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Ágrip 

Mikil og hröð þróun hefur átt sér stað í heimi tækninnar undanfarna tvo 

áratugi sem krefst þess að einstaklingar og samfélagið þurfa sífellt að aðlaga 

sig að breyttum aðstæðum. Með þessari tækniþróun og nýjum 

samskiptamáta hafa starfs- og kennsluhættir í íslenskum framhaldsskólum 

tekið breytingum og möguleikar á fjölbreytni í kennsluaðferðum aukist.  

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í það á hvaða hátt 

upplýsingatækni og miðlun (UTM) er notuð í viðskipta- og hagfræðigreinum 

framhaldsskóla á Íslandi. Einnig var kannað hvar kennarar þessara greina hafa 

öðlast sína þekkingu á upplýsingatækni og miðlun og viðhorf þeirra til nýtingu 

UTM í námi og kennslu viðskipta- og hagfræðigreina. Snið rannsóknarinnar 

var lýsandi en gögnum var safnað með rafrænni spurningalistakönnun. 

Gagnaöflun fór fram sumarið 2015 og var boð um þátttöku sent til allra 

kennara sem skráðir eru í Samtök kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum 

(SKVOH). Tuttugu og fjögur gild svör fengust (um 39% þátttaka) frá 12 konum 

og 12 körlum.  

Niðurstöður eru meðal annars þær að samþætting UTM er nokkuð mikil. 

Telja þátttakendur að tækniþekking þeirra sé almennt góð og viðhorf flestra 

til UTM og kennslufræðilegs gildis UTM er frekar jákvætt. Að mati 

þátttakenda nota nemendur helst töflureikna, PowerPoint, leitarvélar og 

ritvinnsluforrit en einnig voru önnur forrit nefnd svo sem bókhaldsforrit. 

Niðurstöður benda til nokkuð markvissrar nýtingar UTM í kennslu.  Kennarar 

eru flestir allvel staddir hvað varðar fagþekkingu, kennslufræði og 

tæknikunnáttu og virðast geta tvinnað þessa þekkingu saman og hafa trú á 

eigin getu til að takast á við tæknilegar áskoranir. Þátttakendur telja að með 

notkun UTM í náminu séu nemendur betur undirbúnir fyrir frekara nám og 

lífið á atvinnumarkaðinum. Flestir hafa góða reynslu af notkun UTM í kennslu 

og þykir auðvelt að nota tæknina. Þeir telja einnig að kennslan sé auðveldari 

með tilkomu hennar. Rúmlega helmingur telur sig hafa greiðan aðgang að 

góðum tækjabúnaði sem nýtist vel í kennslu. Mikill meirihluti sagði að ekki 

væri tekið fram í skólanámskránni hvort stuðst væri við UTM í þeirra áföngum 

og mjög fáir töldu að skýr framtíðarsýn um notkun UTM væri til staðar í þeirra 

skóla. 

Grunnþekkingu sína á UTM hafa þátttakendur aðallega fengið með aðstoð 

frá samstarfsfélögum, með því að sækja ýmis námskeið, í grunnnámi í háskóla 
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eða með því að horfa á kennslumyndbönd á netinu. Þeir sækja sér 

þekkinguna eftir hentugleikum og aðstæðum en framboð af slíkri formlegri 

menntun er töluverð að þeirra mati. Stór hluti þátttakenda virðist þó ekki 

nýta sér þá möguleika sem í boði eru til endurmenntunar í UTM og mikill 

meirihluti þátttakenda taldi að starfsþróun kennara héldist ekki í hendur við 

þróun á UTM.  

Þó að rannsóknin sé takmörkuð við lítinn hóp kennara þá gefur hún innsýn 

í notkun UTM í námi og kennslu viðskipta- og hagfræðigreina. Kennurum er 

nokkuð í sjálfsvald sett hvernig þeir afla sér þekkingar á UTM, hvernig þeir 

samþætta kennslufræðilegri-, faglegri- og tækniþekkingu sinni í kennslu sína 

og hvernig þeir halda í þá miklu þróun sem á sér stað í heimi tækninnar. Í 

framhaldi væri til dæmis áhugavert að skoða hvað veldur því að kennarar 

þessara greina sæki ekki oftar námskeið í UTM og hvort sömu niðurstöður 

eigi við um aðra kennarahópa.  
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Abstract 

In the past two decades there has been a vast and rapid evolution of 

technology that has pushed individuals and society to evolve and adapt with 

the constantly changing environment. With this evolution there has been a 

change over the past few years in the teaching environment in Icelandic 

secondary schools. Computers and information technology have played a big 

part of that change with new communications methods between teachers 

and students opening up possibilities for more diverse ways of teaching. 

The aim of this research study was to explore how information and 

communication technology (ICT) and media are being used among teachers 

in secondary schools, business and economy courses in Iceland. Also to 

examine where these teachers acquired their knowledge in the field of ICT 

and media and their attitude towards using these tools when teaching 

business and economy courses. Data were gathered with an online 

questionnaire. An invitation to participate in the study was sent via email to 

all members of the organization of teachers teaching business and economy 

courses (SKVOH). Twenty four valid answers were received from 12 men and 

12 women (about 39% participation rate).  

The results show that business and economy teachers in Iceland are well 

on their way implementing ICT into their teaching. They generally use ICT in 

the classroom and in diverse ways. Their attitude towards ICT and its value 

in the science of teaching is generally positive. According to participants, 

students mainly use Excel, PowerPoint, search engines and word processors, 

as well as bookkeeping programs. The results indicate that ICT is used 

effectively in teaching. 

Most of the teachers appear to have a fairly strong background regarding 

professional knowledge (content or subject related), technical knowledge 

and teaching theories (as licensed teachers) and seem to be able to 

intertwine these factors together and have faith in their own abilities to take 

on technical challenges. 

Participants feel that by using ICT in their studies, students are better 

prepared for further studies and the life on the employment market. Most 

have good experience of the usages of ICT during lectures and find it to be 

easy using the technology. They also feel that teaching has become easier 

since technology became a bigger part of teaching. Over half of the 
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participants feel they have a good access to proper equipment that is useful 

during classes. Vast majority said it was not mentioned in the curriculum 

whether ICT was being used in their courses and very few felt that there was 

a clear vision whether ICT was to be used in their schools. 

The participants have received their basic knowledge of ICT mainly with 

assistance from their colleagues, from various seminars, from their university 

studies or by watching teaching videos on the internet. They get their 

knowledge from whatever source they claim that the supply of such 

education is quite good. But it seems that a big part of the participants 

doesn’t use any of the possibilities that are being offered in continuing 

education in ICT and a big majority of participants believed that the 

development in the teaching environment is not as connected with the 

development of ICT as it should be. 

Though the research is limited to a small group of teachers, it provides an 

insight into the way ICT is being used among teachers in secondary schools, 

business and economy courses in Iceland. It is up to the teachers how they 

evolve and adapt with the constantly changing environment as well as how 

they integrate technological knowledge, content knowledge and pedagogical 

knowledge. It would be interesting to research further why teachers in 

business and economy courses do not take advantage of ICT workshops and 

other ICT-related educational opportunities.  
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1 Inngangur 

Umfangsmikil og ör þróun hefur átt sér stað síðustu tvo áratugi á sviði 

upplýsingatækninnar sem erfitt er að sjá fyrir endann á. Óhætt er að segja að 

sú þróun krefjist sífelldrar enduraðlögunar einstaklinga og samfélagsins að 

breyttum aðstæðum.  

Störf okkar í dag eru töluvert frábrugðnari því sem þekktist fyrir tíma 

Internets og tölvupósts og allt bendir til að þróunin haldi áfram. Þegar ný 

störf verða til, breytast önnur störf og verða jafnvel úrelt en rannsókn sem 

gerð var árið 2011 sýndi fram á að þróun í upplýsingatækni hefur í för með 

sér 2,6 ný störf fyrir hvert starf sem úreldist (Rausas, Manyika, Hazan, Bughin, 

Chui, Said, 2011). 

Í dag bjóðast ótal mörg tækifæri til að nýta tæknina í kennslu á hvaða 

skólastigi sem er og krafa hefur einnig verið um áherslubreytingar í 

menntakerfinu til að mæta þessari hröðu þróun. Eitt af aðalhlutverkum skóla 

er að sníða námið að almennu umhverfi og búa nemendur undir virka 

þátttöku í samfélagi þess tíma sem við búum í. Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) hefur meðal annars lagt áherslu á 

upplýsingatækni í menntun og gaf út handbók fyrir kennara árið 2008 um 

stefnumótun og hæfniviðmið á sviði upplýsingatækninnar (UNESCO, 2008). 

UNESCO gerir kröfu um að kennarar hafi almennt upplýsinga- og tölvulæsi 

sem nýtist þeim í kennslu með því að tengja saman tækninýjungar og 

kennslufræðina. Samkvæmt UNESCO byggist sjálfbær efnahagsleg þróun 

þjóða aðallega á þremur meginþáttum:   

1. Að efla hæfni fólks við að nýta sér upplýsingatæknina 

2. Að efla hæfni fólks til að nýta sér þekkingu til að leysa ýmis vandamál 

3. Að efla hæfni fólks til að skapa nýja þekkingu 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir viðskipta- og hagfræðigreinar segir að 

viðskiptalífið geri orðið auknar kröfur um upplýsingatæknikunnáttu þeirra 

sem starfa í viðskiptalífinu og því sé mikilvægt að nám í þessum greinum fylgi 

þeirri þróun sem á sér stað í upplýsingatækni- og miðlun 

(Menntamálaráðuneytið, 2006).  
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Ákveðin stefnumótun hefur átt sér stað undanfarin ár hvað varðar notkun 

upplýsingatækninnar í skólum hér á landi. Árið 1996 setti 

Menntamálaráðuneytið sér stefnu um upplýsingatækni í skólastarfi sem lýst 

var í ritinu Í krafti upplýsinga (Menntamálaráðuneytið, 1995). Þar var aðal 

áherslan að skólar landsins ynnu í takt við þá þróun sem átti sér stað í 

samfélaginu og að nemendur fengju tækifæri til að kynnast tölvum og 

upplýsingatækni í skólanum. Í ritinu er einnig farið fram á að skólar nýti sér 

upplýsingatæknina til að ná þessum markmiðum í öllum námsgreinum 

skólans. Þessari stefnu var síðan gerð skýr skil í aðalnámskrá grunnskóla árið 

1999 þegar upplýsinga- og tæknimennt var kynnt (Menntamálaráðuneytið, 

1999).   

Í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla (2011) er ný menntastefna kynnt 

til sögunnar, þar er lögð áhersla á sex grunnþætti menntunar ásamt 

lykilhæfni sem tengir grunnþættina við þau hæfnimarkmið sem nemendur 

eiga að búa yfir í lok náms.  

 Upplýsingatæknin fær hvergi athygli sem einn af grunnþáttunum í 

aðalnámskrá framhaldsskóla en í ritinu Sköpun kemur fram að nýir miðlar og 

ný tækni sé eitt af því sem lýsir skapandi skólastarfi (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Í ritinu Læsi er 

hugtakið læsi skilgreint í víðum skilningi, meðal annars sem upplýsingalæsi, 

miðlalæsi, tölvulæsi og stafrænt læsi svo eitthvað sé nefnt en þar er gert ráð 

fyrir að nemendur fái þjálfun í ýmsum táknkerfum og miðlum (Stefán 

Jökulsson, 2012).  

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar er eitt af níu sviðum 

sem lykilhæfnin nær yfir. Þar er fjallað um mikilvægi talnalæsis sem feli meðal 

annars í sér „hæfni til að lesa úr, tjá sig um og nýta sér til gagns tölulegar 

upplýsingar“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Upplýsingalæsi nær m.a. 

til upplýsingatækni og er lögð áhersla á að allir geti aflað gagna, unnið úr þeim 

og miðlað upplýsingum með gagnrýndu hugarfari og á skapandi hátt.  

Það frelsi sem skólarnir hafa fengið til að móta námið á þann hátt sem 

nútíminn kallar eftir hefur sett allt sitt traust á fagmennsku kennarans. 

Aðalnámskráin 2011 krefst þverfaglegs samstarfs milli greina og öll sú ábyrgð 

liggur á kennurum. Viðhorf kennara til ákveðinna mála getur skipt sköpum. 

Ljóst er að upplýsingatæknin hefur markað sín spor í skólastarfi síðustu 15 ár 

með miklum breytingum á bæði námi og kennsluháttum. Eflaust er misjafnt 

hversu langt kennarar hafa gengið í að nýta sér þessa tækni og þróa með sér 

nýja kennsluhætti. Í þessari rannsókn verður sjónum beint að því hvernig 

stafræn tækni er nýtt við kennslu viðskipta- og hagfræðigreina í 
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framhaldsskólum. Með stafrænni tækni er átt við upplýsingatækni og miðlun, 

sem hér eftir verður táknuð með skammstöfuninni UTM.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið verkefnisins var að skoða og rannsaka notkun á 

upplýsingatækni og miðlun í viðskipta- og hagfræðikennslu 

framhaldsskólanna á Íslandi og kanna viðhorf kennara til nýtingu 

upplýsingatækni og miðlunar í námi og kennslu.  

Rannsókn var gerð meðal þeirra kennara sem skráðir eru í samtök kennara 

í viðskipta- og hagfræðigreinum (SKVOH) og svör þeirra notuð til að svara 

rannsóknarspurningunum. Kennarar stjórna sinni kennslu að mestu sjálfir og 

því getur viðhorf þeirra og þekking stjórnað því á hvaða hátt upplýsingatækni 

og miðlun er notuð í námi og kennslu. Rannsóknin var lýsandi rannsókn og 

var gögnum safnað á netinu í gegnum rafrænan spurningalista.  

 

Í rannsókninni er leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvernig tekst kennurum í viðskipta- og hagfræðigreinum 

framhaldsskólanna að samþætta UTM í kennslu sinna greina? 

 Á hvaða hátt láta þeir nemendur nota UTM í náminu? 

 Hvar og hvernig hafa þeir öðlast sína þekkingu á UTM ? 

 Hvernig viðhalda þeir þekkingu sinni? 

 Hvert er viðhorf þeirra til nýtingu UTM í námi og kennslu viðskipta- 

og hagfræðigreina? 

1.2 Rök fyrir efnisvali 

Árið 2012 útskrifaðist ég sem viðskiptafræðingur frá Háskólanum á Bifröst og 

haustið sama ár fór ég í meistaranám í kennslufræðum framhaldsskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands með upplýsingatækni og miðlun sem mitt 

sérsvið.  

Fyrstu mánuði mína á Bifröst fór stór hluti kennslustundarinnar í að læra 

á þau forrit sem kennarinn notaði í tíma og ætlaðist til að við myndum nota 

almennt í námi okkar. Dæmi má nefna Excel töflureikni sem notaður var í 

flest öllum kennslustundum. Á þeim tíma sem ég var í framhaldsskólanámi 

var upplýsingatæknin ekki orðin mikilvægur hluti af skólakerfinu en á Bifröst 

var mér var tjáð að Excel væri staðalbúnaður í viðskiptafræði í öllum 
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háskólum og eins úti í atvinnulífinu. Ég varð því að læra mjög hratt á forritið 

sem varð til þess að ég náði ekki alltaf að einbeita mér að aðalatriðum 

kennslustundarinnar.  

Eftir að ég hóf nám í kennslufræðum framhaldsskóla við Háskóla Íslands 

fór ég að velta því fyrir mér hvernig staðan væri í upplýsingatækni í viðskipta- 

og hagfræðigreinum í framhaldsskólum landsins í dag, hvort kennarar við 

þessar brautir væru að nýta upplýsingatækni við kennslu með markvissum 

hætti. Eins þótti mér fróðlegt að vita hvort þessir kennarar væru að sækja 

endurmenntunarnámskeið í upplýsingatækni eða þá með hvaða hætti þeir 

hafi öðlast sína þekkingu.                       

Háskólar landsins hafa margir hverjir sett ákveðin aðgangsviðmið fyrir 

nemendur sem hyggja á nám í viðskiptafræði. Í aðgangsviðmiðum fyrir BS 

nám í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst segir orðrétt:  

Æskilegt er að þeir sem sækja um búi yfir grunnhæfni í 

upplýsingatækni en það þýðir t.d. að geta beitt grunnaðgerðum 

í ritvinnslu, töflureiknum, leitarvélum, sett saman 

glærukynningar og notað hugbúnað og forrit sér til stuðnings í 

námi (Háskólinn á Bifröst, e.d.). 

Háskólinn í Reykjavík og Háskóli Íslands tilgreina ekki hæfnikröfur í 

upplýsingatækni í viðskipta- og hagfræðideildum sínum en hjá Háskólanum á 

Akureyri eru aðgangsviðmiðin skýr hvað varðar upplýsingatækni og miðlun. 

Þar segir orðrétt: „Umsækjendur þurfa jafnframt að hafa traust tök á 

grunnþáttum upplýsingatækninnar og geta nýtt sér almenn ritvinnsluforrit, 

töflureikna, leitarvélar og önnur helstu forrit og hugbúnað í námi sínu“ 

(Háskólinn á Akureyri, 2014). 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla, almenna hlutanum frá árinu 1999 var lögð 

áhersla á að framhaldsskólar stuðluðu að því að upplýsingatæknin yrði nýtt í 

öllum námsgreinum og að kennarar leituðu leiða svo nemendur gætu nýtt 

sér hana á árangursríkan hátt í sínu námi (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þá 

var sérstaklega tekið fram í kaflanum um viðskipta- og hagfræðigreinar að 

markmiðin væru þau að nemandinn gæti nýtt sér nýjustu upplýsingatæknina 

við að leysa hagfræðileg viðfangsefni og notað netið við upplýsingaöflun 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Áður fyrr hafði upplýsinga og tölvunotkun 

verið kennd í framhaldsskólum en með þessari námskrá var sú kennsla öll 

færð yfir á grunnskólastigið. Sömu áherslur ríktu í nýrri aðalnámskrá sem tók 

í gildi árið 2007 og einnig þeirri sem tók í gildi árið 2011. Því mætti ætla að 
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allir þeir grunn- og framhaldsskólanemar sem hafa lokið sínu námi ættu að 

hafa ákveðna undirstöðufærni í upplýsingatækni og tölvunotkun. 

Í skýrslunni Vöxtur í krafti netsins, stefna ríkis og sveitarfélag um 

upplýsingasamfélagið 2013-2016, kemur fram að þörf sé á breytingum í 

menntakerfinu til að aðlagast nýjum áherslum í atvinnulífinu, tækni og 

tækjum sem meirihluti landsmanna notar dag hvern (Innanríkisráðuneytið, 

2013).  

Rannsókn sem gerð var í Hollandi á meðal sjötíu og þriggja kennara þar 

sem sextán þeirra voru viðskipta- og hagfræðikennarar sýndi fram á að 

kennarar í viðskipta- og hagfræðigreinum voru íhaldssamari í kennslu en aðrir 

kennarar sem tóku þátt (Rienties, Brouwer, Baker, Dekker, 2014). Víða eru 

stórar hópastærðir í viðskipta- og hagfræðitímum algengar og því vilja 

kennarar í þessum greinum halda því fram að erfiðara sé fyrir þá að beita 

einstaklingsmiðuðum kennsluaðferðum en ella. Upplýsingatæknin hefur 

samt sem áður aukið tækifæri kennara til einstaklingsmiðunar þrátt fyrir 

stóra nemendahópa. Þrátt fyrir það virðast þessir kennarar tregir við að 

innleiða upplýsingatæknina í sína kennslu  

Sú þróun sem hefur átt sér stað í upplýsingatækni og miðlun hefur haft 

gríðarleg áhrif á samfélagið sem við búum í. UTM er orðin stór partur af lífi 

okkar hvort sem er í námi, starfi eða einkalífi. Ekki eru margar rannsóknir til 

um UTM í skólastarfi hér á landi og engar rannsóknir fundust sem fjalla um 

sama efni og þessi rannsókn. Þó er hægt að finna rannsóknir sem fjalla um 

UTM í tungumálakennslu líkt og rannsókn Ingibjargar S. Helgadóttur (2010) 

„Þetta er náttúrulega heimur nemendanna…“ sem fjallar um upplýsingatækni 

og miðlun í kennslu, notkun og viðhorf dönskukennara í framhaldsskólum. 

Einnig skrifaði Magndís Huld Sigmarsdóttir (2014) rannsókn um tölvustutt 

tungumálanám á framhaldsskólastigi sem miðaði að því að nota tæknina sem 

stuðningstæki í enskukennslu.  

Því taldi ég bæði mikilvægt og eins áhugavert að nýta tækifærið og skoða 

hvernig þessum málum er háttað innan viðskipta- og hagfræðigreina 

framhaldsskólanna í dag. 

1.3 Efnistök ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í 7 kafla en í öðrum kafla er fjallað um viðskipta- og 

hagfræðigreinar í framhaldsskólum á Íslandi, aðalnámskrá framhaldsskóla 

fyrir viðskipta- og hagfræðigreinar er kynnt ásamt helstu markmiðum og 

innihaldi hvers áfanga.  

Þriðji kaflinn nefnist þróun kennsluhátta, þar er farið yfir námskenningar 

og kennsluaðferðir sem tengja má við kennslu viðskipta- og hagfræðigreina 
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þar sem stuðst er við upplýsingatækni og miðlun en einnig eru þeir 

hugmyndarammar kynntir sem stuðst er við í verkefninu.  

Í fjórða kafla er upplýsingatækni og miðlun kynnt ásamt þeim stefnum 

sem stjórnvöld hafa sett sér í upplýsingatæknimálum í gegnum tíðina. Þá er 

einnig fjallað um samfélagsmiðla, spjaldtölvur og töflureikni.  

Í kafla 2-4 má finna örlitla samsvörun í TPACK líkan Mishra og Koehler 

(2009) sem nánar verður kynnt í kafla 3.3.2. en líkanið samanstendur af 

fagþekkingu kennarans, kennslufræðilegri þekkingu og tækniþekkingu hans. 

Kafli 2 er með áherslu á „inntakið“ þ.e. námskrá viðskipta- og hagfræðigreina, 

kafli 3 er með áherslu á kennslufræðina og kafli 4 fjallar um upplýsingatækni 

og miðlun.  

Í fimmta kafla er sagt frá aðferð rannsóknarinnar en hann skiptist í fjóra 

undirkafla þar sem fyrst er sagt frá rannsóknarsniðinu, því næst 

þátttakendum, síðan er mælitækið kynnt, framkvæmd og úrvinnsla og að 

lokum réttmæti og áreiðanleiki mælitækisins.  

Í sjötta kafla ritgerðarinnar eru niðurstöður kynntar. Fyrst er sagt frá 

notkun UTM í námi og kennslu. Því næst er farið yfir þekkingu kennara á UTM,  

hvernig þeir öðluðust sína þekkingu og hvernig þeir viðhalda henni. Að lokum 

er viðhorf þátttakenda til UTM í viðskipta- og hagfræðikennslu skoðuð.  

Lokakaflinn er umræðukafli þar sem rannsóknarspurningum er svarað 

með því að ræða niðurstöðurnar og bera þær saman við þau kennilíkön sem 

kynnt eru í ritgerðinni. Í lok kaflans er svo umræða um UTM og stefnu 

stjórnvalda ásamt samantekt verkefnisins.  
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2 Viðskipta- og hagfræðigreinar á Íslandi 

Samkvæmt upplýsingum frá samtökum kennara í viðskipta- og 

hagfræðigreinum á Íslandi eru 25 skólar sem bjóða upp á kennslu í viðskipta- 

og hagfræðigreinum. Ellefu þessara skóla eru á höfuðborgarsvæðinu og hinir 

á landsbyggðinni.  

Á árunum 2009- 2012 voru brautskráðir nemendur með stúdentspróf af 

viðskipta- og hagfræðibraut um 8-10% af heildarfjölda brautskráðra. Tafla 1 

sýnir betur fjölda brautskráðra nemenda og hlutfall þeirra sem útskrifast af 

viðskipta- og hagfræðibraut. 

Tafla 1. Hlutfall brautskráðra nemenda með stúdentspróf af viðskipta- og 
hagfræðibraut á árunum 2009-2012 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Útskrifaðir stúdentar   2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Heildarfjöldi brautskráðra 
með stúdentspróf 2588 2627 2929 

Fjöldi brautskráðra af 
viðskipta- og hagfræðibraut 253 242 237 

Hlutfall 9,8% 9,2% 8,1% 

 

Langflestir nemendur framhaldsskólanna útskrifast af náttúrufræðibraut 

og félagsfræðibraut samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands eða um 

40% af hvorri braut fyrir sig (Hagstofa Íslands, e.d.).  

2.1 Greinar sem skráðar eru á viðskipta- og hagfræðibraut 
framhaldsskólanna. 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir viðskipta- og hagfræðigreinar kemur fram 

að nám á viðskipta- og hagfræðibraut eigi að veita nemendum færni til að 

takast á við fjölbreytt viðfangsefni og stærri ákvörðunartökur sem almennir 

þjóðfélagsþegnar þurfa að taka á lífsleiðinni (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Með náminu eiga nemendur að öðlast þekkingu sem færir þá nær 

þjóðfélagsumræðunni sem snýr að hagfræði- og viðskiptalegum þáttum. Þar 
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er einnig gert ráð fyrir að nemendur nýti sér ýmis tæki og nýjustu 

upplýsingatækni við lausn hagfræðilegra viðfangsefna. 

Mikilvægi upplýsingatækninnar í námi á viðskipta- og hagfræðibraut er 

gerð skil í námskránni. Þar segir að starfsumhverfi hafi gjörbreyst með þróun 

tækninnar og beri skólum að taka mið af þeirri þróun með því að tryggja 

nemendum verkefni sem endurspegli aðstæður vinnumarkaðarins. Þar segir 

meðal annars að lokamarkmið brautarinnar séu að nemandi: „noti 

stærðfræði og ýmis tæki við lausn hagfræðilegra viðfangsefna, svo sem 

tölfræðileg gögn, línurit og nýjustu upplýsingatækni“ og að nemandi „geti 

hagnýtt sér netið til öflunar upplýsinga“.  

Misjafnt er á milli skóla hvaða áfangar eru almennt í boði og mun margt 

breytast með nýrri námskrá en þau fög sem kennd hafa verið á viðskipta- og 

hagfræðibraut í framhaldsskólum eru samkvæmt aðalnámskrá 

framhaldsskóla fyrir viðskipta- og hagfræðigreinar:  

 

 BÓK 103 Bókfærsla I, BÓK 203 Bókfærsla II, BÓK 213 Tölvubókhald, 
BÓK 303 Ársreikningar og skattskil. 

 HAG 103 Rekstrarhagfræði I, HAG 203 Rekstrarhagfræði II, HAG 113 
Almenn þjóðhagfræði, HAG 213 Hagstjórn, HAG 313 Alþjóðahagfræði.  

 VIÐ 103 Stjórnun, VIÐ 113 Markaðsfræði, VIÐ 213 Markaðsrannsóknir, 
VIÐ 123 Fjármál I, VIÐ 223 Fjármál II, VIÐ 133 Frumkvöðlafræði, VIÐ 
143 Viðskiptalögfræði (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

2.1.1 Bókfærsla 

Bókfærsluáfangarnir eru fjórir. Bókfærsla I og II fjalla báðir um 

bókhaldshringrásina og tvíhliða bókhald. Þar kynnast nemendur debet og 

kredit, aðalbók, viðskiptamannabók og læra að setja upp efnahags- og 

rekstrarreikning. Í Bókfærslu II er kunnátta nemenda dýpkuð með erfiðari 

færslum en í Bókfærslu I. Hvergi er minnst á UTM í þessum áföngum en 

töflureiknir líkt og Excel býður upp á marga möguleika, bæði fyrir færslur 

bókhaldsins, útreikninga, uppsetningu aðal- og viðskiptamannabókar og 

uppsetningu efnahags- og rekstrarreiknings án þess að koma í veg fyrir að 

nemendur nái grunnatriðum bókfærslunnar.  

Í Tölvubókhaldinu er rafrænt bókhaldskerfi notað til að færa bókhald eftir 

fylgiskjölum en nemendur í þessum áfanga eiga að hafa fullt vald á 

bókhaldshringrásinni.  

Í áfanganum Ársreikningar og skattaskil er farið í gerð og greiningu 

ársreikninga og er þar gert ráð fyrir að nemendur hafi fullt vald á 
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bókhaldshringrásinni og notist við töflureikni við úrlausn verkefna 

(Menntamálaráðuneytið, 2006).  

2.1.2 Hagfræði 

Hagfræðiáfangarnir eru fimm samkvæmt aðalnámskránni. Rekstrarhagfræði 

I og II fjalla um rekstur fyrirtækja og umhverfi þeirra á mismunandi hátt.  

Í Rekstrarhagfræði I - HAG 103 er farið í grunnatriði hagfræðinnar, 

skilgreiningar á mismunandi efnahagsheildum og er gert ráð fyrir að 

nemendur nýti sér meðal annars netið til að afla sér upplýsinga 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Í Rekstrarhagfræði II – HAG 203 er farið dýpra í viðfangsefni sem tengjast 

rekstri fyrirtækja og áhersla er lögð á stærðfræðilega nálgun og notkun 

línurita við úrlausn verkefna. Gert er ráð fyrir að nemendur nýti sér nýjustu 

upplýsingatækni við útreikninga og lausn annara verkefna segir í námskránni 

(Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Almenn þjóðhagfræði – HAG 113 fjallar um grunneiningar hagkerfisins og 

samspil þeirra í markaðsþjóðfélaginu. Nemendur eiga meðal annars að öðlast 

færni í að lesa úr línuritum og nýta sér algengar aðferðir við vinnslu á 

hagfræðilegum upplýsingum. Samkvæmt aðalnámskránni er lögð áhersla á 

að nemendur nýti sér netið til að afla hagfræðilegra upplýsinga og við úrlausn 

verkefna (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Í áfanganum Hagstjórn – HAG 213 er ekki minnst á UTM notkun nemenda 

og kennara en í þessum áfanga er markmiðið að nemendur öðlist aukinn 

skilning á starfsemi þjóðarbúsins og hreyfiöflum efnahagsþróunar. Sama á við 

um Alþjóðahagfræðina – HAG 213, þar er hvergi gerð krafa um nýtingu 

upplýsingatækninnar en í þessum áfanga er farið yfir hugmyndir og kenningar 

um milliríkjaviðskipti. Einnig er farið yfir alþjóðlega samvinnu og 

alþjóðavæðingu í efnahagsmálum (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Í hagfræðinni eru möguleikarnir margir til að nýta UTM í námi og kennslu 

þó svo að aðalnámskráin leggi aðallega áherslur á að nemendur nýti sér netið 

til upplýsingaöflunar, töflureiknir er lítið dæmi en hann getur nýst vel við 

útreikninga og líkanagerð.  

2.1.3 Viðskiptafræði 

Þeir áfangar sem flokkast undir viðskiptafræði í aðalnámskránni eru allt í allt 

sjö. Í áfanganum Stjórnun – VIÐ 103 er fjallað um grunnhugtök og kenningar 

í stjórnun og nemendum kynnt störf og verkefni stjórnenda.  
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Markaðsfræði VIÐ 113 á að veita nemendum innsýn í gildi markaðsstarfs 

fyrir neytendur, fyrirtæki og samfélagið í heild ásamt helstu vinnubrögðum í 

markaðssetningu. Hvergi er minnst á þátt upplýsingatækninnar í 

markaðsfræði en margt hefur breyst í þeim málum frá því að þessi námskrá 

kom út árið 2006. Tæknin býður upp á ótal möguleika í markaðsmálum og 

þurfa markaðsstjórar að þekkja og skilja þá möguleika sem eru í boði (Kotler 

og Keller, 2009, bls. 21-24).  

Í Markaðsrannsóknir VIÐ 213 er farið yfir helstu aðferðir 

markaðsrannsókna, gagnasöfnun, gagnagreining og úrvinnsla gagna. Í 

áfangalýsingunni fyrir þennan áfanga er minnst á að nemendur eigi að geta 

nýtt SPSS eða sambærilegan hugbúnað við úrvinnslu gagna 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Fjármál I – VIÐ 123 fjallar um fjármál einstaklinga. Farið er yfir helstu 

hugtök hvað varða fjármál almennt líkt og vexti, núvirði og framtíðarvirði svo 

eitthvað sé nefnt. Í aðalnámskránni er sérstaklega tekið fram að æskilegt sé 

að nemendur nýti töflureikni við úrlausn verkefna og nýti netið til öflunar 

viðeigandi upplýsinga (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Fjármál II – VIÐ 223 byggir á grunni undanfarans, VIÐ 123 þar sem farið er 

nánar í helstu viðfangsefni fjármála og fjármálastjórnunar og áhersla lögð á 

að nemendur geti túlkað helstu upplýsingar sem fram koma á 

fjármálamarkaði. Gerðar eru kröfur um að kennsla fari að einhverju leiti fram 

í tölvuverum og að nemendur noti töflureikni við lausn verkefna ásamt netinu 

til upplýsingaöflunar (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Í Frumkvöðlafræði – VIÐ 133 eiga nemendur að koma sinni eigin 

viðskiptahugmynd í framkvæmd með því að fjármagna hana, markaðssetja, 

framleiða og selja. Nemendur þurfa að stofna fyrirtæki og loka því aftur, 

engin krafa er gerð um nýtingu upplýsingatækninnar í þessum áfanga en 

miðað við þróun síðustu ára þá ætti UTM að eiga stóran þátt í þessum áfanga 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Viðskiptalögfræði – VIÐ 143 fjallar um stjórnskipun og réttarkerfi Íslands 

þar sem lög og reglur viðskiptalífsins eru kynnt. Einnig er farið stuttlega yfir 

sifja- og erfðarétt (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Þeir áfangar sem hafa verið kynntir hér að ofan eru allir skráðir í 

aðalnámskrá framhaldsskóla- Viðskipta- og hagfræðigreinar frá 2006. Ljóst er 

að þó meginmarkmið áfanganna sé alltaf það sama hefur margt breyst í 

viðskiptalífinu síðastliðin níu ár sem taka þarf tillit til í kennslu. Markaðurinn 

tekur stöðugum breytingum og tækniþróunin er mikil. 
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3 Þróun kennsluhátta  

Menntageirinn hefur ekki verið undanskilinn af þeim öru breytingum sem 

hafa átt sér stað í nútíma samfélagi. Áherslubreytingar hafa verið töluverðar 

í menntamálum í gegnum tíðina með misgóðum árangri (Gyða Jóhannsdóttir, 

2006). Með hverri aðalnámsskrá eru sett háleit markmið sem 

menntastofnanir eiga að fylgja en eru stundum ekki í takt við raunveruleikann 

sem þekkist innan skólanna. Með aðalnámskránni frá 1976 áttu náms- og 

kennsluhættir að taka róttækum breytingum hér á landi þar sem hópavinna, 

sjálfstæð vinnubrögð, samþætting námsgreina og sveigjanlegar 

kennsluaðferðir áttu að ríkja. Ingvar Sigurgeirsson komst hins vegar að því í 

rannsókn sinni árið 1989 að ósamræmi væri á milli laga og stefnumótunar í 

menntamálum og framkvæmda í skólum landsins. Kennsluhættir voru 

sérstaklega einhæfir þar sem kennslubókum var fylgt eftir frá byrjun til enda 

og varla beygt af leið (Ingvar Sigurgeirsson, 1989). Segja má að þetta sé 

kennsluaðferð sem ríkti lengi vel hér á landi en árið 2004 gerði Kristrún Lind 

Birgisdóttir rannsókn á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum sem leiddi í 

ljós að aðeins um 30% tímans var varið í breytilegar kennsluaðferðir 

(Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Mikil þróun hefur hinsvegar átt sér stað undanfarin ár á starfs- og 

kennsluháttum í íslenskum framhaldsskólum og hefur upplýsingatæknin án 

efa átt stóran þátt í þessari breytingu með nýjum samskiptamáta nemenda 

og kennara sem eykur möguleikann á fjölbreyttari kennsluháttum. Nýjungar 

líkt og spjald- og fartölvur, snjallsímar, margmiðlun, stafræn tækni og 

háhraða nettengingar hafa haft áhrif á nám og kennslu með misjöfnum hætti. 

Vöxtur veraldarvefsins hefur aukið samtengingu jarðarbúa því netið einfaldar 

tengsl milli einstaklinga óháð staðsetningu þeirra og aðgengi að upplýsingum 

er endalaust (Hrefna Arnardóttir, 2007). Mikilvægt er að nýta tæknina á 

uppbyggilegan hátt og kemur það í hlut menntastofnanna að aðstoða 

nemendur við að vinna úr þeim sundurlausu upplýsingum sem flæða um 

netið (Hunkis og Ornstein, 2009; OECD, 2012a).  

Í rannsókn sem McKinsey og Company (2007) gerðu kom fram að góð 

menntun kennara og störf þeirra innan skólanna hefðu mestu áhrifin á 

frammistöðu menntakerfis og Hargreaves og Fullan hafa einnig tekið undir 

þessi orð (Hargreaves og Fullan, 2012). Í Hvítbók Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2014) er talað um að mikil endurnýjun muni 
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eiga sér stað á næstu árum innan kennarastéttarinnar þar sem aldur 

kennarastéttarinnar er mjög hár. Nú sé því rétta tækifærið til að móta nýjar 

línur um menntun og störf kennara ásamt símenntun og starfsþróun þeirra.  

Ef sett eru lykilmarkmið um menntun og hæfni nemenda er 

nauðsynlegt að skoða hvernig kennslu og námi er háttað og 

hvaða námsefni stendur til boða. Við blasir að líf og starf mun í 

æ ríkari mæli mótast af stafrænni tækni og nýjum og flóknum 

viðfangsefnum. Nám og kennsla þarf augljóslega að miðast við 

það sem við tekur að lokinni skólagöngu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 40) 

Þá er einnig talað um í Hvítbókinni að aðlaga þurfi stafræna tækni að 

skólastarfinu með róttækum breytingum á kennsluháttum og námsefni. 

Nemendur og kennarar þurfa að vinna saman að þessari breytingu og hvorki 

megi ýta kennurum til hliðar né halda aftur af nemendum. 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) segir að skólastarf eigi að gera 

nemendur virka og sjálfstæða í námi sínu og sjá til þess að þeir öðlist færni til 

að afla sér þekkingar á eigin spýtur. Kennsluaðferðir, samskiptahættir, 

námsgögn og kennslutæki eiga að styðja nemendur í námi sínu en 

kennsluaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar svo nemendur öðlist margvíslega 

hæfni. Í aðalnámskránni er einnig mikil áhersla lögð á þverfaglegt nám og 

samþættingu námsgreina þar sem fleiri en ein námsgrein eru fléttaðar. Með 

samþættingu UTM við námsgreinarnar fær nemandinn fjölbreyttara 

námsumhverfi, hann öðlast færni til að afla sér þekkingar á eigin spýtur og 

kennsluaðferðirnar verða fjölbreyttari. 

Margar hugmyndir og stefnur um kennslu hafa orðið til í gegnum tíðina 

og þróast meðfram ólíku hugmyndafræðilegu landslagi. Að baki þessara 

hugmynda sem snúa að menntun liggja hugmyndir um það hvernig þekking 

verður til (McDonald, 2003). Þessar hugmyndir lýsa raunverulegum 

fyrirbærum á óhlutbundinn hátt.   

Í þessum kafla verður fjallað um þróun kennsluhátta og kennsluaðferðir 

sem tengja má við kennslu viðskipta- og hagfræðigreina þar sem stuðst er við 

upplýsingatækni og miðlun en einnig verða þau líkön kynnt sem stuðst er við 

í rannsókninni.   

3.1 Hugsmíðahyggja- nemendamiðað nám  

Nemendamiðað nám þar sem nemandinn tekur virka þátttöku í eigin námi 

með sjálfstæðum vinnubrögðum, gagnrýnni hugsun og ígrundun hefur oft 
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verið tengt við hugsmíðahyggju (e. constructivism). Í nemendamiðuðu námi 

taka nemendur þátt í að stjórna hraða námsins, inntaki þess, hvaða verkfæri 

eru notuð og hvernig verkefni eru gerð (Collins og O’Brien, 2003).  

Í námi og kennslu þar sem stuðst er við hugsmíðahyggju tekur nemandinn 

sjálfur fullan virkan þátt í námi sínu og þróar með sér gagnrýna hugsun í stað 

þess að vera eingöngu viðtakandi (Enochsson og Rizza 2009). Samþætting 

námsgreina og hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar eiga vel saman þar sem 

áhersla er lögð á samfellu í námi og að tengja námið eins og kostur er við 

raunaðstæður svo tilgangur námsins verði skýrari.   

Upphaf hugsmíðahyggjunnar má tengja við fræðimanninn Jean Piaget (f. 

1896) sem setti fram kenningar um vitsmunaþroska einstaklinga en einnig 

má nefna John Dewey´s (f. 1859), Lev Vygotsky (f. 1896) og Jerome Bruner (f. 

1915). Þessir fræðimenn komu allir með kenningar um nám og kennslu sem 

síðar urðu að grundvelli hugsmíðahyggjunnar (Huitt og Hummel, 2003). 

Learning by doing (nám í verki) voru einkunnar orð heimspekingsins John 

Dewey (Ord, 2012). Hann hélt því fram að menntun þyrfti stöðugt að laga sig 

að breyttum aðstæðum í samfélaginu sem á vel við á tíma þar sem breytingar 

eru örar. Dewey talaði gegn hefðbundnum kennsluaðferðum og vildi að 

nemendur lærðu ígrundaða hugsun og að þekking byggðist upp í samvinnu 

við nemendur og kennara. Að hans mati áttu nemendur að glíma við hagnýt 

verkefni sem tengdust raunveruleikanum og leita lausna við þeim sjálf í stað 

þess að vera mötuð af kennaranum. Kennarinn átti einungis að vera 

leiðbeinandi og sjá til þess að nemendur sæju tilgang með náminu og spyrðu 

spurninga.  

Hugmyndir Dewey og Piaget fela báðar í sér áherslu á að nemandinn læri 

mest þegar hann nær að tengja nýja reynslu og hugmyndir við persónulegar 

aðstæður eða raunverulegar aðstæður (e. contextual learning).  

Erfitt getur reynst að innleiða tölvutæknina í kennslustofuna ef notast á 

eingöngu við hefðbundnar kennsluaðferðir og með því að nota tölvur aðeins 

til að deila efni. Mikilvægt er að virkja nemendur til að vinna uppbyggileg og 

raunveruleg verkefni sem hafa einhvern tilgang og efla samvinnunám. 

Aðalmarkmið alls náms ætti að vera merkingarbært nám (e. meaningful 

learning) þar sem að nemandinn tekur virkan þátt sem verður til þess að hann 

byggir upp þekkingu og færni sem hann miðlar síðan með samnemendum 

sínum (Jonassen, Peck og Wilson, 1999, bls. 7-27). 

Tölvustutt nám í anda hugsmíðahyggjunnar þarf að byggja á virkni 

nemenda sem fá verkefni sem tengir þá sem mest við raunveruleikann sem 

eflir þeirra eigin skilning á námsefninu í stað þess að læra túlkun kennarans 

utan að. Best er að nemendur kynni sér upplýsingar frá fyrstu hendi án 
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kennarans sem milliliðs, túlki þær og gefi þeim sína eigin merkingu með 

samræðu við samnemendur og kennara til að skerpa skilning sinn á 

námsefninu. Nemendur þurfa að læra að vinna með öðrum og skipuleggja 

starfið á þann veg að styrkleikar hvers og eins fái að njóta sín sem best og 

komi starfinu til góða. Nemendur þurfa að stjórna eigin námi, setja sér 

námsmarkmið og vinna að þeim í samvinnu við kennara (Ally, 2008, bls. 30-

32). 

Sálfræðingurinn Jerome Bruner kom með kenninguna um vinnupalla (e. 

scaffolding) sem byggð er á hugmyndum Vygotsky um þroskasvæðið. 

Kenningin um þroskasvæðið lýsir því hvernig hægt er að örva einstaklinginn 

til frekara náms og þroska og líkti Bruner hugmyndinni við byggingarvinnu 

þar sem vinnupallarnir eru í notkun á meðan á vinnunni stendur eða sú 

aðferð sem notuð er til að styðja nemandann í eigin námi.  

Ef við skoðum þessa hugmynd út frá samþættingu námsgreinanna við 

upplýsingatækni og miðlun, þá getur UTM vel virkað eins og vinnupallur fyrir 

nemendur ef þeir ná að vinna meira sjálfstætt og geta verið virkari í náminu 

með hjálp tækninnar. Nemendur geta t.d. unnið hópavinnu í Excel þó þeir 

séu allir á mismunandi stöðum með því að vinna í sama skjalinu, allir í einu 

með aðstoð tækninnar. Í stað þess að horfa á kennslumyndbönd geta 

nemendur einnig búið til sín eigin myndbönd og fengið upplýsingar á netinu 

um það hvernig hægt sé að vinna með myndböndin.  

3.2 Náms- og kennsluaðferðir 

Mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða hefur verið mikið í umræðunni 

síðastliðin ár en hlutverk kennarans er meðal annars að sjá til þess að sem 

flestir nemendur finni sig í náminu. Þar sem nemendur eru eins ólíkir og þeir 

eru margir þurfa kennarar oft að hafa í huga fjölbreyttar nálganir á 

mismunandi viðfangsefnum. Síðastliðna áratugi hafa ýmsar kenningar um 

nám og nálganir í kennslu komið fram en hugmyndafræði kenninganna er 

mismunandi er kemur að markmiðum og aðferðum, þeirra sameiginlega 

markmið er þó að bæta námið. Hér verður fjallað um nokkrar þeirra 

kenningar sem gætu átt við í kennslu þar sem stuðst er við upplýsingatækni 

og miðlun. 

3.2.1 Lausnaleitarnám og nemendasjálfstæði 

Lausnaleitarnám (e. problem based learning) er nám í anda hugsmíðahyggju 

þar sem nemendur taka virkan þátt í eigin þekkingarsköpun (Þórunn 

Óskarsdóttir, 2005). Nemendur glíma við að leysa krefjandi verkefni í 

raunverulegu samhengi með leiðsögn frá kennaranum en með því er 
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sjálfstæði nemenda í námi eflt og þeir læra að leysa vandamálin á eigin 

spýtur. Nemendur vinna mikið saman í hópum að lausn verkefna en 

kennarinn er á staðnum ef þörf er á aðstoð. Þessi aðferð er mikið til 

nemendamiðuð (e. student centred) þar sem kennarinn heldur sig til hlés í 

kennslustundinni og er ekki í aðalhlutverki eins og í kennaramiðuðu námi (e. 

teacher centred).  

Að nýta UTM í námi og kennslu er talið hafa ýmsa kosti í för með sér ef 

gætt er að góðri samþættingu kennslufræðinnar og upplýsingatækninnar. 

Notkunin getur eflt rökhugsun nemenda og aukið möguleika á 

einstaklingsmiðuðu-, samvinnu- og lausnarleitarnámi (Cohen, Manion, 

Morrison og Wyse, 2010, bls 53 og 60).  

Nemendasjálfstæði (e. learner autonomy) er í anda hugsmíðahyggju líkt 

og lausnarleitarnám. Nemendasjálfstæði einkennist af því að nemandinn 

tekur ábyrgð á sínu eigin námi til þess að uppfylla markmið sín og ætlanir 

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2006). Nemandinn tekur fullan þátt í þekkingaröflun 

sinni og er félagslega ábyrgur í einstaklingsvinnu eða í samvinnu við aðra. 

Hann tekur þátt í félagslegu ferli náms, horfir gagnrýnum augum á nýjar 

upplýsingar í ljósi þekkinga sem hann þegar býr yfir.  

Hópavinna er talin ýta undir nemendasjálfstæði, áhrifaríkast þykir þó að 

leyfa nemendum að velja efnið sjálfum og ráða hvernig þeir leysa úr því. Með 

því móti eru þeir gerðir ábyrgir fyrir sínu námi. 

Árið 2012 kom út skýrsla sem fjallar um þátt UTM í menntun á vegum 

Nesta.1 Öflun gagna fór fram í fjölmörgum löndum með viðtölum og rýni í 

allskonar efni um notkun UTM í námi og kennslu. Útkoma rannsóknarinnar 

sýndi að UTM getur haft góð áhrif á nám en of oft eru tækninýjungar og nýjar 

kennsluaðferðir vannýttar og margir sem hafa ekki nægilega trú á þeim. Í 

skýrslunni kom einnig fram að notkun nýrrar tækni einkenndist frekar að 

þjálfunarnámi og endurtekningum í stað lærdómsríks leitarnáms (e. inquiry- 

oriented learning). Höfundar héldu því fram að tæknin og spennan í kringum 

hana sé meira metin en kennsla og gagnaöflun (Luckin, o.fl., 2012).  

3.2.2 Einstaklingsmiðað nám með upplýsingatækni og miðlun 

Einstaklingsmiðað nám ruddi sér til rúms hér á landi með tilstuðlan 

Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur árið 2002 (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 10-

11). Þá var einstaklingsmiðað nám gert að aðalmarkmiði í Starfsáætlun 

fræðslumála Reykjavíkur 2002 (Reykjavíkurborg, 2002).  

                                                           
1 Nesta er fyrirtæki sem sérhæfir sig í rannsóknum á nýsköpun. 
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Hugmyndafræðin á bak við einstaklingsmiðað nám má meðal annars 

tengja við félagslega hugsmíðahyggju (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Hugtakið 

einstaklingsmiðað nám vísar til kennsluhátta þar sem reynt er að uppfylla 

þarfir hvers einstaklings og tryggja öllum sömu tækifæri til náms. Nemendur 

eru ekki endilega að vinna að sama verkefninu samtímis og bera meiri ábyrgð 

á náminu sem byggir á einstaklingsáætlun. Möguleikarnir sem 

upplýsingatækni- og miðlun býður upp á eru ótal margir ef einstaklingsmiða 

á námsefni og kennsluna.  

Ef nám á að vera einstaklingsmiðað er sveigjanleiki aðalatriðið. 

Samkvæmt Tomlinson (2001) eru nokkur atriði sem falla undir 

einstaklingsmiðun. Kennarinn þarf að þekkja nemendur sína og hafa margar 

áætlanir í farteskinu og vera reiðubúinn að laga þær að þörfum hvers 

nemenda. Hann þarf að endurskoða vinnu sína reglulega og breyta henni oft. 

Nemandi sem er fljótari en aðrir að læra þarf að fá góð verkefni sem svipar 

ekki til annarra verkefna sem nemandinn hefur áður leyst. Kennsluefni, 

kennsluaðferðirnar og matsaðferðirnar þurfa allar að vera fjölbreyttar. 

Kennslan verður að vera nemendamiðuð og blandast af einstaklingsvinnu, 

hópavinnu og samvinnu yfir bekkinn (Tomlinson, 2001).  

Í bókinni „Nemandinn í nærmynd“ fjallar Elín G. Ólafsdóttir um reynslu 

sína á fjölþrepa kennsluháttum og einstaklingsmiðuðu námi. Samkvæmt 

Elínu er fjölþrepakennslu hagað þannig að kennslan er eins fjölbreytt og 

skapandi og kostur er. Skólastarfið er einstaklingsmiðað með fjölbreyttri 

kennslu og aðlagar sig að nemendum í stað þess að nemandinn aðlagi sig að 

skólastarfinu (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). 

Gerður G. Óskarsdóttir fjallar um í grein sinni „Skólastarf á nýrri öld“ 

hvernig tölvu- og samskiptatækni breytir lífi almennings, hvort sem það er í 

námi, vinnu eða einkalífi. Þá nefnir hún einnig hve miklir möguleikar séu í 

UTM fyrir einstaklingsmiðun (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Upplýsinga- og 

tölvutækni getur reynst gott verkfæri í námsefnisgerð fyrir 

einstaklingsmiðaða kennslu hvort sem það er fyrir myndræna framsetningu 

eða til að blanda saman mynd, hljóði og texta (Aldís Yngvadóttir, 2008).  

Sigrún Harðardóttir og Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir unnu að 

þróunarverkefni við Menntaskólann á Egilsstöðum árin 2005- 2007 sem hafði 

þann tilgang að veita nemendum með sértæka námserfiðleika líkt og ADHD, 

dyslexíu og aðra námsörðugleika aukinn stuðning við námið. Helstu 

niðurstöður verkefnisins voru þær að einstaklingsmiðun í námi skilaði góðum 

árangri og viðhorf þessara nemenda til námsins varð mun jákvæðara. Þeir 

tóku meiri ábyrgð á námi sínu en áður og líðan nemendanna varð einnig mun 

betri (Sigrún Harðardóttir og Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, 2011).  
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3.2.3 Vendikennsla 

Vendikennsla (e. flipped classroom) er kennsluaðferð sem hefur verið að 

ryðja sér til rúms síðustu ár. Með vendikennslu er hefðbundinni 

kennslustundum eins og við þekkjum þær snúið við með aðstoð tækninnar, 

nemandinn vinnur þá vinnu sem áður hefur verið unnin heima,  í skólanum 

en fær leiðbeiningar heima í gegnum gagnvirka fyrirlestra á netinu 

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

Með viðsnúinni kennslustund eru fyrirlestrar sem nemendur hlýða á 

heima styttri en ella þar sem endurtekningar eru ekki þarfar nema 

nemandinn kjósi að fara til baka og hlusta aftur á kennarann. Þegar í 

kennslustofuna er svo komið, fær nemandinn tækifæri til að spyrja spurninga 

og vinna verkefni með aðstoð kennarans í stað þess að glíma einn við 

vandamálin heima þar sem ótal spurningar geta vaknað (McDonald og Smith, 

2013, bls. 437).  

Viðsnúnar kennslustundir geta verið gagnlegar þeim nemendum sem 

missa af kennslustundum og eiga það á hættu að dragast aftur úr. Einnig 

getur það gagnast þeim vel sem þurfa að fara hægar og oftar yfir efnið en 

aðrir. Nemendur fá líka betra tækifæri til að vinna saman og styðja við bakið 

á hvort öðru í tíma í stað þess að vinna að verkefnum hvert í sínu horni. 

Foreldrar geta einnig fylgst með myndböndunum sem eykur möguleika 

þeirra á að aðstoða börnin sín. Með þessu fyrirkomulagi breytist hlutverk 

kennarans úr því að vera fyrirlesari í leiðbeinanda sem getur unnið meira með 

nemendum í tíma (Ragnhildur Eva Guðmundsdóttir, 2014).  

Heimavinnuna skal vinna í skólanum undir handleiðslu kennarans sem 

stefnir að markmiðum námskrárinnar. Douch telur að með þessari aðferð 

gefist nemendum tími til að gera það sem á að gera í kennslustofunni (Douch, 

2015). Rannsóknarvinna, hópavinna og skapandi vinna verða möguleg. 

Auðveldara verður til dæmis fyrir kennarann að leiðbeina nemendum til 

gagnrýnnar hugsunar og sjálfstæðrar vinnu. Með þessari aðferð er námið 

blandað þar sem nemendur og kennarar vinna saman að lausnum.  

 Ef svona kerfi á að virka, þá þurfa nemendur að vera með nettengingu og 

eiga tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. Þó svo að tölva sé á nær öllum 

heimilum í landinu (Hagstofa Íslands, 2014) þá geta alltaf leynst nemendur 

inn á milli sem hafa ekki greiðan aðgang að þessum tækjum.2 Nemendur 

þurfa einnig að hafa mikinn sjálfsaga og sinna heimavinnunni vel svo hægt sé 

                                                           
2 Tölvur eru á 96,5% heimila í landinu. 
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að nýta kennslustundirnar á sem bestan hátt. Þetta er því ekki gallalaust kerfi 

þó svo að hugmyndin þyki góð. 

3.3 Hugmyndarammar 

Nokkrir þættir teljast mikilvægir ef innleiðing UTM í kennslustofuna á að bera 

árangur. Margir fræðimenn hafa rannsakað áhrif tækja og tölvunotkunar á 

nám og kennslu og komið fram með ýmsar kenningar og líkön sem sýna 

hvernig ákveðnir áhrifaþættir spila saman. Í rannsókninni valdi ég þrjú líkön 

til að styðjast við. Fyrstu tvö eru 4E líkanið (Collis, Peter og Pals, 2001) og 

TPACK líkanið (Mishra og Koehler, 2009) en þau útskýra samspil áhrifaþátta 

sem þurfa að vera til staðar ef nota á UTM á árangursríkan hátt í 

kennslustofunni. Þriðja líkanið er SVAN líkanið (SAMR) en það sýnir á hvaða 

stigi innleiðing upplýsingatækninnar er hjá kennurum (Puentedura, 2013). 

Þessi líkön voru talin aðstoða við að svara rannsóknarspurningunum.  

3.3.1 4E líkanið 

Betty Collis þróaði módel ásamt samstarfsfólki sínu sem kallast 4E sem er 

stuðningstæki þegar greina á hvort og hvernig kennarar innleiða 

upplýsingatækni í kennsluna (Collis o.fl., 2001). Líkanið byggist á eftirfarandi 

þáttum:  

1. Trú kennarans á því að tæknin skili ávinningi eða árangri í námi og 

kennslu (e. educational effectiveness). 

2. Hversu auðveld notkun tækninnar er fyrir kennarann (e. ease of use). 

3. Umhverfinu og þremur undirþáttum eða áhrifavöldum (e. 

environmental factors). 

a. Stofnanalegir þættir 

b. Samfélags- og menningarlegir þættir 

c. Tæknilegir þættir 

4. Áhuga og trú kennara á notkun tækninnar (e. personal engagement). 

Ef kennari ætlar að nota UTM í kennslustofunni þá þarf hann að velta því 

fyrir sér hvaða árangri það gæti skilað fyrir nemendur og kennarann. Ef hann 

sér eitthvað kennslufræðilegt gildi við notkunina, þá eru meiri líkur á að hann 

noti tæknina. Hvernig getur hann nýtt sér tæknina í verkefni sem ekki var 

hægt að leysa á sama hátt áður? Umhverfi skólans og UTM stefna hans skiptir 
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verulegu máli ásamt því hvort kennarar og starfsfólk séu tilbúnir að bjóða 

tæknina velkomna í sitt starf með því að endurskoða kennsluaðferðir sínar 

við innleiðinguna. Jákvæðni og áhugi smita út frá sér og mikilvægt er að 

kennarar hafi trú á eigin getu og trúi á kennslufræðilegt gildi náms þar sem 

stuðst er við UTM. Tæknileg atriði þurfa að vera í lagi eins og tækjabúnaður, 

nettengingar, forrit, hugbúnaður, aðgengi að námsefni og fleira. Þegar líkanið 

er notað til að spá fyrir um hvort kennari noti UTM í kennslu sinni eru 

spurningar gerðar fyrir áhrifaþættina fjóra og síðan unnið úr niðurstöðunum 

(Collis o.fl., 2001).  

Líkanið er byggt á niðurstöðum rannsóknar sem gerð var meðal 550 

einstaklinga í 39 löndum með það að markmiði að prófa áreiðanleika 

líkansins. Þrír af fjórum þáttum E4 líkansins sýndu fram á orsakasamband við 

notkun UTM en það voru: árangur nemenda af notkun UTM, áhugi og trú 

kennara á notkun UTM og umhverfislegir þættir. Fjórði þátturinn, hversu 

auðveld notkun UTM er fyrir kennarann, sýndi ekki fram á orsakasamband 

við notkun UTM. Þessi þáttur hefur þó fengið að fljóta með í líkaninu því hann 

er talinn geta verið mikilvægur fyrir önnur úrtök en þetta sem var í þessari 

ákveðnu rannsókn (Collis o.fl., 2001). 

3.3.2 TPACK  

Þegar innleiða á UTM í kennslu þurfa kennarar að búa yfir ákveðinni þekkingu 

og kunnáttu svo starfið skili þeim árangri sem ætlast er til. TPACK líkanið er 

gott að hafa til hliðsjónar við innleiðinguna en það sýnir hvernig 

kennslufræðileg þekking kennarans, tækni og þekking á fagi hans þarf að 

skarast og blandast saman ef kennslan á að innihalda markvissa nýtingu 

upplýsingatækninnar (Mishra og Koehler, 2009). 

TPACK er skammstöfun fyrir Technological Pedagogical Content 

Knowledge eða tæknileg kennslufræðileg fagþekking. Mishra og Koehler eru 

hönnuðir líkansins en það er byggt á öðru líkani frá Lee Shulman sem 

samanstendur af kennslufræði og fagþekkingu kennarans (PCK) (e. 

pedagogical content knowledge). Mishra og Koehler bættu tækninni við í sitt 

líkan en samkvæmt þeim þurfa kennarar að endurhugsa kennslufræðina í 

takt við nýja tíma og tengja tæknina við kennslu sína.  
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Á mynd eitt sést samspil þriggja þátta sem eru innan hringjanna. Þessir 

þættir eru tækniþekking (TK), fagþekking (CK) og kennslufræðileg þekking 

(PK). Þeir blandast síðan allir saman á einhvern hátt og mynda þannig fjórar 

nýjar þekkingar. Ef kennsla með UTM á að verða árangursrík þurfa kennarar 

að hafa þekkingu á öllum þessum þáttum og samspili þeirra samkvæmt 

Mishra og Koehler. 

 

Mynd 1. TPACK-líkanið (Mishra og Koehler, 2009). 

Þegar flokkarnir skarast verða til nýjir flokkar eins og tæknileg kennslufræði 

þekking en í þeim flokki getur kennslan breyst mjög mikið háð þeirri tækni 

sem kennarinn kýs að nota. Ef kennslan á að bera árangur þarf stöðugt að 

endurskoða tengsl og jafnvægi milli flokkanna.  

Hér fyrir neðan má sjá útskýringu á fyrstu þremur aðalþáttunum, síðan 

eru tengsl tveggja þátta útskýrð og í lokin tengsl allra þriggja þáttanna.  
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 Fagþekking (CK): Er þekking kennarans á faginu sem hann kennir. Hann 
þarf að þekkja fagið vel, hafa djúpan skilning á því og kunna að miðla 
þeirri þekkingu. Hugtök, kenningar, staðreyndir og sannanir er 
eitthvað sem kennari þarf að kunna góð skil á.  

 Kennslufræðileg þekking (PK): Er sú þekking sem kennarinn hefur á 
fræðunum, þær aðferðir sem hann notar við kennslu og undirbúning 
hennar, hvernig hann stjórnar bekknum, skipuleggur kennslu og 
námsmat, gerir kennsluáætlanir og námsgögn. Kennarinn þarf að hafa 
skilning á því hvernig nemendur læra. Kennari með góða þekkingu á 
kennslufræðunum skilur hvernig nemendur byggja upp þekkingu og 
öðlast ákveðna færni.  

 Tækniþekking (TK): Er sú þekking sem kennarinn hefur á tækninni, 
viðhorf hans til hennar og hvernig hann vinnur með hana. Hvaða tæki 
og tól hann notar til að ná til nemenda, hvaða forrit, vefsíður eða 
samskiptamiðla hann vinnur með.  

 Kennslufræði námsgreina (PCK): Hér blandast saman þekking 
kennarans á faginu og kennslufræðin með það að leiðarljósi að þróa 
betri kennsluhætti í faginu.  

 Tæknileg fagþekking (TCK): Kennarinn þarf að gera sér grein fyrir því 
að tæknin getur breytt kennslunni töluvert og skapað margar nálganir 
fyrir sama efnið. Með því að innleiða ákveðna tækni geta þeir meðal 
annars breytt námsvenjum nemenda og áhuga þeirra á náminu. 

 Tæknileg kennslufræðiþekking (TPK): Kennarinn þekkir þær leiðir sem 
hægt er að fara við innleiðingu tækninnar í kennslu sem verður til þess 
að kennsluaðferðir breytast.   

 Tæknileg kennslufræðileg fagþekking (TPACK): Kennarinn hefur öðlast 
þá færni til að samþætta upplýsingatæknina inn í kennslu sinna greina 
á áhrifaríkan hátt, hann skilur samspil þessara þriggja þátta og notar 
heppilegar kennsluaðferðir og tækni í kennslu sinni.  
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3.3.3 SAMR líkanið 

SAMR líkan Ruben Puentedura (2013) sem þýtt hefur verið yfir á íslensku sem 

SVAN módel, er þróunarlíkan sem getur nýst vel þegar skoða á hvernig tekist 

hefur að innleiða upplýsingatækni í kennslustofuna.3  

Mynd 2. SVAN líkanið (Ingvi Hrannar Ómarsson og Örn Arnarsson, 2015; 
Puentedura, 2013). 

 

                                                           
3 Ingvi Hrannar Ómarsson og Örn Arnarsson hafa þýtt líkanið yfir á íslensku og 

kalla það SVAN módelið http://ingvihrannar.com/svan-modelid-vid-innleidingu-a-

taekni-samr-model/ 

 

http://ingvihrannar.com/svan-modelid-vid-innleidingu-a-taekni-samr-model/
http://ingvihrannar.com/svan-modelid-vid-innleidingu-a-taekni-samr-model/
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Skammstöfunin SAMR eða SVAN stendur fyrir substitution, augmentation, 

modification og redefinition eða skipting, viðbót, aðlögun, nýbreytni. Eins og 

sjá má á mynd 2 er líkanið skipt í tvö þrep sem kallast aukning (e. 

enhancement) og umbreyting (e. transformation). Þau hafa samtals fjögur 

mismunandi stig innleiðingar sem ná frá því að tæknin er nýtt í verkefni sem 

áður voru leyst en með öðrum verkfærum til nýrra verkefna sem áður voru 

óleysanleg án tækninnar (Puentedura, 2013).  

3.4 Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir þá hugmyndaramma sem stuðst er við í 

rannsókninni og geta verið gagnlegir þegar meta á hvernig kennurum tekst 

að innleiða UTM í kennslu sína. Einnig var fjallað lítillega um þær náms- og 

kennsluaðferðir sem hafa verið ofarlega í umræðunni að undanförnu. Í Talis 

könnun OECD (2008) kom í ljós að íslenskir kennarar hallast frekar að 

hugmyndum hugsmíðahyggjunnar þar sem áhersla er lögð á að leiðbeina 

nemendum í eigin þekkingarleit í stað beinnar yfirfærslu (Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson, 2009). Í aðalnámskránni (2011) er mælt með því að 

kennsluaðferðir séu sem fjölbreyttastar svo nemendur öðlist margvíslega 

hæfni til að leysa verkefni sín en þar getur upplýsingatækni komið að góðum 

notum með sínum fjölbreytileika ef hún er nýtt á uppbyggilegan hátt. Í næsta 

kafla verður meðal annars farið yfir þær stefnur sem stjórnvöld hafa sett sér 

í gegnum tíðina í UTM málum.  
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4 Upplýsingatækni og miðlun 

Tölvu-, samskipta- og upplýsingatækni hefur þróast gríðarlega hratt síðustu 

tvo áratugi sem hefur haft mikil áhrif á daglegt líf nútímamannsins. Árið 2014 

voru tölvur á 96,5% heimila landsins (Hagstofa Íslands, 2014) og árið 2013 

flokkuðust 95% landsmanna til reglulegra netnotenda (Hagstofa Íslands, 

2014). Þessi þróun hefur orðið til þess að fólk þarf stöðugt að uppfæra 

þekkingu sína, bæði í námi og starfi.  

Veraldarvefurinn er orðinn stór hluti samfélagsins og rauntímasamskipti 

við fólk, hvar sem það er í heiminum í gegnum forrit líkt og Skype og 

Fésbókina þykir ekkert annað en sjálfsagt (Poore, 2013). Netið nýtist einnig 

til upplýsingaleitar, til að stunda viðskipti, nám og margt fleira (Ko og Rossen, 

2010).  

Spjaldtölvur, snjallsímar og lófatölvur geta nýst vel í kennslu. Hægt er að 

nota þessi tæki í tengingu við annan tækjabúnað líkt og tölvur, forrit, 

stafrænar myndavélar og upptökubúnað. Flestir nemendur eiga núna 

snjallsíma sem getur verið hentugt í kennslu en nemendur geta nýtt hann til 

upplýsingaleitar á netinu og við lausn ýmissa verkefna (Beatty, 2010). Heimur 

viðskiptanna hefur einnig tekið stakkaskiptum í kjölfar tæknivæðingarinnar 

og bylting hefur átt sér stað með stöðugri þróun veraldarvefsins. Í dag er 

meirihluti fyrirtækja komin með vefsíður og er markaðssetning á netinu orðin 

vinsæl (Belch og Belch, 2014).  

Í þessum kafla verður helst farið yfir þær stefnur sem stjórnvöld hafa sett 

sér í UTM málum er tengjast menntastofnunum landsins ásamt þeim 

samskiptamiðlum sem virðast vinsælastir í dag.  

4.1 Skilgreining á upplýsingatækni og miðlun 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram fyrir tölvu- og tækninotkun hér á 

landi en í þessu verkefni hef ég ákveðið að nota hugtökin upplýsingatækni og 

miðlun (UTM) meðal annars vegna þess að það er heiti kjörsviðs míns í 

meistaranáminu.  

Orðið upplýsingatækni (e. information technology) vísar til ýmissa 

upplýsinga eða gagna ásamt annarri tækni sem getur verið búnaður af 

ýmsum toga, stafræn verkfæri, aðferðir og vinnulag 

(Menntamálaráðuneytið, 1996). Samkvæmt tölvuorðasafninu kallast það 



 

40 

upplýsingatækni þegar viðeigandi tækni, tölvutækni, rafeindatækni eða 

fjarskiptatækni er beitt við gagnavinnslu (Tölvuorðasafnið, e.d.). Orðabanki 

Íslenskrar málstöðvar er með sömu skilgreiningu á upplýsingatækni og 

tölvuorðasafnið (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d. ). Vefbókasafnið 

Snara kemur með þá skilgreiningu að upplýsingatækni sé hagnýting 

upplýsinga og annars efnis úr ýmsum miðlum, einkum á rafrænu formi 

(Snara, e.d.).  

 Margmiðlun er hugtak sem er nátengt hugtökunum upplýsingatækni og 

miðlun en samkvæmt Tölvuorðasafninu kallast það margmiðlun þegar 

margskonar miðlar eru notaðir til framsetningu upplýsinga með aðstoð 

tölvubúnaðar þar sem blandast geta saman hljóð, texti og myndir 

(Tölvuorðasafnið, e.d.). Orðabanki íslenskrar málstöðvar er einnig með sömu 

skilgreiningu á orðinu.  

Snara skilgreinir orðið margmiðlun sem framsetningu upplýsinga með 

hljóði, texta, myndum og hreyfimyndum, t.d. efni á geisladiski fyrir tölvu 

(Snara, e.d.).  

Sú stafræna tækni sem fjallað verður um í þessari rannsókn er í fyrsta lagi 

vélbúnaður líkt og tölvur, spjaldtölvur, snjallsímar og þess háttar. Í öðru lagi 

forrit og margmiðlunarbúnaður sem notað er í kennslu og í þriðja lagi netið 

og samskiptamiðlar.  

4.2 Stefnur og straumar í UTM málum stjórnvalda 

Tækni af ýmsum toga hefur í langan tíma verið notuð í skólastarfi, börn og 

unglingar eru fljótir að tileinka sér nýjungar og líta á tölvur og önnur stafræn 

samskiptatæki sem sjálfsagðan hlut af þeirra lífi. Skilyrði til samskipta, 

upplýsingaöflunar og afþreyingar hefur gjörbreyst með þessari tækni og hafa 

áherslubreytingar átt sér stað um allan heim hvað varðar nám og kennslu.  

Í lögum um framhaldsskóla segir meðal annars að skólinn eigi að undirbúa 

nemendur sína fyrir frekara nám og þátttöku í atvinnulífinu (lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Guðrún Hafsteinsdóttir (2014) formaður 

Samtaka atvinnulífsins segir í leiðara sínum að góð menntun sé mikilvæg 

undirstaða til að takast á við verkefni framtíðarinnar og að fólk á 

vinnumarkaðinum verði að tileinka sér færni og getu til að aðlagast atvinnulífi 

hvers tíma. Þá segir hún einnig að mikilvægt sé að byggja brú á milli 

skólakerfis og atvinnulífsins og að skólakerfið þurfi að vera framsýnt og skila 

hæfu fólki út í atvinnulífið.  

Stjórnvöld hafa sett fram ýmsar stefnur í menntamálum á síðastliðnum 

áratugum. Lög og reglugerðir hafa einnig verið sett fram til að leiðbeina 

kennurum í starfi sínu til að efla faglegt skólastarf og  bæta árangur nemenda 
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(Hafdís Ingvarsdóttir, 2006, bls. 351-364). Í þessum kafla verður fjallað um 

lög og námskrár framhaldsskóla á Íslandi ásamt ýmsum stefnum sem 

stjórnvöld hafa sett í menntamálum á Íslandi. 

4.2.1 Lög um framhaldsskóla 

Fyrstu heildstæðu lögin um framhaldsskóla urðu til árið 1988 (lög um 

framhaldsskóla nr. 57/1988). Markmið þessara laga voru skýr en í 2. gr. þeirra 

segir:  

Hlutverk framhaldsskóla eru eftirfarandi:   

að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi með því 

að skapa skilyrði til náms og þroska við allra hæfi,  

að búa nemendur undir störf í atvinnulífinu með sérnámi er 

veitir starfsréttindi,  

að búa nemendur undir nám í sérskóla og á háskólastigi með því 

að veita þeim þekkingu og þjálfun í vinnubrögðum. 

Þessi lög giltu til ársins 1996 þegar ný lög nr. 80/1996 tóku í gildi. Í 2. gr. 

þessara laga sagði orðrétt:  

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda svo að þeir verði sem best búnir undir að taka virkan 

þátt í lýðræðisþjóðfélagi. Framhaldsskólinn býr nemendur undir 

störf í atvinnulífinu og frekara nám. 

Framhaldsskólinn skal leitast við að efla ábyrgðarkennd, víðsýni, 

frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í 

öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun, 

kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til 

stöðugrar þekkingarleitar (lög um framhaldsskóla nr. 80/1996).  

Árið 2008 tóku svo nýjustu lög um framhaldsskóla gildi (lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Aðal breytingin lýsir sér helst í meira sjálfstæði 

skólanna til að móta námið og heimild þeirra til að gera tillögur um nám og 

kennslu í samræmi við ný viðmið, sniðmát og reglur um gerð 

námsbrautarlýsingar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Með þessari 

námskrá færist námskrárgerð því yfir í skólana þar sem þeir fá tækifæri til að 
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byggja upp og þróa námið eftir hentugleika til að koma til móts við þarfir 

samfélagsins og nemenda hverju sinni. 

4.2.2 Námskrár framhaldsskólanna 

Námskrár eru uppbyggðar af lögum um framhaldsskóla og eru einskonar 

leiðarvísar fyrir nám og kennslu í framhaldsskólum landsins. Fyrsta 

samræmda námskrá framhaldsskólanna kom út árið 1986, hún hét Námskrá 

handa framhaldsskólum, námsbrautir og áfangalýsingar og var unnin í 

samvinnu framhaldsskóla landsins. Áður en þessi námskrá kom út, var engin 

samræmd námskrá til fyrir framhaldsskóla landsins (Menntamálaráðuneytið, 

1986).  

Þessi námskrá var einskonar bráðabirgðanámskrá á meðan unnið var með 

markvissum hætti að nýrri útgáfu. Ári seinna, 1987 kom því út önnur útgáfa 

sem hafði verið í þróun í heilt ár, þar voru meðal annars betri skilgreiningar 

og samræmingar á fyrstu tveimur til fjórum áföngunum í nánast öllum 

námsgreinum (Menntamálaráðuneytið, 1987).  

Í framhaldi af nýjum lögum um framhaldsskóla sem sett voru árið 1996 

kom út ný námskrá sem fékk nafnið aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur 

hluti sem kom út árið 1999 og leysti þá af hólmi gömlu námskrána sem hafði 

verið í gildi frá 1990 (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þessi námskrá var mjög 

frábrugðin gömlu námskránum og mun ítarlegri. Þessari námskrá fylgdu ýmis 

fylgirit fyrir einstakar námsgreinar og námssvið ásamt ýmsum breytingum. 

Öll tölvukennsla var til dæmis færð niður í grunnskólana og mælt var með því 

að framhaldsskólar samþættu UTM við allar námsgreinar skólanna. Með 

samþættingunni áttu nemendur að vera betur undirbúnir fyrir áskoranir 

framtíðarinnar. Þar var lögð áhersla á að kennarar nýttu sér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir samkvæmt áherslum hvers tíma til að auka áhuga nemenda 

á námi. Ef nemendur voru ekki nægilega vel að sér í upplýsingatækni og 

tölvunotkun máttu skólarnir skylda þá til að taka sérstaka áfanga á því sviði.  

Með þessari aðalnámskrá var upplýsinga- og tæknimennt í fyrsta sinn gerð 

skil sem sér námsgrein í námskránni segir: 

Upplýsingatæknin hefur skapað nýjar og spennandi forsendur 

fyrir öflun og miðlun þekkingar. Mikilvægt er að finna 

skynsamlegar og árangursríkar leiðir til að nýta þessa tækni sem 

best í þágu nemenda. Skólar skulu stefna að því að gera 

upplýsingatækni að verkfæri í öllum námsgreinum. Jafnframt 

þarf að búa nemendur undir það að nýta sér tæknina og laga sig 
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að breytingum á henni síðar á ævinni (Menntamálaráðuneytið, 

1999, bls. 16). 

Eins og komið hefur fram er boðið uppá viðskipta- og hagfræðibraut til 

stúdentsprófs í nokkrum skólum á landinu (Menntamálaráðuneytið, 2006). Á 

þessari braut eiga nemendur að fá þekkingu á efni sem snertir daglegt líf 

þjóðfélagsþegna, viðfangsefni sem stöðugt er í umfjöllun, bæði hagfræðileg 

og viðskiptaleg viðfangsefni. Þar segir einnig að: 

Þekking á helstu lögmálum, sem að verki eru í efnahagslífinu 

jafnt og einstökum þáttum, svo sem skattamálum, 

ársreikningum fyrirtækja, verðbréfamarkaði og kennitölum 

hlutabréfa, eru nauðsynlegt veganesti í nútímaþjóðfélagi. Segja 

má að almenn þekking á þessu sviði sé ein af forsendum þess að 

þjóðfélagsþegnarnir geti tekið virkan þátt í umræðu um 

samfélagsleg málefni, myndað sér skoðanir byggðar á þekkingu 

og þannig verið vel í stakk búnir að taka þátt í lýðræðislegri 

ákvarðanatöku (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 3).  

Einnig er fjallað um mikilvægi upplýsingatækninnar í viðskipta- og 

hagfræðigreinum og að nemendur fái tækifæri til að vinna að raunhæfum 

verkefnum í náminu.  

Í framhaldi setninga laga nr. 92/2008 var gerð ný aðalnámsskrá sem var 

sú sjötta í röðinni en hún verður endanlega tekin í notkun, haustið 2015. 

Mennta- og menningamálaráðuneytið gefur út almenna hluta námskrárinnar 

sem er einhverskonar rammi utan um verkið en svo mótar hver skóli sína 

skólanámskrá (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Með þessu fyrirkomulagi 

fá framhaldsskólarnir aukið vald til að aðlaga námið að einstaklingnum og 

hans þörfum ásamt því að uppfylla betur kröfur nærsamfélagsins og 

atvinnulífsins.  

Í námskránni er áhersla lögð á sex grunnþætti menntunar og lykilhæfni 

sem eru sameiginlegir fyrir öll skólastig, leik-, grunn- og framhaldsskóla. Þetta 

eru grunnþættirnir sjálfbærni, jafnrétti, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, læsi og sköpun (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Þessir 

þættir tengjast allir innbyrðis og styðja við hvern annan og ættu því að ganga 

við allar námsgreinar og skólastig. Að námi loknu eiga nemendur að búa yfir 

ákveðinni hæfni en lykilhæfnin er ætlað að tengja grunnþættina við þau 

hæfnimarkmið sem nemendur eiga að búa yfir að námi loknu. Lykilhæfnin 
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sem er samansett af níu sviðum tengist nemandanum sjálfum og er í raun 

nemendamiðuð nálgun á áherslum grunnþáttanna. Mynd 3 sýnir tengsl 

grunnþátta og lykilhæfni.  

Mynd 3. Grunnþættir og lykilhæfni. (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011) 

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar er eitt af níu sviðum 

sem lykilhæfnin nær yfir. Þar er fjallað um mikilvægi talnalæsis sem feli meðal 

annars í sér „hæfni til að lesa úr, tjá sig um og nýta sér til gagns tölulegar 

upplýsingar“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Nemendur eiga að vera 

færir um að nýta sér upplýsingatæknina í þekkingarleit, við gagnaöflun og 

miðlað upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Einnig eiga þeir að vera 

færir um að tjá sig um tölur og upplýsingar í náminu, menningu og 

hagnýtingu.  

 Fram kemur í námsskránni að skólar eigi að stuðla að mannréttindum, 

líkamlegu og andlegu heilbrigði, umhverfisvernd og jákvæðum skólabrag 

meðal nemenda. Starfshættir skólanna, samskipti og skólabragur eiga því að 

einkennast af grunnþáttunum sem eiga að búa nemendur undir virka 

þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og setja þeim ákveðin hæfniviðmið að námi 

loknu. Viðmiðin eru sett upp á hæfniþrep sem á sér samsvörun í 

grunnþáttunum sex. Að námi loknu á nemandinn að vera fær um að leysa 

þau hlutverk sem bíða hans í samfélaginu sem stöðugt er að breytast. Ljóst 

er við yfirferð námskrárinnar að nemendum er ætlað að taka virkan þátt í 
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kennslustundum og gert er ráð fyrir að kennarar noti fjölbreyttari 

kennsluhætti en áður hefur tíðkast.  

Líkt og nefnt var á bls. 16 er upplýsingatæknin ekki skilgreind sem einn af 

grunnþáttunum í nýju aðalnámskrá framhaldsskóla en nýir miðlar og ný 

tækni er eitt af því sem á að lýsa skapandi skólastarfi (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Læsi er einnig 

skilgreint í víðum skilningi, meðal annars sem upplýsingalæsi, miðlalæsi, 

tölvulæsi en þar er gert ráð fyrir að nemendur fái þjálfun í ýmsum táknkerfum 

og miðlum (Stefán Jökulsson, 2012).  

Í nýju aðalnámskrá grunnskóla er hinsvegar sér kafli um upplýsinga- og 

tæknimennt og einnig er tjáning og miðlun, nýting miðla og upplýsinga nefnt 

sem lykilhæfni (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Áherslurnar virðast því 

vera ólíkar hvað varðar upplýsingatækni og miðlun í grunn- og 

framhaldsskólum. 

4.2.3 Í krafti upplýsinga 1996-1999 

Árið 1996 kom út ritið Í krafti upplýsinga þar sem fyrsta opinbera stefna 

stjórnvalda á nýtingu upplýsingatækninnar í námi og kennslu var birt. Ritið 

var skrifað af nefnd sem þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason 

skipaði (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Í ritinu kemur fram að upplýsingatækni geti verið gríðarlega mikilvæg 

löndum sem eru jafn einangruð landfræðilega séð og Ísland. Megin markmið 

var að Ísland yrði fremst í fararbroddi á alþjóðavettvangi í nýtingu 

upplýsingatækninnar. Í ritinu segir að upplýsingatækni geti aukið 

atvinnutækifæri, þjónustu og bætt efnahag þjóða ásamt því að skapa 

fjölbreyttari störf. Upplýsingatækni getur ýtt undir framþróun Íslands í 

alþjóðasamfélaginu, aukið samvinnu milli þjóða og eflt tengsl þeirra á milli að 

mati nefndarinnar. 

Þrjátíu lykilatriði voru talin upp í ritinu sem áttu að skipta mestu máli fyrir 

menntakerfið og menningarlífið þegar kemur að UTM. Meðal annars var lögð 

áhersla á að menntastofnanir nýttu sér þróunina í upplýsingatækni til að auka 

þjónustu og hagræði í starfi. Námsgreinar áttu að fylgja breytingum 

samfélagsins hverju sinni til að undirbúa nemendur sem best fyrir líf og starf 

í framtíðinni. Þar var einnig rætt að skólinn ætti að nýta sér þau vinnubrögð 

sem hentuðu best hverjum tíma og veita nemendum tækifæri til að kynnast 

tölvum og upplýsingatækni í skólanum. Í stefnunni er einnig farið fram á að 

skólakerfið nýti sér upplýsingatæknina svo mögulega sé hægt að ná þessum 

markmiðum í öllum námsgreinum skólanna. Við verðum að vera vel vakandi 

fyrir nýjungum í tæknimálum og þeirri þróun sem á sér stað til að dragast ekki 
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aftur úr og verða eftirbátar annarra þjóða segir í ritinu. Tekið er fram að 

tæknin eigi ekki að koma í stað kennara heldur ætluð sem stoð til að bæta 

gæði kennslunnar og greiða leið að betri lífskjörum og samskiptum. Því þurfa 

kennarar að vera vel að sér í UTM og hafa fengið markvissa þjálfun og æfingu 

í nýtingu UTM í kennslu. Þessari stefnu var svo fylgt eftir með aðalnámskránni 

árið 1999.  

Þó svo að tæp tuttugu ár séu liðin frá því að ritið kom út er hægt að segja 

að innihald þess eigi enn við í dag. Frá því að þessi stefna var birt hafa öll 

þróunarverkefni um íslenska upplýsingasamfélagið verið byggðar á grunni 

þessarar stefnu. Verkefninu lauk árið 2003 og var það talið hafa skilað góðum 

árangri samkvæmt úttekt sem gerð var í framhaldi (Menntamálaráðuneytið, 

2001).  

4.2.4 Forskot til framtíðar 2001-2003 

Forskot til framtíðar var verkefnaáætlun á vegum Menntamálaráðuneytisins 

um rafræna menntun árin 2001- 2003 (Menntamálaráðuneytið, 2001). Með 

þessari áætlun var stefnt að því að Ísland yrði fremst í flokki hvað varðar 

tækni og tölvumál í skólum landsins því eins og segir í ritinu tengir 

upplýsingatækni í skólum bæði nemendur og kennara við umheiminn og  

býður upp á ótal leiðir til náms og kennslu.  

Í ritinu er komið inn á mikilvægi þess að koma á verklagi í notkun netsins 

í skólum landsins svo hægt sé að auka aðgang að efni sem er við hæfi í 

kennslu, þjálfa nemendur í að vinna með UTM og efla fjölbreyttar 

samskiptaleiðir. Þekking kennara á nýtingu UTM í kennslu er grundvöllur 

áframhaldandi þróunar í menntakerfinu. Stefnt er á að allir kennarar fái 

þjálfun í nýtingu UTM í kennslu og séu full færir um að nýta tæknina á 

margvíslegan hátt.  

Í áætluninni segir að efla eigi dreifnám og fjarkennslu ásamt sérmenntun 

í upplýsingatækni og reynt verði að þróa á markvissan hátt samstarf við 

erlenda skóla. Háhraðanet og þráðlausar nettengingar átti að tengja í alla 

framhaldsskóla, háskóla og símenntunarstofnanir og efla átti stafræna 

námsgagnagerð. Í framhaldi af þessari áætlun var sett upp vefsíðan 

Menntagátt (menntagatt.is) sem átti að þjóna sem einskonar gagnagrunnur 

með upplýsingar um námsefni og vera einskonar hlekkur milli námsefnis og 

markmiða í námskrá en þær fyrirætlanir gengu ekki eftir og var þeirri vinnu 

því hætt.   
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4.2.5 Auðlindir í allra þágu 2004-2007 

Árið 2004 leit dagsins ljós ný og endurbætt menntastefna ríkisstjórnarinnar 

um upplýsingasamfélagið 2004- 2007 sem fékk nafnið Auðlindir í allra þágu. 

Stefnan var byggð upp af fjórum megin stoðum: að nýta tækifærin, að vinna 

að breytingum af ábyrgð, að tryggja öryggi og að auka lífsgæði 

(Forsætisráðuneytið, 2004). 

Stefnt var að veita öllum tækifæri til að öðlast nauðsynlega grunnfærni í 

upplýsingatækni og taka þátt í upplýsinga- og þekkingarsamfélaginu á sínum 

forsendum með aukin lífsgæði í huga. Einnig var talað um að menntakerfið 

bæri þar mikla ábyrgð því notkun upplýsingatækninnar á að vera jafn 

sjálfsögð og notkun rafmagnstækja, síma og bíla. Í ritinu segir orðrétt: „Sá 

mannauður sem er fólginn í vel menntuðum og hæfum einstaklingum er 

forsenda fyrir því að hægt sé að nýta þau tækifæri sem bjóðast og skapa ný 

verðmæti“ (Forsætisráðuneytið, 2004). 

4.2.6 Áræði með ábyrgð 2005-2008 

Áræði með ábyrgð 2005-2008 var yfirskrift þriðju menntastefnu stjórnvalda 

um nýtingu upplýsingatækni í menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þáverandi 

menntamálaráðherra sagði í ávarpi sínu að færni í  upplýsingatækni muni 

skipta sköpum í störfum í framtíðinni og það sé „skylda þeirra sem fást við 

menntun, menningu og vísindi að fylgja eftir þróuninni í upplýsingatækni og 

nýta sér þau tækifæri sem hún býður.“  

Í ritinu voru sett fram fimm atriði sem leggja átti áherslu á með þessari 

stefnu, aðgang að upplýsingasamfélaginu, tækni og fjarskipti, stafrænt efni, 

breytta starfshætti og siðferði á netinu. Lögð var áhersla á mikilvægi þess að 

skólar nýttu sér upplýsingatæknina á virkan hátt og hugi að breyttum 

starfsháttum og skipulagi með þetta í huga. Skólar landsins áttu að bjóða upp 

á markvissa kennslu á upplýsingalæsi á öllum skólastigum svo nemendur 

gætu nýtt sér þekkinguna á gagnrýnan hátt. Stefnt var að því að allir kennarar 

myndu búa yfir ákveðinni færni til að nýta sér upplýsingatækni í starfi sínu og 

því átti að efla menntun kennara í upplýsingatækni. Vinna átti með 

markvissum hætt að því að skólar landsins hefðu greiðan aðgang að 

stafrænum tækjum og hugbúnaði til samskipta og upplýsingamiðlunar, þróa 

átti talgervla og íslenska ýmsan hugbúnað.  
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4.2.7 Netríkið Ísland 2008 

Netríkið Ísland sem gefið var út árið 2008 var þriðja stefna ríkisstjórnar 

Íslands um upplýsingasamfélagið 2008-2012 (Forsætisráðuneytið, 2008). 

Markmið þessarar stefnu var sú að Íslendingar yrðu fremstir í fararbroddi 

hvað varðar nýtingu á upplýsingatækni og rafrænni þjónustu, að hægt yrði 

að nálgast alla opinbera þjónustu á netinu, þar sem við á. Stefnan var byggð 

á þremur megin þáttum, þjónustu, skilvirkni og framþróun. Stefnt var að því 

að minnka kostnað hins opinbera með aukinni upplýsingatækni og netnotkun 

og því var mikilvægt að allir hefðu aðgang að háhraða nettengingum.  

Einfalda átti stjórnsýsluna á fjölbreyttan hátt, gögn áttu að flakka á milli 

stofnanna, ekki fólk, rafrænn fundarbúnaður átti að spara bæði tíma fólks, 

peninga og minnka mengun og auka átti alla sjálfsafgreiðslu á netinu. Hvað 

menntastofnanir varðar þá kom fram að virk notkun upplýsingatækninnar við 

nám og kennslu væri afar mikilvæg fyrir framþróun landsins. Stefnt var að því 

að auka upplýsingatækni við nám og kennslu og auka fjölbreytni í 

upplýsingatæknimenntun. UT leiðtogar áttu að fá aukinn stuðning og auka 

átti stafrænt námsefni á netinu og einstaklingsmiðuð próf. Efla átti samstarf 

menntastofnanna við atvinnulíf og hagsmunaaðila og tryggja að fólk gæti í 

auknu mæli stundað fjölbreytt nám hvar sem er og hvenær sem er. 

4.2.8 Ísland 2020 sókn fyrir atvinnulíf og samfélag 

Ísland 2020 er sóknaráætlun Íslands fram til ársins 2020 sem tryggja á 

sterkara atvinnulíf og samfélag (Forsætisráðuneytið, 2011). Stefnan er sú að 

árið 2020 verði Ísland sjálfbært velferðarsamfélag í þágu allra samfélagshópa. 

Þrjátíu aðgerðir og verkefni voru sett fram sem fyrstu skref í átt að Íslandi 

2020.  

Í áætluninni kemur fram að hátt menntunar- og atvinnustig ásamt virkri 

þátttöku landsmanna sé grundvöllur þess að markmiðin náist. Þar sem tækni- 

og samfélagsþróun er mjög hröð er góð menntun og almennur jöfnuður 

mikilvægur fyrir farsæld þjóðarinnar og til að takast á við breytingar 

framtíðarinnar. Upplýsingalæsi, sjálfstæði, frumkvæði, gagnrýn hugsun, 

samfélagsleg ábyrgð, siðfræði, þátttaka og virkni er það sem þarf ásamt 

þverfaglegri menntun kennara.  

4.2.9 Vöxtur í krafti netsins 2013-2016 

Skýrslan Vöxtur í krafti netsins- byggjum, tengjum og tökum þátt, er stefna 

ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 2013- 2016 

(Innanríkisráðuneytið, 2013). Í ávarpi ráðherra segir hann að þetta sé 
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framtíðarsýn fyrir íslenskt samfélag sem nýti upplýsingatækni sér til 

hagsbóta. 

Stefnan er byggð á sex stoðum sem styrkja eiga þá framtíðarsýn sem sett 

hefur verið upp til ársins 2016. Meðal þessara sex stoða er 

þekkingaruppbygging, þar sem efla á notkun upplýsingatækninnar í 

samfélaginu og leggja áherslu á þekkingaruppbyggingu meðal námsmanna, 

starfsmanna og stjórnenda hjá sveitarfélögum og ríkinu. Hinar stoðirnar eru 

opin og gegnsæ stjórnsýsla, Þriðja stoðin er skipulag, öryggi og samvirkni og 

sú fjórða er hagræði, skilvirkni og sjálfbærni. Fimmta og næstsíðasta stoðin 

er lýðræði en stefnt er að því að almenningur og fyrirtæki geti með einföldum 

hætti haft áhrif á ákvarðanatöku með rafrænum kosningum og 

undirskriftasöfnunum. Síðasta stoðin er þjónusta en efla á þjónustu við 

einstaklinga og fyrirtæki með því að veit þeim aðgang að sínum 

persónubundnu upplýsingum hjá hinu opinbera.  

Fram kemur í skýrslunni að mikil eftirspurn sé eftir sérþekkingu á 

upplýsingatækni um allan heim sem þurfi að taka á með miklum breytingum 

í menntakerfinu. Skólarnir þurfi að undirbúa nemendur undir atvinnulífið 

með því að nýta tækni og tæki sem stór hluti fyrirtækja og almennings notar 

dags daglega.  

Rætt er örlítið um stöðu Íslands samanborið við önnur nágrannaríki. 

Tölvueign landsmanna, aðgangur að netinu og háhraðanettenging er 

yfirburðagóð hér á landi samanborið við önnur lönd en skortur á 

sérfræðiþekkingu er vandamál sem fer vaxandi um allan heim. Þörf sé á 

umskiptum í skólakerfinu til að aðlaga það að breyttum starfsháttum og 

almennri notkun UTM meðal almennings. Margar þjóðir eru farnar að setja 

aðlögun menntakerfisins að nýrri tækni í forgang hjá sér og hafa fengið 

sérfræðinga á sviði UTM til liðs við sig.  

4.2.10 Hvítbók um umbætur og menntun 2014 

Hvítbók Mennta- og menningarmálaráðuneytisins kom út 2014 en hún fjallar 

um umbætur í menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Aðalmarkmið stefnunnar er að bæta lestrarkunnáttu grunnskólanema, 

minnka brottfall úr framhaldsskólum landsins og bæta menntunarstig á 

Íslandi. Þar segir einnig að vonast sé til að menntun á Íslandi verði sambærileg 

bestu menntakerfum heims sem búi nemendur undir líf og störf í samfélagi 

sem tekur sífelldum breytingum. 

Þar kemur fram að góð færni í upplýsingatækni og tölvunotkun skipti 

gríðarlega miklu máli fyrir daglegt líf og starf einstaklinga og þróun samfélaga. 

Almenn þekking á upplýsingatækni getur haft mikil áhrif á menntun og 
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nýsköpun bæði í menntakerfinu og þjóðfélaginu. Skólagangan þarf að 

endurspeglast af því sem tekur við að námi loknu. Laga þarf stafræna tækni 

að skólakerfinu og breyta kennsluháttum og námsefni með aukinni þróun. Í 

niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að góð menntun og hæfni kennara væri 

mikilvægasti þátturinn í að búa ungt fólk undir líf og störf í framtíðinni. Því 

þurfi að setja skýr viðmið um hæfni kennara og gera róttækar breytingar á 

kennsluháttum og námsefni í framtíðinni með samvinnu nemenda og 

kennara.  

4.2.11 Samantekt 

Líkt og sjá má í samantektinni hér að ofan hafa þær stefnur sem yfirvöld hafa 

haft í menntamálum lengi snúist að einhverju leyti um að efla hlut 

upplýsingatækninnar í skólastarfi með það að markmiði að auka gæði náms. 

Samt virðist eins og alltaf sé verið að tala um sömu hlutina og því er eðlilegt 

að spyrja sig að því hvernig staðan sé í UTM málum innan skólanna í dag. 

Vissulega hefur margt breyst á síðustu 10- 20 árum og því fróðlegt að skoða 

hvernig UTM er nýtt innan greinanna. Námskrárnar kveða á um markvissa 

notkun UTM í skólum en misjafnt er milli skóla hvernig það er framkvæmt. 

Nýting UTM í skólastarfi krefst þess að kennarar hafi ákveðna þekkingu sem 

er ekki sjálfgefið að þeir hafi. Eflaust eru til kennarar sem hafa ekki mikinn 

áhuga á upplýsingatækni og sjá ekki notagildið í henni.  

Menntamálaráðherra setur lög sem marka þá stefnu sem gildir í kennslu 

þann tíma sem lögin eru í gildi. Aðalnámskráin fylgir þeim lögum sem skólar 

eiga að fara eftir í skipulagningu sinni.  

Með nýju framhaldsskólalögunum 2008 fengu skólar meira sjálfstæði til 

að móta námið. Í framhaldi laganna var samin ný aðalnámskrá þar sem  

markmiðasetning námsbrauta og áfanga er í höndum skólanna ólíkt fyrri tíð. 

Aðal áherslan er nú lögð á samfagleg markmið sem mynda þá lykilhæfni sem 

nemendur eiga að uppfylla í námslok og sex grunnþáttum menntunar sem 

eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag en 

einnig eiga þeir að sjást í skólastarfinu öllu og koma við í inntaki námsgreina 

og námssviða (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

4.3 Internetið 

Licklider átti fyrstu hugmyndirnar að alheimsnetinu (e. galactic network) árið 

1962 þar sem tölvur voru tengdar saman og gátu sent á milli sín gögn og forrit 

frá hvaða tölvu sem er í hvaða tölvu sem er. Þessi hugmynd minnir mann 

helst á það sem við þekkjum sem Internetið í dag (Leiner, Cerf, Clark, Kahn, 

Kleinrock og Lynch, 2009). 
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Fyrsta netið var ARPANET en það var tenging á milli háskólanna UCLA, 

UCSB og Utha og Rannsóknarstofnun Stanford og ráðgjafafyrirtækisins BBN í 

október 1969. Fyrsta forritið fyrir ARPANET var rafpóstforrit.  

Árin 1960- 1985 eru kölluð upphafsár Internetsins, á þessum tíma voru 

helstu staðlar og samskiptareglur gerðar eins og TCP/IP staðlar sem byggði 

síðar upp Internetið. Árin 1985-1995 varð síðan mikill vöxtur í innviðum 

Internetsins þegar notkun einkatölvurnar (e. PC´s) og tölvuvera (e. LAN´s) fór 

fjölgandi (Mowery og Simcoe, 2002). 

Árið 1991 settu Tim Berners-Lee og Robert Calilliau  fram 

forritunarkóðann HTML og samskiptastaðalinn HTTP. Þetta eru staðlar sem 

gera fólki kleift að gera heimasíður og skoða þær með samtvinnuðum texta 

og myndum en einnig er hægt að setja inn hlekki (e. links) sem leiða notendur 

á aðrar slóðir (Mowery og Simcoe, 2002). Með þessari uppfinningu varð 

veraldarvefurinn (e. world wide web) fyrst til.  

Í dag býður Internetið upp á óteljandi möguleika, fólk getur tengst því hvar 

sem er og hvenær sem er með símanum sínum, spjaldtölvum eða öðrum 

tölvum með þráðlausri tengingu. Við árslok 2011 voru nánast öll fyrirtæki 

innan OECD með Internettengingu en með góðum Internettengingum hafa 

samskiptaleiðir einstaklinga og fyrirtækja breyst til muna og á fólk orðið mun 

auðveldara með að nálgast upplýsingar nú en áður (OECD, 2012b).  

Netverslun er orðin mjög áberandi og eru það bæði fyrirtæki og heimili 

sem nýta sér netverslanirnar í auknu mæli (OECD, 2012b). Auglýsingar eiga 

stærsta hlut markaðarins á Internetinu í dag en þar á eftir eru tölvuleikir, 

tónlist og myndbönd.  

4.4 Samskiptamiðlar 

Samskiptamiðlar eru netsíður sem gera einstaklingum kleift að deila 

upplýsingum og skiptast á skoðunum við aðra notendur miðlana. Notendur 

samfélagsmiðlanna setja sjálfir inn efni sem getur blandast af staðreyndum, 

skoðunum, raka og órökstuddra sögusagna, tilfinningum, hughrifa, upplifana 

og jafnvel orðróms (Blackshaw og Nazzaro, 2006). Notendur geta einnig deilt 

ljósmyndum, myndböndum, hlóðskrám ásamt ýmsum öðrum skrám.  

Hægt er að finna fjölmarga samskiptamiðla á Netinu en hér verður aðeins 

farið yfir Fésbókina (e. Facebook), Tíst (e.Twitter) og Youtube sem hafa notið 

hvað mestu vinsælda hér á landi. Tilgangur hvers einstaklings inni á þessum 

miðlum er misjafn en þeir geta gert okkur kleift að afla nýrra tengsla við fólk 

og halda sambandi við vini og ættingja hvar sem er í heiminum. Fyrirtæki geta 

einnig nýtt sér samskiptamiðla til að ná til viðskiptavina og samskipti við 

neytendur verða mun opnari en áður sem getur bæði haft jákvæð og neikvæð 
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áhrif á fyrirtæki, vöru þeirra og/eða þjónustu. Fyrirtæki eiga orðið mun 

erfiðara með að stjórna umræðunni um vöru sína eða þjónustu lengur, sem 

hefur opnað á nýjar áskoranir fyrir stjórnendur (Mangold og Faulds, 2009). 

Jákvæða hliðin fyrir fyrirtækin er sú að nú eiga þau auðveldara með að ná til 

ákveðins markhóps en áður sem getur komið sér vel í markaðsstarfi eins og 

við vöruþróun, rannsóknum og kynningarstarfi svo dæmi séu nefnd 

(Meerman, 2007).  

Hagstofa Íslands skoðaði tölvu- og netnotkun Íslendinga árið 2013 og bar 

það saman við sömu notkun í Evrópu. Þar kom í ljós að 84,3% Íslendinga og  

59% íslenskra fyrirtækja nota samskiptavefi sem þá var hæsta hlutfall 

notkunar samfélagsmiðla innan Evrópu (Hagstofa Íslands, 2013).  Þessar tölur 

sýna glöggt hvað upplýsingatæknin er orðin stór hluti af samfélaginu.  

Íslensk ungmenni virðast einnig eiga auðvelt með að tengjast netinu hvar 

sem er en árið 2014 voru 83,2% karla og drengja á aldrinum 16-24 ára sem 

tengdust netinu í gegnum símann sinn utan heimilis eða vinnu og 93,7% 

kvenna og stúlkna á sama aldri (Hagstofa Íslands, 2014). Þessi hópur á auðvelt 

með að skrá sig inn á samskiptamiðla í gegnum símann sinn hvort sem það er 

með þráðlausri tengingu heima eða í skóla eða jafnvel með 3G tengingu sem 

stór hópur virðist nota.  

4.4.1 Fésbókin 

Fésbókin (e. Facebook) er samskiptamiðill sem hefur notið gífurlegra 

vinsælda meðal fólks á öllum aldri og er orðinn langstærsti samskiptamiðill 

heims með 1,4 milljarður notenda (Statista, 2015). Notendur síðunnar hafa 

yfir heimasíðu að ráða þar sem þeir setja inn ýmsar upplýsingar eins og aldur, 

áhugamál, búsetu, skóla ofl. Þeir geta einnig deilt efni með vinum sínum, 

spilað leiki, haft samskipti sín á milli opinberlega, í einkaskilaboðum eða 

litlum hópum. Í flestum tilfellum eru síður hvers notenda lokaðar öllum þeim 

sem hann hefur ekki samþykkt sem vini sína. 

Kennarar geta nýtt sér Fésbókina á ýmsa vegu í kennslu (Said, Tahir og Ali, 

2014). Hægt er að stofna lokaðan hóp utan um hvern áfanga þar sem hægt 

er að setja inn skilaboð til nemenda, kennsluefni, fyrirlestra á myndbandi eða 

vísa í myndbönd og annað efni sem þá þegar er komið á aðrar síður. Þá geta 

nemendur einnig spjallað saman og komið með fyrirspurnir til kennarans 

hvort sem þeir setja skilaboð á vegg svæðisins þar sem allir geta séð þau eða 

sent kennaranum einkaskilaboð.  

Á vef Hagstofu Íslands kemur fram að 97,2% ungmenna á aldrinum 16-24 

ára voru skráðir á samskiptamiðla á borð við Fésbókina og Twitter árið 2014 

(Hagstofa Íslands, 2014). Þessar tölur benda til þess að auðvelt sé fyrir 
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kennara að ná til nemenda með því að nota Fésbókina í kennslu þó svo að 

eini tilgangurinn væri að deila efni til nemenda og eiga samskipti við þá. 

Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir skoðuðu notkun 

tengslaneta í skólastarfi hér á landi árið 2010 og í viðtali sem þær tóku við 

þrjá kennara kom fram að þeir töldu að skilaboð til nemenda kæmust frekar 

til skila í gegnum Fésbókina en í gegnum tölvupóst eða skólaumsjónakerfi 

(Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010). 

Ekki er vitað hversu stór hluti stór hluti íslenskra framhaldsskólakennara 

notar Fésbókina í kennslu sinni en rannsókn sem gerð var í Bretlandi meðal 

488 framhaldsskólakennarar þar í landi sýndi fram á að 82% þátttakenda 

notaði Fésbókina í einkalífi en mjög lítið í kennslu (Collie og Cassidy, 2014). 

Einnig kom fram að lokað væri fyrir Fésbókina í mjög mörgum skólum 

landsins sem gerði kennurum erfiðara fyrir.  

Þrátt fyrir að samskiptamiðlar á borð við Fésbókina hafi ýmsa kosti sem 

nýta má í kennslu þá má ekki líta fram hjá því að af þessum miðlum getur 

einnig stafað ógn. Fésbókin safnar allskonar upplýsingum um fólk og hegðun 

þess (Pariser, 2011). Notandinn gefur upp ýmsar persónuupplýsingar við 

innskráningu og svo fylgist Fésbókin með því sem notandinn líkar við, hvaða 

tengla hann smellir á og við hverja hann á mest samskipti. Notandinn getur 

sjálfur sett upp ýmsar öryggisstillingar en það er tímafrekt verk þar sem hann 

þarf að setja upp stillingar fyrir hvern vin og hverja síðu sem hann líkar við.  

Mikil verðmæti fylgja þeim persónuupplýsingum sem finna má á 

Fésbókinni hvort sem það er fyrir fyrirtæki sem vilja auglýsa vöru sína eða 

óprúttna aðila (Jones og Soltren, 2005). Fyrirtæki eiga auðvelt með að nálgast 

markhóp sinn með þessar upplýsingar í pokahorninu og má auðveldlega 

rekast á hnitmiðaðar auglýsingar (e. targeted advertising) ef rennt er yfir 

síðuna. Fésbókin er eigendavarinn hugbúnaður sem rekin er af fyrirtæki í 

hagnaðarskyni og koma tekjur síðunnar aðallega af auglýsingum sem sniðnar 

eru að ákveðnum markhópum. Á móti kemur að notkunin er útbreidd og því 

getur Fésbókin virkað vel til að koma upplýsingum hratt og vel til nemenda. 

Það er því álitamál hvort og hvernig kennarar eiga að nota slíkan 

samskiptamiðil í kennslu.  

4.4.2 Twitter 

Twitter eða tíst eins og það er stundum kallað er annar samskiptamiðill sem 

var stofnaður árið 2006. Twitter hefur ekki náð jafn miklum vinsældum í 

heiminum líkt og Fésbókin en samkvæmt Statista voru notendur Twitters í 
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mars 2015 um 288 milljónir.4 Twitter hefur stundum verið kallað örblogg 

(e.microblog) en þar má hvert blogg eða skilaboð ekki fara yfir hundrað og 

fjörtíu stafi. Einn munur á Fésbókinni og Twitter er sá að Twitter einkasvæðið 

er opnara og auðvelt er að leita að efni og umræðum um það sem fólk hefur 

áhuga á. Á Twitter er hægt að deila greinum, vefsíðum, myndböndum og 

myndum líkt og á Fésbókinni en einnig er auðvelt fyrir notendur að fylgjast 

með ákveðnum umræðum og taka þátt í þeim (Marwick og Boyd, 2010). 

Þegar notandinn skrifar blogg eða skilaboð merkir hann það með 

millumerkinu # sem verður til þess að umræðan fer í ákveðinn flokk. Ef annar 

notandi vill fylgjast með ákveðinni umræðu þá fer hann í leit og skrifar merkið 

# og eitthvað sem er lýsandi fyrir umræðuna líkt og #Iceland eða #UTM svo 

dæmi séu tekin.  

Collie og Cassidy (2014) bentu á í rannsókn sinni að 

framhaldsskólakennarar í Bretlandi notuðu Twitter mun minna en Fésbókina 

þó svo að kennarar geti nýtt Twitter á marga vegu í kennslu sinni. Hægt er að 

láta nemendur tísta um námsefnið og verkefnið sem þau eru að vinna og með 

því móti getur skapast ákveðin umræða um efnið sem mögulega opnar á 

aukinn skilning nemenda á viðfangsefninu (Teck faq, e.d.). Önnur rannsókn 

sem gerð var meðal 93 nemenda í kýpur sýndi hinsvegar fram á að unglingar 

verja miklum tíma á Twitter en þó í allt öðrum tilgangi en að læra eða tísta 

um námsefnið (Bicen og Cavus, 2012).  

Rannsókn sem gerð var í Brunel háskólanum sýndi fram á að Twitter gæti 

aukið námsupplifun nemenda. Nemendur í viðskiptafræði og stjórnun tóku 

þátt í rannsókninni með því að nota Twitter í samskiptum við samnemendur 

sína og kennara í þrjá mánuði. Í lok tímabilsins svöruðu þau könnun um 

viðhorf sitt og upplifun af notkun Twitters í náminu. Meirihluti nemendanna 

hafði lítið sem ekkert notað Twitter áður og því voru þeir ekki með neinar 

fyrirframákveðnar skoðanir um notkun miðilsins. Niðurstöður sýndu jákvæð 

fylgni á milli fjölda tísta og þátttöku nemenda í félagslífi þeirra, þar með talið 

þátttöku í skipulagi félagslífsins og að auglýsa það. Þau tíst sem tengdust 

áfanganum sýndu alls engin merki um óeðlileg samskipti milli nemenda og 

kennara og í þriðja lagi þá höfðu þessi tíst engin áhrif á mætingu nemenda 

(Evans, 2013).  

Önnur rannsókn sem gerð var meðal þrjátíu og þriggja nemenda í 

hagfræði og stjórnun þar sem nemendur notuðu Twitter í náminu í sex vikur 

sýndi að nemendur settu u.þ.b. 53 tíst inn á Twitter í hverri vinnuviku og 

                                                           
4 Á vefsíðunni Statista er að finna mikið magn af tölfræðilegum gögnum og 

staðreyndum. 
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þrettán af þeim snérust um nám og kennslu. Höfundarnir ályktuðu að með 

hjálp Twitter væri hægt að færa nám og kennslu að hluta til út úr 

kennslustofunni (Ebner, Lienhardt, Rohs og Meyer , 2010). 

4.4.3 Youtube 

Á samfélagsmiðlinum Youtube getur notandinn bæði horft á myndbönd og 

deilt þeim með öðrum. Þeir sem eru skráðir notendur miðilsins geta skrifað 

ummæli við myndböndin og þá skapast oft umræður líkt og á öðrum 

samfélagsmiðlum. Vinsælasta efnið á YouTube eru tónlistarmyndbönd, ýmsir 

gjörningar og upplýsandi efni um vörur en einnig er að finna þar menntatengt 

efni. Myndbönd ferðast hratt á milli fólks og geta náð miklu áhorfi á stuttum 

tíma. Það verður til þess að umferð um vefinn getur orðið mjög mikil á 

stuttum tíma en á hverri mínútu eru 300 klukkustundum af myndefni hlaðið 

inn á YouTube. Mörg fyrirtæki nota vefinn til að auglýsa vörur sínar en þá 

birtist auglýsingin fyrir framan myndböndin hjá þeim aðilum sem leyfa slíkt 

en tekjumöguleikar af auglýsingunum eru fyrir þá einstaklinga sem fá mikið 

áhorf.  

Meðal bresku kennaranna sem tóku þátt í rannsókn Collie og Cassidy 

(2014) var Youtube lang vinsælasti samfélagsmiðillinn í kennslu. Þar er að 

finna aragrúa af innlendu og erlendu menntaefni eins og 

kennslumyndböndum, sýnidæmum og útskýringum á öllu mögulegu. 

Kennarar geta bæði hlaðið inn myndböndum og látið nemendur horfa á 

myndbönd tengdu námsefninu (Daily genius, 2014).  

4.5 Spjaldtölvur í skólastarfi 

Mikill vöxtur hefur orðið á notkun fartækni (e. mobile technology) í 

samfélaginu með gagnvirkum tækjum og auknum samskiptum á netinu. 

Samkvæmt Fullan (2013) þarf í auknu mæli að innleiða stafræna tækni í 

skólastarf til að bæta gæði náms og tengja menntastofnanir við nútímann 

(Fullan, 2013). Borðtölvur og fartölvur hafa lengi verið notaðar í skólastarfi 

en með tilkomu spjaldtölva og snjallsíma hefur notkunarmöguleikinn víkkað 

talsvert (Ómar Örn Magnússon, 2013). Spjaldtölvur og símar bjóða upp á 

aukna möguleika á samvinnu í námi með ýmsum smáforritum (e. apps) og 

gagnaflutningum. Þessi tæki eru handhæg, fljót að ræsa sig og flest með 

endingagóða rafhlöðu. Allar spjaldtölvur og snjallsímar eru með innbyggða 

myndavél og myndbandsupptökuvél og geta einnig tekið upp hljóð. Með 

þessi tæki í kennslustofunni breytist námsumhverfi og nám nemenda.  

Ýmsir möguleikar og ávinningar (e. affordance and benefits) geta skapast 

af notkun spjaldtölva í kennslu og kennslufræðilegir möguleikar virðast 
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nokkuð margir. Melhuish og Falloon (2010) hafa skipt möguleikum og 

tækifærum spjaldtölvunotkunar niður í fimm þætti eftir kennslufræðilegu 

samhengi sem sjá má í töflu 2. 

Tafla 2. Möguleikar og tækifæri spjaldtölvunotkunar (Melhuish og Falloon, 2010). 

Kostir og ávinningar                                
(e. affordance and benefits) 

Kennslufræðilegir möguleikar             
(e. pedagogical potential) 

Mjög færanlegt (e. portability)   Nám getur átt sér stað hvar sem er 
og hvenær sem er

    Tæknin verður ósýnileg

    Eykur möguleika á námi utan 
heimilis og skóla

Hagstætt verð og aðgangur stöðugur 
(e. affordable and ubiquitous access) 

  Eykur bæði jafnrétti meðal 
nemenda og þátttöku

    Fleiri fá aðgang að netinu en með 
annari stafrænni tækni

Aðstæður nám (e. situated)   Byggir á hugmyndinni um félagslega 
hugsmíðahyggju

    Eflir skilvirkni í námi

    Eflir tengsl á milli formlegs náms og 
óformlegs náms

Tengsl og samleitni (e. connection 
and convergence) 

  Rauntengdar námsaðstæður (e. 
authenic learning situations)

Einstaklingsmiðaðra og persónulegra 
(e. individualised and personalised 
experiences) 

  Meiri möguleikar að sníða námið 
eftir þörfum og óskum hvers 
einstaklings

 

Fyrsta íslenska matsrannsóknin um innleiðingu spjaldtölva í skólastarf var 

gerð af þeim Sólveigu Jakobsdóttir, Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur, Helgu Ósk 

Snædal Þórormsdóttur og Ragnheiði Líneyju Pálsdóttur (2012). 

Norðlingaskóli spjaldtölvuvæddi unglingadeild skólans en verkefnið sem stóð 

yfir frá 2012-2013 var ætlað að meta og stuðla að skólaþróun með notkun 

spjaldtölva í námi og kennslu. Allir nemendur níunda bekkjar skólans fengu 

spjaldtölvur til afnota sem aðalnámstæki sem þau notuðu síðan einnig í 

tíunda bekk. Rannsakendur ræddu við alla nemendur níunda bekks í lok 

fyrsta skólaárs og kom í ljós að nemendur voru ánægðari, höfðu meiri áhuga 

á náminu og sjálfstæði þeirra hafði aukist. Einstaklingsmiðun námsins varð 

meiri og nemendur urðu virkari og kennslustundirnar nýttust betur. Hvað 

kennaranna varðar þá ýtti spjaldtölvunotkunin undir faglega þróun að þeirra 



 

57 

mati og þeim fannst starfið verða ánægjulegra. Foreldrar þessara barna voru 

einnig almennt ánægðir með spjaldtölvunotkun barna sinna í náminu (Sólveig 

Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og 

Ragnheiður Líney Pálsdóttir, 2012).  

Vorið 2014 höfðu þessir sömu nemendur sem höfðu notað spjaldtölvur í 

níunda og tíundabekk lokið fyrsta ári sínu í framhaldsskóla. Guðmundur 

Ásgeirsson (2014) gerði rannsókn meðal hluta þessara nemenda um það 

hvernig reynsla þeirra af spjaldtölvunotkun í Norðlingaskóla nýttist þeim í 

framhaldsskólanum. Nemendurnir töluðu um að námið í Norðlingaskóla hafi 

gengið vel og að spjaldtölvurnar hefðu styrkt þá í náminu. Þeim þótti hins 

vegar framhaldsskólinn erfiðari, form hans stífara og eitt gekk yfir alla ólíkt 

því sem þau upplifðu í Norðlingaskóla þar sem einstaklingsmiðun ríkti. Þau 

sáu öll eftir því frelsi sem þau höfðu í náminu í Norðlingaskóla og að þeirra 

mati var námið í framhaldsskólanum gamaldags og þurrt og þótti þeim helst 

eins og þau hefðu farið aftur í tímann. Guðmundur hefur orð á því í rannsókn 

sinni að þróun náms með spjaldtölvum virðist aðeins vera bundin við 

grunnskóla landsins og sé þar enn á tilraunastigi en þó vanti rannsóknir um 

það efni (Guðmundur Ásgeirsson, 2014). 

4.6 Töflureiknir 

Frá því að töflureiknir var fyrst kynntur til sögunnar árið 1979 hefur mikilvægi 

hans bæði í skóla og atvinnulífi stöðugt verið að vaxa, dæmi má nefna að árið 

2012 var talið að 55 milljónir einstaklinga í Bandaríkjunum væru virkir 

notendur töflureikna (Panko og Port, 2013). 

Microsoft Excel töflureiknir sem kom út árið 1985 býður uppá ótal 

möguleika sem nýst geta bæði í námi og starfi. Þegar unnið er með tölur í 

Excel er hægt að fá útreikninga með formúlum sem sjálfkrafa breyta 

niðurstöðunum ef grunngögnin breytast. Einnig er hægt að vinna með safn 

upplýsinga og setja gögnin upp á myndrænan hátt ásamt ýmsu öðru 

(Encyclopædia Britannica, 2015). Góð Excel kunnátta er mikilvæg í 

viðskiptalífinu að mati Kwak (2013), hvort sem það er á markaðs,- þróunar,- 

sölu- eða fjármálasviði. Ragland og Ramachandran (2014) rannsökuðu hvaða 

þekkingu nýútskrifaðir endurskoðendur þyrftu að hafa í Excel töflureikni að 

mati starfsmanna í fjórum stórum endurskoðunarfyrirtækjum í 

Bandaríkjunum. Að þeirra mati var mjög mikilvægt að hafa góða þekkingu á 

grunnformúlum, að geta einangrað, flokkað og sniðið til gögn og unnið með 

skilyrðissetningar „hvað-ef“. Þegar rætt var við nemendur á sama sviði kom í 

ljós að þeir vanmátu mikilvægi Excel kunnáttu og misskildu hvernig þeir ættu 

að nota ákveðna þætti í Excel þegar út í atvinnulífið væri komið.  
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Í aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir viðskipta- og hagfræðigreinar er nefnt 

að mikilvægt sé að nemendur geti notað töflureikni við lausn verkefna í 

áföngunum Fjármál I, Fjármál II og Ársreikningar og skattskil 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Eins og áður kom fram krefjast Háskólinn á 

Bifröst (e.d.) og Háskólinn á Akureyri (2014) þess að nemendur sem hyggja á 

nám í þessum skólum hafi grunnþekkingu á notkun töflureiknis. Því virðist 

mikilvægt að kennarar í viðskipta- og hagfræðigreinum nýti töflureikni í 

kennslu sinni og láti nemendur einnig vinna með það forrit. 

4.7 Samantekt 

Hér að framan hefur meðal annars verið farið yfir helstu stefnur sem 

stjórnvöld hafa sett sé í UTM málum sem tengjast námi og kennslu ásamt 

þeim samfélagsmiðlum sem virðast vinsælastir í dag. Starf og hlutverk 

framhaldsskólakennara hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum með 

þróun í tölvu- og upplýsingatækni (Árný Helga Reynisdóttir, 2013) og eru 

breytingarnar helstar í samskipum nemenda og kennara sem hefur leitt af sér 

fjölbreyttari kennsluhætti. Samskiptamiðlar geta nýst bæði nemendum og 

kennurum í starfi en það er þó álitamál hvort kennarar eiga yfir höfuð að nota 

slíka miðla í kennslu sem safna að sér persónuupplýsingum um fólk og eru 

ekki undir stjórn kennara eða skóla. Tæknin býður upp á ótal mörg tækifæri 

til nýtingar í námi og kennslu og líkt og fjallað var um hér að ofan hafa 

stjórnvöld í gegnum árin farið fram á áherslubreytingu í menntakerfinu til að 

mæta þessari hröðu þróun. Ef tæknin er nýtt á uppbyggilegan hátt getur hún 

verið mikilvægt stuðningstæki bæði í námi og kennslu.  
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5 Aðferð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferð sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um rannsóknarsniðið, því næst þátttakendur 

rannsóknarinnar og síðan er mælitækið sjálft skoðað. Í lokin er farið yfir 

framkvæmd og úrvinnslu, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt 

siðferðilegum álitamálum.  

5.1 Rannsóknarsnið 

Snið rannsóknarinnar var lýsandi (e. descriptive research) en gögnum var 

safnað með rafrænni spurningalistakönnun (e. questionnaires). Lýsandi 

rannsóknarsnið er gjarnan notað þegar lýsa á einkennum einstaklinga eða 

hópa, viðhorfum þeirra eða skoðunum gagnvart einhverju viðfangsefni. 

Rannsakandinn leitast við að gæta hlutleysis og reynir að alhæfa niðurstöður 

úrtaksins yfir á þýðið (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006). Sú aðferð 

þar sem unnið er með töluleg gildi með tölfræði og með það að leiðarljósi að 

lýsa ákveðnu fyrirbæri, áreiðanleika og styrk gagna, fylgni þeirra eða 

tengslum, flokkast undir megindlega rannsókn (Cresswell og Plano, 2007). 

Gögnin sem komu úr spurningalistakönnuninni eru aðallega megindleg gögn 

en einnig einhver eigindleg gögn sem fengust með opnum spurningum.  

5.2 Þátttakendur 

Í Félagi starfandi kennara viðskipta- og hagfræðigreina (SKVOH) eru sextíu og 

fjórir kennarar á skrá. Höfundur fékk lista frá félaginu sendan sem er nýlega 

uppfærður listi starfandi kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum. Listinn 

inniheldur meðal annars netföng allra þeirra kennara sem kenna viðskipta- 

og hagfræðigreinar á Íslandi. Þrír einstaklingar höfðu samband og sögðust 

ekki lengur kenna þessar greinar og tveir af þeim sögðust hafa verið í öðrum 

verkefnum innan skólanna í nokkur ár. Það gefur vísbendingu um að þeir sem 

eru hættir að kenna þessar greinar eru jafnvel ekki teknir af listanum strax.  

Þýði rannsóknarinnar voru starfandi kennarar í viðskipta- og 

hagfræðigreinum íslenskra framhaldsskóla en úrtak þýðisins eru allir þeir 

kennarar sem eru skráðir á þennan lista, að frádregnum þremur 

einstaklingum, alls sextíu og einn kennari. Svarhlutfallið úr könnuninni var 

39% en 24 einstaklingar tóku þátt.  
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Eins og sjá má í töflu 3, skiptist kyn þátttakenda til helminga, 50% (N=12) 

konur og 50% (N=12) karlar. Meirihluti þátttakenda eða 67% (N=16) voru á 

aldrinum 41-60 ára. Stór hluti þátttakenda eða 63% (N=15) eru með BS í 

viðskiptafræði og 54% (N=13) sögðust vera með MA/MS/M.ED eða 

sambærilega gráðu. Meiri hluti þátttakenda eru með kennsluréttindi eða 21 

af 24 en kennslureynsla þeirra er mismikil. Þeir þátttakendur sem hafa kennt 

lengur en 21 ár voru sex einstaklingar eða 25% og sami fjöldi hefur kennt í 

11-20 ár. Fjórtán einstaklingar eða 75% höfðu kennt í lengur en sex ár. 

Tafla 3. Lýsing Þátttakenda. 

Kyn  Kona 12 50% 
  Karl 12 50% 

Aldur  31-40 ára 5 21% 
  41-50 ára 10 42% 
  51-60 ára 6 25% 
  61 árs eða eldri 3 13% 

Menntun BS í viðskiptafræði 15 63% 
  Rekstrarfræðingur 1 4% 
  Jarðfræðingur 1 4% 
  Þjóðhagfræðingur 1 4% 
  Cand Oecon 2 8% 
  Hagfræðingur 1 4% 
  Ba í alþjóða samskiptum og hagfræði 1 4% 
  Kandidatsgráðu 1 4% 
  MA í félagsfræði efnahagslífsins 1 4% 

Hæsta prófgráða BA/BS/B.ED eða sambærilegt 10 42% 
  MA/MS/M.ED eða sambærilegt 13 54% 
  Ekkert á við 1 4% 

Kennsluréttindi Já 21 88% 
  Nei 2 8% 

  Ég er í kennsluréttindanámi 1 4% 

Kennslureynsla 1-5 ár 6 25% 
  6-10 ár 6 25% 
  11-15 ár 4 17% 
  16-20 ár 2 8% 
  21 ár eða lengur 6 25% 

Reynsla ef kennslu 1-3 ár 6 25% 
viðskipta- og  4-6 ár 2 8% 
hagfræðigreina 7-9 ár 4 17% 
  10 ár eða lengur 12 50% 
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Á mynd 4 má sjá að í úrtakinu voru kvenkyns þátttakendur 48% (N=29) og 

karlkyns þátttakendur 52% (N=32). Tólf karlmenn (50%) og tólf konur (50%) 

svöruðu könnuninni svo svörunin skiptist hníf jafnt niður á karla og konur. 

Líkt og sjá má á mynd 5 er einhver munur er á aldursdreifingu í úrtakinu og 

hópi þátttakenda en þó er hann aðallega í hópi þeirra sem eru á aldrinum 41-

50 ára sem bendir til þess að þátttakendur í rannsókninni endurspegli úrtakið 

ágætlega, bæði út frá kynjahlutföllum og aldursdreifingu þó líta megi á að 

aldurshópur 41-50 ára skekki aðeins stöðuna. 

Mynd 5. Aldursdreifing í hópi þátttakenda og úrtaki (hlutfall í hverjum 
aldursflokki). 
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Mynd 4. Kynjahlutföll í úrtaki og hópi svarenda í könnuninni. 
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Mynd 6 sýnir að í hópi svarenda voru konur á aldrinum 41-50 ára mun fleiri 

en karlar. Einnig voru bara karlmenn yfir 61 árs sem svöruðu en aðeins tvær 

konur voru í þeim aldursflokki í úrtakinu. 

Mynd 6. Fjöldi karla og kvenna í hverjum aldursflokki. 

5.2.1 Mælitæki 

Spurningalistinn sem sendur var út innihélt 25 spurningar auk 5 

spurningaramma sem samtals innihéldu 44 undirspurningar. Spurningarnar í 

spurningarammanum voru á 5 stiga Likert-kvarða.5 Opnar spurningar af 

þessum 25 voru alls 4 og krossaspurningarnar voru 21. Í 7 krossaspurningum 

var hægt að merkja við marga svarmöguleika og í 11 krossaspurningum var 

einnig boðið upp á opinn svarmöguleika. Þátttakendur svöruðu öllum 

spurningunum samviskusamlega en nokkrir kusu að svara ekki opnu 

spurningunum. 

Til að svara rannsóknarspurningunni: „Hvernig tekst kennurum í viðskipta- 

og hagfræðigreinum framhaldsskólanna að samþætta UTM inn í kennslu 

sinna greina?“ var TPACK líkanið haft til hliðsjónar en það sýnir hvernig 

kennslufræðileg þekking kennarans ásamt tækni og þekkingu á fagi hans þarf 

að skarast og blandast saman ef kennslan á að innihalda markvissa nýtingu á 

UTM. Spurningar 4, 6, 8, 9 og 12 sem sjá má í viðauka 2 voru gerðar með 

TPACK líkanið til hliðsjónar. Til að svara sömu rannsóknarspurningu er SAMR 

líkanið einnig haft til hliðsjónar en það kerfi flokkar nýtingu kennara á UTM 

                                                           
5 Likert- kvarði mælir t.d. hvort svarandinn er mjög sammála, sammála, skiptir 

ekki máli, ósammála eða mjög ósammála. 
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niður í fjóra flokka sem sýnir hversu langt þeir eru komnir í nýtingu UTM í 

starfi sínu. Spurningar 16, 17, 18 19, 24 og 25 sem sjá má í viðauka 2 voru 

gerðar með SAMR líkanið til hliðsjónar. Spurningar 11 og 23 svara líka sömu 

rannsóknarspurningu og eins spurningar úr spurningaramma 30 (sjá viðauka 

2).  

Til að svara rannsóknarspurningunni: „Á hvaða hátt láta þeir nemendur 

nota UTM í námi sínu?“ voru spurningar 17, 18, 19 og 25 settar fram ásamt 

spurningum úr spurningaramma 30 sem sjá má í viðauka 2.  

Ein rannsóknarspurningin á að svara hvar og hvernig þessir kennarar hafa 

öðlast sína þekkingu á UTM, spurningar 12 og 15 í spurningalistanum voru 

gerðar til að fá svör við þeirri spurningu en til að svara 

rannsóknarspurningunni sem spyr hvernig þeir hafa viðhaldið sinni þekkingu 

voru spurningar 14 og 15 í spurningalistanum notaðar (sjá viðauka 2).  

Í síðustu rannsóknarspurningunni er spurt um viðhorf kennara til UTM í 

námi og kennslu. Við gerð spurningalistans voru settar fram fullyrðingar í 

fjórum liðum til að svara rannsóknarspurningunni. Ingibjörg S. Helgadóttir 

(2010) gerði rannsókn meðal dönskukennara þar sem hún metur meðal 

annars viðhorf kennara til UTM í námi og kennslu. Þegar spurningar voru 

gerðar sem svara rannsóknarspurningunni um viðhorf kennarar til UTM í 

námi og kennslu, var listi Ingibjargar hafður til hliðsjónar þó svo að honum 

hafi verið töluvert breytt. Ingibjörg studdist einnig við 4E líkan Collis líkt og 

gert er að einhverju leyti við gerð fullyrðinga í spurningaramma 26-29 í 

þessari rannsókn. Þessar fullyrðingar eru allar á fimm stiga Likert- kvarða en 

þar sem enginn svaraði spurningunni með mjög litlum þá eru niðurstöðurnar 

sýndar á fjögurra stiga kvarða í kafla 6. 

Spurningarammi 26- snýr að árangri eða trú kennara á kennslufræðilegt 

gildi UTM. Þar er spurt hvort kennarinn telji UTM skila nemendum miklum 

eða litlum árangi í ákveðnum atriðum. 

Spurningarammi 27- snýr að áhuga eða ánægju kennara á notkun UTM. 

Þar er kennarinn beðinn um að svara því hversu vel fullyrðingarnar í 

rammanum eiga við hann.  

Spurningarammi 28- snýr að því hversu auðvelt kennaranum finnist 

notkun UTM vera.  

Spurningarammi 29- mælir umhverfislega þætti líkt og stefnu skólanna, 

stuðning skólastjórnenda og þess háttar.  

Til viðbótar við þessar spurningar eru 7 bakgrunnsspurningar sem sýna 

aldur, kyn, menntun og kennslureynslu svo eitthvað sé nefnt. Listinn var 
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prófaður á þremur kennurum áður en hann var sendur út og örlítið 

lagfærður.  

Fjallað verður um réttmæti og áreiðanleika 4E líkansins í kafla 5.3.1. 

5.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Beiðni um þátttöku var send í tölvupósti til allra þeirra kennara sem skráðir 

eru í Samtök kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum (SKVOH) þann 25. júní 

2015. Rannsóknin var kynnt í stuttu máli í bréfinu og hlekkur inn á rafrænu 

spurningakönnunina fylgdi með. Þátttakendur fengu eina viku til að svara 

könnuninni en síðan var persónulegt ítrekunarbréf sent á alla aðila og 

fresturinn framlengdur um 10 daga. Í ágúst voru gögn úr spurningalista 

opnuð aftur en þá höfðu fleiri svör bæst við og þá voru allar niðurstöður 

lagaðar út frá þeim svörum.  

Spurningakönnunin var gerð í Google forms sem skilaði öllum 

niðurstöðum í Excel töflureikni. Niðurstöðurnar voru svo fluttar úr Excel yfir í 

SPSS tölfræðiforritið þar sem unnið var úr þeim og tíðnitöflur og myndir 

gerðar (lýsandi tölfræði).  Þegar unnið er með lýsandi tölfræði er mikilvægt 

að vera með töflur og myndir sem sýna dreifingu breyta (Amalía Björnsdóttir, 

2003).  

5.3.1 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í rannsókn sem þessari þykir mikilvægt að skoða réttmæti (e. validity) og 

áreiðanleika (e. reliability) þess mælitækis sem notað er. Áreiðanleiki segir til 

um stöðugleika mælitækisins, hvort niðurstöðurnar sem það gefur séu 

nægilega nákvæmar og hvort mögulegir gallar séu á tækinu sem leitt gætu til 

mælingarvillu. Réttmæti gefur hins vegar til kynna hvort rannsóknin gefi rétta 

mynd af viðfangsefninu sem verið er að mæla og hvort hægt sé að alhæfa út 

frá niðurstöðunum (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010). 

Til að auka áreiðanleika var mælitækið prófað af þremur kennurum til að 

sjá hvort einhverjir hnökrar væru til staðar. Einnig var reynt að orða 

spurningarnar vel og hafa þær auðskiljanlegar. Reynt var að hafa könnunina 

einfalda fyrir svarendur og ekki of langa til að koma í veg fyrir að þeir hættu 

þátttöku sinni á miðri leið. Eftir á að hyggja hefði þó mögulega mátt fara 

nánar út í sumar spurningarnar til að fá nákvæmari mynd af stöðunni.  

Í ákveðnum hluta spurningalistans var stuðst við 4E líkan Collis þegar 

spurningarnar voru gerðar. Collis og félagar (2001) gerðu sérstaka rannsókn 

til að prófa spurningarnar í 4E líkaninu til að kanna hvort kenningar þeirra 

reyndust réttar. Áreiðanleiki innri stöðugleika mælikvarðanna reyndist yfir 
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þeim mörkum sem viðurkennd eru en þau mörk eru 0,600 eða hærra. 

Spurningar sem mæla áhrif af stofnanalegum þáttum, kennslufræðilegu gildi 

og hve auðveld notkun tækninnar er fyrir kennara reyndust allir yfir 0,600. 

Aðrir þættir voru nálægt mörkunum. Spurningar sem tengdist áhuga og trú 

kennara á notkun tækninnar reyndist hafa óbein áhrif en höfundar töldu 

samt sem áður mikilvægt að halda þeim þætti inni þar sem hver þáttur var 

talinn fræðilega mikilvægur. Einfaldleiki líkansins er talinn helsti styrkur þess 

og Collis og félagar halda því fram að réttmæti mælitækisins sé mjög gott.  

Það sem dregur úr réttmæti rannsóknarinnar er þátttakan en 

svarhlutfallið í rannsókninni var einungis 39%. Það er þó þekkt vandamál í 

netkönnunum að fá ekki nægilega gott svarhlutfall (Jakobsdóttir, 2008; 

Lefever, Dal og Matthíasdóttir, 2007). Það sem styrkir hinsvegar réttmæti 

rannsóknarinnar hvað varðar svarhlutfallið er að þátttakendur endurspegla 

úrtakið nokkuð vel, bæði hvað varðar aldur og kyn. Í úrtakinu voru 48% konur 

og 52% karlar en kynjaskipting þátttakenda var 50% konur og 50% karlar. 

Sama var með aldurinn, eins og sjá má á mynd 5.  

Færa má rök fyrir því að réttmæti rannsóknarinnar sé minna þar sem  

þátttakendur eru bæði að meta eigin þekkingu og færni ásamt notkun 

nemenda sinna á UTM. Þeir hafa hinsvegar engan hag af því að ofmeta eða 

vanmeta þekkingu sína á UTM þar sem könnunin er nafnlaus og órekjanleg. 

Margar spurningarnar voru þess eðlis að þátttakendur gátu valið marga 

valmöguleika af lista ásamt því að bæta við atriðum sem ekki voru á listanum 

það eykur möguleikan á ýtarlegri svörun.   

5.4 Siðferðileg álitamál og tilskilin leyfi 

Mikilvægt er í rannsókn sem þessari að meðhöndla allar upplýsingar sem 

safnast saman sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendur sem allir voru 

fullorðnir einstaklingar voru upplýstir um í upphafi rannsóknar hvernig ætti 

að nota gögnin. Í könnuninni var hvorki beðið um nafn einstaklingsins né 

skólans og því er ekki hægt að rekja svörin til ákveðinna einstaklinga. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem bæði voru 

unnar í SPSS og Excel töflureikni. Fyrst verður farið yfir þær niðurstöður sem 

snúa að notkun UTM í námi og kennslu, því næst er farið yfir þekkingu 

kennarar, hvar þeir öðluðust sína þekkingu og á hvaða hátt þeir viðhalda 

henni. Að lokum er viðhorf þeirra til notkun UTM í námi og kennslu skoðað.  

6.1 Notkun UTM í námi og kennslu 

Þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni mátu almennt að þeir hefðu 

ágætis þekkingu í upplýsingatækni og miðlun. Þegar þeir voru spurðir að því 

hversu mikla þekkingu þeir hefðu í UTM þá svöruðu 37% (N=9) að þeir hefðu 

sæmilega þekkingu, 54% svarenda (N=13) sögðust hafa frekar mikla þekkingu 

og  8% (N=2) sögðust hafa mjög mikla þekkingu.6 Allir þátttakendur nema 

einn notar UTM í kennslu. 

Í spurningakönnuninni voru þátttakendur spurðir hvort krafa væri gerð í 

skólanámskrá þeirra skóla um að kennarar noti UTM í kennslu sinni. 

Samkvæmt niðurstöðum úr könnuninni virðist ekki almennt vera gerð krafa 

um að kennarar noti UTM í kennslu. Tæplega helmingur eða 42% (N=10) 

sögðu að ekki væri gerð krafa um að kennarar notuðu UTM í viðskipta- og 

hagfræðikennslu og 25% (N=6) sögðust ekki vita hvort krafist væri þess að 

þeir notuðu UTM í kennslu. Hins vegar sögðu 67% (N=16) þátttakenda vera 

sammála eða mjög sammála því að aukinn þrýstingur væri frá 

skólastjórnendum um að kennarar noti UTM við kennslu.  

Á mynd 7 má sjá á hvaða hátt kennarar samþætta upplýsingatæknina í 

kennslu sína en í ljós kom að mikill meirihluti kennara í viðskipta- og 

hagfræðigreinum virðast nota töflureikni, PowerPoint, leitarvélar og 

ritvinnsluforrit. Í þessari spurningu var hægt að velja nokkra möguleika en 

einnig var í boði að svara opinni spurningu ef listinn var ekki tæmandi. Allir 

nema þrír (N=21) sögðust nota töflureikni og leitarvélar, 83% (N=20) 

ritvinnsluforrit og PowerPoint og 67% (N=16) vefsíður. Helmingur 

þátttakenda (N=12) sögðust nota samskiptamiðla í kennslu sinna greina. 

 

                                                           
6 Svarhlutfall er 100% (N=24) nema annað sé tekið fram. 
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Mynd 7. Notkun kennara á UTM í kennslu. 

Í opna svarmöguleikanum sagðist einn nota Geogebru eða Desmos.com, 

annar sagðist nota kennslumyndbönd um bókhaldskerfi og þriðji sagðist líka 

nota Google hangouts.   

Þá hafði 25% svarenda notað vendikennslu og 62,5% unnið með 

fjarkennslu síðastliðin 5 ár.  

Aðeins 21% (N=5) sögðust ósammála því að togstreita væri á milli kennara 

í þeirra skóla um nýtingu UTM í námi og kennslu. Fjórðungur (N=5) var ekki 

viss en 54% (N=13) voru sammála eða mjög sammála því að togstreita væri á 

milli kennara í þeirra skóla um notkun UTM í námi og kennslu. Þegar spurt 

var að því hvort kennarar teldu það í sínum verkahring að kenna nemendum 

á ýmis forrit, tæki og tól sögðu 66% (N=16) telja það vera í sínum verkahring. 

Kennarar virtust þó ekki heldur vera öruggir um hvort skýr framtíðarsýn væri 

í þeirra skóla um notkun UTM í námi og kennslu því 38% (N=9) virtist ekki vita 

hvor UTM stefna væri til og 25% (N=6) sagði að það væri engin skýr stefna í 

UTM málum í skólanum þeirra.  

Þá var spurt að því hvaða forrit eða vefsíður kennarinn léti nemendur nota 

í náminu, mynd 8 sýnir niðurstöður þessara spurninga. Þátttakendur gátu 

valið nokkur atriði og einn svarmöguleiki var opinn. Allir nema einn sögðust 

láta nemendur vinna með töflureikni, mikill meirihluti lætur þau nota 
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leitarvélar, ritvinnsluforrit og vefsíður. Tæplega helmingur þátttakenda 

sögðu að nemendur þeirra notuðu ýmis smáforrit og samskiptamiðla í 

náminu.  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í notkun nemenda á töflureikni og 

hvernig þeir notuðu hann í opinni spurningu. Sagði helmingur svarenda 

(N=12) að þeir notuðu hann helst við útreikninga og líkanagerð. Einnig var 

nefnt að þau notuðu töflureikni í bókfærslu og við hagfræði- og tölfræði 

útreikninga. Þegar spurt var hvort kennurum þætti tölvufærni nemenda líkt 

og þekking á Word og Excel vera ofmetin hér á landi voru 66% (N=16) 

sammála því.  

Mynd 8. Notkun nemenda á UTM í námi að mati kennara. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að lýsa því hvernig þeir létu 

nemendur vinna með UTM í náminu í opinni spurningu, 25% (N=6) kusu að 

svara ekki spurningunni. Allir þeir sem svöruðu spurningunni nema einn 

(N=23) nefndu Excel töflureikni. Einn þátttakendanna sagðist helst láta þau 

nota Excel við undirbúning fyrir vinnslu í bókhaldskerfum, annar sagði að 

nemendur færu inn á vefsíðu Hagstofunnar til að sækja hagtölur sem þau 

greindu og notuðu svo Excel í útreikninga og myndir en Word væri notað í 

skýrslugerð. Nærri því allir nefndu Word (N=21) og PowerPoint (N=23). Dæmi 
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Nemendur eru með sínar eigin tölvur sem þau nota í 

kennslustund og heima. Þau vinna mikið með tölvurnar til 

upplýsingaöflunar, Google, Youtube, vefsíður og fleira. Þau 

vinna mikið í töflureikni, í bókfærslu og hagfræði þegar það eru 

útreikningar og Word bæði í kennslustund og 

heimavinnu/skilaverkefni, þannig vinna þau verkefnin sín og 

velja þau Word fram yfir allt ef kennari fer ekki fram á annað líka 

í útreikingum. Þau nota PowerPoint og Movie Maker þegar þau 

skila verkefni með kynningu en oftast velja þau að nota 

PowerPoint. Publisher nota þau þegar þau vinna hópaverkefni. 

Google hangouts er notað bæði í dreifnámi og fyrir nemendur 

sem eru í fjarnámi en þá geta þau tekið þátt í kennslustund jafnt 

og staðarnemendur. 

Ég læt þau reikna í Excel, útbúa PowerPoint sýningar, Word nota 

þau í stór verkefni, nota flókna „fídusa“ læt þau leita á netinu og 

á Youtube, bý sjálf til kennslumyndbönd, notum Facebook og 

Moodle til samskipta.  

Fer eftir því hvaða áfanga er verið að kenna. Nær alltaf nota þau 

mikið leitarvélar og vefsíður. Skila verkefnum í Word, 

PowerPoint eða Excel, allt eftir eðli verkefna.  

Fyrst Word, Excel og PowerPoint í fyrsta áfanga. Svo Photoshop 

og Dreamweaver og smá Indesign í næsta áfanga. Nemendur 

læra bókfærslu í Navision og Netbókhaldi.  

Verkefni eru lögð fyrir á námsneti Inna.is, skriflegar spurningar, 

myndræn framsetning á tölulegum gögnum, útreikningar í Excel, 

almenn framsetning á texta í Word og einnig ritgerðarform, 

kynningar á ýmsum námsþáttum í PowerPoint, myndvinnsla á 

Pixlr.com, umræður á námsneti.  

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa því í opinni spurningu hvernig þeir 

myndu helst vilja nýta UTM í kennslu ef þeir hefðu betri aðstöðu eða ef meiri 

tími gæfist. Tæplega helmingur þátttakenda, 38% (N=9) kusu að svara ekki 

spurningunni en annars voru svörin jafn fjölbreytt og þau voru mörg. 

Einhverjir nefndu að þeir myndu vilja bæta við kennslumyndböndum á 

Youtube á meðan aðrir töluðu um að nota Excel meira ef þeir hefðu frjálsan 

aðgang að tölvuveri eða góðum tölvubúnaði. Einnig var nefnt að kenna þyrfti 
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þeim betur á Excel, svo hægt væri að nota það forrit á dýpri hátt við lausn 

hagfræðiverkefna. Einn sagðist vilja prófa vendikennslu og nota Excel alfarið 

í bókfærslu. Dæmi um önnur svör sem fengust:  

Þau þurfa að læra miklu meiri aga í notkun UTM. Vita hvenær 

þau eiga að nota græjurnar og hvenær ekki (þegar t.d. almennur 

fyrirlestur er í gangi, kynning eða umræður). 

Það er nauðsynlegt að uppfæra gamlar tölvur svo við (kennarar) 

séum með sama hraða og tækni og atvinnulífið. Þannig vinnum 

við líka hraðar. Jú allt snýst þetta um að gera hlutina vel og hratt.  

Láta nemendur nota teikniforrit til að teikna upp föll, finna 

jafnvægi og annað, láta þau prófa að breyta gildum og sjá hver 

áhrifin eru til dæmis.   

Það er til fullt af efni sem ég hef ekki haft tíma/tækifæri til að 

nýta en gæti unnið í því að útbúa kennsluefni eða látið þau útbúa 

spurningar og leiki.  

Þróa spjaldtölvukennslu og UTM viðmót í samstarfi við kennara 

í öðrum framhaldsskólum.  

Væri til í að vinna betur og meira með Moodle, verkefni, próf og 

samskipti t.d. glósur fyrir nemendur en það hefur verið erfitt að 

fá þau til að safna saman glósum þar, þau velja fremur að stofna 

Facebook hóp og safna saman glósum þar. Einnig væri ég til í að 

nota og læra betur á Mind Map eða sambærilegt forrit bæði í 

minni kennslu og til að kenna nemendum á. 

6.1.1 Hindranir 

Ein spurningin sneri að helstu hindrunum þess að kennarar nýttu sér UTM í 

kennslu viðskipta- og hagfræðigreina en hægt var að velja nokkra möguleika 

og einnig var opinn svarmöguleiki sem einn aðili svaraði. Hann sagði að UTM 

væri ekki sjálfstætt markmið í kennslunni svo það væri engin hindrun til 

staðar. Annars sögðu 38% (N=9) að tækjabúnaður kennara væri ekki 

nægilega góður og 42% (N=10) sögðu að ekki væri alltaf hægt að treysta á 

tölvunet skólans og að nemendur hefðu ekki allir aðgang að tölvubúnaði eins 
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og mynd 9 sýnir. Einnig sögðu 33% (N=8) að undirbúningstími kennara væri 

ekki nægilega mikill en önnur svör er að sjá á mynd níu. 

Mynd 9. Það sem kemur helst í veg fyrir nýtingu UTM í kennslu. 

6.1.2 Rafræn kennslugögn 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu búið til rafræn 

kennslugögn, ákveðnir valmöguleikar voru í boði þar sem hægt var að merkja 

við nokkra möguleika og einnig var boðið upp á opinn svarmöguleika.  

Tæplega helmingur eða 42% (N=10) hafði aldrei gert rafræn kennslugögn 

en jafnmargir sögðust hafa gert rafræn próf. Nokkrir sögðust hafa gert rafræn 

verkefni og fjórðungur hafði gert kennsluvef og kennslumyndbönd en lítið var 

um annarskonar rafræn kennslugögn eins og mynd 10 sýnir.  
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Mynd 10. Rafræn kennslugögn sem þátttakendur hafa gert. 

6.1.3 Samskiptamiðlar 

Hvað samskiptamiðla varðar virðast langflestir nota tölvupóst eða skólakerfi 

líkt og Moodle/Innu/My School eða sambærileg kerfi og rétt innan við 

helmingur notar Fésbókina eins og mynd 11 sýnir 

Mynd 11. Notkun samskiptamiðla í námi og kennslu. 

6.2 Þekking kennara á UTM 

Spurt var hvar þessir kennarar hefðu fengið sína þekkingu á UTM. Tíu 

valmöguleikar voru í boði en einnig var boðið upp á að svara opinni spurningu 
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ef eitthvað vantaði á listann. Fimm einstaklingar svöruðu opnu spurningunni 

og sögðust hafa öðlast sína þekkingu með sjálfsnámi. Eins og mynd 12 sýnir 

þá virðist stór hluti kennara eða 58% (N=14) fá hjálp frá samstarfsfélögum, 

63% (N=15) nefndu að þeir hefðu fengið sína þekkingu með því að sækja ýmis 

námskeið og önnur 63% (N=15) nefndu grunnnám í háskóla. Um það bil 

helmingur þátttakenda sögðust hafa fengið sína grunnþekkingu með því að 

horfa á kennslumyndbönd og í framhaldsnámi í háskóla. Algengt virðist vera 

hjá þessum kennurum að fá aðstoð við upplýsingatæknina hjá 

samstarfsfélögum eins og mynd 12 sýnir. 

Mynd 12. Leiðin að grunnþekkingu þátttakenda á UTM. 

Einnig var spurt með hvaða hætti þessir kennarar hefðu viðhaldið 

þekkingu sinni í UTM en spurningin innihélt einnig opinn svarmöguleika og 

hægt var að velja fleiri en eitt svar. Eins og mynd 13 sýnir sagðist rúmlega 

helmingur, 60% (N=14) fá hjálp frá vinnufélögum og rétt rúmlega helmingur 

sagðist horfa á kennslumyndbönd.  

Þegar spurt var hvort þátttakendur hefðu tekið einhver námskeið 

síðastliðin fimm ár sem tengjast UTM sagði meiri hluti þátttakenda, 58% 

(N=14) ekki hafa tekið nein námskeið tengd upplýsingatækni á þeim tíma. Í  
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opnum svarmöguleika sagðist einn hafa tekið einhver netnámskeið, annar 

hafði tekið endurmenntun í 3 daga og einn hafði farið á Moodle námskeið. 

Tveir höfðu farið á Excel námskeið og einn sagðist hafa farið á námskeið um 

notkun Smarttöflu sem tók einn dag og annað námskeið um vendikennslu 

sem tók tvo daga. 

Mynd 13. Aðferðir til að viðhalda þekkingu sinni á UTM. 

Einnig var spurt að því hvort þátttakendur teldu starfsþróun kennara 

haldast í hendur við þróun UTM en 79% (N=19) töldu svo ekki vera en 50% 

taldi þó að framboð á endurmenntunarnámskeiðum tengd UTM fyrir kennara 

væri gott hér á landi. 

6.3 Viðhorf kennara til UTM í viðskipta- og hagfræðikennslu 

Rannsóknarspurning þrjú fjallar um við horf kennara til notkunar UTM í námi 

og kennslu viðskipta- og hagfræðigreina framhaldsskólanna. Tvær spurningar 

í könnuninni sem tilheyra þessari rannsóknarspurningu voru opnar en einnig 

voru fjórir spurningarammar sem eiga að mæla árangur eða trú kennara á 

kennslufræðilegu gildi UTM, áhuga eða ánægju þeirra á notkun UTM, þriðji 

ramminn mælir hversu auðvelt kennaranum finnst notkun UTM vera og 

síðasti ramminn skoðar umhverfislega þætti. 

6.3.1 Ávinningur við notkun UTM í kennslu 

Spurt var hvað kennarar teldu vera helsta ávinning þess að nota UTM í 

kennslu viðskipta- og/ eða hagfræðigreina. Spurningin var opin og 25% 
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þátttakenda (N=6) kusu að svara ekki spurningunni. Nokkrir (N=6) nefndu að 

námið yrði skipulagðara, hraðara og að vinnubrögðin yrðu betri og úrvinnslan 

skýrari. Aðrir töluðu um að UTM væri gott hjálpartæki við rannsóknir og að 

nemendur kæmust nær vinnumarkaðinum. Einn kennari sagðist hafa skoðað 

tvo samanburðarhópa í HAG 113 þar sem annar hópurinn hafði aðgang að 

fartölvuvagni en ekki aðgang að tölvustofu eins og hinn hópurinn. 

Meðaleinkunnin í seinni hópnum sem hafði aðgang að tölvustofu var einum 

komma fimm hærri en í þeim sem ekki hafði aðgang að tölvustofu.  

Einnig sögðu aðrir orðrétt er þeir voru spurðir út í ávinning við notkun 

UTM í kennslu viðskipta- og hagfræðigreina:   

Einna helst að koma til móts við nemandann á þeim grundvelli 

sem er orðið mjög tamt að nota í hinu daglega lífi. Kennslugögn 

verða miðlægari og einnig auðveldara að deila þeim til annarra 

kennara.  

Nemendur eru ekki eins háðir kennaranum og leiðbeiningum 

hans eftir að búið er að koma þeim í gang með að nýta sér hin 

ýmsu forrit í náminu og þar með verður námið skilvirkara.  

Nemendur læra nútímaleg vinnubrögð eins og stunduð eru í 

fjármálastofnunum og á öðrum stöðum þar sem töflureiknar eru 

notaðir við dagleg störf.  

Samskiptin verða auðveldari, UTM flýtir vinnuna fyrir 

nemendum og kennurum. Tímarnir verða skemmtilegri. 

Nemendur eru áhugasamari og finnst gaman ef kennarinn er 

góður í tæknimálum.  

Gott að vinna með þau forrit sem fyrirtækin nota. Þannig getum 

við gert nemendur betur undirbúna undir háskóla og 

atvinnulífið. 

Hann er mjög mikill þar sem ég nota UTM í nær öllum mínum 

kennslustundum. Í bókfærslu og hagfræði tel ég að mesti 

ávinningurinn sé og vinnuhagræði mikið. 

Aðrir töluðu einnig um að skilaboðin komist greiðlega til nemenda og 

minni hætta sé á að einhver missi af. Einnig er hægt að leggja próf fyrir alla, 

gera verkefni vandaðri og auðveldara er fyrir kennarar að deila námsefni sín 
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á milli. Þátttakendur töluðu einnig um að UTM undirbúi nemendur fyrir 

frekara nám sem sé nauðsynlegt í nútímasamfélagi.  

6.3.2 Vandamál við notkun UTM í kennslu  

Spurt var um hvað kennarar teldu helsta vandamálið samfara notkun UTM í 

kennslu viðskipta- og eða hagfræðigreina, 29% (N=7) kusu að svara ekki 

spurningunni og 16% (N=4) töldu að ekkert vandamál fylgdi notkun UTM í 

námi og kennslu. Einn kennari taldi sig vanta þekkingu og að tölvubúnaður 

skólans væri bæði gamall og of lítill. Hann sagði einnig að nemendahóparnir 

væru of stórir á meðan annar taldi að fjárskortur væri helsta vandamálið. 

Einnig væri skortur á undirbúningstíma fyrir kennara og bæta þyrfti aðstöðu. 

Einn sagði að það væri ekki sjálfstætt markmið að nota UTM i kennslunni og 

því teldi hann ekkert vandamál fylgja. Tæp 17% töldu að agaleysi nemenda 

væri vandamál, að nemendur væru of mikið á samskiptamiðlum og einn 

nefndi að símanotkun væri farin að hamla námi nemenda með röskun, að 

nemendur væru komnir með áunninn athyglisbrest, mæta verr en áður og 

hafa litla einbeitingu. Einnig sögðu aðrir orðrétt er þeir voru spurðir út í hvaða 

vandamál þeir teldu vera samfara notkun UTM í kennslu viðskipta- og 

hagfræðigreina:   

Allt of lítil áhersla er á að kenna nemendum að nota tölvuforrit 

við lausn verkefna. Upplýsingatækni ætti að vera skylduáfangi 

hjá öllum nemendum framhaldsskóla. Helst tveir eða þrír 

áfangar.  

Eina vandamálið getur verið að kennari þarf sífellt að vera 

vakandi fyrir nýjungum og uppfæra kennsluefni reglulega. 

Kennarar þurfa að vera upplýstir og gefa sér tíma til að kynna sér 

bestu aðferðir við notkun. Þegar kennari leggur til rafrænt próf 

eða verkefni sem dæmi vegna fjarnáms þá er ekki auðvelt að sjá 

hver tekur prófið. Einnig er mikið álag samfara því.  

Erfitt er að fá nemendur til að prófa forrit, bera við 

þekkingarleysi.  

Í mínu tilfelli eru engin vandamál. Býst samt við því að helsti 

þröskuldurinn sé lítil þekking kennara á UTM, t.d. vegna aldurs 

og lítils hvata til að tileinka sér nýjar kennsluaðferðir.  
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Truflun í kennslustund, nemendur truflast mikið af tækjum 

sínum og fylgjast þar af leiðandi ekki með og það smitast út til 

flestra nemenda. Ekki er gott að láta þau taka próf á tölvur nema 

ef þetta væri gagnapróf með opnu Interneti sem hentar alls ekki 

í framhaldsskóla þar sem aðeins er farið fram á grunnþekkingu 

á þeim fögum sem ég kenni og því eru nemendur ekki 

nægjanlega að sér í faginu til að rökstyðja sín svör. 

6.3.3 Almennt viðhorf til notkunar UTM í námi og kennslu  

Eftirfarandi niðurstöður fengust úr spurningum sem gerðar voru með 

stuðningi E4 líkans Collis sem rætt var um í kafla 3.  

6.3.3.1 Árangur eða trú kennara á kennslufræðilegt gildi UTM 

Í þessum hluta var spurt hversu miklum eða litlum árangri kennarar teldu 

UTM skila nemendum í ákveðnum þáttum.  

Samkvæmt Collis (2001) þurfa kennarar að hafa trú á kennslufræðilegt 

gildi upplýsingatækninnar í námi og kennslu og að hún hafi jákvæð áhrif á 

nám nemandans. Í töflu fjögur má sjá niðurstöður úr þessum hluta 

rannsóknarinnar (Collis, o.fl., 2001). Þeir kennarar sem tóku þátt í 

rannsókninni virðast almennt telja að UTM skili nemendum góðum árangri í 

námi. Mjög stór meirihluti (N=21) taldi að UTM í námi og kennslu væri góður 

eða mjög góður undirbúningur fyrir frekara nám eða undirbúningur fyrir 

atvinnulífið. Þegar spurt var um hversu miklum árangri kennarar teldu UTM 

skila nemendum í betra námsmati sögðu 25% (N=6) miðlungs, 42% (N=10) 

miklu og 17% (N=4) mjög miklu. Meirihlutinn var sammála um að nemendur 

væri sjálfstæðari í vinnubrögðum með hjálp UTM.  

Allt að 17% (N=4) kennara virðast ekki hafa mikla trú á kennslufræðilegu 

gildi UTM, þessar niðurstöður sýna þó að mikill meirihluti þeirra kennarar 

sem tóku þátt í rannsókninni hafa mikla eða mjög mikla trú á 

kennslufræðilegu gildi UTM og að það skili nemendum almennt góðum eða 

betri árangri í námi eða því sem tekur við að námi loknu eins og sjá má í töflu 

4. 
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Tafla 4. Skoðun kennara á betri árangri með notkun UTM í námi og kennslu. 

Hversu miklum eða litlum árangri 
telur þú að UTM skili nemendum í:  

Litlum Miðlungs Miklum 
  Mjög  
miklum 

Betra námsmati 16% 25% 42% 17% 

Áhuga á náminu 13% 33% 37% 17% 

Samskiptafærni 8% 38% 38% 16% 

Sjálfstæðari vinnubrögðum 13% 20% 42% 25% 

Undirbúningi fyrir frekara nám  12% 42% 46% 

Undirbúningi fyrir atvinnulífið   8% 33% 59% 

 

6.3.3.2 Áhugi eða ánægja kennara af notkun UTM  

Í spurningarammanum sem sneri að áhuga og ánægju kennara á að nota UTM 

áttu þátttakendur að svara hversu vel ákveðnar fullyrðingar áttu við þá.  

Niðurstöður þessa hluta sýna vel að mikill meirihluti þessara kennara 

hefur áhuga og ánægju af því að nota UTM. Mikill meirihluti þátttakenda 

hefur gaman eða mjög gaman af því að nota tölvur og aðra tækni og 92% 

(N=18) segist líða almennt vel með að nota UTM í kennslu. Aðeins 8% (N=2) 

sögðust ekki hafa gaman af því að prófa sig áfram í UTM í kennslustundum 

og önnur 8% (N=2) sögðu að tækni sem tengdist námi og kennslu vekti engan 

áhuga hjá þeim eins og sjá má í töflu 5. 

Tafla 5. Áhugi eða ánægja kennara af notkun UTM. 

Hversu vel eða illa passa eftirfarandi 
fullyrðingar við þig? 

Illa 
Í 

meðallagi 
Vel  Mjög vel 

Ég hef almennt gaman af því að nota 
tölvur og aðra tækni  

13% 42% 45% 

Mér líður almennt vel með að nota 
UTM í kennslu  

8% 46% 46% 

Ég hef gaman af því að prófa mig áfram 
með UTM í kennslustundum 

8% 21% 29% 42% 

Öll tækni sem tengist námi og kennslu 
vekur áhuga minn 

8% 21% 38% 33% 
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6.3.3.3 Hversu auðveld er notkun UTM  

Meirihluti þeirra kennara sem tóku þátt virðast hafa almennt góða reynslu af 

því að nota UTM í kennslu, 92% (N=22) þátttakenda sögðust vera sammála 

því eða mjög sammála. Rúmlega helmingur, 76% (N=17) voru sammála og 

mjög sammála því að kennslan væri auðveldari eftir að upplýsingatæknin 

bættist við hana og 83% (N=20) sögðu að þeim þætti auðvelt að nota UTM í 

kennslustundum. Þegar spurt var um hvort kennurum þætti vinnuálagið hafa 

minnkað með aukinni notkun UTM voru aðeins 25% (N=6) sammála því eða 

mjög sammála, 33% (N=8) sögðust ekki vita það og 42% (N=10) voru 

ósammála því.  Hvað tækjabúnað varðar sögðust 59% (N=14) sammála og 

mjög sammála því að greiður aðgangur væri að góðum tækjabúnaði sem 

nýttist þeim í kennslu eins og sjá má í töflu 6.   

Tafla 6. Hversu auðveld er notkun UTM? 

Hversu sammála eða ósammála 
ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Ósammála Veit ekki Sammála 
Mjög 

sammála 

Ég hef almennt góða reynslu af 
því að nota UTM í kennslu  

8% 58% 34% 

Ég tel að kennslan sé mun 
auðveldari með tilkomu UTM. 

13% 21% 38% 38% 

Mér finnst auðvelt að nota UTM 
í kennslustundum 

4% 13% 58% 25% 

Vinnuálagið hefur minnkað með 
aukinni notkun UTM 

42% 33% 17% 8% 

Ég hef greiðan aðgang að góðum 
tækjabúnaði sem nýtist mér í 
kennslu 

25% 17% 42% 17% 

 

6.3.3.4 Umhverfislegir þættir sem hafa áhrif á UTM notkun 

Helmingur þátttakenda eða 50% (N=12) var sammála eða mjög sammála því 

að námsefnið sem viðskipta- og hagfræðideildin notaði væri sniðið að notkun 

UTM í kennslunni, 25% (N=6) var ósammála því og 25% (N=5) var ekki viss. 

Stór hluti var sammála eða mjög sammála því að kennarar í viðskipta- og 

hagfræðigreinum væru áhugasamir um að nota UTM við kennslu en 29% 

(N=7) var ekki viss. Eins og nefnt var hér að ofan var einnig spurt út í hvort 

það kæmi fram í skólanámskrá þeirra skóla sem þátttakendur kenna við að 

stuðst væri við UTM í þeim áföngum sem þátttakendur kenna, sögðust 38% 
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(N=8) vera sammála því eða mjög sammála en 42% (N=10) voru ósammála 

því, 25% (N=6) vissu það ekki. Stór hluti þátttakenda eða 67% (N=14) sögðust 

finna fyrir auknum þrýstingi frá skólastjórnendum og rúmur meirihluti 

þátttakenda sagðist finna fyrir togstreitu á milli kennara varðandi notkun 

UTM í námi og kennslu. Stór hluti var ósammála því eða vissi ekki hvort 

skólinn væri með skýra framtíðarsýn varðandi UTM, aðeins 33% (N=8) sagðist 

sammála eða mjög sammála því að skýr framtíðarstefna væri í UTM málum 

skólans líkt og sjá má í töflu 7. 

Tafla 7. Umhverfislegir þættir sem hafa áhrif á UTM notkun kennara. 

Hversu sammála eða ósammála 
ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Ósammála 
Veit 
ekki 

Sammála 
Mjög 

sammála 

Námsefnið sem viðskipta- og 
hagfræðideildin styðst við er 
sniðið að notkun UTM í kennslunni 
og hentar því vel þess háttar 
kennslu 

25% 25% 29% 21% 

Kennarar viðskipta- og 
hagfræðigreina eru áhugasamir 
um að nota UTM við kennslu 

4% 29% 54% 13% 

Í skólanámskránni er skýrt tekið 
fram að stuðst sé við UTM í þeim 
áföngum sem ég kenni 

42% 25% 25% 13% 

Ég finn fyrir auknum þrýstingi frá 
skólastjórnendum við að nýta 
UTM við kennslu 

21% 13% 50% 17% 

Ég finn fyrir togstreitu milli 
kennara í mínum skóla um nýtingu 
UTM í kennslu 

20% 25% 38% 17% 

Í skólanum mínum er skýr 
framtíðarsýn hvað varðar notkun 
UTM í námi og kennslu 

29% 38% 20% 13% 

 

Einnig voru fjórar aðrar spurningar sem mæla viðhorf kennara. Þar var spurt 

hvort þátttakendur teldu UTM hafa neikvæð áhrif á nemendur en 

meirihlutinn eða 75% (N=18) taldi svo ekki vera. Mikill meirihluti telur að 

símar eigi ekki heima í kennslustundum, 67% (N=16) voru sammála eða mjög 

sammála því, 21% (N=5) voru nokkuð sammála því en aðeins tveir 
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einstaklingar voru ósammála því. Meirihlutinn virðist frekar hlynntur því að 

halda eigi í gamlar hefðbundnar kennsluaðferðir því aðeins 42% (N=10) voru 

ósammála því. Helmingur þátttakenda telur að upplýsingatæknin hafi rofið 

ákveðin mörk milli nemenda og kennara og vinnutíma og frítíma og 25% 

(N=6) í viðbót voru nokkuð sammála því. 
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7 Samantekt og umræða 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum svarað en meginmarkmið 

verkefnisins er að skoða og rannsaka notkun á upplýsingatækni og miðlun í 

viðskipta- og hagfræðikennslu framhaldsskóla landsins og kanna viðhorf 

kennara til nýtingu upplýsingatækni og miðlunar í námi og kennslu.  

Leitast var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar og þær meðal annars greindar út frá 

líkönum sem meta samspil tiltekinna áhrifaþátta við innleiðingu 

upplýsingatækninnar og á hvaða stigi innleiðingin er hjá kennurum:  

• Hvernig tekst kennurum í viðskipta- og hagfræðigreinum 
framhaldsskólanna að samþætta UTM inn í kennslu sinna greina? 

• Á hvaða hátt láta þeir nemendur nota UTM í námi sínu? 

• Hvar og hvernig hafa framhaldsskólakennarar í viðskipta- og 
hagfræðigreinum öðlast sína þekkingu á UTM? 

• Hvernig viðhalda þeir þekkingu sinni á UTM? 

• Hvert er viðhorf þessara kennara til nýtingu UTM í námi og kennslu 
viðskipta- og hagfræðigreina? 

7.1 Samþætting og notkun á UTM í námi og kennslu 

Þegar svörin við fyrstu tveimur spurningunum eru sundurgreind, annarsvegar 

hvernig kennurum í viðskipta- og hagfræðigreinum framhaldsskólanna tekst 

að samþætta UTM inn í kennslu sinna greina og hinsvegar á hvaða hátt láta 

þeir nemendur nota UTM í námi sínu, kemur greinilega fram að út frá þeim 

líkönum sem miðað er við og sagt frá í 3. kafla ritgerðarinnar er samþætting 

UTM í kennslu og notkun nemanda á tækninni nokkuð mikil. Til dæmis kemur 

fram að mikill meirihluti kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum notar Excel 

töflureikni, PowerPoint, leitarvélar og ritvinnsluforrit við kennslu sína líkt og 

gert er ráð fyrir í aðalnámskrá viðskipta- og hagfræðigreina. Helmingur notar 

samskiptamiðla í kennslunni og 67% svarenda notar vefsíður af einhverju tagi 

við miðlun upplýsinga til nemenda.  
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Þegar rýnt er í svörin um notkun nemenda á UTM er greinilegt að kennarar 

meta að hún sé mikil þó vafalaust væri hægt að nýta hana í meira mæli líkt 

og möguleika félagsmiðlanna, vendikennslu, kennslumyndbönd ofl. Margir 

samfélagsmiðlar eru útbreiddir og einfaldir í notkun og einfalt fyrir kennarar 

að fella inn í sín námskeið samfélagsmiðil sem flestir í nemendahópnum 

notar nú þegar. Gagnvirkni slíkra miðla er mikil og hröð. Flestir eru meira og 

minna alltaf tengdir við þá í gegnum netið í snjallsímum og tölvum (Hagstofa 

Íslands, 2014) og hægt er að miða nám í meira mæli að hverjum og einum 

nemanda með greiðum samskiptum í gegnum hópinn. Fjórðungur sagðist 

hafa gert kennslumyndbönd en augljóslega mætti nýta tæknina betur að því 

leitinu til og hlaða myndböndunum inn á miðil eins og Youtube til að auka 

stuðning við nemendur og styrkja betur við einstaklingsmiðað nám. Hafa þarf 

þó í huga að þessir miðlar safna persónuupplýsingum um fólk og hegðun þess 

(Pariser, 2011) og selur síðan auglýsingar sem sniðnar eru að notendum. Það 

er því umdeilt hvort kennarar eigi að nota slíka miðla sem ekki eru stjórnaðir 

af kennurum og skóla. 

Þegar skoðað er hvernig þátttakendur lýsa því hvernig þeir létu nemendur 

vinna með UTM í náminu í opinni spurningu þá kemur fram að 25% kusu að 

svara ekki spurningunni. Allir þeir sem svöruðu spurningunni nema einn 

nefndu Excel töflureikni. Nærri því allir nefndu Word og PowerPoint. Dæmi 

um önnur svör sem fengust í opinni spurningu um notkun nemenda á 

tækninni eru nefnd forrit, samfélagsmiðlar og bókhaldskerfi. Þau nota 

nemendur samkvæmt svörum til að afla sér upplýsinga og vinna úrlausnir 

verkefna.  

Því má fullyrða út frá niðurstöðum svara við fyrstu tveimur 

rannsóknarspurningunum að samþætting UTM í kennslu þessara greina er 

nokkuð mikil og notkun nemenda á UTM í náminu svara til þess og er heilt 

yfir umtalsverð en ef við skoðum það nánar þá var fjallað um í kafla 3.3.2 að 

kennarar þurfa að búa yfir ákveðinni þekkingu og kunnáttu þegar innleiða á 

UTM í kennslu ef starfið á að skila þeim árangri sem ætlast er til (Mishra og 

Koehler, 2009). Þessi þekking er kennslufræðileg þekking kennarans, 

tækniþekking og fagþekking hans en þessir þættir þurfa að skarast og 

blandast saman ef kennslan á að innihalda markvissa nýtingu 

upplýsingatækninnar.  

Ef við skoðum fyrsta atriðið, fagþekkingu kennarans, þá eru nánast allir 

þátttakendur rannsóknarinnar með BS gráðu í viðskiptafræði, rekstrarfræði 

eða hagfræði en einn þeirra er jarðfræðingur og annar með kandídatsgráðu. 

Það er því hægt að ætla að sá þáttur líkansins sem snýr að fagþekkingu 

kennarans er nokkuð fullnægjandi. Flóknara er að meta stig tækniþekkingar 
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hópsins þar sem ekki er til staðar jafn afgerandi mælikvarði og menntun 

kennarans í fagi sínu eða kennslufræðum. Kennarar leggja í þessari könnun 

sjálfir mat á tækniþekkingu sína. Flestir þátttakendanna hafa ágætis 

tækniþekkingu að eigin mati. Þegar sviðin þrjú skarast saman með réttum 

hætti verða til fjórar nýjar þekkingar. Ef kennsla með UTM á að verða 

árangursrík þurfa kennarar að hafa þekkingu á öllum þessum þáttum og 

samspili þeirra samkvæmt Mishra og Koehler (2009). 

Þegar niðurstöðurnar eru lagðar við skapalón TPACK er hægt að leiða 

líkum að því að kennslan innihaldi nokkuð markvissa nýtingu UTM. Ekki er 

hægt að fullyrða hvort kennararnir hafi almennt endurnýjað 

kennslufræðilega þáttinn út frá innleiðingu tækninnar með fullnægjandi 

hætti. Þorri þeirra hefur þó gert sitthvað til að ná sér í tækniþekkingu og 

innleiða hana í kennslu sína. Fagþekkingin er til staðar, sem er eitt 

grundvallaratriðanna þriggja í líkaninu og þekking kennarans á tækninni 

virðist nokkuð góð. Viðhorfin almennt til hennar og hvernig unnið er með 

hana eru jákvæð. Tækin og tólin sem kennarar nota til að ná til nemenda, 

forrit, vefsíður eða samskiptamiðlar eru með nokkuð fjölbreyttu sniði, líkt og 

rakið er hér að ofan. Þegar þessir þættir koma saman í líkaninu verða til: 

 

 Kennslufræði námsgreina. Þar blandast saman þekking kennarans á 
faginu og kennslufræðin með það að leiðarljósi að þróa betri kennsluhætti 
í faginu.  

 Tæknileg fagþekking þar sem kennarinn gerir sér grein fyrri 
möguleikum tækninnar.  

 Loks tæknileg kennslufræðileg þekking sem krefst þess að kennarinn 
samþætti UTM í kennslu sína og skilji samspil þessara þriggja þátta með 
réttu kennsluaðferðunum.  

Út frá niðurstöðum rannsóknar minnar má telja að þau skilyrði sem eru 

talin mikilvæg í TPACK, séu að mestu leiti til staðar. Fagþekking kennara er til 

staðar ásamt kennslufræðilegri þekkingu og að eigin mati kennaranna búa 

þeir yfir nokkuð góðri tækniþekkingu. Kennarar virðast flestir allvel staddir, 

bæði hvað varðar fagþekkingu, kennslufræði og tæknikunnáttu og virðast 

geta tvinnað þessa þekkingu saman og virðast trúa á eigin getu til að takast á 

við tæknilegar áskoranir.  

Samhliða TPACK líkaninu er stuðst við SVAN líkan Rubens Puentedura 

(2013) en SVAN módelið mælir eins og áður segir hvernig tekist hefur að 

innleiða upplýsingatækni í kennslustofuna á fjórum mismunandi stigum. 

Hvernig verkefni sem áður voru leyst með öðrum hætti er nú hægt að vinna 
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með tilkomu tækninnar. Fyrst er innleiðing tækninnar látin vinna sömu verk 

og áður án þess að eitthvað breytist. Á næsta stigi er upplýsingatæknin látin 

vinna sömu verk og áður með viðbættum möguleikum og á skilvirkari hátt. Á 

þriðja stigi verða verulegar breytingar með hjálp tækninnar. Ágætt dæmi er 

að nemandinn noti Excel töflureikni í stað reiknivélar, blað og penna við 

verkefnavinnu á fyrsta stigi. Á öðru stigi er nemandinn farinn að setja upp 

ársreikninga og vinna með ýmsar formúlur, á þriðja stigi setur hann inn töflur 

og gröf og vinnur með mörgum í sama skjalinu í fjarvinnu. Á fjórða stigi hefur 

kennarinn tekið upp nútímalega þætti í kennslu sem voru ómögulegir áður,  

nemandinn vinnur til dæmis með gögn í Excel sem tekin eru úr 

gagnagrunnum, bókhaldskerfum eða þvíumlíkt.  

Eins og áður hefur komið fram notar mikill meirihluti kennara í viðskipta- 

og hagfræðigreinum töflureikni, PowerPoint, leitarvélar og ritvinnsluforrit. 

Helmingur þátttakenda notar samskiptamiðla í kennslu og gerir rafræn próf, 

fjórðungur nefndi einnig kennslumyndbönd og kennsluvefi. Í Excel virðast 

nemendur vinna helst við hagfræðilega útreikninga og líkanagerð en stór 

hluti kennaranna taldi þó að tölvufærni nemenda líkt og þekking á Word og 

Excel væri ofmetin. Tæplega helmingur þátttakenda lætur nemendur nota 

bókhaldskerfi líkt og Navision og Netbókhald en eflaust kenna ekki allir 

þátttakendur rannsóknarinnar bókfærslu.  

Út frá þessu líkani og svörum við spurningum í rannsókn minni má ætla að 

innleiðing UTM sé vel á veg komin í kennslu viðskipta- og hagfræðigreina og 

að þátttakendur séu komnir vel á þriðja stig þó eflaust séu einhverjir enn á 

öðru stigi eða jafnvel komnir á það fjórða.  

7.2 Öflun og viðhald þekkingar á UTM  

Þegar við hugsum um nám eigum við til að sjá fyrir okkur það sem á sér stað 

innan skólanna eða ákveðinna stofnanna, nám sem hefur ákveðið markmið 

og veitir oftast skírteini eða starfsréttindi en nám er í raun ævilangt ferli sem 

á sér stað á öllum sviðum og alla ævi hvers einstaklings (Heikkinen, Jokinen 

og Tynjala, 2012). Nám getur bæði verið formlegt og óformlegt. Það formlega 

er það sem verður til innan veggja skólanna en í óformlegu námi lærum við 

af reynslunni, af samstarfsfélögum og með eigin þekkingarleit. Mikilvægt er 

fyrir kennara að staðna ekki heldur stuðla að framförum með því að vera 

óhræddir við að taka á móti nýjum og ögrandi verkefnum sem fylgja stöðugri 

þróun.  

Í dag eru möguleikar á fjölbreyttari kennsluháttum orðnir meiri en áður 

líkt og fjallað var um í kafla 3 og kennslan er orðin flóknari á mörgum sviðum 

sem kallar á aukna faglega þekkingu kennara. Til að standast aukið álag ræða 
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kennarar meira saman og vinna saman að nýjum lausnum sem er gott því 

mikill kraftur er fólginn í sameiginlegri umræðu. Í raun má segja að 

fagmennska kennara sé forsenda þróunar innan skólakerfisins og þarf 

kennarinn stöðugt að vera að læra í starfi sínu, gagnrýna og ígrunda eigin 

störf (Hargreaves og Fullan, 2012).  

Þegar spurt var hvar þátttakendur hefðu fengið sína þekkingu á UTM, 

sögðust fimm einstaklingar hafa öðlast sína þekkingu með sjálfsnámi en mikill 

meirihluti fær aðstoð frá samstarfsfélögum sínum. Rúmlega helmingur hefur 

fengið þekkingu sína af ýmsum námskeiðum og úr grunnnámi í háskóla. 

Kennararnir sækja sér þekkinguna eftir hentugleikum og aðstæðum en 

fram kom einnig að framboð af slíkri formlegri menntun er umtalsvert. Án efa 

gætu mun fleiri sótt sér slíka fræðslu með auðveldum hætti og þætt hana 

saman við símenntun sína í starfi.  

Þegar spurt var með hvaða hætti þessir kennarar hefðu viðhaldið 

þekkingu sinni í UTM sagðist rúmlega helmingur fá aðstoð frá vinnufélögum 

og rétt rúmlega helmingur sagðist horfa á kennslumyndbönd á netinu. Aðeins 

42% þátttakenda sóttu námskeið tengd upplýsingatækni síðastliðin fimm ár. 

 Í opnum svarmöguleika sagðist einn hafa tekið einhver netnámskeið, 

annar hafði tekið endurmenntun í 3 daga og einn hafði farið á Moodle 

námskeið. Tveir höfðu farið á Excel námskeið og einn sagðist hafa farið á 

námskeið um notkun Smarttöflu sem tók einn dag og annað námskeið um 

vendikennslu sem tók tvo daga. Hinsvegar töldu 79% svarenda starfsþróun 

kennara ekki haldast í hendur við þróun UTM en helmingur taldi þó að 

framboð á endurmenntunarnámskeiðum tengd UTM fyrir kennara væri gott 

hér á landi. 

Tækniþekking kennaranna virðist nokkuð góð ef marka má niðurstöður af 

svörum kennaranna. Þeir sækja sér þekkingu með ýmsu móti en velta má fyrir 

sér hvort það myndi ekki efla verulega notkun UTM í kennslunni ef það væri 

fastur hluti af endurmenntun og námskeiðasókn kennara að taka námskeið 

sem snúa að upplýsingatækni, ekki síst þar sem mjög örar tæknibreytingar 

bjóða sífellt upp á nýjar leiðir til kennslu og miðlunar upplýsinga.  

Í Hvítbókinni (2014) var mikilvægi símenntunar og starfsþróunar kennara 

gerð skil og talað er um að koma þurfi á samræmi og skipulagi í símenntun 

og starfsþróun kennara. Það er vert að velta því fyrir sér hvers vegna fleiri 

kennarar sæki ekki þau námskeið sem boðið er uppá. Komið hefur fram að 

vinnudagur kennara er alltaf að lengjast (Guðrún Ragnarsdóttir, 2012) og 

mögulega gæti það dregið úr námskeiðasókn en einnig má spyrja sig að því 

hvort einhver hvati þurfi að vera til staðar. Í dag fá kennarar enga vottun fyrir 
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þau námskeið sem þeir sækja og er því ávinningur þeirra aðeins sá að þeir 

öðlist meiri þekkingu sem þeir geta nýtt sér í starfi og miðlað til nemenda. 

Ekki var spurt um í könnuninni hvort þátttakendur hefðu sótt önnur 

námskeið en þau sem tengjast UTM en mögulega fer allur þeirra tími til 

endurmenntunar í önnur námskeið en þau sem tengjast UTM. Því er 

niðurstaða mín sú út frá svörum þátttakenda að stór hluti kennara í viðskipta- 

og hagfræðigreinum sé ekki að nýta sér þá möguleika sem í boði eru til 

endurmenntunar í upplýsingatækni og miðlun. Skapa þarf fastan mælikvarða 

og almenn viðmið á tækniþekkingu kennara í UTM og hvernig þeir viðhalda 

þekkingu sinni. 

7.3 Viðhorf til notkunar UTM í námi og kennslu 

Í síðustu rannsóknarspurningunni er spurt um viðhorf kennara í viðskipta- og 

hagfræðigreinum til upplýsingatækni og miðlunar. Við gerð spurningalistans 

var 4E líkan Betty Collis haft til hliðsjónar þegar viðhorfsspurningarnar voru 

gerðar en fjallað var um 4E líkanið í kafla 3.3.1. Fjórir þættir voru skoðaðir, 

fyrst var það trú þátttakenda á kennslufræðilegu gildi við notkun UTM, síðan 

hve auðvelt þátttakendur telja notkun tækninnar vera, umhverfislegir þættir 

og að lokum tæknilegir þættir.  

Þegar fyrsti þátturinn er skoðaður, hvort þátttakendur sjái eitthvað 

kennslufræðilegt gildi við notkun UTM í námi og kennslu, þá er ekki hægt að 

meta það öðruvísi en að þeir hafi mikla trú á kennslufræðilegu gildi þess að 

nota UTM í námi og kennslu í viðskipta- og hagfræðigreinum. Allir 

þátttakendur voru sammála því að með notkun UTM væru nemendur betur 

undirbúnir fyrir frekara nám og lífið á atvinnumarkaðinum. Cohen og félagar 

(2010) hafa bent á að ef gætt er að góðri samþættingu kennslufræðinnar og 

UTM þá sé það góður stuðningur við samvinnunám og auki áhuga og virkni 

nemenda. Þátttakendur rannsóknarinnar voru einnig á sama máli. Meiri hluti 

þeirra taldi UTM auka áhuga nemenda á náminu, skila sjálfstæðari 

vinnubrögðum en færri þátttakendum þótti líklegt að UTM myndi auka 

árangur þeirra í samskiptafærni. 

Þátttakendur rannsóknarinnar virtust almennt jákvæðir og áhugasamir 

um notkun UTM í kennslu og virðist ávinningurinn vera meiri en vandamálin. 

Með UTM er námið skipulagðara, hraðara, vinnubrögðin betri og úrvinnslan 

skýrari að mati margra þátttakenda. Menntamálayfirvöld hafa bent á 

mikilvægi þess að nám og kennsla þurfi að miðast við það sem við tekur að 

lokinni skólagöngu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) en nánast 

allir þátttakendur voru sammála því að notkun UTM í námi og kennslu væri 

góður undirbúningur fyrir atvinnulífið þar sem þau lærðu þau nútímalegu 
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vinnubrögð sem notuð eru í fyrirtækjum og stofnunum dags daglega. Ekki bar 

mikið á því að þátttakendum þætti UTM hafa neikvæð áhrif á nemendur og 

þeir telja að samskiptin séu auðveldari og að skilaboðin eigi greiðari leið til 

allra með notkun UTM þó svo að meirihluti þátttakenda telji mikilvægt að 

halda í gamlar hefðbundnar kennsluaðferðir.  

Hvað vandamálin varðar þá var helst nefnt þekkingarleysi kennara að 

einhverju leiti á UTM og agaleysi nemenda vegna símanotkunar og 

samskiptamiðla. Mikill meirihluti þátttakenda er á móti símanotkun 

nemenda. Einn sagði að algengt væri að nemendur væru að horfa á 

kvikmyndir og þætti í tímum. Einnig var talað um of stóra nemendahópa og 

lítinn undirbúningstíma sem kennarar hefðu. Meirihluti kennara virðast telja 

að hagnýt tölvufærni nemenda sé ofmetin líkt og þekking á Word og Excel og 

helmingur þátttakenda telur að upplýsingatæknin hafi rofið ákveðin mörk 

milli nemenda og kennara og vinnutíma og frítíma.  

Þegar spurt var hvort tæki sem tengjast námi og kennslu vekti áhuga 

þátttakenda var niðurstaðan nokkuð afdráttarlaus en 71% svöruðu því 

játandi. Það má því fullyrða út frá þessum svörum að áhugi þátttakenda á 

UTM í kennslu sé til staðar. 

Mikill meirihluti þátttakenda hefur góða reynslu af notkun UTM í kennslu 

og flestum þykir auðvelt að nota tæknina. Aðeins einn einstaklingur sagði að 

hann væri ekki viss en engin sagði að honum þætti ekki auðvelt að nota UTM. 

Meirihluti eða 76% sögðu að kennslan væri auðveldari með tilkomu UTM en 

nokkrir voru ósammála þeirri fullyrðingu. Rétt rúmlega helmingur telur sig 

hafa greiðan aðgang að góðum tækjabúnaði sem nýtist þeim í kennslu en 

fjórðungur var ósammála því. Meirihluti þessa hóps var ánægður með 

tölvunet skólans og sagðist geta fengið aðstoð með tölvumál í skólanum 

þegar þeim hentaði ásamt því að spara sér mikinn tíma með notkun 

tækninnar. Mjög fáir kennarar voru hinsvegar á því að vinnuálagið hefði 

minnkað með aukinni notkun UTM þó svo að rannsóknir hafi sýnt fram á að 

ef kennarar ná að samþætta kennslufræðina við UTM getur tæknin aukið 

möguleika til einstaklingsmiðunar og lausnarleitarnáms (Cohen ofl., 2010).  

Umhverfislegu þættirnir eru meðal þess sem Collis og félagar (2001) hafa 

lagt áherslu á að þurfi að vera til staðar ef innleiðing UTM í kennslustofuna á 

að bera árangur. Þessir þættir geta verið margvíslegir en stefna stjórnvalda 

og skólayfirvalda ásamt viðhorfi nemenda, kennara og foreldra geta skipt 

sköpum. Í fjórða kafla var farið yfir stefnu stjórnvalda hvað varðar notkun 

UTM í námi og kennslu. Í aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir viðskipta- og 

hagfræðigreinar (2006) er til dæmis skýrt tekið fram að nemendur eigi að 

nýta sér ýmis tæki og nýjustu upplýsingatækni við lausn hagfræðilegra 
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viðfangsefna. Hvað stefnu skólanna varðar þá er það frekar óljóst hvort lögð 

sé áhersla á UTM notkun í námi og kennslu í framhaldsskólum landsins. 

Fjórðungur þátttakenda vissi ekki hvort tekið væri fram að styðja ætti við 

UTM í þeirra áföngum og 67% sagði að það væri ekki tekið fram. Einnig voru 

aðeins 33% sem töldu skýra framtíðarsýn vera í þeirra skóla hvað varðar 

notkun UTM í námi og kennslu. Það er því nokkuð ljóst að samkvæmt þessum 

niðurstöðum þurfa skólar að bæta sig hvað þessi mál varða, í það minnsta að 

upplýsa nemendur og kennara um stöðu mála ef stefnan er til staðar. 

Meirihluti þátttakenda taldi að aukinn þrýstingur væri frá skólastjórnendum 

um að kennarar nýttu tæknina í kennslu og því þarf augljóslega að samræma 

námskrá skólanna við kröfur skólastjórnenda og yfirvalda ef þessar 

niðurstöður eru réttar.  

Þátttakendur virðast sjá árangur af notkun tækninnar bæði fyrir 

nemendur og kennara og virðist gera sér grein fyrir mikilvægi þess að miða 

námið að því sem tekur við að lokinni skólagöngu. Samkvæmt Collis (2001) er 

umhverfi skólans og UTM stefna hans mikilvægur þáttur í innleiðingu 

tækninnar ásamt því hvort kennarar séu tilbúnir að bjóða tæknina velkomna 

í sitt starf. Ljóst er samkvæmt niðurstöðunum úr þessari könnun að skólar 

þurfa að skerpa og endurmeta UTM stefnu sína því stefna stjórnvalda er skýr 

en greinilega þarf að fylgja henni betur eftir inn í skólana. Einnig má velta upp 

þeim möguleika að yfirvöld menntamála samræmi enn frekar UTM stefnu 

skólanna og fylgi því eftir með formlegum hætti.  

Jákvæðni er almennt meðal þátttakenda varðandi UTM og þeir virðast 

hafa góða trú á eigin getu þó svo að erfitt sé að fullyrða það út frá þeirra eigin 

skoðunum. Tæknilegi þátturinn er hinsvegar vafamál því aðeins helmingur 

þátttakenda telur sig hafa greiðan aðgang að góðum tækjabúnaði. Tölvunet 

skólans virðast almennt vera í lagi ásamt góðri aðstoð við tölvumál innan 

skólanna.  

7.4 Annmarkar rannsóknar 

Ekki er alveg ljóst hve margir einstaklingar kenna viðskipta- og 

hagfræðigreinar við framhaldsskóla á Íslandi. Á listanum yfir þá kennara sem 

skráðir eru hjá SKVOH (Samtök kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum) eru 

66 kennarar á skrá en þrír létu vita að þeir væru ekki að kenna lengur. Af 

þessum 63 sem afgangs voru tóku 24 kennarar þátt í rannsókninni sem eru 

færri þátttakendur en höfundur hafði vonast til að fá. Þar af leiðandi er alls 

ekki hægt að alhæfa jafn afdráttarlaust um almenna notkun og viðhorf 

viðskipta- og hagfræðikennara til notkunar UTM í kennslu en hinsvegar má 

vel greina stöðu mála og draga af því almennar ályktarnir.  
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7.5 UTM og stefna stjórnvalda 

Eins og ég rakti í fjórða kafla þá leit fyrsta opinbera stefna stjórnvalda á 

nýtingu upplýsingatækni og miðlunar ljós árið 1996. Allt frá því hefur 

mikilvægi tækninnar í námi og kennslu verið gerð skýr skil með hverri 

stefnunni. Lagt er upp með að skólakerfið fylgi þeirri þróun sem á sér stað í 

tæknimálum og að kennarar fái markvissa þjálfun og æfingu við notkun UTM 

í kennslu. Hinsvegar má velta vöngum og væri efni í aðra rannsókn hvernig 

þessum markmiðum hefur verið fylgt eftir og hvernig skólunum var gert kleift 

að framkvæma markmiðin um nýja veröld tæknibyltingarinnar. 

Það er gagnlegt að bera niðurstöður rannsóknar minnar saman við þessi 

opinberu markið stjórnvalda síðustu 20 árin en auðvitað er rannsókn mín 

afmörkuð og bundin við kennslu á einni grein í framhaldsskólum landsins. 

Hinsvegar má velta því fyrir sér hvort að viðmið stjórnvalda frá 1996 hafi 

gengið eftir sem skyldi? Tölvueign landsmanna og aðgengi að 

háhraðanettengingum er óvíða betra en bæta mætti samræmda menntun 

kennaranna sjálfra á nýtingu UTM. Kennurum er nokkuð í sjálfsvald sett 

hvernig þeir afla sér þekkingar á UTM, hvernig þeir samþætta 

kennslufræðilegri-, faglegri- og tækniþekkingu sinni í kennslu sína og hvernig 

þeir halda í við þá öru og miklu þróun sem á sér stað í heimi tækninnar. 

Að mínu mati væri það gagnlegt að samræma endurmenntun kennara á 

vettvangi UTM, hvernig þeir nýta hana í starfi sínu og hvernig nemendum 

gefst kostur á að þætta tæknina námi sínu. Almenn kunnátta á einföld forrit 

sem nýtast í námi og starfi ásamt almennri notkun á helstu forritum netsins 

hlýtur að teljast til grundvallarþekkingar í dag.   

7.6 Samantekt 

Í þessari rannsókn hef ég leitast við að draga fram á hvaða stigi 

upplýsingatækni í námi og kennslu er notuð í viðskipta- og hagfræðigreinum 

framhaldsskóla á Íslandi, á hvaða stigi samþætting UTM við kennslu 

greinanna sé stödd, á hvaða hátt nemendur nota tæknina í námi sínu, hver 

viðhorf kennaranna séu til tækninnar, hvernig þeir hafi aflað sér hennar og 

haldið henni við. Þá hef ég litið til þess með hvaða hætti stjórnvöld hafa þætt 

þróun UTM inn í menntastefnu sína og greint hvernig það rýmar við 

niðurstöðu rannsóknarinnar.  

Ör tækniþróunin hefur skilað sér mikið til í kennsluaðferðir og úrvinnslu 

nemenda en langt er frá að allir kostir og möguleikar tækninnar séu nýttir til 

fulls. Þá tel ég mikilvægt að staðla sem kostur er endurmenntun kennara í 

UTM. Hröð þróun tölvutækninnar frá ári til árs styður mjög þá skoðun mína 
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og það hve erfitt er að leggja mælikvarða á raunverulega þekkingu kennara á 

UTM og hvernig þeir kennslufræðilega þætta það kennslu sinni. 

Nútíma tækni býður upp á ótal mörg tækifæri til nýtingar í kennslu og farið 

hefur verið fram á áherslubreytingar í menntakerfinu til að mæta þessari 

hröðu þróun. Mikil vinna hefur farið fram í framhaldsskólum landsins við 

breytingar á námskrám í samræmi við framhaldsskólalögin 2008 og 

aðalnámskrá 2011. Það frelsi sem skólarnir hafa fengið til að móta námið á 

þann hátt sem nútíminn kallar eftir hefur sett allt sitt traust á fagmennsku 

kennarans. Aðalnámskráin 2011 krefst þverfaglegs samstarfs milli greina og 

öll sú ábyrgð liggur á herðum kennara og viðhorf þeirra til ákveðinna mála 

skiptir öllu í þessu efni.  

Margir kennarar hafa tekið upp breytta kennsluhætti með tilkomu 

upplýsingatækni og miðlunar og niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

kennarar hafa frekar mikla trú á þekkingu sinni á UTM og virðast margir vel á 

veg komnir með að innleiða UTM í kennslu sína. Eitt og annað getur haft áhrif 

á árangursríka nýtingu UTM í skólastarfi þó svo að tækniþekking kennarans 

sé eitt af lykilatriðunum. Aðgengi kennara að tækjum og tólum sem nýtast 

vel í kennslu ásamt góðu tölvuneti er einnig mikilvægt.  

Tæknin er svo sannarlega komin til að vera. Þrátt fyrir þá hreinu byltingu 

sem hefur orðið með tilkomu og útbreiðslu netsins og nú snjallsíma og 

samfélagsmiðla, má vel vera að við „höfum ekkert séð enn“ svo vitnað sé í 

þekkt orðatiltæki um það sem koma kann. Tækni- og tölvubyltingin hefur 

valdið straumhvörfum í daglegu lífi fólks. Miðlun upplýsinga og aðgengi að 

þeim er með þeim hætti að fyrir einungis tveimur áratugum hefði fæsta órað 

fyrir hraða breytinganna.  

Nú má segja að hver manneskja sé sinn eigin fjölmiðill. Hvort þessi 

umskipti hafi skilað sér inn í skólastarf landsins eins og best verið gæti, má 

efast um en niðurstöður rannsóknarinnar draga ágætlega fram að margt 

hefur verið vel gert og notkun og innleiðing UTM er nokkuð framarlega hér á 

landi.  

Við sem samfélag getum gert margt til að bæta innleiðingu UTM í skóla 

landsins og hef ég í þessari ritgerð leitast við að varpa ljósi á lítinn þátt í 

skólastarfinu í því samhengi. Vona ég að sú vinna megi vekja áhuga annarra 

á frekari og umfangsmeiri rannsóknum á þessu sviði menntamálanna. 
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Viðauki A 

Bréf til úrtaks 

Kæru kennarar 

Ingunn Helgadóttir heiti ég, kennari í viðskipta- og hagfræðigreinum við 

Fjölbrautaskóla Suðurlands og nemandi í kennslufræðum framhaldsskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna í lokaverkefni mínu í M.Ed 

náminu en þar er ég að skoða hvort eða hvernig kennarar í viðskipta- og 

hagfræðigreinum framhalsskólanna nota upplýsingatækni og miðlun (UTM) 

við sínar námsgreinar. Verkefnið byggist á þessari könnun sem send er á alla 

þá kennara sem skráðir eru sem viðskipta- og/eða hagfræðikennarar hjá 

SKVOH (Samtök kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum). Mig langar að 

biðja ykkur um að vera svo væn og taka þátt í henni fyrir mig.  

Könnunin samanstendur aðallega af spurningum þar sem þú ert beðin/n 

að merkja við það svar sem á best við og örfáum opnum spurningum þar sem 

þú ert beðin/n að svara þeim með eigin orðum, þó bara í stuttu máli. Að ná 

góðu svarhlutfalli skiptir mig afar miklu máli og vona ég því að þú sjáir þér 

fært að aðstoða mig með því að svara þessari könnun sem tekur u.þ.b. 10- 15 

mínútur og verður opin til 2. júlí  2015. Það er áhugavert fyrir okkur sem 

kenna þessar greinar að sjá hvernig kennslunni er háttað hjá kennurum í 

öðrum skólum og hversu langt kennarar hafa gengið í innleiðingu UTM í 

kennslu sinni. 

Fullri nafnleynd verður að sjálfsögðu gætt og ekki verður hægt að rekja 

upplýsingar til ákveðinna aðila eða skóla.  

Með kærri kveðju og fyrirfram þökk fyrir þátttökuna.  

Ingunn Helgadóttir 

Netfang: ingunn.helgadottir@gmail.com 

S: 692-6969 

Skilgreining á UTM: 

Upplýsingatækni: Þegar viðeigandi tækni, tölvutækni, rafeindatækni 
eða fjarskiptatækni er beitt við gagnavinnslu.  

Margmiðlun: Margskonar miðlar eru notaðir til framsetningu 
upplýsinga með aðstoð tölvubúnaðar. 

 

mailto:ingunn.helgadottir@gmail.com
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Viðauki B 

Spurningalisti 

Hefur þú eitthvað kennt viðskipta- og/eða hagfræðigreinar á síðastliðnum 

fimm árum?  

Já____  Nei____ Ef svarið er nei þá líkur könnuninni hér 

 

1. Kyn kk:____  kvk:____ 

2. Hversu gamall/gömul ert þú? 20-30____ 31-40____ 

41-50____       51-60____  61 eða eldri____ 

3. Hvað hefur þú unnið lengi við kennslu?    

1-5 ár____ 6-10 ár____  11-15 ár____  16-20 

ár____       21 ár eða lengur____ 

4. Ert þú með BS í viðskiptafræði?   Já_____  Nei_____ 

Ef svarið er nei, hvaða öðru grunnprófi hefur þú lokið úr háskóla? 

_____________________________________________ 

5. Frá hvaða háskóla laukst þú grunnprófinu? 

Háskóla Íslands_____  Háskólanum í Reykjavík_____ 

Háskólanum á Bifröst_____  Háskólanum á Akureyri_____ 

Öðrum háskóla, hvar?_____ 

 

6. Hver er hæsta prófgráðan þín? 

BA/ BS/ B.ED eða sambærilegt____MA/MS/M.Ed eða sambærilegt_____ 

Doktorspróf_____ 

7. Hvað er langt síðan þú laukst seinustu prófgráðu? 

1-3 ár____ 4-6 ár____ 7-9 ár____ 10 ár eða meira____ 

8. Ert þú með kennsluréttindi? Já_____  Nei_____ 

Er í kennsluréttindanámi_____ 

9. Hvað hefur þú kennt viðskiptafræðigreinar/hagfræðigreinar í mörg 

ár?  

1-3 ár_____ 4-6 ár_____ 7-9 ár_____  10 ár eða lengur______ 

10. Hvað eru margir kennarar í þínum skóla sem kenna viðskipta- og 

hagfræðigreinar? 

Aðeins ég____ 2 með mér töldum____ 3 með mér töldum___ 
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4 með mér töldum____  5 með mér töldum____  

6 með mér töldum eða fleiri____ 

 

11. Eru gerðar sérstakar kröfur um tölvubúnað nemenda í þínum skóla? 

Nei, engar kröfur eru gerðar um tölvubúnað nemenda___  

Nei, en margir nemendur mæta með tölvubúnað í skólann___  

Já, nemendur mæta með tölvubúnað í skólann eða fá lánað hjá skólanum___ 

Já, en fáir nemendur mæta með tölvubúnað í skólann og geta ekki fengið 

lánað hjá skólanum____ 

12. Hvernig metur þú þekkingu þína í upplýsingatækni og miðlun? 

Mjög mikla___ Frekar mikla___ Sæmilega___  Frekar litla____ 

Mjög litla___ 

13. Hvar og hvernig hefur þú fengið þá grunnþekkingu á UTM sem þú 

býrð yfir? Hægt að velja fleira en eitt svar.  

a) Í framhaldsskóla____ 

b) Í grunnnámi í háskóla____ 

c) Í framhaldsnámi í háskóla____ 

d) Með því að sækja ýmis námskeið____ 

e) Með þátttöku í starfendafélögum____ 

f) Með því að sækja menntabúðir____ 

g) Með erlendum netnámskeiðum____ 

h) Með íslenskum netnámskeiðum____ 

i) Með því að horfa á kennslumyndbönd____ 

j) Með hjálp frá vinnufélögum____ 

k) Annað__________________________________________ 

 

14. Með hvaða hætti hefur þú viðhaldið þekkingu þinni í UTM? Hægt að 

merkja við fleira en eitt svar 

a) Hef ekki viðhaldið minni grunnþekkingu á UTM____ 

b) Í framhaldsskóla____ 

c) Í grunnnámi í háskóla____ 

d) Í framhaldsnámi í háskóla____ 

e) Með því að sækja ýmis námskeið____ 

f) Með þátttöku í starfendafélögum____ 
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g) Með því að sækja menntabúðir____ 

h) Með erlendum netnámskeiðum____ 

i) Með íslenskum netnámskeiðum____ 

j) Með því að horfa á kennslumyndbönd____ 

k) Með hjálp frá vinnufélögum____ 

l) Annað_______________________________________________ 

     

15) Hefur þú tekið einhver námskeið síðastliðin fimm ár sem tengjast 

upplýsingatækni? 

Nei____ 

Já____ 

Ef já, hvernig námskeið og hvað voru þau 

löng?________________________________ 

 

16) Ef þú notar UTM í kennslu þinni með nemendum (ekki við 

undirbúning kennslustunda) merktu þá við eftirfarandi forrit/vefsíður sem þú 

notar.  

Ég nota ekki UTM í kennslu með nemendum____ 

Ég læt nemendur vinna með (má merkja við nokkra lið): 

a) Bókhaldskerfi___  ef já, hvaða kerfi?____ 

b) Word eða annað sambærilegt____ 

c) Excel eða annað sambærilegt____ 

d) Power point eða annað sambærilegt_____ 

e) Foxit reader eða annað sambærilegt_____ 

f) Google slides, sheets, docs, forms eða annað sambærilegt____ 

g) Youtube eða annað sambærilegt____ 

h) Movie maker/audacity eða annað sambærilegt____ 

i) Publisher eða annað sambærilegt____ 

j) Wolfram alpha eða annað sambærilegt___ 

k) Leitarvélar____ 

l) Vefsíður____ 

m) Samskiptamiðla 

n) Annað___________________________________________ 
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17) Ef þú lætur nemendur vinna með UTM í námi sínu merktu þá við 

eftirfarandi forrit/vefsíður sem þú lætur þau nota.  

Ég læt nemendur ekki vinna með UTM í sínu námi____ 

Ég læt nemendur vinna með (Má merkja við nokkra lið): 

a) Bókhaldskerfi____  ef já, hvaða kerfi? ___________ 

b) Word eða annað sambærilegt____ 

c) Excel eða annað sambærilegt____   

d) Power point eða annað sambærilegt_____ 

e) Foxit reader eða annað sambærilegt_____ 

f) Google slides, sheets, docs, forms eða annað sambærilegt____ 

g) Youtube eða annað sambærilegt____ 

h) Movie maker/audacity eða annað sambærilegt____ 

i) Publisher eða annað sambærilegt____ 

j) Wolfram alpha eða annað sambærilegt___ 

k) Leitarvélar____ 

l) Vefsíður____ 

m) Samskiptamiðla 

n) Annað__________________________________________ 

 

18) Ef þú lætur nemendur vinna með Excel eða annan sambærilegan 

töflureikni, greindu þá frá því með hvaða hætti þau nota forritið 

a) __________________________________________________ 

b) Þau vinna ekki með excel_____ 

 

19) Ef þú vinnur með eða lætur nemendur vinna með UTM í 

kennslu/námi, lýstu þá á hvaða hátt. (Hvernig verkefni eru unnin, hvaða 

hugbúnaður/vefsíður/tæki eru notuð og á hvaða hátt?) 

______________________________________________________ 

20) Á hvaða annan hátt myndir þú vilja nýta UTM í kennslu þinni ef þú 

hefðir meiri tíma eða betri aðstöðu?  

_______________________________________________________ 

21) Hver er helsti ávinningurinn við notkun UTM í kennslu viðskipta- 

og/eða hagfræðigreina að þínu mati? 

___________________________________________________________ 
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22) Hvað er helsta vandamálið samfara notkun UTM í kennslu viðskipta- 

og eða hagfræðigreina að þínu mati? 

_______________________________________________________ 

23) Hvað telur þú helst koma í veg fyrir nýtingu upplýsingatækninnar í 

þinni kennslu? (Má merkja við nokkur atriði) 

a) Tækjabúnaður kennara er ekki nægilega góður____ 

b) Ég get ekki alltaf treyst á tölvunetið í skólanum ____ 

c) Mér finnst tölvur og tæknin truflandi____ 

d) Mér finnst tölvur og tæknin draga athyglina frá aðalatriðum 

kennslustundarinnar___ 

e) Nemendur hafa ekki allir aðgang að tækjabúnaði sem kemur í veg 

fyrir nýtingu UTM í kennslunni____ 

f) Ég hef lítinn aukatíma til að undirbúa mig undir notkun tölva og tækni 

í kennslustundum____ 

g) Að nýta tölvutæknina fellur ekki nægilega vel að mínum venjulegu 

vinnubrögðum í skólanum____ 

h) Að nýta tölvutæknina við kennslu er tímafrekt____ 

i) Annað?____________________________________________ 

j) Ekkert af ofantölvu á við____ 

 

24) Hefur þú búið til rafræn kennslugögn t.d. kennslumyndbönd, öpp, 

rafbók, rafræn próf á vef og vefefni (hér er ekki átt við word, excel, power 

point skjöl og þess háttar). 

Ef svarið er já, hvernig kennslugögn? 

Nei ég hef aldrei gert rafræn kennslugögn____ 

a) Kennslumyndbönd____ 

b) Kennsluvef____ 

c)  Rafbók_____ 

d)  App/Öpp____ 

e)  Rafræn próf_____ 

f)  Rafræn verkefni_____  

g) Annað?________________________________________ 

 

25) Notar þú samskiptamiðla til að ná til þinn nemenda? 
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Nei___   

Já, hvaða miðla? 

a) Facebook___ 

b) Twitter___ 

c) Youtube___ 

d) Pinterest___ 

e) Tumblr___ 

f) Instagram___ 

g) Tölvupóst___ 

h) Skólanámskerfi líkt og Moodle/Innu/My school eða annað 

sambærilegt____ 

i) Annað?___________________________________ 

 

 

     

26. (Árangur) Hversu miklum eða litlum árangri telur þú að UTM 

skili nemendum í:  

 Mjög 

miklum 

Miklum Miðlungs Litlum Mjög 

litlum 

Betra 

námsmati 

     

Áhuga á 

náminu 

     

Samskiptafærni      

Sjálfstæðari 

vinnubrögðum 

     

Undirbúningi 

fyrir frekara 

nám 

     



 

110 

Undirbúningi 

fyrir atvinnulífið 

     

 

27. (Áhugi) Hversu vel eða illa passa eftirfarandi fullyrðingar við þig?  

 Mjög 

vel 

Vel Í meðallagi Illa Mjög illa 

Ég hef almennt 

gaman að því að 

nota tölvur og 

aðra tækni. 

     

Mér líður 

almennt vel með 

að nota tölvur 

og tækni í 

kennslu.  

     

Ég hef gaman af 

því að prófa mig 

áfram í UTM í 

kennslustundum

.  

     

Öll tækni sem 

tengist námi og 

kennslu vekur 

áhuga minn.  
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28) (Auðveld notkun) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi 

fullyrðingum? 

 Mjög 

sammála 

Sammála Veit 

ekki 

Ó- 

sammála 

Mjög ó- 

sammála 

Ég hef 

almennt góða 

reynslu af því 

að nota UTM í 

kennslu.  

     

Ég tel að 

kennslan sé 

mun 

auðveldari 

með tilkomu 

UTM. 

     

Mér finnst 

auðvelt að 

nota UTM í 

kennslustund

um. 

     

Vinnuálagið 

hefur 

minnkað með 

aukinni 

notkun UTM. 

     

Ég hef 

greiðan 
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aðgang að 

góðum 

tækjabúnaði 

sem nýtist 

mér í 

kennslu.   

Ég hef gott 

aðgengi að 

tölvunetinu í 

skólanum.  

     

Ég get alltaf 

treyst á að 

tölvunetið 

virki vel 

     

Ég get alltaf 

fengið aðstoð 

með tölvumál 

í skólanum 

mínum þegar 

mér hentar 

     

Ég spara 

mikinn tíma 

með því að 

nota 

tölvutæknina 

     

 

29) (Umhverfislegir þættir) Hversu sammála eða ósammála ertu 

eftirfarandi fullyrðingum?  

 Mjög sam-

mála 

Sammála Veit 

ekki 

Ó-

sammála 

Mjög ó- 

sammála 

Námsefnið sem 

viðskipta- og 
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hagfræðideildin 

styðst við er 

sniðið að notkun 

upplýsingatækni 

og miðlunar í 

kennslunni og 

hentar því vel 

þessháttar 

kennslu. 

Kennarar 

viðskipta- og 

hagfræðigreina 

eru áhugasamir 

um að nota 

upplýsingatækni 

og miðlun við 

kennslu 

     

Í 

skólanámskránn

i er skýrt tekið 

fram að stuðst 

sé við UTM í 

þeim áföngum 

sem ég kenni 

     

Ég finn fyrir 

auknum 

þrýstingi frá 

skólastjórnendu

m við að nýta 

UTM við kennslu 

     

Ég finn fyrir 

togstreitu milli 
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kennara í mínum 

skóla um 

nýtingu UTM í 

kennslu 

Í skólanum 

mínum er skýr 

framtíðarsýn 

hvað varðar 

notkun UTM í 

námi og kennslu 

     

 

30) Hversu vel eða illa eiga eftirfarandi fullyrðingar við þig?  

 Mjög 

vel 

Vel Í 

meðallagi 

Illa Mjög 

illa 

Ég læt nemendur mína vinna 

með excel eða sambærilegan 

töflureikni reglulega og kenni 

þeim um leið á forritið.  

     

Ég læt nemendur mína vinna 

með word eða sambærilegt 

ritvinnsluforrit reglulega og 

kenni þeim um leið á forritið.  

     

Ég læt nemendur mína vinna 

með power point eða annað 

sambærilegt forrit reglulega 

og kenni þeim um leið á 

forritið.  

     

Ég hvet nemendur mína til að 

nýta sér google docs, sheets, 

slides eða sambærileg 
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vefforrit í hópavinnu og 

aðstoða þau við að læra á þau. 

Ég tel það ekki í mínum 

verkahring að kenna 

nemendum á þessi forrit. 

     

Ég útbý kennslumyndbönd 

fyrir nemendur sem þau geta 

horft á hvenær sem er.  

     

Ég hef notað vendikennslu í 

mínu starfi á síðastliðnum 

fimm árum. 

     

Ég hef notað fjarkennslu í 

mínu starfi á síðastliðnum 

fimm árum. 

     

Ég legg rafræn próf fyrir 

nemendur mína 

     

Ég á erfitt með að krefjast þess 

að nemendur vinni með tölvur 

í mínum tíma þar sem fáir 

nemendur eru með tölvur 

     

Ég bendi nemendum á ýmis 

forrit til að nýta við heimanám 

og verkefnagerð en ég kenni 

þeim ekki á þau.    

     

Ég tel að starfsþróun kennara 

haldist í hendur við þróun 

UTM 

     

Ég tel að framboð á 

endurmenntunarnámskeiðum 

tengd UTM fyrir kennara sé 

gott hér á landi 
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Ég tel að hagnýt tölvufærni 

nemenda líkt og þekking á 

word og exel sé ofmetin 

     

Ég tel að upplýsingatæknin 

hafi neikvæð áhrif á 

nemendur 

     

Ég tel að símar eigi ekki heima 

í kennslustundum 

     

Ég tel mikilvægt að halda í 

gamlar hefðbundnar 

kennsluaðferðir 

     

Ég tel að upplýsingatæknin 

hafi rofið ákveðin mörk á milli 

nemenda og kennara og 

vinnutíma og frítíma. 

     

Ég nota ekki tölvur og aðra 

tækni í kennslustundum, 

aðeins við undirbúning. 
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