennarar þeir eru og að aðferðir þeirra séu að 

virka. Það er alls ekki hægt að taka í blindni upp aðferðir annarra, heldur 

verður hver og einn að gaumgæfa hvaða aðferðir sýna sig að vera 

farsælastar fyrir hann í hans eigin starfi (Bergmann og Sams, 2012). 

 

2.5.1 Vendinám og fjarnám 

Fjarnám er ekki nýtt af nálinni en hefur tekið töluverðum breytingum í 

kjölfar mikilla tækniframfara síðustu áratugi. Áður þekktust bæði 

bréfaskólar og nám í gegnum útvarp og sjónvarp (Ásrún Matthíasdóttir, 

2001). 

Með tilkomu tölvutækninnar hefur framboð á fjarnámi aukist. Þegar 

rætt er um fjarnám í dag er átt við að allir þættir námsins fari fram í gegnum 

tölvu og öll samskipti milli nemenda og kennara fari fram í gegnum netið og 

því hittast kennarar og nemendur ekkert eða lítið. Fólki er boðinn nýr 
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valkostur á að sinna námi, sem annars hefði ekki getað stundað nám, t.d. 

vegna búsetu (Ásrún Matthíasdóttir, 2001).  

Þegar litið er til fjarnáms þarf að skoða hverjum fjarnám hentar best. 

Þetta eru yfirleitt hópar sem annars hafa ekki tækifæri á að mennta sig, t.d. 

hópar sem eiga ekki heimangengt til náms, t.d. vegna fjölskylduaðstæðna 

(Guðrún Geirsdóttir, Harpa Pálmadóttir, Rögnvaldur Ólafsson, Sólveig 

Jakobsdóttir, Þorvaldur Pálmason og Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). 

Í fjarnámi er hægt að laga námsefni að ólíkum nemendum og geta þeir 

valið mismunandi leiðir og hraða til að fara í gegnum námsefnið (Ásrún 

Matthíasdóttir, 2001). Þetta er í anda þess sem kemur fram um vendinám 

hjá Bergmann og Sams (2014). Nemendur eiga að vinna á sínum eigin hraða 

og ljúka við námsmarkmið áður en haldið er áfram í námsefninu. 

Í rannsókn, sem var gerð í Singapore,  kom fram hjá Heng (2014) að 

vendinám hentaði ekki í fjarnámi. Hann talar um að tvö atriði séu mjög 

mikilvæg til þessa að vendinám virki. Í fyrsta lagi verði nemendur að vera 

viðstaddir í kennslustofu til þess að vinna í gagnvirku verkefni og í öðru lagi 

verði nemendur að vera búnir að undirbúa sig til þess að tímarnir í 

kennslustofunni virki (Heng, 2014). 

Rannsókn var gerð var í áfanganum Talað og ritað mál á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands semkenndur var með aðferð vendináms 

en í honum eru bæði staðarnáms- og fjarnámsnemendur. Í ljós kom að 

95,1% allra nemenda í áfanganum fannst vendinám viðeigandi kennsluform. 

Af fjarnámsnemendunum var hlutfallið 100%. Eins og hugmyndafræði 

vendinámsins gerir ráð fyrir voru skipulagðar vinnustofur fyrir báða hópa. 

Fram kom að nemendur voru ánægðir með vinnustofuna og átti það bæði 

við staðarnáms- og fjarnámsnemendur. Þegar allt kom til alls voru 

nemendur ánægðir með námskeiðið og þeim fannst vendinám henta vel 

(Ingibjörg B. Frímannsdóttir, 2015). 

 

2.6 Rannsóknir og skýrslur um vendinám 

Ýmislegt hefur verið skrifað um reynslu kennara af vendinámi.  

Í Háskólanum í Norður-Taiwan var m.a. framkvæmd rannsókn á  

námskeiði í stærðfræðigreiningu.  Námskeiðið stóð yfir í 5 vikur og í hverri 

viku var tveggja klukkustunda netfyrirlestur sem skiptist í mörg minni brot 

sem voru 10-15 mínútur hvert og tveggja klukkustunda umræður í 

kennslustofu. Nemendur tóku netpróf eftir hverja 2-3 netfyrirlestra og net- 

próf eftir hvern kennslukafla. Nemendur fengu einkunn sem skiptist eftir 
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60% mati á netverkefnum og 40% skriflegu prófi. Nemendur, sem mættu í 

kennslustundirnar, gátu unnið sér inn aukalega 10%. Rannsóknin var gerð til 

að kanna tvo þætti; áhuga nemenda á efninu og hversu ánægð þau væru 

með námskeiðið (Chen, Yang og Hsiao, 2015). 

Þegar nemendur fengu að svara opinni spurningu í lok námskeiðsins um 

það hver endurgjöf þeirra væri á námskeiðið reyndust nemendurnir frekar 

vilja tjá sig um það sem þeim fannst vera að námskeiðinu en það sem væri 

gott við námskeiðið. Í ljós kom að nemendur áttu töluvert erfitt með að 

aðlagast nýjum kennsluháttum. Þegar svörin við opnu spurningunni voru 

skoðuð kom í ljós að hægt var að raða þeim í flokka.  Rannsakendur greindu 

5 mismunandi flokka sem nemendurnir 209 gáfu athugasemdir við:  

 Fyrirlestrar á netinu 

Í þessum flokki komu 44 nemendur með athugasemdir. 
Nemendunum fannst að þarna væri of mikið efni sem þyrfti að fara 
yfir á of litlum tíma. Nokkrir bentu á að námsefnið væri kunnuglegt 
og þyrfti ekki að kenna það aftur. 

 Kennslumat á netinu (en. Online assessment) 

Nemendur í þessum flokki voru 40. Helsta athugasemdin í þessum 
flokki var að matið mætti bæta á þann hátt að nemendur fengju að 
vita hvaða svör væru röng.  Einnig komu athugasemdir eins og að 
spurningarnar væru of erfiðar og að þeir gætu ekki leyst þær þrátt 
fyrir að hafa horft á fyrirlestrana. 

 Fyrirmæli sem gefin voru beint (en. Face-to-face instructions) 

Í þessum flokki var 31 nemandi. Flestar jákvæðar athugasemdir voru 
um kennara. Sumir voru ánægðir með hvernig kennari leiðbeindi 
þeim, öðrum líkaði vel að kennari væri þolinmóður. En það voru þó 
nokkrir nemendur sem kvörtuðu undan því að kennslustofan væri 
ekki nógu vel skipulögð til þess að vera þeim til gagns við að leysa 
vandamál. 

 Gæði kerfisins 

Sjö nemendur gerðu athugasemdir í þessum flokki. Fjórir þeirra 
sögðu að bæta mætti kerfið án þess þó að taka fram hvernig ætti að 
gera það. Enn aðrir bentu á að það væri erfitt að skrifa 
stærðfræðitákn á lyklaborðunum og það væri erfitt fyrir nemendur 
að taka próf á netinu. 

 Samskipti á neti 

Fjórir nemendur kvörtuðu yfir því að erfitt væri að ræða um 
stærðfræði á netinu. Tveir aðrir sögðu að umræðurnar mætti 
auðvelda með annars konar umræðuumhverfi á netinu. Einn 



36 

 

nemandi spurði af hverju hann ætti að ræða stærðfræði á neti þegar 
hann gæti rætt viðfangsefnið við nemendur sem hann hitti í 
kennslustundum og bætti við að það ekki væri auðvelt að ræða 
stærðfræði á neti. 

(Chen, Yang og Hsiao, 2015). 

Rannsakendur komust að því að með vendinámi er tækifæri í 

kennslustofunni að bæta það upp, ef námsefni á vef hentar ekki getustigi 

nemandans. Þannig væri hægt að láta nemendur, sem hafa náð efninu vel, 

fá verkefni sem dýpka skilning þeirra enn frekar á meðan kennarar fara í 

gegnum námsefnið með þeim sem þurfa frekari aðstoð. Í rannsókninni kom 

fram að þótt nemendur væru ánægðir með kennsluefni og kennslumatið 

sem þeir tóku á vef námskeiðsins á eftir að hafa horft á kennsluefnið, þá 

vildu þeir meira skapandi nám og hugsun í kennslustofunni (Chen, Yang og 

Hsiao, 2015).  

Heng (2014) er kennari í School of Information Systems í Singapore. 

Hann ákvað haustið 2013 að prófa vendinám í forritun í einum bekk. 

Vonaðist hann til að nemendur tækju meiri þátt í kennslustundum og að 

reynsla þeirra af vendinámi gæfi þeim jákvæða upplifun af námskeiðinu. 

Heng undirbjó sig fyrir námskeiðið með því að gera myndbönd þar sem 

fjallað var um efni námskeiðsins. Hann gætti þess að myndböndin væru 

styttri en 20 mínútur hvert. Myndböndin voru sett inn á YouTube. Síðan 

gerði hann sjálfspróf fyrir hvert og eitt myndband.  Í kennslustundunum lét 

hann nemendur vinna saman í pörum að forritunarverkefnum (Heng, 2014).  

Þrátt fyrir að nemendur hefðu gefið jákvæða endurgjöf á þessu 

námskeiði hjá Heng, þá taldi hann að það væru ákveðnir annmarkar á 

þessari prófun á vendinámi. Í fyrsta lagi var þetta sumarnámskeið, þar sem 

nemendur höfðu annaðhvort fallið einu sinni í undanfara þessa námskeiðs 

eða í þessu námskeiði. Á venjulegri kennsluönn hefðu fleiri nemendur fallið 

undir það að vera sterkir nemendur. Þegar nemendur gáfu hrós og sögðu að 

vendinám væri árangursríkt, er ekki hægt að segja til um hvort það væri 

vegna myndbandanna eða vegna kennslustundanna eða sambland af hvoru 

tveggja. Svo virtist sem að nemendur væru jákvæðir gagnvart vendinámi af 

því að þeir töldu að þarna væri á ferðinni kennslufræði sem væri 

árangursrík. Höfundur taldi þó að ástæða væri til þess að halda áfram að 

prófa sig áfram með vendinám (Heng, 2014). 

Í upphafi hverrar kennslustundar nýtti Heng 15 mínútur til að ræða það 

sem gæti þurft frekari skýringar við á hverju myndbandi. Hann tók eftir því 

að fleiri nemendur tóku þátt í kennslustundunum en áður en hann tók til við 

að kenna samkvæmt vendináminu. Af því að nemendur voru að vinna í 
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pörum voru minni líkur á að að nemendur færu að vinna að einhverju sem 

tengdist ekki náminu. Ef nemendur lentu í vandræðum leituðu þeir til 

aðstoðarmanna kennara. Þegar á heildina var litið  fannst rannsakendum að 

vísbendingar væru um að vendinám gæfi góða raun en töldu frekari 

rannsókna þörf. Nemendur voru ánægðir með myndböndin og 

rannsakendum fannst að nemendur tækju virkari þátt.  

Í rannsókn, sem gerð var í Pennsylvania State University, á stórum bekk í 

verkfræði, kom í ljós að nemendur voru mjög jákvæðir gagnvartvendinámi. 

Þeim fannst að þeir skildu námsefnið betur með aðferð vendináms en með 

hefðbundnum aðferðum. Þótt tilraunin hefði verið talin vel heppnuð voru 

nokkur atriði sem rannsakendur töldu að mætti bæta. Ennfremur komu 

rannsakendur með ábendingar til kennara sem væru að íhuga vendinám: 

 Að láta nemendur taka próf á eftir hverju myndbandi til að tryggja 
að nemendurnir væru búnir að horfa áður en þeir mættu í 
kennslustundina. 

 Að gæta þess að myndböndin væru ekki lengri en 20-30 mínútur. 

 Að hafa stutta upprifjun á myndbandinu í upphafi kennslustundar til 
að draga fram það helsta sem kom fram. 

 Að nýta sér margmiðlunarefni í myndbandagerðinni til að halda 
nemendum áhugasömum.  

Rannsakendur töldu að vendinám væri árangursrík leið til að gera 

nemendur virka og bera ábyrgð á námi sínu (Zappe, Messner, Litzinger, Lee 

og Leicht, 2009). 

Árið 2012 gerðu Bishop og Verleger (2013) úttekt á rannsóknum sem 

höfðu verið gerðar á vendikennslu. Nemendur voru framhaldsskólanemar 

og háskólanemar (en. High School Pupils og Undergraduates). Upphaf 

Bishop og Verleger á þessari úttekt kom í kjölfar mikillar umræðu og greina 

um vendinám. Þetta vakti áhuga þeirra á að kynna sér það sem væri verið 

að rannsaka um vendinám. Áður en þeir gerðu úttektina drógu þeir þá 

ályktun að myndbönd yrði að nota í vendinámi og þeir skilgreina vendinám 

þannig að það sé kennslufræðileg tækni sem samanstandi af tveimur 

þáttum: gagnvirkum hópverkefnum í kennslustofu og beinum 

tölvusamskiptum utan kennslustofu, þar með taldir myndbandafyrirlestrar. 

Tafla 3 sýnir hvernig þeir greina frá hefðbundna kennsluaðferð þar sem 

fyrirlestrar eru haldnir í kennslustundum og nemendur vinna verkefni 

heima. Síðan er í töflunni það sem þeir kalla þrönga skilgreiningu á 

vendinámi. Ástæða þess, að þeir vilja hafa skilgreininguna þrönga, er sú að 

þeir vilja geta flokkað allar rannsóknir frá þar sem myndbönd eru ekki nýtt. 
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Þetta merkir einfaldlega að þeir litu svo á að ef ekki voru notuð 

kennslumyndbönd var ekki um vendinám að ræða (Bishop og Verleger, 

2013). 

Tafla 3: Aðgreining á hefðbundnu námi og þröngri skilgreiningu á vendinámi skv. 
Bishop og Verleger, þýdd af höfundi.  

  Í kennslustofu Utan kennslustofu 

Hefðbundin Fyrirlestrar Æfingar og lausnaleit 

Vendinám Æfingar og lausnaleit Myndbandafyrirlestrar 

 

Þeir félagar Bishop og Veleger (2013) segja að þrátt fyrir að víðari 

skilningur á vendinámi geti haft notagildi hafni þeir þó öllu slíku. Þeir hafna 

því af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi segja þeir að ef þeir noti of víða 

skilgreiningu sé ekki hægt að meta hvaða áhrif vendinámið hafi á 

rannsóknina og í öðru lagi sé algengt að nemendur lesi ekki það sem þeim 

er sett fyrir og því sé ekki hægt að meta hvers konar áhrif lesturinn hafði.   

Bishop og Verleger (2013) vilja dýpka aðeins skilgreiningu sína með því 

að koma fram með skýringarmynd (sjá mynd 2) sem á að  útskýra hvað það 

sé sem skipti máli í vendinámi. Í mynd 2 sýna þeir Bishop og Verleger 

hvernig vendinámi er skipt í það sem þarfnast beinna samskipta við 

nemandann (en. Student-Centerend Learning Theories), þar sem unnin eru 

gagnvirk verkefni. Hins vegar er það nám sem nemandinn getur stundað í 

gegnum tölvur og tölvutækni. Þar falla undir beinar leiðbeiningar kennara 

(fyrirlestur). Þessi tvö atriði lögð saman gera að mati Bishop og Verleger 

vendinám (2013). 

 

Mynd 2: Skilgreining Bishop og Verleger á vendinámi, þýdd af höfundi 
(Bishop og Verleger, 2013). 
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Þeir Bishop og Verleger (2013) segja jafnframt að þrátt fyrir að 

einföldustu skilgreiningar á vendinámi gefi í skyn að það sé einfaldlega verið 

að endurraða verkefnum á þann hátt að í skólanum fari heimavinnan fram 

og að fyrirlestrar séu settir nemendum fyrir til að hlusta á heima, þá sé 

málið ekki alveg svo einfalt í raun. Í vendinámi, skv. Bishop og Verleger,  er 

lögð áhersla á að verkefnin séu gagnvirk og lausnamiðuð hópverkefni. Þeir 

hafna öllum skilgreiningum þar sem gert er ráð fyrir að nemendur noti ekki 

myndbönd utan kennslustofunnar. Þeir hafna þeim af tveimur ástæðum. Í 

fyrsta lagi, ef skilgreiningin er of víð, er erfitt að meta hver áhfrifin eru. Í 

öðru lagi er algengt að nemendur lesi ekki það sem þeim er sett fyrir og því 

er erfitt að meta áhrif lesturs á vendinám. 

Í úttektinni, sem Bishop og Verleger gerðu, reyndist aðeins í 24 

rannsóknum af þeim 83 rannsóknum sem þeir skoðuðu í raun vera um 

vendikennslu að ræða að  mati þeirra (Bishop og Verleger, 2013). 

Þrátt fyrir að þær 83 rannsóknir sem Bishop og Verleger gerðu úttekt á 

hafi verið mjög ólíkar, var nokkuð mikið samræmi í svörum nemenda um 

það hvað þeim fannst um vendinám. Flestir þeirra voru jákvæðir gagnvart 

vendinámi, þó að fáeinir hafi alfarið verið á móti breytingunni þeirri sem 

gerð hafði verið á kennsluháttum. Flestir horfðu á myndböndin þegar þau 

voru sett fyrir og þar sem boðið var upp á valfrjáls myndbönd til viðbótar 

voru nemendur betur undirbúnir. Nemendur vildu heldur fá styttri 

myndbönd en löng. 

Ein af niðurstöðum úttektar Bishop og Verleger sýnir að nemendur hafa 

mjög mismunandi hugmyndir þegar kemur að vendinámi. Þótt nemendur 

séu jákvæðir gagnvart því vilja þeir heldur að fyrirlestrarnir séu fluttir yfir 

þeim af lifandi manneskju en á myndbandi. Og þó að þeir vilji halda í 

fyrirlestrana í kennslustofunni vildu þeir frekar eyða tímanum í gagnvirkt 

verkefni í kennslustofunni en að hlusta á fyrirlestra. Félagrnir Bishop og 

Verleger benda á að þrátt fyrir það að vísbendingar séu um það að 

nemendur læri betur með aðferðum vendináms sé frekari rannsókna þörf. 

Það þurfi að rannsaka frekar hvort námsmarkmiðum hafi verið náð (Bishop 

og Verleger, 2013).  

 

2.7 Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs 

Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, var stofnaður árið 2007 og er 

alhliða menntafyrirtæki sem er í eigu háskóla, fyrirtækja og 

almenningssamtaka. Frá stofnun Keilis hefur áhersla verið lögð á að bjóða 

upp á fjölbreytt háskólanám auk Háskólabrúar sem er undirbúningsnám 
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fyrir þá sem hafa ekki lokið stúdentsprófi. Yfirstjórn og starfsmenn skólans 

hafa frá upphafi lagt áherslu á að bjóða fram námssamfélag þar sem fer 

fram vandað nám og leiðandi á sviði kennsluhátta og tækninýjunga (Um 

Keili, 2014).  

Háskólabrú var fyrst sett á laggirnar þegar Keilir var stofnaður árið 2007 

og útskrifaðist fyrsti hópurinn þaðan árið 2008. Eftir það hefur útskrifast 

1201 nemandi. Soffía Waag Árnadóttir, forstöðumaður Keilis, segir að 

gerðar séu eftirfylgnikannanir í öllum árgöngum og sýni þær að 86% 

nemenda Háskólabrúar hafi haldið námi áfram eftir að námi þeirra í 

Háskólabrú lauk. Hún segir að langflestir fari í nám við HÍ, HA og HR en 

jafnframt fari nemendur áfram í háskólanám í Keili,  í orkufræði, og enn 

aðrir fara til útlanda í nám (Soffía Waag Árnadóttir, 2015). Ekki var hægt að 

fá tölur um það hversu margir af þeim sem hófu háskólanám hafi lokið því.  

Á heimasíðu Keilis kemur fram að markmiðið með Háskólabrú sé að 

nemendur séu vel undirbúnir undir háskólanám (Um Háskólabrú Keilis, 

2015). Þar er nefnt að í náminu sé mikið unnið í teymisvinnu og 

hópverkefnum. Jafnframt er sagt að kennarar og aðrir starfsmenn séu 

áhugasamir um að nýta tækni við kennslu með það að markmiði að gera 

nemendur virkari námsmenn (Um Keili, 2014). Eftir því sem segir á 

heimasíðu Keilis leggur skólinn áherslu á vendinám (einnig kallað spegluð 

kennsla, en. Flipped Learning). Þar er aðferðinni lýst þannig að fyrirlestrar 

og kynningar eru vistaðir á netinu svo að nemendur geti skoðað 

kynningarnar þegar þeim hentar og eins oft og þeir vilja. Nemendur geta 

sent spurningar um efnið til kennara. Einnig eru nemendur hvattir til þess 

að nota netið til að finna sér hentugt námsefni. Það kemur einnig fram að 

kennslustundirnar séu öðruvísi en gengur og gerist í  hefðbundnu námi. Þær 

eru nýttar fyrir verkefnavinnu og hópvinnu. Mikil áhersla er lögð á að 

nemendur beri sjálfir ábyrgð á námi sínu og líka hve mikilvægt það sé að 

nemendur komi vel undirbúnir fyrir kennslustundirnar (Vendinám - Spegluð 

kennsla, 2014). 

Í Keili eru fjögur meginsvið. Háskólabrú sem leggur áherslu á að undirbúa 

nemendur til háskólanáms, Flugakademía sem býður upp á fjölbreytt nám í 

tengslum við flug, Íþróttaakademía þar sem m.a. er boðið upp á 

einkaþjálfaranám og leiðsögumannanám í ævintýramennsku. Loks er 

tæknifræðin  sem er B.Sc.-gráða og er í samvinnu við Háskóla Íslands. Í töflu 

5 má sjá heildarfjölda nemenda eftir sviðum (Um Keili, 2014). 
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Tafla 4: Heildarfjöldi nemenda við Keili veturinn 2014-2015 

 Svið Nemendafjöldi 2014-2015 

Háskólabrú 245 

Íþróttaakademía 90 

Flugakademía 152 

Tæknifræði 69 

Samtals nemendafjöldi 556 

(Björk Guðnadóttir, 2015) 

Í töflu 4 sést að af 556 nemendum í Keili eru 245 í Háskólabrú, eða um 

44% af öllum nemendum skólans. Þetta er því langstærsta svið hans. Fjórar 

mismunandi deildir starfa innan Háskólabrúar: Verk- og raungreinadeild, 

viðskipta- og hagfræðideild, félagsvísinda- og lagadeild og að síðustu 

hugvísindadeild. Stærðfræðin er samkennd annars vegar í verk- og 

raungreinadeild og viðskipta- og hagfræðideild og hins vegar í félagsvísinda- 

og lagadeild og hugvísindadeild (Námsframboð Háskólabrúar, 2015). 

Veturinn 2014-2015 eru nemendur Háskólabrúar 245. Í töflu 5 má sjá 

hvernig nemendur skiptast á ólíkar leiðir Háskólabrúar (Björk Guðnadóttir, 

2015). 

Eins og fram kemur í töflu 6 eru heldur fleiri sem stunda nám í fjarnámi 

en staðarnámi. Nám með vinnu er kennt í fyrsta sinn veturinn 2014-2015 en 

þar eru aðeins 29 nemendur. 

Tafla 5: Fjöldi nemenda við Háskólabrú Keilis árið 2014-2015 

Háskólabrú Fjöldi 

Staðarnám 94 

Fjarnám 122 

Nám með vinnu 29 

Samtals 245 

(Björk Guðnadóttir, 2015) 

Í staðarnámi eiga nemendur að sækja kennslustundir í húsnæði Keilis. Í 

fjarnámi fer kennslan fram í gegnum netið, þar eru ekki eiginlegar 

kennslustundir fyrir utan beina útsendingu á kennslustund einu sinni í viku 

fyrir dæmatíma. Það er fyrir utan staðarlotur, í upphafi og um miðja önn, 

þar sem nemendur í fjarnámi þurfa að sækja sér kennslu í húsnæði Keilis. 

Bæði í staðar- og fjarnámi er krafa um að vinna bæði einstaklingsverkefni og 
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hópverkefni. Verkefnum er skilað í gegnum námsumhverfið Moodle sem 

allir nemendur hafa aðgang að. Nemendur hafa einnig aðgang að 

kennslumyndböndum sem kennarar setja inn á Moodle. Á Moodle hafa 

nemendur einnig aðgengi að eldri myndböndum frá fyrri kennurum í 

námskeiðinu auk vísana í námsvefi eins og Khan Academy. Annað námsefni 

er kennslubók sem nemendur verða að útvega sér. 

Námið í staðarnámi og fjarnámi er almennt eitt ár hjá öllum deildum 

Háskólabrúar, nema í verk- og raungreinadeild sem er þrjár annir (haust-, 

vor- og sumarönn). Í námi með vinnu er fyrirkomulagið með sama hætti og í 

fjarnáminu nema að þá er náminu dreift á tvö ár í stað eins (Námsframboð 

Háskólabrúar, 2015). 

Nemendur, sem sækja um nám í Háskólabrú, verða að uppfylla ákveðin 

inntökuskilyrði. Þeir eiga að hafa náð 25 ára aldri og þeir verða að hafa lokið 

að minnsta kosti 117 feiningum eða um 70 gömlum 

framhaldsskólaeiningum (sjá viðauka 5). Það er ígildi um helmings af 

hefðbundnu stúdentsprófi. Af þessum 117 feiningum verða að vera að 

lágmarki 6 feiningar í íslensku, 6 feiningar í stærðfræði og 6 feiningar í 

ensku. Auk þess er möguleiki á að fá starfsreynslu metna upp í 

einingafjöldann. Þannig getur nemandi, sem uppfyllir ekki 

lágmarksfeiningar, sótt um undanþágu ef hann hefur starfsreynslu sem gæti 

nýst honum í námi (Námsframboð Háskólabrúar, 2015).   Meðalaldur 

nemenda í Háskólabrú er 31 ár (Björk Guðnadóttir, 2015). 

í Háskólabrú Keilis greiða nemendur skólagjöld. Hver áfangi kostar 

37.500 kr. bæði í staðarnámi og í fjarnámi. Sem dæmi kostar í félagsvísinda- 

og lagadeild kr. 457.500 fyrir námið sem er tvær annir, þar sem 

staðfestingargjald kr. 75.000 er innifalið (Námsgjöld á Háskólabrú, 2015). 

Öll námsgögn og samskipti við kennara fara í gegnum námsumhverfið 

Moodle. Moodle er vefur sem nemendur geta skráð sig inn á og fengið þar 

aðgang að efni námskeiðsins. Kennarar setja þar inn myndbandafyrirlestra 

og þeir geta líka sett inn athugasemdir og skilaboð til hópsins. Hægt er að 

gera gagnvirk verkefni og próf í Moodle þar sem nemendur fá strax 

niðurstöðuna (rétt eða röng svör) og próf þar sem svarmöguleikinn er opinn 

og kennari fer yfir, eins og um hefðbundið skriflegt próf væri að ræða. Í 

Háskólabrú eru nemendur stundum látnir taka kaflapróf í gegnum 

námsumhverfið. Kennarar leggja áherslu á að nemendur fylgist daglega með 

námsumhverfinu (Handbók nemenda - Almennur Hluti, 2015). 

Eftir því sem forstöðumaður Háskólabrúar segir eru um 86% nemenda 

sem fara áfram í háskólanám að loknu námi Háskólabrúar, þó að ekki liggi 

fyrir tölur um þá sem ljúka háskólanámi (Soffía Waag Árnadóttir, 2015). 
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Greinilegt er að flestir, sem hefja nám og útskrifast frá Keili, ætla sér að nýta 

það til frekara náms. Þá er hægt að velta upp þeirri spurningu hvernig 

þessum nemendum hafi gengið í námi að lokinni Háskólabrú. Ein slík 

könnun hefur verið gerð við Háskóla Íslands. Könnunarpróf var lagt fyrir 

nýnema í stærðfræði til að kanna undirbúning nemenda og hvort þeir 

uppfylltu hæfniviðmið deildarinnar. Prófið var lagt fyrir nemendur sem voru 

nýnemar á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Í ljós kom að tengsl voru milli 

árangurs í könnunarprófinu og breytunnar framhaldsskóli. Í stuttu máli sagt 

skoruðu nemendur Keilis lægst á þessu prófi, meðalárangur var að 22,2% 

svara voru rétt. Almennt var árangurinn slakur í þessu könnunarprófi og 

náði aðeins innan við helmingur nemenda 50% árangri. Mikill munur var þó 

á meðalárangri í hæsta og lægsta skólanum, þar sem hæsti skólinn fékk 

meðalárangur 68,7%  (Anna Helga Jónsdóttir, Freyja Hreinsdóttir, Guðrún 

Geirsdóttir, Rögnvaldur G. Möller og Gunnar Stefánsson, 2013). Þetta vekur 

spurningar um hvort þetta nám sé að skila sér þegar nemendur koma í 

frekara nám. Þetta er þó aðeins ein könnun og þyrfti að skoða málið enn 

frekar. 

Stjórnendur Keilis leggja mikla áherslu á að allir vinni eftir hugmyndum 

um vendinám og þeir sjá til þess að allur tæknibúnaður og stuðningur við 

kennara sé til staðar.  Þetta kemur líka fram hjá stjórnendum á þann hátt að 

þeir hafa haft frumkvæðið að mörgum verkefnum í tengslum við vendinám, 

sem hefur verið í boði bæði fyrir starfsfólk skólans og annarra utan skólans.  

Dæmi um verkefnin, sem kennarar og stjórnendur í Keili hafa tekið þátt í, 

er vefurinn vendikennsla.is sem Námsgagnastofnun hefur sett upp eftir 

leiðbeiningum frá Keili (Um vefinn vendikennsla.is, 2015). Einnig hlaut Keilir 

30 milljóna króna styrk haustið 2014, ásamt samstarfsaðilum á Íslandi og í 

Evrópu frá Erasmusáætlun Evrópusambandsins. Þetta er verkefni er til 

tveggja ára og nefnist FLIP – Flipped Learning in Praxis. Á heimasíðu Keilis 

kemur fram markmiðið með verkefninu: 

Markmið verkefnisins er að þróa verklagsviðmið um 

innleiðingu vendináms í skólum þar sem upplýsingatækni er 

notuð til að auðga námsumhverfi nemenda. Áhersla verður 

lögð á vendinám í litlum og sérhæfðum skólum, sem og starfs- 

og iðngreinar. Einkum verður leitast við að afmarka og gera 

grein fyrir þeim þáttum í innleiðingarferli sem stuðla að 

árangursríkri notkun upplýsingatækni, einstaklingsmiðuðu 

námsumhverfi og verkefnamiðuðu námi. 

(FLIP - Erasmus+ Evrópuverkefni um þróun vendináms, 2015) 



44 

 

Afurðir, sem þetta verkefni á að skila, eru handbækur fyrir kennara sem 

vilja taka upp vendinám. Í tengslum við FLIP-verkefnið var haldin alþjóðleg 

ráðstefna í apríl 2015 og vinnubúðir um vendinám. Meðal leiðbeinenda 

voru Jonathan Bergmann og Aaron Sams (FLIP - Erasmus+ Evrópuverkefni 

um þróun vendináms, 2015).  

Þessi áhugi stjórnenda á að taka þátt í verkefnum í tengslum við 

vendinám og áhugi þeirra á að styðja við starfsfólk og kennara er einn af 

þeim þáttum sem Bergmann og Sams (2012) segja að sé afar mikilvægur ef 

vel eigi að takast að innleiða vendinám (Bergmann og Sams, 2012). 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina og framkvæmd hennar. Leitað 

er svara við spurningunni: Hvernig er stærðfræði kennd með aðferð 

vendináms í Háskólabrú Keilis og hvert er viðhorf nemenda og 

stærðfræðikennara til kennslunnar? Til þess að svara spurningunni var setið 

í kennslustundum og rætt við kennara um framkvæmd kennslunnar, 

undirbúning, skipulag og fleira. Viðhorf nemenda til kennsluhátta voru 

könnuð með spurningalistum og viðhorf stærðfræðikennara með viðtölum. 

Til samanburðar var rætt við framhaldsskólakennara á höfuðborgarsvæðinu 

sem kennir stærðfræði og hefur reynslu af vendinámi, um hvort eitthvað sé 

sameiginlegt með reynslu hans og kennara við Háskólabrú Keilis. 

Rannsóknargögn eru rekjanleg og birt með leyfi allra þátttakenda. 

 

3.1 Aðferð 

Framkvæmd var tilviksrannsókn (en. Case Study). Markmið með 

tilviksrannsóknum er að gefa sem nákvæmasta lýsingu á aðstæðum (Flick, 

2006). Tilviksrannsókn er ein gerð af eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Þessi aðferð hentar vel fyrir lítil úrtök til að fylgjast með athöfnum í sínu 

eðlilega umhverfi með það að markmiði að fá skilning á því ferli sem á sér 

stað í umhverfinu. Gögn eru lýsandi og byggjast að mestu upp á 

persónulegum nótum og mati þess sem rannsakar. Gallar eru að þessi 

aðferð lýsir einungis þeim aðstæðum sem skoðaðar eru en ekki er endilega 

hægt að heimfæra niðurstöður á þýðið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Til að undirbúa rannsóknina voru lesnar fræðilegar heimildir um 

vendinám og er fjallað um þær hér í kaflanum á undan.  Einnig var útbúinn 

gátlisti fyrir viðtöl við kennara (sjá viðauka 1), útbúinn spurningalisti fyrir 

kennara (sjá viðauka 2), auk spurningalista fyrir nemendur (sjá viðauka 3). 

Fylgst var með 6 kennslustundum í stærðfræði í Háskólabrú Keilis og rýnt 

í það efni sem lagt var fyrir þá vikuna. Heimsóttir voru tveir bekkir. Í 

Háskólabrú eru fjórar ólíkar deildir, en samkennt er í tveimur og tveimur 

deildum. Í verk- og raungreinadeild og viðskipta- og hagfræðideild eru 

kenndar 4 kennslustundir á viku. Farið var í tvær kennslustundir 

mánudaginn 16. febrúar og í tvær kennslustundir miðvikudaginn 18. 

febrúar. Í félagsvísinda- og lagadeild og hugvísindadeild eru hins vegar 
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aðeins tvær kennslustundir í hverri viku. Fylgst var með miðvikudaginn 18. 

febrúar.  

 

3.2 Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild 

Í bekknum voru  27  nemendur. Fylgst var með 4 kennslustundum (sjá nánar 

viðauka 6).  

Fyrri kennsludaginn var fylgst með í tveimur kennslustundum. Mættir 

voru 18 nemendur í báðar kennslustundirnar. Í fyrri kennslustund (sjá nánar 

í viðauka 6) byrjaði kennari á að kynna efni dagsins og hóf svo innlögn á 

tölvu með aðstoð teiknispjalds sem tengt var við tölvu. Allur tíminn var 

nýttur í innlögn, að undanskildum fáum mínútum í lok kennslustundar, 

þegar kennari dreifði lausnum á hópverkefnum til nemenda. Í einni 

kennslustundinni  þennan fyrri kennsludag  voru nemendur að reikna dæmi 

úr kennslubók. Í lok annarrar kennslustundar fengu nemendur að svara 

eftirfarandi spurningum með rafrænni könnun: 

 

 Hver var upplifun þín af þessari kennslustund? 

 Hvernig bjóst þú þig undir kennslustundina? 

 Hver er reynsla þín af vendinámi? 

 Hver er reynsla þín af annars konar námi en vendinámi? 

 Hefðir þú viljað fá svona kennslu/stunda nám á fyrri skólastigum?  

 Hvort finnst þér betra, vendinám eða aðrar kennsluaðferðir? Af 
hverju? 

Seinni kennsludaginn var fylgst með tveimur kennslustundum (sjá nánar 

í viðauka 6). Nemendur tóku þátt í parakeppni sem var til einkunnar. Í seinni 

kennslustundinni voru 16 nemendur mættir af 27. Kennari var með innlögn 

á töflu. Í lok kennslustundarinnar voru nemendur beðnir um að svara 

rafrænni könnun með eftirfarandi spurningum: 

 

 Hver var upplifun þín af þessari kennslustund? 

 Hvernig bjóst þú þig undir kennslustundina? 

 Hvernig nýtir þú þér efni sem sett er á vef námskeiðsins? 

 Hlustar þú og horfir á myndböndin fyrir tímana? Hversu oft? 

 Lestu námsbókina áður eða eftir að þú hlustar? 
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3.3 Félagsvísinda- og lagadeild, hugvísindadeild 

Í bekknum voru  29 nemendur. Fylgst var með 2 kennslustundum á sama 

degi (sjá nánar viðauka 7).  

Þar sem þessir nemendur koma aðeins einu sinni í viku í stærðfræðitíma 

var spurningalistinn aðeins lengri til að fá svör við sömu spurningum en hjá 

verk- og raungreinadeild og viðskiptadeild- og hagfræðideild.  

Í fyrri kennslustund byrjaði kennari á að kynna efni dagsins og hóf 

innlögn með  dæmaútreikningi á töflu (sjá nánar viðauka 7). Mættir voru 26 

nemendur af 29. Í seinni kennslustundinni var dæmatími þar sem nemendur 

voru að reikna dæmi úr kennslubók. Mættir voru 26 nemendur. Í lok 

kennslustundarinnar fengu nemendur senda rafræna könnun. 

Spurningalistinn var eftirfarandi: 

 Hver var upplifun þín af þessari kennslustund? 

 Hvernig bjóst þú þig undir kennslustundina? 

 Hver er  reynsla þín af vendinámi? 

 Hver er reynsla þín af annars konar námi en vendinámi? 

 Hefðir þú viljað fá svona kennslu/stunda nám á fyrri skólastigum?  

 Hvort finnst þér betra, vendinám eða aðrar kennsluaðferðir? Af 
hverju? 

 Hvernig nýtir þú þér efni sem sett er á vef námskeiðsins? 

 Hlustar þú og horfir á myndböndin fyrir tímana? Hversu oft? 

 Lestu námsbókina áður eða eftir að þú hlustar? 
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4 Niðurstöður 

Í niðurstöðum verður fyrst farið yfir niðurstöður í spurningakönnun hjá 

verk- og raungreinadeild og viðskipta- og hagfræðideild. Því næst er farið 

yfir félagsvísinda- og lögfræðideild og hugvísindadeild. Loks er skýrt frá 

niðurstöðum úr viðtölum við stærðfræðikennara Háskólabrúar. Að lokum er 

gerð grein fyrir viðtali við framhaldsskólakennara á höfuðborgarsvæðinu 

sem tekið var til samanburðar við kennara í Háskólabrúar Keilis. 

 

4.1 Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild 

Svörin við spurningunni í lok seinni kennslustundar, fyrri daginn, um hvernig 

upplifun nemendanna af kennslustundinni hefði verið, voru langflest 

jákvæð eins og kemur fram á mynd 3. Af nemendunum 18 voru 13 mjög 

jákvæðir eða 72%, 3 nemendur gáfu frekar hlutlaust svar eða um 17% og 

tveir nemendur, sem jafngildir 11%, sem svöruðu á neikvæðan hátt.  

 

Mynd 3: Dagur 1: Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Hver var 
upplifun þín af þessari kennslustund? 

Svörin við spurningunni í lok seinni kennslustundar, seinni daginn, um 

upplifun af kennslustundinni, voru sömuleiðis flest jákvæð. Á mynd 4 sést 

að af 16 nemendum svöruðu 10 á jákvæðan hátt eða 62% og 6 nemendur á 

hlutlausan hátt eða 38%. Enginn svaraði á neikvæðan hátt. 
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Mynd 4: Dagur 2: Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Hver var 
upplifun þín af þessari kennslustund? 

Ef teknar eru saman niðurstöðurnar úr báðum kennslustundunum hjá 

verk- og raungreinadeild og viðskipta- og hagfræðideild, þegar spurt var 

hver upplifunin væri af kennslustundinni, fengust alls 34 svör. Af þeim voru 

23 jákvæð eða 68%, 9 hlutlaus svör eða 26 % og neikvæð svör voru 2 eða 6 

prósent. 

Þegar nemendur voru spurðir um það hvernig þeir hefðu undirbúið sig 

fyrir kennslustundina voru 5 nemendur sem horfðu á fyrirlestra og 

reiknuðu, eða 31% nemenda, 4 nemendur horfðu eingöngu á fyrirlesturinn 

eða 25%, 3 nemendur reiknuðu eingöngu dæmi eða 19% og 4 nemendur 

undirbjuggu sig ekki fyrir þessa kennslustund eða 25%. 

Mynd 5: Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Hvernig bjóst þú 
þig undir kennslustundina? 
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Þegar nemendur voru spurðir um hvernig þeirra reynsla á vendinámi 

væri voru 13 nemendur af 18 jákvæðir eða 78%, 3 nemendur voru hlutlausir 

eða 17% og 1 nemandi var neikvæður eða 5%.  Sá nemandi orðaði það 

svona:  „Ekkert spes, mér finnst varla nein breyting á þessu og einhverju 

öðru, bara lærir í tímum eins og annars staðar, veit ekki alveg af hverju 

þetta er kallað vendinám“ (nemandi í Háskólabrú, 2015). 

Mynd 6:  Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Hver er þín 
reynsla af vendinámi? 

Þegar spurt var um hver reynsla þeirra væri af annars konar námi en 

vendinámi svöruðu 7 nemendur eða 39% að þeir hefðu jákvæða reynslu af 

annars konar námi, 3 nemendur voru hlutlausir eða 17% og 8 nemendur 

eða 44% voru með neikvæða reynslu af annars konar kennsluaðferðum. 

Einn orðaði það þannig að það ætti að henda öllu nema vendinámi. Annar 

nefndi að í hefðbundinni kennslu gæti maður ekki fengið útskýringar aftur 

nema ef maður bæði sérstaklega um það. Einn hinna hlutlausu nefndi að 

honum fyndist þetta ekki svo ólíkt. Honum fannst eiginlega ekki vera 

munur.  
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Mynd 7:  Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Hver er þín 
reynsla af öðru námi en vendinámi? 

Þegar spurt var hvort nemendurnir hefðu viljað vendinám á öðrum 

skólastigum svöruðu 15 nemendur af 18 já eða 83%, tveir svöruðu nei eða 

11% og einn nemandi svaraði ekki spurningunni eða 6%. 

Nemendurnir voru spurðir hvor þeim líkaði betur við vendinám eða 

hefðbundið nám. 15 nemendur svöruðu að vendinám hentaði þeim betur 

eða 83%, 3 nemendur svöruðu að hvort tveggja hentaði eða 17% en enginn 

valdi að annað nám en vendinám væri betra. 

 

Mynd 8: Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Hvort finnst þér 
betra vendinám eða aðrar kennsluaðferðir? 
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Þegar spurt var hvernig nemendur nýttu sér það efni sem sett var á vef 

voru 15 nemendur af 16 sem sögðust nýta allt eða flest efni á vef 

námskeiðsins eða 83%. Aðeins var einn sem sagðist nýta efnið takmarkað af 

16 nemendum eða 6% og gaf ekki frekari skýringar á því.  

Þegar spurt var hvort nemendur horfðu á myndböndin fyrir tímana og þá 

hversu oft svöruðu 4 af 15 nemendum að þeir horfðu oft á myndböndin eða 

27%, 5 nemendur horfðu einu sinni á myndböndin eða 33%, 6 nemendur 

horfðu stundum á myndböndin eða 40% en enginn nemandi horfði aldrei. 

 

Mynd 9: Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Hlustar þú og 
horfir á myndböndin fyrir tímana? 

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir læsu bókina á undan eða eftir 

að þeir hlustuðu á myndböndin voru 3 af 16 nemendum sem lásu bókina 

áður eða 19%. Þrír lásu bókina eftir að þeir hlustuðu á fyrirlesturinn eða 

19%. Fimm nemendur lásu bókina bæði á undan og eftir, eða eftir þörfum, 

eða 31% nemenda. Aðrir 5 nemendur lásu bókina aldrei eða 31%.   
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Mynd 10: Verk- og raungreinadeild, viðskipta- og hagfræðideild: Lestu 
námsbókina áður eða á eftir að þú hlustar? 

Nemendur í verk- og raungreinadeild og viðskipta- og hagfræðideild voru 

í heildina mjög ánægðir með kennsluna. Eins og sést á mynd 3 og 4 voru 

þeir annars vegar 72% ánægðir með kennsluna fyrri daginn og hins vegnar 

62% seinni daginn. Þeir voru langflestir ánægðir af reynslu sinni af 

vendinámi eins og fram kemur í mynd 6 eða 78%. Nefndu nemendur dæmi 

eins og að geta horft á kennsluefni heima. Þeim fannst jafnframt mikilvægt 

að hafa innlagnir í kennslustundum. Þegar nemendur voru spurðir um 

hvernig reynsla þeirra væri af öðru námi voru 39% nemenda jákvæð hvað 

varðaði aðra reynslu á meðan 44% voru neikvæð eins og sjá má á mynd 7. 

Flestir vildu hafa haft möguleika á vendinámi í fyrri skólagöngu eða 83% 

nemenda.  

Flestir nemendur eða 83% nýttu flest efni sem sett var á kennsluvef og 

um 27% nemenda horfðu oftar en einu sinni á myndböndin. 

Farið var í fjórar kennslustundir hjá verk- og raungreinadeild og 

viðskipta- og hagfræðideild  sem fyrr sagði (sjá nánar í viðauka 6). Í fyrstu 

kennslustund var kennari með innlögn. Nokkrir nemendur fylgdu  honum 

eftir  en mismikið. Kennari reyndi að fá nemendur með sér í 

dæmaútreikning á töflu. 

Í annarri kennslustund áttu nemendur að reikna úr kennslubók og 

kennari gekk á milli. Nemendur máttu vinna saman. Nokkur kliður varð í 

kennslustofunni. Flestir nemendur voru að vinna þó að nokkrir væru ekki að 

reikna. Kennari aðstoðaði þá nemendur sem báðu um aðstoð. Í lok 

kennslustundar bað kennari nemendur að svara spurningalista. 
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Í þriðju kennslustund var parakeppni. Tveir og tveir nemendur áttu að 

vinna saman. Þessi kennslustund var fjörug og sumum nemendum hljóp 

kapp í kinn.  

Í fjórðu kennslustund var kennari með innlögn. Þetta var rólegur tími 

eftir svo mjög fjörugan tíma á undan. Flestir voru að fylgjast með 

kennaranum og reikna með honum á töflu. Sumir nemendur vöfruðu í tölvu 

sinni frekar en að taka þátt í kennslunni. Í lok kennslustundar voru 

nemendur beðnir að svara spurningalista (sjá nánar í viðauka 6).   

 

4.2 Félagsvísinda- og lagadeild, hugvísindadeild 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður í í félagsvísinda- og lagadeild og í 

hugvísindadeild kom fram að af 26 nemendum voru 16 nemendur jákvæðir 

gagnvart upplifun sinni af kennslustundinni eða 61%. 8 nemendur voru 

hlutlausir eða 31% og 2 nemendur voru neikvæðir eða 8%. 3 nemendur af 

26 nefndu sérstaklega að hratt hefði verið farið yfir námsefnið eða tæplega 

12%. 

Mynd 11: Félagsvísinda- og lögfræðideild, hugvísindadeild: Hver er upplifun þín af 
þessari kennslustund? 
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Nemendur voru spurðir út í það hvernig þeir hefðu undirbúið 

kennslustundina. Þau svör fengust að af 25 nemendum voru 6 sem horfðu á 

fyrirlesturinn og reiknuðu dæmi eða 24%. 11 nemendur horfðu á 

fyrirlesturinn eða 44%. Tveir nemendur reiknuðu dæmi eða 8% og 6 

nemendur eða 24% voru óundirbúin. 

Mynd 12: Félagsvísinda- og lögfræðideild, hugvísindadeild: Hvernig undirbjóstu 
þig fyrir kennslustundina? 

Næst voru nemendur spurðir hver reynsla þeirra væri af vendinámi. Af 

26 nemendum svöruðu 25 að reynslan væri jákvæð eða 96%. Aðeins einn 

sagðist vera hlutlaus eða 4% og enginn var neikvæður út í kennsluna. 

Mynd 13: Félagsvísinda- og lögfræðideild, hugvísindadeild: Hver er reynsla þín af 
vendinámi? 

 Þegar nemendur voru spurðir út í reynslu sína af annars konar námi 

voru 7 nemendur af 26 jákvæðir út í reynslu sína af annars konar námi eða 
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27%. Fjórir nemendur voru hlutlausir eða 15% nemenda og 15 nemendur 

voru neikvæðir út í reynslu sína eða 58%. 

 

Mynd 14: Félagsvísinda- og lögfræðideild, hugvísindadeild: Hver er  reynsla þín af 
öðru námi en vendinámi? 

Þegar nemendur voru spurðir um hvort þeir hefðu viljað hafa vendinám 

á öðrum skólastigum voru 25 nemendur sem svöruðu já eða 96% og einn 

nemandi svaraði nei eða 4%. 

Næst voru nemendur spurðir hvort þeim líkaði betur við vendinám eða 

hefðbundið nám. Af 26 nemendum voru 25 sem vildu vendinám frekar en 

hefðbundið nám eða 96%. Einn nemandi var hlutlaus eða 4% og enginn vildi 

frekar hefðbundið nám.  
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Mynd 15:  Félagsvísinda- og lögfræðideild, hugvísindadeild: Hvort finnst þér betra 
vendinám eða aðrar kennsluaðferðir? 

Spurt var hvort nemendur horfðu á myndböndin fyrir tímana og þá 

hversu oft. 7 af 26 nemendum sögðu að þeir horfðu á myndböndin oftar en 

einu sinni eða 27%. Fimmtán nemendur horfðu á myndböndin einu sinni 

eða 58%. Fjórir nemendur horfðu stundum á myndböndin eða 15% en 

enginn horfði aldrei. 

 

Mynd 16: Félagsvísinda- og lögfræðideild, hugvísindadeild: Hlustar þú og horfir á 
myndböndin fyrir tímana? 

Að lokum voru nemendur spurðir hvort þeir læsu bókina á undan eða 

eftir að þeir hlustuðu á myndböndin. Tveir nemendur af 25 eða 8% lásu 

kennslubókina áður en þeir hlustuðu á myndböndin. Ellefu hlustuðu á 
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myndböndin á eftir eða 44%. Átta nemendur lásu bókina bæði á undan og 

eftir eða 32% og fjórir nemendur lásu ekki kennslubókina. 

Mynd 17: Félagsvísinda- og lögfræðideild, hugvísindadeild: Lestu námsbókina 
áður eða eftir að þú hlustar? 

Nemendur í félagsvísinda- og lagadeild og í hugvísindadeild voru í 

meirihluta ánægðir með upplifun sína af kennslustundinni eða 61% eins og 

sést á mynd 11.  

Á mynd 12 sést að um 44% horfði eingöngu á fyrirlestra fyrir 

kennslustundir en tæplega fjórðungur horfði og reiknaði dæmi.  

Langflestir eða 96% nemenda voru ánægðir með reynslu sína af 

vendinámi eins og sést á mynd 13. Nefndu nemendur dæmi eins og að gott 

væri að geta horft á myndböndin og auðveldara að skipuleggja tímann. 

Nenemdur voru bæði jákvæðir og neikvæðir þegar kom að reynslu af öðru 

námi eins og sést á mynd 14. Meiri hluti var þó neikvæður eða 58%. 

Nemendum líkaði mun betur við vendinám og hefðu viljað hafa það á 

öðrum skólastigum eða 96%.  

Allir nemendur í félagsvísinda- og lögfræðideild og í hugvísindadeild 

sögðust nýta efni vel sem sett var á vef. 

Eins og mynd 16 og 17 sýnir eru flestir eða 58% sem horfa aðeins einu 

sinni á myndböndin og flestir eða 44% lásu kennslubókina eftir að hafa horft 

á myndböndin. 

Í fyrri kennslustund (sjá viðauka 7) var kennari með innlögn og reiknaði 

dæmi á kennslutöflu. Nemendur mættu nokkuð seint. Nokkuð var um 

skvaldur. Margir fylgdust með því sem fram fór á töflu en þó nokkrir 

skvöldruðu eða vöfruðu á neti. 
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Í seinni kennslustundinni áttu nemendur að reikna dæmi í kennslubók og 

kennari aðstoðaði. Nemendur máttu vinna saman eða hver fyrir sig. Nokkuð 

mikið var um skvaldur og kennari bað um meiri vinnufrið. Í lok 

kennslustundar voru nemendur beðnir að svara spurningalista (sjá nánar í 

viðauka 7).  

 

4.3 Viðtal við kennara 

Tveir stærðfræðikennarar starfa við Háskólabrú Keilis, annar við staðarnám 

og hinn við fjarnám. Ekki var hægt að fá að hitta fjarnámskennarann en 

hann var tilbúinn að svara spurningalista. Var honum því sendur 

spurningalistinn í tölvupósti. Sendi hann svo listann útfylltan til baka. Viðtal 

var tekið við kennarann í staðarnámi þann 16. febrúar, í lok kennsludags. 

Einnig var tekið viðtal við stærðfræðikennara við framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu sem hafði unnið eftir hugmyndum um vendinám, til að 

fá samanburð á reynslu þeirra.  

 

4.3.1 Kennari í staðarnámi 

Kennarinn hefur starfað með hléum í 5 ár hjá Keili. Í byrjun kenndi hún með 

hefðbundinni aðferð, með innlögn og dæmaútreikningi. Seinna bættust 

myndböndin við.  

Undirbúningur fyrir kennslustundir byggist á því að taka upp myndbönd 

og setja á kennsluvef námskeiðsins. Þar er settur inn dæmaútreikningur. Í 

kennslustund er svo farið í fleiri dæmi á töflu með innlögn. Nemendur 

reikna svo dæmi í tímum en kennari gengur á milli og aðstoðar. 

Námsmat hjá öllum deildum í Háskólabrúnni er vinnueinkunn 40% og 

lokapróf 60%. Vinnueinkunnin samanstendur af paraverkefni, 

samvinnuæfingu, parakeppni, Moodleæfingu og óvæntu verkefni 

(ótímasett). Vetrareinkunn gildir aðeins ef lágmarkseinkunn á prófi er 5.  

Kennarinn telur að vendinám henti langflestum nemendum. Erfiðast er 

að halda þeim virkum.  

Hún telur einn helsta kost við vendinám vera að samskipti við nemendur 

í kennslustofunni séu miklu betri. Þau eru ekki eins stíf og þegar 

nemendurnir voru alltaf að reyna að elta hana á fleygiferð á töflunni. Núna 

sitji hún á móti þeim í stað þess að snúa baki við þeim uppi við töflu. Og 

nemendur sitja núna í hópum frekar en hefðbundnum bekkjarröðum. Henni 

finnst þeir líka betur undirbúnir en áður. Nemendur senda henni oft 
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fyrirspurnir sem hún setur svo inn á vef námskeiðsins þannig að allir aðrir 

geti líka séð. Henni finnst auðveldara að fá nemendur til að vera virka og 

þeir taki meiri ábyrgð á námi sínu.  

Helstu gallarnir séu hversu tímafrekt sé að koma breytingunni á, að 

útbúa allar upptökurnar og lagfæra upptökur. Hún bætir við, að hún þyrfti 

að vera meira skapandi í verkefnum. Henni hafi heldur ekki tekist að gera 

starfið einstaklingsmiðað, segir það vera mjög erfitt fyrir sig að ná þannig 

fram einstaklingsmiðuðu vendinámi.   

Hún telur að þessi aðferð henti langflestum. Að allir nemendur geti nýtt 

sér vendinám en að erfitt sé að finna eitthvað sem henti öllum. 

Þegar hún er spurð um hvort þessi aðferð henti alls ekki einhverju í 

stærðfræði segir hún að hún telji svo ekki vera. Hún segist vera orðin svo 

smituð af þessari aðferð að hún sjái eiginlega ekki neina galla.  

Hún telur að þessi kennsluaðferð henti sérstaklega vel nemendum Keilis. 

Þetta sé allt fullorðið fólk og það skipti máli (sjá nánar viðauka 8).   

  

4.3.2 Kennari í fjarnámi 

Fjarnámskennarinn hefur starfað hjá Keili rúm tvö ár en hefur rúmlega 20 

ára starfsreynslu sem kennari.  

Hann er mjög ánægður með vendinámsfyrirkomulagið í fjarnáminu og 

honum finnst það gera alla vinnu í samskiptum við nemendur hnitmiðaðri.   

Undirbúningur hans felst í því að undirbúa fyrirlestur með power point- 

glærukynningu á því sem hann ætlar að fjalla um og tekur svo upp dæmi því 

til stuðnings.  

Þar sem hann er fjarnámskennari eru ekki skipulagðar eiginlegar 

kennslustundir heldur setur hann fyrirlestra og verkefni á netið. Hann svarar 

svo tölvupóstum daglega, 7 daga vikunnar, og býður upp á stoðtíma einu 

sinni í viku á netinu sem er bein útsending. Síðan er ein vinnuhelgi í upphafi 

annar þar sem nemendur þurfa að mæta í tíma í Keili. Þar er bæði búið að 

leggja fyrir fyrirlestra fyrir vinnuhelgi, farið er í dæmaútreikninga og verkefni 

unnin.  

Kennarinn setur í kennsluáætlun það efni sem á að lesa með fyrirlestrum 

og þau dæmi sem eiga við en leggur það í hendur nemendanna sjálfra að 

velja hvort þeir lesi efnið áður eða eftir að þeir horfa á myndböndin.  

Fjarnámskennarinn skipuleggur námið þannig að nemendur eru allir að 

vinna og skila verkefnum á sama tímanum.  
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Námsmatið byggist á 50% lokaprófi sem tekið er í skólanum og svo 

vinnueinkunn 50% sem er ekki í samræmi við staðarnám þar sem lokaprófið 

er 60% og vinnueinkun er 40% 

Reynsla fjarnámskennarans af því hvernig nemendur vinna í vendinámi 

er mjög góð. Hann telur að nemendur Keilis séu mjög góðir og leggur 

áherslu á að hann sé ekki endilega að meina getulega séð, heldur að þeir 

séu virkir og sýni áhuga. Hann telur að það skipti máli að þeir eru eldri en 

nemendur almennt og hafi greitt fyrir námið sem auki líkurnar á að þeir vilji 

standa sig vel. Hann er jafnframt sannfærður um að vendinámið skili sér til 

nemendanna.  

Honum fannst helsta áskorunin við að hefjast handa við vendinám að 

byrja á því að taka upp fyrirlestrana og að reikna á teiknispjald sem tengt er 

við tölvuna, fremur en beint á töflu.  

Hann telur að helsti kosturinn við vendikennslu sé að nemendur fái 

fyrirlestrana á netinu og því nýtist tíminn með nemendum mun betur til 

verkefnavinnu. Það sem snýr að kennaranum þá sé er að möguleikinn á að 

nýta upptökurnar aftur sé jákvæður.  

Þegar hann er spurður hvort hann telji vendinámið ekki henta í einhverju 

námi  svarar hann því til að hann telji svo ekki vera.  

Hann telur jafnframt að það sé ekkert í stærðfræði þar sem vendikennsla 

henti ekki. Telur hann það vera fullvíst og segist þekkja vel til 

framhaldsskólaefnis í stærðfræði.  

Þegar hann er spurður um það hvort hann telji að þetta henti fyrir alla 

nemendur segir hann að það sé ekkert til sem henti fyrir alla. Það sé mjög 

persónubundið hvað henti hverjum og einum. En það eigi við um allt nám, 

ekki aðeins vendinám. Vendinám krefjist aga, viðkomandi verði að gefa sér 

tíma til að horfa á myndböndin.  

Kennarinn er spurður hvort hann telji að nemendur Keilis séu að 

einhverju leyti sérstakir sem geri þessa kennsluaðferð hentuga þar. Í því 

tilliti nefnir hann tvö atriði. Í fyrsta lagi að nemendur eru eldri en gengur og 

gerist í framhaldsskólum. Flestir séu yfir 25 ára og komnir með fjölskyldu og 

að þeir séu komnir til að sækja sér menntun. Í öðru lagi eru þessir 

nemendur að greiða háar upphæðir fyrir nám sitt og að það sé mikil 

hvatning til að standa sig í náminu. Þessi tvö atriði geri það að verkum að 

nemendurnir geri kröfur og séu mjög virkir í náminu.  
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4.3.3 Kennari við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu 

Kennarinn lýsti því sem hann hafði gert í sínum áfanga. Hann hafði útbúið 

kennslumyndbönd fyrir allt námsefni áfangans ásamt bæklingi sem 

nemendur gátu notað sem gátlista til að merkja við það sem þeir voru búnir 

með ásamt námsáætlun. Hann hafði skipt áfanganum upp í lotur og áttu 

nemendur að vinna sjálfstætt á sínum eigin hraða. Á  fyrirfram ákveðnum 

dögum átti að vera lotupróf og nemendur áttu þá að vera búnir með 

ákveðið efni.  

Strax í fyrstu lotu, eftir u.þ.b. mánuð, var fyrsta prófið. Þá kom berlega í 

ljós að nemendur höfðu ekki lært neitt fyrsta mánuðinn. Þá brá hann á það 

ráð að sýna myndböndin í upphafi kennslunnar og leiða nemendur þannig 

áfram í vinnu sinni.  

Hann sagði að nemendur hefðu alls ekki tekið ábyrgð og unnið eftir þeim 

hugmyndum sem fyrir þá höfðu verið lagðar. Kostir við þessa aðferð er að 

nemendur geta horft aftur og aftur á myndböndin en gallinn er sá að það 

þurfti að virkja nemendur til að sýna sjálfstæði.  

Hann sagðist nýta myndböndin áfram á þann hátt að þau væru á 

kennsluvef námskeiðsins en annars var hann farinn að kenna aftur með 

innlögn í kennslustund og dæmaútreikningi. 
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5 Umræða 

Megninviðfangsefnið í þessari rannsókn er að kynna sér vendinám í 

stærðfræðikennslu. Ef fylgst er með umræðu um vendinám á Íslandi er oftar 

en ekki Keilir nefndur í sömu andrá. Á heimasíðu Keilis kemur fram að lögð 

sé áhersla á vendinám í skólanum. Því var áhugavert að kynna sér þær 

aðferðir sem notaðar eru við kennslu í stærðfræði í Háskólabrú Keilis. 

Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða hvaða aðferðir Háskólabrú 

Keilis notar við vendinám. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna:  

 Hvernig er stærðfræðin kennd með aðferð vendináms í Háskólabrú 
Keilis og hvert er viðhorf nemenda og stærðfræðikennara til 
kennslunnar? 

Þegar fylgst var með kennslustundum í stærðfræði í Háskólabrú Keilis og 

þær aðferðir sem nýttar voru þar voru bornar saman við þær skilgreiningar 

á vendinámi sem kynntar voru í kafla 2.1 sést að stærðfræðin er ekki kennd 

þar með vendinámi. Það sést á því að þrátt fyrir að búið væri að leggja 

innlagnir í formi myndbanda fyrir kennslustundir eyddi kennari miklum tíma 

í innlagnir á töflu með dæmaútreikningi. Ef skoðuð er skilgreining 

vendináms sést að það er lykilatriði að þegar búið er að færa beinar 

leiðbeiningar út úr kennslustofunni er hægt að gera kennslustofuna að 

gagnvirku umhverfi þar sem kennarar og nemendur eiga í virkum 

samskiptum sín á milli. Kennari þarf alltaf að vera tilbúinn að aðlaga 

námsefnið og umhverfið eftir þörfum.  Í kennslustundum hjá Háskólabrú 

Keilis var kennari í aðalhlutverki og var með langar innlagnir með 

dæmaútreikningi. Kennararnir kenna með hefðbundnum aðferðum með 

innlögn og dæmaútreikningi en það eina sem var ólíkt því sem sést í flestum 

framhaldsskólum landsins var að þeir voru með hluta af innlögn á 

myndböndum sem nemendur gátu horft á utan kennslustundar. Það er 

alveg skýrt, að þótt vissulega sé verið að nýta sér myndbönd, er ekki um 

vendinám að ræða. Þrátt fyrir þetta eru bæði nemendur og kennarar vissir 

um að þeir séu að vinna eftir hugmyndum um vendinám.  

Þegar skilgreiningarnar eru skoðaðar í kafla 2.1 sést vel að vendinám 

hefur þróast nokkuð frá því sem var þegar Bergmann og Sam (2012) voru að 

byrja árið 2006. Þeir byrjuðu á því að snúa eingöngu náminu fyrst þannig að 

keyra alla nemendur á sama námsefninu á sama tíma, í það sem frekar 

þekkist í dag, þar sem kennslustofurnar eru orðnar gagnvirkar og 
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sveigjanlegt kennslurými (The Flipped Learning Network, 2015). 

Vendinámið á margt sameiginlegt með hugmyndum Bloom um það sem 

hann kallaði Mastery Learning. Seint á sjöunda áratug síðustu aldar kom 

Benjamin S. Bloom fram með kenningu sína um Mastery Learning. Þar var 

gert ráð fyrir því að eftir því sem nemendur fengju fleiri kennsluaðferðir til 

að vinna með, því líklegra væri að þeir næðu góðum tökum á náminu. 

Markmiðið var að nemendur, sem væru illa staddir, gætu með 

leiðsagnarmati fengið þá aðstoð  sem þeir þyrftu, á meðan sterkari 

nemendur væru að kljást við verkefni sem styrktu þá enn frekar, áður en 

haldið væri áfram í námsefninu (sjá kafla 2.3 og mynd 1). Þetta er í anda 

hugmynda um vendinám. Skilgreining á vendinámi, samkvæmt Flipped 

Learning Network (sjá kafla 2.1),  er að vendinám sé kennslufræðileg aðferð 

þar sem beinar leiðbeiningar (en. Direct Instructions) færast frá 

kennslustofu til námsaðstöðu einstaklingsins. Með því breytist 

kennslustofan, eða það rými þar sem hópurinn hittist, í gagnvirkt umhverfi 

þar sem kennarinn leiðbeinir nemendum á meðan þeir nýta sér þá þekkingu 

sem þeir kynntu sér heima (The Flipped Learning Network, 2014). Hér er 

lykilatriði sem tengir Bloom og hugmyndir um vendinám, að kennslustofan 

er gagnvirkt umhverfi þar sem kennari leiðbeinir. Nemendur eiga að vinna 

að verkefnum, til að styrkja kunnáttu sína, undir leiðsögn kennara.  Þetta er 

líka í anda hæfnimarkmiða í stærðfræði í aðalnámskrá (sjá viðauka 4).  

Tíminn, sem enn er verið að nýta í beinar innlagnir í kennslustundum, 

þar sem nemendur taka þátt með kennara í að leysa dæmi á töflu, er ekki í 

anda hugmynda um vendinám. Vissulega er verið að virkja nemendur í að 

taka þátt í að leysa dæmin eins og þekkist vel úr öðrum skólum á þessu 

skólastigi, en þetta eru frekar dæmi þar sem verið er að þjálfa aðferð, 

fremur en að þetta séu dæmi með þrautalausnum og það flokkast tæplega 

undir að vera gagnvirk verkefni. Það vantar verkefni sem flokkast undir 

þrautalausnir. Eins og kom fram í kafla 2.1 eru gagnvirk verkefni samheiti 

yfir þau verkefni þar sem nemendur eru að vinna að þrautalausnum og eru 

að dýpka þekkingu sína á því sem þeir höfðu aflað sér áður. Ekki er átt við 

æfingar sem nemandi gerir til að þjálfa aðferð.  

Kennarar á vegum Flipped Learning Network hafa dregið fram þau atriði 

sem þeir telja að séu sammerkt mismunandi sniði vendináms, sem þeir kalla 

fjórar stoðir vendináms, eða F-L-I-P, þar sem er áhersla á að umhverfi sé 

sveigjanlegt og í verkefnaskilum. Nemandi getur leitað að upplýsingum með 

hvaða hætti sem er til að dýpka skilnings sinn. Þetta er í anda Bloom, sem 

taldi að ólíkar leiðir skili betri skilningi hjá nemendum. Það sé ekki hægt að 

nota sömu aðferð á alla. Kennari er mikilvægur sem aldrei fyrr, hann þarf 

alltaf að vera meðvitaður um það sem á að fara fram í kennslustofunni og 



67 

 

nýta tímann markvisst. Kennari þarf að miða nám við einstaklinginn og vera 

ávallt tilbúinn að veita leiðsagnarmat svo að hægt sé að styrkja nemendur í 

þekkingu sinni.  

Þrátt fyrir tilraunir kennara til að virkja nemendur í kennslustund voru 

nemendur sem tóku ekki þátt, nemendur sem áttu það til að freistast á 

netmiðla, sumir fóru að spjalla og fylgdust alls ekki með því sem var að 

gerast í kennslustofunni. Nemendur á verk- og raungreinadeild og viðskipta- 

og hagfræðideild, sýndu meiri áhuga og tóku frekar þátt. Aftur á móti voru 

nemendur í félagsfræði- og lagadeild og hugvísindadeild, minna virk í 

þátttöku sinni í innlögn á töflu. Í verkefnavinnunni myndaðist nokkur kliður 

og vinnufriður mætti hafa verið betri.  

Þegar skoðuð eru svör nemenda við spurningalistanum sést skýrt að 

nemendur voru langflestir jákvæðir þegar kom að því að spyrja þá hvernig 

þeir upplifi að vera í vendinámi. Þeir sögðust frekar geta stýrt tíma sínum og 

að þetta form gæfi þeim frelsi til að vinna þegar þeim hentaði og það henti 

því vel fjölskyldufólki. Það væri líka gott að geta hlustað aftur á fyrirlestrana 

og að geta tekið sér hlé þegar þeim hentaði. En þeir vilja jafnframt meiri 

innlagnir í kennslustundum. Þeir voru líka ánægðir með verkefnavinnuna 

sem fór fram í kennslustundum og töluðu um að það væri gott að allir 

hjálpuðust að. Þetta er í anda niðurstaðna í úttekt Bishop og Verleger, þar 

kom fram hjá nemendum að þeir vildu gjarnan hafa valmöguleika á 

myndböndum en þeir vildu heldur hafa innlagnir í kennslustundum. En þótt 

nemendur vildu innlagnir í kennslustundum, fannst þeim enn betra að vinna 

að gagnvirkum verkefnum, þar sem nemendur ynnu saman að lausn  

(Bishop og Verleger, 2013). 

Nemendur eru vissir um að vendinám sé að ræða í Háskólabrú. 

Nemendur voru langflestir hrifnari af vendinámi, eða þeirri kennslu sem 

fram fer í Háskólabrú,  en öðrum kennsluaðferðum og þeir hefðu líka flestir 

viljað hafa fengið vendinám á öðrum skólastigum.  

Nemendur voru almennt jákvæðir eftir kennslustundirnar og þrátt fyrir 

að námið væri krefjandi töldu þeir sem höfðu undirbúið sig vel að tímarnir 

væru góðir. Nemendur nýta vel kennsluefni sem sett var á vef námskeiðsins 

og margir hlusta aftur og aftur á upptökur.  

Á sama hátt eru kennarar vissir að þeir séu að vinna eftir hugmyndum 

um vendinám. Þegar spurt var hvernig kennurum í Háskólabrú finnist að 

kenna eftir hugmyndum um vendinám kom fram að þeir væru mjög 

ánægðir með þetta kennsluform. Þeim finnist að nemendur fái meira út úr 

þessari aðferð en með kennslu með hefðbundnum hætti og að þeir læri 

námsefnið betur. Hér er hægt að velta því fyrir sér, hvort þetta snerti frekar 
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aldur nemenda  og áhuga, fremur en að myndbandið breyti svo miklu, en til 

þess að fullyrða þetta þarf frekari rannsóknir til. Kennurum í Háskólabrú 

fannst einn helsti gallinn á núverandi ástandi að ná þyrfti fram meira 

einstaklingsmiðuðu námi sem vendinám byggi mikið á. Það er verið að keyra 

alla í gegnum námið á sama hraða og öll verkefnaskil eru á sama tíma. Þetta 

er annað sem styður að ekki sé um vendinám að ræða. Hraðinn í yfirferð 

hamli því að það sé hægt að vinna meira að einstaklingsmiðuðum 

markmiðum. En þeir segja að á móti komi að það sé kostur að nemendur 

geta horft á myndböndin eins og hverjum og einum hentar, sem er ákveðið 

form af einstaklingsmiðuðu námi. Einnig sé það galli að það taki mikinn tíma 

að koma á breytingunum og vinnan við myndböndin sé mikil. Báðir 

kennarar töluðu um að vinnan við myndböndin skili sér seinna, þegar þeir 

séu komnir með mikið af myndböndum, sem megi svo endurnýta. 

Fram kom að kennarar bæði í Háskólabrú og í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu væru að vinna á sama stað í námsefninu með alla 

nemendur og að skila verkefnum á sama tíma. Þetta er ekki í anda 

vendináms né eftir hugmyndum Bloom né hugmynda um sveigjanleika í 

verkefnaskilum sem kemur fram í fjórum stoðum vendinám, F-L-I-P.  

Kennarar töldu fram sem ástæður tímaskort og að farið væri yfir mikið efni. 

Erfitt væri að finna leiðir til þess að nemendur gætu verið á sínum hraða við 

námið. Eins og kom fram hjá Bergmann og Sams (sjá kafla 2.5) byrjuðu þeir 

þannig að allir væru að skila á sama tíma, en það leiddi í ljós að sú aðferð 

skilaði sér ekki í betri árangri nemenda. Það var ekki fyrr en þeir breyttu 

aðferðum sínum og tengdu við hugmyndir um Mastery Learning Blooms, að 

árangurinn varð betri. 

Bergmann og Sams (2012) settu nemendum sínum fyrir að horfa á 

myndböndin, og á meðan þau horfðu var þeim uppálagt að hafa blað og 

skriffæri við sér við hönd. Nemendur voru hvattir að setja á pásu og skrifa 

strax hjá sér spurningar sem vöknuðu við að horfa á myndbandið. Allir 

nemendur áttu að koma með spurningar. Ekki voru kröfur um það hjá 

nemendum Háskólabrúar að koma með spurningar úr námsefninu. Hægt 

hefði verið að hefja kennslustund á að fá spurningar nemenda og vinna svo 

með þær í dæmum, fremur en að taka dæmi á töflu, án þess að vita hvort 

nemendur væru í vandræðum með dæmin eða hvort dæmin væru svipuð 

og þau sem nemendur hefðu þjálfað sig í heima, og kannski ekki þörf á að 

taka. Kennari á höfuðborgarsvæðinu hafði hvatt nemendur sína til að skrifa 

niður spurningar. Hafði hann útbúið skjal þar sem nemendur gátu sett inn 

spurningarnar en aðeins tvisvar alla önnina komu inn spurningar. Það var 

ekki skylda að setja neitt inn þar. Nemendur voru ekki virkir í náminu í 

framhaldsskólanum á höfuðborgarsvæðinu. Ef það er ekki skylda að koma 
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með spurninga, var erfitt fyrir kennarann að fylgjast með því hvort 

nemendur væru í raun búnir að kynna sér efnið. Hér hefði verið mikilvægt 

fyrir kennarann að virkja nemendur til að koma með spurningar og á þann 

hátt geta náð fram leiðsagnarmati í anda Bloom, til að kynna sér hvernig 

nemendur væru staddir. Hann hefði geta nýtt spurningarnar til að virkja 

nemendur til að ræða viðkomandi kennsluefni og þannig leitt nemendur út í 

verkefnavinnu. 

Kennararnir í Háskólabrú voru líka ánægðir með kennslufyrirkomulagið. 

Alveg var sama hvort var rætt við kennara í staðarnámi eða fjarnámi. Þeim 

fannst að nemendur lærðu námsefnið betur nú en áður en myndböndin 

komu til sögunnar. Þeir töluðu um að það væri vissulega mikil vinna í 

upphafi að gera myndböndin en það myndi koma þeim til góða. Að öðru 

leyti töldu þeir þetta vera til góða fyrir nemendur. Nemendur gætu horft 

aftur og aftur á myndböndin, allt eftir þörfum hvers og eins. Þrátt fyrir að 

búið væri að leggja inn efni í myndböndum og æfa þar hagnýtingu á 

dæmum var haldið áfram með hagnýtingu á dæmum með innlögn. 

Kennarar segja að það sé ósk nemenda að hafa innlagnir. Aðferðir 

fjarnámskennara voru ekki svo frábrugðnar þeim aðferðum sem 

staðarnámskennari viðhafði: Myndbönd með innlögnum og svo 

kennslustundir sem voru sendar beint út til nemenda sem gátu fylgst með 

þar sem hann reiknaði dæmi á spjaldtölvu sem birtist á skjá nemenda.  Þar 

gátu nemendur sent inn spurningar á meðan útsendingu stóð, eða áður. 

Engin gagnvirk verkefni voru unnin í fjarnáminu frekar en í staðarnámi. 

Annað sem kennarar töluðu um, var að þetta form hentaði vel 

einstaklingum í Keili, vegna þess að þetta væru eldri nemendur. Því gæti 

verið gott að hafa myndböndin og nemendur gætu frekar lært á þeim tíma 

sem þeim hentaði. Nemendurnir væru oft fjölskyldufólk. Annar kennarinn 

nefndi líka að hann hefði heyrt að vendinám hefði ekki gengið vel í þeim 

tilfellum sem hann kannaðist við í framhaldsskólanum. Kennarinn taldi að 

það gæti gengið ef nemendur bara kynntust þessari aðferð fyrr. Hinn 

kennarinn benti jafnframt á að kannski gerðu þessir nemendur líka meiri 

kröfur til kennaranna þar sem þeir væru búnir að greiða háar fjárhæðir fyrir 

námið. Það gerði þá ákveðnari í að standa sig í náminu. Fjarnámskennarinn 

tók svo sterkt til orða að hann hefði aldrei haft betri nemendur á sínum ferli 

en tók fram að hann meinti ekki getulega séð, heldur væri áhuginn á að 

standa sig í náminu svo mikill. Hér er mikilvægt að nemendur voru virkir. En 

hvort það var af því að þeir voru komnir inn í nám eftir hlé og að þetta væru 

eldri nemendur er ekki hægt að fullyrða með svona lítið úrtak.   
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Eftir því sem Bergmann og Sams segja er það alveg ljóst að ekki er allt 

vendinám eins. Er þá hægt að skilgreina stærðfræðikennsluna hjá 

Háskólabrú sem vendinám? Svarið við því er nei, vegna þess að þrátt fyrir að 

myndbönd séu notuð fyrir beinar innlagnir á efni utan kennslustofunnar  

nægir það ekki eitt og sér til að kallast vendinám. Það sem er sameiginlegt 

ólíku formi vendináms er að draga athyglina frá kennaranum og að 

nemandanum og náminu. Til þess að ná þessu atriði fram verða kennarar að 

spyrja sig að því í hvaða þætti kennslunnar þarf kennarinn að vera 

viðstaddur og hvar ekki. Flestir myndu svara því á þann hátt að beinar 

leiðbeiningar kennara í fyrirlestrarformi  falli undir það, og þess vegna er 

það mikilvægur þáttur sem snýr að vendinámi að taka fyrirlesturinn út úr 

kennslustofunni. En mikilvægt er að kennari sé viðstaddur þegar nemendur 

dýpka þekkingu sína með því að vinna gagnvirk verkefni í kennslustund. Þar 

er kennari að nýta verkstjórnarhæfileikana og er til stuðnings fyrir 

nemendur fremur en að vera í aðalhlutverki uppi við töflu (Bergmann og 

Sams, 2012).  

Ýmsar tækninýjungar undanfarna áratugi hafa gert það að verkum að 

nýjar leiðir hafa opnast í námi. Nemendur hafa auðveldan aðgang að neti, 

tölvum, spjaldtölvum og snjallsímum sem gerir það að verkum að nemendur 

geta tengst hvar og hvenær sem er. Hægt er að hlusta á kennsluefni, horfa á 

myndbönd, sækja námskeið og nám án þess að landamæri eða sýslumörk 

skipti máli. Þetta eru allt þættir sem hafa áhrif á það hvernig við horfum á 

framtíðina og hvernig við öflum okkur upplýsinga. Eins er boðið upp á 

fjarnám, sem hentar vel fjölda fólks sem annars hefði ekki haft möguleika á 

að stunda nám. Í vendinámi skipir máli að nemendur geta nýtt sér aðgang 

að kennsluefni hvar og hvenær sem er í gegnum netið (Bergmann og Sams, 

2012). 

Ef uppfylla á aðalnámskrá framhaldsskólanna, þar sem þekking, leikni og 

hæfni skulu fara saman, er mikilvægt að skoða verkefnaþáttinn og leita 

leiða til að finna verkefni sem reynir á að hagnýta þekkinguna fremur en að 

læra aðferðir og kunna að beita þeim.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að hugmyndir um vendinám 

margra kennara og fræðimanna séu að miklu leyti byggðar á því að telja að 

myndbönd séu lykillinn að vendinámi.  Þrátt fyrir það er ekkert sem bendir 

til þess að myndböndin séu lykillinn. Miklu frekar er að vinnulag í 

kennslustofu sé öðruvísi. En eins og kom fram hjá Bergmann og Sams (2012) 

þá eru það kennslustundirnar og hvernig þær eru nýttar sem eru lykillinn að 

því hversu vel gengur. Það var ekki fyrr en þeir breyttu því sem fram fór í 

kennslustofunni að árangurinn varð betri hjá nemendunum.  
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En þrátt fyrir að hægt sé að segja að í Háskólabrú sé ekki vendinám eru 

nemendur ánægðir með það fyrirkomulag sem þar er viðhaft. Nemendur í 

Háskólabrú eru virkir og vilja ná árangri. Þó ber að benda á að það úrtak 

sem hér var unnið með var það lítið að frekari rannsókna er þörf til 

samanburðar.  

Af öllu framangreindu er ljóst, að í Háskólabrú Keilis fer ekki fram 

vendinám í stærðfræði. Hvorki í staðarnámi eða fjarnámi. En kennarar jafnt 

sem nemendur hafa mjög jákvætt viðhorf til kennslunnar sem fer fram í 

Háskólabrúnni og þeir telja að sé vendinám. 
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6 Lokaorð 

Að mennta einstaklinga er vandasamt verk. Leiðir sem kennarar geta valið 

eru fjölmargar. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, hvort sem um hefðbunda 

kennslu er að ræða eða vendinám. Í menntastefnu þjóðar er lagt upp með 

það hvernig einstaklinga við viljum fá út úr menntakerfinu  

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um tilviksrannsókn á vendinámi í 

stærðfræðikennslu í Háskólabrú Keilis með það í huga að kynna sér hvernig 

stærðfræðinámi þar sé háttað með aðferðum vendináms. Niðurstöður sýna 

að ekki var um vendinám að ræða heldur hefðbundnar kennsluaðferðir með 

stuðningi myndbanda sem nemendur höfðu aðgang að. Þrátt fyrir að ekki 

væri um vendinám að ræða telja bæðir nemendur og kennarar að þeir séu 

að nota vendinám. Það kom jafnframt í ljós að  bæði kennarar og nemendur 

voru ánægðir með það kennslufyrirkomulag sem boðið er upp á í 

stærðfræðikennslu í Háskólabrú Keilis. Langflestir nemendur voru jákvæðir 

og fannst þeir læra stærðfræði vel, og þá er spurningin, hvort markmiði sé 

ekki náð, að hafa ánægða nemendur.  

Margt í þessari rannsókn vekur fleiri spurningar sem ekki er hægt að 

svara hér. Til þess þyrfti frekari rannsóknir. Umfang þessa verkefnis gefur 

ekki tilefni til alhæfingar um hvort kennsluhættir í Háskólabrúnni séu betri 

eða verri, með eða án myndbanda. Hægt er líka að velta þeirri spurningu 

upp hvort aldur nemenda hafi áhrif á hve virkir þeir eru í náminu  eða hvort 

það breyti einhverju að nemendur séu að greiða há skólagjöld.  

Starfi kennarans lýkur aldrei. Hann þarf alltaf að vera með fingurinn á 

púlsinum á því sem er að gerast í kringum hann, hvort sem um er að ræða 

tækninýjungar eða nýjungar í hugmyndafræði kennsluaðferða. Á síðustu 

árum og áratugum hafa breytingar verið afar örar og getur því stundum 

verið erfitt að fylgjast með því sem er að gerast.  

Kennarar þurfa alltaf að spyrja sig hvernig best sé að kenna. Að spyrja sig 

hvaða aðferðir henti nemendum og aðlaga kennsluhætti sína að því. Annað 

sem er mikilvægt er að kennarar hafi stuðning stjórnenda til að afla sér 

upplýsinga um nýjungar og fái tækifæri til að kynna þær hugmyndir sem 

þeir fá og hafi jafnframt að tækifæri til þess að prófa nýjar kennsluaðferðir. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Gátlisti fyrir viðtöl 

Gátlisti fyrir viðtal og um þann sem viðtal er tekið við. 

Dagssetning: 

Hvar er viðtalið tekið: 

Hversu lengi stóð viðtalið: 

Hver tekur viðtalið: 

Hver er viðmælandi: 

Starf viðmælanda: 

Einhverjar athugasemdir um viðtalið: (t.d. andrúmsloft, 

afslappað/stressandi, eða annað sem kemur upp) 
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Viðauki 2: Spurningalisti fyrir viðtöl við kennara 

 

 Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari? 

 Hvernig líkar þér að vinna eftir hugmyndum vendináms? 

 Hefur þú unnið sem kennari og notað aðrar kennsluaðferðir en 
vendinám?  - Hvaða kennsluaðferðir voru það? 

 Hvernig undirbýrð þú þig fyrir kennslustundirnar? 

 Hversu langan tíma tekur þú í að undirbúa myndböndin og/eða efni 
sem fer á netið? 

 Hversu langan tíma tekur þú í að undirbúa verkefni fyrir tíma? 

 Hvernig eru kennslustundir skipulagðar? Hversu stórir hópar eru? 

 Hvert er hlutverk kennarans í kennslustofunni? 

 Er einhver miðlun á efni í kennslustund? Ef já, þá hvers vegna og 
hvernig efni er valið að miðla? 

 Hvernig fer verkefnavinna fram í kennslustundum? Er einhver tækni 
(t.d. Ipad) notuð? 

 Eru verkefni einstaklingsverkefni eða hópvinna? (eða bæði?) Hvers 
vegna er það form valið? 

 Hvernig er tekið á því, ef nemandi er ekki undirbúinn fyrir verkefni 
sem lagt er fyrir í tíma? 

 Eru allir nemendur að vinna að sömu verkefnum á sama tíma? 

 Setur þú nemendum fyrir að lesa kennslubókina áður en þeir hlusta 
á upptökuna? 

 Hvernig eru tímar skipulagðir ef nemendur eru ekki að vinna að 
sömu verkefnum? 

 Hvernig gengur þú úr skugga um að nemendur 

o Hafi horft á upptökur? 

o Hafi lesið námsefnið (ef við á)? 

 

 

 

 Hvert fer námsmat fram? (próf, verkefni, þátttaka í tímum?) 

 Hvernig fer úrvinnsla á verkefnum og/eða prófum fram? 

 Eru allir nemendur að skila sömu verkefnum á sama tíma? 
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 Hver er upplifun þín á því hvernig nemendur vinna í vendinámi? 

 Telur þú að vendinám skili sér til nemendanna? 

 Hver var helsta áskorunin að kenna eftir vendináms aðferðinni? 

 Hverjir eru helstu kostir vendikennslu? 

 Hverjir eru helstu gallar vendikennslu? 

 Telur þú að þessi kennsluaðferð henti öllum námi? (Já/nei: 
afhverju/afhverju ekki?) 

 Er eitthvað tiltekið efni í stærðfræði þar sem vendikennsla hentar 
ekki? 

 Eru einhverjir nemendur sem þetta myndi ekki henta fyrir?  

 Er eitthvað sérstakt við nemendur Keilis sem gerir þessa 
kennsluaðferð hentuga? Spyrja um aldur, kyn, bakgrunn og hvernig 
þetta skiptir máli. 

  



82 

 

Viðauki 3: Spurningar lagðar fram fyrir nemendur 

 

 Hver var upplifun þín af þessari kennslustund? 

 Hvernig bjóst þú þig undir kennslustundina? 

 Hver er þín reynsla af vendinámi? 

 Hver er reynsla þín af annars konar námi en vendinámi? 

 Hefðir þú viljað fá svona kennslu/stunda nám á fyrri skólastigum?  

 Hvort finnst þér betra, vendinám eða aðrar kennsluaðferðir? Af 
hverju? 

 Hvernig nýtir þú þér efni sem sett er á vef námskeiðsins? 

 Hlustar þú og horfir á myndböndin fyrir tímana? Hversu oft? 

 Lestu námsbókina áður eða á eftir að þú hlustar? 
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Viðauki 4: Stærðfræði, hæfniþrep 1 – 4 skv. aðalnámskrá 
framhaldsskólanna 

STÆRÐFRÆÐI – hæfniþrep 1 

ÞEKKING: 

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:  

tölum og algebru: 

 forgangsröð aðgerða og algengum 
stærðfræðitáknum, 

 talnareikningum og deilanleika með lágum 
tölum,  

 brotum, prósentu-, hlutfalla- og vaxtareikningi, 

 snyrtingu og námundun talna 

 notkun tákna sem staðgengla talna. 
rúmfræði: 

 metrakerfinu, hnitakerfinu, mælingum, 
flatarmáli og rúmmáli, 

 færslu og einslögun mynda, stækkun og 
smækkun,  

 eiginleikar beinnar línu í hnitakerfi. 
talningu, tölfræði og líkindareikningi: 

 framsetningu gagna á myndrænu formi. 
 

HÆFNI: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og 
leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði: 

miðlunar í mæltu og rituðu máli: 

 sett sig inn í og túlkað útskýringar og 
röksemdir annarra af virðingu og 
umburðalyndi án fordóma, 

 skráð lausnir sínar skipulega, skipst á 
skoðunum um þær við aðra og útskýrt 
hugmyndir sínar og verk í mæltu máli og 
myndrænt, 

 áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við 
framsetningu, 

 greint og hagnýtt upplýsingar á fyrsta 
þrepi í stærðfræði í töluðu og rituðu máli, 
myndrænt og í töflum. 

stærfræðilegrar hugsunar: 

 unnið með merkingu og tengsl hugtaka í 
námsefninu, 

 áttað sig á hvers konar spurningar leiða til 
stærðfræðilegra viðfangsefna, hvers konar 
svara megi vænta, og spurt slíkra 
spurninga. 

lausna, þrauta og verkefna: 

 beitt skipulegum aðferðum við lausnir 
þrauta úr kunnulegu samhengi og útskýrt 
aðferðir sínar, 

 beitt gagnrýninni og skapandi hugsun og 
sýnt áræðni, frumkvæði, innsæi og 
frumleika við lausnir, 

 klætt hversdagsleg verkefni í 
stærðfræðilegan búning, leyst þau og 
túlkað lausnirnar, 

 notað lausnir verkefna við val, samanburð, 
áætlanir og ákvarðanir. 

röksemdafærlu: 

 fylgt og skilið röksemdir í mæltu máli og í 
texta, m.a. í sönnunum, 

 beitt einföldum samsettum röksemdum, 

 greint röksamhengi í röksemdarfræslum 
og gengið úr skukka um hvort þær eru 
rangar eða ófullkomnar. 

daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.: 

 í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista. 

LEIKNI: 

Nemandi geti notað í einföldu samhengi: 

táknmál: 

 forgangsröðun aðgerða og algeng 
stærðfræðitákn og túlkað þau í mæltu máli. 

 tölur og algebru: 

 talnareikning og deilanleika í lágum tölum, 

 almenn brot, prósentu-, hlutfalla- og 
vaxtareikning, 

 nákvæmni í snyrtingu og námundun talna, 

 jöfnur og jafnaðarmerki. 

rúmfræði: 

 metrakerfið, hnitakerfið, flatarmál og rúmmál 
algengra hluta, 

 færslur, stækkun og smækkun, kort og töflur, 

 eiginleikar beinnrar línu í verkefnum um 
línulegt samband. 

talningu, tölfræði og líkindareikning: 

 uppsetningu, aflestur og túlkun gagna á 
myndrænu formi og skoði þau með gagnrýni og 
tilliti til villandi notkunar, 

 líkindi atburða og metið afleiðingar þeirra. 

hjálpartæki: 

 reiknivélar og algeng tölvuforrit 
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STÆRÐFRÆÐI – hæfniþrep 2 

ÞEKKING: 

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings t.d. á:  

tölum, mengjum og algebru: 

 deilanleika út frá frumþáttum og tilvist 
rauntalna, 

 veldareglum, venslum velda og róta, 
tugveldarithætti, 

 algengum reiknireglum, algebrubrotum, 

 fyrsta og annars stigs jöfnum, ójöfnum. 

rúmfræði: 

 mikilvægi nákvæmni í mælingum, 

 hugtökum evklíðskrar rúmfræði og hnitakerfi á 
sléttum fleti, hlutföllum lengda, flatamála og 
rúmmála. 

föllum: 

 margliðum, hornaföllum, logra- og vísisföllum. 

talningu, tölfræði og líkindareikningum: 

 einföldum talningarreglum, 

 flokkun gagna og einkennishugtökum úr 
lýsandi tölfræði, 

 einföldum líkindum. 
 

HÆFNI: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem 
hann hefur aflað sér t.d. á sviði: 

miðlunar í mæltu og rituðu máli: 

 sett sig inn í og túlkað útskýringar og 
röksemdir annarra af virðingu og 
umburðalyndi án fordóma, 

 skráð lausnir sínar skipulega, skipst á 
skoðunum um þær við aðra og útskýrt 
hugmyndir sínar og verk í mæltu máli og 
myndrænt, 

 áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við 
framsetningu, 

 greint og hagnýtt upplýsingar á fyrsta þrepi 
í stærðfræði í töluðu og rituðu máli, 
myndrænt og í töflum. 

stærðfræðilegrar hugsunar: 

 skilið merkingu og tengsl hugtaka í 
námsefninu og unnið með þau,  

 vitað hvers konar spurningar leiða til 
stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða svara 
megi vænta og spurt slíkra spurninga, 

 gert greinamun á nauðsynlegum og 
nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnir 
verkefna, 

 hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til 
ákvarðanatöku í sértækum verkefnum. 

lausna, þrauta og verkefna: 

 beitt gagnrýninni og skapandi hugsun og 
sýnt áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika 
við lausnir, 

 beitt skipulegum aðferðum við að leysa 
þrautir, t.d. beitt prófun og ágiskun og sett 
upp í jöfnur, 

 klætt verkefni í stærðfræðilegan búning, 
leyst það og túlkað lausnina, 

 notað lausnir verkefna við val, samanburð, 
áætlanir og ákvarðanir. 

röksemdafærslu: 

 fylgt og skilið röksemdir í mæltu máli og í 
texta, m.a. í sönnunum, 

 beitt einföldum samsettum röksemdum, 

 greint röksamhengi í röksemdafærslum og 
gengið úr skugga um hvort þeir eru rangar 
eða ófullkomnar. 

daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.: 

 í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista. 

LEIKNI: 

Nemandi geti unnið af öryggi og sjálfstæði, beitt 
röksemdafærslu og hafi aflað sér þjálfunar í verklagi um 
t.d.: 

táknmál: 

 stærðfræðilega framsetningu viðkomandi 
námsefnis og túlkun táknmálsins á mæltu máli. 

tölur, mengi og algebru: 

 frumþáttun og deilanleika, tugveldarithátt, 
rauntölur, allar algengar reiknireglur og 
beitingu veldareglna, 

 meðferð algebrubrota og lausn annars stigs 
jafna. 

rúmfræði: 

 Evklíðskra rúmfræði og hnitakerfi á sléttum 
fleti, 

 línu- og snúningssamhverfu. 
föll: 

 tengsl jafna við föll og túlkun þeirra. 
talningu, tölfræði og líkindareikning: 

 beitningu talningarreglna, 

 flokkun gagna og einkennishugtök úr lýsandi 
tölfræði,  

 notkun einfaldra líkinda til að segja fyrir um 
atburði, meta áhættu, velja og taka 
ákvarðanir. 

hjálpartæki 

 vísindalegar reiknivélar og sérhæft 
stærðfræðiforrit 
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STÆRÐFRÆÐI – hæfniþrep 3 

ÞEKKING: 

Nemandi skal hafa aflað sér sérhæfðar þekkingar og 
skilnings: 

 

tölum, mengjum og algebru: 

 óendaleika talnakerfisins, tvinntölum og 
mengjaaðgerðum, 

 endanlegum og óendanlegum runum og 
röðum, 

 lausnum jafna, s.s. hornafalla og lograjöfnum. 
rúmfræði: 

 rúmfræðilegum hugtökum og viðfangsefnum í 
tvívíðum og þrívíðum hnitakerfum. 

föllum: 

 deildun helstu falla, einfaldra og samsettra, 

 heildun og venslum deildunar og heildunar. 
talningu, tölfræði og líkindareikningi: 

 samsettum talningarreglum, 

 líkindadreifingum og fylgnihugtakinu. 
 

HÆFNI: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá sérhæfðu þekkingu og 

leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði: 

miðlunar í mæltu og rituðu máli: 

 sett sig inn í og túlkað útskýringar og 
röksemdir annarra af virðingu og 
umburðalyndis án fordóma, 

 skráð lausnir sínar skipulega, skipts á 
skoðunum við aðra um þær og útskýrt 
hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í 
mæltu máli og myndrænt, 

 áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við 
framsetningu hugmynda og viðfangsefna 
og valið aðferð við hæfi, 

 greint og hagnýtt stærðfræðilegar 
upplýsingar á þriðja þrepi, hvort sem er í 
töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða 
töflum. 

stærðfræðilegrar hugsunar: 

 unnið með merkingu og tengsl hugtaka í 
námsefninu, 

 áttað sig á hvers konar spurningar leiða til 
stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða svara 
megi vænta og spurt slíkra spurninga, 

 gert greinarmun á nauðsynlegum og 
nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum 
verkefna,  

 skilið hvað felst í alhæfingu, 

 hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til 
ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum. 

lausna þrauta og verkefna: 

 beitt gagnrýnni og skapandi hugsun og 
sýnt áræði, frumkvæði, innsæi og 
frumleika við lausn yrtra verkefna, 

 leyst þrautir með skipulegum 
leitaraðferðum og uppsetningu jafna, 

 klætt yrt verkefni í stærðfræðilegan 
búning, leyst og túlkað lausnina, 

 notað lausnir verkefna sinna við val, 
samanburð, áætlanir og ákvarðanir. 

röksemdafærlsu: 

 fylgt röksemdafærlsu í mæltu máli og 
texta, 

 rakið sannanir í námsefninu, 

 greint hvenær röksemdafærsla getur talist 
fullnægjandi sönnun, 

 byggt upp einfaldar sannanir. 

daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.: 

 í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista. 
 

LEIKNI: 

Nemandi hafi fullt vald á, geti byggt eigin sannanir þar sem 
við á og hafi aflað sér þjálfunar í aðferðum og verklagi um 
t.d.: 

beitingu táknmáls: 

 allar meginreglur um stærfræðilega 
framsetningu og túlkun táknmálsins á mæltu 
máli. 

tölur, mengi og algebru: 

 óendaleiki talnakerfisins, endanlegar og 
óendanlegar runur og raðir, tvinntölur,  

 lausnir sérhæfðra jafna, s.s. hornafalla- og 
lograjafna. 

rúmfræði: 

 viðfangsefni í tvívíðum og þrívíðum 
hnitakerfum. 

föll, deildun og heildun: 

 deildun flókinna falla, s.s. vísis- og lografalla, 

 tengsl deildunar og heildunar. 
talningu, tölfræði og líkindareikningi: 

 samsettar talningarreglur, 

 líkur byggðar á talningu, líkindadreifingu og 
fylgni. 

hjálpartæki: 

 örugg notkun vísindalegra reiknivéla og 
stærðfræðiforrita með tillit til takmarkana 
þeirra. 
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STÆRÐFRÆÐI – hæfniþrep 4 

ÞEKKING: 

Nemandi skal hafa aflað sér fræðilegrar þekkingar og 
skilnings á t.d.: 

töflum og mengjum: 

 samleitni óendanlegra runa og raða. 
algebru: 

 hugtökum hreinnrar algebru, s.s. grúpum og 
flokkun þeirra. 

rúmfræði: 

 línulegri algebru, helstu hugtökum hennar og 
samhengi við rúmfræði. 

föll, deildun og heildun: 

 samleitnihugtakinu, 

 heildun með allvíðamiklum innsetningum. 
talningu, tölfræði og líkindareikningi: 

 sérhæfðum hugtökum, s.s. slembistærðum, 
tilgátuprófunum, öryggisbilum. 

 

HÆFNI: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá fræðilegu þekkingu og 
leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði: 

miðlunar í mæltu og rituðu máli: 

 sett sig inn í og túlkað útskýringar og 
röksemdir annarra af virðingu og 
umburðalyndis án fordóma, 

 skráð lausnir sínar skipulega, skipts á 
skoðunum við aðra um þær og útskýrt 
hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í 
mæltu máli og myndrænt, 

 áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við 
framsetningu og valið af öryggi aðferð 
sem við á, 

 greint og hagnýtt stærðfræðilegar 
upplýsingar í töluðu og rituðu máli, 
myndrænt og í töflum. 

stærðfræðilegrar hugsunar: 

 unnið með merkingu og tengsl hugtaka í 
námsefninu, 

 áttað sig á hvers konar spurningar leiða til 
stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða 
svara megi vænta og spurt slíkra 
spurninga, 

 gert greinarmun á nauðsynlegum og 
nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnir 
verkefna, 

 hvað felst í alhæfingu, 

 hagnýtt stærðfræðilega þekkingu til 
ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum. 

lausna þrauta og verkefna: 

 beitt gagnrýnni og skapandi hugsun og 
sýnt áræði, frumkvæði, innsæi og 
frumleika við lausn yrtra verkefna, 

 leyst þrautir með skipulegum 
leitaraðferðum og jöfnum, 

 klætt yrt verkefni í stærðfræðilegan 
búning, leyst og túlkað lausnina, 

 notað lausnir verkefna til að byggja á val 
sitt, samanburð, áætlanir og ákvarðanir. 

röksemdafærslu: 

 fylgt viðamikilli röksemdafærlsu í mæltu 
máli og texta, 

 greint hvenær röksemdafærsla getur talist 
fullnægjandi sönnun, 

 byggt upp eigin sannanir. 
daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.: 

 í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista. 
 

LEIKNI: 

Nemandi hafi fullt vald á, geti byggt eigin sannanir þar sem 
við á og hafi aflað sér þjálfunar í verklagi um t.d.: 

beitingu táknmáls: 

 allar meginreglur um stærðfræðilega 
framsetningu viðkomandi námsefnis, og túlkun 
hugmynda í táknmálinu á mæltu máli. 

tölur og mengi: 

 samanburð og rannsóknir á samleitni 
óendanlegra runa og raða. 

algebru: 

 helstu hugtök hreinnar algebru, s.s. grúpum og 
flokkun þeirra.  

rúmfræði: 

 aðferðir línulegrar algebru og tengslum hennar 
við rúmfræði.  

föll, deildun og heildun: 

 aðferðir til að rannskaka samfeldni. 
talningu, tölfræði og líkindareikning: 

 forrit til að vinna úr megindlegum gögnum. 
hjálpartæki: 

 örugg notkun vísindlegra reiknivéla og 
fjölbreyttra stærðfræðiforrita með tilliti til 
takmarkana þeirra. 
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Viðauki 5: Framhaldsskólaeiningar (fein.) 

Skilgreining á framhaldskólaeiningum, tekið úr aðalnámskrá 

framhaldsskólans, almennum hluta (2011). 

 

„Öll vinna nemenda í framhaldsskóla skal metin í stöðluðum námseiningum 

og skal að baki hverri einingu liggja því sem næst jafnt vinnuframlag 

nemenda. Öll vinna nemenda í fullu námi veitir 60 framhaldsskólaeiningar 

(fein.) á einu skólaári eða 30 einingar á önn. 

Ein framhaldsskólaeining samsvarar 18 til 24 klukkustunda vinnu 

meðalnemanda, það er að segja þriggja daga vinnu nemenda, ef gert er ráð 

fyrir sex til átta klukkustunda vinnu að meðaltali á dag, eftir eðli 

viðfangsefna og afkastagetu nemenda. 

 

Við útreikning á fjölda framhaldsskólaeininga er tekið tillit til: 

 þátttöku nemenda í kennslustund óháð kennsluformi, 

 vinnustaðanáms undir umsjón tilsjónarmanns, 

 starfsþjálfunar á vinnustað eða í skóla, 

 þátttöku í námsmati, svo sem próftöku, 

 heimavinnu, verkefnavinnu og annarrar vinnu sem ætlast er til að 
nemandi sinni. 

 

Stúdentspróf er miðað við 200 fein og námslok eru skilgreind á 

hæfnimarkmiði þrjú. Það að hafa stúdentspróf tryggir ekki sjálfkrafa aðgang 

að öllu háskólanámi.“ 
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Viðauki 6: Kennslustundirnar hjá verk- og raungreinadeild 
og viðskipta- og hagfræðideild 

 

Farið var í 4 kennslustundir: Tvær kennslustundir mánudaginn 16. febrúar 

og tvær kennslustundir miðvikudaginn 18. febrúar  

Nemendafjöldi í þessum bekk er 27  nemendur. 

Spurningalisti (sjá viðauka 3) var lagður fyrir nemendur í lok 2. og 4. 

kennslustundar. Aðeins fyrstu tvær spurningarnar voru lagðar fyrir bæði í 2. 

og 4. kennslustund. Ástæðan fyrir að skipta listanum var að hafa könnunina 

ekki of langa. 

 

1. kennslustund (mánudag 16. febrúar) 

19 nemendur af 27 eru mættir fyrstu kennslustundina. Nemendur  mæta 

frekar seint, jafnvel rúmlega eftir að kennslustund var hafin.  

Í þessari fyrstu kennslustund byrjaði kennari á því að kynna M.Ed.-nema 

og útskýra hvers vegna hann væri kominn. Tekið var fram að í lok seinni 

kennslustundarinnar þann daginn yrði stuttur spurningalisti lagður fyrir 

rafrænt og að lokum kynnti kennari efni dagsins. 

Því næst byrjaði kennari á innlögn uppi á töflu. Kennari notaðist við 

tölvubúnað þannig að hún sat á móti nemendum og gat skrifað dæmi sem 

birtust á töflunni. Kennari tók tvö dæmi úr æfingunni í kennslubók uppi á 

töflu. Þetta voru dæmi þar sem áfram var verið að þjálfa hagnýtingu á 

keðjureglunni. Kennari reyndi að virkja nemendur með því að koma með 

spurningar eins og hvað væri næsta skref. Nemendur voru misjafnlega virkir 

í umræðum um dæmin. Þessi tvö dæmi tóku um 40 mínútur. Þegar 

dæmaútreikningurinn á töflu var búinn dreifði kennari lausnum á 

hópverkefnum og fór hluti af kaffihléi í að ræða þetta hjá nemendum.  

 

2. kennslustund (mánudag 16. febrúar) 

19 nemendur af 27 voru mættir. Nemendur sátu og reiknuðu dæmi úr 

kennslubókinni og leituðu sér aðstoðar eftir þörfum. Kennari gekk á milli og 

aðstoðaði nemendur. Þeir máttu vinna saman. Margir nýttu sér það og 

unnu með sessunaut. Aðrir unnu einir, jafnvel með heyrnartól.  Sumir unnu 

ekki neitt. Stundum varð svolítill kliður í bekknum en flestir voru að ræða 

dæmi. Rétt fyrir lok tímans bað kennari nemendur að fara í tölvuna til að 

svara spurningalista.  
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3. kennslustund (miðvikudag 18. febrúar). 

26 nemendur mættir af 27. 

Seinni dagurinn byrjaði á því að nemendur fengu að fara í parakeppni. 

Þetta var verkefni sem gilti til verkefnaeinkunnar. Þá unnu þeir tveir og tveir 

saman. Kennari lét nemendur draga spil sem sagði til um það með hverjum 

þeir ættu að vinna. Þetta var tímasett verkefni. Þeir áttu að leysa 8 verkefni 

sem tengdust námsefninu sem þeir höfðu verið að vinna í. Þetta voru dæmi 

sem svipaði til þeirra sem þeir höfðu verið að vinna í áður, úr kennslubók. 

Þeir fengu aðeins eitt verkefni í einu og fengu ekki það næsta fyrr en rétt 

svar var komið í verkefninu á undan. Þeir urðu að hlaupa til kennara og fá 

staðfest að komið væri rétt svar áður en þeir fengu næstu spurningu. Það 

skapaðist mikil stemming og spenna. Nemendur virtust langflestir lifa sig inn 

í þetta og hafa gaman af. Einkunnagjöf fólst í því að þeir sem luku við allar 

spurningarnar innan 30 mínútna fengu 10, þeir sem kláruðu innan 40 

mínútna fengu 9. Þeir sem luku innan 45 mínútna fengu 8 og að endingu 

þeir sem höfðu tekið þátt allan tímann fengu lægst 7 (óháð hversu mörgum 

spurningum þeir náðu). 

 

4. kennslustund (miðvikudag 18. febrúar) 

16 nemendur mættir af 27. 

Eftir hádegi hélt svo kennslustundin áfram. Kennslustundin hófst á því að 

kennari tók fjögur dæmi úr kennslubók uppi á töflu. Kennari reyndi að virkja  

nemendur með sér, að fá þá til að taka þátt. Sumir nemendur komu með 

spurningar en ekki voru allir virkir. 

Þessi tími var mun rólegri en tíminn á undan. Flestir voru að fylgjast með 

en nokkrir létu hugann reika annað og fylgdust ekki með því sem fram fór á 

töflunni. Sumir nemendur voru uppteknir af tölvunni, þótt þeir ættu ekki að 

þurfa að nýta sér tölvuna á þessu stigi. 

Þegar innlögninni var lokið sagði kennari að hún væri nánast búin að fara 

í flest dæmin sem sett væru fyrir á kennsluáætlun fyrir þetta námsefni. Ekki 

voru önnur verkefni leyst í þessari kennslustund. 

Það var lítill tími eftir þegar innlögnin var búin og nemendur voru beðnir 

um að svara spurningalistanum fyrir þennan tíma. 
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Viðauki 7: Kennslustundirnar hjá félagsvísinda- og 
lagadeild og hugvísindadeild 

 

Farið var í tvær kennslustundir miðvikudaginn 18. febrúar  

Nemendafjöldi í þessum bekk er 29 nemendur. 

Spurningalisti (sjá viðauka 3) var allur lagður fyrir í 2. kennslustund, því  

að ekki vannst tími til að leggja fyrir í báðum kennslustundum.  

 

1. kennslustund 

Mættir voru 26 nemendur af 29.  

Kennari byrjaði á að kynna M.Ed.-nema og hvaða efni ætti að taka fyrir. 

Nemendur voru að mæta löngu eftir að innlögn hófst. 

Næst hóf kennari kennslustundina á innlögn á töflu og reiknaði nokkur 

dæmi. Ekki var farið í neitt fræðilegt, heldur eingöngu útreikninga. 

Margir fylgdust með og tóku þátt en nokkuð var um að nemendur væru 

að skvaldra eða að vafra á neti. Mun meira skvaldur var í þessari 

kennslustund en var hjá verk- og raungreinasviði og viðskiptasviði. Kennari 

reyndi að virkja nemendur með spurningum um hvað þeir teldu að ætti að 

gerast næst í útreikningum. 

 

2. kennslustund 

Mættir voru 26 nemendur af 29. 

Nemendur reiknuðu sjálfir dæmi í kennslubókinni. Þeir máttu vinna einir, 

saman í pörum eða litlum hópum. Kennari gekk á milli og aðstoðaði eftir 

þörfum. Mikið skvaldur var til að byrja með og fáir að vinna. Kennari þurfti 

að biðja um vinnufrið. Það tók nokkra stund áður en nemendur voru tilbúnir 

að fara að vinna.  Úthald var ekki mikið, þau duttu inn og út úr því að vera 

að reikna. En þegar leið á tímann voru samt flestir farnir að vinna.  

Í lok tímans voru nemendur beðnir að svara spurningalista. 
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Viðauki 8: Viðtal við staðarnámskennara 

 

Gátlisti fyrir viðtal og um þann sem viðtal er tekið við. 

Dagsetning: 16. febrúar 2015. 

 

Hvar var viðtalið tekið: Í fundarherbergi í Keili. 

 

Hversu lengi stóð viðtalið: Um 20 mín. 

 

Hver tók viðtalið: Sigrún Eugenio Jónsdóttir.  

 

Hver var viðmælandi: Hrafnhildur Jóhannesdóttir.  

 

Starf viðmælanda: stærðfræðikennari við Háskólabrú Keilis, staðarnám. 

 

Einhverjar athugasemdir um viðtalið: Andrúmsloft rólegt og þægilegt. Okkur 

virtist báðum líða ágætlega. 

Með leyfi Hrafnhildar var viðtalið tekið upp. 

 

 

SP: Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari? 

SV: Ég hef starfað frá 2008, sem sagt 7 ár fyrir utan 2 ár í fæðingarorlofi, 

þannig 5 ár. 

SP: Hvernig líkar þér að vinna eftir hugmyndum vendináms? 

SV: Bara ótrúlega vel, þetta er eitthvað sem hentar mér mjög vel (innskot 

spyrjanda: áhersla lögð á orðið mjög). Mér finnst þetta hafa betri áhrif á 

nemendur og ég held að það hjálpi þeimtil að ná betri tökum á náminu. Þau 

geta alltaf horft á upptökurnar aftur og aftur og eins geri ég kröfur á að þau 

komi undirbúin, þau eiga vera búin að horfa á upptökurnar þegar þau 

mæta, þá get ég spurt meira og fengið svör til baka í kennslustundinni 

sjálfri. Þá eru þau meira með á nótunum, svona langflest. 

 

SP: Hefur þú unnið sem kennari, og notað aðrar kennsluaðferðir en 

vendinám?  - Hvaða kennsluaðferðir voru það? 
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SV: Já, ég byrjaði náttúrlega þannig hér, þegar ég byrjaði árið 2008. Þá 

vorum við hér í gömlu kirkjunni (innskot spyrjanda: þar sem Keilir var 

staðsettur áður, hinum megin við götuna). Þá var ég með 5 ólíka hópa og 

skrifaði allt upp á töflu og glósaði allt. Þá var ekki komið neitt svona, jú 

Moodle var, þannig jú, ég hef prófað það í svona tvö ár. Svo byrjaði ég að 

þróa mig áfram í upptökum. 

 

SP:Hvernig undirbýrð þú þig fyrir kennslustundirnar? 

SV: Sko ég er alltaf búin að taka í upptökunni alltaf svona auðvelt dæmi, svo 

þyngi ég það aðeins og útskýri. Innlögnin sem ég tek svo í tíma byggist á 

upptökunni en ég tek önnur dæmi og aðeins veigameiri. Svona þyngri sem 

ég veit þau eiga eftir að stoppa á. Svo ég get fenið svona spjall. Ég er alltaf 

búin að ákveða fyrirfram, hvað tók ég í upptökunni, hvaða dæmi ég ætla að 

taka og líka út frá reynslu, hvar þau eru að fara að stoppa. Ég tek það oft 

með innlögn.  

 

SP: Hversu langan tíma tekur þú í að undirbúa myndböndin og/eða efni sem 

fer á netið? 

SV:  Úff, marga klukkutíma. Sko, fyrir mig að taka eina 15 mínútna upptöku 

tekurað  lágmarki eina og hálfa til tvær klukkustundir. Ég þarf fyrst að vita 

hvað ég ætla að segja, hvaða dæmi, hvaða glósur og punkta, þannig að bak 

við eina litla upptöku er , ja, ég veit ekki einu sinni tímann. Svo er ég að færa 

á milli kerfa og laga og breyta (innskot spyrjanda: eldri upptökum), þannig 

að fyrir mig að henda inn einni 15 mínútna upptöku tekur mig lágmark eina 

til tvær klukkustundir, að laga og breyta og bæta.  

 

SP: Hvernig eru kennslustundir skipulagðar?  

SV: Ég blanda þessu með verkefnum og  mér finnst líka mjög mikilvægt að 

hafa smáinnlagnir, mér finnst að nemendum líki betur við að ég komi með 

smáinnlögn. Ég geri sem mest til að hafa þær ekki of langar, en þegar það á 

við, þá er ég búin að ákveða hvaða dæmi á að taka og er þá búin að pæla í 

því hvernig ég geti útskýrt það á sem einfaldastan hátt. 

 

 

 

SP: Hvert er hlutverk kennarans í kennslustofunni? 
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SV: Ég sé það meira svona sem aðstoðarmaðurinn þeirra. Ég er svona 

klappstýran þeirra, hvet þau áfram, út af því að ég vil sko helst að þau séu 

búin að horfa á upptökuna, jafnvel að spyrja hvert annað, skoða í bókina og 

svo spyrja þau mig (innskot spyrjanda: áhersla lögð á orðið sko). En líka að 

þau séu komin þannig undirbúin að þau geti stoppað mig strax og spurt út í 

það sem þau skildu ekki í upptökunni eða dæmum, að spyrja mig. Þannig 

að, mér finnst svona meira, bara svona aðstoða eftir þörfum. Ekki bara þylja 

yfir þeim.  

 

SP: (sleppt, kennari var búin að svara því hér á undan) Er einhver miðlun á 

efni í kennslustund? Ef já, þá hvers vegna og hvernig efni er valið að miðla? 

 

SP: Eru verkefni einstaklingsverkefni eða hópvinna? (eða bæði?)  

SV: Blandað, ég er yfirleitt með tvö svona hópvinnu, þá vinna þau saman í 

pari eða þrjú saman og svo tvö einstaklings. 

 

SP: Hvers vegna ertu að velja þetta svona blandað? 

SV: Bara, við trúum ótrúlega mikið á svona gott hópastarf, það er einmitt í 

speglaðri kennslu, að maður hjálpist að einhverju leyti í hópnum að útskýra, 

og sá sem er góður að útskýra getur aðstoðað þann sem á svolítið erfiðara 

með það og í staðinn fyrir það að þau séu alltaf ein eins og í lokaprófinu, þá 

fá þau samt þessa tengingu við hópa eins og er bara í lífinu. Reyna að 

undirbúa þau sem mest fyrir þessari hópavinnu. Og þá stundum skipti ég á 

milli, þá skipti ég þeim, stundum drögum við spil og stundum velja þau sig 

sjálf. 

 

SP: Hvernig er tekið á því ef nemandi er ekki undirbúinn fyrir verkefni sem 

lagt er fyrir í tíma? 

SV: Já, það er alveg að gerast. Það gerist mjög oft og ég veit alveg hvaða 

nemendur þetta eru, sko ég finn það alveg, frá hverjum ég er að fá svör og 

svona. Þá er ég líka oft farin að segja við þau ef þau eru farin að spyrja um 

nákvæmlega sömu dæmi, þá vísa ég í upptökuna, þá endurtek ég mig ekki, 

ég var alltaf rosalega mikið að endurtaka mig, núna veit ég alveg hvaða efni 

er í upptökunum, þá segi ég bara, kíktu bara á upptökuna fyrst og ef þú ert 

ennþá með þetta í vandræðum þá skal ég koma. 

 

SP: og þá getur nemandi bara setst við tölvuna og hlustað ...? 
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SV: já, já. Þau eiga alltaf að koma með headphoninn og tölvuna og eiga þá 

bara að geta verið sjálf að vinna og svo hóað í mig þegar þau vantar aðstoð. 

Það er svona mikið sem ég get gert, og reyni svo bara að pressa á þau, 

hversu mikilvægt það er að undirbúa sig upp á þau fái sem mest úr 

innlögninni. 

 

SP: Eru allir nemendur að vinna að sömu verkefnum á sama tíma? 

SV: Já, þau eru, já, ég hef ekki náð svona að brjóta þetta svona upp eins og 

speglað nám á að vera einstaklingsmiðað. Hraðinn er bara svo mikill á þessu 

námi og þau þurfa bara að klára x mikið. Ég prófaði samt fyrir áramót, að 

skipta á þau dæmum og láta þau kenna. Það kom vel út að sumu leyti en 

öðru ekki. Fyrir þá sem voru vel undirbúnir var þetta frábært, flott og góð 

kennsla fyrir þau að þurfa að standa upp og útskýra en svo aftur á móti 

bara, þegar nemendur voru ekki nógu vel undirbúnir, þá var þetta bara ekki 

nógu áhrifaríkt.  

 

SP: Hvernig gengur þú úr skugga um að nemendur hafi horft á upptökur? 

Eða lesið námsefnið? 

SV: Já ég er alltaf með eitt svona óvænt verkefni í tíma, eða raunar ekki á 

síðustu önn, það náðist ekki tími, en ég er með það núna á og, hérna, þá er 

það bara þannig að ef þau hafa horft á upptökuna þá er þetta ekkert mál, 

þá hef ég þetta ekki þung dæmi. Bara tvö dæmi, og ef þú ert búinn að horfa, 

þá reiknarðu þetta. En ef þú ert ekki búin að horfa, þannig, þá vita þau að 

þetta óvænta verkefni getur komið hvenær sem er og það gildir 5%. Og 

maður sér svona hverjir eru og maður getur líka séð það inni á Moodle. Ég 

sé virknina þeirra en ég tala ekkert um það út af því þá væru margir vísir til 

þess að vera alltaf að opna og loka og þá veit maður svona þegar líður á 

önnina, hverjir eru búnir að vera að sinna náminu og oft er það sá sem 

kvartar mest er bara ekki búinn að vinna neitt. Ok, þá bara skoðar maður 

aðeins prófilinn hans og hvað hann er búinn að vera að gera. Kíkja á 

fyrirlestra og upptökur og svona. En án þess að segja þeim það.  

 

SP: Hvert fer námsmat fram? (próf, verkefni, þátttaka í tímum?) 

SV: Já, þá er ég sko með lokapróf annaðhvort 50 eða 60 prósent. Og svo er 

ég með þessi verkefni. Ég er með paraverkefni, ég er með 

samvinnuverkefni. Svo er ég með einstaklings Moodle æfingu, þá bara taka 

þau það í gegnum netið en koma á staðinn, þau mega ekki taka það heima 
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hjá sér og svo svona óvænt verkefni. Svo er ég með dæmakennslu og 

parakeppni. Ég reyni að hafa þetta sem fjölbreyttast.  

 

SP: Er þá einhver virkni tekin inn í þetta líka? 

SV: Nei, ég hef ekki náð að finnast ég geta metið það. Ég held að það gæti 

orðið svo mikill árekstur. Ég hef ekki getað metið þetta.  

 

SP: Eru allir nemendur að skila sömu verkefnum á sama tíma? 

SV: Já, ég hef flest verkefnin bara í tíma, mæta, hafa tvo tíma til að vinna og 

skila í lok tímans. Mín reynsla er bara að allt sem þau fá að gera heima er 

þetta allt svona mikið copy paste. Þá kem ég í veg fyrir það, en þau mega 

vinna saman, þau eru 2 saman, 3 saman og þau mega hafa öll gögn með sér. 

Stundum tek ég tölvuna burt og leyfi þeim að hafa bókina, og stundum 

glósurnar. Mér finnst það, já, gera meiri pressu á þau líka og þau eru bara 

að vinna saman sem hópur, ekki að allur bekkurinn er að gera eitt verkefni. 

Ég er búin að taka út öll verkefni sem þau áttu að skila eftir þrjá daga.  

 

SP: Hver er upplifun þín á því hvernig nemendur vinna í vendinámi? 

SV: Ég held að þau vinni mjög vel, þeir sem eru að höndla þetta 

fyrirkomulag. Og svo sér maður marga bara alveg detta út, eru komnir á 

netið og vafra og svona. Og þá svona pikkar maður í þá, svona hvernig 

gengur. Jú, ég held að meiri hlutinn, þá henti þetta fyrirkomulag. Og ég hef 

heyrt í mörgum nemendum mínum sem hafa svo komið í HR, þeir bara hafa 

krafist að fá upptökur í viðskiptadeildinni og hafa fengið í gegn í sumu. 

Þegar fólk venst á þetta, þá finnst þeim þetta svo mikil þægindi. Þau mæta 

alveg í tíma og allt. 

 

SP: Telur þú að vendinám skili sér til nemendanna? 

SV: Já, klárlega. 

 

SP: Hver var helsta áskorunin að kenna eftir vendinámsaðferðinni? 

SV: Það er einmitt það að halda þeim virkum. Þau duga eitthvað x lengi, og 

svo byrja þau aðeins að spjalla eða detta inn á facebook. Allt þetta áreiti, því 

tölvan er alltaf opin og ég vil hafa hana opna út af því þau eiga að vinna sko, 

en, já, það er svona áskorunin að halda þeim virkum allan tímann út að ég 

er að ná til þeirra og við vitum þetta og ég ræði þetta oft við þau. Soffía 

(innskot spyrjanda: umsjónarmaður Háskólabrúar) tekur oft fund með þeim 
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og ræðir við þau um að vera sem minnst á facebook og svona. Og svo aftur 

á móti, þetta er fullorðið fólk hér, manni finnst leiðinlegt að vera alltaf að, 

svona heyrðu, slökktu nú á facebook, ég frekar reyni að virkja þau þannig að 

þau finni sjálf löngunina.  

 

SP: Hverjir eru helstu kostir vendikennslu? 

SV: Mér finnst helsti kosturinn að andrúmsloftið er miklu betra. Það er 

svona, ekki eins stíft þegar þau voru alltaf að reyna að elta mig á fleygiferð. 

Þau eru náttúrulega að gera það í innlögnum, en ég samt sit á móti þeim, og 

þau eru öll í svona hópum ekki bara svona í bekkjarröð. Og líka bara þetta, 

þau koma undirbúin, þau geta horft aftur og aftur á, þau mega senda mér 

inn fyrirspurn, og þá tek ég það upp heima og set inn dæmi þannig að allir 

sjái það, þannig að mér finnst þetta kerfi svo ótrúlega gott við að fá 

nemendur virka. Og þau svona bera ábyrgð á sínu námi.  

 

SP: Hverjir eru helstu gallar vendikennslu? 

SV: Gallarnir? (innskot spyrjanda: viðmælandi hugsar sig vel um) Það er 

kannski bara vinnan sem tekur að breyta, sko, að setja þetta allt í upptöku. 

Það er kannski ekki galli, en það er búinn að fara gífurlegur tími í það. Og 

svo núna sé ég það fyrir mér að ég vil taka þetta allt upp aftur. Því 

hljóðgæðin eru ekki alveg nógu góð en ég legg ekki alveg í það fyr en allt er 

komið perferct í upptökugræjunum. Því ég nenni ekki að eyða aftur bara 

heilum degi að taka upp 3 upptökur, þannig að tímalega, en ég hlakka til á 

næsta ári, þá er ég búin að laga upptökurnar og get farið að nota 

upptökurnar aftur og þá get ég farið að vera meira svona creative. Já, 

gallinn er bara þetta byrjunar og þetta creating. Það er rosa erfitt fyrir mig 

að vera svona spegluð kennsla, þetta einstaklingsmiðaða og svona. Ég næ 

því ekki mikið. Ég næ ekki að fylgja þeirri sýn með einstaklingsmiðað og 

svona. 

 

SP: Telur þú að þessi kennsluaðferð henti öllum í námi? (Já/nei: 

afhverju/afhverju ekki?) 

SV: Ég held að þetta henti öllum. Alla vega er það okkar reynsla núna, hvort 

sem það er hjá okkur (innskot spyrjanda: Háskólabrúnni) eða fluginu, 

einkaþjálfaranáminu. Sko allir eru með upptökur. Það er bara allur skólinn í 

þessu. Tæknifræðin kannski minnst, en þeir eru að koma inn.  
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SP: Er eitthvað tiltekið efni í stærðfræði þar sem vendikennsla hentar ekki? 

SV: Ég veit það ekki alveg. Nei, ég veit það ekki alveg. Nú er maður bara 

eiginlega alveg smitaður af þessu, af þessari leið. Maður sér svo illa gallana. 

Nema svona, að vera creative og ná að gera verkefni fyrir þau þar sem þau 

fara út og gera rannsókn á. Það er meira í hinum fögunum. Ég þarf bara að 

ná að kenna þetta efni á þessum tíma. Þeim finnst stundum að ég megi 

útskýra betur í upptökum. Ég er oft svona hnitmiðuð og fer beint að efninu, 

segi samt hvað ég er að fara að gera og af hverju, en ég er ekki svo mikið að 

blaðra, svona ræða, ég tók það út, það var í lengri upptökunum mínum. Ég 

er búin að kötta það burt og taka upp aftur. Það hefur stundum gert það að 

það er spurt afhverju ertu að gera þetta, þetta er ekki nóg, og svona, og svo 

aftur á móti, svo hef ég sent þeim lengri upptökuna, þá eru þau bara guð 

minn góður, það er ekki hægt að hlusta á þetta, þegar þú talar svona mikið, 

þannig að það er erfitt að henta öllum.  

 

SP:Er eitthvað sérstakt við nemendur Keilis sem gerir þessa kennsluaðferð 

hentuga? (Spyrja um aldur, kyn, bakgrunn og hvernig þetta skiptir máli). 

SV: Já, ég held að það sé bara aldurinn. Fólk er orðið fullorðið. Við getum 

svo auðveldlega gert svo miklar kröfur á þau. Fólk er líka að láta draum sinn 

rætast, loksins komið í nám, eftir margra ára hlé. Er með tækifæri. Mörg 

með fjölskyldu, og heimili, og þau eru ekki að eyða tíma sínum hérna. Svona 

er þetta. 

 

SP: En heldurðu þá að í svona hefðbundnum framhaldsskóla, þá myndi 

þetta síður henta? 

SV: Það sem ég hef verið að spyrja svona, samkennara sem ég hef verið að 

hitta, ég hitti einn í MK og FG, sem tók heilt sumarfrí að taka upp, þeir bara 

ná ekki nemendunum til að horfa á þetta. Samt eru þeirra upptökur bara 5 

mínútur. En ég held bara ef skólar ætla í þetta, þá verður bara að byrja á 

fyrsta áfanga, og að nemendur læri það bara í fyrsta bekk. Þeir voru að taka 

stærðfræði 303. Ég held að það sé bara of seint. Það á bara að kenna þeim á 

fyrsta degi. Svona er aðferðin, horfið á. Þeir eru ekki nógu ánægðir með 

þessa prufukennslu. Þá er það mín hugmynd að byrja þá frekar í 103. og 203 

og bara, þið verðið að vera búin að horfa áður en þið mætið, eða eitthvað 

svoleiðis. Ég veit ekki, já, ég held bara að við getum gert svo miklar kröfur á 

nemendur. Ég sé það, miðað við þann hraða sem ég fer á, auðvitað ná þau 

ekki öllu, en svo sé ég hvað vinkonur mínar eru að kenna í FG og Flensborg, 

þau eru bara með heila önn, með eitthvað sem ég er að taka á tveimur 
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vikum. Ég er ekki að segja að hraðinn sé endilega betri, en við gerum bara 

svo miklar kröfur. Og við erum að covera sama efni. Ég held að það megi 

alveg fara að gera meiri kröfur strax í fyrsta bekk. Og það er einmitt mín 

hugmynd, að þá tengja þeir skólar sem vilja taka á þessu eiga bara að taka 

það strax. Ekki bara í 300 eða 400, þá kunna þau ekki þessa kennsluhætti.  

SP: Ég er búin með spurningalistann. Takk kærlega fyrir. 

SV: Já, ekkert mál. 
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Viðauki 9: Svör við spurningalista frá fjarnámskennara 

Ekki var tekið viðtal við Gísla, heldur var honum sendur spurningalistinn í 

tölvupósti og svaraði hann listanum og sendi til baka með sama hætti. 

 

Svör: Gísli Hólmar Jóhannesson, stærðfræðikennari í fjarnámi, Keili, 

 

SP: Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari? 

SV: Hjá Keili í rúm tvö ár, hef kennt í rúm 20 ár, bæði í framhaldsskólum og 

háskólum, á Íslandi og erlendis. 

 

SP: Hvernig líkar þér að vinna eftir hugmyndum vendináms? 

SV: Mér finnst þetta vera framúrskarandi fyrirkomulag, samskipti við 

nemendur eru hnitmiðaðri og beinast að mestu leyti að verkefnavinnu. 

 

SP: Hefur þú unnið sem kennari, og notað aðrar kennsluaðferðir en 

vendinám?  - Hvaða kennsluaðferðir voru það? 

SV: Ég hef unnið sem kennari í hjáverkum í rúm 20 ár. Kennslan fór yfirleitt 

fram á töflu en í undantekningum notaði ég glærur og myndvarpa. 

 

SP: Hvernig undirbýrð þú þig fyrir kennslustundirnar? 

SV: Ég byrja á að búa til PowerPoint kynningu á því sem ég ætla að tala um. 

Ég tek svo til sýnidæmi sem ég tel að henti vel.  

 

SP: Hversu langan tíma tekur þú í að undirbúa myndböndin og/eða efni sem 

fer á netið? 

SV: Það fer kannski klukkutími í undirbúning, fyrir utan fyrirlestrartímann 

sjálfan. Þessi undirbúningur er svo nánast enginn næst þegar námskeiðið er 

tekið fyrir. Bara minniháttar uppfærslur. 

 

SP: Hveru langan tíma tekur þú í að undirbúa verkefni fyrir tíma? 

SV: Það er mjög misjafnt, ætli það sé ekki klukkutími fyrir hvern tíma. 

 

SP: Hvernig eru kennslustundir skipulagðar? Hversu stórir hópar eru? 

SV: Ég kenni stærðfræði í fjarnámi. Ég set fyrirlestra á netið sem taka fyrir 

efni námskeiðsins ásamt fyrirlestrum með dæmum. Ég svara síðan  
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tölvupósti daglega (7 daga á viku) og er með einn stoðtíma á viku. 

Stoðtíminn er í beinni útsendingu fyrir þá sem komast ekki og allt efni er 

tekið upp og sett á netið. 

 

SP: Hvert er hlutverk kennarans í kennslustofunni? 

SV: Viðveran er mjög lítil hjá mér. Það er ein vinnuhelgi (2 dagar 9-16) og 

stoðtímar í hverri viku. Jú, og tölvan þegar ég svara tölvupósti. 

Vinnuhelgi:  Tveir dagar þar sem ég held fyrirlestra, en er samt búinn að 

leggja mest efnið fyrir áður á netinu. Þannig að mesta vinnan er að ganga á 

milli borða og aðstoða við dæmareikning og taka á móti fyrirspurnum frá 

þeim sem eru að fylgjast með í beinni útsendingu. 

Stoðtímar: Ég tek á móti beiðnum um dæmi í tölvupósti eða í stoðtímunum 

sjálfum og tek upp þau dæmi sem beðið er um. Ég passa mig á að nýta 

dæmin til að skoða önnur tengd atriði og legg spurningar fyrir nemendur.  

 

SP: Er einhver miðlun á efni í kennslustund? Ef já, þá hvers vegna og hvernig 

efni er valið að miðla? 

SV: Dæmaútreikningar  og/eða fyrirlestrar á skjávarpa. 

Hvernig fer verkefnavinna fram í kennslustundum? Er einhver tækni (t.d. 

Ipad) notuð? 

Dæmi reiknuð á blað og fyrirspurnir til kennara. 

 

SP: Eru verkefni einstaklingsverkefni eða hópvinna? (eða bæði?) Hvers 

vegna er það form valið? 

SV: Bæði, einstaklingspróf eru tekin á tölvu heima og heimaverkefni eru 

unnin í hópi. Bæði eru valin til að þjálfa fjölbreytt vinnubrögð. 

 

 

SP: Hvernig er tekið á því, ef nemandi er ekki undirbúinn fyrir verkefni sem 

lagt er fyrir í tíma? 

SV: Þetta á aðeins við um vinnuhelgina. Ég bið viðkomandi um að horfa á þá 

fyrirlestra sem hafa verið settir fyrir, áður en tekið er til við að reikna. 

 

SP: Eru allir nemendur að vinna að sömu verkefnum á sama tíma? 

SV: Já, það er yfirleitt þannig. 
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SP: Setur þú nemendum fyrir að lesa kennslubókina áður en þeir hlusta á 

upptökuna? 

SV: Í kennsluáætlun kemur fram hvaða blaðsíður eða kaflar eru teknir fyrir 

hverju sinni, en ég læt þeim eftir að ákveða hvort þeir nota bókina eða 

fyrirlestrana eða bæði. Í fjarnáminu er erfitt að hafa þetta öðruvísi. Ég mæli 

að sjálfsögðu með að bæði fyrirlestrar og kennslubókin séu nýtt í náminu.  

 

SP: Hvernig eru tímar skipulagðir ef nemendur eru ekki að vinna að sömu 

verkefnum? 

SV: Ég er ekki með þannig tíma. 

 

SP: Hvernig gengur þú úr skugga um að nemendur: 

Hafi horft á upptökur? 

Hafi lesið námsefnið (ef við á)? 

SV: Ég læt nemendur alfarið um að bera ábyrgð á þessu enda ómögulegt að 

fylgjast með því í fjarnáminu. Ég legg hins vegar ríka áherslu á það í upphafi 

hvers námskeiðs að það þurfi að vinna og æfa stíft til að ná árangri. 

 

SP: Hvert fer námsmat fram? (próf, verkefni, þátttaka í tímum?) 

SV: Vinnueinkunn (5 jöfn verkefni) 50% 

Prófseinkunn 50% 

Hvernig fer úrvinnsla á verkefnum og/eða prófum fram? 

Prófin sem hluti af vinnueinkunn (3 próf 60%) eru tekin heima á tölvu. 

Heimaverkefnin (2 40%) eru unnin af hópi utan skólans. Annaðhvort hittast 

nemendur eða hafa samskipti á netinu. 

Lokaprófið er tekið í skólanum eða við þar til gerðar aðstæður utan skólans 

(yfirleitt í öðrum skóla). 

 

SP: Eru allir nemendur að skila sömu verkefnum á sama tíma? 

SV: Já. 

 

SP: Hver er upplifun þín á því hvernig nemendur vinna í vendinámi? 

SV: Mín upplifun hjá Keili er að nemendur eru mjög duglegir. Reyndar er um 

sérstakan hóp að ræða, eldri nemendur sem hafa greitt mikið fyrir námið. 
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Mikil hvatning þess vegna. Ég fæ mikil viðbrögð í tölvupósti og margar 

beiðnir um dæmi í stoðtímum. 

 

SP: Telur þú að vendinám skili sér til nemendanna? 

SV: Ég er sannfærður um það. 

 

SP: Hver var helsta áskorunin að kenna eftir vendinámsaðferðinni? 

SV: Að byrja á að taka upp, skrifa á tölvuskjá og allt sem því fylgir. En það 

var bara allra fyrst. 

 

SP: Hverjir eru helstu kostir vendikennslu? 

Tvímælalaust að fá fyrirlestra á netinu og geta því nýtt tímann með 

kennaranum í verkefnavinnu. Ég hefði viljað hafa þetta svona í mínu námi. 

Hvað kennarann varðar þá er það endurnýting á fyrirlestrum og þá 

sérstaklega uppsöfnun á dæmum þannig að fljótlega verða til fyrirlestrar 

fyrir öll dæmi sem eru sett fyrir. Einnig er miklu skemmtilegra að geta nýtt 

tímann með nemendunum til að vinna að dæmum en að halda yfir þeim 

tölu. 

 

SV: Hverjir eru helstu gallar vendikennslu? 

(Innskot höfundar: Svar kom ekki  við þessari spurningu.) 

 

SP: Telur þú að þessi kennsluaðferð henti öllum í námi? (Já/nei: 

afhverju/afhverju ekki?) 

SV: Ég sé það ekki fyrir mér að það henti ekki í einhverju námi. Fyrirlestrar á 

netinu geta verið af mörgum toga og get ég þar bent á Youtube sem er 

notað til að svara alls konar hlutum, bílaviðgerðum, hreinsun á sjálfvirkum 

kaffivélum o.fl. Síðan má í framhaldinu styrkja skilning á efninu með 

kennara, þar sem efni fyrirlestra eru rædd og tíminn fer ekki í að hlusta á 

fyrirlestur.  

 

SP: Er eitthvað tiltekið efni í stærðfræði þar sem vendikennsla hentar ekki? 

SV: Nei ég hef ekki rekist á slíkt efni og ég þekki framhaldsskólaefnið á 

Íslandi mjög vel.  
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SP: Eru einhverjir nemendur sem þetta myndi ekki henta fyrir?  

SV: Það er persónubundið hvað hentar hverjum og einum og vendinám 

krefst sjálfsaga. Viðkomandi verður að gefa sér tíma til að horfa á 

fyrirlestrana. En ég held reyndar að þetta gildi líka um nám þar sem ekki er 

vendikennsla. Sumir nemendur mæta í fyrirlestra til að uppfylla 

mætingarskyldu, en fylgjast ekki með og læra ekki neitt.  

 

SP: Er eitthvað sérstakt við nemendur Keilis sem gerir þessa kennsluaðferð 

hentuga? Spyrja um aldur, kyn, bakgrunn og hvernig þetta skiptir máli. 

SV: Já það er aðallega tvennt. 1) Nemendur Keilis eru flestir eldri en 25 ára, 

komnir með fjölskyldu og eru komnir til að fá menntun. 2) Nemendur Keilis 

greiða mikið fyrir námið og það er mikil hvatning til að standa sig.  

Þetta tvennt þýðir að nemendur Keilis gera kröfu um gott nám og eru mjög 

virkir í náminu. Ég hef að minnsta kosti ekki kennt eins góðum hópi 

nemenda og í Keili. Þá á ég ekki eingöngu við mikla getu í stærðfræði, því 

hún er auðvitað mjög misjöfn, heldur hversu fólk er ákveðið að læra og það 

kennir ekki öðrum um ef illa gengur. Það tekur sig á og gerir sitt besta til að 

ná betri árangri. Þannig að sjálfsaginn er mikill og fólk horfir á fyrirlestrana 

aftur og aftur ef þarf. Þessi aðferð hentar nemendum Keilis gríðarlega vel. 
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Viðauki 10: Viðtal við framhaldsskólakennara á 
höfuðborgarsvæðinu 

 

Gátlisti fyrir viðtal og um þann sem viðtal er tekið við. 

Dagssetning: 12. apríl 2015 

 

Hvar er viðtalið tekið: Á heimili framhaldsskólakennara. 

 

Hversu lengi stóð viðtalið: Um 20 mín. 

 

Hver tekur viðtalið: Sigrún Eugenio Jónsdóttir.  

 

Hver er viðmælandi: Framhaldsskólakennari á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Starf viðmælanda: stærðfræðikennari í framhaldsskóla á höfðuborgarsvæði. 

 

Einhverjar athugasemdir um viðtalið: Andrúmsloft afslappað. Viðtal frekar 

líkt spjalli. Viðtal ekki tekið upp heldur skrifaðar nótur. 

 

Kennarinn var búinn að starfa sem framhaldsskólakennari í fjögur á, en 

aðeins í stuttan tíma sem grunnskólakennari áður. Áður en hann prófaði 

vendinám, haustið 2013, hafði hann unnið eftir hefðbundinni 

kennsluaðferð, með innlögn á efni í upphafi kennslustundar og með 

dæmaútreikni á töflu. Því næst áttu nemendur að styrkja þekkingu sína með 

því að æfa sig og reikna dæmi. 

Haustið 2013 ákvað hann, fullur af bjartsýni,  að kenna einn áfanga eftir  

hugmyndum um vendinám. Kennarinn útbjó myndbönd fyrir hvert atriði 

sem farið var í hverjum  kafla fyrir sig. Nemendur fengu svo kennsluáætlun 

og bækling þar sem þeir gátu merkt við hvað þeir voru búnir með og hver 

framvinda þeirra væri. Í kennsluáætlun var vikuáætlun sett fram, með því 

efni sem þau ættu að vera að vinna í hverri viku, en áfanganum var skipt í 4 

lotur sem enduðu á prófi.  

Nemendum var sett í sjálfsvald, hvort þeir horfðu á myndböndin fyrst 

eða læsu kennslubókina og voru fyrirmæli frá kennara um að það væri 

mikilvægt að lesa í kennslubókinni. Í bæklingnum komu fram 
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lykildagsetningar fyrir skiladaga á verkefnum og hvenær kaflaprófin voru 

tekin í lok hverrar lotu. Námsmat var skýrt út í bæklingnum. 

Námsmatinu var skipt þannig að sjálfsmat var 5% sem var unnið eftir 

hvert kaflapróf. Vinnumappa var 5%, 30% var skilaverkefni og kaflapróf og 

að lokum 60% lokapróf. Til þess að fá einkunn úr hverjum hluta fyrir sig, 

þurfti að ná lágmarkseinkunn 4,5 til þess að fá þann hluta metinn.  

Bæklingurinn sýndi þau dæmi sem ætlast var til að nemendur ynnu úr 

hverjum kafla og bent var á að þetta væri lágmarkslisti og að best væri að 

gera meira.  

Myndbandalistinn var mjög ítarlegur og gátu nemendur merkt við það 

sem þeir voru búnir að horfa á. Dæmi um heiti á myndböndum voru: 

 2.1.1 Skilgreining á hornaföllum 

 2.1.2 Skilgreining hornafalla notuð í reikningi 

 2.1.3 Einingarhringur og hornaföll 

 2.1.4 Einingahringur og reglur 

(Framhaldsskólakennari á höfuðborgarsvæðinu, 2015) 

Myndböndin voru öll um 3ja mínútna löng. Hver kafli var tekinn á 

þennan hátt. Myndböndunum var svo hlaðið upp á YouTube og nemendur 

fengu aðgang að þeim með því að opna slóðir sem vistaðir voru í 

námsumhverfinu Moodle.  

Kennslan var síðan skipulögð á þann hátt að nemendur áttu að hlusta á 

myndböndin heima, og ef þeir skildu ekki eitthvað í myndböndunum, þá 

áttu þeir að setja inn athugasemd í sérstakt skjal á google docs, sem allir 

höfðu aðgang að. Aðeins tvisvar sinnum alla önnina kom inn fyrirspurn. 

Önninni var skipt í lotur eftir köflum og áttu nemendur að taka próf að 

lokinni hverri lotu. Kennari leyfði nemendum að vinna á sínum eigin hraða, 

en þó með þeim formerkjum að nemendur ættu að vera búnir með kaflann 

áður en kom að prófi. Í tímum var svo dæmaútreikningur. Þau máttu vinna 

saman eða sem einstaklingar og kennari var til að aðstoða þau. Engin 

innlögn var á efni í fyrstu lotu. 

Í fyrsta prófi kom mjög skýrt í ljós að nemendur höfðu hreinlega ekki gert 

neitt. Mjög mikið fall var í þessu prófi. Nemendur höfðu ekki horft á 

myndböndin, og voru alls ekki undirbúnir til að taka prófið. Eftir þessa fyrstu 

lotu, tók kennarinn upp á því að sýna myndböndin í upphafi kennslustundar 

og fór með þeim yfir efnið. Hann stoppaði myndböndin, kom með 
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spurningar og lét þau taka þátt í innlögninni. Þá fannst honum fara að ganga 

betur með námsefnið og nemendur sýndu betri árangur.  

Þegar kennari er spurður út í það hvernig honum hafi fundist nemendur 

vinna eftir hugmyndum um vendinám, sagði hann að þeir gerðu það alls 

ekki. Þeir sýndu engan áhuga eða sjálfstæði í vinnubrögðum. Því taldi hann 

að vendinám hentaði alls ekki í framhaldsskólanum. Hann var einnig 

spurður um hvort hann teldi þetta nám virka fyrir einhverja aðra. Nefndi 

hann þá sérstaklega að hugsanlega gætu eldri nemendur, sem hefðu aga, 

nýtt sér hugmyndir um vendinám. Það væru nemendur sem eru að koma í 

skóla til þess að læra og væru mun ákveðnari í að standa sig.  

Kostirnir við vendikennslu, væru auðvitað að nemendur gætu horft aftur 

og aftur á efnið. Og horft á það þegar þeim hentaði. Einnig nefndi hann, að 

efnið nýttist, þótt að það væri á annan hátt en í upphafi var ætlað, nefndi 

hann sem dæmi að nemendur væru oft að spyrja út í myndböndin rétt fyrir 

próf. Jafnvel þótt að hann væri ekki lengur í vendinámi hefur hann 

myndböndin aðgengileg fyrir nemendur sína, sem ítarefni. Gallarnir væru að 

þurfa að virkja nemendur til þess að nýta sér kennsluefnið og að fá þá til að 

vinna sjálfstætt. Einnig væri ofboðslega tímafrekt að gera myndböndin.  

Ef nemendur væru virkir taldi hann að það væri ekkert efni í stærðfræði 

sem væri ekki hægt að kenna í vendinámi. Til þess þyrfti samt nemendur 

sem væru með þann aga sem þarf til að vinna eftir þessari aðferð. 

 


