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Formáli 

Ég hef starfað sem kennari í framhaldsskóla síðan 2008, þar sem ég kenni aðallega 

tölvugreinar og stærðfræði. Þar áður starfaði ég sem kennari í grunnskóla á árunum 

2000-2007. Í skólanum þar sem ég vinn núna hefur verið lögð áhersla á leiðsagnarnám 

og það sama á við um nokkra framhaldsskóla hérlendis. Ég hef því talsverða reynslu af 

kennslu og hef kynnt mér leiðsagnarnám talsvert. Það sem hefur reynst starfsfólki 

skólans erfitt er að nýta tölvutæknina sem best í leiðsagnarnámi, en í dag er helst verið 

að nýta námsvef (Moodle), glærur í fyrirlestrum og netið við upplýsingaöflun. Allir 

nemendur skólans hafa aðgang að fartölvum (annað hvort sínum eigin eða lánstölvum 

frá skólanum). Hingað til hefur notkun tölvutækninnar verið frekar ómarkviss og langar 

mig því að skoða hvort ekki sé hægt að nýta hana betur þannig að hægt sé að nota 

þann búnað sem til er sem best og þannig að hægt verði að nota hann til að bæta nám 

nemenda eins og kostur er. Það er líka von mín að þessi ritgerð nýtist öðrum kennurum 

í svipaðri stöðu og ég er. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Ísafirði, 31. maí 2017 

 

Guðjón Torfi Sigurðsson 
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Ágrip (útdráttur) 

Í þessari ritgerð er skoðað hvaða ávinning er hægt að hafa af tölvustuðningi í 

leiðsagnarnámi (leiðsagnarmati) út frá hugmyndum um félagslega hugsmíðahyggju, 

aðstæðubundið nám og tölvustutt samvinnunám. Leiðsagnarnám hefur orðið mjög 

áberandi í öllu skólastarfi á síðustu árum og áratugum. Þá hefur sífelld aukning verið í 

notkun upplýsingatækni af ýmsu tagi í skólum, ekki síst með tilkomu spjaldtölva og 

snjallsíma. Leiðsagnarnám byggist á kennslufræðilegum hugmyndum um námsmat og 

endurgjöf. Það snýr annars vegar að mati til náms eða mat sem nám til mótvægis við 

mat á námi. Hins vegar snýr það að tímanlegri endurgjöf sem er mjög mikilvæg til þess 

að nemendur nýti sér endurgjöfina. Ef nemendur fá endurgjöf seint og illa hættir hún 

að gera þeim gagn. Tölvustutt leiðsagnarnám er því rökrétt og eðlilegt framhald og 

mikilvægt að skoða hversu gagnlegt það er og með hvaða hætti sé hægt að nýta það til 

hagsbóta fyrir nemendur og kennara. Helstu niðurstöður eru þær að tölvustutt 

leiðsagnarnám getur nýst vel og skilað jafngóðum eða betri árangri heldur en bæði 

hefðbundið nám og einnig leiðsagnarnám án tölvustuðnings. Það byggir þó á því að 

tölvustuðningurinn sé vel skipulagður og byggi á kennslufræðilegum kenningum og 

rannsóknum. Tölvustutt leiðsagnarnám ætti því að vera góður kostur fyrir kennara og 

nemendur til þess að styðja við nám og kennslu. 
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Abstract 

Computer supported formative assessment. How can information and communica-

tive technology be used to improve formative assessment? 

In this essay the pros of information and communicative technology (ICT) in formative assess-

ment are assessed from the perspective of social constructivism, situated learning and computer 

supported collaborative learning. Formative assessment has become very prominent in all edu-

cational work in the last years and decades. At the same time the use of ICT has become more 

widespread in school, not least with the advent of tablets and smart phones. Formative assess-

ment is based on educational principles on assessment and feedback. On one hand it relates to 

assessment for learning or assessment as learning, as opposed to assessment of learning. On the 

other hand it relates to timely feedback which is very important so that students will put it to 

use. If students get the feedback late or if it is of poor quality it will not be of use to them. Com-

puter-aided formative assessment is therefore a logical and natural progress and it is important 

to see how useful it can be and how best to employ it for the benefit of students and teachers. 

The main results show that computer-aided formative assessment can be useful and it can pro-

duce as good or even better results than traditional learning or non-computer-aided formative 

assessment. It does depend though on the use of ICT being well organized and based on educa-

tional theories and research. Computer-aided formative assessment should therefore be a good 

option for teachers and students to support learning and teaching. 
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1 Inngangur  

“Án tengsla við samfélag manna getur maðurinn ekki lifað.” - Dalai Lama 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til M.Ed. prófs í náms- og kennslufræði við kennara-

deild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Markmiðið með verkefninu er að skoða 

rannsóknir á tölvustuddri kennslu og leiðsagnarnámi sem tengjast kennslufræðilegum 

hugmyndum um félagslega hugsmíðahyggju, aðstæðubundið nám og tölvustudda 

samvinnu. Með því að skoða þessar rannsóknir er hægt að sjá hvernig hægt er að nýta 

tölvubúnað sem best til þess að bæta nám nemenda og mat á hvernig námið hefur 

tekist til. 

Hugtakið leiðsagnarnám hefur verið tekið upp sums staðar í stað leiðsagnarmats 

sem hefur almennt verið notað hérlendis. Þetta hefur verið gert annars vegar þar sem 

að það hefur stundum valdið misskilningi að þetta sé ekki kennsluaðferð, heldur mats-

tæki. Hins vegar til þess að færa áherslurnar frá kennaranum yfir á nemandann og mun 

ég nota þetta hugtak í ritgerðinni. Þetta er einnig í takt við félagslega hugsmíðahyggju 

(sjá hér að neðan) þar sem áherslan er á að nemendur eigi að móta sitt eigið 

námsumhverfi. 

Námsmat er órjúfanlegur hluti af kennslu, enda væri erfitt að sjá hvort tilgangi 

kennslunnar sé náð ef ekki er hægt að meta hvernig til tókst. Hægt er að velja um fjöl-

margar leiðir í kennslu, eins og sjá má til dæmis í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf 

kennsluaðferðanna (2013). Þá eru að sama skapi fjölmargar leiðir færar til að meta 

hvernig nám hefur gengið hjá nemendum. Ein leið er leiðsagnarnám sem hefur verið 

talsvert áberandi í menntaumræðu hérlendis síðustu ár og jafnvel áratugi. Á sama tíma 

hefur talsverðum fjármunum verið varið í tölvubúnað í grunn- og framhaldsskólum 

landsins. Ekki liggur ljóst fyrir hvernig þeim fjármunum er best varið sem fara í kaup á 

tölvubúnaði og er því þörf á því að skoða hvort hann getur nýst með jákvæðum hætti í 

leiðsagnarnámi í skólum landsins. 

Hinn hefðbundni skilningur á námsmati felst í lokaprófum og verkefnum, en þar fyrir 

utan er margs konar mat á námi sem fram fer á meðan kennslu stendur. Til þess að 

nám og kennsla skili sem mestum árangri er nauðsynlegt fyrir kennara að átta sig á 

stöðu og skilningi nemenda hverju sinni. Með leiðsagnarnámi þarf kennari að afla gagna 

sem gera honum kleift að fylgjast með hvort nemendur ná markmiðum þeim sem stefnt 

er að. Eftir að hafa unnið úr þeim gögnum getur hann einnig skoðað hvaða leiðir henta 

best hverju sinni og hvort breyta þurfi um aðferðir á meðan náminu stendur. 
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Hefðbundið lokamat felst í því að meta árangur nemenda eða gefa vottun á stöðu 

þeirra, hvort heldur sem er fyrir áframhaldandi nám eða sem vottorð um að þeir geti 

sinnt ákveðinni vinnu. Símat felur aftur á móti í sér að verið er að meta nemandann 

jafnóðum og getur það gegnt svipuðu hlutverki og lokamat, en einnig getur það verið 

hugsað til leiðsagnar nemanda (og kennara) og þá með það markmið að bæta kennslu 

og nám jafnóðum.  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla segir um námsmat „Kennarar þurfa að hjálpa börnum 

og ungmennum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum náms og 

hvernig miðar í átt að þeim. Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat þar sem nemendur 

velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í 

náminu og ákveða hvert skuli stefna. Nemendum þarf að vera ljóst hvaða viðmið eru 

lögð til grundvallar í matinu.“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 - almennur hluti, 

2015). Með því að efla skilning nemenda á eigin stöðu í náminu, hver markmið og 

stefna þeirra eru þá auðveldar það þeim að stunda námið á skipulegan og áhrifaríkan 

hátt og gerir þeim kleift að ná sem bestum árangri. Leiðsagnarnámið á að gera þetta 

ferli lifandi þannig að hægt sé að bregðast við þeim niðurstöðum sem koma úr matinu 

jafnóðum. 

Á undanförnum árum hefur tölvutæknin tekin stórstígum framförum og flestir 

nemendur og kennarar í framhaldsskólum hafa orðið aðgang að tölvum í einu formi eða 

öðru. Má þar nefna fartölvur, spjaldtölvur og ekki síst snjallsíma. Til þess að nýta sem 

best þær auðlindir sem standa kennurum og nemendum til boða er því mikilvægt að 

skoða hvort tölvustuðningur getur bætt árangur í leiðsagnarnámi og hvort skynsamlegt 

sé að efla notkun tölvutækninnar í leiðsagnarnámi eftir því sem kostur er. 

Mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um tölvustudda kennslu. Fáar ís-

lenskar rannsóknir eru til sem rannsaka tölvustudda kennslu og leiðsagnarnám þrátt 

fyrir mikla tölvunotkun landsmanna og áherslu sem lögð hefur verið á leiðsagnarnám í 

opinberum námskrám. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis á leiðsagnar-

námi virðast ekki tengja námsmatið tölvutækninni svo heitið geti. Nokkuð margar er-

lendar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem áhrif tölvustuddrar kennslu og leiðsagnar-

náms hafa verið skoðaðar að einhverju marki. 

Í þessari rannsókn mun ég leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Með hvaða hætti er hægt að nota tölvustudda kennslu við leiðsagnarnám. Auk þess 

mun ég svara tveimur nátengdum spurningum til þess að skoða nánar tölvustudda 

kennslu;  Hvaða áhrif hefur tölvustudd kennsla á leiðsagnarnám og hvað ber að varast 

í tölvustuddu leiðsagnarnámi? Með því að svara þessum spurningum stefni ég að því 
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að geta dregið upp mynd af hvað tölvustudd kennsla er, hvaða áhrif hún hefur á 

leiðsagnarnám og hvað beri að varast þegar tölvustudd kennsla er skipulögð og notuð í 

leiðsagnarnámi. Með þeim svörum sem fram koma verður auðveldara fyrir skólayfirvöld 

og kennara að skoða hvernig leiðsagnarnám og tölvutæknin geti unnið saman í kennslu 

og hvaða áhrif tölvustutt leiðsagnarnám hafi á árangur nemenda.  

Í rannsókninni verður litið til kenninga og rannsókna á leiðsagnarnámi og tölvu-

studdri kennslu með áherslu á kennslufræði í anda félagslegrar hugsmíðahyggju, 

aðstæðubundins náms og tölvustudds samvinnunáms. Þessar hugmyndir eru að miklu 

leyti nátengdar og byggjast á því að nám fari fram við félagslegar aðstæður og að verk-

efni eigi að vera sem líkust raunverulegum aðstæðum. Heimildarvinna mun snúa að 

þessum tveimur meginatriðum og mun ég leita heimilda fyrst og fremst í erlendum 

bókum og tímaritum þar sem lítið er til um efnið í íslenskum heimildum.  

Ritgerðinni er skipt í fimm meginkafla (að inngangi og lokaorðum frátöldum). Í 

næsta kafla útskýri ég aðferðarfræði ritgerðarinnar, í þriðja kafla verður gerð grein fyrir 

helstu hugtökum og fræðum sem koma fyrir í ritgerðinni. Í fjórða kafla verður grein fyrir 

því hvað felst í tölvustuddri kennslu og hvaða ávinning rannsóknir á henni hafa leitt í 

ljós. Í fimmta kafla verður skoðað hvernig tölvustuðningur geti bætt árangur í 

leiðsagnarnámi eða hvort eitthvað beri að varast við skipulag og framsetningu 

leiðsagnarnáms. Að lokum verður efni ritgerðar dregið saman í umræðum um efnið og 

hugað að rannsóknum sem vinna mætti í framhaldinu. 
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2 Aðferðarfræði 

Í þessari ritgerð er að fremsta megni byggt á þeim heimildum og rannsóknum sem 

tengjast tölvustuddu leiðsagnarnámi og þeim kennslufræðilegu kenningum sem hafðar 

eru að leiðarljósi. Þar er um að ræða félagslega hugsmíðahyggju (social constructivism), 

aðstæðubundið nám (situated learning), og tölvustutt samvinnunám (computer suppor-

ted cooperative learning). Auk þess tengd fræði eða rannsóknir sem hægt er að útleggja 

að séu í anda þessara kenninga, þar á meðal rannsóknir sem lúta að tölvustuddu 

jafningjamati, sjálfsmati, hópvinnu og samvinnunámi. Rannsóknir þurftu að snúa að 

árangri nemenda í almennum prófum og eins sérstökum könnunum eins og PISA. Einnig 

þurftu þær að sýna aðra þætti sem tengjast tölvustuddu leiðsagnarnámi eins og áhuga-

hvöt nemenda, ánægju af notkun upplýsingatækninnar og viðhorfum nemenda til 

hennar. Rannsóknir gátu tengst námi á flestum skólastigum, frá grunnskóla og upp í 

háskóla, hvort heldur með litlum eða stórum hópum nemenda. Helst þurftu heimildir 

að vera frá Norðurlöndum, Evrópu og Bandaríkjunum þar sem skólakerfið er áþekkt því 

íslenska, en aðrar heimildir komu til greina ef þær höfðu eitthvað fram að færa sem 

ekki hefði komið fram annars staðar. 

Notast var við tvær leitarvélar að mestu leyti. Annars vegar leitir.is sem veitir 

aðgang að fjölbreyttu vísinda-, fræðslu- og afþreyingarefni, bæði innan lands og utan. 

Þar er til dæmis hægt að leita í erlendum gagnasöfnum á borð við ERIC, ProQuest, JStor, 

EBSCOhost og SpringerLink, sem og innlendum bókasöfnum. Þá var leitarvélin Google 

Scholar nýtt til heimildarleitar, en hún er sérhæfð leitarvél frá Google sem leitar í 

fræðilegu efni á netinu (þar er að finna vísanir í greinar, bækur, ritgerðir og margt 

fleira). Heimildir voru metnar út frá viðmiðum í handbók um rannsóknir í mennta-

málum (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010). Þar á meðal orðspor tímarita sem heimildir 

fundust í, áreiðanleiki vefsíðna (hvort þær voru opinberar vefsíður eða á vegum háskóla 

eða annarra menntastofnana) og hvort þær voru ritrýndar. Einnig var leitast eftir að 

velja heimildir sem oft hefur verið vitnað í, en það er oft á tíðum gefið upp í rafrænum 

tímaritum og gagnagrunnum. 

Eftirfarandi leitarorð (ensk í sviga) voru notuð við leit að heimildum: Leiðsagnarnám 

(formative assessment), rafrænt leiðsagnarnám (formative e-assessment), tölvustudd 

kennsla (computer aided teaching), tölvustutt nám (computer aided learning), 

upplýsingatækni (information and communication technology), rafrænt nám (e-

learning), netnám (web-learning), rafrænt mat (e-assessment), sýndarnám (virtual 
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learning), félagsleg hugsmíðahyggja (social constructivism), aðstæðubundið nám (situa-

ted learning) og tölvustutt samvinnunám (computer supported cooperative learning).  
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3 Kenningar og kennslufræði 

Námsmat, endurgjöf og kennsla helst alltaf í hendur og á stundum er erfitt að greina á 

milli þessara þriggja þátta í skólastarfi. Þegar kennslan er skipulögð þarf á sama tíma að 

ákveða hvernig námsmati er hagað til þess að meta árangur kennslunnar og hvar og 

hvernig endurgjöf skal fara fram. Ótal margar leiðir eru færar þegar kemur að náms-

mati, þótt svo að hefðbundin próf séu líklega best þekkta aðferðin meðal almennings. 

Til þess að geta gert sér vel grein fyrir því hvaða áhrif tölvustutt leiðsagnarnám hefur á 

nám og kennslu er nauðsynlegt að nokkur hugtök séu á hreinu. 

3.1 Námsmat 

Námsmat er samkvæmt núgildandi grunnskólalögum reglubundinn þáttur í skólastarfi 

til þess að meta árangur og framfarir nemenda. Tilgangur þess er að meta hvernig 

nemendum tekst að mæta bæði markmiðum aðalnámskrár og sínum eigin náms-

markmiðum, örva nemendur til framfara og meta hvort einhver þurfi sérstaka aðstoð 

(Lög um grunnskóla, 2008). Það er áhugavert hversu nýtt þetta orð er í íslenskri tungu, 

en Ingvar Sigurgeirsson (1999) sem ritað hefur margt um kennsluaðferðir og námsmat 

hefur ekki fundið eldri heimildir um orðið á prenti en 1968. Það gefur vissulega til kynna 

að fram undir þann tíma hafi próf verið nánast eina orðið sem notað var yfir námsmat, 

þótt svo að ferlið sé líklegast jafngamalt kennslu. Þannig má til dæmis skoða samband 

sveins og meistara í iðngreinum í gegnum tíðina sem gott dæmi um námsmat sem fram 

fer jafnóðum og er leiðbeinandi fyrir nemandann. Meistarinn sýnir sveininum vinnu-

brögð og aðferðir og neminn reynir að fylgja þessum aðferðum til þess að búa til 

smíðagrip sem meistarinn metur svo. 

Í aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla segir svo: 

Markmið skólastarfs eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná 

þeim. Því verða matsaðferðir að vera fjölbreyttar. Þær skulu vera í samræmi 

við hæfniviðmið, endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendum. 

Námsmat á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt. Meta 

þarf alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af viðmiðum 

í aðalnámskrá (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 - almennur hluti, 2015). 

Hægt er að flokka námsmat á margvíslegan hátt. Þannig má tala um formlegt mat 

(stöðluð og samræmd próf) eða óformlegt / óhefðbundið mat og einnig rauntengt (e. 

authentic) eða heildrænt námsmat sem og frammistöðumat. Líka er hægt að skilgreina 
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þrjá meginflokka út frá tilgangi matsins: mat á námi, mat til náms og mat sem nám 

(Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Mat á námi er einnig oft kallað lokamat, enda er það 

framkvæmt eftir að kennsla hefur farið fram og metur hvernig hún hefur tekist til og 

getur verið vottorð um hvaða þekkingu og menntun nemandinn hefur náð. Mat til 

náms og mat sem nám hefur aftur á móti þann tilgang að bæta námið hjá nemendum 

með því að meta þá jafnóðum þannig að þeir geti bætt sig eftir því sem við á. Það er alla 

jafna ekki hugsað til þess að gefa nemanda einkunn fyrir það þótt svo að slíkt geti alveg 

komið til greina líka.  

3.2 Endurgjöf  

Endurgjöf er notuð til þess að veita nemendum upplýsingar um nám þeirra og hvernig 

þeir standa sig, hvort heldur hún er skrifleg eða munnleg. Endurgjöfin þarf að auðvelda 

nemendum að brúa bilið á milli sinnar eigin hæfni og þeirrar hæfni sem þeir eiga að 

hafa náð í náminu. En endurgjöf er ekki alltaf skilvirk. Til þess að endurgjöf sé skilvirkt 

þurfa nemendur að nýta sér hana. Það er samt sem áður oft þannig að nemendur nýta 

sér ekki endurgjöfina sem þeir fá (Bloxham og Campbell, 2010). 

Nicol og Macfarlane-Dick (2006) nefna sjö meginreglur í líkani sínu um endurgjöf. 

Þær séu nauðsynleg skilyrði fyrir því að leiðsagnarnám skili sem mestum árangri og veiti 

stuðning sem stoðgrindur (sjá nánar hér að neðan í kafla um félagslega hug-

smíðahyggju) og þroski sjálfsnám meðal þeirra sem stunda nám á vefnum. Þessar 

meginreglur eru sem hér segir, að: 

1. Útskýra hvað góð frammistaða er (markmið, skilyrði, viðmið) 

2. Auðvelda sjálfsmat (íhugun) 

3. Veita hágæða upplýsingar í endurgjöf um nám nemenda 

4. Hvetja til samræðna við kennara og jafningja um námið 

5. Veita jákvæða hvatningu og aukið sjálfstraust 

6. Veita tækifæri til þess að minnka bilið milli núverandi árangurs og þess sem 

stefnt er að 

7. Nota endurgjöf til að bæta kennslu og móta hana 

Ecclestone (2010) færir rök fyrir því að leiðsagnarnám eða mat til náms sé orðið að 

órjúfanlegum hluta góðrar kennslu, hvatningu nemenda, virkni þeirra og betri árangri í 

náminu. Það sem skiptir miklu máli í því sambandi er þá að endurgjöfin þurfi að koma 

tímanlega (eða jafnóðum) frá kennara og að hún sé upplýsandi fyrir nemandann. Þetta 

efli nám og auðveldi nemendum að læra (Epstein o.fl., 2002). Þá sé leiðsagnarnám fleira 
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heldur en einstefna frá kennara til nemanda. Sjálfsmat og jafningjamat geti verið hluti 

af gagnlegu leiðsagnarnámi og geti vel orðið til þess að nemendur bæti vinnu sína 

(Ecclestone, 2010). Wiliam bendir einnig á tvo þætti sem þarf til þess að mat styðji við 

námið. Annars vegar að þau gögn sem safnað er í matinu gefi upplýsingar um hvaða 

atriði þurfi að fara yfir í frekara námi / kennslu. Hitt atriðið er að nemandinn geri eitt-

hvað til þess að bæta námið sitt. Til dæmis með því að fylgja þeim úrræðum sem 

kennarinn bendir á, leita ráða hjá samnemendum eða að ígrunda hvað hann geti gert til 

að læra betur (Wiliam, 2011b). 

3.3 Leiðsagnarnám 

Leiðsagnarnám (eða leiðsagnarmat) hefur verið nokkuð áberandi í umræðunni síðustu 

árin og áratugina. Þannig hefur leiðsagnarnám verið tekið upp í nokkrum framhalds-

skólum hérlendis, þar á meðal í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ (FMOS). Þar hefur al-

menn ánægja verið með leiðsagnarnámið eins og kemur fram hjá tveimur kennurum 

við skólann (Ívar Rafn Jónsson og Birgir Jónsson, 2015). Leiðsagnarnám flokkast undir 

mat til náms eða mat sem nám. Leiðsagnarnám er þýðing á enska hugtakinu formative 

assessment (eða formative evaluation). Wiliam nefnir að þetta hugtak (formative evalu-

ation) er fyrst notað af Scriven í umfjöllun um námskrárgerð og mat 1967. 

Fræðimaðurinn Bloom, sem þekktur er fyrir flokkunarkerfi sitt um námsmarkmið, notar 

það svo tveimur árum síðar í umfjöllun sinni um próf í skólastofum  en eftir það fer lítið 

fyrir notkun þess í enskumælandi námsmatsfræðum þótt svo að eitthvað sé um 

rannsóknir sem fjalli um leiðsagnarnám með einum eða öðrum hætti (Wiliam, 2011a). 

Það vekur athygli mína að í hinum frönskumælandi heimi er talsvert fjallað um 

leiðsagnarnám allt frá árinu 1974, eins og kemur fram í yfirliti Allal og Lopez (2005) um 

rannsóknir á leiðsagnarnámi á frönsku. En það er svo fyrst eftir að  Black og Wiliam 

(1998) birta niðurstöður þekktrar rannsóknar sinnar sem að mikill áhugi kviknar á 

leiðsagnarnámi víðs vegar, þar á meðal hérlendis. Ekki er ljóst hvenær hugtakið er tekið 

upp í íslensku en Börkur Hansen greinir frá því að hugtakið hafi verið búið að festa sig í 

sessi í upphafi tíunda áratugarins (1992). 

Wiliam skilgreinir leiðsagnarnám þannig: „Mat er leiðsegjandi að því marki að 

gögnum um árangur nemandans er safnað, þau túlkuð og notuð af kennurum, 

nemendum eða jafningjum þeirra til að taka ákvarðanir um næstu skref í kennslunni 

sem eru líklegar til þess að vera betri, eða betur ígrundaðar, heldur en ákvarðanir sem 

hefðu verið teknar án þessara gagna.“ (Wiliam, 2011a). Hann leggur áherslu á að hug-

takið leiðsagnarnám (eða mótandi mat) er notað til þess að lýsa því hlutverki sem gögn 
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úr matinu gegni frekar en að það sé notað yfir matið sjálft. Þá skiptir það einnig máli að 

það sé ekki endilega kennarinn sem taki ákvarðanirnar, þótt að það sé oft á tíðum 

tilfellið. Það geti einnig verið nemandinn eða jafningjar hans sem komi að þessum 

ákvörðunum. Þá sé fókusinn á ákvörðunum en ekki markmiðum þeirra sem taka þær. 

Þannig sé betra að einbeita sér að því sem gert er í kjölfarið á ákvörðunum sem teknar 

eru. Það er takmarkið að það sem er gert í framhaldinu sé líklegt til þess að bæta 

námið, en Wiliam bendir á að erfitt sé að færa sönnur á því að það sé raunin. Enn einn 

punktur hans er sá hvað gerist næst í náminu. Hann notar enska hugtakið leiðsögn (e. 

instructions) yfir sambland af kennslu og lærdómi, en það er gott að nota hugtakið 

nám, eða leiðsagnarnám, í þessu sambandi. Þá er mikilvægt að ákvarðanir sem teknar 

eru séu betri eða að þær séu betur ígrundaðar heldur en þær sem hefðu verið teknar 

án þeirra gagna sem safnað var í matsferlinu. Þannig gæti það verið ákvörðun 

kennarans að halda áfram á sömu braut þar sem gögnin styðji þá ákvörðun. Ákvarðanir 

um frekara nám eru því lykilatriði í leiðsagnarnámi og mikilvægt að hanna matið þannig 

að það nýtist örugglega til þess að taka vel ígrundaðar ákvarðanir. 

Wiliam lítur á leiðsagnarnám sem samspil þriggja mismunandi ferla og þriggja ein-

staklinga. Ferlin eru þau að skoða hvert nemandinn er að fara, hvar hann er staddur og 

hvernig hann á að komast þangað sem hann stefnir. Einstaklingarnir eru kennarinn, 

jafninginn og nemandinn. Með því að líta á samspil þessara ferla og einstaklinga er 

hægt að draga saman fimm lykilatriði þess að leiðsagnarnám virki sem skyldi. Þessi 

atriði eru eftirfarandi: 

 að skýra, deila og gera skiljanlega ætlun með kennslunni og þau viðmið sem 

gilda um góðan árangur 

 að koma á virkum umræðum, verkefnum og námsþáttum í bekknum sem 

veita gögn um árangur nemenda 

 að gefa endurgjöf sem færir námið áfram 

 að virkja nemendur sem auðlindir fyrir hverja aðra í námi 

 að virkja nemendur sem eigendur þeirra eigin náms 

Wiliam notar hugtakið leiðsögn í þeirri merkingu að það nái yfir allt sem bæði 

kennari og nemandi geri. Þetta hugtak er í rauninni allt nám sem fram fer í skóla-

stofunni og byggist á samvinnu kennara og nemanda. Hugsanlega mætti nota íslenska 

hugtakið leiðbeiningar eða hreinlega leiðsagnarnám yfir það sem Wiliam meinar. Lykil-

hugmynd hans er að gögnin séu notuð til þess að breyta leiðsögninni þannig að það falli 

betur að þörfum nemandans. Með öðrum orðum að kennslan lagi sig að þörfum 
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nemandans. Wiliam leggur einnig mikla áherslu á það að mat sé brú á milli kennslu og 

náms. Ekki sé hægt að kenna nema að vita hvað nemandinn læri og eina leiðin til að vita 

það er með því að meta það á einhvern hátt. 

Hið evrópska FaSMEd-verkefni (e. Raising Achievement through Formative As-

sessment in Science and Mathematics Education) hefur það markmið að skoða hvernig 

hægt sé að nota tölvutækni til þess að bæta námsárangur nemenda. Meðlimir þessa 

verkefnis eru átta háskólar víðs vegar um vestanverða Evrópu auk einnar suður-af-

rískrar stofnunar. Í einu riti þeirra eru dregin fram sjö atriði sem rannsóknir á 

leiðsagnarnámi hafi sýnt fram á að séu grundvallar þættir í skipulagi á góðu leiðsagnar-

námi (Cusi, Morselli og Sabena, án árs): 

1. Leiðsagnarnám skal vera skipulagt og stundað kerfisbundið, þannig að það sé 

innbyggt í kennslu og námsferlið og í samræmi við námskrár og grunnþætti. 

2. Ætlað nám og hvað uppfylli kröfur þarf að vera skýrt og nemendum gerð grein 

fyrir því. Áherslan á alltaf að vera á námsferli nemendanna og hvernig þeir eru 

að vinna að markmiðum sínum. 

3. Nota skal fjölbreyttar matsaðferðir og raunhæf, krefjandi verkefni og vandamál 

sem draga fram gögn um nám nemenda og skilning þeirra. 

4. Kennarar skulu hanna áhrifaríkar umræður í bekknum og styðja þannig við 

bekkjarmenningu sem hvetur til samskipta og virkni nemenda í námsferlinu. 

Þetta er til dæmis hægt að gera með því að meta ekki bara einstaklinga heldur 

líka hópa. 

5. Kennarar skulu taka tillit til útkomu matsins þegar þeir aðlaga og breyta kennslu 

sinni. 

6. Tímanleg endurgjöf, með áherslu á verkefnið sem verið er að vinna í stað ein-

kunna, ætti að fara fram til að fylgjast með þroska nemenda, og hjálpa þeim að 

átta sig á hvert þeir stefni, hvar þeir eru staddir og hvað þeir geti gert til að halda 

áfram á réttri braut. 

7. Hvetja skal til sjálfsmats og jafningjamats til að virkja nemendur bæði til að þeir 

nýtist sem auðlindir í námi fyrir aðra nemendur og einnig til þess að þeir verði 

virkir í eigin námi. 

Þetta er að hluta til atriði sem Black og Wiliam hafa nefnt í sínum verkum, en búið er að 

bæta við nokkrum atriðum sem skipta einnig máli við skipulag leiðsagnarnáms. 

Upphafleg rannsókn þeirra Black og Wiliam (1998) tekur saman niðurstöður úr 250 

rannsóknum um leiðsagnarnám víðs vegar að úr heiminum og niðurstöður þeirra voru 
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mjög afgerandi um að leiðsagnarnám hefði jákvæð áhrif á árangur nemenda, óháð aldri 

eða námsgrein. Eitt lykilatriðið var að breyta þyrfti áherslum í kennslu til þess að 

árangur leiðsagnarnámsins yrði sem mest. Þessi rannsókn leiddi svo til þess að frammá-

menn í menntamálum innleiddu leiðsagnarnám í kennslustofum víða um heim. Þar á 

meðal í Bandaríkjunum, Nýja Sjálandi, Ástralíu og Bretlandi (Greenstein, 2010). Í 

rannsókninni kom fram að árangur þeirra nemenda sem glímdu við námsörðugleika eða 

stóðu höllum fæti jókst hvað mest ef þeir hlutu leiðsagnarnám. Þá byggði árangur 

nemenda ekki síst á því að þeir tóku virkan þátt í náminu og með sjálfsmati ykist áhugi 

þeirra og sjálfstraust þeirra að sama skapi. Með því að gefa nemendum endurgjöf sem 

sýndi þeim hvað betur mætti fara urðu áhrifin jákvæð á námið, sérstaklega ef 

nemendur fengu tækifæri til að laga það sem aflaga hefði farið. 

Í seinni rannsókn þeirra (ásamt fleirum), komu einnig fram sterkar vísbendingar um 

að leiðsagnarnám hefði góð áhrif á námsárangur nemenda. Í henni unnu þeir með hópi 

rannsakenda og þar var það hópur kennara sem vann að því að breyta fyrirkomulagi 

kennslunnar í stærðfræði og náttúrugreinum. Þar kom einnig fram að jafningjamat og 

sjálfsmat væru mikilvæg atriði í leiðsagnarnámi. Meiri líkur væru á að nemendur 

hlustuðu frekar á gagnrýni fram jafningjum sínum heldur en kennara. Sjálfsmat væri þó 

vandmeðfarnara, þar sem að færni til þess, sérstaklega hjá slökum nemendum, væri lítil 

og kennarar þyrftu því að hjálpa nemendum að efla færnina í sjálfsmatinu (Black, 

Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2004). Black og Wiliam (2004) benda á þrjár leiðir 

eða aðferðir sem kennarar þurfa að hafa í huga þegar mat og endurgjöf á sér stað í 

kennslustofunni. Hið fyrsta eru spurningar, en kennarar þurfa að gefa nemendum tíma 

til að hugsa svarið áður en þeir svara og nemendur þurfa að venjast því að það sé ekki 

endilega aðalatriði að gefa rétta svarið, heldur að ígrunda hlutina og ræða þá til þess að 

efla þekkingu sína. Næsta atriði eru endurgjöf án einkunna, sem þeir segja að gefi betri 

árangur hjá nemendum heldur en einkunnir. Umsagnir af þessu tagi eiga að draga fram 

það sem vel er gert og benda á hvað nemendur geti gert næst. Jafningja- og sjálfsmat er 

svo þriðja atriðið sem þeir nefna. 

Þess ber þó að geta að ekki hafa allir komist að sömu niðurstöðu varðandi jákvæð 

áhrif leiðsagnarnáms. Dunn og Mulvenon (2009) gagnrýna til dæmis rannsókn Black og 

Wiliam frá 1998 og telja aðferðarfræði þeirra ekki standast nánari skoðun. Þannig hafi 

þær átta greinar sem þeir Black og Wiliam noti sem staðfestingu þess að leiðsagnarnám 

skili góðum árangri alls ekki sýnt fram á það. Dunn og Mulvenon benda á að niður-

stöður Black og Wiliam hefðu frekar átt að sýna fram á að frekari rannsókna væri þörf. 

Þau Dunn og Mulvenon skoða líka níu yngri greinar um leiðsagnarnám þar sem þau 
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benda á ýmsa galla í aðferðarfræði þeirra og telja alls ekki ljóst að þær gefi eins skýra 

niðurstöðu eins og niðurstöður þeirra greina frá. Þau benda því á að nú séu bæði tæki-

færi til þróa öruggar matsaðferðir og tölfræðilega aðferðarfræði sem leiði til áhrifaríkra 

og jákvæðra breytinga í námsárangri nemenda. En þá sé líka innbyggður veikleiki í 

skólakerfinu þar sem að góð áhrif fjölda aðferða sé ekki sannanlegur sem geti leitt til 

bæði tímataps og fjárhagstjóns í menntakerfinu. Einnig að leiðsagnarnámið sem 

hugsanlega er mjög gagnlegt verkfæri nýtist ekki sem skyldi til að bæta námsárangur. 

Það er því niðurstaða þeirra að gera þurfi fleiri rannsóknir á árangri leiðsagnarnáms og 

hvaða aðferðir nýtist best til þess að tryggja að það sé rétt notað. Þrátt fyrir þessa gagn-

rýni Dunn og Mulvenon hefur leiðsagnarnám fest sig í sessi víðs vegar um heim. 

Allal (1988) bendir á að það séu þrjár gerðir leiðsagnarnáms í námsumhverfinu eftir 

því hvernig því er beitt og hvenær. Þannig getur leiðsagnarnám í fyrsta lagi verið sam-

fellt í öllu kennslu- og námsferlinu, þar sem fyrirkomulagið byggist á gagnvirkni milli 

kennara og nemenda með ýmis konar aðstoð. Í öðru lagi getur það verið reglubundið 

leiðsagnarnám þar sem fyrirkomulagið byggist á endurliti til þess að bæta árangurinn 

svo hægt sé að ná þeim markmiðum sem stefnt var að í kennslu- og námsferlinu. Í 

þriðja lagi væri fyrirkomulagið framvirkt og hugsað til þess að styrkja og samþætta þá 

færni sem nemandinn hefur náð tökum á þannig að þeir nýtist sem best í frekara námi 

hans. Þegar verið er að skipuleggja leiðsagnarnám þarf að hafa þessa þætti í huga og 

kennarinn þarf að vera með vel mótaðar hugmyndir um hver tilgangur leiðsagnarnáms í 

kennslunni sé og hvert hann sé að stefna. 

Leiðsagnarnám er einnig hægt að líta á sem mat til náms sem á sér stað á meðan 

kennslunni stendur, í þeim tilgangi að styðja við námið (Vonderwell, Liang og Alderman, 

2007). Þannig eru verk og athafnir í leiðsagnarnámi mótuð af þeim viðmiðum sem 

notuð eru til að fylgjast með námi og meta skilning nemenda. Þannig er hægt að breyta 

kennslunni til þess að frekara nám eigi sér stað með sífelldri og tímanlegri endurgjöf allt 

þar til að tilætluðum skilningi hefur verið náð hjá nemendum. Mat til náms gefur 

nemendur skýr viðmið og dæmi um hvað séu góð verkefni og hvað séu slæm verkefni. 

Einnig gefur það þeim upplýsingar um þeirra eigin nám og árangur þeirra á hverjum 

degi þannig að þeir geti séð hvernig þeim gangi að ná markmiðum sínum (Stiggins, 

2008). Leiðsagnarnám er gagnlegt þar sem það bætir færni nemenda og hjálpar þeim 

að einbeita sér að skipulagi námsins, dregur úr streitu hjá þeim og gefur nemendum 

tilfinningu fyrir því að námið sé þeirra eigið, þar sem þeir mynda eigin hugmyndir um 

námsefnið (Stiggins og DuFour, 2009). 
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3.4 Hugsmíðahyggja og aðstæðubundið nám 

Hugsmíðahyggja (og félagsleg hugsmíðahyggja sem er nátengd hugmyndafræði) byggir 

á mikilvægi þess að nemendur nýti sér upplifun, þekkingu og viðhorf í námsferlinu. 

Nemendur upplifi hluti á mismunandi hátt og eigi að móta sitt eigið námsumhverfi. 

Félagsleg hugsmíðahyggja byggir á hugmyndum fjölmargra uppeldis- og menntaf-

ræðinga, þar á meðal John Dewey og Jean Piaget. Piaget leit þannig á að börn þyrftu að 

smíða sér hugmyndir út frá eigin reynslu og móta eigin heimsmynd út frá upplifun og 

reynslu sinni, en þau gerðu það sem einstaklingar og að námsferlið væri eins hjá öllum, 

alls staðar. Lev Vygotsky kom fram með margar hugmyndir um nám og þroska og 

þróaði þannig hugmyndir um hugsmíðahyggju, þar sem áherslan er á að námið fari fram 

í félagslegu samhengi og í samskiptum nemenda sín á milli (Shaffer og Kipp, 2007). Vy-

gotsky leit þannig á að nám væri félagsleg athöfn og byggði á samskiptum við aðra. 

Einnig að það færi fram á þroskasvæði (e. zone of proximal development), sem vísar til 

þeirra verkefna sem barnið getur ekki leyst upp á eigin spýtur, en getur unnið þau með 

aðstoð annarra. Jerome Bruner kom svo fram með þá hugmynd að það sé mikilvægt að 

í umhverfinu séu stoðgrindur (e. scaffold / scaffolding) sem geri barninu fært að halda 

áfram og byggja upp nýja hæfni. Þannig þurfi verkefni að vera innan þroskasvæðis og 

það sé kennara að aðlaga stuðning við nemandann út frá getu hans og þroska, reisa 

stoðgrindur fyrir hann og styðja hann þannig til náms. 

Félagsleg hugsmíðahyggja rímar því vel við leiðsagnarnám þar sem að nemendur 

geta lært á sínum forsendum með aðstoð kennara og jafningja sinna og þar sem námið 

fer fram á þroskasvæði þeirra. Í tölvustuddu leiðsagnarnámi er því mikilvægt að til 

staðar séu stoðgrindur í anda Vygotskys og Bruner sem styðja við nemandann og gera 

honum kleyft að leysa vandamál sem lögð eru fyrir hann og öðlast færni upp á eigin 

spýtur. Þá er einnig ljóst að jafningjamat og umræður í bekkjum og á netinu falla undir 

samskipti og félagsleg tengsl nemenda, en þetta er eitt af því sem mögulegt er að út-

færa í tölvustuddu leiðsagnarnámi. Taber (2017) telur upp þrjú megin atriði sem nám í 

anda á hugsmíðahyggju verði að grundvallast á. Nám sé túlkun, stigvaxandi og endur-

tekið (klifað). Þannig þurfi nemendur alltaf að túlka það sem kennarinn segir þeim og 

sýnir enda skilji þeir ekki alltaf eins og til er ætlast það sem kennarinn stefndi að. Þannig 

þurfi nemendur alltaf að tengja við fyrri upplifun og reynslu til þess að geta sett hlutina 

í samhengi og munað þá betur. Þá sé nám stigvaxandi í þeim skilningi að vitsmunir fólks 

hafa innbyggðan flöskuháls sem er minnið. Mannshugurinn er takmarkaður að því leyti 

að hann getur ekki unnið með of marga búta af upplýsingum. Það sem er komið inn í 

langtímaminni er hægt að nýta hraðar heldur en það sem er nemendum framandi og 
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því er æskilegt að byggja á því sem nemendur kunna nú þegar og hafa það í bútum sem 

eru viðráðanlegir. Þá er nám endurtekið (klifað) þar sem nauðsynlegt er að endurtaka 

(eða klifa á) sömu atriðum til þess að það festist betur í minni og skilningur á efninu 

dýpki. 

Dede (2008) bendir á fjögur meginmarkmið kennslu sem byggist á kenningum um 

félagslega hugsmíðahyggju: 

 Kennsla er frekar ferli sem styður við þekkingarsmíð en miðlun þekkingar. 

 Hlutverk kennarans er frekar sem verkstjóri, en að hann sé sérfræðingur sem 

flytur þekkingu yfir á auð blöð. 

 Verkefni í náminu eru rauntengd og byggja á því að nemandinn verði hissa 

þegar bjöguð eða ófullkomin þekking þeirra og færni hjálpar þeim ekki við að 

sjá fyrir hvað þeir upplifa. 

 Kennarar hvetja nemendur til að íhuga reynslu sína og upplifun, að finna 

önnur sjónarhorn og að sannreyna gildi hugmynda. 

Hvöt nemenda til að ná þessum markmiðum byggist svo á þáttum sem ögra 

nemendum, vekja forvitni þeirra, gefa þeim val, ímyndun þeirra og félagslegri þekkingu. 

Það sem þarf að hafa í huga er að nám með þessum formerkjum getur tekið lengri tíma 

heldur en nám sem byggist á öðrum námskenningum, sérstaklega í upphafi. 

Nokkur kennslufræðileg tegundir verkefna sem oft höfð til hliðsjónar við hönnun 

rauntengdra námsumhverfa í anda hugsmíðahyggju eru eftirfarandi:  

 Lausnarleitarnám, þar sem sett er fram trúverðug sviðsmynd fyrir nemendur og 

sögumenn segja sögur sem styðja við sviðsmyndina. Þannig geti nemendum mis-

tekist í öruggu umhverfi. 

 Dreift lausnarleitarnám er lausnarleitarnám að viðbættu netinu þar sem einstak-

lingar geta nýtt sér til samvinnu við að leysa vandamálið. 

 Rannsóknarnám sem er ein gerð þrautalausna með lítt skipulögðum verkefnum. 

 Hlutverkaleikir og leikjanám skapa aðstæður þar sem nemendur geta tekið að 

sér hlutverk ýmissa persóna í tilbúnum námsleikjum. 

 Tilviksnám (e. case studies-based learning) notar raunverulega atburði þar sem 

nemendur geta æft sig með raunveruleg gögn í öruggu umhverfi. 

 Nám byggt á alvarlegum atburðum (e. critical incidence-based learning) á sér 

stað þegar nemendur íhuga ákveðna atburði sem þeir hafa upplifað sjálfir. 
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 Nýsköpun hvetur nemendur til að hanna og búa til afurðir sem uppfylla tiltekna 

þörf sem er til staðar. 

Mikilvægt er að hafa í huga hvað gerir verkefnin rauntengd og þau þurfa einnig að 

vera tengd því hvaða upplýsingar eru til staðar eða þarf að finna, hvað séu vel 

heppnaðar gjörðir nemenda, markmiðum námsins og vitsmunalegum takmörkunum og 

námstækni nemenda (Zualkernan, 2006). 

Aðstæðubundið nám (e. situated learning) er kenning, nátengd félagslegri hug-

smíðahyggju, en nýlegri og afmarkaðri. Þannig segir Meyvant Þórólfsson (2003) að það 

sé á ábyrgð kennarans að leiða nemandann upp á æðra stig hugsunar. Það geri hann 

með því að kynna sér forhugmyndir hans og beina honum svo í þann farveg sem er ger-

legur. Þannig sé jafnvel hægt að tala um menntun sem innvígslu í menningu eins og 

Meyvant bendir á að Jean Lave og Etienne Wenger tali um, en þau unnu að því að þróa 

kenninguna um aðstæðubundið nám. Forsendur hennar (og kennslufræðileg rök) eru 

þær að nám sé áhrifaríkara í sameiginlegum félagslegum aðstæðum sem mætti útleggja 

sem samfélög þar sem þjálfun á sér stað (M. K. Smith, 2003, 2009). Það er svo sam-

hengið þar sem námið á sér stað sem segir til um hversu ósvikið verkefnið er, en það er 

mikilvægt atriði í aðstæðubundnu námi. Það er nauðsynlegt að þau verkefni sem 

nemendur glíma við séu ósvikin, séu í samhengi við rauntengdar aðstæður (e. authentic 

situation), hvetji til uppbyggingar þekkingar og að það leiði til þess að nemendur hugsi 

skýrt og eigi auðvelt með að leysa vandamál í dag og í framtíðinni (Taylor, Casto og 

Walls, 2004). Ef námið á að eiga sér stað í ósviknu umhverfi þá er nauðsynlegt að nýta 

tæknina, sérstaklega netið. Ungt fólk notar samfélagsmiðla mikið og því er nauðsynlegt 

að nýta þá eins og kostur er. Það er einnig í anda hugsmíðahyggjunnar að nýta þá til 

samvinnuverkefna (Willett, 2007). 
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4 Tölvustudd kennsla 

Tölvustudd kennsla (TSK) og tölvustutt nám (TSN) eru hugtök sem geta náð yfir hvers 

kyns notkun tölvubúnaðar í kennslu og námi. Í íslensku hefur stundum verið talað um 

upplýsingatækni yfir hvers kyns tölvutengd nám, en einnig rafrænt nám, netnám og 

fleira (Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, 2014). Á ensku eru fjölmörg hug-

tök um þetta, þar á meðal Computer Aided Instruction (CAI), Computer Assisted 

Instruction (CAI), Computer Assisted Learning (CAL), Computer Enriched Instruction 

(CEI), Computer Managed Instruction (CMI) og fleiri (McFarlane og Cheung, 2011). Það 

ber þó að hafa í huga að sum þessara hugtaka eru ekki mikið notuð í dag. Önnur hugtök 

eru orðin algengari eins og Information and Communications Technology (ICT), 

Information Society Technology (IST), e-learning, online learning, virtual learning, cy-

berlearning og e-assessment (Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, 2014). 

Þessi hugtök geta líka náð yfir notkun námsvefja (Moodle o.fl.) snjalltækja (síma, spjald-

tölva) og vefsins (á hvaða formi sem er). Í þessari ritgerð mun ég nota þessi tvö hugtök 

(tölvustudd kennsla og tölvustutt nám) yfir hvers kyns nám þar sem tölvur, snjalltæki og 

vefurinn eru notuð af nemanda og / eða kennara. Það ræðst svo af samhengi og um-

fjöllun hvort hugtakið er notað hverju sinni, en þau eru að mörgu leyti jafngild. 

Tölvustudd kennsla á sér merkilega langa sögu eða allt frá þriðja áratug síðustu 

aldar. Þá var búin til fjölvalsvél í Bandaríkjunum sem gat gefið leiðbeiningar, prófað 

notandann, fengið svar, gefið svar samstundis og skráð hverja tilraun. Það var svo ekki 

fyrr en árið 1950 sem búin var til vél sem get valið um að gefa ítarlegri leiðbeiningar til 

að efla þekkingu nemandans eða haldið áfram með spurningarnar byggt á svörum 

nemandans. Það þótti marka þáttaskil að vélar gætu valið fleiri en eina leið eftir svörum 

sem þær fengu. Fjórum árum síðar kom svo vél fram á sjónarsviðið sem kenndi ekki 

bara ákveðið efni, heldur styrkti þekkingu nemandans með upptökum og endurteknu 

efni eftir þörfum. Þróunin var svo frekar lítil fram á níunda áratug síðustu aldar, en 

síðan þá hefur hún verið umtalsverð (Mann, 2009). 

Þá voru hugmyndir Papert í kringum 1980 um forritun með Logo forritunarmálinu 

sem kennslutæki í anda félagslegrar hugsmíðahyggju. Papert leit þannig á að best væri 

að fara til Frakklands til að læra frönsku og besta leiðin til að læra stærðfræði væri að 

fara til „Stærðfræðilands“. Þar af leiðandi væri „Tölvuheimur“ besta leiðin til að læra 

forritun, og bjó hann til Logo í þeim tilgangi (Maxwell, 2006). Var talsvert um það að 

forritun væri kennd í erlendum grunnskólum næstu árin og áratuginn, en aftur á móti 

dró úr forritunarkennslu þegar hætt var að líta á þekkingu í forritun sem nauðsynlegan 
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þátt til að nýta tölvutæknina. (Hrefna Arnardóttir, 2007). Eitthvað hefur verið um að 

Logo hafi verið notað hérlendis og minnist ég þess sjálfur að hafa upplifað forritun í 

Logo á mínum grunnskólaárum. Ég get aftur á móti ekki fullyrt um hvort sú reynsla hafi 

skilað sér sem skyldi, að minnsta kosti ekki hvort hún skilaði því sem Papert stefndi að 

með sínum kenningum. Hugmyndir Paperts voru einnig að einhverju leyti full róttækar 

og féllu ekki að venjulegu skólastarfi. Þá hafi kennarar almennt ekki haft nægjanlega 

þekkingu á forritun né heldur þeim hugmyndum sem Papert og félagar vildu að beitt 

væri í skólum. Aftur á móti hefur krafan um forritunarkennslu í skólum aukist á síðustu 

árum, bæði hérlendis og erlendis, en lítið hefur þó áunnist í þeim málum fyrr en á allra 

síðustu árum. Þannig hefur tilkoma ódýrra tölva eins og Raspberry Pi og Micro:Bit orðið 

til þess að forritun meðal barna og unglinga er orðin aðgengilegri en áður. 

Kenningar um tölvustutt samvinnunám (e. computer supported collaborative 

learning) komu fram á sjónarsviðið stuttu fyrir aldamótin síðustu og byggjast að miklu 

leyti á kenningum félagslegrar hugsmíðahyggju. Þessar kenningar byggja á því að 

tæknin eigi að auðvelda samskipti og samvinnu nemenda, gert þeim auðvelt að eiga í 

gagnvirkum samskiptum sem aftur verður til þess að nemendur geta byggt þekkingu 

upp félagslega (Jonassen, Mayes og McAleese, 2001). Rétt eins og kenningar um 

félagslegu hugsmíðahyggjuna byggja kenningar um tölvustutt samvinnunám á því að 

þegar þátttakendur í náminu eru margir þá koma fram mismunandi sjónarhorn á það 

viðfangsefni sem verið er að skoða hverju sinni. Þegar nemendur ígrunda svo þessi mis-

munandi sjónarhorn leitast þeir við að draga saman helstu atriði þessara sjónarhorna. Í 

kjölfarið verður til óhlutbundin mynd af þeim lausnum sem fram hafa komið og þetta 

leiðir svo til flókinnar vitsmunalegrar þekkingar. En félagsleg samvinna eða samskipti 

koma ekki í veg fyrir að hver og einn nemandi smíði eigin hugmynd um efnið. Tölvustutt 

samvinnunám byggist einnig á hugmyndum sem nefndar eru hér að ofan um stoð-

grindur og þroskasvæði. (Miyake, 2007). Miyake nefnir einnig nokkrar athafnir sem 

leiða nemendur að samvinnunámi og hvernig hægt er að nýta tæknina til þess að styðja 

við þær. Þannig eru spjallborð góð til þess að skiptast á hugmyndum og geta umræður 

leitt til myndunar þekkingar. Þá er auðveldara að koma hugsunum sínum í orð með 

stuðningi tækninnar. Til dæmis með því að gera suma þætti námsefnisins sýnilega og 

flokka það og önnur leið er að láta nemendur kenna tölvuforritum og öðrum 

nemendum en það leiðir oft til þess að nemendur læra á sama tíma. 

Ýmsar safngreiningar og heimildir hafa sýnt fram á að samvinnunám gefur betri 

námsárangur en einstaklingsnám eða samkeppnisnám (Goodyear, Jones og Thompson, 

2014). Tölvustutt samvinnunám, hvort heldur það er stundað augliti til auglitis eða yfir 
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netið, hefur sömu kosti og hefðbundið samvinnunám. Rannsóknir benda þó til þess að 

tölvustutt samvinnunám para eða lítilla hópa sé skilvirkara heldur en stórra hópa. Með 

vel hannaðri samþættingu þar sem nemendur hittast annars vegar augliti til auglitis 

(oftast í upphafi og lok náms) og samvinnu á netinu næst oft góður árangur. Einnig er 

hægt að ná góðum árangri með því að koma á spjalli meðal nemenda í rauntíma í stað 

þess að þeir hittist augliti til auglitis. Þá hafa tækniframfarir sem kenndar eru við Vefinn 

2,0 haft talsverð áhrif á tölvustutt samvinnunám. Sérstaklega snýr þetta að því að 

auðveldara er að hafa samskipti við stóra hópa og leggja eitthvað til málanna. Þannig 

eru nokkur atriði sem eru mikilvæg í tölvustuddu samvinnunámi á Vefnum 2,0: 

 Samstarf og/eða dreifð eign höfunda á efni er algeng 

 Virkur og opinn aðgangur, þátttaka „neðan frá og upp“ og gagnvirk samskipti 

í margar áttir 

 Samfelld framleiðsla, endurvinnsla og breyting á efni sem er notað og endur-

nýtt í mismunandi samhengi 

 Innihaldið er opið, höfundarrétti er afsalað og dreift eignarhald á efni 

 Skortur á „endanleika“ og nemendur eru meðvitaðir um að verkefnin eru 

opin / þeim lýkur ekki bókstaflega 

 Þau eiga sér stað á vefnum eða nýta vefmiðla eða bjargir á vefnum að miklu 

leyti 

Eftir því sem lengra líður á 21. öldina hefur tækninni fleygt fram og gert það 

auðveldara að eiga í samskiptum á netinu. Má þar nefna Facebook, Snapchat, Gmail og 

mörg önnur Google forrit, Skype og margt fleira sem í boði er í dag. Jonassen sem var 

einn ötulasti talsmaður hugsmíðahyggju í kennslu gerði sér þó grein fyrir ekki sé hægt 

að benda á eina námskenningu sem þá einu réttu. Aldrei verði mögulegt að búa til eina 

kenningu sem allir geti sætt sig við (Jonassen, 2003).  

Wilson og Lowry (2000) telja að vefurinn sé mjög hentugt hjálpartæki í námi og þá 

sé hægt að nýta hann á margvíslegan hátt út frá kenningum um hugsmíðahyggju. 

Þannig sé sífellt verið að smíða skilning þegar flakkað er um vefinn, en það sé í sjálfu sér 

ekki ósvipað því að fara á bókasafn og leita upplýsinga þar. Lykilatriði sé að nemendur 

öðlist einstaklingsbundna færni en samt sem áður með þátttöku í hópum og sam-

félögum. Þannig þarf vefurinn að auðvelda aðgengi að upplýsingum fyrir nemendur, 

hann þarf að bjóða upp á merkingarbær samskipti og hann þarf að færa fólk saman 

þannig að það geti hjálpað hvort öðru. Það er þó ekki sjálfgefið að notkun upplýsinga-

tækni leiði til þess að kennarar færi sig í átt að félagslegri hugsmíðahyggju. En aftur á 
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móti geti skörun á milli viðhorfa og skoðana kennara á upplýsingatækni og kennslu-

fræðum, hvernig kennarar noti tæknina í skólum og heima, hvaða tækni og stuðningur 

standi þeim til boða, tækifæri til starfsþróunar og samvinnu milli kennara orðið til þess 

að þeir leiðist frekar inn á brautir félagslegrar hugsmíðahyggju en á aðrar brautir (De 

Castell og Jenson, 2006). 

Evrópusambandið (ESB) og Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hafa gert 

nokkrar kannanir á notkun upplýsingatækni í kennslu. Það kemur fram hjá OECD að tölf-

ræði Íslands er svipuð og annarra Norðurlanda þegar kemur að tölvunotkun og netteng-

ingu. Á heildina litið eru fjárfestingar í innviðum upplýsingatækni, þjálfun kennara og 

notkun þeirra á upplýsingatækni og loks þróun námsefnis nokkuð svipuð á Íslandi og á 

hinum Norðurlöndunum. Þó skorti á að það sé sýn á hvernig eigi að innleiða upplýsinga-

tækni í grunn- og framhaldsskólum, til dæmis í lokaprófum og námsmati almennt. Þá 

vantar talsvert á það að stafrænt námsefni sé aðgengilegt fyrir kennara og þekkingar-

grunna sem allir kennarar geti sótt í vanti víðast hvar (OECD, 2009). 

 Meðal annars sem kemur fram í könnun á vegum ESB frá 2001 er að notkun 

upplýsingatækni í kennslu er opinber stefna í þeim 30 löndum sem könnunin náði til. 

Þessi lönd eru þau 15 ríki sem eru í ESB, 3 EFTA/EES ríkin og 12 ríki sem sótt hafa um 

aðild að ESB (Eurydice, 2001). Einnig er upplýsingatækni til staðar í menntakerfi þessara 

landa og jafnvel stór þáttur í sumum þeirra. Það sem er áberandi er að mörg verkefni 

eru til staðar til þess að efla notkun kennara á ýmsan hátt, en verkefni sem byggja 

meira á kennslufræðilegum aðferðum eru fá. Svipaðar niðurstöður eru í skýrslu frá 

EACEA / Eurydice (2011), þar sem skoðuð er þróun upplýsingatækni í skólum og 

breytingar á opinberum stefnum, kennsluháttum, innihaldi og mati. Opinber stefna í 

notkun upplýsingatækni í Evrópulöndum er almenn og nær hún yfir allt kennsluferlið. 

Það sem kemur þar fram er að tölvutækni er alla jafna svipuð í skólum, en skortur á sér-

hæfðu starfsfólki og hugbúnaði bitnar á kennslunni. En markmið notkunar á upplýsinga-

tækni hafa breyst frá því að vera miðuð við innihaldið og eru orðin hæfniviðmið, en það 

kemur einnig vel fram í aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla hérlendis (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011 - almennur hluti, 2015; Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 

2011 – greinasvið 2013, 2013). Í skýrslunni eru svo nefndar þrenns konar aðferðir við 

mat á árangri nemenda sem hægt er að auðvelda með notkun upplýsingatækni. Þetta 

er sjálfsmat á formi leiðsagnarnáms (þar sem upplýsingatæknin er nýtt til að gefa tafar-

lausa endurgjöf um árangur þeirra og nemendur geta svo deilt upplýsingum úr matinu 

sín á milli), mat á námsframvindu (til dæmis á stafrænu læsi, bæði af hálfu kennara eða 

jafningja) og loks rafrænar námsmöppur (þar sem safnað er saman gögnum um árangur 
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nemenda. Mat af þessu tagi er almennt ekki mikið í grunnskólum en heldur meira í 

framhaldsskólum í Evrópu, auk þess sem rafrænar námsmöppur eru sjaldan notaðar. 

Það virðist því vera ljóst að notkun upplýsingatækninnar er langt frá því að nýtast eins 

vel og æskilegt væri, sérstaklega til mats á námsárangri. 

Í íslenskri rannsókn sem gerð var meðal kennara í framhaldsskólum kom fram að 

kennarar sjá bæði fram á tækifæri sem skapast með notkun tölvutækni hvers konar en 

einnig sjá þeir ógnir, sérstaklega þegar kemur að því að taka upp nýja tækni í kennslu 

(Stefán Þór Sæmundsson, 2014). Þetta þarf því að hafa í huga þegar verið er að nýta 

tölvutæknina og hvers kyns hugbúnað eða vefbjargir að kennarar þurfa að treysta sér til 

þess að nota tæknina og ekki síður að fá aðstoð til að læra á hana. Í sömu rannsókn 

kemur einnig fram að þeim finnist stundum slæmt hve nemendur hafa mun meiri tök á 

tækninni en þeir sjálfir og að það geri þá óöruggari. Mann (2009) flokkar hönnun tölvu-

studdrar kennslu í átta mismunandi flokka. Þessir flokkar eru allt frá því sem reynst 

hefur best í gegnum tíðina, yfir í hönnun eftir því hvaða tækni stendur til boða eða 

hvaða kennsluaðferðir liggja til grundvallar. Hver flokkur hefur sína kosti og galla en 

Mann bendir á að tölvustudd kennsla hafi þróast frá því að hafa verið viðbót við 

hefðbundna kennslu yfir í að vera orðin aðferð þar sem hægt er að læra viðfangsefni frá 

grunni. Nauðsynlegt sé fyrir þá sem ætla að hanna hugbúnað fyrir tölvustudda kennslu 

að læra af fyrri reynslu í greininni. Ásrún Matthíasdóttir (2015) nefnir í doktorsritgerð 

sinni um notkun upplýsingatækni í íslenskum framhaldsskóla að það sé ljóst að það séu 

margar ástæður til þess að innleiða breytingar í skólastarfi með aðstoð upplýsingatækn-

innar. Það sé þó ýmislegt sem þurfi að skoða vel og ígrunda til þess að hún nýtist vel og 

leiði til bætts námsárangurs nemenda og betri kennslu. Þannig þurfi að hafa þessa þrjá 

þætti í huga; þekkingu á innihaldi námsefnis, kennslufræðina og tæknina. Til dæmis sé 

nauðsynlegt að kennarar og nemendur séu meðvitaðir um kosti þess að bæta þekkingu 

sína og viðhalda henni jafnt og þétt. Þar sem að tölvutækni, hugbúnaður og umhverfi 

taki sífelldum breytingum þurfi kennarar og nemendur sífellt að þjálfa sig til þess að 

nýta til fulls þá tækni sem stendur til boða. Þá sé þróun þess hugbúnaðar sem notaður 

sé eitthvað sem þurfi að viðhalda og endurnýja þar sem að það sé enginn endapunktur 

á þróun hans og það sé því mikils virði að hann sé uppfærður reglulega. 

Michael Fullan er kanadískur fræðimaður í menntavísindum og sérfræðingur í 

umbótum í menntamálum (e. educational reform). Hann hefur lagt mikla áherslu á sið-

ferðislegan tilgang náms og er einn leiðtoga á bak við verkefni sem kallast ný kennslu-

fræði fyrir ítarlegt nám (e. new pedagogies for deep learning). Í því verkefni er leitast er 

við að nýta upplýsingatækni í kennslu og breyta hlutverki kennara þannig að þeir hanni 
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námið út frá styrkleikum nemenda og þörfum, hjálpi nemendum að búa til nýja 

þekkingu með rauntengdum verkefnum og þrautalausnum. Fullan (2013) nefnir í bók 

sinni, Stratosphere (Heiðhvolf) að tölvustudd kennsla sé vissulega ekki ný af nálinni, en 

ekki hafi tekist að innleiða hana nógu vel hingað til. Eins og Ásrún bendir á í doktors-

verkefni sínu (hér að ofan) eru möguleikarnir til staðar, en þeir hafi ekki verið nýttir rétt 

eða nægilega mikið. Það séu þrír stórir þættir eða hugmyndir sem hafi ekki náð saman 

síðustu 40 árin þótt svo að þær hafi þurft á því að halda. Þetta séu tölvutækni, kennslu-

fræði og breyting á þekkingu (e. change knowledge). Það síðast talda er ein af kennslu-

fræðilegum hugmyndum Fullan og byggir á því að þekking geti ekki raunverulega verið 

merkingarbær nema hún leiði til breytingar á fyrri þekkingu eða skoðun nemenda. Það 

er í samræmi við þann þátt félagslegrar hugsmíðahyggju sem snýr að því að þekking sé 

smíðuð og að námið sé félagslegt ferli þar sem skoðun og þekking byggist á nokkurs 

konar samningum milli þeirra sem taka þátt í náminu. Þessa þrjá þætti kallar hann 

saman heiðhvolf, því það sé stærra en skýið, það samanstendur meðal annars af fjöl-

mörgum auðlindum á netinu og hægt er að nálgast þær úr tölvutækjum hvers konar. En 

tæknin þróast hratt á meðan menntakerfið þróast hægt. Til dæmis séu samfélagsmiðlar 

allt um lykjandi í dag þannig að menntakerfið þarf að líta á að þeir séu mikils virði til 

þess að auka áhuga nemenda og auka þátttöku þeirra í stofunni. Vandamálið við 

menntakerfið er meðal annars að ríkjandi venjum er viðhaldið af því að kerfið reynir að 

bæta það sem er til staðar og því eiga nýjar og truflandi nýjungar erfitt með að komast 

að. Þær séu vissulega verri til að byrja með því þarf marga notendur til að þróa þær. 

Það sé erfitt, en þess virði að sameina þessa þrjá þætti sem hann nefnir hér að ofan til 

þess að breyta menntakerfinu. 

Upplýsingatæknin getur verið mikilvægur stuðningur í þessum breyttu kennslu-

háttum. En kennslufræðin þarf líka að vera lifandi hluti í ferlinu. Það er allt of algengt að 

hún sé ekki hluti af því ferli að tölvuvæða skóla og innleiða upplýsingatækni. Ef hún er 

ekki til staðar er viðbúið að tölvustudd kennsla verði engu betri en hefðbundin kennsla. 

Og Fullan bendir á að hefðbundin kennsla virki ekki nógu vel eins og henni er beitt í dag. 

Hann vitnar þar í niðurstöður könnunar meðal 2000 kennara í Bandaríkjunum sem 

sögðu til um hversu stór hluti nemenda þeirra væru ánægðir í skólanum. Þar kom fram 

að 95% fimm ára barna eru ánægðir en hlutfallið hrapar jafnt og þétt niður í 37% í 

níunda bekk. Helsta ástæðan er leiði nemenda og áhugaleysi sem gefur sterklega til 

kynna að eitthvað sé að í menntakerfinu. En það er hægt að breyta þessu og það er 

hægt að nýta tölvutæknina til þess. 
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4.1 Rannsóknir á tölvustuddri kennslu 

Tölvur og notkun þeirra í kennslu hefur verið rannsakaðar talsvert mikið, enda hefur 

þróun tölvutækninnar verið hröð frá upphafi og nýjungar hafa komið fram hraðar 

heldur en auðvelt er að henda reiður á. OECD hefur skoðað upplýsingatækni í skóla-

starfi og gaf nýlega út bók um nemendur, tölvur og nám árið 2015 (OECD, 2015). Þar er 

meðal annars litið á hvernig nemendur nota upplýsingatækni heima og í námi, hvaða 

hvatar og hindranir geti verið í innleiðingu upplýsingatækni í skólum, niðurstöður úr 

þeim hluta PISA 2012 sem metinn var með stuðningi tölva, mikilvægi þess að nemendur 

séu færir í að lesa upplýsingar á netinu, ójöfnuð eftir félagslegri og efnahagslegri stöðu 

og fleiru auk þess sem litið er á hvaða áhrif tölvur hafa á árangur nemenda. 

Eitt af því sem nefnt er í ofangreindri bók eru þrjú mikilvæg atriði sem vert er að 

hafa í huga. Það fyrsta er að fjárfestingar í upplýsingatækni í skólastarfi hafa ekki leitt til 

betri námsárangurs í lestri, stærðfræði eða vísindagreinum. Næsta atriði er að í þeim 

löndum þar sem það er sjaldgæfara að nemendur noti netið í skólastarfi þá eykst 

árangur nemenda í lestri að meðaltali meira heldur en í þeim löndum þar sem það er 

algengara. Þriðja atriðið er að myndrænt eru vensl milli tölvunotkunar og námsárangurs 

eins og hóll. Það gefur til kynna að takmörkuð notkun tölva í skólastarfi geti verið betri 

en engin notkun, en notkun umfram meðaltal í OECD löndum tengist marktækt verri 

niðurstöðum (OECD, 2015). Það þyrfti að gera ítarlegri rannsóknir á þessu þriðja atriði 

og athuga hvort þetta gildi almennt um tölvunotkun í skólum. 

Í skýrslu sem unnin var á vegum bresku stofnunarinnar Becta (British Educational 

Communications and Technology Agency) eru rannsóknir sem tengjast kennslufræði 

upplýsingatækni skoðaðar og hvaða áhrif mismunandi kennslufræðilegar hugmyndir 

hafa á tölvustudda kennslu. Þar er vísað í nokkrar rannsóknir sem skoða félagslega hug-

smíðahyggju í upplýsingatækni. Sumar bera saman þau áhrif sem kennsla undir for-

merkjum félagslegar hugsmíðahyggju annars vegar og atferlisfræðilegra formerkja hins 

vegar hefur á kennsluna. Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna skila báðar þessar 

aðferðir betri árangri en kennsla án tölvustuðnings en þá var einnig marktækur betri 

árangur í þeim hópi sem nýtti aðferðir byggðar á hugsmíðahyggju. Þar fengu nemendur 

að kanna námsefnið og byggja upp þekkingu út frá eigin reynslu og með því að vinna 

saman að uppbyggingu þekkingar frekar en að fá innlögn frá kennara eða útskýringar. 

Fleiri rannsóknir sem skoðaðar eru í skýrslunni gefa til kynna svipuð áhrif (Cox og Webb, 

2004). 

De Witte og Rogge (2014) skoða hvort tölvutækni hafi jákvæð áhrif á kennslu og 

eins hvort hún leiði til skilvirkari kennslu heldur en hefðbundin kennsla. Þeir líta til fyrri 
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rannsókna sem flestar sýna fram á að tölvutæknin sé áhrifarík sem hjálpartæki í 

kennslu. Það er áhugavert að skoða muninn á rannsókn þeirra og niðurstöðum úr PISA 

könnuninni sem nefndar eru hér að ofan. Hugsanlega eru viðhorf þeirra sem gera 

rannsóknirnar mismunandi og þannig litað niðurstöður rannsóknanna. En einnig gæti 

mismunandi lengd rannsókna haft áhrif, þar sem annars vegar eru skoðuð áhrif yfir 

tímabil eða á ákveðnum tímapunkti. Þeir Witte og Rogge skoða einnig rannsóknir á skil-

virkni tölvutækninnar sem þeir skilgreina annars vegar sem styttri tíma sem þurfi til 

kennslu og hins vegar sem skilvirkari stjórnun. Þar eru niðurstöðurnar misvísandi og í 

rauninni sýni heildarmyndin hvorki jákvæð né neikvæð áhrif tölvutækninnar á kennslu. 

Sumar niðurstöður eru frekar jákvæðar og virðist sem tölvutæknin leiði að einhverju 

leyti til skilvirkara skólastarfs. Þá fundu þeir vísbendingar um að tölvutæknin virkaði 

hvetjandi á nemendur, þeir væru virkari í náminu og einbeittu sér betur bæði í skóla og 

við heimanám. Þeir benda þó á að sumar rannsóknir gefi til kynna að það séu einnig 

neikvæðar hliðar á tölvutækninni, til dæmis að nemendur þrói aðallega með sér færni í 

tölvum, en ekki þeim fögum sem þeir eigi að læra. Einnig að sambandi nemenda og 

kennara geti hrakað og sumir kennarar (og nemendur) hafi áhyggjur af því að ofnotkun 

tölvutækninnar geti truflað námið.  

Svipaðar niðurstöður fást hjá Petko, Cantieni og Prasse (2017) og í könnun OECD hér 

að ofan, þar sem of mikil notkun tölvutækni í skólum leiðir til lakari námsárangurs. 

Notkun tölvutækninnar heima við getur aftur á móti haft jákvæð áhrif á námsárangur, 

nema hvað stafræn afþreying (tölvuleikir, kvikmyndir og fleira) hefur neikvæð áhrif. Þau 

benda þó á að viðhorf nemenda til hversu skilvirk tölvutæknin er hefur talsverð jákvæð 

áhrif í þessum þremur fyrrnefndu námsgreinum. Þetta gæti verið vísbending um að 

gæði frekar en magn segi meira til um áhrif tölvutækninnar á námsárangur. Þetta rímar 

einnig við niðurstöður Witte og Rogge sem vitnað er í hér að ofan. 

Það er svo áhugavert í þessu sambandi að skoða rannsókn Lynch og félaga, en í 

henni skoða þau hvort að viðhorf nemenda til tölvustuddrar kennslu skipti máli (Lynch, 

Steele, Johnson Palensky, Lacy og Duffy, 2001). Fyrri rannsóknir sem þau nefna sýni 

annars vegar að neikvæð viðhorf geti leitt til þess að nemendur vilji síður vinna í tölvum 

en á hinn bóginn sýni aðrar rannsóknir að meðal óreyndra notenda skipti viðhorfið ekki 

máli. Þá geti verið að einstaklingar sem hugsi kerfisbundið og rökrænt líklegri til að 

kunna vel við nám í tölvum. Samkvæmt niðurstöðum þeirra Lynch og félaga þá virðist 

tölvustudd kennsla skila betri árangri hjá nemendum, óháð því hvert viðhorf þeirra er til 

tölvustuddrar kennslu í upphafi. Munurinn á prófum fyrir og eftir rannsóknina var ekki 

marktækur en samband á milli niðurstaðna í prófum strax eftir rannsóknina og löngu 



31 

eftir rannsóknina hafi verið marktækt. Hafa ber þó í huga að þessi rannsókn var gerð 

meðal einungis 74 háskólanema í einni deild þannig að niðurstöður gætu verið skekktar 

að einhverju leyti. 

Miðað við þessar rannsóknir þá er merkilegt hversu mikil áhersla hefur verið á það í 

skólum hérlendis að auka notkun upplýsingatækni í skólum. Í sumum þeirra hafa spjald-

tölvur verið afhentar öllum eða flestum nemendahópum, til dæmis í grunnskólum í 

Reykjavík, Kópavogi og víðar. Kópavogsbær hefur sett fram markmið með notkun 

spjaldtölva hjá sér og eru þau fjölbreytt og ítarleg. Þannig eru þau tengd því að sníða 

námið betur að nemendum, að auka áhuga þeirra á náminu, auka fjölbreytni í 

námsumhverfi og kennsluháttum, auka tæknikunnáttu og margt fleira. Eitt markmið er 

nátengt kennslufræðilegum kenningum um félagslega hugsmíðahyggju, þar sem að 

nemandinn skapi þekkingu en kennarinn leiðbeini og aðstoði í stað þess að miðla 

þekkingu (Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs). Reykjavíkurborg hefur skoðað kosti 

þess að nýta spjaldtölvur út frá hugmyndum um nemendur 21. aldar og nefnir verk-

efnisstjórinn nokkrar ástæður fyrir því að nýta spjaldtölvur í skólastarfi og eru þær um 

margt líkar þeim sem nefndar eru í Kópavogsbæ (Ómar Örn Magnússon, 2013). 

Kennslufræðileg rök eru þó ekki áberandi hjá þessum tveimur stóru sveitarfélögum. Í 

rannsókn sem gerð var á starfsháttum í grunnskólum hérlendis (Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar, 2014) kemur fram að á þeim tíma sem gagnaöflun 

fyrir rannsóknina fór fram var notkun spjaldtölva afar lítil, en það var árið 2008. Frá 

þeim tíma hefur notkun þeirra aukist hratt en að sama skapi hafa fáar rannsóknir verið 

gerðar sem snúa að árangri af notkun spjaldtölva í skólastarfi hérlendis. Það er því ljóst 

að örar breytingar eru í þessum efnum. Í Norðlingaskóla í Reykjavík var sett af stað 

þróunarverkefni í spjaldtölvunotkun og í lokaskýrslu um verkefnið voru niðurstöður al-

mennt jákvæðar, þar sem að markmiðum þess var náð að mestu leyti eða miklu (Sólveig 

Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Í íslenskri rannsókn sem gerð var í 

tveimur grunnskólum komu fram jákvæðar niðurstöður um notkun spjaldtölva á yngsta 

stigi (Jóhanna Þorvaldsdóttir, 2014). Þar er vísað í erlenda rannsókn þar sem nefnt var 

að námsmat varð bæði víðtækara og einstaklingsmiðaðra. Þá geti tölvustutt námsmat 

orðið fjölbreyttara og af nýjum toga. Það sé þá ekki lengur bundið við ritaðan texta 

heldur gefist einnig tækifæri til úrlausna á mynd- og hljóðformi. Í íslenskum grunn-

skólum er aðgengi að tölvum mjög gott og í framhaldsskólum er fartölvunotkun afar 

mikil og flestir nemendur eru annað hvort með eigin fartölvur eða hafa aðgang að 

tölvum í skólunum (Sólveig Jakobsdóttir, 2011). En þar sem að tölvueign í skólum hér-

lendis er mikil er mikilvægt að skoðað sé hvernig best sé að nýta hana sem best.  
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Í handbók um rannsóknir í tölvutækni í menntamálum er grein eftir Luschei (2014) 

þar sem bornir eru saman kostir og gallar af tölvutækni í menntun. Höfundur skoðar þar 

fjölmargar rannsóknir á áhrifum upplýsingatækni á námsárangur og kostnaðar við sömu 

tækni á flestum skólastigum (í grunnskólum til háskóla), óháð námsgreinum. Nokkur 

atriði sem standa upp úr við lestur þessarar greinar eru þau að í upphafi sé talsverður 

fastur kostnaður við fjárfestingar og því sé mikils virði að nemendahópar séu sem 

stærstir til þess að minnka kostnað á hvern nemanda. Aftur á móti virtust kennarar 

eyða meiri tíma í þeim áföngum eða námskeiðum sem voru á netinu. Höfundur telur 

líka frekar erfitt að túlka niðurstöður úr rannsóknum sem hann skoðar og greina hvort 

að tölvutæknin sé orsökin fyrir bættum árangri nemenda eða hvort eitthvað annað hafi 

meira um það að segja, auk þess sem rannsóknir á kostnaði séu frekar fáar og hafi ekki 

skoðað þennan þátt rækilega. Það virðist þó vera ljóst að tölvustudd kennsla geti verið 

jafn skilvirk og hefðbundin kennsla. Það sé þó ljóst að tæknin ein og sér skipti ekki 

höfuðmáli, heldur hvernig hún er notuð. Þar skipti mikli máli að hún sé notuð til 

stuðnings kennslu en ekki til innlagnar á efni. Því verði kennarar og aðrir sem taka 

ákvarðanir um notkun tölvutækni að skoða vel hver kostnaðurinn er og fá ítarlegar 

upplýsingar um hann. 

Nokkrar erlendar safngreiningar gefa þó vísbendingar um að tölvustudd kennsla sé 

áhrifaríkari heldur en hefðbundin kennsla. Í safngreiningu Yuen-kuang Cliff Liao yfir 

áhrif tölvustuddrar kennslu á árangur nemenda í Tævan (Liao, 2007) er niðurstaðan sú 

að áhrifin séu jákvæð og árangur með tölvustuddri kennslu betri heldur en 

hefðbundinni kennslu. Liao skoðaði fimmtíu og tvær megindlegar rannsóknir þar sem 

borin voru saman við áhrif hefðbundinnar kennslu og tölvustuddrar kennslu á árangur 

nemenda í tævönskum háskólum. Niðurstöður hans gefa til kynna að tölvustudd 

kennsla skili betri árangri, en munurinn er þó ekki mikill. Önnur safngreining (Serkan, 

2015), gerð í Tyrklandi skoðar sama hlut en einnig hvaða tölvustuddar námsaðferðir eru 

notaðar til að efla námsárangur. Niðurstöður þessarar safngreiningar eru þær að já-

kvæð áhrif tölvustudds náms á árangur nemenda er talsverður. Tölvustutt nám er því 

áhrifameira en hefðbundið nám samkvæmt þessari safngreiningu og er þetta í sam-

ræmi við niðurstöður í öðrum safngreiningum sem Serkan skoðar, þótt áhrifastærðin sé 

talsvert meiri í Tyrklandi en annars staðar. 

4.2 Tölvustudd kennsla og flókin vitsmunaleg færni  

Það eru ýmsar rannsóknir sem benda til þess að hægt sé að efla færni nemenda í 

tæknilegum aðferðum, til dæmis í einföldum reikningsaðferðum. En spurningin er hvort 
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hægt sé að efla vitsmunalega flókna færni, eins og rökhugsun og þrautalausnir, með 

tölvustuddri kennslu. Papert hafði einmitt gert sér vonir um að þetta væri hægt að gera 

með aðstoð Logo forritunarmálsins sem nefnt er hér að ofan, en eins og áður er nefnt 

náði það aldrei mikilli fótfestu og árangurinn ekki sem skyldi. Kennslufræðilegar 

hugmyndir um tölvustutt samvinnunám og leiðsagnarnám gefa þó til kynna að hægt sé 

að efla flókna vitsmunalega færni með tölvustuðningi, en spurningin er hvort það gefi 

betri árangur en án tölvustuðnings. 

Í bandarískri rannsókn (Renshaw og Taylor, 2000) er rætt um að fjölmargar 

rannsóknir gefi til kynna jákvæð áhrif tölvustuddrar kennslu á utanbókarlærdóm. Því 

vilja þau skoða áhrif tölvustuddrar kennslu á rökhugsun og aðra vitsmunalega flókna 

færni. Þessi rannsókn snýr aðallega að jarðvísindum, en ekki er óraunhæft að ætla að 

niðurstöður hennar megi yfirfæra að einhverju leyti á önnur fög. Tvenns konar hug-

búnaður var skoðaður, annar var hermir þar sem hægt var að skoða áhrif mismunandi 

krafta á grunnvatnsflæði og hins vegar hlutverkaleikur þar sem hægt var að bregðast 

við hættu af eldgosum. Helstu niðurstöður eru þær að tölvustudd kennsla geti haft já-

kvæð áhrif á flókna vitsmunalega færni nemenda en áhrifin séu mismikil á nemendur. 

Sérstaklega jókst hæfileiki þeirra til að taka réttar ákvarðanir, þeir mundu meira fjórum 

vikum eftir rannsóknina og þeir skyldu undirliggjandi lögmál betur en þeir sem hlutu 

hefðbundna kennslu. Hlutverkaleikir og hermar eru einmitt kennsluaðferðir sem 

notaðar eru í kennslu undir formerkjum félagslegrar hugsmíðahyggju og styður þessi 

rannsókn því við þær kenningar. 

Sömu höfundar ásamt Sinclair gerðu aðra rannsókn til þess að skoða hvernig hægt 

væri að nota tölvustudda kennslu til að efla flókna vitsmunalega færni (Sinclair, Rens-

haw og Taylor, 2004). Niðurstöður þeirrar rannsóknar kom höfundunum á óvart, þar 

sem að tölvustudd kennsla kom ekki eins vel út og hjá þeim sem notuðu blýant og 

pappír eingöngu, eða þeirra sem notuðu tölvustudda kennslu að hluta. Meginhugmynd 

rannsóknarinnar var að tölvustudd kennsla myndi hjálpa nemendum að einbeita sér að 

flóknari hluta verkefnanna og gætu látið tölvuna um að vinna einfalda útreikninga 

(svipað og ökumaður sem er orðinn þjálfaður þarf ekki að hugsa meðvitað um hvernig 

hann skiptir um gír). Út frá þessum tveimur rannsóknum er því erfitt að fullyrða um 

hvort að hægt sé að nota tölvustudda kennslu til að efla flókna vitsmunalega færni. 
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5 Tölvustutt leiðsagnarnám 

Tölvustutt leiðsagnarnám er hvers kyns leiðsagnarnám sem fram fer með stuðningi 

upplýsingatækninnar (óháð gerð eða framsetningu). Þannig nota Pachler og félagar skil-

greiningu á rafrænu leiðsagnarnámi (e. formative e-assessment) sem notkun á 

upplýsingatækni til þess að afla gagna um nám nemenda og greina þau, bæði af 

kennurum og nemendum. Þessi gögn væru svo metin miðað við fyrri árangur í þeim 

tilgangi að skoða hvort tilætluðum (og ótilætluðum) markmiðum væri náð. Þannig líta 

þeir ekki á að tæknin í rafræna matinu sé í eðli sínu annað hvort mat til náms eða mat á 

námi, heldur skiptir það máli hvernig hún er notuð (Pachler, Daly, Mor og Mellar, 2010). 

Þetta er því í raun ekki frábrugðið skilgreiningum á leiðsagnarnámi almennt, nema hvað 

verið er að þrengja sviðið þannig að það eigi eingöngu við um upplýsingatækni og 

hvernig gagna er aflað. Að sama skapi skilgreina Gikandi og félagar (Gikandi, Morrow og 

Davis, 2011) leiðsagnarnám á netinu sem hvers kyns framsetningu leiðsagnarnáms á 

netinu eða í blönduðu umhverfi þar sem kennari og nemandi eru aðskildir í tíma og/eða 

rúmi og þar sem stór hluti námsins fer fram með aðstoð upplýsingatækni á netinu. 

Þegar námsmat er rafrænt er ekki þar með sagt að það sé frábrugðið hefðbundnu 

námsmati. Það er algengt að kennarar taki það námsmat sem þeir nota nú þegar og geri 

það rafrænt en að öðru leyti er það eins. Það eru þó ýmsar leiðir færar til þess að gera 

hefðbundið mat að rafrænu leiðsagnarnámi. Hægt er að flokka rafrænt mat niður í 

nokkrar mismunandi gerðir eða aðferðir (Thelwall, 2000). Oft er því skipt í lokamat eða 

leiðsagnarnám, en í rannsókninni er leiðsagnarnáminu skipt enn frekar niður eftir því 

hvaða kennslufræðilega tilgangi það þjónar. Thelwall flokkar það í níu flokka eins og sjá 

má í Töflu 1. 

Tafla 1: Mismunandi gerðir rafræns mats 

Snið Gerð Lýsing 

Lokamat Próf Mat sem hefur eingöngu það hlutverk að gefa ein-

kunn í lok áfanga / hluta áfanga. 

Loka- og 

leiðsagnar-

nám 

Matspróf Mat til einkunnar sem gefur einnig svörun sem nýtist 

í frekara námi. 

Leiðsagnar-

mat 

Próf með 

opnum 

aðgangi 

Mat til einkunnar sem er á sama tíma æfing þar sem 

að nemendur geta æft sig áður en þeir taka prófið. 
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Leiðsagnar-

mat 

Sjálfspróf Mat sem hefur þann tilgang að gefa nemanda svörun 

um stöðu þeirra í ákveðnum hluta námsefnis. 

Leiðsagnar-

mat 

Æfingar Verkefni sem eiga að styrkja nám í ákveðnum hluta 

námsefnis. 

Leiðsagnar-

mat 

Forritað 

námstæki 

Línulegt TSN ferli sem byggist á törnum af 

spurningum og svörum. 

Leiðsagnar-

mat 

TSN könnun Æfingar sem eru hluti af TSN pakka, til dæmis fjölvals-

spurningar á eftir glærum með innleggi. 

Leiðsagnar-

mat 

Aðlagað TSN 

könnun 

Æfingar sem eru hluti af TSN pakka til að prófa 

nemanda en aðlagaða líka TSN að veikleikum hans. 

Leiðsagnar-

mat 

Greiningar-

próf 

Mat á fyrra námi nemandans. 

Það ræðst svo af tilgangi matsins hvaða leiðir henta best í rafrænu mati og ber að 

hafa það í huga þegar matið er skipulagt og lagt fyrir nemendur. Það eru svo líka ytri 

ástæður sem ákvarða af hverju rafrænt mat er lagt fyrir nemendur. Það getur verið að 

það eigi að bæta upplifun nemenda í náminu, skriflegt mat er ekki í boði (til dæmis í 

sjálfsnámi með tölvustuðningi) eða hentugleiki rafræna matsins er meiri en 

hefðbundins mats. Þannig getur sjálfkrafa einkunnagjöf verið fljótlegri en í skriflegu 

mati, matið getur jákvæð áhrif á aðra þætti, til dæmis það að kennarar nýti frekar tölvu-

stutt nám ef þeir telja að það spari tíma í kennslu. Einnig getur þetta stjórnast af stefnu 

skólans eða þá að rannsóknir sýni fram á að tölvustutt nám gefi góða raun. Eins og kom 

fram í kafla 4.2 þá eru skiptar skoðanir um það hvort tölvustutt nám geti haft jákvæð 

áhrif á flókna vitsmunalega færni. Thelwall bendir á að það sé oft erfitt að nýta tölvu-

stuðning til þess að meta stórar ritgerðir eða lokaverkefni í listgreinum. En það sé hægt 

að nota hinar algengu fjölvalsspurningar í tölvustuddu námi til þess að spyrja krefjandi 

spurninga þar sem nemendur verða að túlka spurningarnar og nýta þekkingu sína og 

skilning til að svara þeim á fullnægjandi hátt. 

Þá bendir Thelwall á að með rafrænu mati sé auðveldara að velja spurningar af 

handahófi úr stórum spurningabanka og því stærri sem nemendahópurinn sé þeim mun 

hagkvæmara sé að útbúa spurningabankann. Þannig sé hægt að draga úr líkum á svindli 

þar sem nemendur fái ekki sömu spurningar, hægt sé að nota sömu prófin ár eftir ár og 

í endurtökuprófum og að nemendur þurfi ekki að taka prófin á sama tíma. Þeir geti jafn-

vel fengið að taka prófið til að æfa sig og þá geti nemendur jafnvel tekið prófin heima 

eða á eigin tíma ef þeim er treystandi til þess. Thelwall skoðar svo sérstaklega próf með 
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opnum aðgangi og kemst að þeirri niðurstöðu að þess háttar próf séu vinsæl meðal 

nemenda og fái þá til að skoða námsefnið betur og stýri námi þeirra, utan tölvunnar. 

Þess konar próf geti því aukið hvatningu nemenda, hvort sem ástæðan sé sú að þeir vilji 

ná betri árangri eða að þeir vilji auka skilning sinn. 

EDUsummIT er alþjóðlegur hópur sem samanstendur af rannsakendum, fólki sem 

mótar stefnu í menntamálum og kennurum sem allir vilja efla notkun upplýsingatækni í 

menntun. Á vegum EDUsummIT er haldin ráðstefna annað hvort ár þar sem vinna 

nokkurra þemavinnuhópa (e. thematic working group) er kynnt og rædd. Á EDUsummIT 

í Bangkok árið 2015 (Spector o.fl., 2016) hittust allir meðlimir í þemavinnuhópi 5 og 

fjölluðu um leiðsagnarnám og hlutverk tækninnar í mati sem nám, mati til náms og mati 

á námi á 21. öldinni. Hópurinn ákvað að skoða sérstaklega leiðsagnarnám og tók saman 

heilmikið efni um tölvustutt leiðsagnarnám  og hvert bæri að stefna í framhaldinu. Í um-

fjöllun þeirra er bent á fjölmargar rannsóknir sem tengjast efninu og eru niðurstöður 

þeirra flestar á þann veg að tölvustutt leiðsagnarnám geti skilað jákvæðum árangri hjá 

nemendum ef rétt er að því staðið.  

Desai og félagar (Desai, Hart og Richards, 2008) benda á að þróun sveigjanlegs 

námsefnis sem byggt er á tölvutækni sé eitt mikilvægasta skrefið í að búa til rafrænt 

námsumhverfi sem virkar vel. Þá séu samskipti kennara við nemendur afar mikilvæg til 

þess að kennslan skili árangri. Það er því nauðsynlegt að kennarar sjái til þess að sam-

skiptin komist á og þeirra er að ýta undir þau og viðhalda þeim. Það er til dæmis mín 

eigin reynsla (bæði sem nemandi og kennari) að ef kennarinn er ekki vakandi þá getur 

dregið úr virkni nemenda. Tölvutæknin á að geta auðveldað þetta að einhverju leyti, 

ekki síst þegar um fjarnám eða stóra nemendahópa er að ræða. Ekki síður mikilvæg sé 

hópvinna nemenda og að mikil samskipti eigi sér stað milli nemanda og annarra 

nemenda, við kennarann og við námsefnið sjálft. Það er mjög  í anda félagslegrar hug-

smíðahyggju og tölvustudds samvinnunáms að leggja áherslu á þessi atriði. En hópvinna 

getur verið tvenns konar út frá þessum kenningum. Í bók Pritchard og Woolard um hug-

smíðahyggju og félagslegt nám (Pritchard og Woolard, 2010) er gerður greinarmunur á 

samvinnu (e. cooperation) og samstarfi (e. collaboration). Í samvinnu er nemandinn 

sjálfstæður og markmið hans eru ekki ekki beint háð öðrum nemendum. Samskiptin eru 

oft óformleg, skammvinn og ekki mjög náin. Samstarf er hins vegar sama markmiðið 

sem tveir eða fleiri nemendur stefna að saman. Samstarf er nátengt hópvinnu en hóp-

vinna er ekki endilega samstarf og er bæði langvinnara og nánara. Það er þó erfitt að 

gera greinarmun á þessum tveimur hugtökum og almennt er er hugtakið samvinna 

notað í fræðilegum greinum. En með aukinni tækni hefur hlutverk kennarans einnig 
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breyst og jafnvel dregið úr mikilvægi hans sem megin uppspretta þekkingar fyrir 

nemandann. Hið hefðbundna hlutverk kennarans var áður fyrr að miðla þekkingu til 

nemenda sem voru nánast óvirkir viðtakendur hennar. Með tilkomu vefsins eru 

nemendur ekki lengur háðir kennaranum um miðlun þekkingar og í vefumhverfi ýmis 

konar geta nemendur leyst vandamál saman, byggt upp þekkingu og skipst á 

hugmyndum sín á milli (Nevgi, Virtanen og Niemi, 2006). Þannig er veflæga 

námsumhverfið Moodle til dæmis byggt á hugmyndum félagslegrar hugsmíðahyggju, 

þar sem hópvinna getur leitt til uppbyggingar þekkingar (Hólmfríður J. Ólafsdóttir, 

2014). 

5.1 Rannsóknir á tölvustuddu leiðsagnarnámi 

Rannsóknir á leiðsagnarnámi með tölvustuðningi eru ekki margar til hérlendis en all 

nokkrar hafa verið gerðar erlendis. Ýmist er um að ræða rannsóknir eða kannanir á 

notkun upplýsingatækni (það er magni hennar og fyrirkomulagi) eða kennslufræðilegar 

rannsóknir. Í doktorsritgerð Önnu Helgu Jónsdóttur rannsakar hún þó tölvustudda 

kennslu og hver séu áhrif vefkerfis (tutor-web) sem leiðbeinir nemendum í stærðfræði. 

Einnig hvort það sé munur á árangri nemenda sem vinna heimaverkefni á blaði eða 

þeirra sem vinna þau með aðstoð vefkerfisins (Anna Helga Jónsdóttir, 2015). Kerfið 

byggir á leiðsagnarnámi og fylgst er með árangri nemenda í þeim verkefnum sem þeir 

vinna í tutor-web og nemendur fá ítarlega endurgjöf fyrir verkefnin. Auk þess geta þeir 

metið jafningja og jafnvel samið spurningar í kerfinu. Þá er hugmyndin með tutor-web 

að auka skilning nemenda á námsefninu en ekki bara að þjálfa þá í aðferðum í 

stærðfræði. Helstu niðurstöður rannsóknar hennar voru þær þeir nemendur sem gerðu 

heimaverkefni á vefnum náðu betri árangri, að meðaltali, heldur en þeir sem unnu þau 

á blaði. Einnig var árangur nemenda sem notuðu tutor-web árið 2014 betri en þeirra 

sem unnu í honum árið 2011. Þetta vefkerfi virðist því sýna að tölvustudd kennsla geti 

skilað jákvæðum námsárangri. 

Í þeim íslensku rannsóknum og heimildum sem nefndar voru í kafla 4.1 er ekki mikið 

fjallað um námsmat almennt séð og ekkert um leiðsagnarnám. Það er þó hægt að 

benda á niðurstöður úr rannsókn Sólveigar Jakobsdóttur og Skúlínu Hlífar Kjartans-

dóttur (2015) þar sem 37% nemenda segjast hafa meira sjálfstraust í prófum og náms-

mati þegar þeir nota spjaldtölvur. Ekki kemur fram hver ástæðan fyrir því gæti verið, en 

hugsanlega mætti líta svo á að þar sem spjaldtölvurnar eru tæki sem nemendur þekkja 

vel (og jafnvel treysta) að þá finnist þeim þeir hafa meiri stuðning í námsmati með þær 

við höndina. 
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Í riti frá FaSMEd (Cusi o.fl., án árs), sem nefnt var í kafla 3.3, er bent á hvernig tölvu-

tækni getur nýst í leiðsagnarnámi. Þessi atriði eru: 

1. Hún gerir kleyft að safna saman upplýsingum og miðla þeim á 

gagnagrunnum á netinu og tengja þannig saman opinber lög og reglur, aðal-

námskrár, skólanámskrár og bekkjarnámskrár. 

2. Hún gerir kennurum kleyft að nálgast matsverkefni sem þeir geta svo notað í 

kennslu og verkefnum sínum. 

3. Hún auðveldar mat á þeim þáttum í hugsun og frammistöðu nemenda sem 

eru flóknir og breytilegir. Þetta er mögulegt með gagnvirkri svörun, 

persónulegri endurgjöf og þjálfun og greinandi skýrslum um framvindu í 

námi. 

4. Hún gerir kleyft að nota mjög krefjandi verkefni. 

5. Hún gerir verkefni aðgengilegri fyrir nemendur. 

6. Hún getur sýnt hvernig nemendur hugsa og leysa verkefni. 

Þá eru þarna nefnd tvenns konar svið tölvutækni sem hafa verið þróuð til að sam-

tvinna tölvutækni og leiðsagnarnám. Hið fyrra er tölvustutt mat (e. computer aided as-

sessment) þar sem markmiðið er að nýta vefinn til að nota mat á fjölbreytta vegu, með 

jafningjamati, sjálfsmati og hópmati, auk hefðbundinna fjölvalsspurninga. Með þessu 

móti er hvatt til samvinnu og ígrundaðs náms, sem auk þess væri hægt að nýta til að 

skoða frekari spurningar eða upplýsingar sem nemendur þyrftu að vinna með. Það 

rímar ágætlega við fræðin að baki aðstæðubundnu námi að nemendur geti nálgast 

upplýsingar sem tengjast verkefninu og ekki síst ef þeir geta nálgast þær af stöðum (til 

dæmis vefsíðum) sem eru raunverulegir. Mikilvægt sé að skipta ekki út skriflegu mati 

fyrir samskonar mat á netinu, heldur þarf að nota fleiri en eina aðferð og auka sam-

skipti nemenda og tölvukerfisins til þess að gera það sem skilvirkast. Jafningjamat og 

samvinna nemenda er mjög í anda þeirra kennslufræðilegu hugmynda um félagslega 

hugsmíðahyggju og tölvustutt samvinnunám sem nefndar hafa verið fyrr í ritgerðinni.  

Seinna atriðið kallast tengd tækni í bekkjum (e. connected classroom technology) 

sem byggist á nettengdum tölvum (fartölvum, spjaldtölvum, snjallsímum og öðrum 

tækjum af þeim toga). Þetta getur auk þess falið í sér svörunarkerfi (e. classroom re-

sponse systems), nettengd gagnakerfi (e. networked graphing calculators) og að taka 

þátt í hermum (e. participatory simulations). Með svörunarkerfum geta kennarar lagt 

spurningar fyrir nemendur og þeir svarað í gegnum þráðlaust kerfi á einhvern hátt. 

Þetta eykur oft þátttöku nemenda því nú geta þeir sem eru óframfærnir tekið þátt og 
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auk þess er þetta nafnlaust þannig að þeir þurfa ekki að vera hræddir við að svara rangt 

fyrir framan aðra. Með nettengdum gagnakerfum geta kennarar deilt skjám á milli 

nemenda, sent þeim kannanir og nemendur geta skipst á upplýsingum og skoðað sín á 

milli. Í hermum taka nemendur að sér hlutverk og séð hvernig mismunandi virkni ein-

staklinga hefur áhrif á kerfið í heild sinni. Hægt er að nýta þetta til umræðna og 

greiningar með nemenda og kennara á ýmsan hátt og í anda þeirra kenninga sem þessi 

ritgerð byggir á. Með því að skiptast á upplýsingum og deila skjám fá nemendur tæki-

færi til að smíða eigin þekkingu í samvinnu við aðra nemendur. En til þess að hægt sé að 

nýta þá tækni sem er til staðar er líka mikilvægt að kennarar öðlist góða þekkingu á 

þessum kerfum og að kennaranám og þróun þeirra í starfi styðji við notkun tölvutækn-

innar.  

Á EDUsummIT sem nefnd var hér að ofan var sérstaklega litið á mikilvægustu hæfni 

á 21. öldinni, gagnrýna hugsun og þrautalausnir. Með nýrri tækni hafa opnast fleiri 

möguleikar á stuðningi við leiðsagnarnám, sérstaklega með aukinni gervigreind, snjall-

tækjanotkun og ýmsum skýjalausnum. Þá hafi tölvutæknin og ekki síst netið orðið til 

þess að tímanleg endurgjöf sé sífellt mikilvægari. Viku eða jafnvel nokkurra daga töf á 

endurgjöf getur dregið úr áhrifum endurgjafarinnar til að bæta nám og árangur 

nemenda. Það sé því erfitt að sjá það fyrir sér að hægt sé að gefa tímanlega endurgjöf í 

námi á netinu án þess að nýta tæknina eins og hægt er. Það helst í hendur við áherslur í 

leiðsagnarnámi sem nefndar eru í 3. kafla hér að ofan, en það er nánast ekki hægt að 

sinna þessu án þess að nýta tæknina rétt. Þá benda þeir á að nýlegar rannsóknir í tölvu-

studdu námi sem byggist á að leysa þrautir bendi til þess að kennarinn sé ennþá mikil-

vægur miðpunktur þess að miðla endurgjöf, sama hvort það er í blönduðu umhverfi, 

fundarherbergjum á netinu eða sýndar námsumhverfi (Spector o.fl., 2016). 

Námsumhverfi sem byggir á félagslegri hugsmíðahyggju og aðstæðubundnu námi 

býður alla jafna upp á rauntengt samhengi og verkefni og gefur möguleika á fjöl-

mörgum hlutverkum og sjónarhornum. Það er því hentugt til að kenna þrautalausnir 

eins og Zualkernan (2006) bendir á.  Að ýmsu þarf þó að hyggja þegar námsumhverfi af 

þessu tagi er hannað, því hvernig er hægt að segja til um hvað sé rauntengt verkefni 

eða rauntengdar aðstæður? Til þess að byggja upp rauntengt námsumhverfi þurfi að 

hafa fjóra þætti í huga; Upplýsingar í umhverfinu sem nýtast nemendum í verkefninu, 

hvað teljist vel heppnaðar námsleiðir nemenda, vitsmunaleg mörk og námstækni 

nemenda og loks námsmarkmið nemenda. Eins og kom fram í kafla 3.4 þá dregur Zual-

kernan fram nokkrar algengar leiðir til að hanna rauntengd námsumhverfi. Ekki skiptir 

máli hvaða leið er svo valin, þar sem að alltaf þarf að hafa í huga hvaða upplýsingar eru 
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gefnar upp, endurgjöfin þarf að gefa nemandanum til kynna hvaða aðgerðir eru gagn-

legar við að leysa vandamálið og verkefnið þarf svo að tengjast markmiðum nemandans 

og vitsmunalegum mörkum hans (þar er gott að hafa í huga stoðgrindur og þroskasvæði 

hans). 

Einn mögulegur kostur við tölvustutt leiðsagnarnám er að þar sem endurgjöfin getur 

verið veitt tímanlega og verið skýr þá geta nemendur orðið virkir í náminu og ánægja 

þeirra aukist (Gikandi o.fl., 2011). Aukin virkni nemenda og betri námstækni leiðir líka til 

þess að nemendur taka meiri ábyrgð á eigin námi, sem leiðir einnig til betri árangurs í 

náminu (G. Smith, 2007). Tölvustutt leiðsagnarnám getur því gefið nemendum virkan 

stuðning við námið svo þeir geta fylgst með því sjálfir. Það gerir líka auðveldara að nota 

hugmyndir Vygotskys um stoðgrindur sem er mikilvægt í vefumhverfi þar sem fjarlægð 

nemenda og kennara getur verið meiri en í hefðbundinni kennslustofu (Ludwig-

Hardman og Dunlap, 2003). Aftur á móti er bent á það að þar sem tæknin getur í 

sumum tilfellum verið framandi fyrir nemendur, þá sé nauðsynlegt að þeir kynnist 

umhverfinu sem fyrst og fá þjálfun í að nota það. Því þurfi að byrja á matinu snemma í 

ferlinu, helst um leið og áfanginn / námskeiðið byrjar, eða fljótlega eftir að kennsla 

hefst. Þannig geti nemendur lært á umhverfið og kennarar um leið fengið mynd af 

þekkingu nemenda sinna (Vonderwell o.fl., 2007). 

Breskt verkefni hafði það markmið að finna hvernig hægt væri að nota tæknina til 

að bæta árangur í leiðsagnarnámi og hvaða notkunarmöguleikar skili bestum árangri 

(Daly, Pachler, Mor og Mellar, 2010). Höfundarnir vísa í þau fimm lykilatriði sem Black 

og Wiliam nefna sem grundvöll leiðsagnarnáms. En höfundar skýrslunnar sem gefin var 

út í kjölfar verkefnisins komast að þeirri niðurstöðu að það séu nokkrir þættir eða 

„bjargir“ sem gefi nemendum tækifæri til að bæta sig, en tæknin sem slík bæti ekki 

árangur þeirra beint. Tæknin geti stutt við námsumhverfið og hvers konar valkostir og 

aðgerðir komi til greina. Það voru sex þættir sem höfundarnir töldu skipta mestu máli 

þegar verið er að ákveða hvort nota eigi rafrænt leiðsagnarnám: 

1. Hraði. Annars vegar er mikilvægt að svörun sé sem næst því að vera sam-

stundis og hins vegar að hægt sé að endurtaka eða klifa á (e. iterate) vanda-

málinu eða vinna frekar í því.  

2. Geymslurými. Tæknin býður upp á að geyma gríðarlegt magn af gögnum sem 

hægt er að nota til að bjóða upp á einstaklingsmiðaðan stuðning byggt á 

þörfum hvers og eins. 



41 

3. Ferli. Sjálfvirkni býður upp á að námsumhverfið getur gefið viðeigandi svörun 

(til dæmis á málfræði í tungumálaumhverfi), skölun þess getur verið mikil og 

aðlögunarhæfni er mikil. 

4. Samskipti. Með tækninni er hægt að eiga í hröðum samskiptum milli mis-

munandi einstaklinga, hópa, bekkja og fleira. Þá er hægt að geyma sum sam-

skipti og gera þau að varanlegum auðlindum. Þannig er hægt að deila hug-

verkum (til dæmis hljóðskrám eða myndböndum) sem geri svörunina 

áreiðanlegri. 

5. Uppbygging og framsetning. Hægt er að setja hugmyndir fram á mismunandi 

vegu og skipta á milli þeirra eftir þörfum. Tæknin getur líka stutt nemandann 

í að setja sínar eigin hugmyndir fram. Með framsetningunni geti tæknin gert 

kleyft að móta hugmyndir og þannig hafa áhrif á merkingu þeirra. Með því 

að setja hugmyndir sínar fram á stafrænan hátt opni nemendur glugga inn í 

hugarheim sinn og hvernig þeir hugsa um námsefnið og hvernig þeir móta 

hugtökin. 

6. Breytanleiki. Hlutir sem er deilt eru ekki klappaðir í stein, þeir geta breytt 

eða þeim er hægt að breyta auðveldlega og hratt (sem dæmi má nefna wiki 

upplýsingasíður). 

Að mati höfundanna mynda þessir sex þættir flókið umhverfi þar sem nemendur og 

kennarar geta átt í margvíslegum samskiptum sem leiða til bætts náms. Það er 

kennarans að finna jafnvægi milli þeirra svo að sem bestur árangur náist. Tölvustutt 

leiðsagnarnám sé afar flókið fyrirbæri og hægt er að líta á það sem safn ýmiss konar 

ferla sem innihaldi bæði tæknilegar og félagslegar auðlindir. Nemendur geta svo nýtt 

þessa ferla til að vinna með námsgögnin til að breyta skilningi sínum í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju og tölvustudds samvinnunáms. Niðurstaða þeirra er því sú að það sé 

engin ákveðin notkun (eða magn) af tækni sem skilgreini tölvustutt leiðsagnarnám. 

Frekar þurfi að ná skilningi á því hvernig tæknin geti verið til leiðsagnar í námi með 

öðrum félagslegum og einstaklingsbundnum auðlindum til þess að efla námið og bæta 

árangur nemenda. 

5.2 Áhugahvöt nemenda, brottfall og virkni 

Eins og áður hefur komið fram þá eru sjálfsmat og jafningjamat mikilvægir þættir í 

leiðsagnarnámi, hvort sem það er með tölvustuðningi eða ekki. Það er ekki síður mikil-

vægt að viðhafa jafningjamat með tilliti til félagslegrar hugsmíðahyggju þar sem að það 

eykur samskipti nemenda og félagsleg tengsl þeirra. Wiliam (2011a) bendir á að innri og 



42 

ytri áhugahvöt er eins og flestir vita sitt hvort hluturinn. Innri áhugahvöt er það sem er 

áhugavert eða skemmtilegt en ytri áhugahvöt er það sem leiðir til annarar verðmætrar 

útkomu. Sumir líta á áhugahvöt sem efni í heila nemenda (sumir hafa lítið af henni, 

aðrir mikið). Ef þeim tekst ekki að ná tökum á efninu þá er áhuga þeirra um að kenna. 

Aðrir vilja meina að það sé þá kennaranum um að kenna, að hann hafi ekki vakið áhuga 

þeirra. En Wiliam vitnar í sálfræðinginn Csikszentmihalyi sem vill meina að áhugahvöt 

sé flæði, þegar nemandi gleymir sér í því sem hann er að gera. Þannig sé áhugahvöt út-

koman úr námi en ekki orsökin fyrir námi. Það þurfi að gæta þess að þau markmið sem 

nemendum eru sett í námi séu vel skilgreind, að þeir geti náð þeim og að þau séu 

ögrandi að vissu marki. Ef markmiðin eru of fjarlæg þá getur nemendum fallist hendur. 

Ef nemendur fá uppbyggjandi endurgjöf frá kennurum þá einbeita þeir sér aftur á móti 

að náminu, frekar heldur en að skoða hvernig þeim gekk (í einkunnum). Það sé því lyki-

latriði að nemendur taki ábyrgð á eigin námi og að þeir líti á sig sem eigendur að námi 

sínu. 

Fullan (2013) bendir á að það virðist vera stórt vandamál hve áhugi nemenda í 

bandarískum grunnskólum minnkar hratt eftir því sem þeir eldast. Svipaðar niðurstöður 

koma fram í íslenskri rannsókn (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 

Hansen, 2008), en áhugi virðist ekki minnka jafn hratt og í einstaka tilfellum eykst áhugi 

afmarkaðra hópa. Það er því nauðsynlegt að finna leiðir til þess að viðhalda áhuga 

þeirra og hvetja þá til þess að vera virkir í eigin námi. Í grein Harlen (2012) bendir hún á 

að nokkrar venjur lokamats geti haft neikvæð áhrif á áhuga nemenda, sérstaklega próf 

þar sem mikið liggur undir. Aftur á móti séu nokkrar leiðir færar til að draga úr þessum 

neikvæðu áhrifum og henni finnst það ekki koma á óvart að þessar leiðir séu byggðar á 

leiðsagnarnámi. Til dæmis með því að gefa athugasemdir sem tengjast verkefninu 

sjálfu, en ekki einkunnir eykst áhugi nemenda og árangur. Það sé þó mikilvægt að gæði 

þessara athugasemda séu mikil, ef þær eru of almennar eða rýrt innihald þá geti þessi 

leið verið verri fyrir nemendur. Hún bendir einnig á mikilvægi sjálfsmats og að 

nemendur fái að koma að ákvörðunum sem tengjast prófum.  

Nokkrar rannsóknir gefa ýmsar vísbendingar um að sjálfsmat og jafningjamat geti 

virkað hvetjandi á nemendur. Meðal annars í rannsókn Kim og Ryu (2013) þar sem þeir 

nemendur sem höfðu meiri hæfileika til að stýra eigin námi gátu ígrundað nám sitt 

marktækt betur og þátttakendur í sjálfsmati á vefnum fengu fleiri stig fyrir ígrundun en 

hinir hóparnir. Einnig í rannsókn Wang þar sem árangur þeirra sem tóku hefðbundin 

próf á vefnum og þeirra sem tóku próf með innbyggðu jafningjamati á vefnum var 

borinn saman (Wang, 2011). Seinni hópurinn gat unnið í prófum og fengið svörun á 
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hvort samnemendum litist á athugasemdir þeirra við svörin. Þannig gátu þeir fylgst vel 

með eigin námi og gert sjálfsmat með því að skoða hvort svör þeirra voru talin góð. 

Þessi aðferð hvatti nemendur til að stýra eigin námi. Ein leið sem hægt er að fara til að 

koma inn jafningjamati í leiðsagnarnámi er að láta jafningja útbúa spurningar fyrir 

kannanir á vefnum. Í rannsókn Lull og Mathews (2016) leiddi þetta til mikillar aukningar 

í jafningjamati og árangur þeirra sem tóku kannanirnar var marktækt betri en þeirra 

sem tóku þær ekki, bæði í lotuprófum og lokaprófum. Viðhorf nemenda til þessa verk-

efnis var einnig jákvætt og töldu flestir að þetta hefði nýst þeim í náminu. Í hefðbundnu 

fyrirlestrum hefur ætíð verið erfitt að ná sambandi við hvern og einn nemanda 

(Krumsvik og Ludvigsen, 2012). Þar er hægt að nýta svokallaða svarhnappa sem var 

upphaflega sérhæft tæki, en í dag nýtast snjalltæki og fartölvur að sama skapi. Að spyrja 

spurninga eða fá nemendur til að rétta upp hendi nær aldrei nema til hluta nemenda 

þar sem margir eru feimnir eða hræddir við að spyrja eða rétta upp hönd. Ein lykil-

hugmynda í leiðsagnarnámi eru ófyrirsjáanleg augnablik, sem eru þau augnablik í 

kennslu sem ráðast af viðbrögðum nemenda (Black og Wiliam, 2009). Með því að nota 

svarhnappa fá kennarar meiri svörun frá nemendum og geta brugðist við með því að 

leggja áherslu á einhver ákveðin atriði umfram önnur, eða haldið inn á nýjar brautir. 

Höfundar benda á að rannsóknir á svarhnöppum virðist almennt benda til að nemendur 

verði ánægðari með námið, hvetji þá til þátttöku og spurninga. Nemendum fannst að 

samskipti væru meiri í þessum fyrirlestrum, bæði væru þau meiri að magni, en einnig að 

gæðum. Þannig gátu nemendur rætt saman áður en þeir svöruðu, fengið önnur sjónar-

horn á námsefnið og átt í félagslegum samskiptum. Einnig fannst þeim gott að geta séð 

hvernig aðrir höfðu svarað, bæði sem andstæðingar en einnig til að vita að þeir væru 

ekki þeir einu sem vissu ekki svarið. Höfundarnir telja að með notkun svarhnappanna 

hafi verið hægt að búa til ófyrirsjáanleg augnablik sem kennarinn nýtti til að gera námið 

leiðsegjandi, til dæmis með því að breyta útskýringum, breyta áherslum, aðferðum, 

framvindu og framsetningu á efninu. Þetta eykur líka félagslega virkni nemenda sem 

getur aukið áhuga og bætt samfélagsvitund þeirra. 

Brottfall nemenda í fjarnámi / vefnámi er oft vandamál þar sem að fjarlægð 

nemenda frá kennara og öðrum nemendum veldur oft einangrun og dregur úr áhuga 

nemenda á náminu. Blandað vefnám virðist gefa betri raun en hreint vefnám (Olson og 

Wisher, 2002) við að viðhalda áhuga nemenda og draga úr brottfalli sem og nám sem 

fer fram undir formerkjum leiðsagnarnáms (Sancho-Vinuesa og Viladoms, 2012). Gagn-

virk endurgjöf, jafningjamat, þátttaka í umræðum og samvinna á netinu virðist því hafa 
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jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og áhuga þeirra á náminu. Með því að skipu-

leggja námið þannig að kostir leiðsagnarnáms séu hafðir í huga og í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju má hugsanlega styðja betur við nemendur og gera þá ánægðari í 

náminu. 

5.3 Tölvustudd endurgjöf 

Endurgjöf er einn mikilvægasti þátturinn í námsmati og kennslu eins og bent hefur verið 

á hér að ofan. Eitt af því sem lögð er áhersla á í leiðsagnarnámi er að endurgjöf sé tíma-

nleg og eins að hún sé viðeigandi og gagnleg. Þannig bendir Wiliam (2011a) á að endur-

gjöf eigi að beina athygli nemandans að því hvað eigi að gera næst, frekar en að ein-

blína á það sem vel eða illa er gert í verkefninu. Þannig verði endurgjöfin gagnleg. 

Kennarar þurfi að gefa nemendum nægan tíma í skólastofunni til þess að bæta vinnu 

sína út frá endurgjöfinni sem þeir fá. Með því að líta á endurgjöf sem leiðbeiningar um 

hvað eigi að gera næst sé einnig hægt að taka á þeim vanda sem felst í því hversu illa 

nemendur nýta sér endurgjöf frá kennara. Með því að beita aðferðum í anda 

félagslegrar hugsmíðahyggju er jafnvel hægt að nýta umræður í bekkjum til þess að 

meta kunnáttu nemenda og gefa þeim endurgjöf (Pritchard og Woolard, 2010). Stein og 

Wanstreet (2015) nefna fjórar útkomur sem komið geta út úr umræðum. Það er að 

nemendur: nái gagnrýnni skilningi á efninu; verði meðvitaðri um skoðun sína, gildi og 

merkingu; þrói með sér skilning á að mismunandi skoðanir eru á efninu og; öðlist orku 

og hvata til að taka upplýsta ákvörðun um efni umræðnanna. Spurningar eru líka mikil-

vægar til þess að meta stöðu nemenda og leiða þá inn á réttar brautir í náminu (Taber, 

2017) 

Daly og félagar nefna í grein sinni mynstur sem reynst hafi vel til þess að hanna vel 

heppnað tölvustutt leiðsagnarnám (Daly o.fl., 2010) sem veiti gagnlega endurgjöf. Þetta 

mynstur kalla þeir „ein tilraun, ein lagfæring“. Þegar stórir námshópar stunda nám sem 

byggist á að auka hæfni nemenda getur skortur á tímanlegri endurgjöf leitt til þess að 

ranghugmyndir og vitleysur festast í sessi. En tímanleg, endurtekin endurgjöf getur líka 

hindrað gagnlegt nám þegar nemendur geta fikrað sig áfram með síendurteknum 

tilraunum að réttu svari, án nokkurar ígrundunar. Þær gerðir verkefna sem þetta 

mynstur á vel við eru verkefni þar sem svör nemenda geta innihaldið margar villur, þar 

sem að endurgjöf gefur til kynna hvar villuna má finna og hvers konar villa það er sem 

um ræðir, án þess að sýna nákvæmlega hvað þurfi að gera til að laga þær. Verkefnið er 

þá hannað þannig að ef svar nemenda er fullkomlega rétt, þá fá þeir prósentueinkunn. 

Ef það eru villur í svari nemenda þá fá þeir einkunn sem er hlutfall af heildareinkunn 
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fyrir verkefnið. Nemendur mega svo gera aðra tilraun til að svara og einkunnin fyrir 

seinni tilraunina gefur þeim einkunn fyrir það hlutfall sem eftir stendur af heildar-

einkunn. Þeir fá aftur endurgjöf og rétta lausn á verkefninu, en engar fleiri tilraunir 

standa til boða. Þessar tvær tilraunir og misjafnt vægi einkunna fyrir fyrri og seinni 

tilraun er lykilatriðið í þessu mynstri, því það kemur í veg fyrir að nemendur skjóti sí-

endurtekið út í loftið í von um að hitta á rétt svar. Hlutfall á milli fyrri og seinni hlutans 

getur verið misjafnt, en það hefur gefist best að fyrri tilraunin hafi meira vægi því þá 

reyna nemendur að ígrunda fyrra svarið sem best. Ef það hefur of hátt vægi er þó hætta 

á því að nemendur nenni ekki að gera aðra tilraun, og ef seinni hlutinn hefur of mikið 

vægi leggja þeir ekki nógu mikið á sig í fyrri hlutanum. Það getur líka haft áhrif hversu 

miklar upplýsingar eru gefnar í verkefninu, því meiri upplýsingar þeim mun minna vægi 

hefur seinni hlutinn og öfugt. Þetta mynstur í leiðsagnarnámi er einnig í samræmi við 

fimm lykilatriði Black og Wiliam (2009) þar sem nemendur eru eigendur eigins náms. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tölvustuddri endurgjöf gefa vísbendingar um 

hvað virkar vel og hvað ekki. Í einni kemur fram að hraði svörunar og magn hefur áhrif á 

árangur nemenda. Tafarlaus svörun með stuttum svörum virtist gefa þar besta raun 

(van der Kleij, Eggen, Timmers og Veldkamp, 2012) Vel hannað tölvustutt leiðsagnar-

nám getur nýst til þess að gefa tímanlega endurgjöf og ef það er notað með þeim hætti 

sem Wiliam mælir með hér að ofan getur það orðið mjög öflugt kennslutæki. Önnur 

rannsókn á tölvustuddri endurgjöf gefur meðal annars til kynna að einföld endurgjöf 

bæti námsárangur frekar heldur en ítarleg endurgjöf (Maier, Wolf og Randler, 2016). 

Svipað kemur fram í rannsókn Timmers og Veldkamp (2011) um upplýsingalæsi og 

hversu vel nemendur nýttu sér tölvustudda endurgjöf. Um leið og ítarleg endurgjöf 

jókst fyrir hvert rangt svar, þeim mun minna skoðuðu nemendur endurgjöfina. Einnig 

kom í ljós að þeir nemendur sem fengu lægri einkunn skoðuðu síður endurgjöfina. Það 

gæti hugsanlega skýrst af því að þeim finndist prófið of þungt, eða þá að þeir höfðu 

minni áhuga á verkefninu sjálfu. Tímanleg endurgjöf gaf einnig marktækt betri einkunn í 

rannsókn Espansa og Meneses (2009). Þeir hvetja í niðurlagi greinar sinnar til þess að 

kennarar fái meiri þjálfun í því að veita tímanlega endurgjöf þannig að hún nýtist til 

leiðsagnar nemendum sem stunda nám á vefnum. Við The Open University hafa 

barmmerki (e. badges) sem leiðsagnarnám og lokamat virkað vel og eru nemendur 

ánægðir með þau (Cross, Whitelock og Galley, 2014). Barmmerki eru í eðli sínu 

félagsleg þar sem að það er nemendum hvatning að félagar þeirra geti séð hvaða 

árangri þeir hafa náð og hversu langt þeir eru komnir. Þetta skapar jafnvel jákvæða 

samkeppni meðal þeirra og getur hvatt þá áfram í náminu. Hjálpartæki á við Moodle 
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gætu nýst kennurum vel í þessu skyni, en það er líka mikilvægt að starfandi kennarar 

sem og verðandi kennarar fái fræðslu um efnið. 

5.4 Áhrif tölvustudds mats á árangur í lokaprófum 

Þegar verið er að skoða leiðsagnarnám og hvernig hægt er að nýta það er hægt að velta 

fyrir sér hvort það nýtist við að bæta árangur í hefðbundnum lokaprófum. Lokapróf eru 

skilgreind sem lokamat en það er hægt að nýta leiðsagnarnám sem undirbúning fyrir 

lokapróf ef rétt er að því staðið. Í sumum framhaldsskólum hérlendis hefur áhersla á 

lokapróf minnkað og bæði símat og leiðsagnarnám hefur færst í aukana. Í háskólum 

hefur þróunin orðið hægari, en þó á svipaðan veg. Í grunnskólum hefur vægi lokapróf 

minnkað í mörgum greinum. En þrátt fyrir allt eru lokapróf ennþá til staðar eða hugsan-

lega stór hluta- eða kaflapróf sem æskilegt er að nemendur undirbúi sig fyrir. Það sem 

skiptir máli í því sambandi er að skoða hvaða leiðir henti vel til þess að bæta árangur 

nemenda sem mest. 

Niðurstöður bandarískrar hálf-tilraunar (e. quasi-experiment) þar sem metinn var 

árangur af notkun ASSISTments, sem er veflægur stærðfræðileiðbeinandi reyndust 

mjög jákvæðar (Heffernan, McLaughlin og Koedinger, 2010). Í rannsókninni voru 1240 

nemendur úr fjórum skólum (þremur sem tóku þátt í tilrauninni og einum sem var til 

samanburðar). Höfundarnir líta til þess að aukin áhersla á próf í Bandaríkjunum geti 

leitt til þess að sífellt meiri tími fari undir prófin og það þýði einfaldlega að minni tími 

nýtist til kennslu. Með því að nýta ASSISTments sé hægt að meta nemendur jafnóðum 

og þannig fari ekki dýrmætur tími til spillis. Lykilkostur ASSISTments sé sá að svörun 

þess sé hröð og komi tímanlega til þess að hægt sé að bregðast við erfiðleikum 

nemenda. Vefforritið metur fleiri þætti heldur en bara hvort svarið sé rétt eða rangt, 

það skoðar líka hversu margar tilraunir nemandinn gerir, hversu margar vísbendingar 

hann þarf, svörunartímann og hversu margar æfingar hann tekur. Í rannsókn Önnu 

Helgu Jónsdóttur (Anna Helga Jónsdóttir, 2015) koma fram svipaðar niðurstöður um 

árangur nemenda sem nýta sér veflægan stærðfræðileiðbeinanda (tutor-web). Árangur 

nemenda sem nýttu sér hann er almennt betri heldur en þeirra sem nutu ekki aðstoðar 

tutor-web. 

Aðrar rannsóknir á svipuðum nótum virðast gefa ýmist gefa jákvæðar eða hlutlausar 

vísbendingar eins og sjá má í Töflu 2. Þar eru rafræn próf lögð fyrir nemendur, aðallega 

með fjölvalsspurningum, og árangur þeirra í lokaprófum skoðaður í framhaldinu. 
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Tafla 2: Tölvustutt mat og árangur í prófum 

Viðfangsefni Niðurstöður 

Áhrif rafrænna prófa á árangur í 

lokaprófum (K. Wilson, Boyd, 

Chen og Jamal, 2011)  

Einkunnir þeirra sem nýttu tölvustutt leiðsagnarnám í þessari 

könnun eru marktækt hærri en annarra nemenda. Þeir sem nýttu 

það oft fengu einnig hærri einkunnir en þeir sem nýttu það sjaldan. 

Áhrif rafrænna prófa á árangur í 

lokaprófum (Buchanan, 2000) 

Einkunnir þeirra sem nýttu tölvustutt leiðsagnarnám í þessari 

könnun eru marktækt hærri en annarra nemenda. Þetta átti sér-

staklega við um beitingu þekkingar frekar en um að kunna aðferðir 

úr námsbókum. 

Áhrif af stuðningi með Maple for-

ritinu og rafrænum könnunum 

(Hannah, James og Williams, 

2014) 

Árangur í rafrænum könnunum varð betri við endurtekningu, en 

ekki árangur í lokaprófi. 

Áhrif rafrænna prófa á árangur í 

kaflaprófum (Sly, 1999) 

Þeir sem tóku æfingarprófin fengu marktækt hærri einkunnir í 

kaflaprófum en þeir sem tóku þau ekki. Sömu nemendur fengu 

einnig betri útkomu í fyrsta kaflaprófi heldur en æfingarprófinu. 

Með því að nýta tölvustutt leiðsagnarnám af því tagi sem skoðað er í þessum 

rannsóknum virðist oft á tíðum vera hægt að bæta námsárangur nemenda í kafla- eða 

lokaprófum. Þetta er til dæmis eitt af því sem kom fram í rannsókn Önnu Helgar Jóns-

dóttir á áhrifum tutor-web kerfisins og vísað er í hér fyrr í ritgerðinni (2015). Það er þó 

rétt að hafa í huga þau atriði sem nefnd eru um áhugahvöt nemenda hér að ofan þegar 

rafræn próf af þessu tagi eru hönnuð. Mögulegt væri að gera þau enn áhugaverðari 

fyrir nemendur með því að láta nemendur sjálfa semja spurningar eða með því að nýta 

opnar spurningar og láta jafningja fara yfir lausnir annarra nemenda. 

5.5 Samfélagsvitund, sýndarsamfélög og sýndarumhverfi 

Eins og fram hefur komið skiptir fjarlægð milli nemenda talsverðu máli þegar kemur að 

fjarnámi eða dreifnámi. Mikil fjarlægð getur valdið því að nemendum finnist þeir vera 

einangraðir sem aftur veldur óánægju, auknu brottfalli og verri námsárangri (Ludwig-

Hardman og Dunlap, 2003). Jafningjamat er mikilvægur hluti af leiðsagnarnámi og því 

nauðsynlegt að gera það sem auðveldast fyrir nemendur. Það er einnig stór þáttur í 

félagslegri hugsmíðahyggju að nám fari fram í samfélagi námsmanna og þar af leiðandi 

eru hvers kyns sýndarsamfélög áhrifarík í tölvustuddu leiðsagnarnámi. Þá er samfélags-

vitund þáttur sem getur haft áhrif á þátttöku nemenda í námi á netinu og ekki síst 

þegar kemur að fjarnámi. Námsvefir geta auðveldað tölvustudda samvinnu og hjálpað 

til við skipulag náms og kennslu. Þar er hægt að setja inn námsefni, kannanir, próf og 

fleira, nemendur geta skilað inn verkefnum í gegnum námsvefina og þá er algengt að 
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hafa spjallborð og umræður á þessum námsvefjum. Jafnvel er hægt að hafa þar yfirlit 

yfir einkunnir aðgengilegt nemendur. Dæmi um algenga námsvefi eru Moodle, 

MySchool og Blackboard. 

Gísli Þorsteinsson og Tom Page skoða í grein sinni hvernig nám í sýndarveruleika 

nýtist sem námstæki í anda hugsmíðahyggju (Thorsteinsson og Page, 2007). Var þetta 

hluti af Fiste Comeniusar verkefninu sem gekk út á það að þróa og kryfja nýjar kennslu-

fræðilegar aðferðir sem byggðust á upplýsingatækni. Hugsmíðahyggja er álitin heppileg 

kennisetning fyrir sýndarumhverfi samkvæmt heimildum sem höfundarnir vísa í. Annars 

vegar er það vegna þess að þekkingin er smíðuð í gegnum félagsleg samskipti og hins 

vegar þar sem að þekkingin er hlutlæg þar sem notendur upplifa sama heiminn en túlka 

hann út frá þekkingu sinni og skoðunum. Sýndarumhverfi sé hægt að laga að hverjum 

og einum nemanda, þau geti stutt við hópverkefni og umræður, gert vettvangsferðir 

aðgengilegri, boðið upp á herma af ýmsu tagi og auðveldað nemendum að sjá hugtök 

fyrir sér. Þannig er í raun hægt að nota sýndarumhverfi til að búa til hvað eina sem 

ímyndunaraflið býður upp á og verða svo hluti af því. Sýndarumhverfi geti líka virkað 

hvetjandi á nemendur því þau hafa töfrum líka eiginleika. Hægt er að fljúga, láta hluti 

birtast, hverfa og breytast og ekki þarf tölvukunnáttu eða þekkingu í forritun til að upp-

lifa hlutina. En ný reynsla krefst fræðilegrar færni, vitsmuna og skilnings á því hvað töl-

van geti gert. Hægt er að nýta sýndarumhverfi í þeim tilgangi að færa nemendur nær 

hvorum öðrum í þroskasvæði þeirra og möguleika til náms í anda hugsmíðahyggjunnar. 

Þá bjóði sýndarumhverfi upp á möguleikann á samskiptum við samfélagið utan skólans í 

mismunandi vegu sem auki tækifæri nemenda á rauntengdri menntun. Þeir vara þó við 

því að sýndarumhverfi geti haft í för með sér áhættu fyrir heilsu og öryggi nemenda, 

sem beri að hafa í huga við notkun þess. 

Glassmeyer og fleiri gerðu rannsókn meðal starfandi kennara sem voru í 

stærðfræðinámi í tveimur bandarískum háskólum (Glassmeyer, Dibbs og Jensen, 2011). 

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við nemendur, fylgst var með þeim við vissar aðstæður 

og opnar kannanir voru gerðar meðal þeirra. Rannsóknin sneri að umhverfi þeirra í 

leiðsagnarnámi og hvernig sýndarsamfélag gat haft áhrif á nám þeirra. Í þessu tilfelli 

voru innlegg og spurningar lagðar fram í Elluminate vefráðstefnu (e. web conferencing) 

forritinu og gátu nemendur rætt saman þar, auk þess sem nemendur gátu tekið þátt í 

umræðum á Blackboard ef vilji var til. Flestir nemendur voru á því að sýndarumhverfið 

þar sem þeir gátu skipst á skoðunum og myndað félagsleg tengsl, sem oft vantar þegar 

nemendur eru fjarri hvorum öðrum. Þetta er í samræmi við kenningar um tölvustutt 

samvinnunám og félagslega hugsmíðahyggju. Whitelock (2007) skoðaði tvö verkefni þar 
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sem tölvustutt leiðsagnarnám var hannað til þess að passa betur við kennslufræðilegar 

hugmyndir um félagslega hugsmíðahyggju. Bæði þessi verkefni byggðu á því að efla 

samskipti fjarnemenda þannig að þeir gætu byggt upp þekkingu í félagslegu umhverfi. 

Endurgjöfin sem notuð var í þessum verkefnum eflir vistmunalega eiginleika nemenda 

og hjálpar þeim að ígrunda nám sitt og gera þá að sjálfstæðum námsmönnum. Þá er 

rannsókn Bower á hvernig best sé að endurhanna umhverfi vefráðstefnu til að bjóða 

upp á stoðgrindur í anda félagslegrar hugsmíðahyggju áhugaverð (Bower, 2011). Ýmis 

konar hugbúnaður gefur kost á því að halda úti vefráðstefnum og styðja við nemendur í 

fjarnámi. Má þar nefna Elluminate, Blackboard og BuddySpace sem nefnd eru í 

rannsóknunum hér að ofan, auk Moodle og annarra vefumhverfa. 

Niðurstöður ýmissa rannsókna sem lúta að námsvefjum sýna fram á margvíslegar 

leiðir til þess að nýta þá á jákvæðan hátt í kennslu. Má þar nefna rannsókn sem gerð var 

á notkun spjallborða og fjölvalsspurninga (Baleni, 2015) þar sem notkun stoðgrinda í 

anda Vygotsky studdi við námið. Bæði nemendur og kennarar voru jákvæðir út í notkun 

spjallborða námsvefsins (Blackboard), og jókst námsáhugi nemenda, sérstaklega þeirra 

sem voru feimnir. Þeir eiga auðveldara með að tjá sig á spjallborðum á netinu og fyrir-

komulag þetta dregur jafnframt úr prófkvíða. Spjallborð og stoðgrindur nýtast einnig vel 

til að efla færni í ritgerðarsmíðum (Horstmanshof og Brownie, 2013). Svipaðar niður-

stöður um fjölvalsspurningar í námsumhverfi komu fram hjá Lewis og Sewell (2007) og 

einnig hjá Blanco og Ginovart (2012). Mögulegt er að nota Wiki-síður sem tölvustutt 

samvinnunám enda geta margir unnið í þeim samtímis (Rasmussen, Lund og Smørdal, 

2012). 

Samfélagsvitund (e. social network awareness) er einn þáttur sem notaður hefur 

verið til þess að auka þekkingarmiðlun og tækifæri til samvinnu. Lin og Lai (2013) benda 

í rannsókn sinni á fyrri rannsóknir þar sem dregin eru fram vankantar á leiðsagnarnámi 

á netinu. Þeir helstu eru lítil þátttaka eða virkni nemenda sem aftur hefur áhrif á námið 

og dregur úr árangri þeirra í náminu. Samfélagsvitund hefur verið rannsökuð í því sam-

hengi að draga úr þessum ókostum leiðsagnarnáms á netinu. Samfélagsvitund virðist 

hafa mikið að segja um árangur nemenda og þátttöku í námi. Þannig eru þeir nemendur 

sem hafa lítil eða engin sambönd í námshópum oft jaðarsettir, jafnvel strax frá upphafi 

náms. Og þegar nemendur skipa sér í hópa byggist það oft á fyrri tengslum (til dæmis 

eru þeir vinir eða hafa unnið saman áður) eða nýjum tengslum sem samfélagslega virkir 

nemendur eru fljótari að koma sér upp. Lin og Lai lögðu upp með kerfi sem þeir kölluðu 

SNAFA (e. social network awareness for formative assessment eða samfélagsvitund 

fyrir leiðsagnarnám). Munurinn á hefðbundnu leiðsagnarnámi var sá að þátttakendur í 
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SNAFA gátu leitað til samnemenda á netinu til að fá útskýringar á röngum svörum í 

könnunum. SNAFA kerfið hjálpaði nemendum að finna félaga sem hentaði vel (bæði út 

frá þekkingu og félagslegri stöðu). Þeir nemendur sem tóku þátt í SNAFA fengu mark-

tækt hærri einkunnir úr prófi sem tekið var að rannsókn lokinni en aðrir nemendur. 

Þátttaka í SNAFA jókst jafnt og þétt eftir því sem á leið, sem hugsanlega skýrist af því að 

nemendur sáu ávinning í því. Þeir nemendur sem upphaflega höfðu meiri félagsleg sam-

bönd náðu meiri árangri heldur en aðrir nemendur sem virðist benda til þess að 

félagsleg virkni skipti miklu máli. Það virðist því vera stórt atriði að þegar leiðsagnarnám 

á netinu er skipulagt að kennarar leggi áherslu á að búa þannig í haginn að nemendur 

eigi auðvelt að með að taka þátt og að þeir séu hluti af lærdómssamfélagi í anda 

félagslegrar hugsmíðahyggju. 

Margar vísbendingar eru um að sýndarumhverfi / -samfélög séu góð leið til þess að 

efla samfélagsvitund nemenda og gefa þeim tækifæri til náms í anda hugsmíðahyggju. 

Með því að ræða saman gefst þeim kostur á að máta sínar eigin hugmyndir við 

hugmyndir annarra nemenda og byggt upp þekkingu saman. Með því að skipuleggja 

umræður vel þannig að verkefnin séu rauntengd og aðlöguð þroskasvæði nemenda er 

líklegt að þau skili góðum árangri í námi. Kennarar geta tekið þátt í umræðum á spjall-

borðum eða í sýndarheimum og beint nemendum á réttar brautir í námi og gefið þeim 

tímanlega endurgjöf og leiðbeiningar. Mikilvægt er að kennarar séu virkir í umræðum 

því að annars er hætta á að nemendur taki minni þátt í umræðum og áhugi þeirra 

minnki. Námsumhverfi af þessu tagi gæti því verið öflugt námstæki ef rétt er að notkun 

þess staðið. 
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6 Umræða 

Þróun í kennslu og námi hefur á síðustu árum og áratugum verið á sama tíma hæg og 

hröð. Þróun tölvutækninnar hefur verið ör, því ekki er mjög langt síðan tölvur urðu 

almenningseign og enn styttra er síðan netið kom til sögunnar. Tilkoma netsins hefur 

breytt samskiptum almennings og ekki síður nemenda og kennara á mjög veigamikinn 

hátt. Það er því fróðlegt að sjá að hvaða leyti hægt er að nýta tölvutæknina í skólastarfi, 

ekki síst hvernig hún nýtist til að styðja við leiðsagnarnám. 

Námsmat og endurgjöf eru lykilatriði í skólastarfi og með leiðsagnarnámi er hægt að 

nýta hvort tveggja til þess að gera nemandann meðvitaðan um eigið nám og fá hann til 

að taka ábyrgð á því sjálfan. Eins og kom fram hjá Wiliam þá er leiðsagnarnám hugsað 

„til að taka ákvarðanir um næstu skref í kennslunni sem eru líklegar til þess að vera 

betri, eða betur ígrundaðar, heldur en ákvarðanir sem hefðu verið teknar án þessara 

gagna“ (Wiliam, 2011a). Ýmsir fræðimenn og rannsakendur hafa skoðað leiðsagnarnám 

og hvaða atriði er mikilvægt að hafa í huga við skipulagningu þess eins og fram kom í 

kafla 3.3 (Cusi o.fl., án árs; Wiliam, 2011a). Nýting tölvutækninnar í leiðsagnarnámi er 

ein leið sem hægt er að fara til þess að auðvelda kennurum og nemendum sjálfum að 

afla upplýsinga um stöðu nemenda, hvert þeir eigi að stefna næst og hvernig er best 

fyrir þá að komast þangað sem þeir stefna. 

Í fjórða kafla gerði ég grein fyrir hugtakinu tölvustudd kennsla og skoðaði rannsóknir 

á því sviði, sem og kenningu um tölvustutt samvinnunám. Þar kom fram að ýmislegt 

hefði verið reynt til þess að skapa tölvuumhverfi í anda hugsmíðahyggju en ekki hefði 

tekist eins vel upp og til var ætlast (Maxwell, 2006). Það er því ljóst að tölvustuðningur 

einn og sér leiðir ekki af sér bættan árangur nemenda eða betra námsumhverfi. En 

tölvustutt samvinnunám hefur margvíslega möguleika til þess að styðja við kennslu og 

nám. Með tölvustuddu samvinnunámi er hægt að styðja við félagsleg samskipti 

nemenda og veita þeim möguleikann á fleiri sjónarhornum á námsefnið (Goodyear o.fl., 

2014; Miyake, 2007). Þá kom fram að vefurinn varð fljótlega mikilvægt hjálpartæki í 

kennslu (B. Wilson og Lowry, 2000) og margar leiðir færar til að nýta hann að einhverju 

marki í skólastofunni. Það ber þó að hafa í huga að svo virðist vera sem kennarar eyði 

meiri tíma í áföngum sem kenndir eru á netinu sem þýðir að erfiðara er að vega og 

meta hvort kostirnir séu meira virði en gallarnir (Luschei, 2014). En það eru misvísandi 

upplýsingar sem koma fram um hvort tölvutæknin sé alltaf af hinu góða og virðist vera 
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sem bæði of lítil og of mikil notkun geti verið slæm á meðan millivegurinn sé happa-

drýgstur (OECD, 2015; Petko o.fl., 2017). Þetta ætti þó kannski ekki að koma þeim á 

óvart sem lesið hafa söguna um Gullbrá og birnina þrjá. 

Megin rannsóknarspurning mín var „Með hvaða hætti er hægt að nota tölvustudda 

kennslu við leiðsagnarnám?“ Þegar litið er á þær heimildir sem ritgerðin byggir á, hvort 

heldur fræðilegar eða rannsóknir, þá er ljóst að hægt er að styðja við leiðsagnarnám 

með tölvutækninni á margvíslegan hátt og bæta námsárangur og virkni nemenda 

(Gikandi o.fl., 2011; G. Smith, 2007). Sem dæmi má nefna að samskipti kennara við 

nemendur mjög mikilvæg og það er hlutverk kennara að koma þeim á og viðhalda 

(Desai o.fl., 2008). Það þarf líka að tryggja góð samskipti milli nemendanna sjálfra eins 

og kemur fram í umfjöllun um félagslega hugsmíðahyggju og tölvustutt samvinnunám. 

Með því að nýta tölvur til að styðja við nemendur í sjálfsmati og jafningjamati er einnig 

hægt að bæta námsárangur þeirra og efla áhugahvöt þeirra eins og kom fram í kafla 

5.2. Mikilvægur þáttur sem tengist samskiptum kennara og nemenda eða nemenda inn-

byrðis og huga þarf að er þátttaka fjarnema. Þeir eru oft á tíðum einfarar og eiga þeir 

frekar á hættu að missa áhugann á náminu og jafnvel falla brott úr því. Til að draga úr 

líkum á því er því nauðsynlegt að kennarar séu í góðum og reglulegum samskiptum við 

þá og fylgist með þátttöku þeirra í náminu (Olson og Wisher, 2002; Sancho-Vinuesa og 

Viladoms, 2012). Samskipti kennara og nemenda eru og hafa alltaf verið mikilvæg, en 

með breyttu umhverfi þar sem tölvur og samskiptamiðlar verða sífellt veigameiri í lífi 

bæði kennara og nemenda er nauðsynlegt að nýta tæknina sem best. 

En það skiptir líka máli hvernig samskiptin eru og þannig má gera greinarmun á 

samvinnu (óformleg samskipti, nemandinn er sjálfstæður og markmið hans óháð 

öðrum) og samstarfi (sameiginlegt markmið og nemendur háðari hvorum öðrum) 

(Pritchard og Woolard, 2010). Samstarf er áhrifaríkara til lengri tíma og skilar betri 

árangri en samvinna. Með tölvutækninni er hægt að draga úr vægi kennarans sem 

miðlar þekkingu til nemenda og gera nemendur eigendur eigin náms og gera þeim 

kleyft að miðla hugmyndum og byggja upp þekkingu saman í anda þeirra kennslufræða 

sem ritgerðin byggir á (Nevgi o.fl., 2006; Wiliam, 2011a). Í því sambandi má nefna sér-

tæk dæmi eins og námsumhverfið Moodle, en það er talsvert notað hérlendis og byggir 

á hugmyndum félagslegrar hugsmíðahyggju og hentar það að mörgu leyti vel í tölvu-

studdu samvinnunámi (Hólmfríður J. Ólafsdóttir, 2014). Á námsvefum er hægt að hvetja 

til umræðna meðal nemenda á spjallborðum og fylgja því eftir að þeir taki virkan þátt í 

þeim. Einnig getur þátttaka í umræðum eða rafræn samskipti við kennara leitt til mjög 
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snöggrar svörunar þannig að nemendur geta íhugað námið vel og fengið fleiri sjónar-

horn á námsefnið en annars myndi vera. En hlutverk kennarans er ennþá mikilvægt í 

endurgjöf í hvers kyns rafrænu námsumhverfi og skipulagningu námsins (Spector o.fl., 

2016). Einn af kostum tölvustudds leiðsagnarnáms er sá möguleiki að endurgjöf sé 

tímanleg, það er að segja að hún skili sér strax til nemenda, og skipti máli. Það er 

lykilþáttur í leiðsagnarnámi almennt eins og kemur fram hjá Wiliam (2011a) og því er 

mikilvægt að nýta styrkleika tölvukerfa til að styðja við þennan þátt. Þar sem að hægt er 

að nota tölvustuðning þannig að endurgjöfin verði nánast samstundis er ljóst að tölvu-

stuðningur getur skipt miklu máli fyrir leiðsagnarnám. Með réttri notkun er hægt að 

tryggja gagnsemi endurgjafarinnar. Til dæmis með því að nýta tölvutæknina til þess að 

draga saman upplýsingar um notandann eins fljótt og kostur er á og leiða hann inn á 

þær brautir sem nýtist honum best og helst áður en hann leiðist út á rangar brautir í 

náminu. Með sjálfvirkni í öflun gagna um nemendur verður allt námsmat auðveldara 

fyrir kennarann og hann getur nýtt tímann betur til þess að leiðbeina þeim og skipu-

leggja námið. 

Fleiri leiðir eru færar til þess að beita tölvustuðningi í leiðsagnarnámi. Þar getur 

verið um að ræða ýmsar veflausnir, námsvefi og fleiri sérhæfðar lausnir sem opna ýmsa 

möguleika á tölvustuddu leiðsagnarnámi, sem og sýndarsamfélög og umræður á netinu. 

Með sífellt almennari notkun tölva og snjalltækja meðal nemenda hérlendis er líklegt að 

notkun vefsins, námsvefja og annarra veflægra lausna aukist á komandi árum. 

Rannsóknir sem vitnað er í hér að ofan benda til þess að veflausnir geti haft góð áhrif á 

árangur nemenda og mikils virði ef hægt er að efla samfélagsvitund þeirra að sama 

skapi. Nefna má að hægt er að nýta vefkerfi til stuðnings í námi og heimanámi og annað 

sértækt dæmi er íslenska vefkerfið tutor-web. Þar fá nemendur tímanlega og ítarlega 

endurgjöf samkvæmt hugmyndum um leiðsagnarnám, nemendur geta gefið jafningum 

sínum mat og skilningur á námsefni eykst (Anna Helga Jónsdóttir, 2015). Þá eru ýmsar 

leiðir færar til að hanna rauntengd námsumhverfi og búa til verkefni með 

þrautalausnum sem byggja á hugmyndum um aðstæðubundið nám og félagslega hug-

smíðahyggju (Zualkernan, 2006). 

Það er þó ljóst að tölvustutt leiðsagnarnám leiðir ekki sjálfkrafa til bættrar kennslu 

eða náms, en með réttri beitingu getur það nýst vel. Ekki síst í fjarnámi eða til þess að 

efla áhuga nemenda og halda þeim við efnið. Rétt eins og með önnur hjálpartæki í 

kennslu er hægt að nýta tölvutæknina til gagns og ógagns þannig að mikilvægt er að 

kennarar geri sér grein fyrir því hvað nýtist vel og hvað ekki. Allt byggist þetta á því að 

kennarar séu meðvitaðir um hvaða leiðir þeir vilja fara og af hverju. 



54 

Það eru ýmis atriði sem þarf að hafa í huga og varast þegar tölvu- og upplýsinga-

tækni er nýtt í leiðsagnarnámi. Ekki er nóg að færa hefðbundið námsmat beint yfir á 

tölvutækt form þar sem að það breytir námsmatinu ekki að neinu leyti en því að það 

gæti verið fljótlegra í framkvæmd (Cusi o.fl., án árs). Þá er mikilvægt að tæknin sjálf sé 

ekki hindrun fyrir nemendur og að þeir fái góða þjálfun í notkun hennar samhliða því 

sem námsmatið fer fram. Það þarf að líta til þess að ef tæknin er flókin eða framandi þá 

getur það bitnað á námsmatinu og gert það óáreiðanlegt. Þetta er hugsanlega stærsti 

þröskuldur við að taka upp tölvutækni í kennslu þar sem að bæði kennarar og 

nemendur þurfa tíma til þess að læra á tæknina. Þarna þarf að vega og meta hvort 

ávinningur af tækninni sé meiri heldur en sá tími sem fer í að læra á tæknina kostar. Til 

þess að tölvustutt námsmat geti flokkast sem leiðsagnarnám þarf einnig að forðast að 

fara auðveldu leiðina og nýta hana eingöngu til þjálfunar á tækniatriðum. Frekar ætti að 

leitast við að nota hana til þess að efla þekkingu nemenda og dýpka skilning þeirra. 

Þessi ritgerð verður vonandi gagnlegt innlegg í umræðu um leiðsagnarnám og tölvu-

studda kennslu. Mikilvægt er að kennarar hafi alla jafna samræmi í kennslu og náms-

mati. Þá er nauðsynlegt ef að leiðsagnarnám er viðhaft í kennslu að framfylgja þeim 

stefnum sem þar ríkja og nýta sér kosti tölvutækninnar eftir því sem kostur er á. 

Leiðsagnarnám er leiðarljós margra kennara og hefur verið tekið upp í mörgum skólum 

hérlendis. Með því að nýta það með þeim tölvubúnaði sem til er má gera það enn 

öflugra tæki til að efla námsárangur nemenda. Ekki síst ef hugmyndir félagslegrar hug-

smíðahyggju eru einnig hafðar að viðmiði við skipulag námsins þannig að nemendur 

geti byggt upp þekkingu sína í samstarfi við aðra nemendur, þó svo að hver og einn 

skapi sína eigin hugsmíð að lokum. 

Takmarkanir á rannsókninni snúa að því hve fáar grunnrannsóknir hafa verið gerðar 

á þessu sviði hérlendis og miðast því að mestu við erlendar rannsóknir. Þó má ætla að 

ekki sé mikill munur á skólaumhverfi hérlendis og þar sem þessar rannsóknir hafa verið 

gerðar, þótt það sé að sjálfsögðu ekki algilt. Frekari rannsóknir á þessu efni mætti 

gjarnan gera hérlendis og skoða hvaða áhrif tölvustutt leiðsagnarnám hefur haft í þeim 

skólum sem það stunda nú þegar, hvaða aðferðir gefa raunsannan ávinning og eins að 

gera samanburðarrannsóknir á leiðsagnarnámi með og án tölvustuðnings. 
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7 Lokaorð 

Nú þegar eru nokkrir grunn- og framhaldsskólar hérlendis sem beita leiðsagnarnámi að 

miklu eða öllu leyti. Flestir þeirra nýta tölvutæknina á einn eða annan hátt, til dæmis 

með því að bjóða upp á fjarnám eða að þeir nota námsvefi á borð við Moodle fyrir alla 

nemendur sína. Kennarar eru áhugasamir um starf sitt og nemendur sína og leita sífellt 

leiða til þess að bæta árangur þeirra og gera kennsluna sem áhrifaríkasta. Félagsleg 

samskipti nemenda geta dregið úr brottfalli og þau eru einnig mikilvæg í námi sem 

byggir á félagslegri hugsmíðahyggju og tölvustuddu samvinnunámi. Rauntengd verkefni 

henta nemendum vel til að skilja aðstæður og yfirfæra upplifun sína á verkefnin og 

öðlast þekkingu sem nýtist þeim síðar meir. 

Það er von mín að einhverjir geti nýtt sér þær upplýsingar sem ég hef dregið hér 

fram. Ekki síður vona ég að nemendur njóti góðs af því leiðsagnarnámi sem þeir stunda, 

hvort heldur það er með eða án tölvutækninnar. En síðast en ekki síst vona ég að snjall-

tækin sem flestir nemendur í efri bekkjum grunnskóla og framhaldsskólum eiga verði 

þeim gagnlegt tæki í náminu, en ekki bara afþreyingartæki sem veldur misklíð og togst-

reitu milli nemenda og kennara. Eitt af því sem nefnt hefur verið hér að ofan er einmitt 

það misræmi sem ríkir á milli skólanna annars vegar og nemendanna hins vegar. 

Nemendum finnst skólinn fjarlægur og gagnslaus. Með því að gera þau tæki sem þeir 

eiga nú að námstækjum má hugsanlega sætta tvö ólík sjónarmið og færa nemendur og 

kennara nær hvorum öðrum í skólum landsins. 
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