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Formáli 
Ritgerð þessi er hluti af lokaverkefni mínu í M.Ed. menntun framhaldsskólakennara. 
Hinn hlutinn er gerð vendinámstorgs á Menntamiðju.  

Ég ákvað snemma í náminu mínu að ég vildi fjalla um vendinám í lokaritgerðinni 
minni. Forsaga þeirrar ákvörðunar var að ég fór á ráðstefnu hjá Keili vorið 2015 þar sem 
fjallað var um vendinám sem mér fannst mjög áhugaverð nýjung í kennslu og 
skólastarfi. Ég held að þessi námsaðferð hefði hentað mér ágætlega þegar ég var sjálf í 
framhaldsskóla.  

Næsta skref var að finna leiðbeinanda. Þuríður Jóhannsdóttir aðstoðaði mig við að 
finna leiðbeinendur og svo fór að bæði Tryggvi Thayer og Svava Pétursdóttir leiðbeindu 
mér og þeim vil ég þakka fyrir. 

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, ____.__________________ 20__ 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Ágrip (útdráttur) 
Markmiðið með verkefninu var að skoða vendinám (e. flipped learning) hjá 
framhaldsskólakennurum sem hafa reynslu af því að nota það í sinni kennslu. Leitast var 
við að svara rannsóknarspurningunum þremur: Hver er reynsla framhaldsskólakennara 
sem hafa notast við vendinám? Hvernig er þeirra kennslu háttað? Og hvaða upplýsingar 
væri gott að hafa aðgengilegar til þess að setja á vendinámstorg?  

Tekin voru viðtöl við nokkra framhaldsskólakennara og í þeim kom fram að 
vendinám snýst um það hvernig tíminn með kennaranum er best nýttur. Kennarinn 
skiptir um hlutverk og tíminn er nýttur í vinnu þar sem að nemendur eru virkir. Einnig 
kom fram að vendinám er öflug leið til þess að auka virkni nemenda í tímum og mynda 
svigrúm til aukinna samskipta milli nemenda og kennara. Þegar rætt var um galla 
vendináms kom fram að helstu gallar þess eru þegar nemendur koma óundirbúnir í 
tíma og hversu krefjandi aðferðin er fyrir bæði kennara og nemendur. Kennararnir, sem 
rætt var við, mæltu með því að prófa sig áfram með vendinám og bentu á að þrátt fyrir 
að það sé krefjandi til að byrja með þá sé ávinningurinn mikill.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru notaðar til þess að búa til vefvettvang fyrir 
starfssamfélag kennara sem áhuga hafa á vendinámi, svokallað vendinámstorg. Þrátt 
fyrir að rannsóknin beinist fyrst og fremst að reynslu framhaldsskólakennara þá mun 
vettvangur samfélagsins vera fyrir kennara á öllum skólastigum. Þessi vefvettvangur er 
vefsíða á Menntamiðju, vendinam.menntamidja.is, þar sem safnað var saman efni og 
upplýsingum um vendinám og verður það aðgengilegt fyrir alla, sem áhuga hafa, ásamt 
Facebook hóp þar sem að kennarar geta haft samskipti sín á milli. Á vendinámstorgi 
koma fram gagnlegar upplýsingar, bæði hagnýtar og fræðilegar, sem geta nýst 
kennurum sem hafa áhuga á að venda sinni kennslu. Nánar verður fjallað um 
vendinámstorgið og uppbyggingu þess í 9. kafla. 
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Abstract 
Flipped Learning. What is it and how to start flipping. 

Opening of a platform for flipped learning community of practice. 
Vendinamstorg.menntamidja.is 

The purpose of this study was to examine flipped learning with secondary level school 
teachers who have experience of using it in their instruction. The proposed research 
questions were: What is secondary level teacher’s experience of using flipped learning 
in their instruction? How was flipped learning used in their instruction? And what 
information should be accessible on an internet based community platform for flipped 
learning? 

The findings tell us that flipped learning is about how instructor’s time is best used. 
The instructors change role and time is used for active student learning. It was also 
found that flipped learning is a powerful way of increasing student’s active learning in 
the classroom and created room for increased student-teacher interaction. The 
downside it was if students did not come prepared for class and that flipped learning 
was demanding for both instructors and students alike. All interviewees recommended 
experimenting with flipped learning and pointed out that, even though demanding to 
begin with the rewards of using flipped learning were huge. 

The conclusions of the study were used to create an internet based platform for 
community of practice of instructors who are interested in flipped learning. Even 
though the study focused primarily on the secondary school teacher, the internet 
based community platform for flipped learning was designed for all school levels. This 
community platform is a web site hosted at Menntamiðja 
vendinamstorg.menntamidja.is where information and educational material supporting 
flipped learning will be assessable for all who are interested along with a Facebook 
group where instructors can interact. Chapter 9 of this study gives further information 
on the flipped learning internet community platform where useful information can be 
found - both practical and theoretical information on flipped learning. 
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1 Inngangur  
Meginmarkmiðið verkefnisins var að skoða vendinám (e. flipped learning) hjá 
framhaldsskólakennurum sem hafa reynslu af því að nota það í sinni kennslu.  

Skoðað var hvernig þeir skilgreina vendinám, hvað þeir telja helstu kosti og galla 
þess og hvernig þeim hefur gengið að breyta sínum aðferðum í kennslu frá hefðbundnu 
formi yfir í vendinám. Einnig voru þeir spurðir hvaða hagnýtu upplýsingar væru 
nauðsynlegar fyrir kennara sem vilja prófa sig áfram og kynnast vendinámi.  

Hluti verkefnisins var að nota niðurstöður rannsóknarinnar til þess að búa til 
vefvettvang fyrir samfélag kennara sem áhuga hafa á vendinámi. Nánar tiltekið torg á 
Menntamiðju sem yrði aðgengilegt öllum. Því var kannað hvað kennurum fyndist 
nauðsynlegt að kæmi fram á vefvettvangi starfssamfélags kennara í vendinámi, hvaða 
upplýsingar þeim fannst vanta og hvernig hægt væri að greiða leið samskipta þeirra á 
milli.  

Áhugi minn á vendinámi kviknaði þegar ég heyrði fyrst af þessari aðferð í 
fjölmiðlum. Ég var ekki byrjuð í M.Ed. náminu þegar ég heyrði umfjöllun um vendinám 
sem þá var kallað spegluð kennsla, eða að flippa. Það sem heillaði mig við vendinám var 
að með því skapast aukinn tími, sem nemandinn hefur með kennara, og möguleikarnir á 
því hvernig megi nýta þennan tíma. Haustið 2014 var ég í námskeiðinu Upplýsingatækni 
í menntun og skólaþróun og þar kynntist ég vendinámi fyrst, þegar ég skrifaði ritgerð 
um efnið og heimsótti, við það tilefni, Keili og talaði við kennara. Í framhaldinu mætti ég 
á ráðstefnu Keilis um vendinám, vorið 2015, og tók ákvörðun um að M.Ed. ritgerðin mín 
yrði um þetta efni.  
Eins og áður sagði voru upplýsingar, sem fengust í viðtölum við kennara í þessari 
rannsókn, notaðar til þess að koma á fót heimasíðu, svokölluðu vendinámstorgi, á 
Menntamiðju til þess að kennarar, sem áhuga hafa á að nýta hugmyndir vendináms, 
geti fundið gagnlegar upplýsingar og ráð á síðu sem er aðgengileg öllum. Það verkefni 
var unnið í samstarfi við Tryggva Thayer, verkefnastjóra á Menntavísindasviði Háskóla 
Íslands og Erasmus + verkefnisins um vendinám, FLIP – Flipped Learning in Praxis, sem 
miðast að því að gera samevrópskar leiðbeiningar í vendinámi. 

Í ritgerðinni verður fyrst fjallað um jarðveg fyrir nýjar leiðir í skólastarfi, hvernig 
hugmyndir um vendinám passa við menntastefnu stjórnvalda og einnig hvort 
vísbendingar séu um að áhugi á vendinámi sé til staðar hjá kennurum. Farið verður í 
skilgreiningu á vendinámi og hvernig umfjöllun um það hefur verið á síðustu árum og 
hvort hún sé í samræmi við skilgreiningar og hugmyndir um vendinám. Ýtarlega er 
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fjallað um Bergmann og Sams en einnig eru rýndar ýmsar nýlegar rannsóknir á 
vendinámi. Leitast er við að útskýra starfssamfélag, þar sem að eitt af markmiðum 
verkefnisins er að gera vettvang fyrir kennara sem áhuga hafa á vendinámi. Fjallað er 
um rannsóknina og helstu niðurstöður hennar túlkaðar sem síðan eru notaðar til 
uppbyggingu vendinámstorgs á Menntamiðju.   
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2 Gildi verkefnisins 
Í þessum kafla verður stuttlega fjallað um stöðuna í dag og þörf fyrir verkefnið. Skoðað 
verður hvernig þetta verkefni er í takt við stefnu stjórnavalda og hver staðan er á 
samfélagi kennara í vendinámi. 

2.1 Hvernig tengist vendinám lögum um framhaldsskóla, Aðalnámskrá framhaldsskóla og Hvítbók? 
Vendinám er gjarnan skilgreint þannig að það sem að fer venjulega fram í skólastofunni, 
á sér stað heima og sá lærdómur sem venjulega er stundaður heima, fer fram í 
skólastofunni (Bergmann og Sams, 2012). Upphaflega hugmyndin byggist á því að nýta 
tíma, sem kennarar hafa með nemendum sínum, í eitthvað annað en fyrirlestra og 
sýnikennslu og skipta yfir í aðferð sem að gengur út á það að finna bestu leið í að koma 
til móts við nemendur á mismunandi stigum og sinna þörfum hvers og eins (Bergmann 
og Sams, 2012). Til þess að ná þessu fram þarf að styðjast við upplýsingatækni og ýmis 
tæki og tól, sem yfirleitt taka ekki mikið pláss í hefðbundinni kennslu, því til þess að 
færa fyrirlestrana úr skólastofunni og heim þarf að taka þá upp. Eins þarf kennarinn að 
finna út hvað hann gerir við tímann sem áður fór í innlögn en nú er laus sem kallar á 
fleiri og jafnvel öðruvísi verkefni en áður (Bergmann og Sams, 2012). Þannig kallar 
vendinám á nýjar aðferðir kennara og eykur fjölbreytni í skólastarfi. 

Ný Aðalnámskrá framhaldsskóla kom út árið 2011 og gefur tóninn fyrir komandi ár. 
Framhaldsskólar á Íslandi sinna mikilvægu hlutverki í uppeldi og lífi ungmenna. Skólinn 
á að sinna uppeldishlutverki og undirbúa ungt fólk til þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi 
og bjóða hverjum sem hann sækir nám við hæfi sem lýkur svo með mismunandi 
lokaprófsgráðu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Færa má rök fyrir því að í Aðalnámskrá framhaldsskóla sé kallað á aukinn 
fjölbreytileika í skólastarfi. Hún er byggð á lögum um framhaldsskóla, frá 2008, en í 
þeim var tekin upp fræðsluskylda til átján ára aldurs.  Með þeirri breytingu er 
réttarstaða ungmenna varðandi menntun tryggð, að því leyti að ríkinu ber skylda til að 
sjá þeim sem það vilja fyrir menntun til 18 ára aldurs. Þar með eykst þörfin á fjölbreyttu 
námsvali til þess að koma til móts við margvíslegar þarfir þessara einstaklinga og að allir 
undir 18 ára aldri geti fundið sér nám við hæfi. 

Með lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 var ábyrgð á námskrárgerð hvers skóla 
gefin frjálsari en áður og skólum var gefið svigrúm til að skapa sér sérstöðu. Við það 
gafst framhaldsskólum tækifæri til þess að byggja upp nám og kennslu eftir þörfum 
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þess nemendahóps sem þar stundaði nám.  Með þessu aukna frelsi opnast nýjar leiðir 
fyrir skólana til þess að skoða hvað hentar kennurum og nemendum sem þar starfa.  

Aðalnámskrá framhaldsskóla er byggð á grunnþáttunum sex: læsi, sjálfbærni, 
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Lögð er áhersla á 
fagmennsku og stórt hlutverk kennara í kennslu og uppeldi ungmenna þar sem að gæði 
menntunar er að miklum hluta byggð á fagmennsku og starfi þeirra. Kennarar spila því 
stórt hlutverk í að útfæra kennslu í takt við nýja tíma. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011) 

Eins og kom fram í upptalningu á grunnþáttum menntunar hér fyrir framan þá er 
læsi einn af grunnþáttunum sex en hugmyndir um hugtakið hafa breyst talsvert á 
undanförum árum. Hugtakið læsi hefur víkkað og nú er til nokkuð sem kallast nýlæsi til 
aðgreiningar frá læsi í hefðbundinni merkingu. Merking nýlæsis á við um færni eða 
leikni sem er nauðsynleg í nútíma samfélagi, þar sem notkun upplýsingatækni og 
miðlunar spilar stórt hlutverk. Dæmi um nýlæsi eru m.a. netlæsi, stafrænt læsi og 
tölvulæsi (Baldur Sigurðsson, e.d.). Upplýsingatækni er mikilvægur þáttur í vendinámi 
og því eru netlæsi, stafrænt læsi og tölvulæsi stór þáttur í notkun þess. 

Þar skiptir það höfuðmáli að tölvurnar eru ekki aðeins öflug ritvinnslu- eða 
reikningsverkfæri heldur tól sem má nota til fjölþættrar merkingarsköpunar, 
t.d. með notkun myndmáls. Nemendur og kennarar þurfa því ekki að binda 
sig við prentmálið heldur býður tölvutæknin upp á að þeir noti fleiri mál við 
nám og kennslu. Nú geta þeir rætt það, við undirbúning athugunar eða 
verkefnavinnu af ýmsu tagi, með hvaða hætti sé skynsamlegt að afla efnis 
og vinna úr því. Á að miðla því í stuttmynd eða bæklingi, útvarpsþætti eða á 
vef? (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 17). 

Netlæsi, stafrænt læsi og tölvulæsi er hluti af miðlamennt sem kemur fram í 
Aðalnámskrá framhaldsskóla en miðlamennt er meðal þess sem notað er til þess að æfa 
nýlæsi. Miðlamennt vísar í nám og skólastarf þar sem að nemendur þurfa að kunna og 
tileinka sér notkun ýmissa miðla í námi sínu. Ekki aðeins til þess að skapa heldur einnig 
til þess að leggja mat á upplýsingar á miðluðu efni. Því má segja að Aðalnámskrá 
framhaldsskóla, frá 2011, styðji við breytingar og þreifingar í átt að nýjum 
kennsluháttum og nýtingu tækninnar til náms í framhaldsskólum. 

Aðalnámskrá framhaldsskóla kallar á fjölbreytni í vinnubrögðum og 
kennsluaðferðum og segir það vera forsendu þess að nemendur öðlist margvíslega 
hæfni. Mikilvægt er að hafa í huga að mismunandi hæfniviðmiðum er hægt að ná á 
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margvíslegan hátt og að sömu aðferðir henta ekki öllum nemendum jafn vel. Mjög 
mikilvægt er að nemendur séu virkir og sjálfstæðir í sínu námi og kennsluhættir þurfa 
að vera til þess fallnir að veita öllum nemendum tækifæri til þess að nýta hæfileika sína 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í Hvítbók Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er bent á að það skipti miklu 
máli að skoða hvaða menntun og hæfni nemendur þurfi að tileinka sér á 21. öldinni. Þar 
kemur fram að atvinnulífið kalli á aðlögunarhæfni fólks sem sé tilbúið að vinna í takt við 
öra þróun tækninnar. Augu fólks beinist í auknum mæli að upplýsinga- og 
samskiptatækni en þessi nýja ört vaxandi tækni hefur haft mikil áhrif á atvinnulífið og 
samfélagið í heild (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Af framangreindu má því segja að ný lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008, þar sem 
að m.a. var komið á fræðsluskyldu til 18 ára aldurs, Aðalnámskrá framhaldsskóla, frá 
2011, sem leggur m.a. áherslu á fjölbreytt læsi og Hvítbókin, frá 2013, þar sem talað er 
um atvinnulífið kalli á aðlögunarhæfni fólks sem tilbúið sé að vinna í takt við öra þróun 
tækninnar, styðji þá hugmynd að þörf sé á að vinna í átt að breyttum og fjölbreyttari 
kennsluháttum þar sem upplýsingatækni spili stórt hlutverk. Vendinám, eðli málsins 
samkvæmt, fellur að ofangreindum þáttum þar sem að, auk þess að vera nýleg 
kennsluaðferð í flóru skólastarfs á Íslandi, þurfa bæði kennarar og nemendur að nýta 
sér upplýsingatækni á fjölbreyttan hátt í námi og kennslu þar sem vendinám kemur við 
sögu en það ýtir undir bæði netlæsi og aukna aðlögunarhæfni nemenda. 

2.2 Samfélag kennara sem áhuga hafa á vendinámi 
Áður en hafist er handa við að stofna vettvang fyrir kennara, sem áhuga hafa á 
vendinámi, er vert að skoða hver staðan er í dag og hvort til sé samfélag kennara sem 
myndu nýta sér slíkan vettvang. Með samfélagi er átt við hóp fagfólks sem hefur 
sameiginlegan áhuga á vendinámi. Til þess að leggja mat á það var umræðan á netinu 
skoðuð og jafnframt litið á hvað hefur verið gert hingað til. 

Ekki er augljóst hvort þegar sé til samfélag kennara á Íslandi sem áhuga hafa á 
vendinámi en þó má geta sér til um að svo sé og eru nokkar ástæður fyrir því:  

Í fyrsta lagi má finna efni á YouTube og þar sést að kennarar hafa verið að búa til 
efni og fyrirlestra sem finna má þar.  

Í öðru lagi er hægt að finna síðu á vegum Námsgagnastofnunar sem inniheldur 
námsefni fyrir vendinám en sú síða var sett var upp eftir tillögu Keilis til þess að koma til 
móts við kennara sem framleiða efni til notkunar í vendinámi (vendikennsla.is, e.d.).  
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Í þriðja lagi þá er að finna hóp á Facebook með tæplega 80 meðlimum sem allir eru 
íslenskir kennarar með áhuga á aðferðinni.  

Í fjórða lagi má nefna Keili Háskólabrú. En Keilir leggur áherslu á vendinám í starfi 
skólans. Nemendur Keilis vinna verkefnin í skólanum undir leiðsögn kennara og því 
verða kennslustundir frábrugðnar hefðbundinni kennslu (Keilir.is, e.d.). Keilir hefur 
notað vendinámsaðferð í nokkur ár, eða síðan árið 2012, og hefur verið í fararbroddi á 
Íslandi á því sviði. Haustið 2014 hlaut Keilir, ásamt samstarfsaðilum á Íslandi og í 
Evrópu, styrk til þess að þróa handbók um innleiðingu vendináms í skólum. Verkefnið er 
til tveggja ára og nefnist FLIP - Flipped Learning in Praxis (Keilir.is, e.d.).  

Í fimmta lagi má líta á aðsókn kennara á þær ráðstefnur sem haldnar hafa verið í 
Keili um vendinám en tvær ráðstefnur hafa verið haldnar á Keili undanfarin misseri. Sú 
fyrri í apríl 2013 og sú seinni í apríl 2015. Hundruð kennara og skólastjórnenda, af 
landinu öllu, mættu á þær til þess að kynna sér vendinám og hvernig hægt væri að nota 
tækninýjungar við kennslu og þróun nýrra kennsluhátta. Á ráðstefnunni árið 2015 voru 
tæplega tuttugu mismunandi vinnustofur haldnar þar sem kennarar Keilis kynntu tækni 
og kennsluhætti sem nýtast þeim í skipulagningu og framkvæmd vendináms.  

Þegar litið er til ofangreindra atriða má draga þá ályktun að vissulega hafi kennarar 
áhuga á að kynna sér vendinám og því má segja að grundvöllur fyrir stofnun vettvangs 
sé til staðar þar sem að þessa kennara vantar vettvang til þess að nálgast upplýsingar 
sem geta nýst þeim í að þróa sínar aðferðir og byrja á að venda sinni kennslu. Sá 
vettvangur getur meðal annars verið vefsíða sem inniheldur aðgengilegar upplýsingar 
um hvað vendinám er og hvernig kennarar geta nýtt sér tækni til þess að vinna í átt að 
vendinámi. Á vefsíðunni gætu jafnframt verið tenglar á samræðuvettvang þar sem að 
kennarar geta talað saman og lært saman um hluti sem snúa að vendinámi. 

Má því ætla að Vendinámstorg sé verðugt og þarft verkefni fyrir það samfélag sem 
er til staðar til þess að tengja saman fræðin og umræður milli kennara sem áhuga hafa á 
að kynna sér vendinám og nýta í skólastarfi.  
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3 Fræðilegur, kenningalegur og samfélagslegur bakgrunnur 
Á tuttugustu og fyrstu öld hafa möguleikar í námi aukist til muna með þróun tækninnar 
sem gefur möguleika á nýjum hugmyndum um nám og kennslu.  

Vendinám byggir m.a. á því að innlögn eða fyrirlestrar eiga sér stað utan 
kennslustofu og verkefnavinna og umræður eiga sér stað í skólanum en vendinám snýst 
ekki eingöngu um það. Vendinám er hugmyndafræði sem gengur út á nýtt hlutverk 
kennara, nýtt hlutverk nemenda í námi sínu og nýja menningu innan skólans. Um leið 
og innlögnin á sér stað utan skóla nemandans myndast tími og svigrúm til þess að nota 
tímann í skólastofunni í annað en innlögn og kennarinn getur nýtt þann tíma til þess að 
aðstoða nemendur sína með verkefni, æfa námsefnið og ná dýpri þekkingu á efninu 
(Sams o.fl., 2015). 

3.1 Hugmyndir um breytta kennsluhætti. 
Oftast er erfitt er að segja til um hvenær hugmynd verður til eða hver sé fyrstur til þess 
að koma með hana. Talsverð gerjun hefur átt sér stað á undanförnum árum og mikið 
hefur verið skrifað um framtíð náms og breytingar á kennsluháttum.  

Sem dæmi má nefna hugleiðingar King (1993) um þörfina á breyttu hlutverki 
háskólakennara á nýrri öld. Í greinarskrifum sínum hvetur hún þá til að breyta hlutverki 
sínu í átt að því að vera leiðbeinandi (e. guide on the side) og frá því að vera spekingur á 
sviði (e. sage on the stage). King (1993) er mjög gagnrýnin á hefðbundna kennsluhætti 
þar sem kennarinn talar og heldur fyrirlestra og nemendur hlusta. Hún hallast að 
félagslegri hugsmíð þar sem nemandinn byggir sjálfur upp þekkingu og segir að fyrir 
tuttugustu og fyrstu öldina þurfi nýjar aðferðir. Hún segir nemendur, sem stunda nám 
með þessari aðferð, vanvirka og telur að þörf sé á aukinni virkni nemenda til að auka 
skilning þeirra.  

Í virku námi þarf að fá að ræða um þær upplýsingar sem fram koma og vinna með 
þær. Nemendur þurfa að fá tíma til þess að hugsa um námsefnið, greina það og meta, 
frekar en að taka aðeins á móti því og leggja svo á minnið. Í virku námi þurfa nemendur 
að ígrunda orsakir og afleiðingar, athuga tengsl milli tveggja hugmynda og álykta, sem 
leiðir svo til dýpri skilnings þeirra á viðfangsefninu. Nemendur þurfa hvatningu til þess 
að taka þátt og til þess þarf að vera til staðar tækifæri og aðstaða. Hópvinnubrögð geta 
hjálpað nemendum í að auka og dýpka skilning nemenda á námsefninu (King 1993). 
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Fyrstu vísbendinguna um þróun í átt að hugmyndum vendináms má finna í grein 
Lage, Platt og Treglia (2000) en í henni kynntu þeir það sem þeir kalla öfuga kennslu (e. 
the inverted classroom). Þar breyta þeir hlutverki háskólakennarans, færa innlögn út úr 
kennslustofunni og skoða hvaða áhrif það hefur á nemendur og námsmenninguna 
innan hópsins. Þetta var kynnt sem leið til að ná til sem flestra nemenda með 
mismunandi þarfir og er rökstutt sem aðferð til að ná til ólíkara einstaklinga með 
mismunandi námstækni.  Þeirra vendikennsla var kynnt á þá leið að það sem áður hafði 
farið fram í skólanum færi núna fram heima og öfugt.   

Margt var líkt með þeirra vendikennslu og þeirri sem nýlegri rannsóknir skoða en 
tilraunin var gerð á hópi nemenda sem áttu að koma í tíma tilbúnir að ræða eitthvað 
ákveðið námsefni eftir að hafa horft á fyrirlestur heima. Leiðbeinendur byrjuðu hvern 
tíma á því að spyrja hvort einhverjar spurningar hefðu vaknað heima varðandi efnið.  
Nemendur höfðu því tækifæri til þess að spyrja nánar eða biðja um nánari útlistun á 
einhverju af því efni sem skoðað var heima. Þessar spurningar og umræður leiddu síðan 
til stuttra fyrirlestra í byrjun tímans. Ef nemendur höfðu ekki spurningar um efnið þá 
var gert ráð fyrir því að þeir hefðu skilið það og væru tilbúnir í frekari hópavinnu og 
umræður (Lage o.fl., 2000).  

Niðurstaða þeirra var að menningin innan skólastofunnar breyttist, nemendur voru 
virkir og gátu notað tíma sinn í skólanum í að prófa sig áfram með námsefnið. Þeir 
nemendur sem tóku þátt voru í flestum tilfellum ánægðir með þetta form á kennslunni.   

Það er því ljóst að þarna eru hugmyndir um breytta menningu og breytt hlutverk 
kennarans að þróast og hugmyndin um vendinám er að verða til en á þessum tíma á 
þessi þróun sér stað í bandarískum háskólum og nær ekki til annarra skólastiga.  

Þekktastir á sviði vendináms og þeir sem taka hugmyndir um vendinám yfir á 
framhaldsskólastigið eru Jonathan Bergmann og Aaron Sams. Það má segja að þeir séu 
höfundar þess sem að í dag er kallað vendinám en þeir hafa verið virkir talsmenn þess 
og þróað það með notkun í kennslu á framhaldsskólastigi. Þeir Bergmann og Sams 
kynntu vendikennslu árið 2007 en þeir höfðu þá sett fyrirlestra og upptökur á netið og 
látið nemendur horfa á efnið heima hjá sér en nýttu kennslustundina í skólastofunni í 
aðra vinnu, meðal annars verkefnavinnu (Bergmann og Sams, 2012). Árið 2012 skrifuðu 
þeir bókina Flip your classroom: Reach every student in every class every day sem varð 
fljótt vinsæl. Þar leggja þeir áherslu á að tilgangur þess að láta nemendur horfa á 
fyrirlestra heima sé að bæta nýtingu tímans í kennslustofunni eða þann tíma sem þeir 
eiga með nemendum.  
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Þeir Bergmann og Sams kenndu saman efnafræði við framhaldsskóla í Colorado. Í 
fyrstu tóku þeir upp fyrirlestra til að auðvelda sér vinnuna en áttuðu sig svo á því að 
þessi myndbönd hjálpuðu nemendum sem höfðu misst af kennslustundum. Einnig 
gerðu þeir sér ljóst að nemendur þurftu á kennara að halda við úrlausn verkefna og 
þurftu einstaklingsmiðaða aðstoð. Því prófuðu þeir að taka upp fyrirlestra og setja á 
netið fyrir nemendur í eitt ár. Fyrirlestrarnir urðu vinsælir hjá nemendum sem gátu 
skoðað þá þegar þeim hentaði. Fljótlega eftir að fyrirlestrar og annað kennsluefni var 
sett á netið fór þeim að berast skilaboð frá öðrum kennurum og nemendum alls staðar 
að úr heiminum. Aðrir kennarar, foreldrar og nemendur voru að nota efnið sem 
aðgengilegt var á netinu (Bergmann og Sams, 2012). Því var greinilegt að áhugi á að 
nýta tæknina og gera fyrirlestra aðgengilega á netinu var til staðar hjá öðrum kennurum 
sem höfðu rekist á myndbönd þeirra á YouTube og vildu prófa sjálfir.  

Um svipað leyti og Bergmann og Sams eru að þróa vendinám í sínu skólastarfi 
stofnaði Salman Khan Khan Academy. Salman Khan, hafði lært stærðfræði, 
rafmagnsverkfræði og tölvunarfræði áður en hann kláraði MBA frá Harvard Business 
School.  Sagan á bak við stofnun fyrirtækisins eru sú að árið 2004 hóf hann að hjálpa 
frænda sínum með stærðfræði og notaði til þess Doodle skrifblokk Yahoo. Þegar aðrir 
ættingjar og vinir leituðu til hans til að fá aðstoð færði hann efnið yfir á YouTube (Billy, 
2015). Þróunin varð hröð og vinsældir myndbanda hans jukust hratt.  Það sem byrjaði 
sem kennslumyndband fyrir fjölskyldumeðlim varð að áttatíu manna fyrirtæki sem núna 
býður upp á ókeypis fyrirlestra fyrir alla.  

Khan Academy er í dag orðin menntastofnun, kennd við Salman Khan, og með tíu 
milljónir nemenda (Noer, 2012). Samkvæmt heimasíðu samtakanna er markmið Khan 
Academy að veita aðgengilega og ókeypis menntun fyrir alla.  Samtökin framleiða stutta 
fyrirlestra og bjóða nemendum og kennurum upp á kennsluefni á borð við verkefni, 
æfingar og próf sem kennarar geta nýtt sér í sinni kennslu. Kennarar hafa möguleika á 
að stofna kennaraaðgang og geta í framhaldinu sett nemendum sínum fyrir efni sem er 
aðgengilegt á Khan Academy.  

Khan hefur verið mjög gagnrýninn á núverandi kennsluhætti og flokkun nemenda 
sem hann segir tíðkast víða. Hann segir tæknina geta hjálpað til við jafnrétti til náms og 
að með flokkun nemenda séum við í raun að koma í veg fyrir að áhugaminni nemendur 
hitti áhugasamari nemendur. Með því missum við tækifæri til þess að leyfa þeim sem 
vel gengur að kenna og hvetja þá sem verr gengur sem hann telur að báðir 
nemendahóparnir læri af. Khan segir að með hjálp tækninnar getum við unnið í átt að 
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jafnrétti og einstaklingsmiðuðu námi þar sem að hver og einn vinni á sínum hraða (Billy, 
2015). 

Kahn hefur verið gagnrýndur vegna þess að aðferðir hans þykja ekki uppeldis- og 
kennslufræðilega réttar. Sagt er að hann vanti þekkingu í að vita hvernig nemendur 
læra og það komi oft fram í myndböndum hans. Khan er ekki með bakgrunn í uppeldis- 
og kennslufræði og bent hefur verið á að ekki sé nóg að kunna stærðfræði til þess að 
geta miðlað efni til nemenda og að uppeldis og kennslufræði sé mikilvæg fyrir gæði 
kennslunnar (Danielson og Goldenberg, 2012; Parslow, 2012).   

Að ofansögðu er ljóst að þróun hugmyndar um vendinám hefur tekið um 20 ár eða 
allt frá því að grein King um þörf á breyttum kennsluháttum og breyttu hlutverki 
kennarans kom út. Hugmyndir hennar um að færa kennarann frá því að vera vitringur á 
sviði yfir í leiðbeinanda við hlið nemendanna voru teknar upp af Lage og félögum (2000) 
sem prófuðu nýjar aðferðir í kennslu innan háskóla. Bergmann og Sams færðu þessar 
hugmyndir inn í framhaldsskóla í Bandaríkjunum.  

3.2 Vendikennsla og vendinám 
Hugtökin vendikennsla (e. flipped classroom) og vendinám (e. flipped learning) eru 
tengd hugtök en þýða ekki að öllu leyti það sama. Vendikennsla leiðir ekki endilega til 
vendináms. Að láta nemendur horfa á myndbönd heima eða lesa texta og vinna 
hefðbundna heimavinnu í skólanum leiðir ekki til endilega til þess sem kallað hefur 
verið vendinám. Vendikennsla getur talist ein leið dreifnáms þar sem að nemendur læra 
ákveðið efni heima með því að horfa á fyrirlestur heima og heimavinnan er unnin í 
skólanum. 

Árið 2015 gerðu Sams og félagar tilraun til þess að skerpa umræðuna um vendinám 
með því að búa til skilgreiningu á hugtakinu sem hafði fram að því verið á reiki. Þar 
kemur fram að til þess að vendikennsla verði að vendinámi þurfi vendikennsla að 
uppfylla eftirfarandi fjórar hugmyndir sem finna má á heimasíðu Flipped Learning 
Network flipped learning.org. Þar koma fram punktar sem tengdir eru orðinu FLIP og 
eiga að lýsa grundvallar hugmyndum vendináms sem eru: 

F – stendur fyrir flexible environment eða sveigjanlegt umhverfi. Mjög mikilvægt er 
að nemandinn geti ráðið sjálfur hvar og hvenær hann hlustar á innlögn. Sumum hentar 
jafnvel að hlusta á fyrirlestra í lest eða strætó á leiðinni í skólann. Einnig á 
sveigjanleikinn að ná til verkefnaskila og námsmats. Hvernig, á hvaða formi og jafnvel 
hversu mikið hvert skilaverkefni eða próf gildir. 
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L – stendur fyrir learning culture eða námsmenning. Áherslan er á að kennarinn sé 
ekki eina uppspretta upplýsinga. Hann á ekki að vera miðpunktur og við það breytist 
menning þekkingaröflunarinnar. Þegar nemendur koma saman í kennslustofu og nema 
saman dýpkar þekking hópsins og menningin breytist. Lögð er áhersla á samvinnu og að 
kennarinn hafi tíma til þess að ganga á milli nemenda og aðstoða þá í hópum eða með 
beinum samskiptum við hvern þann sem þarf á aðstoð að halda.  

I – stendur fyrir intentional content eða ætlað innihald. Mikilvægt er að kennarar 
hafi ofarlega í huga hvernig best sé að nýta tímann og því reynir á kennarann að 
skipuleggja þann tíma sem myndast í kennslustofunni við það að innlögnin fari fram 
annars staðar. Kennarinn þarf að vinna markvisst annars vegar að því að nemendur nái 
að hámarka nýtingu tímans og hins vegar að virkja hvern einstakling. 

P – stendur fyrir professional educator eða faglegur kennari. Í þessum síðasta lið er 
lögð áhersla á að þótt kennarinn sé ekki miðpunkturinn í öllu þessu ferli þá reyni samt 
sem áður mikið á fagmennsku hans. Hans hlutverk er krefjandi og sumum kennurum 
gæti þótt þetta reyna meira á skipulagningu og fagmennsku en við hefðbundna 
kennslu. Auk undirbúnings fyrir kennsluna bætist við að fylla þarf upp í tímann sem 
kennarinn hefur með nemendum á uppbyggjandi hátt og þá krefst námsmatið einnig 
aukinnar hugkvæmni. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir stöðu nemenda sinna og 
framvindu og bregðast við henni (Sams o.fl., 2015). 

Af framangreindu má sjá að vendinám er ekki aðeins viðsnúningur á innlögn og 
verkefnavinnu í námi og kennslu heldur er vendinám ný leið til að ná dýpri skilningi á 
viðfangsefni og námi. Þegar talað er um vendinám er fyrsta hugsun gjarnan sú að 
nemendur horfi heima á fyrirlestra sem kennarinn hefur búið til. En eins og kemur fram 
í skilgreiningu Sams og félaga þá er vendinám er meira en það. Um er að ræða 
hugmyndafræði sem breytir bæði hlutverki kennara og nemenda og jafnframt 
menningunni innan skólastofunnar og snýst að miklu leyti um nýtingu þess tíma sem 
kennari og nemendur eiga saman. Vendinám er hugmyndafræði sem snýst um það að 
leggja áherslu á nemandann og frelsi hans. Hún býður upp á nýjar leiðir í skólastarfi og 
nýjar leiðir til þess hvernig tíminn nýtist sem best.  

Kennarinn verður að meta hvernig, og hvar í námsferlinu, starfskraftar hans nýtast 
nemandanum sem best (Sams og Bergmann, 2013). Því má velta fyrir sér hvort það sé 
með því að halda fyrirlestra eða hvort tíminn nýtist hugsanlega betur á einhvern annan 
máta. Til dæmis þegar nemandinn hefur þegar tekið inn einhverjar grunnupplýsingar úr 
námsefninu og þarf að vinna með það og ná góðum tökum á því.  
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Einnig má færa rök fyrir því að vendinám leiði til meiri jafnaðar meðal nemenda. 
Með hefðbundnu fyrirkomulagi hafa nemendur kennarann til staðar í innlögn en hafa 
misjafnan aðgang að aðstoð heima fyrir þegar kemur að því að vinna verkefni. Í 
vendinámi hafa hins vegar allir sama aðgang að aðstoð á sama tíma. Með því að færa 
fyrirlestra yfir á annað form, þar með talið fyrirlestra heima á myndböndum, þá er hægt 
að gera eitthvað annað í skipulögðum kennslustundum og þannig vinnst dýrmætur tími 
til þess að ræða um námsefnið, mynda litla hópa sem vinna saman og ná þannig til 
hvers og eins í litlum hópum sem hafa jafnvel mismunandi þarfir.  

Vendinám reynir á kennara sem og nemendur til þess að koma inn nýrri menningu í 
námi og ná dýpri hugsun. Vendinám og vendikennsla er ekki að öllu leyti það sama þar 
sem að vendikennsla leiðir ekki endilega til vendináms. Til þess að vendinám eigi sér 
stað þurfa allir fjórir punktar F-L-I-P að vera til staðar. 

3.3 Dreifnám 
Þegar skoðaðar eru heimildir um vendinám kemur gjarnan fram hugtakið dreifnám (e. 
blended learning). Það helgast af því að vendinám getur talist einn angi dreifnáms. Í 
dreifnámi sameinast nám sem á sér stað í kennslustofu og nokkurs konar fjarnám á 
tölvu eða neti. Til þess að skilja betur tengsl vendináms og dreifnáms er gott að útskýra 
stuttlega dreifnám.  

Hugtakið dreifnám er notað aðallega til að lýsa námi sem sameinar Internet, 
stafræna fjölmiðla og kennslustofuna þar sem að kennarinn er til staðar í beinum 
samskiptum við nemendur. Því hefur verið haldið fram að dreifnám sé jafnvel 
árangursríkara en bekkjarkennsla eingöngu eða veffjarnám (Sarıtepeci og Çakır, 2015).  

Dreifnám getur einnig verið notað innan kennslustofunnar með stöðvum eða 
hópum. Kennslustofan verður þá með nokkrar stöðvar þar sem að nemendur vinna 
mismunandi verkefni á hverri stöð og tæknin er notuð á a.m.k. einni slíkri stöð. T.d. er 
hægt að hafa myndbönd aðgengileg á netinu og einn lítill hópur skoðar þau á meðan 
annar hópur vinnur verkefni og enn annar hópur tekur þátt í umræðum með kennara. 
Síðan skiptir kennarinn tímanum á milli stöðva þannig að hver nemandi fer á hverja 
stöð innan kennslutímans. Með því að nota slíka blöndu af stafrænni kennslu og 
einstaklings- eða hópkennslu geta nemendur unnið sjálfstætt með nýja hluti og 
kennarinn er frjáls til þess að fara um og á milli nemenda til þess að aðstoða einstaka 
nemendur sem þarfnast einstaklingsbundinnar athygli (Baggaley, 2015). 

Það er því ljóst að vendinám og dreifnám eru svipaðar hugmyndir sem nýta bæði 
tæknina til að auka fjölbreytni og nýta tímann sem kennarar og nemendur hafa saman. 
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Vendinám gengur enn lengra í að opna möguleika nemenda á því að ráða sínu námi og 
opnar möguleika á frelsi nemenda eins og talið er upp í fjórum hliðum FLIP í kafla 3.2. 

3.4 Hlítarnám 
Þegar skoðaðar eru heimildir um vendinám kemur fram að vendinám og hlítarnám (e. 
mastery learning) er gjarnan notað samhliðaBergmann . Í þessum kafla verður fjallað 
um hugmyndir hlítarnáms og hvaðan þær koma. 

Bloom kynnti hugmyndina um hlítarnám árið 1968 og tengdi við þau hæfniviðmið 
sem hann hafði þróað í flokkun sinni um markmið menntunar. Hugmyndin um 
hlítarnám gekk út á að fjölga nemendum sem gátu tileinkað sér námsefnið og finna 
leiðir til þess.  

Bloom var mjög gagnrýninn á þær aðferðir sem tíðkuðust og hélt fram að flestallir 
nemendur gætu náð betri árangri í námi ef þeim væri gefinn meiri tími og betri aðferðir 
notaðar. Hann lagði áherslu á að innan hópa væru ólíkir einstaklingar og að tími væri til 
kominn að taka það með í reikninginn þegar hugsað væri um skipulagningu kennslu. 
Bloom var einnig mjög gagnrýninn á það að kennarar og skólastjórnendur litu á 
normaldreifingu einkunna sem sannleika og að frávik frá henni benti til þess að 
kennarinn væri annað hvort of linur eða of harður (1968).  

Það hlítarnám sem mótað var af Bloom og öðrum bandarískum sérfræðingum var 
byggt upp þannig að námsefninu var skipt niður í litlar einingar. Í lok hverrar 
námseiningar voru gerð próf sem nemandinn þurfti að standast til þess að fara yfir á 
næstu einingu. Næði nemandinn ekki prófinu þurfti hann að endurtaka námseininguna 
þar til hann náði prófinu og var þar með tilbúinn til þess að fara yfir í þá næstu. Með 
þessari aðferð fjölgaði nemendum sem náðu einkuninni A úr 20% yfir í 80%. Stuttar 
námseiningar og tíð greiningarpróf stuðluðu að reglulegri endurgjöf til nemendanna og 
niðurstöður úr prófunum voru notaðar til þess að kortleggja þarfir þeirra til frekari 
aðstoðar (Bloom 1968). 

Bergmann og Sams tóku upp hugmyndina um hlítarnám (2012) og úr varð 
vendihlítarnám (e. flipped mastery model) sem inniheldur allar fjórar hliðar F-L-I-P sem 
taldar voru hér að framan auk annarra þátta sem fjallað er um í kafla 3.5.2. 
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3.5 Vendinám í notkun í skólastarfi Bergmann og Sams. Hugtakið verður til 
Þar sem að Bergmann og Sams tóku upp nýjar aðferðir og hugmyndir um breytt 
hlutverk kennara inn í skólastarf er vert að skoða hvað það var sem þeir gerðu og 
hvernig gekk hjá þeim. 

Eftir að hafa breytt kennsluaðferðum sínum í átt að hugmyndum vendináms hefur 
hlutverk þeirra Bergmann og Sams breyst töluvert innan kennslustofunnar. Vendinám 
er svar við þörfum nemenda og talar til þeirra á margan hátt. Framhaldskólanemar 
dagsins í dag hafa alist upp á tímum tækninnar og ekki er viðeigandi að nemendur, sem 
alist hafa upp í þessu umhverfi, eigi að koma í skólann og slökkva á símanum þegar 
tækifæri eru til að nota þá sem verkfæri í náminu (Bergmann og Sams, 2012).  

Kostirnir við vendinám eru margir. Í fyrsta lagi þá hjálpar það nemendum sem missa 
af tímum. Nemendur hafa þá allt kennsluefnið á netinu og vinna hitt sjálfir, þeir missa 
þá ekki af fyrirlestrum og öðrum mikilvægum útskýringum. Í öðru lagi hjálpar vendinám 
nemendum sem eiga erfitt með námsefnið. Í vendinámi nýtist tími nemenda í vinnu og 
kennararnir eru allan tímann að ganga á milli þeirra nemenda sem þurfa mest á því að 
halda. Vegna þessa segja þeir Bergmann og Sams að vendinám henti vel þeim sem 
þurfa meiri aðstoð frá kennara. Í þriðja lagi geta nemendur horft á fyrirlestrana heima 
eins oft og þeim hentar og ýtt á pásu til þess að skrifa niður mikilvæga punkta og þegar 
þeir koma í tíma fá þeir meiri tíma með kennara og þannig aukast bein samskipti milli 
kennara og nemenda. Í fjórða lagi má nefna að með þessum auknu samskiptum þá 
kynnast kennarar nemendum betur sem gefur þeim tækifæri til þess að finna hverjum 
og einum verkefni við hæfi. Í fimmta lagi kemur fram hjá þeim Bergmann og Sams að 
samskipti við foreldra breytast. Foreldrar geta horft a myndböndin með börnunum, 
lært með þeim og hafa þar af leiðandi meiri skilning á því námsefni sem kennt er. Í 
sjötta lagi nefna þeir Bergmann og Sams að eftir að þeir prófuðu sig áfram með 
vendinám sáu þeir að vendinám og hlítarnám fer vel saman (Bergmann og Sams, 2012). 
Nánar verður fjallað um það í kafla 3.5.2.   
3.5.1 Aðferðir Bergmann og Sams 
Bergmann og Sams (2012) lýsa undirbúningi sínum í vendinámi og leggja áherslu á að 
það krefjist mikils undibúnings kennara til að byrja með. Námsefnið sem þeir undirbúa 
fyrir nemendur til að skoða utan skólastofu innihaldur oft námsefni vikunnar eða 
námsefni næsta tíma og þegar nemendur mæta í tíma í skólanum þá er farið dýpra í 
efnið, unnið með það og rætt nánar. 
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Myndböndin þeirra eru til þess fallin að, með námsbókinni, eiga þau að hjálpa 
nemendunum að skilja námsefnið, hvort sem það er með fyrirlestrum eða sýnidæmum, 
eftir því hvað hentar hverju námsefni. Mikilvægt er að myndböndin séu hnitmiðuð, 
aðgengileg og hæfilega löng til þess að nemendur geti nýtt sér það sem að þau bjóða 
upp á. Best er að myndböndin séu ekki lengri en tíu mínútur og kennari þarf að varast 
að fara út fyrir efnið og sóa tíma nemenda.  Í skólanum er farið í verkefnavinnu og 
umræður þar sem að nemendur ná dýpri skilningi á námsefninu, leysa erfiðari verkefni 
og njóta þá aðstoðar kennarans og hvers annars (Bergmann og Sams 2012). 
Kynning á vendinámi fyrir nemendur er mikilvægur þáttur í byrjun annar. Mikilvægt er 
að kynna vel fyrir nemendum hvaða fyrirkomulag verður ríkjandi í námskeiðinu og því 
nota Bergmann og Sams byrjun hverrar annar í það að útskýra það vel fyrir nemendum. 
Einnig þjálfa þeir nemendur í því að horfa á fyrirlestra og kenna þeim aðferðir til bæta 
úr göllum aðferðarinnar sem eru meðal annars að nemendur geta ekki spurt kennarana 
sína þegar þeir hlusta á fyrirlestur og spurningar kvikna (Bormann, 2014). Nemendur 
þurfa þar af leiðandi að geyma spurningar þangað til að þeir mæta í tíma. Bergmann og 
Sams taka á þessum galla með því að kenna nemendum sínum að ýta á stopp og skrifa 
niður spurningu sína. Í byrjun hvers tíma er síðan stutt yfirferð hjá þeim og þeir nota 
þann tíma til þess að fara yfir þær spurningar sem vaknað hafa hjá nemendum. Ef sama 
spurningin kemur upp hjá mörgum þeirra nemenda sem horfðu á fyrirlesturinn þá er 
það vísbending um að kennsluefnið, sem þeir gera fyrir nemendur, sé ekki nógu gott og 
fyrirlestrarnir ekki nógu skýrir. Því laga þeir reglulega efnið sitt og fyrirlestrana. Eftir að 
hafa farið yfir allar þær spurningar sem upp koma frá nemendum þá er tíminn kynntur 
en kennslustundin þeirra byggist yfirleitt á því að nemendur vinna saman að verkefnum 
eða gera verklegar æfingar (Bergmann og Sams, 2012).  

Tafla 1 sýnir hvernig þeir teikna upp tímann í kennslustundinni. Þar sést að tíminn 
sem nemendur og kennarar hafa til þess að hafa samskipti eykst með vendinámi og sá 
tími er nýttur til þess að gera verkefni og verklegar æfingar. Upphitun tekur fimm 
mínútur bæði fyrir og eftir breytingar. Yfirferð á heimavinnu tók um tuttugu mínútur 
áður með hefðbundnu aðferðinni en í vendinámi fara þeir beint í spurningar nemenda 
um fyrirlestrana sem varir í um það bil tíu mínútur.  Því næst fara þeir í verkefnavinnu 
og tilraunir og hafa til þess 75 mínútur sem áður fór að miklum hluta í fyrirlestur. Með 
þessu nýtist þeirra tími með nemendum betur og nemendur fá betri og 
einstaklingsmiðaðri kennslu sem er sniðin að þeirra þörfum (Bergmann og Sams, 2012). 
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Tafla 1. Samanburður á tíma í kennslu fyrir og eftir breytingar. Hefbundinn tími borinn saman við tíma í vendikennslu (Bergmann og Sams, 2012) 
HEFÐBUNDIN KENNSLA VENDINÁM 

Athöfn: Tími: Athöfn: Tími: 
Upphitun  5 mín.  Upphitun  5 mín.  
Yfirferð 
heimavinnu frá 
deginum áður  

20 mín.  Farið yfir 
spurningar sem 
vöknuðu hjá 
nemendum eftir 
heimaáhorf  

10 mín.  

Fyrirlestrar 30-45 mín.  Sjálfstæð 
verkefnavinna og 
tilraunir undir 
leiðsögn kennara 

75 mín.  

Sjálfstæð 
verkefnavinna og 
tilraunir undir 
leiðsögn kennara 

20-35 mín.      

. 
Ekki eru Bergmann og Sams alltaf með fyrirlestra sem heimavinnu enda segja þeir 

að máli skipti að efnið sé fjölbreytt og passi við það sem gera eigi í næstu tímum. Þá 
daga sem nemendur eiga að gera tilraunir horfa þau á efni um tilraunina sem að nýtist 
þeim vel í tímanum sem á eftir kemur. 

Bergmann og Sams (2012) segja að eftir breytingarnar hafi þeir gjörbreytt hlutverki 
sínu sem kennara og menningu innan skólastofunnar. Þeir hafa skipt um hlutverk frá því 
að vera á sviði fyrir framan nemendur yfir í það að taka þátt í kennslustundum með 
nemendum og geta ekki hugsað sér að skipta til baka. Þeir hafa þá náð að vera til hliðar 
og til aðstoðar eða eins konar leiðbeinendur við hlið nemenda eins og King (1993) 
hvetur til og fjallað var um í kafla 3.4. 
3.5.2 Hlítarnám Bergmann og Sams 
Eins og áður hefur komið fram er grunnhugmynd hlítarnáms sú að nemandinn lærir 
námsefnið á sínum hraða og eftir sínum þörfum með hjálp kennara og endurgjafar. Að 
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allir nemendur eigi að geta tileinkað sér námsefni svo fremi sem þeim eru útvegaðar 
aðstæður til þess.  

Bergmann og Sams vísa í rannsókn Bloom sem sýndi að nærri 80% nemenda náðu 
að tileinka sér allt námsefnið til móts við aðeins 20% ef notuð væri hefðbundin kennsla. 
Nú eru möguleikar á að nýta tæknina til þess að ná fram hlítarnámi þar sem að 
nemendur geta, með hjálp tækninnar, náð góðum skilningi á námsefninu. Þannig 
hjálpar vendinám til við að ná markmiðum hlítarnáms. Þeir hafa því þróað aðferðir við 
að nota hlítarnám og vendikennslu samhliða og kalla það vendihlýtarnám (e. flipped 
mastery model). Í grunninn er það hlítarnám með aðstoð tækninnar. Nú geta nemendur 
horft á fyrirlestra eins og þeim hentar og ekki er þörf á kennara til þess að vera til staðar 
í hverri endurtekningu. Nemandinn getur sjálfur bjargað sér að einhverju leyti (2012).  

Þótt að hlítarnám sé áskorun þá eru nokkur atriði sem að hjálpa til þess að ná fram 
markmiðum þess. Lykilatriði er að skilgreina námsmarkmið og nákvæmlega hvaða 
markmiðum nemandinn þarf að ná til þess að standast hverja námseiningu. Hver lota er 
sjálfstæð og hefur ákveðinn undanfara og standast verður hana til þess að mega byrja á 
þeirri næstu. Næst þarf kennarinn að búa til kennsluefni í samræmi við markmiðin og 
hvernig best sé að ná þeim. Nemendur fá síðan í hendurnar uppsetningu af lotunum, til 
hvers er ætlast af þeim í hverri lotu og hvaða myndbönd og verkefni tilheyra hverri lotu. 
Kosti vendinhlítarnáms segja þeir marga og mæla með því við kennara að prófa sig 
áfram. Nemendur vinna í litlum hópum eða einir og á þeim stað sem hentar. Kennarinn 
fylgist náið með skilningi og námi nemandans. Nemandinn sýnir fram á færni og getu í 
heildarmati og ef að hann nær ekki að sýna fram á viðunandi færni fær hann aðstoð til 
þess að ná þeim árangri sem til þarf til þess að ná námsmarkmiðinu áður en hann 
heldur áfram í næstu lotu (Bergmann og Sams, 2012) 

Bergmann og Sams hafa dregið ferlið hér að ofan í fimm skref: 
Skref 1: Skilgreina námseiningarnar. 
Skref 2: Finna hvernig best er að læra og tileinka sér námseiningarnar, búa til 
kennslumyndbönd og annað efni. 
Skref 3: Gera námsefnið og myndböndin aðgengileg öllum nemendum og nota til 
þess tæknina. 
Skref 4: Útbúa allt efnið sem nemendur geta gert í tíma svo sem tilraunir, verkefni 
og annað efni sem nemendur æfa námsefnið með. 
Skref 5: Útbúa próf og annað námsmat til þess að nemendur geti sýnt getu sína og 
hæfni í námsefni einingarinnar. 
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Í byrjun hverrar námseiningar er nemendum kynnt efni og markmið lotunnar eða 
námseiningarinnar, námsefnið og myndböndin. Það saman rammar inn námseininguna 
frá byrjun til enda. 

Vendihlítarnám kennir nemendum að bera ábyrgð á eigin námi, nemendur sjá 
nákvæmlega hvað þeir þurfa að gera til þess að ná markmiðum áfangans og geta gert 
það á sínum hraða. Með þessi verkfæri í hendi verður námið einstaklingsmiðað og 
stuðst er við tungumál þessarar kynslóðar. Nemendur dagsins í dag eru aldir upp við 
tæknina og því ber að nýta hana í kennslu og höfða þar með til styrkleika þeirra um leið 
og tími kennarans er nýttur betur (Bergmann og Sams, 2012). 

Í þessum kafla hefur vendinám Bergmann og Sams verið skoðað í þaula og ástæður 
þess að þeir þróuðu sína kennslu í átt að vendinámi og hvernig þeir hafa breytt um 
hlutverk sitt sem kennarar í takt við hugmyndir King (1993). Þeir eiga ekki einir 
hugmyndina að þessari leið , eins og komið hefur fram í kafla 3.4, en þeir tóku upp 
hugmyndir sem viðraðar höfðu verið innan háskólasamfélagsins í Bandaríkjunum og 
þróuðu þær innan framhaldsskólans. Með bók sinni sem fjallað hefur verið um hér í 
kafla 3.5 urðu þeir fljótt mjög þekktir og talsmenn vendináms um allan heim. 

3.6 Rannsóknir og greinar um vendinám 
Við leit að rannsóknum kom í ljós að margar þeirra, sem gerðar hafa verið, eru 

gerðar meðal nemenda í grunnnámi háskóla eða framhaldsskóla. Ekki hafa verið gerðar 
margar rannsóknir á áhrifum vendináms á námsmenningu eða árangur og þær 
rannsóknir sem finnast eru yfirleitt rannsóknir sem einblína á því að senda fyrirlestur 
heim og gera verkefnin í tíma. Engar aðrar breytur sem eru stór hluti af vendinámi eru 
skoðaðar svo sem námsmat o.fl. Niðurstöður rannsóknanna eru í flestum tilfellum 
jákvæðar en nánari útlistun á þessum rannsóknum er lýst hér í þessum kafla.  

Ein af fáum rannsóknum vendináms, sem finna má á framhaldsskólastigi var gerð í 
Taiwan. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndi að vendinám hefði góð áhrif á þann hóp 
sem fékk vendikennslu umfram samanburðarhóp en marktækur munur á námsárangri 
og viðhorfi mældist hjá hópunum tveimur. Í tilraunahópnum batnaði viðhorf til náms, 
áhugi og sjálfstraust. Niðurstöður sýndu hvernig vendinám hafði jákvæð áhrif á allt 
lærdómsferli nemendans. Chao, Chen og Chuang (2015) notuðu aðferðir vendináms til 
þess að styðja við lausnarleitarnám (e. problem based learning). Tveir bekkir tóku þátt í 
rannsókninni, alls 91 stúlka og var meðalaldur þeirra 17 ár. Annar bekkurinn var 
tilraunahópur en hinn bekkurinn var viðmiðunarhópur. Árangur nemendanna og 



29 

viðhorf til námsins voru metin með því að leggja fyrir þau próf fyrir og eftir 8 vikna 
námskeið.  

Samskonar niðurstöður fengust úr rannsókn Schultz, Duffield, Rasmussen og 
Wageman (2014) á framhaldskólanemendum í efnafræði. Nemendur í vendinámi voru 
mun betur settir en samanburðarhópur. Tilraunahópurinn kom betur út í öllum prófum 
og var því að meðaltali hærri á öllum þáttum námsmatsins. Einnig var viðhorf nemenda 
athugað sem sýndi að nemendur voru ánægðir með myndböndin og aukið aðgengi að 
kennaranum í kennslustundinni sem og aukna einstaklingsþjónustu kennarans. 
Rannsóknin var gerð á tveimur hópum, annars vegar samanburðarhóp sem voru 
nemendur í efnafræði, veturinn 2011-2012, þar sem að hefðbundnar aðferðir voru 
notaðar í kennslu og hins vegar tilraunarhópurinn sem var efnafræðibekkurinn, 2012-
2013, þar sem að aðferðir og hugmyndir vendináms voru prófaðar. Eins námsmat var 
notað til að mæla skilning og notuð var lýsandi tölfræði og t-próf til þess að bera saman 
hópana.  

Til þess að fá betri yfirsýn yfir stöðu fræðilegrar þekkingar voru einnig skoðaðar 
nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á vendinámi á háskólastigi, en munurinn á 
framhaldsskólastiginu á Íslandi og grunnnámi í háskólum í Bandaríkjunum er ekki eins 
mikill og halda mætti þar sem nokkur skörun er þar á milli m.t.t. aldurs nemenda og 
efnistaka. 

Tvær nýlegar yfirlitsgreinar eru að finna um vendinám. Önnur um kennslu 
raungreina á háskólastigi eftir Herreid og Schiller (2013) en hin er yfirlit 24 rannsókna 
um vendinám eftir Bishop og Verleger frá 2013 .  

Yfirlitsgrein Herreid og Schiller (2013) sem bar saman kosti og galla vendináms sýndi 
að nemendur voru virkari í tímum og náðu betri og dýpri skilning á námsefninu í 
vendinámi. Einnig jók vendinám gagnrýna hugsun nemenda sem lært gátu námsefnið á 
sínum hraða og nemendur náðu að nýta sér aðstoð kennarans í meiri mæli. Tíminn sem 
nemendur höfðu með kennaranum jókst og nýttist betur í aðstoð við nemendur. 
Nemendur voru almennt ánægðari með vendinám heldur en það fyrirlestrafyrirkomulag 
sem þau höfðu áður vanist. Helstu ókostir vendináms voru annars vegar það að 
vendinám krefst undirbúnings nemenda og ef nemendur koma óundirbúnir í 
kennslustund getur verið erfitt að halda áætlun og hins vegar mikill undirbúningstími 
kennara í vendinámi. 

Yfirlitsgrein Bishop og Verleger frá 2013 þar sem skoðaðar voru 24 rannsóknir um 
vendinám sýndu svipaða niðurstöðu. Af öllum rannsóknunum sem Bishop og Verleger 
fjalla um er aðeins ein sem er á framhaldsskólastigi og það er Bergmann og Sams sem 
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er þó ekki eiginleg rannsókn í fræðilegum skilningi. Upplifun nemenda var almennt góð, 
þó líkaði örfáum nemendum ekki við breytinguna. Nemendur horfðu yfirleitt á 
myndböndin heima jafnvel þrátt fyrir að í einhverjum tilfellum væri það val. Þeir 
nemendur sem að skoðuðu myndbönd heima til þess að undirbúa sig, komu mun betur 
undirbúnir í tíma heldur en þeir sem að áttu að lesa námsefnið heima og það gaf góða 
raun að láta spurningar fylgja með myndböndunum sem nemendurnir áttu að skoða 
heima. Lengd fyrirlestranna skipti miklu máli þar sem að nemendum hentaði mun betur 
að horfa á fyrirlestra sem voru stuttir heldur en að horfa á lengri myndbönd (Bishop og 
Verleger, 2013).   

Vendinám er mikilvægt í þróun kennslu með notkun tækninnar á nýjum tímum þar 
sem að ný kynslóð nemenda elst upp með tækni sem þróast hratt. Mikilvægt er að 
kennarar hafi það í huga þegar þeir skipuleggja kennslu sína og að mikilvægt er að vinna 
með nýlæsi sem, eins og fram hefur komið, skiptir miklu máli í dag. Mikilvægi 
sjálfstæðra vinnubragða og gagnrýnnar hugsunar hefur aukist og því er mikilvægt að 
kenna í takt við nýja tíma og taka mið af því tæknisamfélagi sem við búum í (Bishop og 
Verleger, 2013).  

Gilboy, Heinerichs og Pazzaglia (2015)  fjalla um innleiðingu vendinámsaðferðar í 
háskóla í Bandaríkjunum. Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða hvernig 
nemendur upplifðu það að vera í vendinámi. Niðurstöður sýndu að af 142 
þátttakendum völdu flestir frekar að stunda vendinám heldur en hefðbundið nám. 
Nemendur töldu sig hafa lært meira og nýtt tímann betur með þessu kennslufyrirkomu-
lagi heldur en hefðbundnu fyrirlestrarfyrirkomulagi. Nemendur voru virkari og náðu að 
tileinka sér námsefnið betur. Niðurstöðurnar fengust með því að kanna viðhorf 
nemenda með spurningalistum annars vegar og hins vegar fylgdust rannsakendur með 
tveimur prófessorum sem tóku þátt í verkefninu og aðlöguðu kennslu sína svo hægt 
væri að notast við aðferðir vendináms.  

Markmið rannsóknar van Vliet, Winnips og Brouwer (2015) á grunnnemum í 
háskólanum í Amsterdam var að svara tveimur rannsóknarspurningum. Þær voru 
annars vegar hvort að áhugi ykist og námsaðferðir bötnuðu með notkun vendináms og 
hins vegar, að ef svo væri, hvort að þeirra áhrifa gætti enn eftir að nemendurnir væru 
hættir í vendinámi.  
Niðurstöðurnar sýndu að vendinám jók gagnrýna hugsun, verkefnavinnu og samvinnu 
hjá nemendum. Hins vegar var ekki að sjá að áhrifin væru til staðar hjá nemendum 
nokkrum mánuðum eftir að þeir höfðu verið í vendinámi og voru komnir í hefðbundin 
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námskeið. Því mæla rannsakendur með endurtekinni notkun vendináms þar sem hún 
virðist hafa jákvæð áhrif á námsgetu nemenda. 

Ekki komu fram neinar aðrar breytingar á kennsluháttum svo sem námsmati eða 
fleira til þess að uppfylla fjóra hornasteina FLIP aðrar en þær að færa fyrirlestrana út 
fyrir skólastofuna og nýta tímann betur sem kennari og nemendur höfðu til þess að 
læra saman, hafa samskipti og vinna saman verkefni. 

Baepler, Walker og Driessen (2014) skoðuðu áhrif þess að minnka setu 
efnafræðinemenda í fyrirlestrarsal um tvo þriðju og þess í stað að búa til virkt 
námsumhverfi. Til þess að bæta upp tapaðan fyrirlestrartíma voru fyrirlestrar teknir 
upp og settir á netið þar sem að nemendur gátu horft á þá utan kennslustundar. Önnur 
prófun var gerð ári seinna til þess að endurtaka rannsóknina (e. replicate study). Til 
þess að mæla árangur nemendanna voru notuð stöðluð próf og til þess að mæla 
upplifun þeirra á kennslunni var notað spurningalisti. Niðurstöður sýndu að þrátt fyrir 
að hafa minnkað tímann sem nemendur sátu í kennslustofunni þá var árangur þeirra 
jafngóður eða jafnvel betri heldur en í hefðbundum námskeiðum og upplifun þeirra var 
betri. Það bendir til þess að aukin virkni nemendanna í tímum sé jafnvel áhrifaríkari 
heldur en lengd þess tíma sem þeir fá í kennslustofunni. 

Því hefur verið haldið fram að kostir vendináms séu í raun aðeins ávöxtur virks náms 
og að þær rannsóknir á vendinámi, sem birtar hafa verið, séu takmarkaðar. Jensen, 
Kummer og Godoy (2015) gerðu rannsókn á nemendum með það að markmiði að skoða 
skilvirkni vendináms og notuðu til þess tölfræðileg gögn. Þeir notuðu til þess hálf-
tilraunasnið og báru saman tvær tegundir virks náms. Annars vegar virkt nám án 
vendináms og virkt nám með vendinámi.  Niðurstöður þeirra sýndu að árangurinn var 
eins í báðum hópum. Gögn þeirra um viðhorf nemenda sýndu að ánægjan var 
sambærileg í báðum hópunum sem mátu það að samskipti við kennarann hefðu haft 
mikil áhrif á námið þeirra og hefðu meiri áhrif en sú vinna sem að þeir höfðu gert 
heima. Niðurstöður þeirra voru á þá leið að vendinám er ekki endilega eina leiðin til 
betra náms heldur leið til að stuðla að aukinni virkni nemenda og sú virkni leiðir til betri 
skilnings og betra náms.  

Margar leiðir eru færar fyrir kennara í vendinámi og fer það eftir þörfum hvers 
námskeiðs og nemenda eins lýst er í kafla 3.5.1 um vendinám Bergmann og Sams. Fung 
(2015) prófaði hugmyndir vendináms til þess að nýta betur tímann sem hann hafði með 
nemendum í verklegri efnafræði því að mikill tími og orka fer í að útskýra fyrir 
nemendum hvernig tilraunir eru framkvæmdar og fara yfir öryggismál. Til þess að nota 
hugmyndir vendináms ákvað hann að taka upp verklegar leiðbeiningar á GoPro-
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myndavél þar sem að hann framkvæmdi tilraunina sjálfur og útskýrði um leið hvað 
hann væri að gera og hvað skipti máli í framkvæmd tilraunarinnar. Fleiri rannsóknir eru 
æskilegar á hugmyndum vendináms fyrir verklega kennslu í efnafræði en gagnlegt er að 
nemendur sjái myndrænt hvernig tilraunir eru framkvæmdar og nemendur eiga 
auðveldara með að muna tilraunina og tilgang hennar ef þeir hafa séð hana 
framkvæmda með myndrænum leiðbeiningum (Fung, 2015).  

Rannsóknirnar sem skoðaðar hafa verið sýna að flestum nemendum líkar vel að vera 
í vendinámi og að þeir urðu virkari í tímum og náðu betri og dýpri skilningi á 
námsefninu (Herreid og Schiller, 2013; Gilboy o.fl., 2015; Bishop og Verleger, 2013). 
Jafnvel þrátt fyrir að kennarar fækkuðu þeim tímum sem nemendur sátu í 
kennslustofunni þá var árangur þeirra jafngóður eða jafnvel betri heldur en í 
hefðbundum námskeiðum.  Lykilatriði í árangri nemenda er að ná fram virkni þeirra í 
tímum (Baepler o.fl., 2014).   

Vendinám hefur jákvæð áhrif á lærdómsferli nemenda, eykur virkni þeirra í tímum 
og dýpkar skilning sem leiðir til betri námsárangurs (Chao o.fl., 2015; Schultz o.fl., 2014; 
van Vliet o.fl., 2015).  Þó vantar ýmislegt í þær rannsóknir sem að hægt er að finna. 
Sérstaklega ef þær eru bornar saman við fjórar hliðar FLIP sem fjallað var um í kafla 3.2.  

Ekki er minnst á það frelsi nemenda sem nefnt er skilgreiningu á vendinámi í þessum 
rannsóknum og svo virðist sem að námsmat í ofangreindum rannsóknum sé alveg í 
samræmi við hefðbundið námsmat.  

Allar rannsóknir sem að skoða vendinám og bera það saman við hefðbundið nám 
snúa kennslunni við, fyrirlestrarnir eru færðir heim og verkefnavinna inn í skólastofuna 
en annað breytist ekki. Það getur þó talist skiljanlegt þar sem að þessar rannsóknir 
miðast gjarnan við að skoða eina breytu í einu til að fá sem markverðastar niðurstöður 
en hefur þann vankant á að þegar við breytum hefðbundnu námi í vendinám þá breytist 
svo margt annað eins og námsmat svo dæmi sé tekið.  

Eitt af því sem að skoðað verður í þessari rannsókn er námsmat og hvort það hafi 
breyst hjá þeim framhaldsskólakennurum sem notast við aðferðir vendináms. Nánar 
verður fjallað um það í niðurstöðukafla 7.1.5. 
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4 Kennslu- og uppeldisfræði og tengsl þeirra við vendinám 
Í þessum kafla verður fjallað um kennsluaðferðir, hugmyndir um flokkunarfræði Bloom 
og umfjöllunin tengd við hugmyndir um vendinám.  

4.1 Kennsluaðferðir 
Til eru mismunandi kennsluaðferðir og best er að skipuleggja kennsluna á fjölbreyttan 
hátt til þess að ná til sem flestra. Markmið með kennslunni geta verið misjöfn og 
nemendahópurinn ólíkur innbyrðis (Kidd og Czerniawski, 2010).  

Ingvar Sigurgeirsson (2013) skilgreinir kennsluaðferð á eftirfarandi hátt: „Það 
skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, 
viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“.   

Ingvar skiptir kennsluaðferðum niður í níu flokka og eru þeir:  
1. Útlistunarkennsla 
2. Þulunám og þjálfunaræfingar 
3. Verklegar æfingar 
4. Umræðu- og spurnaraðferðir 
5. Innlifunaraðferðir og tjáning 
6. Þrautalausnir 
7. Leitaraðferðir 
8. Hópvinnubrögð 
9. Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 

 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að reyna að finna hina fullkomnu 

kennsluaðferð en mjög líklegt er að það hafi verið til lítils þar sem tilbreytingin er 
mikilvæg til þess að ná til sem flestra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Kidd og Czerniawski, 
2010). 

Ef skoðað er hvar vendinám er í þessu samhengi er hægt að færa rök fyrir því að 
vendinám teljist ekki sem ein kennsluaðferð því að í vendinámi er ekki ein aðferð notuð 
til þess að koma efninu til skila til nemandans. Ef skoðaðir eru flokkarnir úr bók Ingvars 
Sigurgeirssonar má segja að vendinám sé ekki í flokki með hinum hefðbundnu 
kennsluaðferðum heldur er enn þá möguleiki á öllum kennsluaðferðum sem taldar eru 
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upp í bókinni hans. Nemandi í vendinámi getur mætt í skólann og farið í umræðutíma 
þar sem að umræðu- og spurnaaðferð er notuð eða í tíma í þar sem notuð er 
innlifunaraðferð og tjáning. Þannig gefst meiri tími í vendinámi til þess að fara í 
þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnu og takast á við sjálfstæð skapandi viðfangsefni.  
Það má því segja að vendinám eigi að hjálpa kennurum og nemendum að finna svigrúm 
og tíma til þess að nota þessar kennsluaðferðir sem fyrir eru. 

4.2 Vendinám og flokkunarfræði Bloom 
Eins og áður hefur verið vikið að byggist flokkunarfræði Blooms á því að færni nemenda 
er skipt niður á mismunandi stig og til þess að ná á næsta stig færninnar þá þarftu að 
vera búin að ná tökum á fyrra stigi (Kidd og Czerniawski, 2010).  

Flokkunarfræði Blooms skiptist í þrjú mismunandi svið eftir líkama nemandans 
höfuð, hjarta og hendur. Þessi þrjú svið líkama nemandans vísa í hlutverk þeirra sem 
eru vitsmunir, tilfinningar og hreyfingar. Bloom hvatti til þess að nýta alla þessa þrjá 
þætti í kennslu.  

Flokkar innan vitsmuna skiptast svo í sex svið; minni, skilningur, beyting, greining, 
nýmyndun og mat (e. knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and 
evaluation).  

Anderson og Krathwohl (2001) þróuðu námsmarkmið byggð á flokkunarfræði 
Bloom, Bloom endurskoðaður (e. revised Bloom). Þar er upphaflegu flokkunarfræði 
Bloom breytt lítillega og í henni er námsmarkmiðum lýst með sagnorðum en ekki 
nafnorðum og eiga að lýsa betur þeim markmiðum sem nemandinn á að ná. 
Námsmarkmið þessi eru að: muna, skilja, nota, greina, meta og skapa (e. remembering, 
understanding, applying, analysing, evaluating og creating). 

Samkvæmt kenningum Blooms og félaga leiðir einsleit kennsla til þess að kunnátta 
nemenda verði mjög ólík og mikilvægt er að finna leiðir til þess að hjálpa hverjum 
nemanda eftir þörfum. Til þess að hver og einn nemandi nái að blómstra verða 
kennarar að koma til móts við þá og mæta þeim þar sem þeir eru (Guskey, 2007). 

Í hefðbundnu námi æfir nemandinn sig í lægri stigum Bloom í skólastofunni en æfir 
hærri og erfiðari stigin heima með enga aðstoð kennara. Í vendinámi er nemandinn að 
lesa og horfa á fyrirlestur og æfa lægri stig Bloom heima hjá sér en hin hærri og flóknari 
stigin, að nota, greina, meta og að skapa eru æfð í skólanum undir handleiðslu kennara 
og með samvinnu samnemenda (Bormann, 2014). 
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Vendinám gerir kennaranum kleift að vera nærri nemendum sínum þegar þeir iðka 
hærri stig flokkunarfræði Blooms, greiningu, nýmyndun og mat (Gilboy, Heinerichs og 
Pazzaglia, 2015).  

Ef vel á að vera er vendinám ekki einfalt mál og getur verið nokkuð flókið í 
framkvæmd. Notkun vendináms í kennslu krefst nýrrar þekkingar, nýrra aðferða og 
tæknikunnáttu.  
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5 Hugtök og hugmyndir um starfssamfélög 
Hér verður fjallað um hvað starfssamfélag er og hugtök þess útskýrð. Fjallað verður um 
þá þætti sem vert er að hafa í huga þegar vettvangur starfssamfélags er valinn og hvaða 
þarfir þarf að meta fyrir það. Hugtökin eru útskýrð í þessum kafla en þarfir 
starfssamfélags kennara með áhuga á vendinámi verða svo metnar út frá þeim þáttum 
og lýst nánar í kafla 9. 

5.1  Starfssamfélag 
Þar sem að eitt af markmiðum þessa verkefnis er að búa til vettvang fyrir starfssamfélag 
kennara með áhuga á vendinámi er vert að huga að því hvað starfssamfélag er og 
hvernig hægt er að búa til vettvang fyrir það.  

Starfssamfélag (e. community of practice) er hópur fólks með sameiginlegt 
áhugamál eða verksvið sem deilir þekkingu sín á milli til þess að læra saman og hvert af 
öðru. Víða er hægt að finna starfssamfélög á netinu svo sem hópa á samfélagsmiðlum 
þar sem að fólk lærir hvert af öðru tengt mismunandi viðfangsefnum. Starfssamfélag 
getur verið sjálfsprottið í kring um sameiginleg áhugamál eða málefni en einnig verið 
stofnað með ákveðið námsmarkmið í huga (Wenger, 1998). 

Tilgangur þess að mynda fagsamfélag eins og starfssamfélag er m.a. til þess að 
hjálpast að við að þróast í starfi og læra hvert af öðru. Við það tengjast einstaklingar 
saman með ákveðnum gildum sem getur svo aukið starfsánægju og ánægju yfir því að 
þekkja aðra sem skilja viðhorf þeirra og að tilheyra áhugaverðum hópi. Smám saman 
myndast einstakt viðhorf á viðfangsefni þeirra þegar þeir sameina þekkingu, aðferðir og 
venjur (Wenger, McDermott og Snyder, 2002). 

Starfssamfélag tengist og byggist á hugmyndum um að læra hvert með öðru og milli 
manna. Innan starfssamfélags eru ólíkir einstaklingar sem fást við sömu hluti og hafa 
sameiginlega sýn á eitthvað málefni eða grein en ræða jafnvel mismunandi skoðanir 
innan þess. Wenger (1998) bendir á að öll tilheyrum við starfssamfélagi að einhverju 
leyti og á einhverjum tímapunkti, heima, í vinnunni, í skólanum og í áhugamálum okkar. 
Þessi samfélög breytast með tímanum og tækninni.  

Til þess að finna vettvang á netinu fyrir starfssamfélag er mikilvægt að gera sér grein 
fyrir hvert sé hentugt stafrænt kjörlendi (e. digital habitat) fyrir starfssamfélagið 
(Wenger, White og Smith, 2009). Stafrænt kjörlendi er sú tækni sem hentugt er að nota 
með tilliti til þarfa starfssamfélagsins. Sem dæmi má nefna þá eru samfélagsmiðlar 
gjarnan hentugt stafrænt kjörlendi fyrir samskipti milli einstaklinga innan 
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starfssamfélagsins og vefsíðu til að safna saman því efni og þeim fróðleik sem til verður 
innan starfssamfélagsins. Finna má ýmsa hlutvirkja (e. affordances) í hverri tækni en 
hugtakið hlutvirki  er notað um þá möguleika sem að liggja í tækninni. Mögulegt er að 
greina mörg mismunandi not í tækninni og stundum eru það notendur tækninnar sem 
greina nýja hlutvirkja sem framleiðendur hafa jafnvel ekki séð fyrir (Wenger o.fl., 2009).  

Þegar starfssamfélag starfar á netinu taka einstaklingar innan starfssamfélagsins oft 
að sér hin ýmsu hlutverk og oft tekur einhver að sér það hlutverk að vera tæknilóðs (e. 
technology steward). Tæknilóðs er sá eða þeir einstaklingar sem að halda utan um 
tæknimöguleikana. Þeir eru ekki endilega sérfræðingar í tölvumálum en verða þeir sem 
leitað er til um tæknina. Stundum verður einstaklingur sjálfskipaður tæknilóðs vegna 
áhuga og kunnáttu (Wenger o.fl., 2009). 

Við stofnun vettvangs fyrir starfssamfélag á netinu getur verið gagnlegt að gera sér 
grein fyrir gerð og þörfum þess starfssamfélags sem um ræðir og taka það til greina 
þegar velja á vettvang. Hvaða tækni mun styðja við starfssamfélagið? Starfssamfélag 
sem slíkt er óháð tækni og því er gjarnan sú tækni notuð sem er aðgengileg hverju sinni. 
Algengt er að nota Facebook fyrir hópkennd, vef fyrir afurðir, Twitter fyrir umræður og 
YouTube til að geyma myndskeið. Eftir því sem tæknin þróast getur hið stafræna 
kjörlendi breyst.  

Wenger o.fl. (2009) skiptu upp þörfum starfssamfélags í níu þætti sem gagnlegt 
getur verið að líta á þegar fundinn er vettvangur fyrir starfssamfélag sem tekur tillit til 
þarfa þess. Áður en vettvangur fyrir starfssamfélag kennara er stofnað verða þessir 
þættir skoðaðir. 

Níu þættir starfssamfélags sem sjá má á mynd 1 verða útskýrðir hér í næstu 
málgreinum. 
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Mynd 1. Níu þættir Starfssamfélags 

1. Fundir (e. meetings) 
Einn liður sem meta þarf eru fundir . Meta þarf hver þörf starfssamfélagsins er til þess 
að funda eða hittast og hvernig það þarf að gerast.  Sum starfssamfélög byggjast á 
reglulegum fundum og beinum samskiptum þar sem nauðsynlegt er að fólk hittist 
reglulega á meðan önnur samfélög þurfa lítið á því að halda. 

2. Opnar umræður (e. open ended conversations) 
Þegar vettvangur starfssamfélags er stofnaður er gagnlegt að taka afstöðu til þess 

hversu mikilvægt það er að einstaklingar innan starfssamfélagsins geti átt í opnum 
umræðum við hvert annað og hvernig þær fara fram. Hvort að umræðum sé stýrt af 
stjórnanda eða hvort að einstaklingar innan starfssamfélagsins geti talað frjálst við alla 
um efni sem viðkemur áhugasviði samfélagsins. 

3. Verkefni (e. projects)  
Gagnlegt er að skoða það hvort að þörf sé á því að verkefni séu unnin af 

starfssamfélaginu og hvort að vinnuhópar starfi innan starfssamfélagsins. Ef svo er þá 
þarf að finna þeim vinnuhópum vettvang. 

4. Efni (e. content)  
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Efni starfssamfélagsins eða efniviður þess getur verið mjög afmarkað eða opið eftir 
því sem við á. Sum starfssamfélög hafa mjög afmarkað efni á meðan önnur eru 
tiltölulega opin og þróast eftir hentugleika. 

5. Aðgengi að sérfræðikunnáttu (e. access to expertise) 
Aðgengi að sérfræðikunnáttu getur skipt miklu máli fyrir sum starfssamfélög og 

jafnframt aðgengi að sérfræðingum í málefnum starfssamfélagsins þannig að þeir sem 
hafa spurningar geti sent þær inn og fengið svör við þeim. Það getur verið styrkur fyrir 
samfélagið í heild. Margar leiðir eru notaðar og þar má nefna beinar spurningar til 
sérfræðinga eða sérfræðingar eru kallaðir sérstaklega til svara á einhverju ákveðnu 
tímabili.  

6. Tengslamyndun (e. relationships) 
Tengslamyndun og persónuleg tengsl geta verið mjög mismunandi innan 

starfssamfélagsins og stjórnast það að hve miklu leyti tengslamyndum skiptir máli fyrir 
samfélagið í heild eða einstaklinga innan þess. Wenger og félagar (2009) segja að innan 
starfssamfélags þekkist fólk en með því er ekki endilega átt við að fólk þekkist 
persónulega heldur að hægt sé að komast að því hverjir eru meðlimir í hóp. Þannig 
getur fólk komið sér í samband hvert við annað á einn eða annan hátt og 
einstaklingarnir innan samfélagsins vita hver af öðrum. Samskiptin geta farið fram bæði 
óformlega og formlega.  

7. Einstaklingsþátttaka (e. individual participation) 
Einstaklingsþátttaka innan starfssamfélaga getur verið misjöfn og í sumum 

starfssamfélögum skiptir hún miklu máli. Misjafnt er innan samfélaga hversu mikilvæg 
einstaklingsþátttaka er og hvernig henni er háttað. Mörg starfssamfélög þrífast ekki 
nema einstaklingsþátttaka sé mikil og það heldur starfssamfélaginu lifandi.  

8. Samfélagsgerð (e. community cultivation) 
Samfélagsgerð er þáttur sem lýsir því hvernig samfélagið er uppbyggt og hvernig 

samskipti eiga sér stað. Samfélagsgerð lýsir því til að mynda hvort að starfssamfélagið 
sé lýðræðissamfélag eða hvort stjórnunin sé lóðrétt og reglur strangar. Misjafnt getur 
verið hvernig starfssamfélög byggjast upp og hvernig þeim er stýrt og fer það eftir 
þörfum þeirra.  Einnig getur verið mjög mismunandi hvernig menningin er innan 
starfssamfélagsins og hvernig fólk upplifir sig sem hluta af samfélaginu.  

9. Hvaða tilgangi þjónar starfssamfélagið (e. serving a context)  
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Tilgangurinn sem starfssamfélagið þjónar setur tóninn fyrir samfélagið og 
samskiptin innan þess. Samskipti einstaklinganna innan félagsins snúast um eitthvað 
ákveðið efni. Hvað ætla einstaklingar innan starfssamfélagsins að læra saman og fjalla 
um? 

Í þessum kafla var farið í gegn um helstu hugtök, tilgang og þarfir starfssamfélaga en 
tilgangurinn með því var að styðjast við þessi hugtök og þarfir við stofun vettvangs 
kennara sem áhuga hafa á vendinámi. Í kafla 9 verður nánar fjallað um stofnun þess 
vettvangs þar verða ofangreindir níu þættir metnir og hafðir til hliðsjónar. 

5.2 Menntamiðja og torgin 
Á Íslandi hafa sprottið ýmis starfssamfélög en eins og áður sagði geta þau verið 
sjálfssprottin kring um sameiginleg áhugamál eða málefni en einnig verið stofnuð með 
ákveðið námsmarkmið í huga. Hér fyrir aftan verður Menntamiðja kynnt sem og torgin 
sem tengjast henni. 

Menntamiðja var sett á laggirnar árið 2012 til að styðja við starfsamfélög kennara á 
netinu og til að auka tengsl fræðasamfélagsins við kennara og annað skólafólk . 
Menntamiðja byggist á hugmyndafræði (Wenger, 1998) um starfssamfélög eins og 
fjallað var um í kafla 5.1.   

Að baki Menntamiðju standa sex stofnanir en það eru Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, 
Kennarasamband Íslands, Háskólinn á Akureyri og Reykjavíkurborg. 

Á Menntamiðju er að finna hin ýmsu torg sem tengjast ýmsum viðfangsefnum. 
Hvert torg sem tengist inn á síðu Menntamiðju er vettvangur starfssamfélags. 
Stærðfræðitorg er vettvangur stærðfræðikennara sem tengir saman einstaklinga með 
áhuga á stærðfræðikennslu og þar er að finna tengil á lokaðan hóp stærðfræðikennara 
á facebook þar sem að kennarar geta talað saman og deilt hugmyndum. Fleiri torg 
tengjast inn á Menntamiðju en þar er að finna tungumálatorg, fullorðinsfræðslutorg, 
heimspekitorg, náttúrutorg, starfsmenntatorg, UT-torg og það nýjasta, framtíðartorg. 
Markmið Menntamiðju er að virkja hópa sem hafa þekkingu, áhuga og erindi í 
margbreytilega orðræðu um þróun menntunar og skólamála, s.s. kennara, 
skólastjórnendur, fræðimenn, stefnumótendur og ekki síst nemendur í 
menntunarfræðideildum háskólanna – þ.e. nýliðana, sem eru oft öflug uppspretta 
frjórra hugmynda (Menntamiðja, e.d.). 
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Með þessu verkefni bætist vendinámstorg við blómlega flóru starfssamfélaga 
kennara inn á Menntamiðju sem á að gagnast þeim sem hafa áhuga og erindi inn á 
umræðu um vendinám. 
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6 Rannsóknin 
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina og framkvæmd hennar. Skoðað var 
vendinám framhaldsskólakennara og leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum 
sem settar eru fram í þessari rannsókn.  Til þess að svara þeim spurningum voru tekin 
viðtöl við framhaldsskólakennara sem nota aðferðir vendináms. Rætt var við fjóra 
kennara í Háskólabrú Keilis en einnig við einn kennara í framhaldsskóla á 
höfuðborgarsvæðinu.  

6.1 Rannsóknarspurningar 
Leitast var við að svara þremur rannsóknarspurningum. 

Hver er reynsla framhaldsskólakennara sem hafa notast við vendinám? 
Hvernig er þeirra kennslu háttað? 
Hvaða upplýsingar væri gott að hafa aðgengilegar til þess að setja á vendinámstorg? 

6.2 Aðferðarfræði, rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 
Meginmarkmið rannsóknarinnar verður að kanna hvernig framhaldsskólakennurum, 
sem notast hafa við þetta fyrirkomulag, hefur gengið og hvaða upplýsingar þeir myndu 
vilja sjá á upplýsingarsíðu fyrir kennara sem áhuga hafa á því að venda sinni kennslu. 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði og rannsóknaraðferð sem beitt var 
við framkvæmd þessarar rannsóknar. Notast var við tilviksrannsóknarsnið og 
framkvæmd var tilviksrannsókn (e. case study).  

Markmið tilviksrannsókna er að gefa eins góða lýsingu á aðstæðum eða atviki og 
hægt er. Tilviksrannsókn er eitt margra rannsóknarsniða sem flokkast sem eigindleg 
rannsóknaraðferð. Tilviksrannsóknir byggja ekki á sérstakri heimspeki á sama hátt og 
aðrar nálganir í þeim eru fá tilvik skoðuð í smáatriðum og því velur rannsakandi fá tilvik 
með það að markmiði að öðlast góðan skilning á rannsóknarefninu (Lichtman, 2013).  

Tilviksrannsókn hentar vel þegar rannsakandi er með fámennt úrtak og vill ná 
djúpum skilningi á reynslu viðmælenda. Rannsakandi notar ýmsar aðferðir til að nálgast 
gögn svo sem þátttökuathuganir, beinar athuganir, viðtöl og greiningu fyrirliggjandi 
gagna. Tilviksrannsóknir eru algengar í menntarannsóknum þar sem bekkir, deildir og 
skólar eru gjarnan þau tilvik sem eru skoðuð eru (Lichtman, 2013).  

Í þessari rannsókn var gögnum aflað með viðtölum við fimm 
framhaldsskólakennara. Þessi rannsókn býður ekki upp á að segja mikið um þýðið en 
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það kemur ekki að sök þar sem að það er ekki markmið hennar að koma með tilgátur 
þess efnis. Tilvikin í tilviksrannsóknum geta verið álitin lýsandi fyrir tiltekinn hóp eða 
valin vegna sérstakra einkenna (Lichtman, 2013). Tilvikin í þessari rannsókn eru hópur 
framhaldsskólakennara sem notast hafa við hugmyndafræði vendináms í sinni kennslu. 
Því voru viðtöl tekin við kennara sem hafa notað vendinám í sinni kennslu.  

Til þess að ná fram miklum upplýsingum og öðlast skilning á viðhorfi kennaranna, 
eins og lýst er hér að framan, voru tekin opin viðtöl við framhaldsskólakennara til að fá 
fram þeirra viðhorf og upplifun á því að breyta kennsluháttum sínum og notast við 
aðferðir vendináms. Forathugun var gerð á vendinámi haustið 2014. Hún var hluti af 
námskeiðinu Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun og þar kynntist ég vendinámi 
fyrst og heimsótti Keili. Í framhaldinu mætti ég á ráðstefnu Keilis um vendinám vorið 
2015.  

Viðtölin í þessari rannsókn eru öll tekin á vorönn 2016. Ég hitti viðmælendur mína á 
vinnustað þeirra og á milli okkar skapaðist gott traust. Fjórir kennarar kenna í 
háskólabrú Keilis en einn í hefðbundnum framhaldsskóla.  Kennararnir voru valdir eftir 
hentugleikaúrtaki. Til þess að undirbúa rannsóknina voru heimildir lesnar um vendinám 
og einnig aðrar rannsóknir. Spurningalisti var útbúinn fyrir viðtöl við kennara með það 
að markmiði að ná utan um reynslu þeirra af vendinámi. Rannsóknin mun miðast að því 
að nota reynslu þeirra til þess að byggja upp torg fyrir kennara með áhuga á vendinámi. 

Kennarar Keilis, sem rætt var við, voru Þorsteinn og Hjördís sem kenna íslensku, 
Hrafnhildur stærðfræðikennari og Sigrún dönskukennari. Þau hafa öll nokkurra ára 
reynslu í að kenna í vendinámi og hafa þróast saman sem vendinámskennarar innan 
Keilis en Keilir byrjaði að nota vendinám markvisst árið 2012.  Hjördís kennir einnig í 
Mennaskólanum við Sund og hefur því samanburð sjálf á vendinámi í Keili og kennslu 
sinni í MS. Einnig var rætt við Áslaugu efnafræðikenna í framhaldsskólanum í Garðabæ 
en hún hefur einnig nokkurra ára reynslu í að kenna í vendinámi. Áslaug er með annan 
bakrunn en kennarar Keilis þar sem að hún hefur verið að þróa sínar aðferðir í 
vendinámi ein og vinnur í ólíku umhverfi. Áslaug kennir líka eftir hefðbundum leiðum en 
kennir einn áfanga í vendinámi. Rannsóknargögn sem koma fram í þessari ritgerð teljast 
rekjanleg og því hefur fengist leyfi þátttakenda fyrir að birta þau undir þeirra nöfnum.   

6.3 Spurningar 
Leitast var við að hafa spurningarnar eins opnar og kostur var til þess að skapa tækifæri 
fyrir kennarana að segja frá sinni reynslu frjálslega og fá fram kjarnann í þeirra reynslu. 
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Spurningarnar gefa ákveðinn ramma sem fylgt er til þess að gera gagnagreiningu 
auðveldari en of mikil afmörkun getur verið takmarkandi í opnum viðtölum (Lichtman, 
2013). Í þessari rannsókn voru tekin opin eða hálfopin viðtöl við kennara sem síðan 
voru skrifuð niður, svörin flokkuð og aðalatriði tekin saman. 

Spurningarnar voru eftirfarandi: 
1. Hvernig skilgreinir þú vendinám? 
2. Hverjir eru kostir vendináms? 
3. Hverjir eru gallar vendináms? 
4. Að hvaða leyti hafa kennsluaðferðir þínar breyst eftir að hafa tekið upp 

vendinám? 
5. Hvernig er námsmat í þínu námskeiði, er það á einhvern hátt frábrugðið því 

sem þú notaðir áður en þú byrjaðir að nota vendinám ? 
6. Hvað myndir þú segja við kennara sem er að spá í að breyta sínum aðferðum 

í átt að vendinámi? 
7. Hvaða tæknilegu áskorunum stóðst þú frammi fyrir? 
8. Hvaða upplýsingar telur þú vera nauðsynlegar að kennari komi á framfæri til 

nemenda sem eru að hefja sitt vendinám? 
Nú koma spurningar sem snúa að vendinámstorgi: 

9. Hvað finnst þér nauðsynlegt að komi fram á upplýsingasíðu fyrir kennara á 
vendinámstorgi? 

10. Hvaða upplýsingar vantar fyrir kennara sem er að byrja og veit ekki hvernig 
eða hvar hann á að byrja? 

11. Hvernig telur þú vera unnt að skapa greiða leið til netsamskipta milli kennara 
sem vilja tala saman um aðferðir vendináms, skiptast á hugmyndum og fá 
hjálp? 

6.4 Greining og úrvinnsla  
Að loknum viðtölum voru þau afrituð og fundnar meginniðurstöður þeirra. Í 
eigindlegum rannsóknum eru viðtöl gjarnan greind á tvennan máta. Annars vegar með 
kóðun og hins vegar með þemun (Lichtman, 2013). 

Niðurstöður úr viðtölunum voru lesin og greind eftir þemun en þau þemu voru í takt 
við spurningarnar, og þá aðallega sem einkenni, kostir, gallar og aðferðir kennara við 
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námsmat og kennslu. Einnig voru spurningarnar er varða vettvang teknar saman í 
samskipti og nauðsynleg atriði fyrir kennara sem vilja prófa vendinám. 

6.5 Réttmæti og áreiðanleiki 
Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru notuð til að lýsa gæði rannsókna og þeirra 
rannsóknargagna sem safnað er. Þau hafa ekki að öllu leyti sömu merkingu í 
eigindlegum og megindlegum rannsóknum. 

Réttmæti er upphaflega megindleg skilgreining en í eigindlegum rannsóknum getur 
verið flókið að meta réttmæti rannsóknanna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Til þess að auka réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum er gjarnan 
talað um hversu mikilvægt hlutverk rannsakandans er ásamt trúverðugleika og 
traustleika gagnanna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Eftir viðtölin voru niðurstöðurnar sendar á viðmælendur sem samþykktu kaflann 
sem og samþykktu að koma fram undir nafni. 
 

 
 



46 

7 Niðurstöður 
Niðurstöður úr rannsókninni voru flokkaðar eftir svörum og rýnt í þær. Þær niðurstöður 
sem fengust úr viðtölum við kennarana voru notaðar til að gera vendinámstorg á 
Menntamiðju með aðgengilegum upplýsingum fyrir kennara sem áhuga hafa á 
vendinámi.  

7.1 Niðurstöður úr viðtölunum 
7.1.1 Skilgreining á vendinámi 
Með þessari spurningu var markmiðið að sjá hvernig kennararnir litu á vendinám og 
hvernig þeir skilgreindu það í stuttu máli.  

Þorsteinn segir að hugtakið vendinám eitt og sér feli í sér að „snúa þessu öllu á 
hvolf“ að því leyti að það sem að áður fór fram í kennslustofunni fer núna fram á 
internetinu og það sem nemendur gerðu áður heima hjá sér, hin hefðbundna 
heimavinna er þá færð í skólann sem verkefnavinna í hóp eða einstaklingsvinna með 
kennarann til staðar til þess að leiðbeina þeim. Þorteinn segir að undir því séu svo alls 
konar leiðir sem hægt er að fara. 

Hrafnhildur skilgreinir vendinám svipað eða að innlögnin sé í þessu fyrirlestrarformi 
á netinu og þar sé námsefnið aðgengilegt öllum eftir hentugleika sem kennarinn væri 
annars að þylja allt uppi á töflu. Hún segir að nemendur undirbúi sig frekar með því að 
horfa á stutta innlögn heima hjá sér heldur en að lesa og reikna sjálf heima. Í tímanum 
reikni þau svo dæmi með kennarann aðgengilegan. Tíminn nýtist þá í verkefnavinnu.  

Sigrún skilgreinir vendinám þannig að með vendinámi sé verið að leggja áherslu á 
það hvernig tíminn með kennaranum sé best nýttur og hefur ávallt þessa setningu frá 
Bergmann og Sams að leiðarljósi: “what is the best use of your face to face time” og að 
mikilvægt sé að nemendur séu virkir í tímum í vendinámi.  

Hún segir að með þetta að leiðarljósi sendi hún alla eða part af innlögninni heim. 
... bara svona að ganga út frá því, og þá á einhvern hátt, að senda innlögnina 
heim, hvort sem það er í formi upplesturs eða fyrirlesturs eða YouTube 
myndbandi sem kennarinn hefur ekki búið til eða jafnvel kafla í bók -ish eða 
hvað það er sem liggur fyrir í tímanum og nemendur komi undirbúnir og 
tíminn fari í að nemendur séu virkir og kennarinn sé meira eins og 
klappstýran í tímanum og ég held að það sé minn skilningur á þessu, þetta 
er svo miklu meiri hugmyndafræði heldur en bara myndbönd.  
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Hjördís skilgreinir vendinám þannig að kennarinn skipti um hlutverk. Hann sé ekki að 
kenna inni í stofunni og að allar upplýsingar sem kennarinn þurfi að koma á framfæri 
hvort sem um er að ræða fyrirlestra eða útskýringar á verkefnum eru settar á netið í alls 
konar formi en aðallega myndbandaformi. Með því sé tíminn nýttur í vinnu þar sem að 
nemendur eru virkir. Heimanámið og verkefnavinnan færist yfir í skólann. Hjördís segir 
að þannig verði til annað heimanám sem er að undirbúa sig fyrir skólann til að fá sem 
mest út úr tímanum. Hún segir mikilvægt að nýta þennan tíma vel sem nemendur og 
kennarar hafa saman og telur tímaeyðslu fyrir nemendur að vera með sér í tvo tíma þar 
sem að hún væri að tala því hún geti sagt það á styttri tíma í myndbandi. 

Áslaug segir að í stuttu máli sé vendinám útskýrt á þann hátt að fyrirlestrar séu 
heima og heimavinnan í tímum en ástæða og markmið vendináms sé annað og meira 
og spyr sig hvers vegna nemendur eigi að eyða dýrmætum tíma í að horfa á kennarann 
skrifa einhverjar formúlur upp á töflu sem þau geta alveg eins gert heima og nýta 
tímann í að reikna og þannig gangi vendinám út á það að nýta tímann betur sem 
nemendur hafa í kennslustofunni með kennara.  

Þegar öll þessi svör eru skoðuð þá sést að fyrsta svar viðmælanda er að öllu sé snúið 
á hvolf en þegar nánar er skoðað þá svara þau að tilgangurinn sé að breyta hlutverki 
kennarans og nýta dýrmætan tíma í annað en fyrirlestra. 
7.1.2 Kostir vendináms 
Með því að spyrja kennarana um kosti vendináms var hugsunin sú að fá botn í hvers 
vegna kennarar kenna eftir aðferðum vendináms og jafnframt að skoða hvort að 
samræmi sé á milli þess sem þeir telja vera kosti vendináms og reynslu annarra eins og 
t.d. Bergmann og Sams (2012) sem og þeirra rannsókna sem skoðaðar voru og fjallað er 
um í kafla 3.6.  

Þorsteinn telur það til kosts að allt frá kennaranum sé á netinu þannig að nemendur 
geti nálgast það hvar og hvenær sem þeir vilja og það ætti þá enginn að missa af neinu 
þannig geti nemendur hlustað eins oft og þeir vilja á fyrirlestra og eftir hentugleika.  

Einnig segir hann að með vendinámi náist samvera í tímum þar sem að nemendur 
vinna saman í verkefnavinnu og kennarinn er til staðar til þess að leiðbeina þeim og 
segist hann kynnast nemendum betur. Hann segir að eftir að hann fór að nota aðferðir 
vendináms þá hafi hann hugsað enn lengra og spyrji sig hvers vegna hann sé eiginlega 
með skólastofu: 
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Þess vegna fer maður að hugsa, hvers vegna er maður með skólastofu, því 
nemendur vilja ekki endilega sitja í skólastofunni, því þeir vilja kannski 
frekar sitja inni í matsal, finnst gott að vinna þar, eða eru á bókasafni eða 
eitthvað og líka spyr maður sig spurninga, hvers vegna er maður með 
stundaskrá, af hverju eru þau eru ekki bara með verkefni á döfinni og þeir 
þurfa að forgangsraða sjálfir en þessar pælingar komu ekki fyrr en ég fór að 
horfa á þetta frá þessu sjónarhorni, hér eru nemendur að vinna og ef þeir 
eiga eftir að gera eitthvað í dönsku þá finnst mér að þau eigi að geta gert 
það. Þannig tengist vendinám svo mörgum öðrum pælingum um kennslu 
eins og uppröðun í skólastofu og samvinnu og stundarskrá og fleira. 

Hrafnhildur segist vera fegin að hafa hætt þessari endurtekningu eins og hún orðaði 
það, kennslan sé meira lifandi í dag og tími hafi skapast til þess að auka virkni nemenda. 
Hún er sammála Þorsteini um að það sé mikill kostur að nemendur geti skoðað 
upptökurnar heima eftir hentugleika og svo mæta þeir í tíma með spurningar er varða 
efni sem þeir ekki skildu og þurfa meiri útskýringar á. Hún eyðir meiri tíma í 
einstaklingsaðstoð en áður. 

Sigrún nefnir einnig sem kost að upplýsingarnar eru til staðar þegar nemendanum 
hentar og segir það gera námið einstaklingsmiðaðra. Hún segir að það sé auðveldara að 
gefa hverjum og einum tíma til þess að hjálpa þeim og forgangsraða náminu með 
nemandanum.  

Hjördís segir að nemendurnir séu virkir í tímum og allt efnið sé aðgengilegt eftir 
hentugleika. Hún segir líka að verkefnin sem eru unnin séu ekki gerð í flýti eða af 
misskilningi og hún segist geta fylgst betur með verkefnavinnu og ritgerðarsmíð sem 
hentar vel þegar hún kennir unglingum í framhaldsskóla. 

... þá sendi ég nemendur heim og áttu að gera ritgerð þá fær maður 
stundum ritgerðir sem er nokkuð augljóst að þessi nemandi hefur ekki gert 
sjálfur. Kannski einhver annar gert hana eða gömul ritgerð en ef að ritgerðin 
er unnin á staðnum að mestu leyti þá getur maður aðstoðað nemandann 
þegar hann þarf og nemandinn er að vinna verkefnið, þó að það séu 
undantekningar að þetta komi upp en þá er þetta stundum svoleiðis. 

Hún segir þó að í sambandi við verkefnavinnu og ritgerðarsmíð sé aðalkosturinn sá 
að nemendur sitja ekki einir heima að glíma við erfið verkefni án aðstoðar. Kennarinn er 
til staðar til að hjálpa nemandanum.  
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Fyrsta svar Áslaugar var að „þau fá mig meira“ og segir að nemendur fái meiri tíma 
til að spyrja og meiri hjálp við dæmin. Hún upplifir minni togstreitu sem kennari og segir 
að stundum hafi hún verið búin að eyða löngum tíma og í sumum tilfellum hálfa 
kennslustund í að skrifa eitthvað upp á töflu og útskýra og taka sýnidæmi. Síðan setti 
hún nemendum fyrir að vinna dæmi sem voru eins og þau sem hún hafði fjallað um en 
samt áttu þau erfitt með dæmin. Núna getur hún nýtt tímann í að reikna og hjálpa 
nemendum og hálfur tíminn fer ekki í að vera uppi á töflu.  

Þau fá mig meira. Meiri tíma til að spyrja og fá hjálp við dæmin og ég upplifi 
minni frústrasjón af því að maður var að eyða fullt af tíma til að skrifa 
eitthvað upp á töflu. Kannski meira en hálfan tímann, skrifa eitthvað, 
útskýra eitthvað, taka sýnidæmi, og svo: „jæja nú skulið þið gera dæmi 1-5“ 
og dæmi 1 er nákvæmlega eins og sýnidæmið uppi á töflu, það er bara 
natríum í því en ekki klór skiluru? Og svona einn þriðji plús skildu ekki hvað 
átti að gera og ég búin að eyða fullt af tíma til að útskýra það, þannig að til 
hvers? 

Þrátt fyrir að Áslaug hafi hætt töflukennslu í efnafræði þá fjölgaði ekki þeim 
nemendum sem eiga erfitt með dæmin þegar þau eiga að byrja að reikna en hún hefur 
meiri tíma til að hjálpa þeim.  

Eins og kemur fram hér að framan eru margir og mismunandi kostir við vendinám 
og kostunum verður ekki lýst í einni setningu. Fram kemur að með vendinámi aukast 
samskiptin milli nemenda og kennara og svo virðist sem að allir kennararnir séu fegnir 
að losna við það að endurtaka sig mikið uppi á töflu. Einnig er tíminn að nýtast vel hjá 
þeim öllum í vinnu þar sem að nemendur eru virkir og vinna að verkefnum. 
7.1.3 Gallar vendináms 
Spurt var út í galla vendináms og hvort að þeir kennarar sem þekkja það af eigin raun 
geti sagt frá helstu göllum þess. 

Einn galli er á vendinámi sem kennararnir eru allir sammála um en hann er sá að 
nemandi getur ekki spurt kennara spurninga á meðan hlustað er á fyrirlestur heima. 
Nemendur þurfa að skrifa niður þær spurningar sem vakna og mæta í tímann með þær.  

Þorsteinn átti erfitt með að finna galla á vendinámi og fannst þeir frekar vera 
útfærsluatriði eða hlutir sem kennari þarf að vera meðvitaður um og vinna með. Sem 
dæmi nefnir hann að vendinám geti verið mjög krefjandi fyrir kennarann og að 
kennarinn þurfi að vera skapandi í fyrirlestrum og verkefnavinnu og að það taki tíma að 
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venjast því. Hann segir að kennarinn þurfi að vera meðvitaður um hversu mikið 
vendinám breyti kennslunni og því reyni á kennarann vera nógu skapandi í 
verkefnavinnu til að fylla upp í þann tíma sem að myndast við að færa innlögnina heim.  

Einnig bendir Þorsteinn á það að vendinám geri miklar kröfur til samvinnu nemenda, 
og það henti ekki öllum, en nefnir einnig að með því að vera meðvitaður um það þá sé 
hægt að vinna með það. 

Þá nefnir Þorsteinn galla sem hann á erfitt með að finna lausn á en það er að 
fyrirlestrar og verkefnavinna passi saman og tengir það við erfiðleika við að fylgja 
námsbókinni en þó er hann ekki viss um að það einskorðist við vendinám: 

Það að verkefnavinnunni í sinki við hvert annað samhliða þannig að þetta 
kallist á og það finnst mér erfitt. Kannski er maður að vinna verkefni í tvær 
vikur, kannski um Sölku Völku eftir Halldór Laxness og hvað á ég þá að gera í 
fyrirlestur, á ég þá að gera bara smá fyrirlestur um Sölku Völku eða hvað á 
ég að setja allt annað á hold, bókmenntasagan á hold á meðan, en þetta er 
útfærsluatriði því við erum svo bundin við námsbókina og þá erum við alltaf 
að hugsa um þetta efni sem þarf að komast yfir, að maður verður að hugsa 
soldið út fyrir kassann. Námið verður að vera verkefnamiðað en ekki 
lestrarmiðað eða yfirferðarmiðað. 

Hrafnhildur segir erfiðleika fylgja því þegar nemendur koma óundirbúnir í tíma. Þá 
verða umræður ekki nógu áhrifaríkar og kennarinn fari þá jafnvel að seinka yfirferðinni. 
En hún segir það ekki ganga til lengri tíma og hún verði bara að halda áfram. Hún bætir 
við að þó að umræður verði ekki líflegar þá geti verkefnatíminn verið góður því hver og 
einn er að reikna á sínum stað og kennarinn sé til staðar til að aðstoða.  

Sigrún segir að allar aðferðir hafi galla og því sé mikilvægt að meðvitaður um gallana 
og vera ekki með eitthvað trúboð. Hún segir að vendinám sé sniðug leið sem gjarnan 
megi nota meira af en gert sé í dag en það sé líka alveg í lagi að vera bara með góðan 
fyrirlestur og henni þykir gaman að upplifa það með nemendum sínum.  

Ég hef átt þannig móment með mína nemendur, að hérna, þar sem að þau 
eru bara að sitja og drekka í sig málfræðifyrirlestur sem áður gerðist aldrei, 
þau bara sofnuðu strax. Þau eru þá orðin þyrst í fyrirlestur að það er bara 
geðveikt stuð og það er dáldið góð tilfinning og vendinám er mjög krefjandi 
fyrir nemendur og það er kannski eitthvað sem ég hafði ekki hugsað áður 
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sem kennari hvað þetta reynir á nemandann að vera alltaf svona virkur í 
tímum en það er mjög gagnlegt. 

Hún nefnir einnig eins og Hrafnhildur að það geti verið erfitt þegar nemendur hlusta 
ekki heima en þá reyni á kennarann sem þarf að vita hvernig bregðast eigi við því. Hún 
varar við því að í falla í þá gryfju að fara að endurtaka fyrirlesturinn. 

Það var einn algengasti feillinn sem við gerðum til að byrja með því þá 
náttúrulega ef að maður segir við hópinn „voru ekki allir búnir að hlusta” og 
það eru kannski bara einhverjir tveir eða þrír búnir að hlusta þá fara að 
segja fyrirlesturinn aftur en það er ekki sanngjarnt gagnvart þeim sem að 
hlustuðu heima og þú getur bókað það að þá er enginn búinn að hlusta 
næst. 

Hjördís segir að vendinám sé kúnst og mikilvægt sé að fá nemendur til þess að vera 
með í vendináminu. Hún segir það ganga betur í Keili þar sem að nemendur séu vanir 
því að námið sé byggt þannig upp og kynnt markvisst fyrir nemendum heldur en í MS. 
Hún segir að margir leiti leiða til þess að hafa aðhald, eins og láta nemendur svara 
spurningum til að sýna fram á það að þau hafi undirbúið sig heima en segist ekki sjálf 
vinna þannig. 

Áslaug segir að vendinám sé ekki fyrir alla og það sama gildi um allar aðferðir. Ekkert 
henti öllum. En að stærsti gallinn við vendinám, og í raun allt annað nám, sé það að 
kennari í vendinámi ætlast til þess að nemendur séu búin að gera eitthvað heima en svo 
eru þau ekki endilega búin að því. Hún hefur brugðist við því með því að skipuleggja 
tímann þannig að allir geti unnið og gert verkefnin þrátt fyrir að hafa ekki horft á 
fyrirlestrana heima, sumir kíkja þá á þá í tímanum eða part af þeim, sumir geti byrjað 
strax að vinna og reikna og sumum nægi að prenta út glósublað sem innihaldi allar 
formúlurnar. Það gerir bara hver nemandi það sem honum hentar í sínu námi.  En 
Áslaug bendir á að sami galli eigi við ef nemendur eiga að fara heim og lesa eitthvað í 
bókinni. Það að nemendur eigi að undirbúa sig heima segir Áslaug ekki vera sjálfsagt. 

Það er nokkuð ljóst að vendinám er ekki gallalaus aðferð frekar en nokkuð annað en 
það er nauðsynlegt fyrir kennarana að koma auga á þá galla og vinna með þá. Allir 
viðmælendur gátu bent á eitthvað sem þau höfðu tekið eftir og reyndu að fremsta 
megni að vinna með þá galla og taka á þeim.  

Helstu gallarnir eru vandamál sem upp koma þegar nemendur vinna ekki 
heimavinnuna en það er sjálfsagt hægt að færa það yfir á hvaða leiðir sem er. Ef kennari 
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fær ekki nemendur til þess að vinna sinn hluta heima þá verður allt erfiðara, bæði fyrir 
nemendur og kennara.  
7.1.4 Kennsluaðferðir með vendinámi 
Allir kennaranir nefna það að þau séu hætt að tala út tímann og í kennslustofunni séu 
meiri samskipti í báðar áttir. En þau segja einnig að mikið hafi breyst í þeirra aðferðum 
síðan fyrsta árið sem þau kenndu eftir aðferðum vendináms.  

Þorsteinn segir að í fyrstu voru fyrirlestrarnir, sem hann tók upp, allt of langir en 
eftir að hafa kennt og öðlast reynslu í vendinámi þá geri hann sér grein fyrir því að á 
upptökum verður að koma sér beint að efninu. Hann segir að í nútímanum, með öllu 
sínu upplýsingaflæði út um allt, verði allt að vera hnitmiðað, afmarkað og stutt. Annars 
nenni fólk ekki að smella á spilunarhnappinn. Hann segir að núna séu fyrirlestrar aldrei 
lengri en 10 mínútur og það sé betra að hafa fjóra 10 mínútna fyrirlestra heldur en einn 
40 mínútna.  

Hann segir einnig að verkefnin hafi breyst mjög mikið. Hann segir að þau séu að 
reyna að þoka kennslunni í átt að hlítarnámi og að nemandinn hafi meira val og hið 
fullkomna hlítarnám telur hann vera þannig að sá sem að er kominn lengra hjálpi þeim 
sem er kominn skemur en veit ekki hvernig hann getur útfært það. 

Hann segir að það sé það helsta sem hafi breyst hjá honum, það hvernig hann miðli 
efninu og hvernig hann leggi fyrir verkefnin. Hann er með fleiri og fjölbeyttari verkefni 
sem að nemendur vinna saman.  

Hrafnhildur segir að því miður hafi verkefnin ekki mikið breyst og henni þykir erfitt 
að hafa fjölbreytni í stærðfræði. Verkefnin eru svipuð og áður en hún talar ekki mikið 
fyrir framan bekkinn og þarf ekki að endurtaka sama fyrirlesturinn fyrir fimm 
mismunandi hópa.  

Sigrún segir að fyrir utan það að tala ekki allan tímann þá skipurleggur hún núna allt 
fyrirfram. Hún leyfir sínum nemendum að vera hvert á sínum stað í námsefninu og segir 
það hafa gefið góða raun. Nemendur hennar eru því ekki öll að gera það sama í 
tímunum. Þó eru sumir tímar fyrirfram ákveðnir hópvinnutímar eða tímar þar sem þau 
þurfa öll að vera að gera það sama en segir það vera aðeins um þriðjung af önninni.  

Sigrún gefur nemendum sínum mjög skýra kennsluáætlun og fyrirlestra og allt 
annað efni er tilbúið í byrjun annar sem og allar skiladagsetningar og próf. Í hverjum 
tíma hlusta þau á eitt dægurlag, nemendur skrifa einnig dagbókarfærslu í hverjum tíma 
og vita það að tíminn byrjar alltaf á dagbókarfærslunni. Á meðan skrifar hún skipulag 
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tímans á töfluna. Hún segir sitt hlutverk hafa breyst algerlega í vendinámi. Hún myndi 
helst vilja láta kalla sig leiðbeinanda eða klappstýru.  

Hún segir að áður hafi hún kennt klukkustundar fyrirlestur í byrjun dagsins þar sem 
að allir hópar voru saman á sal og fékk svo alla bekkina í 60 mínútur hvern. Þannig hafi 
hún fengið fimm bekki til sín. Hún segist hafa verið að endurtaka sama vinnutíma fimm 
sinnum yfir daginn því að þar var hún heldur ekki tilbúin að sleppa hendinni og talaði 
meira eða minna þar líka. Hún segir að á þeim tíma hafi verið erfitt að sinna 
eintaklingunum.  

Ég gleymi því innilega ekki að það var þarna einn nemandi sem að bara 
sagði „fyrirgefðu ég bara vil svo innilega skilja þetta en ég er svo hræddur 
við dönsku, getur þú hjálpað mér“ og ég bara „já, já, já, ég hef ekki tíma, ég 
skal koma til þín á eftir, komdu til mín í frímínútum“. Ég hafði svo mikið að 
gera við að tala og oftar en ekki vorum við að gera saman einhver verkefni 
og náðum að gera 10 mínútur af því og takið restina með ykkur heim, þetta 
var algerlega þetta módel sem að maður datt inn í því að svona hafði maður 
sjálfur lært þetta, sem að var bara alveg pínu klassískt. 

Sigrún vill helst vera leiðbeinandi í tímum. 
Ég er svolítið svekkt yfir því að orðið leiðbeinandi hefur í íslenskri tungu 
neikvæða merkingu innan skólakerfisins í skólastarfi því ég myndi helst af 
öllu vilja titla mig sem leiðbeinanda, já og klappstýra er líka frábært orð. 
Lýsir kannski aðeins meiri galsa en það er samt svona meira þannig hlutverk 
sem ég reyni að vera í. 

Sigrún velur einstaka hluti til þess að flytja fyrirlestra um. Sem dæmi flytur hún 
fyrirlestur um Århus fyrir nemendur sína og hefur gaman af því. Hún bjó í Århus í 6 ár og 
getur því sagt frá skemmtilegum hlutum sem hún myndi ekki endilega setja inn í 
upptöku og finnst ekki passa þar. Nemendur hafa haft mjög gaman af því og hafa komið 
til hennar og sagt frá því.  

Eins og komið hefur fram er Áslaug með mjög litla töflukennslu og glósar ekki á 
töfluna í vendinámi. Hún segir að efnafræði sé fyrst og fremst einstaklingsnám þar sem 
að nemendur eru að læra grunn greinarinnar og ákveðin lögmál og svo eru nemendur 
að gera dæmi og mikið af þeim, því Áslaug telur mjög mikilvægt að nemendur læri með 
æfingunni.  
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Fyrir utan minnkaða töflukennslu segist hún gera hlutina á svipaðan hátt og útskýrir 
hlutina á sama hátt en núna séu þó talsvert fleiri dæmatímar. En þegar aðferðir hennar 
eru skoðaðar þá kemur í ljós að hún hefur þróað vendinám og kennsluaðferðir sínar í 
vendinámi talsvert.  

Áslaug hætti að nota kennslubækur nýlega og fór að búa til dæmin sjálf. Henni þótti 
ákveðin dæmi vanta í kennslubækurnar.  

Hún hefur skipt dæmum í þrjá flokka: létt, miðlungs og þung en að hennar mati 
hefur vantað töluvert léttu dæmin í kennslubækur. Myndböndunum og efninu skiptir 
hún upp eftir þyngd og segist setja það upp eins og tölvuleik, styrkleika 1, styrkleika 2 
og upp úr (e. level 1, level 2).  Nemendur verða að klára styrkleika 1 áður en þau geta 
gert og skilið styrkleika 2 og svo framvegis. Kennslustundir í efnafræði hjá Áslaugu eru 
fyrst og fremst vinnutímar þar sem að nemendur vinna sjálfir og eru virkir allan tímann 
við að gera verkefni eða reikna dæmi. Hún er ekki lengur uppi á töflu heldur gengur á 
milli nemenda og aðstoðar þá við verkefnavinnu og dæmareikning.  

Það sem frásagnir kennaranna eiga sameiginlegt er að þeir eru allir með það að 
markmiði að auka fjölbreytni og virkni í skólastofunni. Þau eru ekki uppi við töfluna að 
flytja fyrirlestra nema að það sé eitthvað sérstakt efni sem þau vilja setja í fyrirlestur og 
nemendur hafa tekið því sem skemmtilegri fjölbreytni og hlusta vel. 
Stærðfræðikennarinn er þó enn þá með stutta yfirferð í hverjum tíma sem framhald af 
því sem nemendur áttu að skoða heima. 
7.1.5 Námsmat í vendinámi 
Einn af fjórum hornsteinum FLIP, sem taldir voru upp hér að framan, er val og 
fjölbreytni í námsmati og því er vert að skoða hversu fjölbreytt það er hjá 
viðmælendum.  

Námsmat í íslensku hefur breyst töluvert hjá Þorsteini og Hjördísi á Keili. Þau hafa 
átta verkefni sem gilda til lokaeinkunnar og nemendur hafa töluvert um það að segja 
hvernig þau eru metin.  

Þorsteinn segir að þau hafi verið að vinna í átt að því að gefa nemendum meira frelsi 
en geri það hægt og rólega og taki eitt skref í einu. Þessi átta verkefni gilda öll jafn mikið 
og fyrir hvert verkefni ráða nemendur, í fyrsta lagi, hvort þau vinna ein, í pörum eða 
þrjú saman. Í öðru lagi þurfa þau að ákveða hvernig þau skila efninu. Þau hafa val um 
hvort þau skili inn skapandi verkefni, myndbandi, útvarpsþætti eða ritgerð. Í þriðja lagi 
eru atriði eitt til tvö þeim skilyrðum háð að nemendur þurfa að vinna þrjú hópverkefni 
og þau mega ekki vinna öll verkefnin á sama hátt. Þau þurfa t.d. að gera a.m.k. eitt 
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skapandi verkefni og eina ritgerð. Þorsteinn segir að nemendum finnist betra að hafa 
símat heldur en próf. Hann segir það minnka streitu og hjálpi nemendum við að 
einbeita sér að næsta verkefni og að gera það vel. Hann mælir með frelsi í verkefnum. 

Það er eins og það sé sköpunarkraftur í nemendum sem að bíður eftir að 
komast út og þegar maður gefur þeim frelsi þá bara brýst það út í bara 
einhverjum klikkuðum verkefnum og maður er alltaf að fá ný og ný verkefni 
hverja einustu önn öfugt við það sem ég var að fá áður. Ég var kannski að 
leggja fyrir ritgerð hverja einustu önn og var með sama viðfangsefni í þrjú ár 
og maður var bara að vera gráhærður í yfirferðinni að lesa um sömu 
nafnahefðirnar í ættinni eða sömu … æ ég veit ekki, maður var alveg að 
verða trylltur á þessu en um leið og maður gefur þeim frelsi þá fara 
verkefnin að vera áhugaverð og svona það þarf bara einhvern veginn ekki 
mikinn ramma. Minna skipa og meira að leyfa og meira frelsi. 

Hrafnhildur segir að í stærðfræði sé námsmatið svipað og áður en hún hafið lækkað 
vægi prófanna og núna reyni hún að koma inn öllum tegundum af mati. Fyrir utan 
prófin er hún með eitt paraverkefni með öllum námsgögnum og eina moodle æfingu 
með gögnum, eitt hópverkefni þar sem að þau eru þrjú saman og mega ekki hafa 
tölvuna og svo parakeppni en þá draga þau spil þegar þau mæta og það á að reikna 
dæmi. Þau sem að klára innan 40 mínútna fá 10 í einkunn en á fimm mínútna fresti 
lækkar einkunnin um 0,2 en allir þeir nemendur sem taka þátt fá að lámarki 7 i einkunn. 
Nemendum finnst þetta flestum mjög skemmtilegt og er Hrafnhildur ánægð með það. 
Henni þykir þó erfitt að koma inn mikilli fjölbreytni í námsmati fyrir stærðfræði.   

Sigrún segist hafa breytt sínu námsmati töluvert. Áður hafi hún verið með mjög 
hefðbundna kennslu og hefðbundin próf og allir gerðu eins verkefni úr sömu 
skáldsögunni, henni þótti það orðið leiðinlegt og sérstaklega leiðinlegt að fara yfir. En 
núna hefur kennslan breyst og námsmatið sömuleiðis. Nú segist Sigrún aldrei gera neitt 
tvisvar í röð. Núna leggur Sigrún fyrir tvö hópverkefni, annað þar sem að þau 
skipuleggja ferðalag til Danmerkur sem hún notar sem kveikju í byrjun annar og annað 
hópverkefni seinna á önninni þar sem að þau skipa sér sjálf í hópa og velja sér sjálf 
viðfangsefni sem tengist því sem að þau hafa áhuga á. 

Þessi tvö hópverkefni gilda samtals 30% og þar af fá þá þau 10% fyrir kynninguna 
þar sem að þau þurfa að standa upp og kynna og tala og svo fá þau síðustu 5% þegar 
þau eru búin að skila inn leiðréttu verkefni. Þannig að endurgjöf frá kennara gefur þeim 
færi á að bæta einkunnina.  
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Sigrún segir að nemendur læri mest á því að laga eigin vitleysur og því reyni hún að 
gefa endurgjöf og fer fram á að nemendur leiðrétti og skili inn aftur. Málfræðin gildir 
svo 20% en þar hefur nemandinn einnig mikið val. Þau mega velja sér að gera moodle 
próf, að skrifa stíl eða gera kennslumyndband auk stutts málfræðiprófs í tíma.  

Lokaverkefni velja nemendur sjálfir, skrifa smásögu, velja eitthvað sem þeim finnst 
spennandi, einhverjar reynslusögur eða ferðalag eða skila inn myndbandi þar sem þau 
tala sjálf. Dagbókin sem nemendur skrifa inn alla önnina fá þau 10% fyrir ef þau skila inn 
15 leiðréttum færslum. En í byrjun hvers tíma skrifa þau færslu án þess að fletta upp 
orðum.  Nokkrum mínútum síðar, þegar þau eru búin að skrifa inn hugleiðingar, þá 
skrifa þau textann inn aftur með leiðréttingum með því að fletta upp orðum og spyrja 
kennarann. Með þessu æfa þau sig að flæða og Sigrún segir það vera gaman fyrir 
nemendur að sjá mun á fyrstu vikunni og síðustu. Sigrún segir að með þessari 
fjölbreytni reyni hún koma til móts við mjög ólíkan nemendahóp. 

Hjördís segir að námsmat sé allt öðruvísi en þó mismunandi eftir áföngum. Hún 
segir að í vendinámi þá myndist svo mikið svigrúm í tíma til þess að gera verkefni og 
hún vilji nota þá verkefnatíma í að láta nemendur sína vinna verkefni sem að gilda til 
einkunna og því sjálfkrafa falli hlutfallslegt gildi lokaprófa.  

Áslaug er prófamiðuð í sínu námsmati í efnafræði en hefur þó reynt að bæta vali 
nemenda inn í námsmatið. Sá áfangi sem Áslaug kennir í vendinámi er og hefur verið 
mikill falláfangi. Hún hefur þó einu sinni náð að minnka fall töluvert þegar hún leyfði 
nemendum að ráða hvenær þau tóku prófin en þau máttu ekki taka næsta próf fyrr en 
þau voru búin að ná 6,5 í fyrra prófinu og því gerði hún mörg próf úr sama efninu. 
Nemendur máttu því taka prófin oftar en einu sinni. Þessar aðferðir líkjast hugmyndum 
Bloom (1968) um hlítarnám þar sem að námi er skipt niður í litlar námseiningar og 
nemendur þurfa að standast námseininguna til þess að halda áfram.  

Nemendur fengu ekki sama prófið aftur og ef að nemendur voru tilbúnir og búnir að 
ná öllum lotuprófunum með 6,5 þá máttu þau taka lokaprófið áður en önninni lauk. Það 
segir Áslaug hafa verið mikla hvatningu fyrir nemendur sem rak þau áfram. En svo var 
sá möguleiki ekki leyfður lengur innan skólans þar sem að aðrir kennarar kvörtuðu yfir 
því að nemendur væru að læra fyrir lokapróf á miðri önninni og nota það sem afsökun 
hjá öðrum kennurum. Þá reyndi hún að halda sama fyrirkomulagi en tók í burtu þá 
gulrót að fá að taka lokapróf fyrir prófatímann en þá fóru nemendur að fresta hinum 
prófunum og því gekk það ekki lengi. Aðspurð hvort hægt væri að sleppa lokaprófi og 
láta kaflapróf gilda segir hún að að sér finnist það ekki hægt í efnafræði. Hún segir að 
efnafræði sé námsefni sem byggist upp og í lokaprófi sé nemandinn að púsla saman öllu 



57 

efninu. Hún segir þó að mögulega væri hægt að snúa þessu upp í lokaverkefni. Það væri 
hugmynd að ef þau væru búin að ná einhverjum árangri í prófum og ástundun að þá 
væri hægt að bjóða upp á að þau gerðu lokaverkefni í stað lokaprófs.  En það yrði þá 
skilyrðum háð. 

Námsmatið hefur breyst hjá þeim öllum en mismikið þó. Allt frá því að minnka vægi 
prófanna aðeins í nánast algert frelsi hjá öðrum. Ljóst er að viðmælendurnir eru 
meðvitaðir um að auka frelsi í námsmati og þau eru öll með það í huga að meta 
nemendur sína með fjölbreyttum hætti.  
7.1.6 Hvað myndir þú segja við kennara sem er að spá í að breyta sínum aðferðum í átt að vendinámi? 
Með þessari spurningu er leitast við að fræðast um reynslu þeirra kennara sem rætt var 
við og fá að vita hvaða ráð þau myndu gefa kennurum sem eru í þeim hugleiðingum að 
prófa sig áfram með vendinám. 

Þorsteinn myndi benda kennurum á gott hljóð í myndböndum og fjölbreytta 
verkefnavinnu. Hann bendir jafnframt á að eftir að hann fór að nýta sér aðferðir 
vendináms fór hann að taka eftir því að sköpun fór að spila stórt hlutverk. Þorsteinn 
varar við því að kennarar detti í það að byrja bara að tala og hafa verður vikurnar 
skipulagðar og vita nokkurn veginn hvernig önnin muni þróast og detta ekki í það að 
fara alltaf að mala í upphafi hvers tíma.  

Hann segir að þegar hann er tilneyddur til þess að byrja að tala að þá séu fyrirmælin 
hans líklega ekki nógu skýr og þá fer hann í að skoða það frekar. Hann bendir kennurum 
frekar á það að spila góða tónlist í byrjun hvers tíma, bjóða góðan daginn og hvetja þau 
strax til þess að byrja að vinna.   

Hrafnhildur myndi hvetja kennara til þess að byrja smátt og prófa. Hún segist sjálf 
hafa byrjað smátt en varar við of löngum myndböndum því hennar hafi verið það til að 
byrja með og mælir ekki með því. Hún reynir að hafa sín kennslumyndbönd 7 mínútur 
en aldrei lengri en 15 mínútur.  

Sigrún segist ráðleggja kennurum að velja sér eitthvað afmarkað viðfangsefni þannig 
að það sé yfirstíganlegt. Sem dæmi ef kennari er að kenna stærðfræði að prófa þá 
einhvern einn kafla eða ef kennari er að kenna tungumál að prófa þá fyrst málfræðina. 
Hún segir málfræðina eitthvað sem nemendur nenna ekki að hlusta á í venjulegum 
fyrirlestri og því henti það vel til að byrja með. Annað sem að Sigrún segir mikilvægt er 
að leita sér aðstoðar því oft sé það óöryggið sem að stoppi fólk, jafnvel fólk með mikla 
reynslu. Hún hvetur kennara til þess að hafa gott skipulag af því að það er mjög erfitt að 
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vera að kenna á þennan hátt og vera alltaf eftir á. Draumastaðan er að vera búin að 
teikna upp allt en þó viðurkennir hún að það sé ekki alltaf hægt. Hún segir að það sé 
mjög erfitt ef kennarar eru að taka upp myndböndin á síðustu stundu og þá sé hætta á 
því að þau verði ekki eins markviss. Hún líkir myndböndunum og undibúningi fyrir 
vendinámi við námsefnisgerð og það þurfi að stilla sig inn á það.   

Hjördís bendir á að vendinám sé þægilegt þegar kennari er að kenna sama áfangann 
oftar en einu sinni. En það sé mikil vinna í byrjun og ómæld vinna sem fari í hvern 
fyrirlestur. Til þess að geta notað fyrirlestur oftar en einu sinni þarf að forðast að tala 
beint til hópsins, tala um veðrið eða jólin. Hjördís segir að ef kennarinn ætli að kenna 
meira en eina önn þá mæli hún með vendinámi en hægt sé að prófa sig áfram og byrja 
smátt.  Einnig segir hún að samvinna sé gagnleg og að kennarar hjálpist að.   

Áslaug hvetur kennara til að prófa hafi þeir áhuga. Henni þykir þetta virka vel fyrir 
sína nemendur en bendir á að séu kennarar að spá í vendinám og langi til að prófa þá 
gæti hjálpað að byrja smátt. Byrja á að venda einu atriði eða einni lotu. En hún bendir á 
að kennarar þurfa að hafa það í huga að nemendur þurfa mikla leiðsögn og útskýringu á 
svona nýju fyrirkomulagi. Það þurfi að útskýra vel fyrir nemendum hvað þau eiga að 
gera og út á hvað vendinám gengur og ekki er nauðsynlegt fyrir alla að búa til 
myndbönd því að kannski sé einhver annar kennari búinn að gera það. Áslaug gerir sín 
sjálf og hefur hún fregnir af því að myndböndin hennar séu notuð í kennslu í öðrum 
skólum. Hún er sátt við það og segist hafa viljandi haft sín myndbönd opin og fagni því 
að aðrir kennarar noti þau. „Ef ég er búin að vera að leggja [á mig] fullt af vinnu og ef að 
hún gagnast öðrum, af hverju þá ekki að deila því, hvað er pointið? Það var hugsunin 
mín“. 

Öll vilja þau deila reynslu sinni og hvetja aðra kennara til þess að prófa sig áfram ef 
áhugi er til staðar. Þau nefndu að það að byrja smátt og prófa að nota 
vendinámsaðferðir á einhvern afmarkaðan hluta námsefnisins væri sennilega 
skynsamleg byrjun. Mikilvægt er að kynna vendinám fyrir nemendum til þess að það 
gangi upp. 
7.1.7 Tæknilegar áskoranir í byrjun 
Þar sem að vendinám og tækninotkun eru augljósir fylgifiskar er fróðlegt hvað það var 
sem vafðist fyrir þeim framhaldsskólakennurum sem rætt við þegar þau voru að byrja.  

Þorsteinn var ekki í vandræðum með tæknina því hann hefur ágæta reynslu á því 
sviði. Hann segir að þegar Keilir byrjaði að bjóða upp á vendinám þá voru þau með ipad. 
Þrátt fyrir það notaði hann ekki ipad og hefur ekki séð neina sérstaka þörf til þess. En 
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Þorsteinn segir að aðal vandamálin sem hann hefur þurft að takast á við varðandi 
tæknina séu hljóðgæði. Hann segir að skruðningar hóst og aðrar truflanir valdi því að 
nemendur kvarti og nenni ekki að hlusta á efnið og því sé þetta eitt það mikilvægasta í 
hans huga. Þorsteinn og samkennarinn hans hafa valið sérstök viðfangsefni til þess að 
gera enn vandaðri og flottari myndbönd.  

Við höfum getað leikið okkur með að taka upp myndbönd, um einhverja 
ákveðna þætti bókmenntasögunnar, á einhverjum stöðum eins og við fórum 
í Mosfellsdalinn að taka upp efni um silfur Egils Skallagrímssonar þar sem að 
talað er um að hann hafi falið það og fórum í Mosfellsdalinn og tókum upp 
mynd og hljóð af okkur að tala um þetta. 

Hann segir einnig að tækninni hafi farið fram á þeim stutta tíma sem að hann hefur 
verið að nota hana til að gera kennslumyndbönd og í dag sé jafnvel nóg að vera með 
fínan síma til þess að taka upp hljóð.  Hann vinnur með forrit sem heitir Camtasia og þá 
er hann með margar rásir með mynd og hljóð og getur látið það passa saman. Hann 
sækir þá hljóðrásina í símann og færir yfir í tölvuna.  

Hrafnhildur nefnir einnig að hljóðgæðin hafi verið tækniáskorun og að fyrstu 
hljóðnemarnir sem hún hafi haft aðgang að hafi ekki verið góðir. Hún segir að 
nemendur kvarti strax ef þeim finnist hljóðgæði ekki vera góð.  

Sigrún segir að þetta hafi ekki verið mikið mál því þau voru vön að taka upp fyrir 
fjarnámið þannig að viðbrigðin voru ekki það mikil. Hins vegar voru það tæknilegar 
áskoranir að taka upp stutta fyrirlestra, setja þá í Moodle og láta allt virka rétt. Hún 
bendir á að það að hafa góða tölvudeild og góða hjálp skipti alveg gríðalegu máli en á 
sama tíma vill hún koma því á framfæri við kennara sem að eru að spá í þessu að það 
þarf samt ekki flóknari tækni en bara venjulega tölvu með power point því að hægt er 
að tala inn á glærur þar. Hægt sé að finna einfaldar lausnir og eins ef að kennari hefur 
aðgang að iPad þá séu forrit þar sem að kennarar geta, með litlum tilkostnaði og litlu 
flækjustigi, prófað sig áfram þannig að ef kennarar hafa ekki tæknilega aðstoð þá skipti 
máli að prófa og hafa hlutina einfalda. 

Hjördís átti ekki nógu góða tölvu til að byrja með en í dag segir hún að ágætis sími sé 
nóg fyrir hana. Henni þykir ekki mikið mál að læra á nýja tækni og því vefst þetta ekki 
fyrir henni.  

Áslaug segist ekki hafa lent í neinum tækniáskorunum. Henni þótti þetta auðvelt og 
tæknin liggi vel fyrir henni. Hún þurfti að læra aðeins á það hvernig YouTube virkar en 
það hafi tekið um tíu mínútur.  
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Fyrir alla viðmælendurna var tiltölulega einfalt að byrja að nota vendinámsaðferðir 
en þau eru í stöðugri þróun með sínar aðferðir. Þau hjá Keili voru í vandræðum með 
hljóðið til að byrja með sem kenndi þeim hversu mikilvæg hljóðgæði eru fyrir þá 
nemendur sem hlusta. Öll voru þau þó byrjuð að taka upp myndbönd áður en þau 
byrjuðu að kenna í vendinámi. Annað hvort vegna fjarnáms eða vegna þess að þau vildu 
hafa efni aðgengilegt fyrir nemendur sína utan kennslustofu og það hjálpaði þeim. 
Mikilvægt er að taka upp stutta fyrirlestra og leita aðstoðar, hvort sem það er hjá 
tölvudeild eða samkennurum. 
7.1.8 Nauðsynlegar upplýsingar fyrir nemendur sem hefja vendinám. 
Komið hefur fram að nauðsynlegt sé að fræða nemendur vel um hvað vendinám snúist 
áður en þeir hefja sitt vendinám til þess að námið gangi vel og þeir viti hverju þeir eiga 
von á (Bergmann og Sams 2012). Því voru viðmælendur spurðir hvaða upplýsingar þau 
teldu nauðsynlegt að koma áleiðis til sinna nemenda.  

Þorsteinn leggur áherslu á ábyrgð nemenda. Hann gerir leiðbeiningar um hvað á að 
gera ef þau finna ekki eitthvað á netinu og þá eiga þau að fylgja ákveðnum þrepum.   

Nemendur fá leiðbeiningar á myndböndum um hvað það er að vera í vendinámi og 
hvar allt er að finna. Allt er flokkað. Fyrirlestrar, lesefni, ítarefni, námsáætlun og 
námsmat. Allar upplýsingar um áfangann og skipulagningu áfangans er hægt að finna á 
netinu en svo er einnig hægt að spyrja kennarann sem er til staðar fyrir nemendur en 
Þorsteinn leggur áherslu á það að nemendur reyni sjálfir að finna það sem þeir leita að 
áður en þeir koma til hans. Það er ákveðin þjálfun í sjálfstæði.   

Hrafnhildur leggur áherslu á það að ræða vel við nemendur í upphafi, hvernig þessar 
aðferðir eru því að nemendur þekkja ekki vendinám. Hún segir að mikilvægt sé að 
kynna vendinámið vel og segja þeim að nú sé þessi viðsnúningur og selja þeim 
hugmyndina. Segja þeim að þau geti gert þetta á sínum hraða á sínum forsendum og 
eigi að skrifa hjá sér spurningar. Hún leggur áherslu á að nemendur viti að þau eigi að 
koma undirbúin í tíma.  

Sigrún leggur mikla áherslu á að nemendur séu með virka hlustun þegar þeir eru 
heima að hlusta á fyrirlestra og að þeir glósi og einbeiti sér en séu ekki að gera eitthvað 
annað á meðan. Hún segir að það sé það mikilvægasta og ef að því sé fylgt þá geti 
vendinám verið áhrifarík leið til árangurs. Hún segir einnig að mikilvægt sé að fá 
nemendur í lið með sér. Sigrún er með önnina planaða og nemendur geta gengið að 
öllum gögnum í byrjun annar þannig að þeir fá þá yfirsýn strax yfir áherslur 
námskeiðsins. Hún hvetur nemendur sína til þess að nýta tímann vel, undirbúa sig fyrir 
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tímana og láta hana vita strax ef þeim finnst efnið of auðvelt eða of erfitt og þannig 
reynir hún að mæta nemendum þar sem að þeir eru staddir.  

Það er tvennt í lífinu sem ég er búin að skilgreina fyrir sjálfa mig hvað 
leiðindi eru. Annars vegar ef að ég ræð ekki við hlutinn, ef hann vex mér svo 
í augum að ég bara get ekki byrjað og ég ræð ekki við þetta, það finnst mér 
leiðinlegt þá nenni ég því ekki og hitt er ef að ég upplifi að einhver annar er 
að sóa mínum tíma. Ef ég sit og hugsa ég fæ þessa klukkutíma aldrei aftur 
að það finnst mér líka mjög leiðinlegt en annað er einhvern veginn alltaf 
hægt að gera skemmtilegt. Þá er þetta bara spurning um viðhorf, finnst 
mér. Þannig að ég ræði þetta líka við nemendur ef að nemendur eru að 
upplifa að þau ráði ekki við þetta þá koma endilega að tala við mig og við 
gerum eitthvað í því eða ef að þau eru að upplifa einhverja tímasóun þá ekki 
leyfa mér að komast upp með það að vera að sóa tíma ykkar heldur. 

Hjördís segir að það sé mikilvægt að nemendur viti hvernig þetta virkar, til hvers þau 
eru að þessu og til hvers þau þurfi að undirbúa sig heima. Hún segir að það sé ekki bara 
nóg að segja: „Nú ætlum við að snúa öllu við og bara hafa videó því að það skiptir svo 
miklu máli hvað er gert í verkefnatímunum“.  Hún segir að margir hugsi um videó þegar 
talað er um vendinám en í raun snýst vendinám að svo miklu leyti um þann tíma sem 
nemendur og kennarar hafa saman og það er það sem að nemendur þurfa að undirbúa.  

Áslaug segir einnig að nemendur verði að vera vel upplýstir í byrjun nauðsynlegt sé 
að kynna vendinám vel í byrjun og í raun kom henni á óvart hversu vel þarf að útskýra 
þetta fyrirkomulag fyrir nemendum en eins og áður hefur komið fram þá kennir hún í 
hefðbundum framhaldsskóla þar sem að umgjörðin er ekki byggð utan um vendinám 
eins og í Keili. Sjálf hefur hún ætlað sér að búa til myndband sem sýnir hvernig á að 
nota þetta sem nemendur geti skoðað eftir hentugleika því að í fyrsta tíma þegar hún er 
yfirleitt að kynna aðferðir vendináms þá sé stór hópur nemendanna ekki mættur. Hún 
bendir á punkt sem Sams og Bergmann hafi talað um, að best sé að láta nemendur 
koma upp á töflu og stýra einu myndbandi sjálf, og með því átta nemendur sig á því að 
þau stjórna sjálf myndbandinu, hvernig og hvar þau stoppa það og hvað þau vilja skoða 
aftur.  

Allir viðmælendurnir voru vel meðvitaðir um það að nemendur verða að vera vel 
upplýstir um það hvað vendinám er áður en þau hefja sitt nám. Þeir kennarar sem 
kenna í Keili hafa það fram yfir kennara í venjulegum framhaldsskóla að allt námið er 
kennt í vendinámi og því eiga nemendur að fá kynningu frá skólanum og allt skólastarfið 
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er byggt í kring um vendinám. Þrátt fyrir það taka þau tíma í að kynna sitt vendinám 
fyrir nemendum sínum til þess að þeir geri sér grein fyrir sínu hlutverki. 
7.1.9 Nauðsynlegar upplýsingar fyrir kennara á vendinámstorgi 
Spurt var hvaða upplýsingar viðmælendum þyki mikilvægt að séu aðgengilegar á 
upplýsingasíðu fyrir kennara um vendinám. Svörin sem fengust við þeirri spurningu 
voru síðan notuð til þess að byggja upp vendinámstorg. 

Þorsteini finnst mikilvægt að upplýsingar á vendinámstorgi séu meðal annars í formi 
myndbanda. Að kennarar geti farið inn á torgið og þar séu stutt myndbönd um 
vendinám og allar hliðar þess. Myndbönd um verkefnavinnu, um gerð myndbanda og 
almennt um hugmyndafræðina; hvaðan hún kemur og um hvað hún snýst. Einnig þykir 
honum mikilvægt að þar séu upplýsingar um upptökur, hljóð, mynd, eftirvinnslu og 
eitthvað ítarefni.  

Hrafnhildi þykir mikilvægt að hafa aðgengilegar upplýsingar um hvernig hægt er að 
taka upp á einfaldan hátt. Hvernig eru fyrstu skrefin og hvað er í boði og jafnvel að 
flokka það eftir fögum. Hún telur mikilvægt að hafa upplýsingar um hvaða upptökuleiðir 
eru í boði fyrir tölvur og fyrir iPad þannig að kennarar geti fundið eitthvað sem henti 
þeim og þeirra tækni. Hún leggur áherslu á það að fólk þurfi ekki að vera að finna upp 
hjólið.  

Sigrún leggur áherslu á að á torginu væri hægt að nálgast bæði tæknilegar 
upplýsingar og fræðilegar þannig að það komist til skila að vendinám snýst um meira 
heldur en bara tæknina. Hún segir að vendinám sé miklu meira hugmyndafræði og því 
sé gott að hvetja kennara til sjálfsskoðunar og umræðu við aðra.  

Hún hvetur kennara til þess að passa lengdina á fyrirlestrunum og að hafa ekki 
tímasetningar, þannig að ef kennari vill nota fyrirlesturinn aftur þá sé hann tímalaus.  

Hjördís segir að það væri einmitt gott að hafa svona vendinám 101 eins og hún 
orðar það og á þá við að á torginu væri hægt að finna einfaldar upplýsingar til þess að 
byrja og hvað er gott að gera og ekki gera. Hún bendir á að gott væri að hafa myndbönd 
um gerð myndbanda og að þau séu til. Einnig þykir henni mikilvægt að upplýsingar um 
fræðilegan hluta sé aðgengilegur, upplýsingar um það hvers vegna við séum með 
vendinám og hvað hægt sé að gera við tímann sem myndast. Hún leggur einnig áherslu 
á að kennarar geti horft á stutt myndbönd. 

Áslaug kynnti sér sjálf efni með því að leita á netinu að efni og lesa sér til. Hún mælir 
með því að á upplýsingasíðu séu gagnlegir tenglar fyrir kennara til að skoða en einnig 
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dæmi um myndbönd frá öðrum kennurum til þess að sjá hvað aðrir kennarar eru að 
gera. 

Öll nefna þau að æskilegt sé að upplýsingar á vendinámstorgi séu í formi 
myndbanda og að á þessu torgi verði hægt að fá grunnupplýsingar og hugmyndir sem 
kennarar geti nýtt sér til þess að byrja.  
7.1.10 Hvaða upplýsingar vantar fyrir kennara sem er að byrja og veit ekki hvernig eða hvar hann á að byrja? 
Þorsteinn mælir með að lesa bókina Flip your classroom eftir Bergmann og Sams til þess 
að kynna sérhugmyndafræði vendináms.  

Hrafnhildur leggur áherslu á að kennarar hafi einhverja til að leita til og geti fengið 
aðstoð, hún segist hafa sent sínar upptökur til annarra kennara og þeir hafi alveg leyfi til 
að nota það sem að þeim sýnist. Mikilvægt sé að fólk leiti eftir samvinnu og aðstoði 
hvert annað.  

Sigrún leggur áherslu á að byrja smátt, og vera ófeiminn við að spyrja í þessu eins og 
öllu öðru en segir að henni þyki það einkenna þennan heim að kennarar séu oft 
óöryggir og því sé samstarf mikilvægt, kennararstarfið sé mikið einyrkjastarf og því sé 
mikilvægt að reyna að hjálpast að en fyrir suma geti verið erfitt að biðja um aðstoð og 
því miður séu einnig alls konar ytri rammar sem trufli og nefnir í því sambandi 
vinnuramma kennara og kjarasamninga.  

Hjördís segir að það vanti stað, t.d. heimasíðu, þar sem að kennarar geti fundið 
einfaldar upplýsingar til að byrja, grunnupplýsingar um myndbandagerð og einnig 
upplýsingar um hvað vendinám sé og til hvers það sé, hvað eigi að gera í tímum því 
kennari þarf að finna út hvað hann ætlar að gera við kennslustundirnar þegar innlögnin 
er komin heim eða á netið. 
7.1.11 Hvernig telur þú vera unnt að skapa greiða leið til netsamskipta milli kennara sem vilja tala saman um aðferðir vendináms, skiptast á hugmyndum og fá hjálp? 
Með þessari spurningu er leitað eftir hugmyndum hjá viðmælendum um leiðir til 
samskipta milli kennara, en mikilvægt er að einstaklingar innan starfssamfélags geti 
lært saman og hvert af öðru.  

Þorsteinn nefnir strax Facebook og einnig nefnir hann twitter og þá sérstaklega 
menntaspjall á Twitter sem fram fer annan hvern sunnudag undir millumerkinu: 
#menntaspjall.  

Hrafnhildur segir einnig að Facebook sé besti vettvangurinn til að tala saman.  
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Sigrún segir að augljósasta svarið sé Facebook og að þau hjá Keili noti það heilmikið 
til að tala saman.  

Hjördís er sammála samkennurum sínum með að besti vettvangurinn sé Facebook 
en segir að hún sé þó ekki mjög virk inn í Facebook hópum. Menntaspjallið þykir henni 
einnig fín leið til að tala saman en hún segist samt sjálf ekki fá mikið út úr því.  

Áslaug er sammála hinum kennurunum að Facebook sé ákjósanlegur miðill til 
samskipta og hún hefur þegar stofnað einn hóp sem hún sagði velkomið að nota og 
deila til sem flestra. 

Þau eru öll sammála um að Facebook sé besta leið til samskipta innan hóps kennara 
sem vilja tala saman um aðferðir vendináms, skiptast á hugmyndum og fá hjálp. 
Menntaspjall er vettvangur kennara til samskipta en því spjalli er stjórnað af 
stjórnendum og umræðuefnið er fyrirfram ákveðið hverju sinni.  
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8 Samantekt og umræður úr niðurstöðum 
Margir gagnlegir punktar komu fram í viðtölunum við kennarana. Bæði um það hvernig 
þau líta á vendinám, hvers vegna þau kunna vel við aðferðir og hugmyndir vendináms 
og einnig gagnlegir hlutir sem vert er að hafa í huga þegar námskeið er undirbúið. Í 
kafla 8.1 eru svörin tekin saman í eina töflu. Fyrsti liður fjallar um þeirra skilgreiningu á 
vendinámi, það er athyglivert að skoða það og sjá að þau eru ekki aðeins að færa 
fyrirlestrana heim heldur eru þau að skipta um hlutverk.   

8.1 Samantekt á svörum viðmælenda 
 
Tafla 2. Samantekt á svörum viðmælenda 

Skilgreining á vendinámi Snúa þessu öllu á hvolf 
Innlögnin er í þessu fyrirlestrarformi á netinu 
Hvernig tíminn með kennaranum er best nýttur 
“What is the best use of your face to face time” 
Kennarinn skiptir um hlutverk 
Tíminn nýttur í vinnu þar sem að nemendur eru virkir 

Hverjir eru kostir vendináms? Allt frá kennaranum er á netinu þannig að nemendur geta 
nálgast það hvar og hvenær sem þeir vilja og það ætti þá 
enginn að missa af neinu  
Ég kynnist nemendum miklu betur 
Hætta þessari endurtekningu 
Miklu meiri lifandi kennsla 
Ekki bara að þylja upp og skrifa upp á töflu 
Eyðir meiri tíma í að hjálpa hverjum og einum 
Einstaklingsmiðaðra, það er að segja þú getur náð þér í 
upplýsingarnar þegar þér hentar 
Auðveldara að hjálpa fólki og gefa þeim tíma 
Nemendurnir eru virkir í tímum 
Verkefnin sem unnin eru séu ekki gerð í flýti eða misskilningi 
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Hverjir eru gallar vendináms? Miklar kröfur til kennara 
Kennarinn þarf að hugsa út fyrir boxið 
Nemendur geta ekki spurt spurninga á meðan þeir hlusta á 
fyrirlestur 
Gerir miklar kröfur til samvinnu nemenda og það hentar ekki 
öllum  
Erfitt ef að nemendur koma óundirbúnir  
Mjög krefjandi fyrir nemendur 

Að hvaða leyti hafa 
kennsluaðferðir þínar breyst 
eftir að þú tókst upp 
vendinám? 

Að tala ekki út í eitt og að tala ekki út í eitt í upptökunum 
heldur 
Reyna að þoka okkur í átt að hlítarnámi 
Verkefnin hafa breyst mjög mikið 
Skipulegg allt fyrirfram 
Kennari skiptir um hlutverk. Leiðbeinandi eða klappstýra 

Hvernig er námsmat í þínu 
námskeiði, er það á einhvern 
hátt frábrugðið því sem þú 
notaðir áður en þú byrjaðir 
að nota vendinám ? 

Í átt að meira frelsi 
Meiri fjölbreytni.  
Meiri sköpun 
Nýtir verkefnatímana 

Hvað myndir þú segja við 
kennara sem er að spá í að 
breyta sínum aðferðum í átt 
að vendinámi? 

Hafa stutta fyrirlestra, gott hljóð og fjölbreytta verkefnavinnu 
Sköpun 
Passa sig að fara ekki í það að byrja bara að tala 
Hafa vikurnar nógu skipulagðar 
Byrja bara smátt 
Ekki hika við að leita aðstoðar 

Hvaða tæknilegu áskorunum 
stóðst þú frammi fyrir? 

Hljóðið er mikilvægt 
Tækniáskoranir eru bara að prófa sig áfram 



67 

Hvaða upplýsingar telur þú 
vera nauðsynlegar að kennari 
komi á framfæri til nemenda 
sem eru að hefja sitt 
vendinám? 

Ábyrgð, námið sé algerlega á þeirra ábyrgð 
Kynna vel fyrir nemendum hvernig fyrirkomulagið sé 

Hvað finnst þér nauðsynlegt 
að komi fram á 
upplýsingasíðu fyrir kennara, 
vendinámstorgi? 

Þar séu upptökur 
Tæknilegar upplýsingar og kennslufræðilegar 
Fyrstu skrefin 
Vendinám 101 
Myndbönd um gerð myndbanda 

Hvaða upplýsingar vantar 
fyrir kennara sem er að byrja 
og veit ekki hvernig eða hvar 
hann á að byrja? 

Lesa bók Bergmann og Sams 
Byrja smátt, hafa einfalt. Já, og vera ófeiminn 
Myndböndin eru ekki allt, hvers vegna erum við að gera þetta 

Hvernig telur þú vera unnt að 
skapa greiða leið til 
netsamskipta milli kennara 
sem vilja tala saman um 
aðferðir vendináms, skiptast 
á hugmyndum og fá hjálp? 

Facebook 
Menntaspjall á Twitter 
 

 

8.2 Umræður 
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður skoðaðar og rýnt í hvernig þær tengjast þeim 
rannsóknum sem skoðaðar voru og hugmyndum um hugmyndafræði vendináms.  

Þegar skoðaðir eru kostir vendináms og hvernig viðmælendum hefur tekist til þá er 
vert að líta á hlutverk kennarans en þessum kennurum hefur tekist það sem King (1993) 
skrifar um. Þeim hefur tekist að breyta sínu hlutverki sem kennara og tala þau öll um 
breytt hlutverk kennara sem sé meira í ætt við hlutverk leiðbeinanda en það er það 
sama Bergmann og Sams (2012) héldu fram að gerðist þegar kennarar venda sinni 
kennslu. Algengt svar viðmælenda var að kennararnir eru ekki einir á sviði að tala og 
halda fyrirlestra og þeir eru því ekki í aðalhlutverki í kennslutímanum. Það má segja að 
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það sé eitt af aðaleinkennum vendináms og í raun tilgangur með vendinámi sé að 
kennarinn er ekki í aðalhlutverki heldur nemendur. 

Í viðtölunum kom fram að kennsluaðferðir hafa almennt breyst hjá öllum þeim 
framhaldsskólakennurum sem rætt var við. Með því að snúa þessu öllu á hvolf til að 
nýta tímann betur sem nemendur og kennari eiga saman breytist hlutverk kennarans 
og menningin innan kennslustofunnar. Kennarinn skiptir um hlutverk og tíminn er 
nýttur í vinnu þar sem að nemendur eru virkir. Verkefni eru leyst í návist kennarans og 
því geta nemendur fengið þá aðstoð sem þeir þurfa, verkefnin eru ekki unnin undir 
tímapressu og verða betri og ekki þarf að efast um að þeir hafi unnið verkefnin sjálfir. 
Nemendur hafa því aðgang að kennara þegar þeir  vinna að námsmarkmiðum sem eru á 
hærri stigum í flokkunarfræði Blooms, það er greiningu, nýmyndun og mat (Gilboy o.fl. , 
2015).  Fyrri rannsóknir höfðu einnig sýnt fram á þennan kost vendináms að að tími 
nemenda með kennaranum jókst og nýttist betur í aðstoð við nemendur sem einnig 
urðu virkari í tímum og náðu betri skilningi á námsefninu (Herreid og Schiller, 2013; 
Gilboy o.fl., 2015; Bishop og Verleger, 2013).  

Fram kom að Þorsteinn og Áslaug hafa verið að þróa aðferðir sínar í átt að 
hlítarnámi eins og fjallað var um í kafla 3.3 og 3.5.2. Meðal annars voru 
þaðframúrstefnulegar aðferðir Áslaugar í efnafræði sem vöktu athygli. Aðferðir 
Áslaugar, þar sem að hún setur upp áfangann í lotur, og byggir upp borð eins og í 
tölvuleik var athyglisverð leið til að hjálpa nemendum til að fá tilfinningu fyrir efni 
námskeiðsins og fylgja kennsluáætlun. Hugmyndin hennar er í takt við Bloom (1968) og 
Bergmann og Sams (2012) sem ganga út á að fjölga þeim nemendum sem geta tileinkað 
sér námsefnið. Með aðferðum hlítarnáms náði Áslaug að fjölga þeim nemendum sem 
náðu áfanganum en því miður var skólaumhverfið ekki tilbúið til þess eins og lýst var í 
kafla 7.15. Sá ávinningur sem hvetja átti nemendur áfram var sá að nemendur höfðu 
kost á að flýta lokaprófi. Þennan ávinning, sem boðið var upp á, notuðu nemendur sem 
ástæðu til þess að læra ekki fyrir önnur fög. Það var ekki vel séð innan skólans og því var 
ekki var boðið upp á það fyrirkomulag aftur. Þótt að þetta fyrirkomulag sé ekki í boði 
lengur þá er námskeiðið hennar með þann háttinn á að námsefninu er skipt upp í stig 
sem er í áttina að hlítarnámi Bergmann og Sams (2012).  

Eitt af því sem athyglivert var að skoða hjá viðmælendum var námsmatið en það 
vantar rannsóknir á námsmati kennara í vendinámi. Hjá sumum kennurunum hafði 
námsmatið breyst töluvert á meðan að aðrir áttu erfiðara með að koma inn 
breytingum. Það var áhugavert að sjá hvernig sumir kennaranna höfðu náð að koma inn 
vali hjá nemendum í því hvernig þau voru metin og við nánast allt sem að nemandinn 
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skilaði frá sér hafði hann val um hvernig það var gert með nokkrum skilmálum þó. 
Námsmat hafði almennt breyst í átt að meira frelsi, meiri fjölbreytni og meiri sköpun 
hjá þeim kennurum sem höfðu náð að breyta námsmatinu en allir kennararnir voru 
sammála um það að fjölbreytni og val væri nauðsynlegt í námsmati nemenda í 
vendinámi þótt öllum hafi ekki tekist að koma því alveg að.  

Raungreinakennararnir áttu erfiðara með að koma inn fjölbreytni í námsmati og 
voru enn þá mjög prófamiðaðir. Verkefnatímar eru nýttir til vinnu sem metin er í 
lokamati hjá flestum kennurunum enda sögðu þau öll að í vendinámi verði til talsverður 
tími í skólanum sem áður var nýttur í innlögn og því lægi best við að nýta þann tíma í 
einhverja vinnu sem að metin væri til einkunna.  

Fram kemur í viðtölunum að allt námsefni nemenda sé á netinu og því geta 
nemendur nálgast það hvar og hvenær sem þeir vilja og það ætti þá enginn að missa af 
neinu. Það kemur ekki á óvart og kemur einnig fram í rannsóknum Schultz, Duffield, 
Rasmussen og Wageman (2014) sem og í bók Bergmann og Sams (2012) sem nefndu 
þann kost að þegar sumir nemendur kæmust ekki í tíma þá misstu þeir ekki af fyrirlestri 
eða innlögn heldur væri hún aðgengileg þegar þeim hentaði.  

Engin kennsluaðferð er gallalaus og því var fróðlegt að skoða þá ókosti sem 
kennarar nefndu í  viðtölunum. Kennararnir lögðu áherslu á að vendinám reyni á 
kennara eins og lýst er í fjórum hliðum FLIP, sem fjallað eru um í kafla 3.2, en þar kom 
fram að í vendinámi er lögð áhersla á að mikið reyni á fagmennsku kennara og það 
bætist við hefðbundna kennslu og undirbúning að finna uppbyggjandi verkefni sem 
virkji nemendur (Sams o.fl., 2015).  

Einnig kom fram sá vankantur á vendinámi að nemendur geta ekki spurt spurninga á 
meðan þeir hlusta á fyrirlestur og það krefjist aga en vendinám gerir kröfur til nemenda 
er varða skipulagningu, aga og samvinnu. Það kom einnig fram í viðtölum að það geti 
verið erfitt að kenna í vendinámi ef nemendur vinna ekki heimavinnuna og koma 
óundirbúnir í tíma. Sömu atriði eru einmitt nefnd í bók Bergmans og Sams (2012) og 
einnig í rannsókn Herreid og Schiller (2013) en þeir nefndu þetta sama atriði sem ókost 
við vendinám. Það er því ljóst að kennarar eru ekki að stytta sér leið með því að nota 
aðferðir vendináms heldur er vendinám metnaðarfull leið til að auka árangur en reynir 
bæði á kennara og nemendur. 

Þrátt fyrir þann vankant reyndu þeir kennarar sem rætt var við að hvetja nemendur 
til að vinna sína vinnu heima og í Keili er aðhald í hópvinnunni. Nemendur voru gjarnan 
að mæta í skólann til þess að vinna hópavinnu og því var það ekki vinsælt hjá 
samnemendum ef einhver hafði ekki kynnt sér efnið heima.  
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Hjá sumum kennurunum þurftu nemendur að skoða einhver myndbönd í tíma, 
annað hvort vegna þess að þau höfðu ekki gert það heima eða vegna þess að þau 
vantaði einhver ákveðin svör, formúlur eða reglur sem finna mátti á myndböndunum. 
Það má því segja að í sumum tilfellum sé vendinámið stundað en í öðrum tilfellum séu 
nemendur í einhvers konar dreifnámi eins og lýst er í kafla 3.2.  Hvort sem nemendur 
eru virkir í vendinámi eða í nokkursskonar dreifnámi eins og lýst er hér að framan þá 
eru bæði þeir og kennarinn í breyttu hlutverki. Nemendur vinna sjálfstætt og kennarinn 
er til staðar fyrir þá. 

Þeir kennarar sem rætt var við mæla með vendinámi og því að kennarar prófi sig 
áfram. Það kom ekki á óvart að framhaldsskólakennararnir leggja áherslu á stutta og 
hnitmiðaða fyrirlestra en það er í samræmi við það sem rannsóknir hafa sýnt fram á að 
skipti máli (Bergmann og Sams 2013).  

Þau voru öll byrjuð að taka upp myndbönd og setja á netið áður en þau byrjuðu 
kenna eftir aðferðum vendináms en þau myndbönd voru annað hvort nýtt í fjarnámi 
eða til þess að nemendur gætu leitað sér frekari skýringa á námsefninu. Það hjálpaði og 
því var auðveldara fyrir þau að venda sinni kennslu í upphafi.  

Viðmælendur höfðu ekki lent í miklum vandræðum með tæknina heldur prófað sig 
áfram og þau vandræði sem upp komu voru fyrst og fremst vandræði varðandi 
hljóðgæði sem hefur þróast hratt síðan að þau byrjuðu að taka upp myndbönd. Til 
dæmis kom fram að sími væri ágætis upptökutæki og þeir símar sem í boði eru í dag eru 
í raun betri en sú tækni sem að viðmælendur mínir höfðu aðgang að þegar þau voru að 
prófa sig áfram. Þróun tækninnar hefur verið hröð undanfarin ár sem hjálpar þeim að 
byrja í dag að búa til efni. Það eru jákvæðar fréttir fyrir kennara sem áhuga hafa á 
vendinámi og búast má við að tæknin muni einnig halda áfram að þróast og auðvelda 
gerð myndbanda. 

Fram kom í viðtölunum við kennarana að allir leggi þeir áherslu á að kynna vel það 
fyrirkomulag sem nemendur geta átt von á, því það sé mikilvægt að nemendur viti út á 
hvað vendinámið gangi, til hvers það sé og hvernig önnin sé sett upp. Þeir séu ekki að 
þjálfa nemendur í því að horfa á fyrirlestra heima heldur kynna fyrir þeim hvert þeirra 
hlutverk sé og ábyrgð þeirra í að takast á við þann galla vendináms, sem komið hefur 
fram, að ekki sé hægt að spyrja kennarann strax um leið og nemandinn er að horfa á 
fyrirlesturinn.  

Svo virðist sem að þeir kennarar sem rætt var við leggi mikla áherslu á það að 
nemendur geri sér grein fyrir að þeir séu sjálfir ábyrgir fyrir sínu námi, hvort að það eigi 
sérstaklega við um vendinám er óljóst en svipað kom fram í bók Bergmann og Sams 
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(2012) þar sem að þeir bentu á að nemendur þurfi að hafa yfirsýn yfir námið og bera 
ábyrgð á því að vinna þá vinnu sem þarf og bentu þeir jafnframt á að þeirra hlítarnám 
kenni nemendum að bera ábyrgð á sínu námi.  

Kennararnir voru ánægðir með það að til stæði að setja upp vendinámstorg og 
lögðu áherslu á að þar væri ekki aðeins að finna tæknilegar upplýsingar heldur einnig 
fræðilegar því að vendinám snúist um margt annað en að búa til myndbönd. Þau sögðu 
öll að þeim þætti við hæfi að hafa upplýsingar um vendinám á því formi sem að 
vendinám sé oftast kennt, þ.e. að hafa myndbönd sem innihalda upplýsingar um 
vendinám. Þau voru öll tilbúin til þess að hafa efni frá sér á vendinámstorgi. Þau voru öll 
á þeirri skoðun að ef sú vinna, sem þau hafa lagt á sig, gæti nýst öðrum þá væri sjálfsagt 
að nýta hana og þau vilja helst hafa sem mest af efni opið fyrir aðra. Þau telja að 
hentugasti vettvangur til samskipta kennara um kennsluhætti og vendinám sé á netinu 
aðallega Facebook og menntaspjall á Twitter. 
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9 Vettvangur fyrir vendinámskennara – Torgið verður til 
Áður en stofnaður er vettvangur fyrir starfssamfélag skal skoða hvernig það getur verið 
virkt og ef litið er á starfssamfélag kennara í vendinámi út frá augum Wenger og félaga 
(2009) þá er það skilgreint sem samansafn einstaklinga með mismunandi þekkingu, 
skoðun og bakgrunn.  

Markmið með vettvangi fyrir kennara sem áhuga hafa á vendinámi er að kennarar 
geti notað þann vettvang til þess að bera saman bækur sínar og læra hver af öðrum. 
Hvað er til staðar nú þegar má skoða með því að fara á netið og leita að öllu sem 
viðkemur vendinámi. Til er ein vefsíða, vendikennsla.is, en sú síða er óvirk og tilgangur 
hennar er að hýsa kennsluefni sem kennurum er frjálst að senda inn, hins vegar er 
ekkert efni þar inni um það hvernig skal vinna í vendinámi eða hvað vendinám er. Einnig 
er til Facebook síða eða hópur en þar er að finna kennara sem að áhuga hafa á 
vendinámi. Sá Facebook hópur er ekki mjög virkur.   

9.1 Mat á þörfum starfssamfélags kennara um vendinám 
Byrjað var að teikna upp starfssamfélag með því að setja þarfir starfssamfélagsins upp 
eftir níu þáttum Wenger og samstarfsmanna (2009). Þessir níu mismunandi þættir 
starfssamfélaga voru kynntir í kafla 5.1 og voru þeir því hafðir til hliðsjónar þegar 
vettvangur fyrir starfssamfélag kennara í vendinámi var stofnaður. Stafrænt kjörlendi 
var fundið sem uppfyllti þessar þarfir. 

Til að meta mikilvægi þessara níu þátta var hver og einn metinn og hvernig hægt 
væri að uppfylla þær þarfir. Það var gert með því að gefa hverjum þætti tölu á bilinu 
einn til fimm eftir mikilvægi þeirra í starfssamfélagi vendinámskennara þar sem einn 
þýðir að þátturinn hefur lítið mikilvægi fyrir starfssamfélagið en fimm merkir að 
þátturinn hafi mikla þýðingu fyrir starfssamfélagið. Viðtölin við 
framhaldsskólakennarana voru höfð í huga við mat á þáttunum níu. Eftir að hafa metið 
stöðu starfssamfélags þeirra sem áhuga hafa á vendinámi og nýtt til þess upplýsingar af 
neti og viðtölunum við kennarana má segja að þörf sé á vefsíðu sem tengir saman 
fræði, og hagnýtar upplýsingar. Hér fyrir neðan má sjá lýsingar á því hvernig þarfir 
starfssamfélagsins voru metnar.  
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Mynd 2: Starfssamfélag og einkenni þess. Hér sést hvaða liðir munu skipta mestu máli í einkennum vettvangs fyrir samfélag vendinámskennara. 

Fundir (e. meetings). Ekki verður þörf á skipulögðum fundum fyrir kennara í 
vendinámi.  Fram kom í viðtölunum við framhaldskólakennarana að þeim þykir gagnlegt 
að geta leitað til annarra kennara til að fá aðstoð eftir þörfum. Vettvangur 
starfssamfélagsins verður því frekar deiling á efni og reynslu á netinu fyrir kennara til að 
læra saman af reynslu hvers annars og þarf ekki að halda skipulega fundi til þess. 
Facebookhópur getur verið góður vettvangur til þess að leita eftir aðstoð án þess að 
halda fyrirfram ákveðna fundi.  

Opnar umræður (e. open ended conversations). Mikilvægt verður að einstaklingar 
innan starfssamfélags vendinámskennara geti átt í opnum umræðum. Ekki verður gert 
ráð fyrir stýringu á umræðum og því getur hver sem er komið inn, sótt um inngöngu í 
Facbook hópinn og spurt eða komið með fróðleik.  Gert er ráð fyrir að til að byrja með 
muni einhver stýring vera á umræðunni en aðeins í því markmiði að virkja 
einstaklingana til að taka þátt í starfssamfélaginu. Stofnendur vettvangsins munu til að 
byrja með hvetja til umræðna með því að setja inn kveikjur á vettvang samtala 
einstaklinganna innan starfssamfélagsins.  

Verkefni (e. projects). Ekki verður gert ráð fyrir því að setja upp fyrirfram ákveðin 
verkefni í þetta starfssamfélag. Þetta starfssamfélag á ekki að falla í þann flokk að vera 
sett á laggirnar í kring um eitthvað ákveðið verkefni.  

Efni (e. content). Efniviður eða innihald starfssamfélagsins verður vendinám og allt 
sem að því viðkemur og því má segja að það sé takmarkað því það er ekki alveg opið. 
Þar sem að efnið er nokkuð afmarkað má segja að þessi liður skori nokkuð hátt. Efni 
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þessa samfélags eru leiðbeiningar um vendinám, myndbönd og kennsluhugmyndir. 
Vendinámstorg er til þess gert að safna innihaldi. Fram kom í viðtölunum við 
framhaldsskólakennarana að þeim þótti mikilvægt að kennarar hafi aðgang að ýmsu 
efni sem við kemur vendinámi, bæði er varðar fræðilega umfjöllun sem og myndbönd 
sem nýst geta þeim sem eru að byrja. 

Aðgengi að sérfræðikunnáttu (e. access to expertise). Starfssamfélag 
vendinámskennara hefur ekki sérfræðinga starfandi en kennarar með reynslu hafa verið 
hvattir til þess að koma að samfélaginu og til þess að taka þátt í umræðum á Facebook. 
Sem dæmi má nefna þá eru viðmælendurnir í þessari rannsókn allir komnir í hópinn og 
eru viljugir til þess að taka þátt í umræðum og taka þannig þátt í uppbyggingu 
vettvangsins. Það getur verið gagnlegt að starfssamfélagið hafi aðgang að þessari 
sérfræðikunnáttu þannig að þeir sem hafa spurningar hafi aðila til að leita til. Í þessu 
tilfelli má segja að hluti einstaklinganna innan starfssamfélagsins búi yfir mikilli reynslu í 
notkun á aðferðum vendináms. Einnig má færa rök fyrir því að torgið eigi að gegna því 
hlutverki að hýsa upplýsingar sem flokka má sem sérfræðikunnáttu. Búið er að safna 
sérfræðiþekkingu og byrjað að mæta þeirri þörf. 

Tengslamyndun (e. relationships). Einstaklingar innan starfssamfélagsins verða 
þekkjanlegir en þurfa þó ekki að þekkjast innbyrðis. Sumir gætu myndað tengsl eftir 
þörfum og áhuga á meðan aðrir senda inn nokkrar fyrirspurnir og fá aðgang að efni 
innan starfssamfélagsins. Facebookhópur vendináms getur stutt við tengslamyndun og 
þar er hægt að finna og þekkja aðra meðlimi hópsins. Ég met það því í meðallagi 
mikilvægan þátt. Fólk getur fundið hvert annað en það er þó ekki forsenda þess að taka 
þátt í starfssamfélaginu.   

Einstaklingsþátttaka (e. individual participation). Starfssamfélag vendinámskennara 
verður að byggjast á einstaklingsframtaki þar sem að ekki er um að ræða launaða 
sérfræðinga sem að keyra samfélagið áfram og ef að þátttaka einstaklinga innan 
starfssamfélagsins er lítil verður virkni þess lítil. Kennarar Keilis hafa hjálpast að við að 
finna leiðir sem henta vel í vendinámi. Þau leggja áherslu á að samvinna kennara hafi 
hjálpað þeim mikið en sú samvinna hefur byggst á einstaklingsþáttöku. Þetta 
starfssamfélag mun því byggjast á einstaklingsþátttöku og þessi þáttur er þ.a.l. metinn 
hátt.   

Samfélagsgerð (e. community cultivation). Frelsi til samskipta og gagnadeilingar er 
mikið og því verður samfélagsgerð ekki í föstum skorðum. Starfssamfélag 
vendinámskennara verður samfélag sem mun vonandi þróast sjálft og á sjálfbæran 
máta þannig að ekki þurfi inngrip eða fastar reglur um það. Þróun starfssamfélagsins fer 
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eftir vilja þátttakanda og áhuga. Ég myndi meta samfélagsgerð í meðallagi mikilvæga 
þar sem að stjórnunin er ekki mikil og starfssamfélaginu er leyft að þróast án inngripa 
en þó innan marka markmiða þessa starfssamfélags. 

Umfjöllunarefni samfélagsins (e. serving a context). Samskipti innan þessa 
samfélags eiga að snúast um vendinám eins og tilgangur þess segir til um. Þessi liður er 
því mikilvægur og markmið starfssamfélagsins skýrt. Þetta er vettvangur kennara til 
þess að læra hver af öðrum um vendinám en ekki eitthvað annað. Kennarar í 
framhaldsskólum og jafnvel grunnskólum munu sækja í þetta samfélag. 

Eftir að hafa farið í gegn um framangreinda níu þætti má sjá að einkum eru þrír liðir 
sem að myndu skipta mestu máli til að byrja með en þeir eru opnar umræður, efni og 
einstaklingsþátttaka. Þó má gera ráð fyrir að starfssamfélagið þróist sjálft og breytist í 
takt við þarfir þess.  

9.2 Uppbygging vendinámstorgs  
Þegar vettvangur fyrir starfssamfélag er stofnaður er vert að skoða hentugt stafrænt 
kjörlendi til að styðja við starfssamfélagið og best er að nota þá tækni sem að er 
aðgengileg og víða notuð til þess að fólk eigi greiðan aðgang (Wenger o.fl., 2009). 
Ákveðið var að nota Wordpress til þess að byggja upp síðuna og hýsa hjá Menntamiðju. 

Menntamiðja heldur utan um ýmis starfssamfélög kennara og því lá beinast við að 
tengja vendinámssíðuna inn á hana til þess að reyna að ná til flestra. Síðan er sett upp í 
samráði við Tryggva Thayer verkefnastjóra Menntamiðju og nefnist vendinámstorg. 
Upplýsingum var safnað fyrir torgið, það hannað og skoðað út frá hugmyndum 
Wengers.   

Fram kom í viðtölum við kennarana að þeir nefna allir Facebook sem hentugan stað 
fyrir samskipti milli kennara til þess að ræða saman og skiptast á hugmyndum. Því var 
haft samband við stjórnanda Facebook hópsins sem til var áður og hún var fengin í 
samstarf. Facebook hópurinn var virkjaður til þess að ná til sem flestra og mun hann 
þjóna því markmiði að hafa umræður frjálsar og opnar. Einstaklingar eiga að geta átt í 
opnum umræðum og munu stofnendur setja inn kveikjur til að hvetja til umræðna. 
Facebook er ekki hentugt til að geyma gögn og afurðir en hentar mjög vel til tilkynninga 
og umræðna þar sem að Facebook er vettvangur þar sem að margt fólk er fyrir. Með 
Facebook síðu má segja að við vinnum að því markmiði að vera með opnar umræður, 
að hafa aðgengi að sérfræðikunnáttu, gerum tengslamyndun mögulega, og auðveldum 
einstaklingsþátttöku.  
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Efni og afurðir sem að verða til innan starfssamfélagsins verður geymt á skipulagðan 
hátt á vendinámstorgi. Vendinámstorg er því nauðsynlegur vettvangur til þess að 
geyma þær afurðir á aðgengilegan hátt.  

Síðan vendinam.menntamidja.is hefur nú þegar að geyma helstu upplýsingar sem 
aflað var í þessu verkefni. Ég mun, ásamt Tryggva, viðhalda síðunni og hún verður 
uppfærð í tengslum við Erasmus + verkefnið um vendinám FLIP – Flipped Learning in 
Praxis .  

Á forsíðu torgsins er að finna upplýsingar um torgið og fréttaveitu þar sem að 
nýlegar fréttir um vendinám er að finna. Einnig var sett upp veita af Twitter þar sem að 
lesendur geta m.a. séð nýlegar umræður af #flippedlearning og #vendinám. Umræður á 
#flippedlearning eru mjög virkar og því koma inn á síðuna nýjar færslur reglulega. Á 
forsíðunni (sjá viðauka A, Vendinámstorg-forsíða) er einnig að finna Facebook takka þar 
sem að gestir síðunnar geta farið beint inn á Facebook hópinn og beðið um aðgang.  

Annar flipi síðunnar heitir „Um torgið“ (sjá viðauka B, Vendinámstorg-um torgið) og 
þar er hægt að finna upplýsingar um torgið og hver markmið þess eru. Þar kemur fram 
að markmið með stofnun vendinámstorgs sé að búa til vefvettvang fyrir samfélag 
kennara sem áhuga hafa á vendinámi þar sem að safnað verður saman efni og 
upplýsingum um vendinám og verður það aðgengilegt fyrir alla sem áhuga hafa. Með 
vendinámstorgi er unnið að því að: 

 auka samstarf milli kennara sem áhuga hafa á vendinámi 
 skapa gagnabanka vendinámskennara 
 auka tækniþekkingu kennara sem getur nýst í vendinámi 
 auðvelda kennurum aðgengi að hagnýtum lausnum fyrir vendinám 

Á síðunni er einnig að finna flipa sem að heitir „vendinám“ (sjá viðauka C, 
Vendinámstorg-vendinám) en þar er vendinám kynnt með stuttu myndbandi eins og 
viðmælendur stungu upp á en einnig með skilgreiningu á vendinámi og kynningu á 
fjórum hliðum FLIP sem að finna má á síðu flipped learning. Nýjustu rannsóknir á sviði 
vendináms eru kynntar og þar eru tenglar í rannsóknirnar, sem lesendur geta kynnt sér, 
en viðmælendur lögðu áherslu á að vendinám yrði kynnt bæði á praktískan hátt og 
fræðilegan. Einnig er þar að finna safn tengla sem að lesendur geta skoðað eftir 
hentugleika. 

Flipi síðunnar „Tæki og tól“ (sjá viðauka D, Vendiámstorg-tæki og tól) er settur inn 
með því markmiði að þeir kennarar sem að vilja prófa sig áfram geti það með hjálp þess 
hluta. Tæki og tól flipanum er skipt í gagnleg öpp og gagnleg forrit fyrir gerð 
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myndbanda og vendikennslu, en leitast var eftir að finna ódýr eða jafnvel frí forrit sem 
að kennarar geta notað með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Með þessum flipa er leitast við 
að koma til móts við hugmyndir viðmælenda um að á síðunni væri hægt að finna 
vendinám 101 eins og það var kallað.  

Annar flipi er nefndur „Spurt og svarað“ (sjá viðauka E, Vendinámstorg-spurt og 
svarað) og inniheldur hann algengar spurningar og svör sem að unnin voru úr 
myndböndum á heimasíðu Keilis og einnig viðtölum við kennara. Gert verður ráð fyrir 
að fleiri spurningum og svörum við þeim verði bætt við með tímanum.  
Flipi kallaður „Kennslumyndbönd“ (sjá viðauka F, Vendinámstorg-kennslumyndbönd) 
inniheldur dæmi fyrir kennara til að skoða hvernig myndbönd geta litið út og þannig 
geta þeir fengið hugmyndir að sínum kennslumyndböndum. Kennslumyndbönd voru 
fengin að láni frá kennurum sem hafa reynslu af myndböndum og kennslu í vendinámi.  

Vendinámstorgið er að finna undir slóðinni vendinam.menntamidja.is og er enn þá í 
þróun en er tilbúið til opnunnar. Vendinámstorgið verður kynnt á samfélagsmiðlum í 
þeim hópum sem tengjast námi og kennslu. Einnig verður kennurum boðið í 
Facebookhópinn vendinám og unnið að því að stækka hann. 
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10 Lokaorð 
Eftir að hafa kynnst vendinámi lítillega haustið 2014, þegar ég gerði verkefni í 
skólanum, langaði mig að kynnast því betur. Ég mætti á ráðstefnuna í Keili vorið 2015 
þar sem að vendinám var kynnt vel og Bergmann og Sams héldu fyrirlestur fyrir 
ráðstefnugesti. Á þeim tímapunkti ákvað ég hvert yrði mitt M.Ed. lokaverkefni.  

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru þrjár. Ég vildi skoða reynslu 
framhaldsskólakennara sem hafa notast við vendinám, hvernig þeirra kennslu er háttað 
og fá hjá þeim upplýsingar um hvað þeim þætti við hæfi að hafa aðgengilegt til þess að 
setja á vendinámstorg. 

Reynsla þeirra framhaldsskólakennara sem rætt var við á vendinámi var á þá leið að 
öll mæla þau með því. Það sem stendur upp úr er að þau hafa öll skipt um hlutverk og 
mér þótti skemmtilegt að sjá orðið klappstýra í samhengi við hlutverk kennara en það 
hlýtur að vera draumastaða hvers kennara að vera klappstýra nemenda sinna og lýsir 
það áhugasömum nemendum.  

Kennsla þeirra framhaldsskólakennara sem rætt var við hefur gjörbreyst. Nemendur 
þeirra eru virkir í tímum og kennarar kynnast nemendum sínum betur því það er meiri 
tími til persónulegra samskipta.   

Almenn umræða hefur á tíðum farið út um víðan völl en með því að ramma 
skilgreiningu vendináms inn í fjórar hliðar F-L-I-P kemur kjarni þess í ljós. Vendinám 
snýst um frelsi og ábyrgð nemandans. Vendinám snýst líka um breytt hlutverk 
kennarans, breytt hlutverk nemandans og breytta námsmenningu ásamt frelsi 
nemenda til þess að hafa áhrif á nám sitt, tímastjórn og námsmat og taka ábyrgð á því. 
Hlutverk kennarans er algerlega breytt frá því að vera sá sem veit allt og dreifir visku 
sinni um skólastofuna í það að vera hvetjandi leiðbeinandi sem aðstoðar nemendur að 
halda áætlun. Þegar nemandinn fær frelsi til að hafa áhrif á nám sitt og námsmat og 
kennarinn hefur breytt um hlutverk þá breytist menningin innan skólastofunnar. Sú 
breyting kom vel fram í viðtölum mínum við framhaldsskólakennarana. Breytingin 
stuðlar að virkni nemenda og sérlega áhugavert var læra hvernig vendinám kveikir á 
sköpun nemenda og kennara eins og kom fram í viðtölunum. Sú sköpun kemur sem 
jákvæð afleiðing af því frelsi sem nemendur fá í verkefnaskilum og námsmati. 

Í upphafi þessa verkefnis nefndi ég að tíminn sem skapast í vendinámi var ákveðin 
kveikja að áhuga mínum á aðferðinni. Fram kom hjá viðmælendum mínum að þau eru 
mjög skapandi í að nýta þennan tíma vel og margar skemmtilegar hugmyndir komu 
fram um verkefni og námsmat.  
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Ég hef notað það sem að kennararnir hafa sagt mér til uppbyggingar á 
vendinámstorgi sem er tengt við Facebook og er það mín von að umræður skapist 
meðal kennara um vendinám og að kennarar geti nýtt sér það efni sem að hægt er að 
finna á torginu.  

Þessi ritgerð og viðmælendur mínir tengjast allir kennslu á framhaldsskólastigi en ég 
tel að aðferðir vendináms eigi einnig vel við grunnskóla. Skóladagur 
grunnskólanemenda er orðinn langur og margir fara beint í tómstundir eftir að 
skóladegi lýkur og því eru heimaverkefni oft aukið álag á fjölskyldur.  

Fróðlegt þætti mér að sjá þetta skoðað í annarri rannsókn og fá hlið nemenda á 
vendinámi. 
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Viðauki A: Vendinámstorg-forsíða 
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Viðauki B: Vendinámstorg-um torgið 
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Viðauki C: Vendinámstorg-vendinám 

 
 
Fjórar hliðar FLIP- undir flipanum vendinám 
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Rannsóknir og greinar um vendinám undir flipanum Vendinám: 
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Viðauki D: Vendinámstorg-tæki og tól 
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Viðauki E: Vendinámstorg-spurt og svarað 
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Viðauki F: Vendinámstorg-kennslumyndbönd 

 
 
 
 
 


