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Ágrip 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í Kennslufræði verk- og starfsmenntunar við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2016. Meginviðfangsefni verkefnisins var að 

útbúa námsefni um sótthreinsun og vinnuumhverfi tannsmiðanemenda og tannsmiða í 

formi handbókar og vefsíðu. Þar að auki var skoðað hvort tannsmiðanemendur og 

tannsmiðir kjósa prentaða handbók, vefsíðu eða hvort tveggja. Verkefnið skiptist í tvo 

hluta. Fyrri hlutinn er fræðileg greinagerð um gerð námsefnisins og notagildi þess fyrir 

tannsmiðanemendur og tannsmiði. Farið er yfir gerð námsefnisins, gerð var verkgreining 

og að lokun voru notendaprófanir gerðar að bæta gæði þess. Til hliðsjónar voru fræðilegir 

þættir hafðir. 

 Seinni hlutinn er frumgerð námsefnisins. Viðfangsefni þess er sótthreinsun og 

vinnuumhverfi tannsmiða. Við gerð námsefnisins var leitast við að nýta sem flesta 

möguleika til þess að gera efnið aðgengilegt og var útbúin bæði, handbók þar sem vísað er 

á ítarefni og vefsíða þar sem krækjur eru settar inn til þess að nálgast frekara efni og 

leiðbeiningar. Námsefnið inniheldur fræðilegt efni sem og verklegar leiðbeiningar um 

sótthreinsun og vinnuumhverfi.  
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Formáli 

Auknar kröfur einstaklinga til vinnuumhverfis og efld vitund um hollustuhætti á vinnustað 

eru ástæður þess að ég ákvað að útbúa kennsluefni fyrir tannsmiðanemendur og 

tannsmiði um sótthreinsun og vinnuumhverfi þeirra. 

 Hugmyndin að viðfangsefninu kom þegar ég tók að mér að kenna 

tannsmiðanemendum sótthreinsun í vinnuumhverfi þeirra. Þegar ég fór yfir það efni sem 

var til var ekki um auðugan garð að gresja. Það efni sem til er um sótthreinsun og 

vinnuumhverfi á íslensku er ekki með vinnu tannsmiða og vinnuumhverfi þeirra í huga. Til 

er efni sem hægt er að nota en það tekur langan tíma að finna það og tenging liggur ekki 

alltaf ljós fyrir. Markmiðið með námsefninu er að stuðla að betri sótthreinsun og 

heilsusamlegra vinnuumhverfi á tannsmíðaverkstæðum, þar sem sótthreinsun snýr ekki 

bara að sjúklingnum heldur einnig að því að starfsfólk hafi hreint og heilsusamlegt 

vinnuumhverfi. 

 Markmiðið með þessu B.Ed. verkefni var að útbúa námsefni og leiðbeiningar sem 

gera tannsmiðanemendur og tannsmiði meðvitaðri um það umhverfi sem þeir vinna í og 

þær hættur sem eru á vinnustað þeirra. Leiðbeiningarnar sem geta vakið tannsmiði til 

umhugsunar um starfsumhverfið sitt og hvetur þá til þess að huga að bættu 

vinnuumhverfi og viðeigandi sótthreinsun.   

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10.maí 2016 

Hanna G. Daníelsdóttir (sign.) 
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1 Inngangur  

Tannsmíðaverkstæði eru til í öllum stærðum, allt frá því að vera einn tannsmiður eða fleiri 

á verkstæði. Verkstæðin geta verið sérhæfð og boðið upp á ákveðna þjónustu eða 

heildarlausnir. Starfið krefst ýmissa verkfæra til dæmis fræsara, ýmsar vélar, vaxhnífa og 

ofna. Tannsmiðir endurgera líkamshluta eins og tennur sem hafa tapast eins og heilgóma, 

krónur og brýr. Tannsmiðavinna skiptist upp í þrjá meginflokka plast-, málm- og 

postulínsvinnu.  

 Ferlið er þannig að tannlæknir tekur mót af gómi og tönnum. Það er sent til 

tannsmiðs sem gerir gifsafsteypu. Notar tannsmiðurinn gifsmódelið til þess að smíða 

tönn/tennur með hliðsjón af því. Tannsmiðir þurfa að haf gott litarskyn og auga fyrir formi 

og lögun því vandasamt verk er að endurgera tanngervi.  

 Tannsmíðaverkstæði eru vinnustaðir þar sem verið er að meðhöndla alls konar efni 

sem geta skaðað heilsuna. Efni eins og methylmetacrylat sem notað er í gómasmíði, getur 

valdið ertingu til dæmis í slímhúð. Tannsmiðir vinna mikið með allskonar efnablöndur við 

smíði tanngerva sem eru rokgjarnar og getað skaðað öndunarfæri auk þess sem þau geta 

valdið eitrun. Eitrunin kemur ekki endilega strax fram heldur getur hún verið smá saman 

að aukast og valdið taugaskaða sem er óafturkræfur. Því er mikilvægt fyrir starfsstétt eins 

og tannsmiði að vera meðvitaðir um þau efni sem þeir eru að nota og áhrif á heilsufar 

þeirra. Þar að auki taka þeir á móti verkefnum frá tannlæknum sem hafa verið í munni 

sjúklinga. Ekki liggur alltaf ljóst fyrir hvort mát og samanbit hafi hlotið einhverja 

sótthreinsandi meðferð. Tannsmiðir segja að tannlæknar eigi að skila sótthreinsuðum 

mátum og tannlæknar segja að tannsmiðir eigi að sjá til þess að sótthreinsa verkefnin 

áður en þeir byrja að vinna við þau.  
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2 Undirbúiningur námsefnisgerðar 

Hér er ætlunin að fara yfir þann feril sem var við undirbúning námsefnisgerðarinnar. 

Ákveðið var að setja námsefnið upp í handbók og útbúa vefsíðu með sama efni. 

Markmiðið var að búa til efni sem myndi nýtast jafnt við kennslu tannsmiðanemenda og 

tannsmiðum við störf sín. Einnig var ætlunin að hvetja til umhugsunar um betra 

vinnuumhverfi og sótthreinsun þar sem við á. Vefsíðan var hönnuð með það í huga að 

vera aðgengileg í tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Í framhaldi var ákveðið að bera saman 

hvers konar miðil tannsmiðir og tannsmiðanemendur kjósa að nota, rafrænt efni, 

handbók eða hvort tveggja. Við lestur verkefnisins er gott að hafa slóðina á vefsíðuna sem 

er http://hgd503.wix.com/sotthreinsun, handbókin fylgir með þessu riti sem pdf skjal. 

 Hluti af rannsóknarvinnu við undirbúning verkefnisins var að skoða hvaða efni væri til 

annarsstaðar. Sambærilegt við það efni sem átti að vinna, það er handbók og vefsíðu. 

Niðurstaðan var frekar rýr hvað viðkom vefsíðum en til eru handbækur. Notaðar voru til 

hliðsjónar tvær handbækur, sem gefnar voru annars vegar út af Serviceerhvervenes 

Uddannelsesudvalg í Danmörku; Hreinlæti og vinnuumhverfi fyrir tannsmiði (d. Hygiejne 

og arbejdsmilø for tandteknikere) (Östergaard, Röll og Hansen, 2013). Hins vegar frá 

Ástralska tannlæknafélaginu; Leiðbeiningar um smitleiðir (e. Guidelines for Infection 

Control) frá Australian Dental Association Inc. gefin út í Ástralíu (Fryer, 2012).  

 Heildstæðar vefsíður um sambærilegt efni fundust ekki. Aftur á móti fundust stök 

myndbönd með margskonar kennslu um sótthreinsun og vinnuumhverfi á 

veraldarvefnum. En fá tengdust sótthreinsun og vinnuumhverfi tannsmiðanema og 

tannsmiða sérstaklega.  

 Þegar námsbraut tannsmiða breyttist úr iðnnámi yfir í nám á bakkalárstigi var það 

tekið til endurskoðunar og inn í það bættust ný fög. Eitt af því var námskeið um fagvitund 

og heilbrigðisþjónustu. Á því námskeiði eru kennd hagnýt atriði sem snúa að sótt- og 

smitvörnum á starfsvettvangi tannsmiða og frágang lækningatækja til lokaskila. Jafnframt 

er fjallað um vinnuumhverfi, að verðandi tannsmiðir geri sér grein fyrir mikilvægi 

sótthreinsunar í vinnuumhverfi sínu. Samkvæmt rannsókn Árdísar Olgu Sigurðardóttur 

(2013) kemur fram að 74,2% tannsmiða sögðust ekki hafa fengið formlega kennslu í 

sótthreinsun við móttöku og afhendingu verkefna (Árdís Olga Sigurðardóttir, 2013).  

 Ekki er til efni á íslensku sem er aðgengilegt á einum stað um sótthreinsun og 

vinnuumhverfi. Full þörf er á því að hafa það á einum stað sem auðvelt er að nota og 

http://hgd503.wix.com/sotthreinsun
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nálgast, ekki síst þegar einstaklingar eru komnir út á vinnumarkaðinn og takmarkaður tími 

er til þess að verða sér út um leiðbeiningar. Skortur á námsefni um þessa þætti hefur sýnt 

sig meðal annars í því að nokkuð hefur borið á því að tannsmiðir hafa leitað til 

námsbrautar í tannsmíði eftir upplýsingum um þætti sem snúa að sótthreinsun.  

2.1 Notendur 

Námsefnið er ætlað fyrir tannsmiði og tannsmiðanemendur. Tannsmiðir geta notað það 

til þess rifja upp eða bæta við sig nýrri þekkingu. Tannsmiðanemendur myndu nota 

námsefnið þegar þeir sækja námskeið um sótthreinsun og vinnuumhverfi. Kennsluefnið er 

fyrst og fremst ætlað til þess að auka fagvitund notenda og um leið að hvetja þá til þess 

að nota kennsluefnið við vinnu sína. 

 Markmið með því að útbúa þetta efni er að tannsmiðir hafi greiðan aðgang að 

námsefni um sótthreinsun og vinnuumhverfi þeirra, að þeir geti nýtt sér það til þess að 

bæta vinnuumhverfi sitt. Notendur ættu að geta bætt við þekkingu sína og rifjað hana 

upp á einfaldan hátt með notkun handbókarinnar, vefsíðunnar eða hvort tveggja (Clark, 

2008, bls. 62). Efnið er sett upp þannig að það kemur að notum sama hvort verkstæðið er 

með einn starfsmann eða hvort fleiri vinna saman því jafnt aðgengi er fyrir alla 

(Nokelainen, 2006). Tannsmiðanemendur fá kennslu og aðgang að námsefninu þegar þeir 

sækja námskeiðið Fagvitund og heilbrigðisþjónusta sem er skyldufag hjá þeim  

 Þegar það kom upp sú hugmynd að búa til námsefni um vinnuumhverfi og 

sótthreinsun fyrir tannsmiði var farin sú leið að senda út spurningakönnun til starfandi 

tannsmiða og tanntækna (sjá viðauki 1). Ástæðan fyrir því að könnunin var lögð fyrir þessa 

báða hópa, er að tannsmiðir og tanntæknar eru hópar af einstaklingum sem mynda 

tannheilsuteymi ásamt tannlæknum og tannfræðingum.  

 Markmiðið var að kanna hvort þörf væri á efni um vinnuumhverfi og sótthreinsun og 

þá hvaða miðlar myndu henta þessum notendahópi. Búinn var til spurningalisti með sex 

spurningum og settur á lokaða Facebook síðu tannsmiða og tanntækna. Alls svöruðu 48 

könnuninni þar af 46 konur (96%) og 2 karlar eða (11%). Kynjahlutfallið skýrist af því að 

meirihluti svarenda voru tanntæknar og þær eru eingöngu kvenkyns eins og er. 

 Spurt var um aldur þátttakenda (sjá mynd 1), voru flestir á aldrinum 31- 40 ára, 34% 

svarenda en fast á eftir er 41-50 ára, 31%. Munaði aðeins einum þáttakenda þar á. 
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Mynd 1. Aldursskipting tannsmiða og tanntækna í könnun um vinnuumhverfi og 
sótthreinsun. 

 

Yngri en 30 ára voru 17 % 51-60 ára, 17 % og 60 ára og eldri 1 %. Með því að skoða aldur 

þátttakenda var hugsunin sú að rannsóknir hafa sýnt að eldra fólk kýs frekar að nota 

handbækur en yngra vill nota netmiðla. Eins hafa rannsóknir sýnt að konur eru ekki eins 

viljugar að nota nýjungar heldur kjósa frekar að nota hefðbundnari leiðir eins og handbók 

(Bagarukayo, Emily; Weide, Theo; Mbarika, Victor; Kim, Min, 2012).  

 Það er vert að hafa í huga að flestir þeir sem svara könnuninni hafa verið einhvern 

tíma á vinnumarkaðinum, miðað við aldurshópinn sem svarar, og hafa því þróað með sér 

ákveðið vinnulag. Vegna þeirrar reynslu sem þeir hafa af vinnuumhverfinu, þegar kemur 

til dæmis að móttöku nýrra verkefna eins og máti af tannkrónu eða hvernig vinnusvæðið 

er hreinsað á milli verkefna. Því þarf sá hópur eins og allir aðrir sem tilheyra þessum 

stéttum að vera meðvitaðir um að skoða sótthreinsun og vinnuumhverfið sitt. Samkvæmt 

rannsókn Lindu Mjallar Sindardóttur og Snædísar Sveinsdóttur (2012) kemur fram að 

bæta þarf fræðslu og útbúa verkferla varðandi sótthreinsun og auka skilning á mikilvægi 

þess að sótthreinsa mát (Linda Mjöll Sindradóttir og Snædís Sveinsdóttir, 2012). Þá þarf 

að hafa í huga hvaða reynsla er fyrir hendi og hvernig má bæta hana ef með þarf. Það þarf 

að byggja upp þekkingu til þess að breyta fyrra vinnulagi (Clark, 2008, bls. 286).  

 Tannsmiðir voru spurðir um það í könnuninni hvort það væru til verkferlar um 

hreinlæti á tannsmíðaverkstæðinu sem þeir vinna á. Þá svöruðu 67% tannsmiða að ekki 

væru til verkferlar um hreinlæti á verkstæðum sem þeir vinna hjá (sjá mynd 2). Þessar 

tölur eru í samræmi við rannsókn Árdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) þar sem fram kemur 

að tannsmiðir telja að sótthreinsun sé ekki í lagi á tannsmíðaverkstæðum, 41,9% telja að 

svo sé ekki. Það eru eingöngu 3,2% sammála um að sótthreinsun sé í lagi (Árdís Olga 

Sigurðardóttir, 2013). Þessar tölur sýna að ekki er vanþörf á því að til sé aðgegnilegt efni 
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um sótthreinsun og vinnuumhverfi fyrir þessa starfsstétt. Með eftirfylgni og kynningu á 

námsefninu sem hér hefur verið útbúið gætu þessar tölur breyst.  

 

 

Mynd 2. Niðurstöður um hvort verkferlar á vinnustað eru til. 

 

 Í þessari könnun var ein af spurningunum um það hvort sótthreinsun og hreint 

vinnuumhverfi skipti einhverju máli (sjá mynd 3). Þeir sem voru sammála um að það skipti 

miklu máli voru 8 tannsmiðir (44%) og þeir sem sögðu skiptir mjög miklu máli voru 10 

tannsmiðir (56%). Hér voru tölur tannsmiða teknar út eins og sjá má til þess að fá skýra 

mynd af því hvernig viðhorf þeirra er til sótthreinsunnar og vinnuumhverfis. Ástæðan er 

sú að vinnuumhverfi tanntækna og tannsmiða er ólíkt en verkferlar við vinnu eins og skil 

og meðhöndlum á mátum eru hinir sömu.  
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Mynd 3. Skiptir hreint vinnuumhverfi og sótthreinsun þig einhverju máli. 

 

 Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar kemur í ljós að mikilvægi sótthreinsunar og 

hreint vinnuumhverfi skiptir tannsmiði miklu máli en framkvæmdin er aftur á móti ekki í 

samræmi við það. Þá vaknar upp sú spurning hvort það sé tímaskortur eða kunnáttuleysi 

sem starfar af óaðgenilegu námsefni. 

Víxlmengun er ein af smitleiðum þegar verið er að vinna með tanngervi, sama hvort það 

er um nýsmíði að ræða eða viðgerð á tanngervi. Til þess að koma í veg fyrir víxlmengun og 

tryggja öruggt vinnuumhverfi þarf að tryggja það að verkfæri og verkefni sem send eru á 

milli tannsmíðaverkstæða og tannlæknastofa séu sótthreinsuð. Sjúkdómavaldandi örverur 

geta borist á milli með öllum þeim verkefnum sem fara á milli tannsmíðaverkstæða og 

tannlæknastofa (Edwardsson og Bäckman, 2012). Það er því ljóst að námsefni um 

sótthreinsun og hreint vinnuumhverfi getur komið að góðum notum og er líklegt til að 

koma á móts við þörf þeirra sem starfa í þessu umhverfi. 

 Til þess að skoða notagildi vefsíðu og handbókar var ein af spurningunum sem sendar 

voru út á tannsmiði og tanntækna „Hvað af eftirfarandi telur þú henta þér best til 

stuðnings varðandi hreinlæti og sótthreinsun á vinnustað þínum?“. Það voru 48 

tannsmiðir og tanntæknar sem svöruðu, samkvæmt svöruninni taldi meirihlutinn að það 

henti honum best að hafa aðgang að bæði vefsíðu og handbók eða 28 einstaklingar (58%) 

svarenda (sjá mynd 4). Þetta er í samræmi við þær rannsóknir sem Mayer (2009) hefur 

gert. Þar kemur fram að fólk lærir best með því að nota fleiri en einn miðil til þess að læra, 

bæði texta og myndir sem styðja hvort annað er það sem hentar flestum (Mayer, 2009). 

Það sýnir sig í þeirri könnun sem var send út að flestir kjósa að nota tvenns konar miðla 
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það er handbók og vefsíðu. Besti árangur sem næst í námi virðist vera þegar það finnst 

jafnvægi í námsefni þar sem mismunandi miðlar eru notaðir. Þó eru vísbendingar um það í 

rannsókn Bagarukayo o.fl., 2012 að það sem skiptir máli er ekki form námsefnisins heldur 

áhugi og vilji þess sem er að læra það námsefni sem liggur fyrir og sú hæfni hvers og eins 

að tileinka sér efnið (Bagarukayo, Emily; Weide, Theo; Mbarika, Victor; Kim, Min, 2012). 

 

 

Mynd 4. Handbók, vefsíða eða hvort tveggja. 

 

2.2 Umhverfi 

Vinnuumhverfi tannsmiða eru tannsmíðaverkstæði. Þar eru tæki, áhöld og efni sem þarf 

til tannsmíða. Mikið eru um fræsingar og pússun á þeim verkefnum sem verið er að vinna 

við. Því er fínt ryk og uppgufum frá efnum oft í andrúmslofti þeirra. Mikilvægt er fyrir 

tannsmiði að nota andlitsgrímu og hlífðargleraugu til þess að hindra að það sem ýrist út í 

andrúmsloftið fari í öndunarveg og augu. Þá skiptir líka máli að nota einnota hanska til 

dæmis við vinnu með pimpstein til þess að umhverfisbakteríur berist ekki frá tannsmið í 

pimpsteininn (Árdís Olga Sigurðardóttir, 2013).  

 Samkvæmt rannsókn Árdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) kemur fram að eingöngu 

12,9% tannsmiða hér á landi nota hlífðargleraugu og andlitsmaska þegar verið er að vinna 

með pimpstein og 25% tannsmiða sem nota alltaf einnota hanska við vinnu sína (Árdís 

Olga Sigurðardóttir, 2013). 

 Vinnuumhverfi tannsmiðanemenda á tannsmíðaverkstæði Háskóla Íslands er með 

helstu áhöldum og tækjum sem tannsmiðir nota. Verkefni þeirra eru aftur á móti 

afsteypur af líkönum en ekki úr munni. Það er ekki fyrr en á lokaári sem 
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tannsmiðanemendur fara að fást við verkefni sem hafa verið í munni sjúklings og þeir 

þurfa að fara að hugsa um sótthreinsun. 

 Gera má ráð fyrir að einhverjir kjósi að lesa sér til um sótthreinsun utan vinnutíma. 

Því skiptir aðgegni að námsefninu máli því tannsmiðir og tannsmiðanemendur sem hafa 

hug á að bæta vinnuumhverfi og sótthreinsun gera það eflaust þegar dauður tími myndast 

á milli verkefna, vinna sem skapar tekjur hefur örugglega forgang fyrir tíma sem fer í að 

huga að vinnuumhverfi og sótthreinsun. 

 Það umhverfi sem námsefnið er hugsað fyrir eru verkstæði tannsmiða og 

námsumhverfi nemenda námsbrautar í tannsmíði. Val er um það á hvaða formi notendur 

kjósa sér að nota námsefnið, handbók, vefsíðu eða hvort tveggja. Þeir sem kjósa að nota 

vefsíðuna eingöngu þurfa að hafa aðgang að nettengdri tölvu, síma eða spjaldtölvu auk 

þess einhverja tölvukunnáttu. Þekking hvers og eins segir til um það hversu lengi verið er 

að læra að nota vefsíðuna (Nokelainen, 2006). Það var haft í huga við uppsetningu 

vefsíðunnar að hún yrði sem skýrust og auðvelt yrði að flétta fram og til baka í henni til 

þess að finna það efni sem væri verið að leyta að.  

2.3 Markmið 

Hópurinn sem námsefnið miðast við eru tannsmiðir og nemendur við námsbraut í 

tannsmíði við Háskóla Íslands. Námsefninu er ætlað að vera góður grunnur og stuðningur 

við þessa hópa þegar kemur að sótthreinsun og vinnuumhverfi þeirra. Nemendur 

námsbrautarinnar fá aðgang að námsefninu þegar þeir sækja fyrirlestur um sótthreinsun 

og vinnuumhverfi. Tannsmiðir fá kynningu á vefsíðunni og handbókinni á ársþingi sem er á 

hverju hausti, þar verður jafnframt kynnt hvernig þeir geta nálgast aðgang að vefsíðunni 

eða fengið handbókina. 

 Eitt af markmiðum með gerð handbókarinnar og vefsíðunnar er að efni um 

sótthreinsun og vinnuumhverfi verði aðgengilegt á þann máta sem hentar hverjum og 

einum. Jafnframt að hvetja til þess að bæta vinnuumhverfið og stuðla að góðri 

sótthreinsun á tannsmíðaverkstæðum. Það ber að hafa í huga að samkvæmt rannsókn 

Bagarukayo o.fl. (2012) þá skiptir sá miðill ekki máli sem notaður er ef áhugi notendans er 

ekki til staðar (Bagarukayo, Emily; Weide, Theo; Mbarika, Victor; Kim, Min, 2012). Þeir 

sem vilja bæta vinnuumhverfið sitt og sótthreinsun í vinnuumhverfinu myndu leita sér 

þess efnis sem þeir þyrftu á að halda, á því formi sem hentar hverju sinni. 
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3 Verkgreining 

Þegar kom að gerð námsefnisins voru settar upp í hugarkorti hugmyndir um námsefni (sjá 

mynd 5). Þar var haft í huga hvaða grunnþekkingu tannsmiðanemendur og tannsmiðir 

þyrftu að hafa um sótthreinsun. Þar að auki hvaða þekking væri æskileg til þess að 

vinnuumhverfi og sótthreinsun yrði sem skilvirkust á vinnustað þeirra. Hugarkortið var 

borið undir þrjá starfandi tannsmiði. Þetta eru einstaklingar sem hafa ekki fengið kennslu 

um sótthreinsun og vinnuumhverfi, en eru meðvitaðir um mikilvægi þess. Þetta var gert til 

þess að kennsluefnið myndi ná yfir sem flesta þætti er varðar sótthreinsun og 

vinnuumhverfi.  

 

 

Mynd 5. Hugarkort um gerð námsefnis. 

 

 Hugað var að efnisatriðum og færniviðmiðum. Hvað það væri sem ætti að vera í 

námsefninu og hvaða notagildi það ætti að hafa. Það kom fram í ferlinu að víða skorti 

grunn hjá tannsmiðum þegar kom að sótthreinsun. Lítið hefur verið fjallað um 

sótthreinsun og vinnuumhverfi þeirra, en á síðustu árum eftir að náminu var breytt í BS 

gráðu hefur orðið vakning á þessum hlutum. Sérstaklega hefur verið fjallað um þau 

verkefni sem þeir fá af tannlæknastofum en í allt að 70% af öllum mátum, vaxbitum, 

krónum, gifsmódelum og tanngervum sem eru send á milli tannsmíðastofa og 

tannlæknastofa eru sýkt og hætta getur verið á víxlmengun (Powell Runnells, Saxon og 
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Whisenant, 1990). Því var fjallað eins og sjá má í handbókinni og á vefsíðunni ítarlega um 

meðferð þessara hluta, bæði í máli og myndum. 

 Nokkrar ábendingar komu frá tannsmiðum varðandi innihald námsefnisins, eins og að 

hafa með góðan grunn um örverufræði, helstu smitleiðir og hvernig hægt er að rjúfa þær. 

Þá komu ábendingar um að það vantaði kafla um smitsjúkdóma eða stað innan 

örverufræðinnar um helstu smitsjúkdóma sem hafa áhrif á vinnu tannsmiða og 

tannsmiðanemenda.  

 Eins og sjá má hér að ofan (mynd 5) var verkgreiningin á hugarkortinu ansi hrá í 

byrjun en ábendingum sem komu fram bætt við. Hugarkortið nýttist vel ásamt því efni 

sem var notað til hliðsjónar sem upphaf og við útfærslu á þeim hugmyndum sem komu 

upp í ferlinu.  

 Þegar upplýsingum hafi verið safnað saman og nýtt hugarkort varð til kom í ljós eins 

og sjá má hér að neðan (mynd 6) að nákvæmari uppbygging varð til af verkefninu. Búið 

var að taka tillit til þeirra hugmynda sem komu frá þeim sem tóku þátt í greiningunni og 

heildstæðari mynd var komið á hana. Það liggur þó fyrir að eflaust verður eitthvað 

varðandi sótthreinsun og vinnuumhverfi útundan. Til þess að koma í veg fyrir það þyrfti að 

gera mun viðfangsmeiri könnun á frumútgáfu á handbókinni og vefsíðunni en hér var 

gerð.  

 Áhugaverðar hugmyndir komu upp eins og að hafa slóðir inn á leiðbeiningar við gerð 

áhættumats á vinnustað. Samkvæmt tannsmiðum sem tóku þátt í að koma með 

athugasemdir við fyrstu verkgreiningu samkvæmt fyrra hugarkorti eru 

tannsmíðaverkstæði almennt ekki með áhættumat á vinnustað þeirra. Skýringar á 

öryggismerkingum, þar sem verið er að vara við hættum á vinnustað og hafa tekið 

breytingum síðast liðin ár fannst þeim vanta. Leiðbeiningar um notkun sótthreinsiefna og 

hvaða efni eru til á markaðinum fyrir tannsmíðaverkstæði. Eru þetta nokkrar af þeim 

hugmyndum sem notaðar voru til þess að bæta verkgreiningu um innihaldsefni 

handbókarinnar og vefsíðunnar.  

 Nokkrar ábendingar komu fram meðan á vinnslu námsefninsins stóð og var ekki 

einfalt að setja niður ákveðin mörk hversu vítt ætti að fara í efnisgerðinni. Það efni sem 

ekki var tekið með í þetta skiptið verður í framtíðinni bætt inn í vefsíðuna, þar sem 

ætlunin er að uppfæra hana þegar þörf er á.  
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Mynd 6. Uppfært hugarkort um námsefnisgerð. 

 

3.1 Framsetning á námsefni 

Sama innihald er í handbókinni og vefsíðunni. Þó ber þess að geta að mun auðveldara er 

að nota sér ítarefni á vefsíðunni þar sem slóð með ítarefni tengist beint til dæmis við 

myndband. Í handbókinni eru gefnar upp slóðir að myndböndum tengdu efninu sem er 

eingöngu aðgengilegt á netinu. Notast var við efni þar sem myndir skýra að hluta til það 

sem verið er að fjalla um. Dæmi um það er bæði í handbókinni og á vefsíðunni þar sem 

verið er að sýna aðferð til að nota við handþvott og handsprittun. Þá ber að hafa í huga að 

þó svo að námsefni sé sett fram á myndrænan hátt með texta eða tali þurfa upplýsingar í 

máli og myndum að falla vel saman (Mayer, 2001). 

 Handbókin er sett upp með texta og myndum í Word, prentað eintak verður í A5 þar 

sem það er hentug í hendi. Slóðir á ítarefni eru settar með þar sem það styður við efni 

handbókarinnar. Huga mætti að því að setja handbókina upp sem rafræna handbók, 
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eflaust myndi það gera hana þægilegri í notkun. Þegar kemur að efni, sem er gefið upp á 

netinu það er slóðir á ítarefni. 

 Vefsíðan var sett upp í Wix.com sem er forrit sem býður upp á vefsíðugerð. Áður en 

farið var að setja upp síðuna var námskeið í vefsíðugerð tekið í fjarnámi. Efnið á síðunni er 

það sama og í handbókinni, en þar eru hlekkir á ítarefni mun aðgengilegri. Wix.com er 

vefsíðuforrit sem virkar jafnt fyrir tölvur, spjaldtölvur og snjallsíma það gerir vefsíðuna 

aðgengilega fyrir notendur. Efni sem gefið er út á rafrænu formi er ekki eingöngu 

aðgengilegt á vinnustað heldur gefur það notendum möguleika að nálgast það þegar þeim 

hentar þar sem aðgangur er að tölvu- og nettengingu eins og á bókasafni eða jafnvel 

kaffihúsi (Nokelainen, 2006). Með tilkomu vefsíðu aukast möguleikarnir á því að kynna sér 

efnið því lítil takmörk eru á því hvar og hvenær verið er að fletta vefsíðunni, nema eins og 

fram hefur komið að nauðsyn er á nettengingu.  

3.2 Hönnun vefsíðunnar 

Efnið er ætlað fyrir breiðan hóp. Því þurfti að hafa í huga við uppsetningu efnisins að hluti 

þess myndi vera nýtt efni fyrir suma en upprifjun fyrir aðra. Notendur eiga að geta flett 

upp á því efni sem þeir eru að leita að en jafnframt þarf að hafa í huga við uppsetninguna 

að efni sem þekking byggist á komi fram í yfirliti (Nokelainen, 2006).  

 Eins og fram hefur komið er sama efni á vefsíðunni og handbókinni. Hér er ætlunin að 

fjalla um hönnunina á vefsíðunni, ekki verður fjallað sérstaklega um á handbókina þar sem 

stuðst var við fyrirmyndir eins og komið hefur fram. Notast var að hluta til við ýmsa 

hönnunarferla kennslukerfa námsefnis á vef. Ekki fannst sambærileg vefsíða um hreinlæti 

á tannsmíðaverkstæðum, tók það nokkurn tíma að finna leið og útlit sem virkaði.  

 Farin var sú leið að skoða uppsetningu og útlit á tveimum vefsíðum, þetta voru síður 

sem tengjast efninu á engan hátt heldur var verið að eins og fyrr segir að huga að 

framsetningu (sjá viðauka 2). Það sem haft var í huga var hvað gerir vefsíðu aðgengilega 

og notendavæna. Það kom í ljós við skoðun á vefsíðunum tveimur var að margt þurfti að 

hafa í huga, ekki bara uppsetningu og aðgengi heldur líka litum og letri. Settar voru upp 

þrjár vefsíður í Wix.com þar sem mismunandi form var notað bæði hvað varðar útlit og 

hvernig hægt væri að nálgast upplýsingar. Þarna var brot af kennsluefninu sett fram til 

prófunar. Til þess að prófa síðurnar voru fengnir tanntæknar á mismunandi aldri til þess 

að skoða nokkra þætti eins og framsetningu, hvernig væri best að setja upp síðuna þannig 

að hún yrði sem skilvirkust, skipan efnisatriða og aðgengi að þeim. Sjónrænt yfirbragð þar 

sem stíll og þema voru tekin með, litir á síðu og stærð leturs skiptir miklu máli þar sem 

gert er ráð fyrir að einstaklingar á öllum aldri komi til með að nýta sér vefsíðuna.  
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 Tanntæknarnir voru fengnir til þess að meta hverja síðu fyrir sig. Stuðst var við 

nokkrar spurningar úr spurningalista um nothæfni það er „mælingar á kennslufræðilegu 

notagildi“ (e.the pedagogical usability subdimensions) sem hannaður var af Nokelainen 

(2006). Þetta er listi sem hefur verið þróaður til þess að meta nám og námsefni. Hann 

hjálpar til við að auðvelda notendum hans að útbúa námsefni þar sem spurningarnar eru 

byggðar á ákveðnu námi með ákveðnu markmiði. Hver fullyrðing eða spurning er metin á 

Likert–skala þar sem einn er lægsta einkunn en fimm segir að námsefnið sé skýrt og skili 

árangri (Nokelainen, 2006).  

Spurningarnar voru: 

 Hvetur námsefnið mig til þess að vilja læra það? 

 Vekur framsetning námsefnisins áhuga á efninu? 

 Styðja myndir við námsefnið? 

Niðurstöðurnar voru nokkuð samhljóma. Það útlit á síðu sem fékk hæstu einkunn varð 

fyrir valinu, þar var letur, litir og myndir meðal annars metið. Flettingar á milli efnisatriða 

var ábótavant en úr því var bætt. Eins og sjá má á vefsíðunni þá er hnappur sem á stendur 

heim sem fer á forsíðuna efst á síðunni hægra megin en til þess að fara til baka í efnisflokk 

er hnappur neðarlega á síðunni og á stendur til baka. Þeim þótti gott að hafa slóðir á 

ýtarefni, hvort sem það var á lagalegar stoðir, myndbönd eða hjálpargögn. Myndefnið 

þótti styðja við námsefnið. 

 

Mynd 7. Hönnunarferli kennslukerfa (Morrison, Ross, Kalmann og Kemp, 1994). 
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 Til þess að fara rétta leið við hönnun á vefsíðu var notast við sporöskjulíkanið um 

hönnun sem Jerrold E. Kemp (1994) hefur sett fram (sjá mynd 8). Samkvæmt Kemp þurfa 

markmið kennslu og kennsluefnis að vera þannig úr garði gerð að ljóst sé hvernig 

nemandi/notandi geti sýnt fram á getu sína. Það gerist þegar notandi sýnir í verki að hann 

hafi skilið efnið (Morrison, Ross, Kalman og Kemp, 1994). Var þetta haft í huga þegar 

vefsíðan var metin með tilliti til spurninga sem valdar voru úr spurningalista um mælingar 

á kennslufræðilega notagildi (e. the pedagogical usability subdimensions) (Nokelainen, 

2006). 

 Eins og sjá má á líkaninu (sjá mynd 8) hverfast þættir eins og námsmat, kennslugögn, 

einkenni markhópa, forprófun og efnisatriði í hring. Ekki voru allir þessir þættir notaðir við 

gerð vefsíðunnar heldur þeir sem henta þóttu. Til dæmis var námsmatsþættinum sleppt 

þar sem ekki er ætlunin að vera með námsmat í tengslum við síðuna. Líkanið gerir 

jafnframt ráð fyrir endurteknu mati og endurbótum, með því að gera prófanir á efninu 

markvissar. Notendaprófanir voru gerðar tvisvar í ferlinu sem lýst er hér að neðan. 

Búið var að greina með hugarkorti hvaða efni ætti að nota. Þegar búið var að setja það 

upp var komið að því að hanna vefsíðuna. Einkenni markhópsins voru skoðuð, til þess að 

greina betur hópinn var spurningarkönnun send á tannsmiði þar sem notast var við 

SurvayMonkey (sjá viðauka 1 og umfjöllun hér að ofan), til þess að greina viðhorf þeirra til 

sótthreinsunnar og vinnuumhverfis.  

 Þrjú þrep á hönnunarferli þar sem tekið er á tilteknum grundvallaratriðum hönnunar 

og byggt er á því sem var gert á fyrri þrepum var haft til hliðsjónar. Hér er athyglin fyrst og 

fremst á efnisgerðinni frekar en námi og kennslu. Þetta var gert til þess að fanga sem 

mesta athygli við hönnunina eins og Kristof og Satran 1995 hafa lagt upp með. 

Uppbygging vefsíðu grundvallast að mestu leyti á fyrsta stigi hönnunarinnar þar sem 

efnisatriðin skipa sér í flokka (Kristof og Satran, 1995). Hönnun síðunnar tók mið af 

námsefninu en þar skipti mestu máli að vefsíðan yrði notendavæn. Eitt af þessum 

grundvallaratriðum var að skipta efninu upp í efnisflokka og byggja grunn að vefsíðu. 

 Lagt var upp með í grunninn það að notendur vefsíðunnar, lærðu af henni um leið og 

lagt væri á minnið það sem var verið að afla sér upplýsinga um. Því var efnið hannað 

þannig að það verði sem skýrast, brotið niður í hæfilegar einingar, prófað og stutt frekari 

leiðbeiningum eftir þörfum (Kristof og Satran, 1995). 
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4 Prófun námsefnis 

Það sem lá fyrir að gera þegar námsefnið var tilbúið var að notendaprófa það. Þó svo að 

sama innihald er í handbókinni og á vefsíðunni þá var verið að skoða hvernig 

framsetningin á námsefninu skilaði sér til væntanlegra notenda þ.e. sem vefsiða og/eða 

handbók. 

4.1 Prófanir á handbók 

Þegar frumdrög af bókinni voru tilbúin var hún prófuð af notendum. Settar voru upp 

spurningar, sem fjórir tannsmiðanemendur við Háskóla Íslands, voru fengnir til þess að 

svara. Notast var við hentugleikaúrtak sem voru þriðja árs nemendur. Þeir voru beðnir um 

að skoða handbókina með spurningarnar sér til hliðsjónar. Notast var við „mælingar á 

kennslufræðilegu notagildi“ (e. the pedagogical usability subdimensions) þegar 

spurningarnar voru útbúnar (Nokelainen, 2006). Þetta hefur verið sett upp í Likert – skala 

þar sem einn er lægsta einkunn en fimm segir að námsefnið sé skýrt og skili árangri. 

Spurningar sem voru notaðar; 

 Hvernig gengur að finna efni sem verið er að leita að? 

 Er framsetning efnisins nægjanlega skýr? 

 Eru hæfilega margar myndir texta til stuðnings? 

 Hentar efnið tannsmiðum og tannsmiðanemendum? 

Markmiðið var að ná fjórum stigum í hverjum námsþætti þannig að námsefnið yrði sem 

aðgengilegast fyrir framtíðarnotendur. Tilgangurinn með að nota þennan skala var að 

finna út hvað myndi henta væntanlegum notendum. Gefa þeim tækifæri til þess að koma 

með ábendingar um það hvað mætti fara betur og hvernig mætti gera síðuna þannig úr 

garði að hún myndi höfða til sem flestra (Wilson og Meyers, 2000). Meðaltal fyrstu 

prófunar var 3,75, sem var lægra en sett markmið. Helstu ábendingar frá nemendunum 

var að þeim fannst vanta ítarlegt efnisyfirlit, lýsandi fyrirsagnir og myndir efninu til 

stuðnings. Allir voru sammála um að efnið væri hentugt fyrir tannsmiði.  

 Sett var upp ítarlegra efnisyfirlit og fyrirsagnir sem voru lýsandi fyrir hvern kafla. Þar 

að auki voru myndum bætt við. Rannsóknir Mayers (2003) hafa sýnt fram á að námsefni 

sett saman af texta og mynd gerir það að verkum að nemendur læra efnið á dýpri hátt 

heldur en einungis texti eða mynd, þetta á jaft við um bækur og vefsíður. Því meiri örvun 

sem skilningarvit fá því betri skilning fá nemendur á því efni sem þeir eru að læra (Mayer, 
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2003). Eftir endurbætur voru nemendur beðnir að meta handbókina aftur. Meðaltal 

prófunar var 4,74 í þetta skipti og því lágmarks markmiði náð, sem sett upphaflega var. 

4.2 Prófanir á vefsíðu 

Þegar vefsíðan var að stórum hluta tilbúin var hún prófuð af notendum. Settar voru upp 

sömu spurningar og notaðar voru við prófun á handbókinni. Sami hópur 

tannsmiðanemenda var fenginn til þess að svara spurningum. Þá kom upp sú hugmynd að 

fá tannsmiði til þess að skoða vefsíðuna með þessar spurningar í huga. Tilgangur þess var 

að fá álit fleiri einstaklinga á vefsíðunni, en þar ber að hafa í huga að sama efnisinnihald er 

á vefsíðunni og er í handbókinni. Einn er lægsta einkunn en fimm segir að námsefnið sé 

skýrt og skili árangri. Markmiðið var að skora ekki undir fjórum þannig að námsefnið yrði 

sem aðgengilegast fyrir framtíðarnotendur. Meðaltal fyrri prófunar var 2,6 sem er 1,4 frá 

settu lágmarksmarkmiði. Það gaf til kynna að síðan var ekki nægjanlega notendavæn og 

komu nokkrar ábendingar um það hvað mætti betur fara. Til dæmis vantaði flýtihnappa til 

þess að fara til baka á síðunni. Einnig máttu hlekkir á frekari efni vera fleiri. Bent var á að 

efni til sótthreinsunar á tannsmíðaverkstæðum vantaði alveg. Að lokum var litur síðunnar 

gagnrýndur.  

 Gerðar voru úrbætur á vefsíðunni og borin aftur undir sama hóp Efnið var orðið 

skilmerkilegra en nokkuð vantaði upp á að síðan væri notendavæn. Meðaltal annarrar 

prófunar var 3,5 eða 0,5 frá settu lágmarksmarkmiði. Farið var eftir ábendingum sem 

komu frá tannsmiðanemendum og tannsmiðum. Þriðja prófunin sem var gerð skilaði 

tilætluðum árangri. Þar var meðaltalið 4,75 eða 0,75 yfir lægst setta meðaltalinu. Bætt var 

inn kafla um sótthreinsiefni. Hvað varðar lit á síðu, þá er að mínu mati ekki hægt að koma 

á móts við allar ábendingar, heldur að val lita henti síðunni, sem slíkri í heild sinni.  

 Prófendurnir svöruðu ekki bara þessum spurningum sem voru lagðar fyrir þá heldur 

komu jafnframt með athugasemdir og tillögur til þess að bæta síðuna, eins og það að 

bæta við kafla um sótthreinsiefni, til notkunar á tannsmíðaverkstæðum. 
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5 Samantekt 

Það var löng leið frá því að ákveða að útbúa námsefni í þessu tilviki um sótthreinsun og 

vinnuumhverfi fyrir tannsmiði, í það að fullgera efnið þannig að hægt væri að birta það. 

Hér á undan hefur verið farið í gegnum þann feril sem var farið í þegar handbókin og 

vefsíðan voru útbúin. Makmiðið sem sett var í upphafi var að til yrði námsefni sem myndi 

nýtast á tannsmíðaverkstæðum tel ég það hafa náðst.  

 Að mörgu er að hyggja við námsefnisgerð, það þarf að huga að því fyrir hverja er 

verið að útbúa námsefni, hvernig umhverfið er, hvert er markmiðið með efninu og hvaða 

framsetning hentar. Það skiptir máli hvernig efnið er sett upp því það þarf að fanga athygli 

notendans, vonandi þannig að það hvetji hann til þess að nýta sér efnið við vinnu sína. 

 Sú könnun sem var gerð um það, hvort tannsmiðir kjósi hreint vinnuumhverfi og að 

sótthreinsa verkefnin sín, sýnir tvímælalaust að svo er. En þessu er því miður ábótavant 

eins og komið hefur fram. Hvort ástæðan er skortur á aðgengilegum upplýsingum eða 

tímaskortur, kemur ekki fram hér en eflaust er um hvort tveggja að ræða. Þá vantar 

samskiptareglur á milli tannsmíðaverkstæða og tannlæknastofa, um það hver á að 

sótthreinsa verkefni. 

 Samanburður á þeim miðlum sem nemendur námsefnis kjósa að nota sér, sýnir hér 

að framan, að miðlar af einu eða tveimur tegundum henta flestum. Þá sýna rannsóknir 

Mayer, að flestir kjósa einhverskonar samsetningu á efni. Texta og myndir sem styðja 

hann eða vefsíður sem hafa bæði texta og myndir. Margmiðlunarefni sem sett er fram á 

tvo vegu, styður best við nám og vísbendingar rannsókna Mayer segja til um að það fara 

margskonar aðferðir saman svo lengi sem þær styðja hvor við aðra. Þar má nefna 

fyrirlestur og myndband, prentaðan texta og myndir (Mayer, 2003). 
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6 Lokaorð 

Sótthreinsun og vinnuumhverfi tannsmiða eru án efa mikilvægir þættir í starfsumhverfi 

þeirra. Samfélag okkar hefur tekið breytingum undanfarin ár þar sem fjölbreytileiki þess 

hefur aukist hvað varðar þjóðerni. Þá hafa ferðalög stóraukist til annarra landa. Með 

auknum ferðalögum opnast leiðir fyrir ýmsa smitsjúkdóma sem ekki hafa þekkst hér og 

jafnvel smitsjúkdóma sem tekist hefur að útrýma að mestu leyti. Þá hafa viðhorf til 

vinnuumhverfis og hreinlætis breyst á síðustu árum meðal annars vegna aukinnar 

vitundar og þekkingar um mikilvægi sótthreinsunar og vinnuumhverfis. Þetta er 

meginástæða þess, að ég ákvað að gera þetta námsefni. 

 Í þessari greinagerð hef ég farið í gegnum þann feril sem námsefnisgerð felur í sér. 

Sett upp vefsíðu og unnið handbók. Sú vinna sem liggur hér að baki við gerð þessa efnis, á 

vonandi eftir að verða til þess, að stuðla að bættri sótthreinsun á milli 

tannsmíðaverkstæða og tannlæknastofa. 

 Hér hef ég reynt að sýna fram á það, að mikilvægt er að hafa hreinlæti í lagi því það 

skiptir máli fyrir alla sem tilheyra tannheilsuteyminu. Tannsmiðir vilja vinna í hreinu 

umhverfi, eins og könnunin sem gerð var sýnir. Samkvæmt henni kemur í ljós að 

tannsmiðir kjósa að nota handbók og vefmiðil. Efni sem er aðgengilegt þegar þeim hentar. 

Því tel ég mikilvægt í framhaldi af þessari vinnu að kynna námsefnið sem leiðir vonandi til 

hugarfarsbreytinga meðal tannsmiða til vinnuumhverfis síns.  
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Viðauki 1: Spurningakönnun 

Spuringakönnun send út í SurveyMonkey, birt á lokaðri Facebook síðu 

Kyn? 

 Kona 

 Karl 

Aldur? 

 Yngri en 30 ára 

 31 – 40 ára 

 41 – 50 ára 

 51 – 60 ára 

 Eldri en 61 árs 

Eru til verkferlar um sótthreinsun á vinnustað þínum? 

 Já  

 Nei 

 Veit það ekki 

Hvað af neðantöldu telur þú henta þér best til stuðnings varðandi hreinlæti og 

sótthreinsun á vinnustað þínum? 

 Vefsíða 

 Handbók, prentaða 

 Hvort tveggja 

 Myndi ekki nota þessa miðla 

Hversu mikilvæg er sótthreinsun og hreint vinnuumhverfi á vinnustað þínum? 

 Skiptir mjög litlu máli 

 Skiptir litlu máli 

 Hlutlaus 

 Skiptir miklu máli 

 Skiptir mjög miklu máli 
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Eru sótthreinsiferlar endurskoðaðir reglulega og uppfærðir ef með þarf á vinnustað 

þínum? 

 Já  

 Nei 

 Veit það ekki 
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Viðauki 2: Vefsíður 

Síðurnar sem voru skoðaðar voru; 

 http://www.floraislands.is/ 

 http://www1.nams.is/fuglar/ 
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