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Ágrip 

Menntakerfið hefur þurft að aðlagast upplýsingatækni (UT) undanfarin ár 

sökum þeirrar hröðu þróunar sem hefur átt sér stað í samfélaginu frá 

iðnaðarsamfélagi til upplýsingasamfélags. Með tilkomu UT og breyttra áhersla 

við nám og kennslu hafa orðið miklar breytingar á því námsumhverfi sem 

kennarar starfa við í dag.  

Í verkefninu verður gerð grein fyrir þeim tækifærum sem felast í 

samþættingu UT við skólastarf og þeim áskorunum sem henni fylgja. Farið 

verður yfir það hvernig notkun UT í framhaldsskólum birtist í opinberum 

plöggum og fjallað um innleiðingarlíkön sem styðja við tæknistutt nám sem og 

mikilvægi starfsþróunar og lærdómssamfélaga.  

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í UT notkun 

líffræðikennara á framhaldsskólastigi. Leitað var eftir því í hve miklum mæli 

og með hvaða hætti kennarar beita tækninni en einnig hvaða þættir hefðu áhrif 

á notkun þeirra. Að lokum var þreifað fyrir áhuga þátttakenda á því að sækja 

menntabúðir sem hefðu það að markmiði að efla tengslanet líffræðikennara og 

auka UT notkun þeirra í starfi. Gagnaöflun fór fram í janúar og febrúar 2018. 

Úrtakið var byggt á upplýsingum af heimasíðum framhaldsskóla sem kenna 

líffræði eða líffræðitengdar greinar. Rafræn spurningakönnun var send út með 

tölvupósti og fengust tuttugu og tvö svör eða 37% svarhlutfall.  

 Helstu niðurstöður benda til þess að þó að líffræðikennararnir sem tóku 

þátt í rannsókninni séu sammála um mikilvægi þess að nýta UT við kennslu er 

aðeins um helmingur þeirra sem telur sig nota hana mikið. Ýmsir áhrifaþættir, 

s.s. vöntun á tæknilegri aðstoð og mikill undirbúningstími, spila þar inn í.   Þó 

að rannsóknin nái til lítils hóps kennara gefur hún engu að síður innsýn um eðli 

og umfang UT notkunar líffræðikennara á framhaldsskólastigi. 





 

 

Abstract 

The educational system has had to adapt to Information Technology (IT) in the 

recent years because of the fast development from the industrialized society to 

information society. The advent of IT along with changed emphasis on 

studying and teaching has led to great change in the study environment where 

teachers today work. 

In this thesis the opportunities that consist in the integration of IT to 

education and the challenges that follow will be addressed. What can be found 

in public records about the use of IT in junior colleges, deployment models 

that support computer-supported education, and also the importance of 

professional development and academic environment will be accounted for.  

The aim of the research was to gain insight into the use of IT among 

biology teachers on the upper secondary level. Information on how much and 

in what way the teachers use the technology was sought and what factors 

affected their use. Finally, the interest of participants in participating in IT-

based workshops that aimed at enhancing the contact network of biology 

teachers and increasing their use of IT in their jobs was looked into. Data 

acquisition was conducted in the months of January and February 2018 and the 

sample was based on information from homepages of upper secondary schools 

which have biology or biology related subjects in their curriculum. A 

computerized survey was sent by email. Twenty-seven responded to the survey 

which amounts to 37% participation.   

The main results of the survey indicate that all the biology teachers who 

participated, agree on the importance of the use of IT in education, but even so 

only half of them say they use IT much. Various influencing factors such as 

scarce technical assistance and a long preparation time play a part therein. Even 

though the research is limited to a small group of teachers, it gives a good 

insight into the nature and extent of biology teachers´ use of IT. 
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1. Inngangur 

Ljóst er að samfélagið hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi og spilar 

upplýsingabylting og ör tækniframþróun þar stórt hlutverk. Hraðinn í 

samfélaginu hefur aukist, áhersla á tækni og tæknikunnáttu er nú meiri en 

nokkrum sinnum fyrr og dregið hefur úr fjarlægð fólks í heiminum vegna 

samskiptatækni ýmiss konar. Það er mikilvægt að menntakerfið bregðist við 

þessari þróun til að geta undirbúið nemendur sína á sem bestan hátt fyrir 

áskoranir framtíðarinnar, m.a. með því að nýta upplýsingatækni markvisst við 

kennslu. Hugtakið upplýsingatækni (UT) vísar til upplýsinga og gagna ýmiss 

konar, tækni, stafrænna verkfæra en einnig nýtingu, aðferða og vinnulags 

(Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 

279−280). Í verkinu verður einnig stuðst við hugtakið tæknistutt nám í sömu 

merkingu.  

Á tímum upplýsingaaldar er mikil þörf fyrir upplýsingalæsi og verður 

töluvert komið inn á það hugtak. ,,Upplýsingalæsi  er  skilgreint  þannig  að  

einstaklingurinn  geti  fundið,  staðsett,  metið,  skipulagt  og  notað  

upplýsingar  á  skilvirkan  hátt  við  að  fjalla  um  þau  málefni  og  viðfangsefni 

sem fyrir liggja hverju sinni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 204) 

Því er stundum haldið fram að breytingar í menntakerfinu gerist hægar 

en á öðrum sviðum samfélagsins (Spector, Merill, Elen, Bishop, 2014, bls. 

vii−viii). Ef til vill er eitthvað til í því, sérstaklega ef horft er til þeirra miklu 

breytinga sem hafa átt sér stað í atvinnulífinu vegna tækniþróunar, en hafa ekki 

skilað sér með eins miklum mæli inn í skólana. Stjórnvöld hafa mikið að segja 

um áherslur skóla í menntamálum. Í lögum, aðalnámskrá og stefnuplöggum 

birtist sýn yfirvalda á samþættingu UT og menntunar og virðast stjórnvöld hér 

á landi meðvituð um mikilvægi þess að efla tækninotkun, þannig að hún styðji 

við nám nemenda, í skólum.  

Kennarastarfið hefur tekið miklum breytingum frá því sem áður var og 

hefur breytt samfélagsmynd þar mikið að segja. Hlutverk kennarans hefur færst 

frá því að felast í miðlun þekkingar í átt að verkstjórn eða leiðbeinenda sem 

aðstoðar nemendur við nám sitt. Þá hefur aukin áhersla á nemendamiðað nám 
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einnig breytt eðli starfsins til muna. Kennarar í dag standa frammi fyrir 

mörgum áskorunum í starfi sínu. Þeir þurfa að huga að hentugum 

kennsluaðferðum, uppbyggingu fjölbreytts námsmats og nú á 21. öldinni, 

samþættingu UT og skólastarfs svo fátt eitt sé nefnt. Hraðinn í heimi UT er 

mikill og það krefst orku, tíma og jafnvel fjármuna, að fylgjast með þeirri 

þróun sem þar á sér stað. Til að samþætting UT í skólastarfi skili þeim árangri 

sem til er ætlast er mikilvægt að kennarar og annað starfsfólk menntakerfisins, 

sé meðvitað um þau tækifæri sem felast í UT notkun en einnig þeim áskorunum 

sem notkuninni fylgja og þeim breyttu áherslum sem æskilegar eru í námsmati 

með tilliti til tæknistudds náms. Auka þarf símenntun og starfsþróun kennara 

á þessu sviði og efla félagastuðning, samvinnu kennara og lærdómssamfélög. 

Vegna hinna miklu samfélagslegu breytinga sem hafa átt sér stað og 

þeirrar staðreyndar að yngri kynslóðir hafa alist upp í heimi þar sem snjalltæki 

og sítenging er venja fremur en undantekning, hefur stundum verið talað um 

að nám þessara kynslóða þurfi að nálgast með ólíkum hætti en áður hefur verið 

gert. Hefur þannig verið vísað til þessa hóps sem innfædd í stafrænan heim (e. 

digital natives) (Prensky, 2001, bls. 1−2) og einhverjir vilja jafnvel ganga svo 

langt að tala um að ný undirtegund mannkynsins sé komin fram á sjónarsviðið: 

Homo Zappiens (Veen, 2007, án. bls). Þrátt fyrir ólíkar skoðanir á eðli þeirra 

kynslóða sem nú eru að vaxa úr grasi hvað varðar tækni og getu til náms eru 

flestir sammála um þær kröfur og þá hæfniþætti sem æskilegt er að tileinka sér 

til að vera samkeppnishæfur í samfélagi 21. aldarinnar. Aftur á móti virðast 

ekki vera jafn skýrar hugmyndir uppi um það hvernig best er að þjálfa þessa 

þætti. Margir fræðimenn (Saacedra og Opfer, 2012, bls. 9; Voogt, Fisser, 

Roblin, Tondeur og Braakt, 2012, bls. 410) telja rétt að gera það með aukinni 

notkun UT í skólastarfi.  

Á undanförnum árum hafa fræðimenn sett fram líkön sem snúa að UT í 

skólastarfi. TPACK líkanið gerir ráð fyrir samspili UT við aðra áhrifaþætti eins 

og kennslufræðilega þekkingu og fagþekkingu kennara. SAMR líkanið gerir 

hins vegar ráð fyrir því að innleiðingarferli UT í skólastarfi sé skipt niður í 

fjögur stig. Líkön á borð við þessi geta stutt við kennara og skólastjórnendur í 

ferli innleiðingar eða eflingar á notkun UT við nám og kennslu. 

Líffræði er fag sem byggir að miklu leyti á skilning orða og hugtaka en 

ekki síður því að sjá og upplifa viðfangsefnið sem fjallað er um hverju sinni. 

Hins vegar er ekki alltaf auðvelt að komast í snertingu við þau viðfangsefni 

sem verið er að fjalla um og þar getur tæknin komið til hjálpar.  
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Höfundur þessa verks er með bakkalárgráðu í líffræði frá Háskóla Íslands og 

hefur starfað við líffræðikennslu á framhaldsskólastigi í tæp tvö ár þegar þessi 

orð eru skrifuð. Á þessum stutta starfstíma hefur kviknað mikill áhugi á þeim 

möguleikum sem felast í nýtingu UT við kennslu, sér í lagi í líffræði.  

Þrátt fyrir jákvæðar hliðar af notkun upplýsingatækni hefur höfundur þó 

einnig fundið fyrir þeim áskorunum sem tengjast notkun tækninnar, þeim 

hafsjó forrita sem í boði eru og oft á tíðum vöntun á stuðning og samtali á 

jafningagrundvelli hvað varðar þessa þætti. Það er tilfinning höfundar að minni 

teymisvinna sé í framhaldsskólum heldur en í grunnskólum og því hættara við 

að kennarar einangrist í starfi og séu feimnir við að prófa nýja, krefjandi hluti, 

eins og framúrstefnulega notkun á UT í kennslu.  

Höfundur vill leitast við að viðhalda starfsánægju sinni og halda áfram 

að vaxa í starfi. Þar sem tæknin er komin til að vera og þróun hennar á síst eftir 

að staðna telur höfundur nauðsynlegt að samþætta UT notkun í starfi sínu með 

markvissum hætti. Ritgerðarhöfundur hefur einnig brennandi áhuga á því að 

leggja sitt af mörkum til að reyna að efla nýtingu UT í líffræðikennslu, og 

öðrum fögum, á framhaldsskólastigi og því lá beinast við að skoða þessa þætti 

í meistaraprófsverkefninu.  

1.1 Efnistök ritgerðar 

Í ritgerðinni verður leitast við að gera grein fyrir því hvað notkun UT í 

skólastarfi felur í sér og hvaða áhrif samfélagslegar breytingar 21. aldarinnar 

hafa haft á menntakerfið. Gerð verður grein fyrir þeim möguleikum sem UT 

býður upp á, áskorunum sem notkuninni fylgja og breyttum áherslum í 

námsmati. Fjallað verður um líffræði og á hvaða hátt notkun UT getur eflt 

líffræðikennslu á framhaldsskólastigi og þannig undirbúið nemendur betur 

undir þær áskoranir sem þeirra bíða í samfélaginu og úti á vinnumarkaðnum. 

Gerð verður grein fyrir kennslufræðilegum líkönum sem tengjast UT og komið 

inn á mikilvægi símenntunar hjá kennurum í tengslum við starfsánægju og 

starfsþróun. 

Ritgerðin felur í sér rannsókn á notkun UT við kennslu  í líffræði á 

framhaldsskólastigi en gagna var aflað með rafrænum spurningalista. Reynt 

var að afla gagna um að hve miklu leyti UT væri notuð við nám og kennslu í 

greininni, viðhorfi kennara til tæknistudds náms og áhrifaþátta sem valda því 

að kennara nota UT eins mikið/lítið og raun ber vitni. Að lokum verður gerð 
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grein fyrir því með hvaða hætti mætti efla má notkun UT í líffræðikennslu á 

framhaldsskólastigi með því að leggja drög að námskeiðaröð eða 

menntabúðum fyrir líffræðikennara. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar verksins eru fjórar. 

 

1. Í hve miklum mæli er UT nýtt við líffræðikennslu í íslenskum 

framhaldsskólum? 

2. Í hvaða tilgangi er UT nýtt við líffræðikennslu í framhaldsskólum? 

3. Hvað hefur áhrif á það í hversu miklum mæli kennarar nota UT við 

kennslu í líffræði? 

4. Hvernig er hægt að auka notkun UT í líffræðikennslu í 

framhaldsskólum? 

1.3 Rök fyrir efnisvali  

Gildi rannsóknarinnar felst í þeim svörum sem kennarar gefa hvað varðar þá 

þætti sem stuðla að eða draga úr notkun UT við nám og kennslu, og getur nýst 

skólastjórnendum og yfirvöldum til að bæta stuðning við kennara sem og 

símenntun þeirra og starfsþróun. Þá vekur rannsóknin líffræðikennara vonandi 

til umhugsunar um kosti þess að nota UT við kennslu. Síðasti kafli 

ritgerðarinnar, UT menntabúðir fyrir líffræðikennara, hefur hagnýtt gildi og 

gæti sú hugmynd mögulega orðið að raunveruleika til að styðja við innleiðingu 

og notkun á UT meðal líffræðikennara. Að lokum hefur rannsóknin hagnýtt 

gildi fyrir rannsakandann sjálfan sem vinnur við líffræðikennslu á 

framhaldsskólastigi og leitar sífellt leiða til að halda áfram að þróast í starfi og 

bæta sig sem kennara.
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2. Menntun á 21. öld 

Í þessum kafla verður farið yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað á 

menntakerfinu með tilkomu og þróun UT. Gerð verður grein fyrir þeirri 

lykilhæfni sem fræðimenn telja að séu æskilegir einstaklingum á 21. öldinni 

og rætt hvernig skólinn getur þjálfað nemendur sína í þessum þáttum. Fjallað 

verður um þróun kennsluhátta og hvaða áskoranir framtíðin beri í skauti sér 

fyrir menntakerfið og ekki síður framtíðar kynslóðir. Komið verður inn á þætti 

sem einkenna þær kynslóðir sem nú eru að vaxa úr grasi og því velt upp hvort 

að þær séu svo ólíkar fyrri kynslóðum hvað varðar upplýsingalæsi og tæknilega 

getu. Ef svo er, þarf menntakerfið að gjörbreyta áherslum sínum til að mæta 

kröfum þeirra?  

2.1 Áskoranir framtíðarinnar 

,,Engin kynslóð getur skorast undan þeirri ábyrgð að skipuleggja nám nemenda út 

frá þeim áskorunum framtíðin ber í skauti sér“ 

(Bellanca og Brands, 2010, bls. ix). 

Mikið hefur verið  ritað og rætt um áskoranir skóla á 21. öldinni undanfarin ár 

en umræðan um nýjar áskoranir komandi kynslóða er síður en svo ný af 

nálinni. Í bók sinni, Reynsla og menntun (sem kom fyrst út árið 1938) 

gagnrýnir John Dewey uppbyggingu menntakerfisins og námsefni þess sem 

virðist hafa það meginmarkmið að undirbúa nemendur undir fortíðina en ekki 

undir áskoranir framtíðarinnar (Dewey, 2000, bls. 29). Samkvæmt Dewey er 

megináskorun menntakerfisins, og kennara, sú að finna leiðir til að ,,umbreyta 

megi þekkingu á fortíðinni í öflug tæki sem komi að gagni í glímunni við 

viðfangsefni framtíðar“ (Dewey, 2000, bls. 33). Ken Robinsson orðaði það 

svo: ,,Reform is no use anymore because that‘s simply improving a broken 

model. What we need [...] is not evolution, but a revolution in education“ 

(Robinson, 2010, án. bls). Vísar Robinson hér m.a. til þeirra áskorana sem 

felast í því að menntakerfið fylgi þeim breytingum sem hafa og eru að eiga sér 
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stað í samfélaginu með því að umbreyta menntakerfinu og ríma hugmyndir 

hans vel við hugmyndir Dewey.  

Það er ljóst að störf mannkynsins eru að taka hröðum breytingum og 

margar starfsstéttir hafa þurft að víkja fyrir tölvum og vélum (Dede, 2010, bls. 

51−52). Þegar störf breytast verða ný störf gjarnan til en rannsókn frá árinu 

2011 sýndi fram á að þróun á sviði UT skili sér í 2,6 nýjum störfum fyrir hvert 

eitt starf sem hverfur af sjónarsviðinu (Rausas o.fl., 2011, bls. 3).  

Fræðimenn í menntavísindum telja nauðsynlegt að breyta áherslum í 

námi til að búa framtíðarkynslóðir undir breytta samfélagsmynd þar sem meiri 

áhersla er lögð á UT og rafræna samskiptamiðla. Meiri áherslu verður að leggja 

á sköpun og ímyndunarafl nemenda (Voogt, Fisser, Roblin, Tondeur og 

Braakt, 2012, bls. 403) og þá verður að auka notkun UT í öllu skólastarfi 

(Dede, 2001, bls. 4). Nauðsynlegt er að mennta sérfræðinga sem geta tekið þátt 

í flóknum og margþættum samskiptum sín á milli – eiginleikum sem tölvur 

gera ekki eins vel og mennirnir. Ætla má að hæfileikinn til þess að greina mikið 

magn af gögnum og skilja kjarnann frá hisminu hafi sjaldan verið eins 

mikilvægur og nú, á tímum upplýsinga- og þekkingarsamfélags, þar sem 

aðgengi og magn  upplýsingum hefur aldrei verið jafn mikið.  

2.2 Homo Zappiens  

Sú kynslóð sem nú er að vaxa úr grasi hefur alist upp við mikla og öra 

tækniþróun og stundum er talað um einstaklinga sem eru fæddir eftir 1984 sem 

einstaklinga sem fæddir eru inn í stafrænan heim (e. digital native). Vísar það 

til þess að þær kynslóðir sem hafa fæðst síðustu fjóra áratugi hafa fæðst inn í 

heim upplýsinga- og samskiptatækni og þekkja ekki aðra samfélagsmynd. 

Þessi hópur hefur að jafnaði eytt meira tíma í tölvum og símum heldur en t.a.m. 

við lestur bóka (Prensky, 2001, bls. 1−2).  

Í menntakerfinu hefur gjarnan verið litið á þennan hóp sem sérlega færan 

hvað varðar tækninotkun, hóp sem er fær um að gera marga hluti í einu á 

auðvelt með að leita sér upplýsinga og heimilda á netinu og beita leitaraðferð 

í námi. Prensky (2011) telur þennan hóp svo ólíkan eldri kynslóðum að 

gjörbreyta þyrfti skipulagi menntakerfisins til að mæta þörfum þeirra og að 

kennarar sem tilheyra ekki þessum kynslóðum séu jafnvel ekki hæfir til að 

kenna hópi sem er svo fær í UT notkun og vanur fjölvinnslu (e. multitasking) 

(Prensky, 2011, bls. 2−6).  
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Venn (2007) gengur lengra en Prensky og talar um nýja undirtegund 

mannkynsins: Homo Zappiens, þar leikur hann sér að orðum en eins og flestir 

vita tilheyrir mannkynið tegundinni Homo Sapiens. Tegundarheiti eru sett fram 

samkvæmt tvínafnarkerfi Carls von Linné þar sem fyrra heitið (homo) stendur 

fyrir ættkvíslina en síðara heitið (sapiens eða zappiens) er einkonar viðurnefni 

eða einkenni lífverunnar (The Linnean society of London, e.d., án. bls.). Nýja 

undirtegundin, Homo Zappiens, er talin hafa aðra eiginleika en forverar hennar 

vegna þess tíma sem kynslóðir þessarar undirtegundir hafa varið við tölvuleiki, 

á samskiptamiðlum, á netinu, í snjallsímum o.s.frv. Einstaklingar þessir eru 

taldir hafa þróað með sér vitsmunalegan þroska og hafa getu til þess að vera 

sjálfstýrðir í námi (e. self directed learner), þjálfaðir í lausnarleit og færir í 

rafrænum samskiptum (Venn, 2007, án. bls). Þeir sem aðhyllast þessar  

hugmyndir telja umbreytingar á menntakerfinu nauðsynlegar til að mæta nýrri 

kynslóð, Homo Zappiens, hvað varðar nám og kennslu.  

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem færni nýrra kynslóða hefur verið talin svo 

ólík þeim sem á undan gengu að skilgreina hefur þurft kynslóðina með 

sérstökum stimpli. Dæmi um eldri stimpla eru kynslóð X og kynslóð Y. Nýjar 

rannsóknir benda hins vegar til þess að þessar hugmyndir, um kynslóðir sem 

eru framar fyrri kynslóðum hvað varðar fjölvinnslu og UT notkun til gagns, sé 

ofsögum sagt, og í raun ekkert annað en goðsögn. Það að eyða miklum tíma 

við tölvur og snjalltæki gefi ekki djúpan skilning á þessum tækjum né hæfni til 

þess að nota tæknina á uppbyggilegan, gagnlegan eða hagkvæman hátt til 

náms. Hugmyndir um tæknilega ofurkynslóð sem lærir á allt annan hátt en 

forverar þeirra geti í versta falli haft neikvæð áhrif á árangur þeirra til náms þar 

sem það leiðir af sér óraunhæfar kröfur til nemenda (Krischner og Bruyckere, 

2017, bls. 140). 

Þó er ekki svo að menntakerfið þurfi ekki að taka neinum breytingum. 

Nauðsynlegt er að skólar haldi áfram að þróast og innleiða tækni í nám og 

kennslu. En hugmyndir um kynslóðir sem eru framar þeim eldri hvað varðar 

rafrænt nám og UT ættu ef til vill ekki að vera drifkraftur þeirra breytinga 

(Bennett og Maton, 2010, bls. 10). Frekar ætti að horfa til þess hvernig 

menntakerfið í heild getur þróast áfram með UT að vopni.  
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2.3 Æskileg hæfni á 21. öld 

Ýmsir fræðimenn (Voogt o.fl, 2011; Wagner, 2008) og stofnanir á sviðum 

menntamála hafa talað um þætti sem séu nauðsynlegir einstaklingum til að 

ganga vel í samfélagi nútímans og framtíðarinnar. Í þessu samhengi er ýmist 

talað um hugtökin 21. aldar færni (e. 21st century skills) eða 21. aldar hæfni 

(e. 21st century competencies) sem ná til þeirrar færni, hæfni, hæfileika og 

afstöðu gagnvart námi sem æskilegt er að einstaklingar tileinki sér til þess að 

vera öflugir, samkeppnishæfir, þátttakendur í samfélaginu og út á 

vinnumarkaðnum.  

Að kenna nemendum fastmótaða aðferð við upplýsingaöflun þar sem 

ávallt er fylgt sömu skrefum, eða unnið eftir sömu aðferðum, er barn síns tíma 

þar sem lykilhæfni 21. aldar kynslóðar felst meðal annars í því að finna lausnir 

á vandamálum þar sem engar þekktar aðferðir eða lausnir eru til. Áherslur í 

námskrám þurfa að taka breytingum til að mæta þörfum 21. aldar. Það er ekki 

nóg að færa UT inn í skólana með það í huga að tæknin og upplýsingar sem 

finna má á vefnum komi í stað þeirra kennslugagna sem fyrir eru. Nauðsynlegt 

er að endurskipuleggja áherslur í námi og leggja áherslu á þá þætti sem gagnast 

nemendum þegar þeir ljúka skólagöngu sinni (Dede, 2010, bls. 54−55).  

Þó framsetning 21. aldar hæfniþátta sé að einhverju leyti misjöfn eftir 

fræðimönnum og ritum virðast flestir vera sammála um ákveðna lykilhæfni. 

Wagner talar um sjö þætti sem æskilegt er að einstaklingar tileinki sér. Að hans 

mati eru þessi þættir: 

1. Gagnrýnin hugsun og þrautalausnir (e. problem solving) 

2. Samvinna og forysta  

3. Fimi og aðlögunarhæfileiki  

4. Frumkvæði og nýsköpun  

5. Skilvirk orð- og skrifræða  

6. Nálgun og greining gagna  

7. Forvitni og ímyndunarafl  

(Wagner, 2008, bls. 14−41). 

Til að þjálfa nemendur í þessum hæfniþáttum er talið óhentugt að mata 

nemendur af upplýsingum og þar með skilja eftir lítið rými fyrir gagnrýna 

hugsun og sköpun. Með tæknistuddu námi gefst tækifæri til að þjálfa 

þrautalausnir, gagnrýna hugsun og samvinnu nemenda (Saavedra og Opfer, 

2012, bls. 9) og það tækifæri ætti að nýta til fulls. ,,Upplýsingatækni í 
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skólastarfi veiti aðgang að upplýsingum, möguleika á samskiptum og 

samvinnu og aukin tæki til sköpunar og úrvinnslu þannig að kennarar og 

nemendur geti betur tekist á við viðfangsefni 21. aldarinnar“ (Capacent, 2014, 

bls. 9). 

Við innleiðingu og í umbótastarfi tengdu UT verður að leitast við að 

skapa námsumhverfi sem hvetur nemendur til virkar notkunar tækni í námi. 

Þannig er ekki nóg að nemendur séu neytendur tækninnar, þeir þurfa að nýta 

hana til að skapa, hanna, mynda alþjóðlega tengsl, eiga í fjölbreyttum 

samskiptum við fólk og forrita svo fátt eitt sé nefnt. Nauðsynlegt er að 

nemendur uppgötvi þá möguleika sem UT opnar til sköpunar (Ingvi Hrannar 

Ómarsson, 2017a, án. bls.).  

Upplýsingatækni og upplýsingalæsi (e. digital literacy) ætti að vera 

samofið allri kennslu, og ganga þvert á hin ólíku hæfni markmið 21. aldar í 

námi (Voogt o.fl., 2012, bls. 410). Þetta virðist vera sú þróun sem á sér stað í 

íslenskum skólum þar sem sérstakir tímar tileinkaðir UT virðast vera að hverfa 

og í stað þeirra er tæknistutt nám samþætt ólíkum námsgreinum. 

Upplýsingalæsi er mjög mikilvægt í heimi þar sem offlæði er af upplýsingum. 

Fyrir raunvísindagreinar á borð við líffræði er mikilvægt að nemendur þjálfist 

í upplýsingalæsi til þess að geta lesið greinar sér til gagns og vera hæfir á að 

meta gæði þeirra upplýsinga og heimilda sem þeir finna. Einnig býður fagið 

upp á sköpun og túlkun nemenda á námsefninu með hjálp tækninnar.  

2.4 Þróun kennsluhátta  

Telja mætti eðlilegt að kennsluhættir breyttust samhliða tækniframförum en 

mörgum finnast þær breytingar gerast hægt (Novak, 2003, bls. 125; Wagner, 

2008, bls. xiii−xiv). E.t.v. hafa kennsluhættir ekki breyst eins mikið og ætla 

mætti miðað við öra þróun í upplýsingatækni. Þó hafa ýmsar breytingar hvað 

varðar nýsigögn (hjálpargögn ýmiss konar) í námi átt sér stað. Þannig hefur 

menntakerfið að mestu sagt skilið við kalktöflur, gamlar skyggnuvélar, 

túbusjónvörp og kennsluefni á VHS formi svo fátt eitt sé nefnt. Í stað þessara 

tækja eru komnir skjávarpar, fartölvur, spjaldtölvur, snjallsímar, gagnvirkar 

töflur, sýndarveruleikagleraugu, þrívíddarprentarar og jafnvel tæki sem bjóða 

upp á viðbótarveruleika. 

Það er ljóst að hjálpartæki til náms hafa þróast tæknilega til þess að koma 

betur til móts við þarfir notenda, úrvinnslu, sköpun og miðlun. En hvernig 
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skyldu kennsluhættir og áherslur í menntamálum hafa fylgt þessari þróun? 

Hefur tilkoma og þróun verkfæra til náms sjálfkrafa í sér breytingar á 

kennsluháttum eða þarf eitthvað meira að koma til? Hefur starfsfólk skólanna 

náð að aðlaga nám- og kennsluhætti að þeim breytingum sem hafa átt sér stað 

í samfélaginu, frá iðnaðarsamfélagi til upplýsinga- og þekkingarsamfélags? 

Í Litrófi kennsluaðferðanna er gerð grein fyrir flokkun ólíkra 

kennsluaðferða og útskýrt hvað felist í hverri kennsluaðferð fyrir sig. Er þar 

meðal annars fjallað um nokkur atriði sem vefjist fyrir þeim sem flokka 

kennsluaðferðir. Eitt af því eru tölvuforrit ýmiss konar og vandkvæði sem 

fylgir því flokka notkun slíkra forrita undir ákveðna kennsluaðferð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 64). Í raun er hægt að nýta UT sem hjálpartæki við 

langflestar kennsluaðferðir og því kannski ekki rétt að tala um notkun á UT 

sem kennsluaðferð fremur en notkun blaðs og blýants myndi flokkast undir 

eina ákveðna kennsluaðferð.  

Kennarastarfið hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum, ekki 

síst vegna framfara á sviði tækni- og upplýsingamála en einnig vegna aukinnar 

áherslu á einstaklingsmiðað nám og áherslu á þætti á borð við gagnrýna hugsun 

og sköpun svo fátt eitt sé nefnt. Kennarar þurfa að tileinka sér nýja 

kennsluhætti og breytt hlutverk með því að setja sig í auknum mæli í hlutverk 

verkstjóra og leiðbeinanda og úr hlutverki þess sem miðlar þekkingu (Wheeler, 

2015, bls. 95). Þessar hugmyndir um breytt hlutverk kennarans eru ekki nýjar 

og rekja má þær til kenninga Jean Piagets um félagslega hugsmíðahyggju (e. 

social constructivism) en einnig hugmynda John Dewey, Lev Vygotsky og 

fleiri fræðimanna (Huitt og Hummel, 2003, bls. 1). 

Meginhugmyndir hugsmíðahyggju í námi felast í því að einstaklingar 

skapa merkingu út frá reynslu sinni. Samkvæmt hugsmíðahyggju er þekking 

þannig háð því hvernig einstaklingur byggir merkingu úr reynslu sinni og ekki 

er hægt að miðla (e. transmitted) þekkingu frá kennara (eða með öðrum hætti) 

til nemenda (Jonassen, Peck og Wilson, 1999, bls. 3). Þeir sem aðhyllast 

hugsmíðahyggju leggja mikið upp úr skipulagningu námsumhverfisins, 

forþekkingu nemandans, því að verkefnin séu í samræmi við raunveruleg 

verkefni utan skólans, sköpun og hlutverki kennarans sem leiðbeinenda og 

faglegrar fyrirmyndar, svo fátt eitt sé nefnt (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009, 

án, bls.).  

Breytingar á kennarastarfinu og aukin áhersla á UT í skólastarfi fara 

ágætlega saman. Þegar rætt er um UT notkun í sambandi við nám og kennslu 
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er mikilvægt að hafa í huga að tæknina ætti að nýta til þess að skapa 

námsaðstæður sem geta stuðlað að og eflt nám nemenda og gefið nemendum 

og kennurum verkfæri til náms. Ef að tæknin er nýtt með það að hugafari að 

nemendur læri með aðstoð tækninnar, en ekki af tækninni, er hægt að tala um 

tæknistutt nám í anda hugsmíðahyggju (Jonassen, Peck og Wilson, 1999, bls. 

7 og bls. 12). Merkingarbært nám á sér stað þegar nemendur eru virkir í því að 

móta þekkingu sína (Jonassen, Peck og Wilson, 1999, bls. 7) og UT er vel til 

þess fallin að styðja við það ferli. Upplýsingatækni getur nýst til að styðja við 

nám í anda hugsmíðahyggju en einungis ef nemendur eru virkir í námi sínu en 

ekki að meðtaka túlkun á þekkingu annarra, hvort heldur sem er kennarans eða 

með því t.d. að horfa á kennslumyndbönd. Þó má ekki gleyma því að innlögn 

kennara og stutt kennslumyndbönd er hægt að nýta sem kveikjur áður en 

nemendur vinna með efnið á sjálfstæðan og skapandi hátt. Til að gera 

nemendur virka í sínu eigin námi, með aðstoð UT, er m.a. hægt að láta 

nemendur taka upp sín eigin myndbönd, þreifa á námsefninu með aðstoð 

sýndarveruleika eða viðbótarveruleika eða skapa með hjálp forrita eða 

þrívíddarprentara – möguleikarnir eru óþrjótandi.  

TALIS (teaching and learning international survey) rannsóknir eru 

framkvæmdar af OECD og er þeim ætlað að gefa skýrari mynd af skólakerfinu 

og bæta við þá mynd sem aðrar alþjóðlegar kannanir, s.s. PISA, gefa 

(Menntamálastofnun, e.d.). Niðurstöður TALIS benda til þess að íslenskir 

grunnskólakennarar (miðstig) séu meðvitaðir um áhersluna á breytt hlutverk 

kennarans. Leitað var eftir hugmyndum kennara um hlutverk þeirra í 

kennslustofunni og því hvort þeir litu á hlutverk sitt sem það að fræða 

nemendur með sinni eigin túlkun á námsefninu (e. direct transmission beliefs) 

eða verkstjóra/leiðbeinanda þar sem nemendur leituðu sjálfir svara og túlkunar 

á námsefninu (e. constructivist beliefs). Af gögnunum að dæma aðhyllist 

meirihluti kennara í grunnskólum á Íslandi hlutverk í anda hugsmíðahyggju í 

kennslustofunni (OECD, 2009, bls. 430−431).  
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Mynd 1: Niðurstöður TALIS rannsóknar á því hvernig grunnskólakennarar 

upplifa hlutverk sitt í skólastofunni (OECD, 2009, bls. 430−431)  

Áhugarvert væri að framkvæma samskonar rannsókn á viðhorfi 

framhaldskólakennar til hlutverks síns í kennslustofunni. Notkun fyrirlestra í 

kennslu hefur lengið loðað við íslenska framhaldsskóla en með notkun slíkrar 

kennsluaðferðar, a.m.k. þegar henni er beitt í miklu magni, er hætt við að 

nemendur verði óvirkir og lítið rými er gefið fyrir gagnrýna hugsun, eigin 

túlkun og sköpun. Með breyttum áherslum og notkun UT í anda 

hugsmíðahyggju má gera nemendur virkari og ýta undir merkingarbært nám.  

2.5 Samantekt  

Markmið menntakerfisins hlýtur að vera að mennta og undirbúa nemendur 

undir áskoranir framtíðarinnar og það sem býður þeirra út á vinnumarkaðnum. 

Æskileg hæfni á 21. öld er m.a. talin felast í gagnrýninni hugsun, samvinnu, 

aðlögunarhæfni, nýsköpun og greiningu gagna. Þessir hæfniþættir hafa verið 

settir fram til að styðja við þá samfélagslegu breytingu sem hefur átt sér stað 

frá iðnbyltingu til upplýsinga- og tæknibyltingar og reynt hefur verið að skýra 

frá því hvernig best sé að styðja við ofangreinda þætti, t.a.m. með notkun UT 

við nám og kennslu.  

Þó að ýmis verkfæri sem áður voru notuð til að styðja við nám og 

kennslu hafi þróast samhliða tækninni er ekki þar með sagt að kennsluhættir 

og áherslur í námi hafi þróast einfaldlega með tilkomu þessara nýju kríta. Að 

kaupa tölvur og tæki dugir ekki eitt og sér til að innleiða og samþætta UT og 

skólastarf þannig að það styðji við nám nemenda og stuðli þannig að eflingu 

náms. Nánar verður fjallað um innleiðingu og eflingu UT í skólastarfi í sjötta 

kafla: líkön tengd UT og kennslu. Í næsta kafla verður skoðað með hvaða hætti 

áherslur á UT í skólastarfi birtast í lögum, aðalnámskrá og skýrslum um 

framhaldsskóla.  
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3. UT í framhaldskólum á Íslandi 

Upplýsingatækni skiptir veigamiklu máli í þróun nútímaskóla og stjórnvöld 

hafa þó nokkuð um það að segja hversu mikil áhersla er lögð á tæknistutt nám 

í skólastarfi. Stjórnvöld hér á landi hafa lagt mikla áherslu á að auka nýtingu 

UT í menntun og á árunum 1999 til 2006 voru haldnar árlegar ráðstefnur um 

UT í menntun á vegum menntamálaráðuneytisins. Á árunum 1996−2008 voru 

gefin út fjölmörg rit á sviði upplýsingamála þar sem stefna stjórnvalda var 

mótuð sem og áherslur á sviði menntamála settar fram.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir lögum um framhaldsskóla og 

skoðað hvað þar kemur fram um hlutverk skólastigsins. Rýnt verður í 

aðalnámskrá framhaldsskóla og skoðað hvað þar kemur fram varðandi UT og 

áherslur í skóla á 21. öldinni. Þá verður nýjasta stefna stjórnvalda í málefnum 

upplýsingasamfélags (Vöxtur í krafti netsins) skoðuð og greint frá 

niðurstöðum starfshóps um UT í skólastarfi. Að lokum verður gerð grein fyrir 

íslenskum rannsóknum þar sem notkun UT á framhaldsskólastigi hefur verið 

skoðuð.  

3.1 Lög um framhaldsskóla  

Opinberir framhaldsskólar eru ríkisstofnanir og heyra undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Í lögum um framhaldsskóla frá 2008 segir:  

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og 

virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda 

nám við hæfi.  

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. 

Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og 

rituðu, efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust 

og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum 

vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. Framhaldsskólar 

sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist færni til að 

gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun. 

(Lög um framhaldsskóla nr.92/2008) 
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Notkun UT við nám og kennslu er vel til þess fallin að styðja við tilgreint 

hlutverk framhaldsskóla. Með vel skipulagðri notkun UT eru nemendur 

undirbúnir undir þáttöku í atvinnulífi þar sem tækni og tæknikunnátta skiptir 

sífellt meira máli. Upplýsingatækni býður auðveldlega upp á sjálfstæða 

þekkingarleit nemenda og þjálfar þá þannig í frumkvæði gagnvart eigin námi 

en einnig gagnrýninni hugsun, sem felst m.a. í því að greina góðar, öruggar 

heimildir og upplýsingar frá öðrum. Þá er ljóst að UT skipar sífellt stærri þátt 

í menntun og miðlun vísinda og því er hæfni og sjálfsöryggi í notkun tækninnar 

mikilvæg nemendum sem hyggja á frekara nám.    

Í lögum um framhaldsskóla stendur að bjóða skuli hverjum nemenda 

nám við hæfi. Áherslur á einstaklingsmiðað nám hafa verið áberandi síðustu 

misseri og eru síst á undanhaldi. Með UT ætti að vera auðvelt að aðlaga nám 

og kennslu að þörfum hvers og eins og býður tæknin upp á mikið af 

hjálpargögnum, t.a.m. fyrir þá sem þjást af lesblindu eða heyrnaskerðingu svo 

dæmi séu tekin. Nýlega fór í loftið íslenska vefsíðan, Snjallvefjan.is, en 

vefnum er ætlað að auðvelda nemendum, kennurum og foreldrum  að læra á 

ýmis forrit sem geta stutt við nám nemenda og daglegt líf þeirra (Snjallvefjan, 

2018, án bls). Með notkun UT er einnig hægt að gera nám þeirra nemenda sem 

eiga auðvelt með námsefnið meira krefjandi. Tæknin býður þannig 

auðveldlega upp á einstaklingsmiðað nám og aðlögun að þörfum nemenda.  

3.2 Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Aðalnámskrá byggir á lögum hvers skólastigs fyrir sig (leik-, grunn- og 

framhaldsskóli) og í henni birtist heildarsýn um menntun. Hún er ætluð 

stjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki skóla en einnig opinberum 

stofnunum, félagasamtökum, aðilum atvinnulífssins, almenningi og síðast en 

ekki síst nemendum og forráðarmönnum þeirra. ,,Segja má að aðalnámskrá sé 

samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 9).  

Í nýjustu aðalnámskrá framhaldsskóla eru tilgreindir sex grunnþættir 

menntunar sem ,,er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri menntun og 

stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14). Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi,  jafnrétti og síðast en ekki síst 
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sköpun. Þessir grunnþættir menntunar eru sameiginlegir leik-, grunn- og 

framhaldsskólum landsins.  

Tækniframþróun í samfélaginu hefur átt þátt í því að skilgreining læsis 

hugtaksins er nú orðið mjög víðara en áður og nú meðal annars talað um 

stafrænt læsi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.17). Gert er ráð 

fyrir notkun UT við nám og kennslu í nýjustu Aðalnámskrá framhaldsskólans: 

Tölvur og stafræn samskiptatæki teljast víða ómissandi þáttur í daglegu lífi 

fólks, heima jafnt sem á vinnustað, og þykja orðið sjálfsögð verkfæri í 

skólastarfi. Þar skiptir það höfuðmáli að tölvurnar eru ekki aðeins öflug 

ritvinnslu- eða reikningsverkfæri heldur tól sem má nota til fjölþættrar 

merkingarsköpunar, t.d. með notkun myndmáls. Nemendur og kennarar þurfa 

því ekki að binda sig við prentmálið heldur býður tölvutæknin upp á að þeir 

noti fleiri mál við nám og kennslu. Nú geta þeir rætt það, við undirbúning 

athugunar eða verkefnavinnu af ýmsu tagi, með hvaða hætti sé skynsamlegt að 

afla efnis og vinna úr því. Á að miðla því í stuttmynd eða bæklingi, útvarpsþætti 

eða á vef? (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.17). 

Í aðalnámskrá framhaldsskólans eru taldir til níu þættir sem flokkast sem 

lykilhæfni. Þessir þættir eru: námshæfni, heilbrigði, skapandi hugsun og 

hagnýting þekkingar, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, menntun til sjálfbærni, 

læsi, tjáning og samskipti á íslensku, læsi, tjáning og samskipti á erlendum 

tungumálum og síðasti þátturinn er læsi, tjáning og samskipti um tölur og 

upplýsingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32−37). Í 

aðalnámskrá framhaldskóla er sett fram mynd til að sýnda tengsl grunnþátta 

menntunar og lykilhæfni. 

Lykilhæfnin læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar snýr 

beint að notkun UT og felst í því að nemendur skuli m.a. öðlast hæfni í að geta 

nýtt sér margvíslega tækni í þekkingarleit og geta notað miðlað þekkingunni á 

gagnrýninn og skapandi hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 37). Á mynd 2 sést að lykilhæfnin tengist inn á grunnþættina menntun til 

sjálfbærni, skapandi starfa og læsi í víðum skilningi.  
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Þegar horft er til þeirra þátta sem hér hafa verið tíndir til úr lögum og 

aðalnámskrá framhaldsskólans er ljóst að það er mikilvægt fyrir kennara að 

nýta UT við nám og kennslu.  

3.3 Vöxtur í krafti netsins – stefna stjórnvalda 

Ríkistjórn Íslands hefur gefið út fjögur stefnuplögg frá 1996 sem innihalda 

stefnu yfirvalda í málefnum upplýsingasamfélags. Nýjasta plaggið kom út árið 

2013 og ber heitið Vöxtur í krafti netsins, byggjum, tengjum og tökum þátt: 

Stefna ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 2013−2016. Sú stefna 

sem þar birtist er unnin í samstarfi ríkis og sveitarfélaga en það er í fyrsta sinn 

sem þessir aðilar móta sameiginlega stefnu á sviði UT. Í stefnuplagginu kemur 

fram að breytingar í menntakerfinu séu nauðsynlegar og laga þurfi 

menntakerfið að breyttum atvinnuháttum og nýrri tækni.  

Meginmarkmið stefnunnar eru sex talsins en í því fyrsta, 

þekkingaruppbyggingu, felst m.a. þekkingaruppbygging meðal námsfólks á 

sviði UT.  

Mynd 2: Tengsl grunnþátta menntunar og lykilhæfni (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32) 
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Aukið verði við þekkingu samfélagsins á möguleikum og notkun 

upplýsingatækni í þeim tilgangi að nýta tæknina á sem bestan máta til 

atvinnusköpunar, bættrar þjónustu, lýðræðislegrar þátttöku og hvers kyns 

hagræðingar. Áhersla er lögð á þekkingaruppbyggingu meðal námsfólks, 

stjórnenda og starfsmanna í þjónustu ríkis og sveitarfélaga og meðal hópa með 

takmarkaða þekkingu á upplýsingatækni“ (Innanríkisráðuneytið, 2013, bls. 8). 

Stefnunni fylgir framkvæmdaráætlun og mælikvarðar sem eiga að auðvelda 

eftirlit með framgangi stefnunnar. Þegar horft er til mælikvarðans sést að 

áherslan á upplýsingtækni á meðal námsfólks virðist fyrst og fremst vera meðal 

nemenda í námi þar sem lögð er áhersla á sérhæfingu á sviði UT.  

(Innanríkisráðuneytið, 2013, bls. 9). Þannig virðist ekki endilega vera lögð 

megin áhersla á áhrifaríka notkun UT í almennu skólastarfi. Þó er vísað í 

GERT skýrslu en meginmarkmið GERT (Grunnmentun efld í raunvísindum 

og tækni) er að auka áhuga grunnskólanema á raunvísindum og tækni (Halla 

Kristín Guðfinnsdóttir, 2015−2016, án bls.). Þannig virðist stefnan gera ráð 

fyrir því að ná tilsettu markmiði mælikvarðans með því að auka áhuga og 

notkun UT strax í grunnskóla, sem verður að teljast jákvætt.  

3.4 Skýrsla starfshóps um UT í skólastarfi – 

tillögur til úrbóta  

Árið 2013 var settur saman starfshópur sem samanstóð af einstaklingum úr 

skólasamfélaginu og atvinnulífinu. Markmið hópsins var  að vinna að stefnum 

og aðgerðaráætlun um þróun þekkingar í UT á skólastigunum þremur (leik-, 

grunn- og framhaldsskóla). Hópurinn tók viðtöl og hélt vinnufund með 

hagsmunaaðilum verkefnsins (einstaklingum úr skólasamfélaginu, 

ráðuneytum, stofnunum, félögum og atvinnulífi). Einnig var haldinn 

stefnumótunarfundur með sömu hagsmunaaðilum og niðurstöður þeirrar vinnu 

voru birtar í Skýrslu starfshóps um upplýsingatæki í skólastarfi – tillögur til 

úrbóta árið 2014. Í skýrslunni er horft sérstaklega til fyrsta meginmarkmiðs í 

stefnu ríkis um upplýsingasamfélagið: þekkingaruppbyggingarinnar. 

Meginmarkmiðið sem birtast í skýrslunni frá 2014 er: ,,Að byggja upp öfluga 

hæfni í upplýsinga og samskiptatækni þvert á skólastig og í samstarfi við 

atvinnulífið, þar sem það á við, til að tryggja hagnýtingu, þróun og skapandi 
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skólastarf með hagsmuni einstaklinga og samfélagsins að leiðarljósi.“ 

(Capacent, 2014, bls. 4). 

Í skýrslunni eru tilgreindir sex lykilþættir sem framtíðarsýn til 2024 á 

sviði UT í skólastarfi ætti að miðast að (sjá mynd 3).  

 

 

Mynd 3: Sex lykilþættir við eflingu UT í skólastarfi (Capacent, 2014, bls. 4) 

Hvað varðar menntun kennara er fjallað um mikilvægi þess að auka áherslu á 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni (UST) í kennaranámi og í símenntun 

kennara. Þær tillögur sem lagðar eru til felast í því að kennaranámi verði 

umbreytt þannig að áhersla sé lögð á hagnýtingu UST með framsæknum hætti, 

UT verði ein af kjarnagreinum kennaranáms og námslínur á því sviði einnig 

stórefldar. Innan hvers skóla verðir skilgreind störf leiðtoga eða UT ráðgjafa 

sem ætlar er að leiða þróun og notkun UT innan hvers skóla en einnig þvert á 

þá. Þá er lagt til að meira samstarf verði milli kennaramenntunar og aðila sem 

sérhæfa sig í UT, s.s.  þekkingarfyrirtæki á sviði UT og háskóladeildir 

(Capacent, 2014, bls. 5).  

Skapandi nám. Áhersla er lögð á sköpun þar sem UST kemur við sögu 

verði eitt af megineinkennum náms og menntakerfisins. Til að ná þeim 

markmiðum er lagt til að upplýsingalæsi nemenda verði aukið og þeir þjálfaðir 

í gagnrýnni hugsun hvað varðar mat á upplýsingum. Efla skuli siðferðisvitund 

nemenda í tengslum við samskipta- og netnotkun, UST verði meira notað við 

námsmat og forritun verði hluti af námi allra nemenda frá miðstigi grunnskóla 

(Capacent, 2014, bls. 6).  
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Fjölbreytt og opin rafræn námsgögn. Áhersla er lögð á námsgögn á 

rafrænu formi, á virka þróun slíkra námsgagna fyrir öll skólastig og auðvelt 

aðgengi þeirra. Til að ná þeim markmiðum er lagt til að unnið verði með 

máltækni, s.s. talgreiningar, á íslensku og að aðgengi skóla að skýjalausnum 

verði tryggt. Þá verði þeir sem gefa út námsgögn hvattir til framleiðslu á opnu, 

rafrænu námsefni og samið verði við höfunda eldra efnis um útgáfu rafrænna 

eintaka (Capacent, 2014, bls. 8).  

Tækniumhverfi skóla. Áhersla er lögð á góðan tæknibúnað og -umhverfi 

skóla og nemenda. Einnig er lögð áhersla á sítengingu nemenda. Lagt er til að 

horft sé til þessara þátta við skipulagningu skólahúsnæða og við mat á 

tæknilegum innviðum skóla (Capacent, 2014, bls. 9).  

Samstarf skóla og atvinnulífs og rannsóknir og þróun. Áhersla er lögð á 

samtal skóla og atvinnulífs og rannsóknir og þróun á UT í skólastarfi. Lagt er 

til að atvinnulífið taki öflugri þátt í fjármögnun á sviði skólaþróunar og að 

fyrirtæki á sviði UST taki meiri þátt í þróun náms á þessu sviði. Þá er lagt til 

að notkun UT og tæknilegt innviði skóla verði rannsökuð (Capacent, 2014, bls. 

7 og bls. 10)
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3.5 Íslenskar rannsóknir á notkun UT í 

framhaldskólum  

Heldur lítið er til um íslenskar rannsóknir sem snúa að notkun UT í 

framhaldskólum á Íslandi. Árið 2002 var framkvæmd rannsókn þar sem 

viðhorf kennara og nemenda til notkunar UST (upplýsinga- og 

samskiptatækni) í námi og kennslu  á framhaldskólastigi var kannað. Í ljós kom 

að bæði nemendur og kennarar voru jákvæð í garð  notkunar UST við nám og 

kennslu en 80% kennara svaraði því að þeim fyndist æskilegt að nota tölvur 

við kennslu. Þó voru aðeins 45% kennara sem sögðust vera fullvissir um að 

aukin notkun á UST skilaði betri árangri en restin var ekki sannfærð um að 

notkun UST í kennslu leiddi til betri árangurs nemenda sinna. Algengast var 

að kennarar nýttu glærugerðarforrit við kennslu en einnig var þónokkuð um að 

kennarar notuðu vefinn til kennslu. Minna var um rafræn verkefnaskil eða 

gagnvirkar æfingar. Rannsakendur leituð einnig eftir því á hvaða hátt kennarar 

nýttu sér tæknina við námsmat og algengasta form þess var að nýta tölvur til 

að láta nemendur vinna ritgerðir (Ásrún Matthíasdóttir,  Michael Dal og 

Samuel C. Lefever, 2004, bls. 232−234).  

Greinahöfundar velta því fyrir sér hvort túlka megi niðurstöður 

rannsóknarinnar, sem tengjast hegðun og viðhorfi kennara til nýtingu UST, 

þannig að UST hafi ekki valdið miklum breytingum á kennslu á þeim tíma sem 

rannsóknin var framkvæmd og hugsanlega þurfi að styðja betur við kennara, 

hvetja þá áfram og veita aðstoð (Ásrún Mattíasdóttir, Michael Dal og Samuel 

C. Lefever, 2004, bls. 236).  

 Árið 2015 skilaði Ásrún Matthíasdóttir, einn af rannsakendunum sem 

fjallað var um hér að ofan, verki sínu til fullnaðar doktorsprófi í 

menntunarfræðum (Háskóli Íslands). Leitað var svara við því hvaða áhrif UST 

hefði haft á menntun á 21 öldinni og til þess beitt bæði megindlegum og 

eigindlegum aðferðum. Ásrún skoðaði meðal annars hvaða viðhorf kennarar 

hefðu til notkunar UST en til rannsóknarinnar voru valdir kennarar sem voru 

virkir í UST notkun (Ásrún Matthíasardóttir, 2015, bls. 126). Helstu 

niðurstöður sem lúta að notkun og viðhorfi kennarana til UST benda til þess 

að notkun tækninnar hafi átt sinn þátt í því að gera kennsluna meira nemenda 

miðaða (e. student-centred) heldur en að kennarinn væri í aðalhlutverki (e. 
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teacher-centred), en þær niðurstöður ríma við hugmyndir um tæknistutt nám í 

anda hugsmíðahyggju. Kennararnir voru jákvæðir í garð UST við kennslu, 

voru sammála um að tæknin hafi átt sinn þátt í því að breyta áherslum þeirra í 

kennslu en kölluðu eftir hraðari þróun og samþættingu tækninnar í skólastarfi 

og auknum stuðningi í þeim efnum frá skólanum og öðrum kennurum (Ásrún 

Matthíasardóttir, 2015, bls. 12, 136).  

Í þeim rannsóknum sem hér hefur verið gerð grein fyrir er talað um 

UST (upplýsinga- og samskiptatækni). Höfundur valdi að nota UT 

(upplýsingatækni) annarsstaðar í verkinu þar sem áhrif samskiptatækninnar 

voru ekki skoðuð en einnig vegna þess að það sama er gert í bókinni 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21.aldar. Þar er talað um að erlendis 

hafi IT (information technology) fest betur í sessi heldur en ICT (information 

og commnication(s) technology) og það sama virðist vera teningnum á Íslandi, 

e.t.v. vegna þess að upplýsingatækni er þjálla orð og skammstöfunin gagnsærri 

en upplýsinga- og samskiptatækni (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 277−278). 
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3.6 Samantekt 

Áhersla á notkun upplýsingatækni í skólastarfi er þónokkuð mikil hér á landi, 

bæði hvað varðar stefnumörkun yfirvalda. Sambærilegar áherslur er að finna í 

stefnumótun erlendis og því ljóst að upplýsingatækni í skólastarfi er talin skipta 

miklu máli fyrir gæði og framþróun skólastarfs.  

Áherslur yfirfalda fara hinsvegar ekki alltaf saman við raunveruleikann 

á vettvangi. Til að ná þeim árangri sem stjórnvöld setja fram í 

stefnuyfirlýsingum sínum er nauðsynlegt að upplýsingatækni sé notuð þvert á 

faggreinar framhaldskóla. Þannig ættu allir kennarar að vera ábyrgir fyrir því 

að þróa starfshætti skólanna að áskorunum upplýsingasamfélagsins með sama 

hætti og allir kennarar bera ábyrgð á móðurmálskennslu.  

Þær tillögur sem starfshópur um UT í skólastarfi lagði til úrbóta eru 

mjög metnaðarfullar og heildstæðar og vonandi verður þeim fylgt eftir með 

ötulum hætti. Til þess að ná þeirri framtíðarsýn sem hópurinn leggur fram þar 

öfluga og sameiginlega sýn stjórnvalda, skólayfirvalda og kennara.  

Frekari rannsókna á notkun upplýsingatækni í framhaldsskólum á 

Íslandi virðist vera þörf. Þá er sérstaklega mikilvægt að rannsaka með hvaða 

kennslufræðilega tilgangi tæknin er notkuð, hvernig hún styður við hæfniþætti 

21. aldar og hvernig hægt er að þróa námsmat að breyttum áherslum, vegna 

tilkomu tækninnar, í skólastarfi.  
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4. Líffræðikennsla  

Í nýrri námskrá framhaldsskólanna, sem fylgdi í kjölfar styttingu stúdentspróf 

frá fjórum árum í þrjú ár, eru einn til tveir líffræðiáfangar í kjarna 

námsbrautanna en það er talsverð fækkun frá því sem var í eldri námskrám. 

Það er því enn mikilvægara en áður að kennslan sé vel skipulögð og stuðli að 

merkingarbæru námi nemenda.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir eðli líffræðinnar sem fræðigreinar 

og fjallað um viðfangsefni hennar. Þá verður einnig fjallað um þau áhrif sem 

upplýsingatækni hefur haft fyrir rannsóknir á sviði líffræði og áherslna í 

kennslu. 

4.1 Eðli líffræði sem fræðigreinar   

Líffræði flokkast til raunvísinda en enska orðið biology (líffræði) er komið úr 

grísku og stendur bios fyrir líf og logos fyrir rannsóknir (Biology online, e.d.). 

Líffræði er víðfem fræðigrein sem fjallar um allt sem tengist lífverum jarðar, 

allt frá smávöxnum bakteríum til risastórra dýra og trjáa sem teygja sig tugi 

metra upp í loftið. Viðfangsefni líffræðinnar tengjast t.a.m. byggingu og 

starfsemi frumna, byggingu og starfsemi erfðaefnisins, byggingu lífvera, 

lífeðlisfræði lífvera, þróunar og uppruna tegunda, samskipti lífvera og 

uppbyggingu ogvirkni vistkerfa. Til undirgreina líffræði teljast m.a. 

erfðafræði, frumulíffræði, överufræði, dýrafræði, grasafræði, umhverfisfræði 

og vistfræði.  

Innan menntakerfisins virðist ríkja sátt um gagnsemi þess að læra af 

reynslunni (e. learning by doing). Grenndarkennsla, það að nýta nærumhverfið 

til kennslu, er vel til þess fallin að styðja við líffræðikennslu og þar sem 

nemenendur geta upplifað námsefnið með eigin upplifun. En þar sem líffræði 

er eins víðfem og fjölbreytt og hér hefur verið lýst er ekki alltaf auðvelt að 

komast í snertingu við þau viðfangsefni sem tekin eru fyrir hverju sinni. Til 

þess að færa viðfangsefnin nær nemendum er kjörið að nota upplýsingatækni 

við nám og kennslu. Með UT notkun geta nemendur t.d. skoðað ólík 

viðfangsefni með aðstoð sýndarveruleika, ,,snert á“ hlutum sem annars væri 

erfitt eða ógerlegt að nálgast með hjálp viðbótarveruleika og fengið í hendurnar 

fjölbreytt verkfæri til sköpunar og þátttöku í kennslustundum. Nánar verður 

fjallað um tækifærin sem notkun upplýsingatækni í líffræðikennslu (og öðrum 

fögum) hefur upp á bjóða í næsta kafla (5.1. tækifæri). 
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4.2 Áhrif upplýsingatækni á líffræði 

,,Biology is technology“  

(Carlson, 2011, bls. 1). 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar framfarir á sviði líffræðinnar. Má þar 

nefna uppgötvanir tengdar þróunarsögu lífvera, byggingu og starfsemi 

erfðaefnisins, klónun lífvera og framsækinnar erfðatækni á borð við CRISPR 

svo fátt eitt sé nefnt. Framfarir í tæknimálum hafa haft mikið að segja fyrir 

uppgötvanir á sviði líffræðinnar og dugir þar að nefna raðgreiningu á 

erfðamengi mannsins sem lokið var við árið 2000.  Áhrif tækninnar á líffræði 

eru slík að upplýsingatækni, ásamt stærðfræði og tölfræði, eru nauðsynleg fyrir 

iðkun líffræðivísinda í nútímasamfélagi (Hood, 2003, bls. 12−13). Fræðimenn 

á sviði líffræðinnar vilja reyndar sumir meina að líffræðin sé fyrsta og elsta 

form tækninna. Rökin fyrir því eru m.a. þau að samruna hvatbera og 

grænukorna við frumur, þegar líf var að kvikna á jörðinni, megi flokka sem 

tæknilegs eðlis (Carlson, 2011, bls. 1).  

Líffræðikennsla á framhaldskólastigi ætti að miðast að því að kynna 

nemendum fyrir fræðigreininni með það að markmiði að vekja áhuga nemenda 

á ólíkum viðfangsefnum hennar. Til þess er mikilvægt að kennarar átti sig á 

ólíkum undirgreinum og umfjöllunarefnum þeirra, þeir séu vel að sér í ólíkum 

kennsluaðferðum, átti sig á mikilvægi þess að nýta upplýsingatækni við nám 

og kennslu í líffræði og hafi til þess verkfæri og stuðning. 
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5. Breytt námsumhverfi vegna UT  

Eins og komið hefur verið inn á hefur tækni í námi og kennslu þróast samhliða 

annarri tækniþróun. Í dag blasir við allt annað námsumhverfi heldur en fyrir 

20−30 árum. Tölvur, spjaldtölvur, símar og sítenging eru nú víðast orðnir 

sjálfsagðir hlutir í skólastarfi. Breyttu námsumhverfi fylgja ný tækifæri en 

einnig nýjar áskoranir. 

Í þessum kafla (5.1) verður fjallað um þau jákvæðu áhrif sem notkun 

UT við nám og kennslu felur í sér. Fjallað verður nokkuð ítarlega um gagnvirkt 

kennsluefni, rafræn hugtakakort og sýndarveruleika. Þá verður varpað ljósi á 

tækifæri til samvinnu með notkun UT, snjallskipulags, þrívíddarprentun og 

viðbótarveruleika. Einnig verður fjallað um þær áskoranir eða neikvæðu hliðar 

sem geta fylgt UT notkun (5.2). Komið verður inn á hvaða áhrif rafræn 

fjölvinnsla hefur á nám og fjallað um muninn sem vél- og handskrifaðar glósur 

hafa á nám nemenda. Að lokum verður gerð grein fyrir breyttum áherslum í 

námsmati sem nauðsynlegt er að fylgi aukinni notkun UT í skólastarfi.  

5.1 Tækifæri  

Notkun UT við nám og kennslu býður upp á fjölmörg tækifæri og er vel til þess 

fallin að þjálfa nemendur í 21. aldar hæfniþáttunum sem nefndir hafa verið hér 

að ofan. Með notkun UT geta nemendur auðveldlega unnið saman að 

verkefnum og þeir þjálfast í nálgun og greiningu ganga og heimilda. Þá er eðli 

Netsins slíkt að það er vel til þess fallið að efla forvitni nemenda (Saavedra og 

Opfer, 2012, bls. 11−12). UT og þau mörgu verkfæri sem tækninni fylgja gerir 

nemendur kleyft að vinna með viðfangsefni á skapandi hátt til dæmis með 

gagnvirku kennsluefni, rafrænum hugtakakortum og sýndarveruleika svo fátt 

eitt sé nefnt.  

Gagnvirkt kennsluefni  

Þegar talað er um gagnvirkni (e. interactivity) í kennslu í samhengi við UT er 

átt við aðstæður þar sem nemendum gefst kostur á að fá einhverskonar 

endurgjöf í rauntíma, eða fljótlega, eftir að þeir svara spurningum eða skila inn 

annarskonar efni með hjálp UT. Þó að gagnvirkni sé almennt tengd við UT er 

það síður en svo þannig að allri upplýsingatækni fylgi gagnvirk upplifun 
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nemenda og einnig geta nemendur fengið gagnvirka endurgjöf með öðrum 

hætti en í gegnum tæknina (Václavíková, 2016, bls. 164). Tæknistudd 

gagnvirkni í kennslu getur verið sérstaklega hagnýt þegar um er að ræða stóra 

bekki og þar sem kennsla fer fram á fyrirlestrarformi þar sem hætt er við að 

raddir einstakra nemenda týnist í fjöldanum og erfitt er að fylgjast með 

framvindu verkefna og náms hvers og eins (McClean og Crowe, 2017, bls. 1).  

Ein aðferð til að ná fram virkni nemenda í kennslustund er með notkun 

á gagnvirkni svörun (e. audience response system, ARS). Notkun gagnvirkar 

svörunar í kennslu byggir á því að nemendur geta tekið þátt í fyrirlestri kennara 

með því að svara spurningum og fá endurgjöf um leið. Tæknin kom fyrst fram 

á sjónarsviðið 1966 en til að byrja með var tæknin flókin og dýr. Þegar tæknin 

kom fyrst fram á sjónarsviðið þurftu nemendur sérstakar fjarstýringar til að 

svara þeim fjölvalsspurningum sem lagðar voru fyrir en í dag hefur tæknin 

þróast á þann hátt að nú er hægt að nota fjölbreyttari tæki, þar á meðal tölvur 

og síma. Aðferðin hefur einnig þróast frá því að hlaða þurfi niður stórum 

forritum til að keyra tæknina og í dag er hægt að nálgast mörg ARS forrit á 

vefnum. Frá árinu 2003 hefur ARS-tæknin verið notuð í fjölmörgum skólum 

(Kay og LeSage, 2009, bls. 819−820). 

Í fræðarýni á eldri rannsóknum (safngreining) sem gerðar hafa verið á 

gagnvirkri svörun nemenda í kennslustund er gerð grein fyrir kostum og 

göllum þess að fara þessa leið í kennslustund. Notkun á gagnvirkri svörun 

nemenda virðist hafa margar jákvæðar hliðar í för með sér fyrir nám nemenda 

og einnig fyrir kennarann. Jákvæð áhrif á nám nemenda með notkun 

gagnvirkrar svörunar eru m.a.:  

• Betri ástundum í tímum  

• Bætt athygli nemenda 

• Aukin þátttaka og svörun nemenda 

• Aukið skemmtanagildi náms og kennslu  

• Ígrundaðri spurningar nemenda (e. probing questions).  

• Ýtir undir samræður nemenda og kennara í kennslustofunni 

• Stuðlar að leiðsagnarmati  

• Efling námsvitundar  

(Kay og LeSage, 2009, bls. 821−823). 

Áskoranir eða vandkvæði við notkun gagnvirkar svörunar nemenda virðast 

vera mun færri en kostirnir. Þar sem gert er ráð fyrir því að nemendur komi 

sjálfir með tæki í kennslustund getur það sett strik í reikninginn fyrir þátttöku 
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þeirra í tímanum ef þeir gleyma tækjunum heima. Þetta er þó e.t.v. vandkvæði 

tengt allri kennslu sem krefst einhverskonar nýsigagna og er ekki einskorðað 

við UT. Annað sem talið er til sem áskorun er hæfileiki kennarans til að 

bregðast við svörum nemenda og aðlaga kennslu sína að þeim (Kay og LeSage, 

2009, bls. 823−824). Þennan þátt mætti auðveldlega líka flokka sem kost við 

aðferðina þar sem hún kemur síður í veg fyrir það að kennarinn sé á hálfgerði 

sjálfstýringu í kennslunni og keyri sama prógrammið ár eftir ár.  

Rannsóknir benda til þess að notkun ARS tækni geti aukið athygli 

nemenda í kennslustundum, sérstaklega þegar tímarnir eru langir og farið er 

yfir mikið efni á fyrirlestrarformi. Tæknin eykur einnig þátttöku og virkni 

nemenda í tímum og telja rannsakendur að nafnleysi svara skipti þar miklu 

máli. Nemendur virðast vera ófeimnari við að svara þeim spurningum sem 

lagðar eru fyrir þegar svör þeirra eru nafnlaus. Þannig er einnig komið í veg 

fyrir að það séu sömu, fáu nemendurnir, sem svari vel flestum spurningum 

tímans. Að sama skapi geta nemendur ekki apað eftir sessunaut sínum eins og 

hætt er við ef notuð eru spjöld eða uppréttar hendur í kennslustund. Notkun 

gagnvirkra svara frá nemendum getur auðveldlega stuðlað að leiðsagnarmati 

þar sem kennarinn sér mjög greinilega hver skilningur einstakra nemenda og 

hópsins er á viðfangsefninu. Þá getur aðferðin eflt námsvitund nemenda þar 

sem þeir sjálfir átta sig betur á því hvernig þeir standa í áfanganum og geta 

jafnvel borið sig saman við árangur samnemenda (Kay og LeSage, 2009, bls. 

822). Slíkt getur þó eflaust bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif og er 

einstaklingsbundið. 

Í ofangreindri safngreiningu er bent á að margar rannsóknir á gagnvirkri 

svörun til náms mæla og skoða viðhorf til tækninnar, færri meta raunveruleg 

áhrif á nám og engin af hinum 67 rannsóknum rannsakaði hvaða vitsmunalegu 

áhrif ARS aðferð í námi hafði á nám nemendur (bls. 825). Greinarhöfundar 

kalla eftir frekari rannsóknum á efninu.  

Niðurstöður rannsóknar sem fólst í því að mæla virkni og þátttöku 

hjúkrunarnema í líffræðitengdum greinum þar sem stuðst var við gagnvirka 

svörun nemenda í kennslustundum sýnir einnig fram á kosti þessarar tækni. 

Talað er um þau jákvæðu áhrif sem gagnvirkt kennsluefni getur haft: 

nemendum þykir slík nálgun gjarnan skemmtileg, hún er vel til þess falinn að 

efla nám nemenda, og nemendur upplifa jafnvel að kennaranum sé meira annt 

um árangur nemenda sinna. Þá svöruðu nemendur sem tóku þátt í rannsókninni 

því að þeim þætti kostur við tæknina að hægt væri að koma í veg fyrir 
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misskilning eða ranga túlkun á námsefninu meðal nemenda fyrr heldur en 

aðferðin væri ekki notuð (Efstathiou og Bailey, 2011, bls. 91−95).  

Nearpod er gagnvirkt kennsluforrit, aðgengilegt á Netinu, þar sem 

nemendur nota eigin snjalltæki til svörunar en ekki þar til gerðar fjarstýringar. 

Til að nota Nearpod hleður kennarinn upp glærusýningu eða býr hana til í 

forritinu. Því næst bætir hann við þeirri gagnvirkni sem hann kýs og að 

kennslustund lokinni getur kennarinn sótt og skoða skýrslur þar sem fram 

kemur hver virkni nemenda var í tímanum og hver svör eða túlkun á 

spurningum voru. Hægt er að velja um að hafa svörun nemenda nafnlausa eða 

nafngreinda. Forritið býður upp á fjölvalspurningar, opnar spurningar, 

eyðufyllingar, atkvæðagreiðslu, teikningar og gagnvirka samvinnu nemenda til 

viðbótar við hefðbundnar glærur. Þá býður forritið einnig upp á þrívíddarlíkön 

af ýmsum fyrirbærum, skoðunarferðir og hermilíkön (e. simulations), tengingu 

við twitter o.fl. Fyrirlestrinum er streymt í gegnum vefinn og nemendur fá 

aðgangsorð til að taka þátt í tímanum.  

McClean og Crowe (2017) rannsökuðu áhrif þess að nota Nearpod í 

kennslu hjá háskólanemum á öðru ári í lyfjafræði við Ulster háskólann á 

Norður-Írlandi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við aðrar fræðigreinar 

um ARS og niðurstöður Efstathiou og Bailey (2011). Nemendur lýstu yfir 

ánægju með notkun forritins, þeim fannst þeir eiga auðveldara með að skilja 

námsefnið, halda betur einbeitingu og vera virk. Niðurstöður 

spurningakönnunar sem lögð var fyrir nemendur eftir að þeir höfðu tekið þátt 

í Nearpod fyrirlestri má sjá á mynd 4. 

  

Mynd 4:Niðurstöður McClean og Crowe (2017, bls. 4) á upplifun nemenda 
á notkun Nearpod forritsins við kennslu 
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Gagnvirk svörun nemenda virðist virka einkar vel þegar fyrirlestrarformið er 

nýtt sem kennsluaðferð en nauðsynlegt er fyrir kennara að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Til er mun fleiri forrit sem bjóða upp á tæknistudda 

gangvirkni heldur en hér hefur verið lýst og dæmi um slíkt eru gagnvirk 

hermilíkön. 

Hermilíkön (e. simulations) e vel til þess fallin að dýpka skilning 

nemenda á námsefni, sér í lagi námsefni sem erfitt er að komast í snertingu við 

í nærumhverfinu. Rafræn hermilíkön byggja á því að skapaðar eru 

raunverulegar aðstæður eða samspil breyta sem veita nemendum endurgjöf 

þegar þær hafa áhrif á kerfið. Þannig má flokka rafræn hermilíkön undir 

gagnvirkt kennsluefni.  

Á vefnum má finna ýmis hermilíkön en háskólinn í Colorado heldur m.a. 

úti vefsíðu með fjölmörgum hermilíkönum (https://phet.colorado.edu/). Á 

mynd 5 má sjá hermilíkan sem byggir á lögmálinu um náttúrulegt val. 

Nemendur geta leikið sér með ýmsar breytur sem snertir kanínustofninn sem 

verið er að skoða. Þannig geta nemendur stýrt lit á feld kanínanna, rófu þeirra 

og tönnum og séð hvaða áhrif ólík líkamseinkenni hafa á náttúrulegt val og 

þannig þróun. 

 

Mynd 5: Hermilíkan sem sýnir eðli náttúrulegs vals (Phet interactive 
simulations, e.d.) 

https://phet.colorado.edu/
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Með því að nota hermilíkön við nám og kennslu er hægt að dýpka skilning 

nemenda á námsefninu og leyfa þeim að upplifa námsefnið á raunverulegri hátt 

heldur en t.a.m. upplýsingum væri miðlað til þeirra. Hermilíkön færa 

nemendur nær því að læra af reynslunni og gætu flokkast til rafrænnar, 

verklegrar kennslu. Þá væri einnig hægt að nota rafræn hugtök til að meta 

skilning og námsárangur nemenda sem og að þjálfa þá í samvinnu og 

samskiptum og efla þá í gagnrýninni hugsun og þrautarlausnum (Lateef, 2010, 

án. bls). Hið síðastnefnda eru einmitt hæfni þættir sem taldir eru æskilegir til 

árangurs í samfélagi 21. aldarinnar.  

Rafræn hugtakakort  

Notkun rafrænna hugtakakorta er hægt að flokka sem tæknistutt nám í anda 

hugsmíðahyggju. Notkun slíkra korta býður upp á einstaklingsmiðað nám og 

byggir m.a. á kenningu Vygotskys um svæði mögulegs þroska (e. zone of 

proximal development, ZPD) (Novak, 2003, bls. 126).  

Svæði mögulegs þroska eða nærþroskabil er með þekktari kenningum 

Vygotkys. Kenningin gengur út á að nám og þroski séu ekki aðskilin ferli 

heldur nátengt hvort öðru og að vel skipulagt nám og námsferli geti komið á 

undan þroska og rutt honum braut. Einnig má líta á svæði mögulegs þroska 

sem hluti eða námsefni sem börn geta gert næstum því sjálf, með lítilli aðstoð 

t.d. frá kennara eða jafningja (Vygotsky, 1978, bls. 86).  

Styrkur hugtakakorta liggur einna helst í því að þau krefja nemendur um 

hugtakamyndun, og að flokka og tengja ólík hugtök saman innbyrðis. 

Myndræn framsetning hugtakakort getur verið gagnleg nemendum og veitir 

þeim tækifæri til sköpunar með því að vinna með tiltekið námsefni á 

myndrænan og rökrænan hátt (Guðmundur Engilbertsson, 2013, án bls).  

Rafræn hugtakakortagerð við líffræðikennslu getur ýtt undir merkingarbært 

nám nemenda, sköpun og samvinnu nemenda (Novak, 2003, bls. 122). Á mynd 

6 má sjá dæmi um rafrænt hugtakakort þar sem verið er að einblína á plöntur. 

Hugtakakortið inniheldur útskýringar, myndir og myndbönd sem nemendur 

hafa sjálfir tengt við viðkomandi hugtök. Höfundur sér notkun rafrænna 

hugtakakorta fyrir sér sem góða viðbót við fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

líffræði, fagi sem byggir að miklu leyti á skilningi grunnhugtaka.  
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Mynd 6: Rafrænt hugtakakort í líffræði (Novak, 2003, bls. 7)  

Auðvelt er að tengja notkun rafrænna hugtakakorta við grunnþætti menntunar 

og lykilhæfni sem getið er í aðalnámskrá (sjá kafla þrjú). Þannig getur vinna 

nemenda við slík kort komið inn á skapandi hugsun, námshæfni og menntun 

til sjálfbærni sem felst í því að nemendur þurfa að vinna með námsefnið, 

hugtakagreina það og setja fram í rökrétt samhengi. Einnig er hægt að tengja 

rafræn hugtakakort og þá heimildaleit sem fylgir uppsetningu slíkra korta við 

hæfni þættina þrjá sem snúa að ólíku læsi, læsi, tjáning og samskipti á íslensku 

- læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum og læsi, tjáning og 

samskipti um tölur og upplýsingar.  

Þá býður vinnsla við rafræn hugtakakort auðveldlega upp á samvinnu 

nemenda þar sem margir nemendur geta unnið í sameiginlegu korti. 

Samvinnunám á borð við þetta getur stuðlað að því að nemendur samtengja 

svæði mögulegs þroska sem getur skilað sér í dýpra og merkingarbærra námi 

(Bransford, Brow og Cocking, 2000, bls. 81). 
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Sýndarveruleiki  

Viðfangsefni líffræðinnar eru eins ólík og þau eru mörg og sum þeirra eru erfitt 

að nálgast eða sýna nemendum. Dæmi um slíkt er bygging og starfsemi frumna 

og frumulíffæra. Hægt er að skoða frumur í hefðbundnum smásjám, sem til eru 

í mörgum framhaldsskólum, en til þess að kafa dýpra ofan í byggingu þeirra 

þarf dýrari tæki sem er eflaust að finna í fæstum framhaldsskólum landsins. 

Eflaust er algengast að farin sé sú leið að fræða nemendur um hin ólíku 

frumulíffæri og annað viðfangsefni á sameindastigi sé með lestri bóka og með 

því að skoða myndir. Einnig væri hægt að fara þá leið að nota UT og þannig 

t.d. skoða þrívíddarlíkön af viðfangsefnunum. En til að komast enn nánar í 

,,snertingu“ við viðfangsefnið væri hægt að notfæra sér tækni sem byggir á 

sýndarveruleika. 

Sýndarveruleiki (e. virtual reality) er tækni sem felst í því að notandinn 

sekkur sér ofan í sýndarveruleika eða tölvugert umhverfi þannig að hann 

upplifi að hann sé staddur í þeim veruleika frekar en sínu raunverulega 

umhverfi. Notandinn getur hreyft sig um í sýndarveruleikanum og haft áhrif á 

umhverfið, hluti, fólk og staði sem hann kemst í snertingu við (Árni Fannar 

Þráinsson og Sindri Sigurjónsson, 2014, án bls.).  

Ótvírætt fylgja sýndarveruleikatækninni tækifæri til náms þar sem 

auðvelt að færa nemendum heim sem nær langt fyrir utan kennslustofuna eða 

nærumhverfi þeirra. Jákvæðar hliðar þess að nota sýndarveruleika í skólastarfi 

geta einnig falist í þeirri samvinnu og rafrænum samskiptum nemenda sem 

slíkur heimur býður upp á (Johnson og Levine, 2008, bls. 162−164). Þá má sjá 

fyrir sér að flestum nemendum þyki áhugavert og skemmtilegt að uppgötva 

námsefnið með hjálp sýndarveruleika og sá þáttur, það að hafa gaman af 

náminu og þykja það áhugavert, getur skipt sköpum fyrir það hvort nemendur 

leggi sig fram og sjái tilgangi í því sem verið er að læra.  

Í Árskóla, grunnskóla í Skagafirði, hefur sýndarveruleiki verið notaður 

til að styðja við nám nemenda með góðum árangri. Þar hefur tæknin orðið til 

þess að kveikja áhuga nemenda á námsefninu, gert þá virkari í umræðum og 

aukið víðsýni þeirra á ýmsum málum. Í skólanum hafa kennarar á öllum stigum 

unnið með tæknina og vilja þeir meina að notkun og útfærsla tækninnar í 

skólastarfi sé tiltölulega einföld (Ingvi Hrannar Ómarsson, 2017b, án bls.).  

Notkun sýndarveruleika í líffræði felur í sér hafsjó tækifæra. Líkt og 

Johnson og Levine (2008, bls. 164) tala um þá sterku upplifun nemenda sem 

gæti falist í því að upplifa eðlisfræði kennslustund í heimi sýndarveruleika með 
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sjálfum Albert Einstein má sjá fyrir sér sambærilegar aðstæður í 

líffræðikennslu. Ferð til Galapagoseyja með Charles Darwin þar sem hann 

uppgötvar og veltir fyrir sér sameiginlegum og ólíkum einkennum dýrategunda 

eða innlit inn í vinnustofa Francis Crick og James Watson þar sem þeir ræða 

og komast að byggingu DNA, eru aðeins hugmyndir af aðstæðum sem hægt 

væri að skapa með heim sýndarveruleika. Auðvelt er að gera sér í hugarlund 

hvort að það að hlusta á fyrirlestur kennara og lesa um námsefnið í bók eða 

það að ,,mæta á staðinn“ með hjálp sýndarveruleika hafi meiri áhrif á 

nemendur og veki frekar hjá þeim áhuga á námsefninu.  

Sýndarveruleiki hefur verið notaður til rannsókna í líffræði, rannsókna 

sem flokkast undir in virtou rannsóknir með góðum árangri (Desmeullees o.fl., 

2006, bls. 91−92). Það er því ekki óraunhæft að flétta notkun slíkrar tækni inn 

í líffræðikennslu á framhaldsskólastigi, og síðar háskólastigi, til að undirbúa 

nemendur undir áskoranir framtíðarinnar, sem án efa munu halda áfram að 

breytast samhliða tækniþróuninni.  

Annað 

Sökum þess hve tækniþróunin gerist hratt og þess að sífellt koma fram á 

sjónarsviðið ný forrit sem hægt er að nýta í kennslu er ekki hægt að setja fram 

tæmandi lista af öllum þeim forritum eða aðferðum sem bjóðast með notkun 

þeirra í ritgerð sem þessari. Auk þessa sem hér hefur verið tínt til bjóða 

þrívíddarprentun og viðbótarveruleiki (e. augmented reality) upp á spennandi 

tækifæri til náms sem byggja á sköpun og nýsköpun nemenda. Einnig hefur 

t.a.m. ekkert verið fjallað um á hvaða hátt hægt er að nota hina fjölmörgu 

samskiptamiðla (facebook, twitter, snapchat o.s.frv.) í skólastarfi. Í þessum 

stutta undirkafla verður fjallað um nokkra þætti sem ekki hefur verið komið 

inn á hér að ofan en höfundi finnst nauðsynlegt að nefna.  

Lengi hafa skólar nýtt sér ýmsar tækni lausnir við utanumhald og 

uppsetningu áfanga. Slíkt snjallskipulag auðveldar upplýsingaflæði milli 

kennara, nemenda og jafnvel foreldra og býður upp á utanumhald og geymslu 

ólíkra miðla á sama stað. Dæmi um forrit sem mikið hefur verið notað við 

snjallskipulag í skólum hér á landi er moodle en einnig má nefna google 

classroom, microsoft class notebook og eflaust fleiri forrit.  

Í dag er notkun glærugerðaforrita í skólum (t.d. power point) orðin 

daglegt brauð og margir kennarar hafa lengi nýtt sér þá tækni að birta 
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nemendum námsefnið með hjálp stuðningsglæra. Með aukinni áherslu á virkni 

nemenda og þegar horft er til tæknistudds náms í anda hugsmíðahyggju, má 

velta því fyrir sér hvort hægt væri að nýta tæknina með öðrum hætti til að efla 

nám nemenda og gera námið merkingarbærra. Til að mynda væri hægt að nota 

gagnvirk glærugerðarforrit og/eða flétta forritin saman við önnur forrit, s.s. 

hermilíkön.  

Auðvelt er að ýta undir samvinnu nemenda þegar UT er samþætt 

skólastarfinu en samvinna og forysta er einmitt einn af hæfniþáttum 21. aldar. 

Samvinnumöguleikar sem fylgja skýjalausnum ýmiss konar eru gott dæmi um 

slíkt. Notkun tækni við nám og kennslu stuðlar einnig að því að skilin á milli 

staðarnáms, dreifnáms og fjarnáms minnka (Ásrún Matthíasdóttir,  Michael 

Dal og Samuel C. Lefever, 2004, bls. 229). Þá er hægt að nýta tæknina við 

vendikennslu eins og víða er gert í dag.  
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5.2 Áskoranir 

Þrátt fyrir að tæknistutt nám feli í sér mikla möguleika hvað varðar nám og 

kennslu felur notkun tækninnar líka í sér ýmsar hindranir eða áskoranir sem 

nauðsynlegt er fyrir aðila menntakerfisins að vera meðvitaða um. Ýmsar 

greinar hafa verið skrifaðar undanfarin ár um þau neikvæðu áhrif sem UT og 

snjalltæki ýmiss konar geta haft á nám nemenda.  

Snjallsímar og tölvur eru tæki sem nemendur nýta mikið í sínu daglega 

lífi, ekki eingöngu við nám, heldur einnig í frítíma sínum og tómstundaiðkun. 

Þau eru í raun orðin hluti af þeirra daglega lífi. Það kemur því ekki á óvart að 

þessum tækjum fylgi freisting til þess að sinna öðrum hlutum en einvörðungu 

náminu, t.d. kíkja á samfélagsmiðla eða spjalla við vini og fjölskyldu á 

spjallrásum.  

Hér verður fjallað um hvaða áhrif fjölvinnsla getur haft á nám og árangur 

þess að taka niður glósur með skriffærum annars vegar og snjalltækjum hins 

vegar borin saman. Þá verður því velt upp hvort og hvernig menntakerfinu er 

að takast að nota UT til að efla nám og kennslu eða hvort að tæknin er til trafala. 

Neikvæð áhrif snjalltækja á nám  

Rannsókn á fjölvinnslu í fartölvum í kennslustund hrekur hugmyndirnar um 

kynslóð sem er fædd inn í hinn stafræna heim og getur þar af leiðandi fengist 

við mörg verkefni, með góðum árangri, samtímis. Niðurstöður benda ótvírætt 

til þess að fjölvinnsla, það að vinna að mörgum verkefnum í einu, hafi neikvæð 

áhrif á nám þess sem fæst við verkefnin (Sana, Weston og Cepeda, 2012, bls. 

29−30). Ekki nóg með að hafa neikvæð áhrif á nám þess nemenda sem vinnur 

að mörgum verkefnum í einu, getur fjölvinnsla eins nemenda, haft neikvæð 

áhrif á nám annarra nemenda í kennslustofunni, ef að þeir eru í beinni sjónlínu 

við tölvu þess fyrrnefnda. Notkun fartölva og alls sem þeir hafa upp á að bjóða 

geta verið mjög gagnlegar við nám og kennslu, ef þær eru notaðar við námið 

sjálft. Því er mikilvægt að nota slík tæki þegar við á.  

Nýleg rannsókn bendir til þess að það eitt og sér að hafa snjallsíma 

nálægt við lærdóm geti haft neikvæð áhrif á afköst til náms. Þrátt fyrir að 

nemandi hemji sig um að kíkja á símann sinn og þó að síminn gefi hvorki frá 

sér hljóð né ljósmerki getur síminn haft neikvæð áhrif á einbeitingu til náms. 

Þannig nægir að einstaklingur hugsi um símann sinn til að það hafi neikvæð 
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áhrif á námið. (Ward, Duke, Gneezy og Bos, 2017, bls. 149−150). Hin 

neikvæðu áhrif af návist snjallsíma eru mismikil eftir því hvað einstaklingar 

eru háðir símanum sínum í daglegu lífi. Því háðari símanum sem þeir eru, 

þ.e.a.s því meira sem þeir reiða sig á upplýsingar og samskipti í gegnum 

snjallsímann, því meiri neikvæð áhrif hefur nærvera símans á nám þeirra 

(Ward, Duke, Gneezy og Bos, 2017, bls. 143).  

Niðurstöður rannsóknar sem birtust fyrr á þessu ári (2018) styðja við 

ofangreindar rannsóknir. Rannsóknarspurningarnar voru heldur sértækari en 

þær rannsóknir og niðurstöður sem gerð hefur verið grein fyrir hér að ofan en 

rannsóknarspurningin fólst í því að athuga hvort að fjölvinnsla sem tengdist 

öðru en námsefninu sjálfu hefði neikvæð áhrif á árangur nemenda eftir að 

nemendur höfðu hlustað á fyrirlestur um ákveðið efni sem var svo prófað úr. 

Meginniðurstöðurnar koma síst á óvart: það að vinna verkefni sem eru ótengd 

náminu á meðan að kennari heldur fyrirlestur hefur neikvæð áhrif á 

námsárangur (Waite, Lindberg, Erns og Bowman, 2018, bls. 105). 

Rannsakendur hafa ekki skýringu á þessum niðurstöðum og kalla eftir frekari 

rannsóknum.  

Handskrifaðar eða vélritaðar glósur  

Í framhaldsskólum á Íslandi er mjög algengt að nemendur séu með fartölvur 

meðferðis og sífellt fleiri nota tölvur til að taka niður glósur. Kostirnir við þá 

aðferð getur m.a. falist í því hversu auðvelt er að halda utan um glósurnar og 

hversu auðveldlega er hægt að vinna með þær áfram. Ef til vill eru þó fæstir 

nemendur meðvitaðir um þann mun sem getur falist í vélrituðum glósum 

annars vegar og handskrifuðum glósum hins vegar. Nemendur sem vélrita 

glósur sínar geta skrifað fleiri orð á mínútu og þar af leiðandi er líklegra að þeir 

skrifi beint upp eftir því sem kennarinn segir/skrifar. Aftur á móti eru þeir sem 

skrifa glósur niður á blað líklegri til að skrifa minna magn en með eigin orðum, 

sem skilar sér í dýpri hugarferlum og meiri líkum á yfirfærslu (e. transfer). 

Þannig virðast grynnri hugarferlar (e. Shallower processing) vera tengdir því 

að vélrita glósur fremur en að handskrifa þær (Mueller og Oppenheimer, 2014, 

bls.1161−1162).   
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5.3 Námsmat  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla stendur um námsmat: ,,Tilhögun námsmats þarf 

að vera fjölbreytt og í samræmi við áherslur í skólastarfi og höfða til sem flestra 

námsþátta. Þannig skal meta munnleg verkefni, verkleg og skrifleg, myndræn, 

stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir“. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26).  

Víða er pottur brotinn hvað varðar samþættingu UT við nám og kennslu 

í skólastarfi þó annars staðar sé samþætting og innleiðing tækninnar styttra á 

veg komin. Áherslur í námsmati virðast ekki fylgja þeirri þróun sem hefur átt 

sér stað í átt að auknu tæknistuddu námi og víða er enn stuðst við hefðbundin 

skrifleg próf þar sem nemendur fá ekki að notfæra sér tæknina við úrlausn 

verkefna. Kennarar hafa tilhneigingu til að kenna til námsmats, eðlilega, þar 

sem þeim er ummunað um að undirbúa nemendur sína sem best. En ef að 

námsmat byggir ekki nokkurn hátt á notkun UT og ef að hæfni nemenda í 

beitingu ýmsa þátta sem lúta að henni (t.d. áreiðanlegri upplýsingaleit og 

öðrum hæfniþáttum sem tengdir eru 21. öldinni) er ekki metin er hætt við að 

kennsla miðist of mikið af því og minni áhersla sé fyrir vikið lögð á notkun 

tækninnar við nám og kennslu.  

Með hefðbundnum prófum er erfitt að meta þætti á borð við 

upplýsingalæsi og -færni, sem og hæfniþætti 21. aldar (Dede, 2010, bls. 55)  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla er lögð áhersla á leiðsagnarmat (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26) og fræðimenn á sviði menntavísinda 

kalla eftir auknu leiðsagnarmati þannig að hægt sé að meta skilning og vald 

nemenda á námsefninu á sama tíma og þeir eru að tileinka sér efnið (Voogt 

o.fl, 2011, bls. 3). 

Árið 2009 kom saman hópur fólks, sem samanstóð af fræðimönnum, 

stjórnmálamönnum og fleiri hagsmunaaðilum, frá sex heimsálfum, á 

alþjóðlegri ráðstefnu sem hafði það að markmiði að ræða með hvaða hætti og 

undir hvaða kringumstæðum UT notkun hefði jákvæð áhrif á nám. Hópurinn 

setti saman aðgerðaráætlun þar sem meðal annars var kallað eftir skýrari 

útlistun á tengslum UT og 21. aldar hæfni, aukinni áherslu skóla á 

nemendamiðað, tæknistutt nám og breyttum áherslum í námsmati þar sem er 

tekið mið af tæknistuddu námi og UT notkun nemenda metin (Voogt, Knezek, 

Cox, Knezek, Brummelhuis, 2011, bls. 1−2).  
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Til að breyta áherslum í námi og færast nær hæfni markmiðum 21. aldarinnar 

er e.t.v. nauðsynlegt að breyta námsmatinu fyrst þar sem að kennsla tekur 

óhjákvæmilega mið af því námsmati sem lagt er upp með hverju sinni.  

5.4 Samantekt  

Þrátt fyrir að grein Novaks (2003) um  rafræn hugtakakort sé 15 ára gömul og 

mynd 6 sýni heldur frumstæðara tölvuútlit en til er í dag er áhugavert að velta 

því fyrir sér hvort og í hversu miklum mæli kennslutæki á borð við þetta séu í 

notkun. Höfundur þessarar meistaraprófsritgerðar útskrifaðist með 

bakkalárgráðu í líffræði við Háskóla Íslands árið 2013 en í náminu var ekki 

stuðst við nein rafræn kennslugögn önnur er glærusýningar og moodle. Sömu 

sögu er að segja frá líffræðiáföngum á framhaldsskólastigi sem höfundur sat. 

Það er því ef til vill ekki ofsögum sagt að halda því fram að breytingar í 

menntamálum gerist hægt, mun hægar en tæknin, eins og Novak (2003) og 

fleiri (t.d. Wagner, 2008), halda fram. Það er engu að síður ljóst að tækifærin 

sem fylgja notkun UT við nám og kennslu eru til staðar og það er í höndum 

kennara og starfsfólk menntageirans að grípa þessi tækifæri og hagnýta þau í 

kennslu.  

Þó að áskoranir sem fylgja notkun UT í kennslu, s.s. neikvæð áhrif 

fjölvinnslu og dreifðrar athygli, tala engir af ofangreindum rannsakendum um 

nauðsyn þess að banna raftæki í skólum. Þvert á móti virðast þeir flestir 

sammála um að ekki sé hægt að líta fram hjá því að tæknin er komin til að vera 

og áskorun framtíðarinnar fyrir menntakerfið felst fyrst og fremst í því að nota 

tæknina á uppbyggilegan hátt, þegar hún á við.  

Grynnri hugarferlun hefur verið tengd vélrituðum glósum en 

handskrifuðum (Mueller og Oppenheimer, 2014). Rannsóknin sem þær 

niðurstöður byggja á tók aðeins til vélritaðra glósa á lyklaborð en ekki var 

skoðað hvaða áhrif það hefði á nám nemenda að skrifa og/eða teikna glósur á 

snjalltæki sem búin eru snertiskjám. Athyglisvert væri að skoða hvaða áhrif 

snjallpennar og snertiskjár hefðu á glósur og hugarferla nemenda. Þeir sem eru 

andvígir notkun UT og snjalltækja við nám og kennslu hafa vísað í greinina 

máli sínu til stuðnings og jafnvel til að styðja við þá skoðun sína að banna eigi 

slík tæki skólastofunni. En eins og greinarhöfundurinn og doktorsneminn Beth 

Holland (2017, án. bls) bendir réttilega á var aðeins skoðaður munurinn á 

vélrituðum og handskrifuðum glósum þegar kennarinn beitti fyrirlestraraðferð. 
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Gagnrýna má hvort að sú kennsluaðferð sé yfirhöfuð æskileg, sér í lagi í miklu 

magni, þar sem hún skilur ekki eftir mikið rými til sköpunar, upplýsingaleitar 

né samvinnu fyrir nemendur. Hætt er við því að kennarar mati nemendur á 

upplýsingum ef að nemendur eru látnir sitja undir löngum fyrirlestrum og það 

stangast á við hugmyndir um tæknistudda hugsmíðahyggju sem fjallað var um 

hér ofar. Einnig verður að hafa í huga að ýmiss tækifæri felast í því að nota 

snjalltæki til að taka niður glósur og með þeirri aðferð er t.a.m. hægt að setja 

inn myndir, myndbönd og skissur svo fátt eitt sé nefnt. Þannig geta vélritaðar 

glósur falið í sér tækifæri fyrir fjölbreytta glósutækni. 

Tækifærin sem fylgja notkun UT við nám og kennslu eru mörg og 

fjölbreytt. Tæknin getur aðstoðað nemendur við að halda utan um námsefni og 

glósur, henni fylgja tækifæri til rafrænna hugtakakorta, gagnvirkni og 

gagnrýnar upplýsingaleitar svo fátt eitt sé nefnt. Mikilvægt er að hafa í huga 

að notkun UT í skólastarfi snýst ekki um það eitt að finna sniðugt forrit. Til 

þess að kennsla skili þeim markmiðum sem lagt er upp með verður að huga að 

fjölmörgum þáttum s.s. kennsluaðferðum, námsmati og þörfum nemenda. 

Tæknistutt nám er vel til þess fallið að bæta nám og kennslu eða eins og Reid 

orðar það ,,Tæknin ætti að styðja við aðra góða þætti í kennslu frekar en að 

koma í staðinn fyrir þá“ (Reid, 2002, án. bls).  

Hvað varðar tækifærin hefur hér í kaflanum á undan aðeins verið snert 

á þeim möguleikum og tækifærum sem bjóðast með samþættingu UT og 

kennslu. Stöðug framþróun tækninnar gerir það að verkum að ekki var farið í 

lýsingar á einstaka forritum eða öppum og hefur því frekar verið einblínt á þær 

leiðir sem bjóðast með UT notkun: gagnvirkni, sköpun (hugtakakort) og 

upplifun nemenda (sýndarveruleiki). Hér hefur síður en svo verið fjallað um 

alla þá möguleika og þær aðferðir sem tæknin býður upp á. Útgangspunkturinn  

er sá að tækifærin sem bjóðast í dag, til samþættingar UT og náms og kennslu, 

eru mörg og eiga einungis eftir að aukast. Það er hlutverk kennara og þeirra 

sem koma að menntamálum að grípa þessi tækifæri til að efla nám 

framtíðarkynslóða.  

Vonandi gefur þessi upptalning og þau jákvæðu áhrif sem það að beita 

slíku í kennslu getur haft, hvetjandi áhrif á lesendur til þess að kynna sér kosti 

tækninnar frekar og/eða halda áfram að þróa notkun hennar í skólastarfi.  
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6. Líkön tengd UT og kennslu  

Til að styðja við breytingarstarf í skólum og starfsþróun kennara er gjarnan 

stuðst við líkön, s.s. kennslulíkön og/eða starfsþróunarlíkön. Fjölmargir 

fræðimenn hafa rannsakað áhrif tækninnar á skólastarf og hafa í kjölfarið verið 

sett fram kenningar og líkön sem sýna hvernig áhrifaþættir spila saman.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tveimur líkönum sem snúa að UT 

í skólastarfi. Fyrra líkanið, TPACK byggir á eldra kennslufræðilegu líkani og 

gerir ráð fyrir samspili þriggja vídda þegar kemur að áhrifaríkri notkun UT við 

kennslu. Seinna líkanið, eða módelið, SAMR, fjallar um innleiðingu UT við 

kennslu þar sem innleiðingarferlinu er skipt niður í fjögur stig. Höfundur telur 

að tengja megi umfjöllun um þessi líkön við niðurstöður rannsóknarinnar og 

einnig geta þau myndað ákveðin ramma fyrir upplýsingatæknivæddar 

menntabúðir sem gerð verður grein fyrir í kafla 10.  

6.1 TPACK  

Menntakerfinu hefur ekki tekist að nýta tækifærin sem felast í tækninni til fulls, 

að einhverju leyti vegna þess að kennarar hafa ekki haft tækifæri til þess að 

hagnýta tæknina til að ná kennslufræðilegum markmiðum (Saavedra og Opfer, 

2012, bls. 12). 

TPACK líkanið (e. technological pedagogical and content knowledge, áður 

TPCK) fjallar um innleiðingu eða eflingu UT við nám og kennslu. 

Skammstöfunin TP(A)CK stendur fyrir tækniþekkingu, kennslufræðilega 

þekkingu og fagþekkingu kennarans. Líkanið er byggt á eldra líkani Shulmans 

(1986), PCK (e. propositional, case and strategic knowledge). Frá því að 

Shulman kom fram með hugmyndir sínar hafa margir fræðimenn unnið með 

líkanið og á síðustu árum hafa fjölmargir reynt að innleiða UT inn í líkanið, 

samhliða því sem áhersla á UT í menntun hefur aukist (Voogt, Fisser, Roblin, 

Tondeur og Braakt, 2012). Koehler og Mishra eru meðal þessara fræðimanna 

en árið 2005 birtu þau grein sem lýsir eðli og tilgangi TPACK líkansins.  

TPACK líkanið tekur til þeirra þátt sem eru nauðsynlegir kennurum sem 

hyggjast innleiða UT í kennsluaðferðir sínar þannig að það sé gert á heildrænan 

og árangursríkan hátt. Kennsla er dýnamískt ferli sem tekur til margra þátta. 

Ekki er nóg að kynna eingöngu til sögunar nýjustu smáforrit eða kennsluforrit 

sem eru í boði hverju sinni heldur verða fleiri þættir, sögu s.s. fag- og 
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kennslufræðileg þekking kennarans að koma við sögu, eigi tæknistudd kennsla 

vera árángursrík (Koehler og Mishra, 2005, bls. 132; Koehler, Mishra, 

Akcaoglu og Rosenberg, 2013, bls. 2−3).  

Til að skýra tengsl tækniþekkingar (TK), kennslufræðilegar þekkingar 

(PK) og fagþekkingu (CK) kennarans settu Koehler og Mishra fram líkan (sjá 

mynd 7) sem er á formi venn korts. Myndin sýnir hvernig þættirnir, eða 

víddirnar þrjár, skarast og við það verða til nýjir þættir: tæknileg 

kennslufræðileg þekking (TPK), tæknileg fagþekking (TCK) og 

kennslufræðileg fagþekking (PCK). 

 

Mynd 7 : TPACK líkanið (http://tpack.org) 

Í miðju venn kortsins sameinast allir þrír þættinir, tækni-, fag- og 

kennslufræðileg þekking. Samkvæmt höfundum líkansins er óráðlegt að horfa 

fram hjá einhverjum þessara þriggja þátta þar árangursríkt tæknistutt nám 

byggir á því að samspil, jafnvægi og skörun þáttanna séu sífellt í endurskoðun 

(Koehler, Mishra, Akcaoglu og Rosenberg, 2013, bls. 3−4).  

Brotalínan (context) sem afmarkar þættina þrjá skiptir máli fyrir 

heildarsamhengi líkansins en hún sýnir fram á mikilvægi þess að taka tillit til 

samhengis við aðra þætti sem hafa áhrif á nám og kennslu. Hún undirstrikar 

einnig mikilvægi þess að kennarar eru sérfræðingar í sínu fagi og best til þess 
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fallnir að móta námskrá og kennsluaðferðir þar það eru þeir sem starfa í 

hringiðunni (Koehler, Mishra, Akcaoglu og Rosenberg, 2013, bls. 3 og bls. 6).  

Eins og Voogt og félagar (2012, bls. 118−120) benda á eru ýmsir 

fræðimenn á sviði menntamála sem gagnrýna TPACK líkanið og halda því 

fram að vinna þurfi áfram með líkanið og bæta það. Graham (2011) er einn af 

þeim en hann hefur m.a. talað um það vandkvæði sem fylgir því að búa til líkan 

sem fæst við UT, fyrirbæri sem þróast og breytist jafn hratt og raun ber vitni. 

Graham gagnrýnir að litlar kenninga- og fræðilegar (e. theoretical) breytingar 

hafi átt sér stað á TPACK líkaninu frá því að það var fyrst sett fram og að 

mismunandi skilgreiningar á líkaninu virðast vera algengar sem valdi því að 

ekki sé alltaf samræmi á milli fræðilegra skrifa (Graham, 2011, bls. 

1953−1954). Graham kallar eftir frekari rannsóknum og áframhaldandi þróun 

á líkaninu, sem hann telur beri í sér mikla möguleika til áframhaldandi þróunar 

og innleiðingar á UT í skólastarfi. Til þess að líkanið geti staðið undir þeim 

væntingum þurfi meðal annars að gera betur grein fyrir skilgreiningum og 

tengslum ólíkra þátta innan þess (Graham, 2011, bls. 1959).  

6.2 SAMR  

Fleiri módel sem eiga að styðja við innleiðingu eða notkun UT í kennslu hafa 

komið fram á síðustu árum. Má þar nefna SAMR módelið sem var sett fram af 

Ruben R. Puentedura árið 2006. Líkanið er sett upp með þeim hætti að hægt sé 

að flokka innleiðingu og notkun UT í kennslu í fjögur, stigskipt (e. 

hierarchical) skref: 

1) skipting (e.substitution) 

2) viðbót (e. augmentation) 

3) aðlögun (e. modification) 

4) nýbreytni (e. redefinition) 

(Puentedura, 2014, án bls).  

Ingvi Hrannar Ómarsson og Örn Arnarsson hafa þýtt innleiðingarlíkan 

Puentedura, SAMR, yfir á íslensku og kallað það SVAN (sjá mynd 8). Ingvi 

Hrannar talar um það á bloggi sínu (Ingvi Hrannar Ómarsson og Örn 

Arnarsson, 2015, án. bls.) að innleiðing UT í skólastarf ætti ekki að snúast um 
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forritin eða tækin sjálf heldur um kennslufræðina sem liggur að baki notkun 

þeirra og markmið með námi.  

SAMR/SVAN líkanið á ekki eins langa sögu í menntunarfræðum og TPACK 

líkanið og þrátt fyrir að vera vinsælt meðal kennara og starfsfólks í 

menntageiranum víðsvegar um heiminn hefur líkanið einnig hlotið þó nokkra 

gagnrýni. Hamilton, Rosenberg og Akcaoglu gagnrýna þrjá þætti í 

uppbyggingu líkansins. Í fyrsta lagi gagnrýna þau vöntun á samhengi eða 

tengslum UT notkunar við aðra áhrifaþætti, s.s. þekkingu kennara, stuðning 

sem þeim er veittur og þarfa nemenda. Í öðru lagi benda þau á að í líkaninu séu 

gefin skýr dæmi um hvað felist í hverju stigi innleiðingar fyrir sig (sjá t.d. mynd 

8), frekar en að almennari upplýsingar um hvað felist í hverju stigi fyrir sig séu 

týndar til. Í þriðja og síðasta lagi gagnrýna þau hina stigskiptu uppsetningu 

líkansins (Hamilton, Rosenberg og Akcaoglu, 2016, bls. 436−439).  

Þrátt fyrir þessa gagnrýni getur módelið nýst að einhverju leyti við 

innleiðingu og eflingu UT í skólastarfi. Mikilvægt að hafa í huga að hver 

kennslustund, hver kennari og jafnvel hver skóli er ekki fastur á einum stað í 

líkaninu heldur flæðir hver einstaka þáttur í kennslunnni þarna á milli. 

Æskilegt er að ná sem flestum þáttum á efri stig líkansins. Með þeim hætti er 

hægt að tala um að verið sé að nýta UT á þann hátt að nemendur séu virkir 

notendur tækninnar og fái m.a. tækifæri til gagnrýnnar hugsunar og sköpunar.  

Mynd 8: SAMR/SVAN módelið um innleiðingu á tækni í skólastarfi (Ingvi 
Hrannar Ómarsson og Örn Arnarsson, 2015, án bls.)  
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6.3 Samantekt  

Kennslulíkön eru vel til þess fallin að styðja við kennara í starfi. Líkön á borð 

við TPACK og SAMR/SVAN eru margslungin, taka til margra þátta eða breyta 

og því er eðlilegt að slík líkön taki breytingum og þróist eftir að þau eru fyrst 

sett fram. ,,Ekkert starfsþróunarlíkan er svo vel hugsað í upphafi að í því sé 

fyrirfram gert ráð fyrir öllum þörfum kennara á meðan á innleiðingu stendur...“ 

(Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 169). Eins og fram kemur um umföllun TPACK 

og SAMR/SVAN hér að ofan er ljóst að bæði líkönin hafa hlotið gagnrýni og 

rúm er til að efla og bæta þau. Burtséð frá því eru líkönin vel til þess falinn að 

styðja við kennara sem eru að fást við það flókna verkefni að innleiða og nota 

upplýsingtækni, þannig að hún styðji við nám og  kennslu. Einnig getur þau 

stutt við kennara sem vilja auka UT notkun í starfi og finnst þeim vanta til þess 

skýrari ramma. Komið verður inn á með hvaða hætti líkönin geta nýst við 

uppsetningu UT menntabúða fyrir líffræðikennara í kafla 10.  
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7. Kennaramenntun sem  

starfsævilöng menntun  

Hraðar tækni- og samfélagsbreytingar hafa gert það að verkum að þörf á  

símenntun  og starfsþróun kennara hefur sjaldan verið meiri. Á undanförnum 

árum hafa ýmsir aðilar, s.s. Kennarasamband Íslands og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, unnið að því að efla símenntun og starfsþróun 

kennara. Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð menntamálum á 

Íslandi og eining höfuðábyrgð á starfsmenntun kennara og þ.m.t. símenntun og 

starfsþróun. Í þessum kafla verður fjallað um af hverju símenntun og 

starfsþróun eru mikilvæg kennurum, nú á tímum upplýsingaaldar sem aldrei 

fyrr.  

Í þessum kafla verður fjallað um tengsl símenntunar og starfsþróunar og 

gerð grein fyrir mikilvægi þeirra í skólastarfi. Þau gögn sem hér verða tínd til 

koma til með að styðja við greiningu þeirra spurninga sem snúa að símenntun 

og starfsþróun kennara í niðurstöðukafla verksins. Þá verður einnig fjallað um 

mikilvægi lærdómssamfélaga og menntabúða en lokakafli ritgerðarinnar (UT 

líffræði menntabúðir) byggir á hugmyndum sem tengjast hugtökunum tveimur. 

7.1 Starfsþróun kennara 

Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og jákvæðrar 

þróunar. [...] Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofin 

hluti daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. 

(Vefur fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara, 2012, án bls) 

Hugtökin símenntun og starfsþróun kennara haldast í hendur og eru svo 

samofin hvort öðru að nú eru fræðimenn jafnvel farnir að spyrða orðunum 

saman: símenntun/starfsþróun (Stýrihópur samstarfsnefndar um símenntun 

kennara, 2012, bls. 11). Símenntun felst í því að menntun sé ekki lokið eftir að 

ákveðinni prófgráðu er náð heldur sé menntun starfsævilangt ferli og þannig 

náskylt hugtakinu starfsþróun. Fjölbreytt og stöðug tækifæri til menntunar og 

þróunar í skólastarfi stuðla að símenntun kennara. Símenntun/starfsþróun 

kennara getur farið fram með ýmsum hætti, s.s. með þátttöku á námskeiðum, 

formlegu námi ýmiss konar og viðbótarnámi, lestri fræðigreina og fjölbreyttu 

samstarfi kennara og geta ferlin bæði verið formleg og óformleg (Fagráð um 
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símenntun og starfsþróun kennara, 2016, bls. 9). Það er hluti af fagmennsku 

kennara að stunda símenntun og stuðla þannig að eigin starfsþróun og í 

siðareglum kennara kemur m.a. fram að kennarar skuli viðhalda starfshæfni 

sinni og auka hana (Kennarasamband Íslands, e.d., án bls). 

Samhliða tölvuvæðingu í skólum hefur orðið breyting á áherslum á sviði 

upplýsingatækni í kennaranámi. Frá 1998 hefur verið boðið upp á 

framhaldsmenntun kennara á sviði UT og frá árinu 2000 gátu kennaranemar á 

bakkalársstigi valið UT og miðlun sem sérsvið (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi 

Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 279−280). Háskólinn á 

Akureyri býður upp á námsleið á meistarastigi, ýmist 60 eða 120 ECTA 

einingar, þar sem sérstök áhersla er lögð á upplýsingatækni í námi og kennslu 

(Menntavísindi MA: Upplýsingatækni í námi og kennslu (Háskólinn á 

Akureyri, e.d., án bls). Þá hafa fjölmargir aðilar staðið fyrir ýmiss konar 

símenntun sem tengist UT í skólastarfi og UT menntabúðir, sem nánar verður 

fjallað um í næsta kafla, hafa einnig verið áberandi á síðustu árum. 

Starfsþróun kennara er forsenda skólaþróunar (Guskey, 2000, bls. 3−4)  

en meginmarkmið starfsþróunar ættu alltaf að snúast um að auka námsgæði 

nemenda og árangur þeirra (Guskey, 2000, bls. 16) Starfsþróun snýst um að 

efla kennara í starfi sínu til að ná þessum markmiðum. Fyrir 18 árum hélt 

Guskey (2000, bls. 19) því fram að aldrei áður í sögu menntastofnananna hefði 

starfsþróun kennara skipt eins og miklu máli og taldi hann ástæðurnar vera 

aukna þekkingu (e. expanding knowledge base) og umbætur í skólastarfi sem 

krefjist þess að kennarar þróist í starfi sínu. Það rímar við það sem aðrir 

fræðimenn hafa að segja um þær áskoranir sem skólar standa frammi fyrir á 

21. öldinni og ætla má að þörfin fyrir starfsþróun kennara sé síst minni nú en 

fyrir tveimur áratugum. Í grein Guskey er einnig talað um mikilvægi þess að 

starfsþróun sé byggð á skýrum markmiðum og að viðhorf kennara til 

starfsþróunar verði að vera jákvætt. Til að starfsþróun sé gagnleg og hafi 

tilætlaðan árangur verði tilgangur og markmið að vera skýr. Þannig sé ekki rétt 

að tala um starfsþróun ef um röð af óskyldum verkefnum er að ræða þar sem 

markmið og tilgangur er óljós (Guskey, 2000, bls. 17; Rósa Eggertsdóttir, 

2013, bls. 174). Tækifæri til starfsþróunar er fyrir hendi í daglegu starfi 

kennara, þegar þeir setja upp kennsluáætlanir, skipuleggja námsmat, , fylgjast 

með hegðun nemenda í kennslustofunni og eiga samtal við samkennara og 

skólastjórnendur (Guskey, 2000, bls. 19).  
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Það er í höndum menntasamfélagsins að nýta tæknina á þann hátt að hún stuðli 

að auknu námi nemenda. Ákveðinn tregða virðist vera meðal skóla og kennara 

hvað varðar að nýta nýja tækni þegar hún kemur fyrst fram. Nauðsynlegt er að 

aðlaga nýtingu á tækninni að þeim námsmarkmiðum sem leitast sé við að ná. 

Sú aðlögun eða innleiðing getur tekið tíma og nauðsynlegt er fyrir kennara að 

prófa sig áfram, hafa augun opin fyrir möguleikunum og takmörkunum sem 

tæknin býður upp á og vera tilbúin til að takast á við áhættuna sem fylgir því 

að innleiða nýtt fyrirbæri í kennslustofuna. Til þess þarf að standa betur að 

þjálfun (símenntun) kennara hvað varðar nýtingu á tækninýjungum (Spector, 

Merill, Elen, Bishop, 2014, bls. vii−viii).  

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Íslandi þar sem sjónum er 

beint að símenntun kennara og enn færri sem horfa sérstaklega til kennara á 

framhaldsskólastigi. Árið 2006 framkvæmdi samstarfsnefnd um 

endurmenntun kennara könnun og leiddu niðurstöður hennar í ljós að 38% 

þátttakenda voru ánægðir eða mjög ánægðir með framboð endurmenntunar 

sem í boði var í þeirra grein. Meirihluti þátttakenda (50%) segist kjósa að sækja 

endurmenntunarnámskeið í sinni grein, einn þriðji (20%) kennslufræðileg 

námskeið í sinni grein en mun færri lýstu yfir áhuga á námskeiðum í UT. Flestir 

þátttakendur voru þeirrar skoðunar að 1−5 daga endurmenntunarnámskeið 

myndu gagnast best (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 

11−12). 

Árið 2000 birtu Peat og Fernandez grein sem fjallar um mikilvægi þess 

að nýta UT í kennslu í líffræði. Rannsóknin sem greinin byggir á er gerð í 

Ástralíu og þó að greinin sé 17 ára gömul er enga að síður áhugavert að skoða 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem hún beinir sjónum að nýtingu UT við 

líffræðikennslu. Helstu niðurstöður Peat og Fernanex voru þær að nýting UT 

við líffræðikennslu feli í sér hafsjó möguleika og tækifæra sem ekki er hægt að 

líta fram hjá. Með markvissri nýtingu UT við líffræðikennslu megi stuðla að 

aukinni starfsánægju og starfsþróun meðal kennara. Á sama tíma aukist gæði 

náms og árangur nemenda verði betri (Peat og Fernandex, 2000, bls. 72−73).  

Starfsþróun kennara virðist vera stór hindrun þegar kemur að 

innleiðingu og notkun UT í skólastarfi (Watson, 2001, bls. 179). Í grein 

Watson er fjallað um starfsþróunarlíkön (e. model of professional 

development) og á hvaða hátt þau geti stutt við innleiðingu UT í skólum. Þó 

að greinin sé komin til ára sinna er áhugavert að rýna í hana og sjá hvaða 

hugmyndir fræðimenn höfðu um innleiðingu upplýsingatækni í skólastarfi á 
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þessum árum. Watson talar um að líkön sem felist í því að innleiða UT á þann 

hátt að einungis sé verið að gera sömu hlutina með nýjum verkfærum (e. re-

tooling) skili litlum árangri. Áhrifaríkara sé að styðjast við líkön þar sem 

áhersla er lögð á að hugsa hlutina upp á nýtt með umbótum (e. re-forming) 

(Watson, 2001, bls. 180−181). Watson heldur því fram að til að UT skili 

árangri í skólastarfi sé nauðsynlegt að taka til endurskoðunar þær aðferðir sem 

verið sé að beita við innleiðingu en einnig með hvaða hætti stuðlað sé að 

starfsþróun kennara (Watson, 2001, bls. 182).  

7.2 Lærdómssamfélög og menntabúðir   

Hugtakið um skólann sem faglegt lærdómssamfélag má rekja til Shirley Hord 

(1997). Lærdómssamfélag (e. professional learning community) byggir á 

samfélagi fagfólks sem lærir hvert af öðru og með hvert öðru með það að 

markmið að bæta árangur af starfi sínu, eða með öðrum örðum til að efla nám 

nemenda sinna. Til að hægt sé að tala um lærdómssamfélag er mikilvægt að 

hópurinn hafi sameiginlega sýn, vinni saman og skapi menningu þar sem sífellt 

er leitað leiða til að bæta starf innan skólans (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013, bls. 37; Hord, 1997, bls. 24). ,,Í lærdómssamfélagi er ákveðið námsferli 

sem byggt er á sameiginlegri ígrundun um daglegt starfi og endurmati“ (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 38). Ferli lærdómssamfélaga byggist á 

fjölmörgum þáttum og samband þeirra má sjá á mynd 9. 

 

Mynd 9: Þættir sem hafa áhrif á og stuðla að virku lærdómssamfélagi 
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 38) 
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Í skilgreiningunni á starfsþróun sem birt er í kaflanum hér á undan kemur fram 

að lærdómssamfélg stuðlar að jákvæðri starfsþróun. Starfsþróun gerist ekki í 

tómarúmi og er að miklu leyti háð þeim skilyrðum sem skólar skapa kennurum 

til að að vaxa í starfi. Skólar sem skapa kennurum öflug skilyrði til starfsþroska 

og -þróunar eru skólar sem byggja á hugmyndum lærdómssamfélaga: lifandi 

samfélög sem læra og þar sem starfsmenn og nemendur læra og þroskast hver 

af öðrum (Rúnar Sigþórsson, 2004, án bls).  

Það er þekkt innan menntakerfisins, og fleiri greina, að ekki er nóg að 

fyrirskipanir um umbætur komi að ofan, til þess að umbætur verði að veruleika 

er nauðsynlegt að grasrótin, það er kennarar, sjái tilgangi í því umbótastarfi 

sem unnið er að. Því er eins farið með innleiðingu og eflingu á UT notkun í 

skólastarfi. Ef að kennarar sjá ekki hag í því að notfæra sér tæknina til að efla 

nám nemenda er ólíklegt að þeir eyði miklum tíma eða vinnu í að tileinka sér 

nýjungar sem tengjast tæknistuddu námi. Í verkinu hefur hingað til verið reynt 

að sýna fram á að ekki verði litið framhjá þeirri staðreynd að tæknin er komin 

til að vera og að tækniframþróun hefur gjörbreytt því samfélagi sem við lifum 

í. Menntakerfið getur ekki litið framhjá þessum staðreyndum og er mikilvægt 

að skólakerfið haldi áfram að þróast og aðlagast tæknisamfélaginu. En 

skólaþróun er flókið ferli og nauðsynlegt að hafa kennara með í ráðum.  

Menntabúðir hafa verið áberandi í íslensku skólasamfélagi undanfarin 

misseri. Ef til vill er ástæða þess sú að kennarar hafa lengi kallað eftir sterkari 

tengslamyndun meðal félaga og menntabúðir er kjörin vettvangur til þess að 

skapa jafningjaumhverfi þar sem hægt er að skipast á þekkingu, prófa sig áfram 

með ýmis ný viðfangsefni og stuðla að tengslamyndun og samvinnu hjá þeim 

sem eru að þreifa sig áfram með nýja hluti (Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 2013, án 

bls), s.s. UT í skólastarfi.  

,,Menntabúðir er samkoma þar sem fólk kemur saman til þess að miðla 

af eigin reynslu og þekkingu og afla sér fróðleiks frá öðrum þátttakendum“ 

(Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 2013, án bls). Lýsing og umfjöllun um 

menntabúðum birtast m.a. í skrifum Fonseca þar sem hann segir frá 

hugmyndum og þróun á EduCamp. EduCamp eru menntabúðir sem þróuðust 

út frá námskeiðaröð eða vinnusmiðjum sem haldnar voru árið 2007. 

Þátttakendur þessara vinnusmiðja lærðu hver af öðrum og með hver öðrum á 

hina ýmsa þætti sem sneru að UT í tengslum við nám og kennslu. Í grein sinni 

lýsir Fonseca því hversu áhrifaríkara er að læra af því að eiga samtal og 

samskipti við jafningja fremur en að hlusta á aðila sem miðlar sinni þekkingu 
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áfram (Fonseca, 2011, án bls). Hugmyndir um menntabúðir tengjast þannig og 

skarast við hugmyndir um lærdómssamfélög, hugsmíðahyggju og eru mjög í 

anda Vygotskys sem leggur áherslu á nám sem félagslegt og menningarlegt 

ferli (Vygotsky, 1978, bls. 7).  

Fyrstu menntabúðirnar hér á landi voru haldnar af Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands árið 2013.  Í kjölfarið hefur sprottið upp röð menntabúða á 

vegum grunnskóla á Eyjafjarðasvæðinu (Eymennt) og á austurlandi 

(Austmennt). Einnig veit höfundur til þess að í Menntaskólanum á Akureyri 

og í Háskólanum á Akureyri hefur verið hleypt af stokkunum innanhús 

menntabúðum sem er ætlað að skapa vettvang til félagafræðslu tengdri UT og 

öðrum þáttum skólastarfsins og efla í leiðinni lærdómssamfélag innan skólans. 

7.3 Samantekt  

Færa má rök fyrir því að vettvangur líkt og skapaður er með menntabúðum geti 

verið sérlega mikilvægur fyrir starf framhaldsskólakennara. Vegna eðli 

starfsins má velta því fyrir sér hvort að framhaldsskólakennurum sé hættara 

við því að einangrast í starfi en til að mynda grunnskólakennurum? Í 

framhaldsskólum er hver kennari sérfræðingur í sínu fagi, ólíkt því sem 

algengara er í grunnskólum þar sem kennarar sjá um kennslu ólíkra greina og 

starfa gjarnan saman í teymum.  

Höfundur þessa verks telur eflingu lærdómssamfélaga, hvort heldur sem 

er innan stofnanna eða janvel innan ólíkra fagreina, spila lykilhlutverk í því að 

efla og viðhalda UT notkun sem byggir á kennslufræðilegri, tæknilegri og 

fagþekkingu kennara eins og TPACK líkanið gerir ráð fyrir. 

Í kafla 10.3 Lífmennt, verður gerð grein fyrir hugmyndum um 

menntabúðir fyrir líffræðikennara á framhaldskólastigi þar sem sérstök áhersla 

er lögð á UT notkun í skólastarfi. Þessi kafli kemur til með að styðja við þær 

hugmyndir.  
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8. Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvaða rannsóknaraðferð var beitt við 

rannsóknina og hvers vegna. Farið verður yfir með hvaða hætti gagna var aflað, 

gerð grein fyrir mælitæki rannsóknarinnar og síðast en ekki síst verður fjallað 

um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

8.1 Markmið og aðferðafræðileg nálgun 

Valið var að styðjast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem sú aðferð 

hentar vel til að fá yfirlit um viðhorf þátttakenda, en markmið rannsóknarinnar 

var eins og áður hefur komið þríþætt: 1) Athuga í hversu miklum mæli og í 

hvaða tilgangi UT er nýtt við líffræðikennslu á framhaldsskólastigi, 2) skoða 

hvað hefur áhrif á UT notkun líffræðikennara og 3) koma fram með hugmyndir 

um hvernig hægt er að auka UT notkun við líffræðikennslu.  

Ástæða þess að þýðið nær aðeins til líffræðikennara á 

framhaldsskólastigi er vegna þess að reynsla höfundar sem kennara á því 

skólastigi og upplifun hans á því að ólíkar faggreinar þarfnist töluvert ólíkrar 

nálgunar hvað varðar notkun upplýsingatækninnar svo vel sé. 

8.2 Gagnaöflun  

Rafræn spurningakönnun var send út til 60 einstaklinga (N=60) þann 17. janúar 

2018 með tölvupósti. Viku síðar, 24. janúar, höfðu einungis 16 svör borist og 

var því sendur út annar póstur (fylgiskjal 2) þar sem ósk um þátttöku var 

ítrekuð.  Þriðja og síðasta ítrekun (fylgiskjal 3) um þátttöku var send 7. febrúar 

og könnunin lokaði á miðnætti föstudaginn 9. febrúar. Eftir að 

spurningakönnun lokaði höfðu 22 svarað könnuninni eða 37% þýðisins.  

Spurningakönnunin (fylgiskjal 4) var send til 60 kennara, við 27 

framhaldsskóla sem allir áttu að það sameiginlegt að kenna líffræði á 

framhaldsskólastigi. Skráðir líffræðikennarar í hverjum skóla fyrir sig voru frá 

einum í minnstu skólunum og upp í átta í þeim stærstu. Þar af voru 47 kvenkyns 

(78%) og 13 karlkyns (22%). Netföngum var aflað af heimasíðum 

framhaldsskólanna en ef upplýsingar um líffræðikennara komu ekki fram þar 
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var haft samband við tiltekinn skóla símleiðis. Í einhverjum tilvikum voru 

kennarar skráðir sem náttúrufræðikennarar og þeir hafðir með í úrtakinu.  

Í flestum tilfellum var tekið fram á heimasíðu skólana kennslufag 

viðkomandi en í einhverjum tilfellum stóð aðeins raungreinakennari eða 

jafnvel kennari. Einn kennari hafði samband til baka og sagðist aldrei hafa 

kennt líffræði á framhaldsskólastigi og var því fjarlægður úr þýðinu.  

Mælitæki 

Rafræna spurningakönnunin var sett upp í Microsoft Forms og rafrænn linkur 

sendur út á þátttakendur. Könnunin innihélt 20 krossaspurningar og í sex þeirra 

var boðið upp á opinn svarmöguleika. Svör þátttakenda í könnuninni voru 

ópersónurekjanleg. Höfundur samdi spurningarnar sjálfar með 

rannsóknarspurningar verksins til hliðsjónar. Megin viðfangsefni 

spurningalistans voru:  

1) Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

2) Viðhorf kennara til notkunar UT við kennslu í líffræði og ávinnings af 

slíkri notkun  

3) Eðli rafrænna kennslugagna 

4) Viðhorf kennara til stuðnings varðandi UT notkun, símenntunar og 

menntabúða.  

Spurningar 1−3 sneru að þátttakendunum sjálfum, aldri þeirra, kyni og 

starfsaldri. Til að svara rannsóknarspurningunni í hve miklum mæli er UT nýtt 

við líffræðikennslu í íslenskum framhaldsskólum? var horft til svara við 

spurningum 4, 5, og 6 og til að svara því í hvaða tilgangi UT er nýtt við 

líffræðikennslu í framhaldsskólum var horft til svara við spurningu 7. 

Til að svara rannsóknarspurningunni hvað hefur áhrif á það í hversu 

miklum mæli kennarar nota UT við kennslu í líffræði var horft til svara við 

spurningum 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18. Spurningar 17, 18 og 19 

koma inn á áhrif símenntunar á UT notkun kennara.  

Síðasta rannsóknarspurningin snýr að því að skoða með hvað hætti megi 

auka notkun UT meðal líffræðikennara í framhaldsskólum til að svara því var 

horft til spurninga 17, 18, 19 og 20.  

Ekki svöruðu allir 22 þátttakendurnir öllum spurningunum. Spurningu 8 

og 19 svöruðu 20 einstaklingar og 21 svöruðu  spurningu 11 og 12. 
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Meðalsvartími var 6:02 mínútur. Í þremur tilfellum var opni svarmöguleikinn 

annað nýttur.  

8.3 Lýsing þátttakenda  

Tafla 1: Þátttakendur í rafrænni spurningakönnun  

Kyn Kona 

Karl 

16 

6 

73% 

27% 

Aldur  <30 ára 

30−49 ára 

40−49 ára 

50−59 ára 

> 60 ára 

0 

8 

7 

6 

1 

0% 

36% 

32% 

27% 

5% 

Starfsaldur  

við kennslu 

<5 ár 

5−9 ár 

10−19 ár 

20−29 ár 

>30 ár 

6 

8 

5 

0 

3 

27% 

36% 

23% 

0 % 

14% 

 

Kynjahlutfall svarenda eru í góðu samræmi við kynjahlutfall úrtaksins (kvk 

78% og kk 22%). Enginn þátttakenda var undir þrítugu og aðeins einn yfir 

sextugu. Meirihluti kennara hafði lengri starfsreynslu en 10 ár eða 73%.  

8.4 Áreiðanleiki og annmarkar rannsóknarinnar 

Ekki er víst að upplýsingar á heimasíðum skólanna séu allar uppfærðar og e.t.v. 

hafa einhverjir líffræðikennarar ekki verið teknir með í úrtakið sökum þessa. 

Þá er einnig mögulegt að úrtakið hafi náð til kennara sem eru í leyfi frá störfum 

og skoða póstinn sinn ekki reglulega. Að lokum gæti úrtakið hafa náð til fleiri 

kennara en þessa eina sem sendi rannsakanda póst um að hann væri ekki að 

kenna líffræði og uppfyllti því ekki skilyrði til þátttöku.  

 Svarhlutfall spurningakönnunarinnar var aðeins 37%. Lágt svarhlutfall 

virðist vera algengt vandamál í rafrænum spurningakönnun í dag, sérstaklega 

þegar kemur að námsritgerðum. Þannig fékk Ingunn Helgadóttir, sem skilaði 

lokaverkefni sínu til til M.Ed.-prófs við Háskóla Íslands í október 2015, aðeins 
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39% svarhlutfall (Ingunn Helgadóttir, 2015, bls. 59). Rannsókn hennar var af 

svipuðu meiði og sneri að notkun UT og miðla í viðskipta- og hagfræðigreinum 

í framhaldsskólum á Íslandi. Þau Ásrún, Michael og Samuel fengu ívið hærra 

svarhlutfall í sinni rannsókn frá 2002 (sem fjallað var um í kafla 3.5) eða 47% 

(Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel C. Lefever, 2004, bls. 231). 

Eins og þau nefna í sinni rannsóknargrein þarf e.t.v. að endurskoða hvað teljist 

ásættanleg svörun þegar beitt eru rafrænum spurningakönnunum þar sem erfitt 

er að mæla hversu margir fá raunverulega beiðni um þátttöku (Ásrún 

Matthíasdóttir,  Michael Dal og Samuel C. Lefever, 2004, bls. 237). 

Hvað varðar áreiðanleika könnunarinnar var reynt að hafa hana einfalda 

og stutta til að reyna stuðla að því að þátttakendur lykju við að svara öllum 

spurningum. Eftir á að hyggja sér rannsakandi að gott hefði verið að spyrja um 

menntun og hæstu prófgráðu þátttakenda, það hvort þátttakendur hafa 

kennsluréttindi eða eru í kennsluréttindanámi og einnig hefði mátt spyrja 

ítarlegra um ákveðna þætti til að geta greint svörin betur.  

Eftir á að hyggja hefði verið gott að bjóða upp á svarmöguleika sem 

tengjast hæfniþáttum 21. aldar þegar spurt var um markmið með notkun UT 

við kennslu og einnig hvort að kennarar teldu UT notkun hefði einhver 

neikvæð áhrif á nám og kennslu.  
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9. Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rafrænu spurningakönnunarinnar 

sem send var þátttakendum en niðurstöðurnar voru unnar í Excel töflureikni. 

Lýsandi tölfræði er notuð við framsetningu gagnanna og niðurstöður birtar í 

súluritum og töflum.  

Niðurstöðukaflanum er skipt í tvo kafla og fyrstu kaflinn snýr að notkun 

UT við líffræðikennslu. Farið verður yfir niðurstöður sem varpa ljósi á almennt 

viðhorf líffræðikennara til notkunar UT við kennslu og skoðað í hversu miklum 

mæli þeir nýta tæknina.  Því næst verður farið yfir markmið og ávinning sem 

þátttakendur telja að hljótist af því að nýta tæknina við kennslu og með hvaða 

hætti þeir nýta tæknina (eðli rafrænna kennslugagna). Seinni niðurstöðukaflinn 

snýr að ytri þáttum sem hafa áhrif á UT notkun kennara og áherslu vinnustaðar 

á slíka notkun. Þá verða niðurstöður sem tengjast símenntun og starfsþróun 

skoðaðar. 

 Í lok kaflans verður gerð grein fyrir niðurstöðum sem tengjast 

upplýsingatæknimiðuðu líffræðimenntabúðum. Höfundur sér fyrir sér að slíkar 

menntabúðir, hér eftir kallaðar Lífmennt, gætu aukið UT notkun 

líffræðikennara á framhaldsskólastigi og nánar verður fjallað um hugmyndina 

í umræðukafla að niðurstöðukafla loknum.  
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9.1 Notkun UT við líffræðikennslu  

Almennt viðhorf til notkunar UT við kennslu í líffræði  

Í fyrstu spurningunni (sem sneri ekki að bakgrunn þátttakenda) var spurt um 

hversu vel þeim fyndist líffræði til þess fallin að hægt væri að nýta UT við 

kennslu í faginu. Meirihluta finnst líffræði vel til þess fallin að hægt sé að nýta 

tæknina. 36% eru þeirrar skoðunar að fagið bjóði mjög auðvelda upp á notkun 

og samþættingu UT og  50% finnst fagið bjóða auðvelda upp á slíkt. 14% svara 

því að þeim finnist fagið hvorki henta né illa fyrir UT notkun.  

Spurt var hversu mikilvægt þátttakendum fyndist að nota UT við 

líffræðikennslu og voru fimm svarmöguleikar í boði: mjög mikilvægt, nokkuð 

mikilvægt, hvorki/né, ekki mjög mikilvægt og alls ekki mikilvægt. 

Þátttakendur telja það ýmis mjög mikilvægt (27%) eða nokkuð mikilvægt 

(73%) að nota UT við kennslu í líffræði og skiptast svörin því niður á tvo fyrstu 

valmöguleikana. 

Þegar spurt var um í hversu miklum mæli kennararnir nota UT fengust þau 

svör að 55%  segjast nota UT í miklum mæli, 36% hvorki í litlum né miklum 

mæli og 9% í litlum mæli (sjá mynd 10). Enginn svaraði því að hann noti UT 

í mjög miklum mæli né í mjög litlum mæli. 

  

55%

36%

9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Í miklum mæli Hvorki í miklum né
litlum mæli

Í litlum mæli

Í hversu miklum mæli telur þú þig nota 
upplýsingatækni við kennslu í líffræði?

Mynd 10: Niðurstöður. Notkun UT við líffræðikennslu meðal 
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Af þeim sem kenna aðra áfanga en líffræði (68%) segjast 47% nota UT í 

miklum mæli, 33% hvorki í miklum né litlum mæli, 13% í litlum mæli og einn 

þátttakandi segist nota UT í mjög litlum mæli. Ekki var spurt um hvaða fag eða 

fög önnur en líffræði þátttakendur kenna. 

Markmið og ávinningur af notkun UT við kennslu   

Niðurstöður svara við því í hvaða tilgangi kennarar nýta UT við kennslu í 

líffræði má sjá á töflu 2. Þátttakendur voru beðnir um að haka við alla þá 

valmöguleika sem áttu við. Mikill meirihluti eða 90% segist nota UT til að 

auka fjölbreytni og brjóta kennsluna upp. 77% nota UT til að gera námið 

skilvirkara fyrir nemendur, 64% til að veita nemendum raunveruleg eða raunsæ 

verkefni og 59% til að halda áfram að þróast í starfi og viðhalda starfsánægju. 

50% segjast nota UT við kennslu til að höfða til þarfa ólíkra nemenda og við 

að auðvelda samskipti milli nemenda og/eða kennara. Færri segjast nota 

tæknina til að umbuna nemendum (41%) eða til að ná til fjarnema (36%). Ekki 

var athugað hversu stórt hlutfall þátttakenda sinnti fjarnámskennslu til viðbótar 

við staðarnám. 

Tafla 2: Niðurstöður. Tilgangur með notkun UT við kennslu í líffræði 

Markmið með notkun UT við kennslu  Tíðni % 

Til að gera námið skilvirkara fyrir nemendur 

 

17 77 

Til að veita nemendum raunveruleg/raunsæ 

verkefni 

 

14 64 

Til að höfða til þarfa ólíkra nemenda 

  

11 50 

Til að auðvelda og auka samskipti nemenda sín 

á milli og/eða við kennarann 

11 50 

Til að ná til fjarnema 

 

8 36 

Til að auka fjölbreytni kennslunnar og brjóta 

kennsluna upp 

20 91 

Sem umbun/til skemmtunar, t.d. þegar öðrum 

verkefnum er lokið 

9 41 

Til að halda áfram að þróast í starfi og viðhalda 

starfsánægju 

13 59 
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Leitað var eftir viðhorfi þátttakenda til ávinnings af notkun UT við kennslu (sjá 

mynd 11) 21 þátttakandi af 22 svöruðu spurningunni. Mikill meirihluti, eða 

91%, voru sammála um að notkun UT skilaði sér mjög mikið (14%) eða mikið 

(76%) í auknum gæðum til náms.  

 

Mynd 11: Niðurstöður. Ávinningur af notkun UT við kennslu 

Mikill meirihluti (90%) er sammála um að notkun UT við kennslu skilar sér í 

fjölbreyttari verkefnavinnu nemenda. Skiptust svör þannig að 42% telja notkun 

UT við kennslu skila sér mjög mikið í fjölbreytileika verkefna og 48% telja 

það skila sér mikið. Aðeins 5% telja notkun UT hvorki hafa áhrif á 

fjölbreytileikann né draga úr honum og 5% telja lítil tengst milli UT notkunar 

og fjölbreytileika verkefna.  

Þegar niðurstöður hvað varðar notkun UT og tengsl við starfsánægju eru 

skoðuð sést að 76% telja UT og notkun hennar við kennslu stuðla að aukinni 

starfsánægju (mjög mikið: 19%, mikið: 57%). Aftur á móti telja 14,3% UT 

notkun hvorki efla starfsánægju né draga úr henni en 9,5% finnst notkunin efla 

starfsánægju þeirra sem kennara lítið.  
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Eðli rafrænna kennslugagna  

Tvær spurningar sneru að eðli rafrænna kennslugagna. Í annarri spurningunni 

var spurt hvaða kennslugögn þátttakendur hefðu einhvern tímann prófað notað 

við kennslu og í hinni var leitað eftir því hvaða rafrænu kennslugögn 

þátttakendur nota reglulega. Niðurstöður þessara spurninga sýna glöggt að 

glærugerðarforrit (s.s. power point) er vinsælasta og mest notaða rafræna 

kennslugagnið. Allir þátttakendur svöruðu því játandi að nota 

glærugerðarforrit reglulega við kennslu. Á hæla slíkra forrita fylgja gagnvirk 

verkefni eða próf sem 21% segjast hafa notað og 17% nota reglulega og 

utanumhald áfanga (s.s. moodle) sem 19% segjast hafa notað en 17% segjast 

nota reglulega. 

Tafla 3: Niðurstöður. Eðli rafrænna kennslugagna 

Rafræn kennslugögn 
Hefur notað við 

kennslu 

Notar 

reglulega við 

kennslu 

 tíðni % tíðni % 

Glærugerðarforrit  

 

22 100 22 100 

Gagnvirk eða rafræn verkefni/próf  

 

21 95 17 77 

Utanumhald áfanga  

 

19 86 17 77 

Forrit sem bjóða upp á sköpun 

nemenda  

7 32 3 14 

 

Vefumræður nemenda/kennara 

 

6 7 1 4.5 

Fjarfundarbúndaður/skype  

 

5 23 2 9 

Gagnvirk glæruforrit 
4 18 1 4.5 

 

Hermilíkön 

 

4 18 0 0 

Sýndarveruleiki 

 

3 14 1 4.5  

Þrívíddarprentun  1 4.5  0 0 
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9.2 Áhrifaþættir og starfsþróun  

Áhrifaþættir hvað varðar notkun UT meðal líffræðikennara 

Svör við því hvaða þættir hefur áhrif á notkun kennara á UT við líffræðikennslu 

má sjá á mynd 12. Það sem virðist hafa áhrif á flesta þátttakendur er mikill 

undirbúningstími (50%), tækjabúnaður til eigin nota (45%) og vöntun á 

tæknilegri aðstoð (41%). Þá svara 32% þátttakendur því að þeirra eigin 

tækjabúnaður hafi áhrif á notkunina og 27% nefna óöryggi sem áhrifavald.  

Einn þátttakenda nýtti sér valmöguleikann annað og svaraði ,,vantar 

upplýsingar um hvað er í boði“. Er líklegast að kennarinn eigi þar við um að 

honum finnist vanta upplýsingar um sniðug forrit, öpp eða leiðir sem hægt er 

að fara til að nýta UT þannig að hún styðji við nám og kennslu í líffræði. 

 

Mynd 12: Niðurstöður. Áhrif á notkun UT við kennslu í líffræði 
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Spurt var: Hvar leitarðu helst eftir aðstoð með vandamál sem lúta að notkun 

UT í kennslu? Flestir , eða 77% virðast leita eftir aðstoð hjá samkennurum 

innan skólans og kemur þar ekki fram um hvort er að ræða kennara í faginu 

eða utan þess. Aðeins einn þátttakandi segist leita eftir tæknilegri aðstoð eða 

aðstoð sem lýtur að UT hjá öðrum líffræðikennurum utan skólans. Helmingur 

þátttakenda segist leita sér aðstoðar á Netinu og 36% segist nýta sér UT 

ráðgjafa skólans. Sjá frekari niðurstöður á mynd 13 

Mynd 13: Niðurstöður. Aðstoð við notkun UT  

Spurt var um hvaða þættir myndu stuðla að aukinni notkun UT við kennslu (sjá 

mynd 15). Flestir, eða 86%, töldu að símenntunarnámskeið tengd UT myndi 

auka notkun þeirra á tækninni. 68% nefndu aukna tæknilega aðstoð, 59%  meiri 

stuðning og samtal meðal líffræðikennara og 54% töldu meiri 

undirbúningstíma skila sér í aukinni UT notkun. Tæplega helmingur 

þátttakenda (46%) telur öflugri tækjabúnað stuðla að aukinni notkun. Þá telja 

32% öflugri tækjabúnað nemenda áhrifaþátt en aðeins 14% kalla eftir meiri 

stuðning frá skólastjórnendum.  
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Hvar leitarðu helst eftir aðstoð með vandamál sem lúta 
að notkun uppplýsingatækni í kennslu? 
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Mynd 14: Niðurstöður. Ytri þættir sem hafa áhrif á UT notkun við kennslu 

Áhersla vinnustaðar á UT  

Leitað var svara við því hversu mikla áherslu þátttakendur teldu skólann sem 

þeir starfa við leggja á notkun UT við nám og kennslu. 55% þátttakenda 

svöruðu því játandi þegar spurt var hvort það væru starfandi UT ráðgjafar við 

skólann sem þeir kenna við. 32% svöruðu spurningunni neitandi og 14% 

sögðust ekki vita til þess.  

Á mynd 15 má sjá niðurstöður tveggja spurninga. Annars vegar var spurt 

um áherslur skóla á UT notkun og hins vegar um þann stuðning sem kennurum 

þætti þeim sýndur þegar kæmi að UT notkun við nám og kennslu.  

50% svöruðu því að þeim þætti skólinn leggja mjög mikla áherslu (5%) 

eða mikla áherslu (45%) á notkun UT við nám og kennslu. Eins og sést á 

meðfylgjandi mynd svöruðu 32% að þeim þætti skólinn hvorki leggja áherslu 

á UT notkun né draga úr henni en 14% töldu skólann sinn leggja litla áherslu 

á UT notkun við nám og kennslu.  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í þann stuðning sem þeim fyndist 

þeim vera veittur varðandi notkun UT við kennslu í skóla sínum svöruðu 

aðeins 27% því að þeim væri sýndur mjög mikill eða mikill stuðningur. 36% 
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Hvað af eftirtöldu telur þú að myndi auka notkun þína 
á upplýsingatækni við kennslu í líffræði? 
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svaraði því að þeim fyndist þeim hvorki fá lítinn stuðning né mikinn (hlutlaus) 

og sama hlutfall svaraði því að þeir upplifðu lítinn eða mjög lítinn stuðning 

varðandi notkun UT við kennslu hjá þeim skóla sem þeir starfa við (sjá mynd 

15). 

 

Mynd 15: Niðurstöður: áhersla og stuðningur við UT notkun 

Tengsl símenntunar og starfsþróunar við UT  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu sótt sí- eða 

endurmenntunarnámskeið sem snertu UT á einhvern hátt síðastliðin 2 ár. 45% 

svöruðu þeirri spurningu játandi en 55% neitandi.  

Í beinu framhaldi var spurt um hvernig þau símenntunarnámskeið sem 

sneru að UT hefðu nýst þátttakendum í kennarastarfinu. Boðið var upp á 

svarmöguleikann á ekki við (hef ekki sótt slík námskeið). Ellefu völdu þann 

svarmöguleika, en þó höfðu tólf svaraði því neitandi að hafa sótt slík námskeið 

í spurningunni á undan. Tekið skal fram að aðeins 20 svöruðu þessari 

spurningu (heildarúrtak könnunar: n= 22). Þeir sem völdu aðra svarmöguleika 

en á ekki við voru því samtals níu. Svör þeirra skiptust þannig að tveir (22%) 

töldu námskeiðið/in hafa nýst þeim mjög vel í starfi, fimm (56%) töldu það 

hafa nýst vel í starfi en tveimur (22%) fannst námskeiðin hafa nýst sér lítið í 

starfi.  
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UT líffræði menntabúðir  

Í lok spurningakönnunarinnar var leitað eftir svörum við því hversu jákvæðir 

kennararnir væru gagnvart upplýsingatæknimiðuðum líffræðimenntabúðum 

og hversu líklegt væri að þeir myndu sækja slíkar menntabúðir. Meirihluti 

töldu mjög líklegt (36%) eða nokkuð líklegt (50%) að þeir myndu sækja UT 

menntabúðir. Tveir þátttakenda sögðust ekki geta myndað sér skoðun um það 

að svo stöddu og einn svaraði því að frekar ólíklegt væri að hann myndi sækja 

slíkar menntabúðir (sjá mynd 16).  
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eingöngu að notkun upplýsingatækni í líffræðikennslu þar 

sem markvisst væri sýnt og skipst á hugmyndum á því 
hvernig hægt er að nýta möguleika tækninnar við 

líffræðikennslu á framhaldskólastigi?

Mynd 16: Niðurstöður. Áhugi á upplýsingatæknimiðuðum 
líffræðimenntabúðir  
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10. Samantekt og umræða  

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum og tengja 

við niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp 

með eru eftirfarandi:  

1. Í hve miklum mæli er UT nýtt við líffræðikennslu í íslenskum 

framhaldsskólum? 

2. Í hvaða tilgangi er UT nýtt við líffræðikennslu í framhaldsskólum? 

3. Hvað hefur áhrif á það í hversu miklum mæli kennarar nota UT við 

kennslu í líffræði? 

4. Hvernig er hægt að auka notkun UT í líffræðikennslu í 

framhaldsskólum? 

10.1 Notkun og markmið UT við líffræðikennslu 

Til að svara tveimur fyrstu rannsóknarspurningunum, í hve miklum mæli og í 

hvaða tilgangi UT er notuð við líffræðikennslu, er horft til niðurstaðna í fyrri 

niðurstöðukaflanum hér að ofan (9.1.). 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um mikilvægi þess að 

nýta UT við líffræðikennslu en þrátt fyrir það eru einungis 55% sem segjast 

nota UT í miklum mæli við kennslu. Helstu áhrifaþættir virðast vera mikill 

undirbúningstími, vöntun á tæknilegri aðstoð og sá tækjabúnaður sem kennarar 

hafa til eigin nota. Nánar verður komið inn á þessa þætti í kaflanum um 

áhrifaþætti (10.2). 

Þó að 55% kennara segist nota UT í miklum mæli við kennslu í líffræði 

en 47% í öðrum fögum er þó ekki hægt að draga þá ályktun að notkun UT við 

líffræðikennslu sé meiri en notkunin í öðrum fögum. Hafa skal í huga að sjö 

kennarar svöruðu því neitandi að kenna aðra áfanga en líffræði og erfitt er að 

segja hversu upplýsingatækni sinnaðir þessir kennarar eru, m.ö.o. hvort þeir 

eru þeir sem segjast nota UT við líffræðikennslu mjög mikið, mjög lítið eða 

allt þar á milli.  

Þegar kennarar voru inntir eftir svörum um í hvaða tilgangi þeir nýttu 

tæknina kom í ljós að flestir virðast nýta sér UT til að auka fjölbreytni 
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kennslunnar, gera námið skilvirkara fyrir nemendur og veita nemendum 

raunveruleikatengd verkefni.  

Áhugavert er að rýna í niðurstöður sem varða eðli rafrænna 

kennslugagna. Þegar þau eru greind má sjá að flest gögnin eru þess eðlis að 

þau bjóða ekki upp á mikla sköpun eða frumkvæði af hálfu nemandans. 

Algengast var að kennarar nýttu glærugerðarforrit, gagnvirk verkefni/próf og 

einhvers konar snjallskipulag til utanumhalds áfanga. Í 

undantekningartilvikum nýttu kennarar gagnvirk glærugerðarforrit á borð við 

Nearpod, hermilíkön eða sýndarveruleika. Aðeins þrír kennarar af 22 segjast 

reglulega nota forrit sem nemendur geta nýtt á skapandi hátt í námi sínu. Á 

þessu sviði, þ.e. hvers kyns rafræn kennslugögn líffræðikennara nota við 

kennslu, er rými til umbóta. Nemendur eru líklegri til að vera óvirkir notendur 

upplýsingatækninnar ef kennslugögn eins og þau sem eru talin upp hér ofar eru 

notuð í miklum mæli. Efla mætti sköpun og virkni nemenda til að færast nær 

tæknistuddu námi í anda hugsmíðahyggjunar sem byggir m.a. á því að 

nemendur séu virkir í því að skapa sína eigin þekkingu (Jonassen, Peck og 

Wilson, 1999, bls. 3: Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009, án, bls). Slíkar 

hugmyndir eru í takt við tillögur starfshóps um UT í skólastarfi sem leggur 

áherslu á skapandi nám (Capacent, 2014, bls. 6). Fleiri hafa talað fyrir því að 

virk notkun og sköpun nemenda með hjálp UT í stað þess að þiggja miðlun 

þekkingar frá öðrum sé mikilvæg (Ingvi Hrannar, 2017b, án bls.; Jonassen, 

Peck og Wilson, 1999, bls. 12). Slík beiting tækninnar styður einnig betur við 

hugmyndir og þjálfun hæfniþátta 21. aldarinnar (Saavedra og Opfer, 2012, bls. 

9; Voogt o.fl., 2012, bls. 410). 

10.2 Áhrifaþættir  

Markmiðið með rannsóknarspurningu þrjú (Hvað hefur áhrif á það í hversu 

miklum mæli kennarar nota UT við kennslu í líffræði?) var að greina þætti sem 

annars vegar virðast draga úr UT notkun kennara og hinsvegar þætti sem eru 

vel til þess fallnir að styðja við, efla og auka slíka notkun.  

Eins og komið var inn á hér að ofan hefur mikill undirbúningstími, 

vöntun á tæknilegri aðstoð og tækjabúnaður til eigin nota áhrif á UT notkun 

kennara. Þá tala 45% þátttakenda um að tækjabúnaður nemenda hafi áhrif á 

UT notkun þeirra. Áhugavert er að velta því fyrir sér í tengslum við hugmyndir 

ýmissa fræðimanna um kynslóð sem er fædd inn í stafrænan heim (Prensky, 
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2001, bls. 1−2) og nýja tegund mannkynsins Homo Zappiens (Venn 2007, án 

bls). Það er e.t.v. þónokkuð til í orðum Krischner og Bruyckere (2017, bls. 

136) sem telja að hugmyndir um tæknilega ofurkynslóð sem þurfi gjörólíkar 

áherslur í námi geti gert óraunhæfar kröfur til þessa hóps og það eitt og sér að 

eyða miklum tíma við tölvur og önnur snjalltæki skili sér ekki í aukinni færni 

til þess að gera marga hluti í einu, auknu upplýsingalæsi og hæfni í því að beita 

leitaraðferð í námi eins og Prensky (2011, án. bls) hefur haldið fram.  

Stuðningur við notkun kennara á UT er mikilvægur en aðeins 29% 

kennara segjast finna fyrir miklum eða mjög miklum stuðningi innan þess 

skóla sem þeim starfa í. Enn færri, eða aðeins 14%, telja að frekari stuðningur 

frá skólastjórnendum myndi auka notkun þeirra á UT við kennslu í líffræði. 

Því virðist stuðningur skólastjórnenda, a.m.k. hjá þeim 22 kennurum sem tóku 

þátt, ekki gegna lykilhlutverki sem áhrifaþáttur hvað varðar UT notkun 

kennaranna.  

Áhugavert er að sjá að 76% segjast tengja UT notkun í starfi mjög mikið 

eða mikið við aukna starfsánægju. Það að gera nýja hluti, t.a.m. að vinna 

markvisst að því að auka samþættingu tækninnar í kennslu, telst til 

starfsþróunar. Eins og fram kemur í skilgreiningu fagráðs um símenntun og 

starfsþróun kennara stuðlar slíkt að starfsánægju, hefur jákvæð áhrif á árangur 

í starfi, minnkar líkur á kulnun og brotthvarfi úr starfsstéttinni  (Vefur fagráðs 

um símenntun og starfsþróun kennara, 2012, án bls) 

55% svara því að UT ráðgjafi sé starfandi við skólann sem þeir starfa 

við en þó segjast aðeins 36% leita helst eftir aðstoð til þeirra varðandi 

vandamál sem lúta að UT og 68% telja aukna tæknilega aðstoð myndu auka 

notkun sína á UT notkun. Gefur þetta vísbendingar um að efla megi hlutverk 

UT ráðgjafa og auðvelda kennurum aðgengi að þeim eins og skýrsla starfshóps 

um UT í skólastarfi gerir ráð fyrir (Capacent, 2014, bls. 5). En eining má velta 

því fyrir sér hvort að UT ráðgjafar þurfi ekki að vera sérfræðingar á fleiri 

sviðum en í tæknimálum til þess að geta aðstoðað kennara til að ná 

kennslufræðilegum markmiðum sínum. Ráðgjafi sem sinnti bæði tækni- og 

kennslufræðilegri ráðgjöf væri e.t.v. betur til þess fallin að styðja við kennara 

við notkun UT í kennslu.  
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10.3 Lífmennt  

Til að svara fjórðu og síðustu rannsóknarspurningunni (Hvernig er hægt 

að auka notkun UT í líffræðikennslu á framhaldsskólastigi?) verður 

hugmyndarammi af UT miðuðum menntabúðum, Lífmennt, kynntur til 

sögunnar. Höfundur sér fyrir sér að með slíkum menntabúðum væri hægt að 

stuðla að öflugu lærdómssamfélagi meðal líffræðikennara á 

framhaldsskólastigi en auk þess eru menntabúðir góð leið til að stuðla að 

starfsþróun kennara (Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 2013, án bls: Fonseca, 2011, án 

bls).  

Mikilvægt er fyrir kennara að vera meðvitaða um þá möguleika sem 

felast í nýtingu UT við nám og kennslu. Það má þó ekki vera þannig að tæknin 

sjálf sé í forgrunni heldur ætti hún vera viðbót til að styðja við fagþekkingu 

kennara og leikni þeirra í því að beita mismunandi kennsluaðferðum. En 

hvernig getum við nýtt UT til að bæta nám og kennslu og tengja nám nemenda 

við þær raunverulega áskoranir sem bíða þeirra á vinnumarkaðnum? Hér er 

e.t.v. ekkert eitt svar rétt en með því að skapa vettvang, eins og lífmennt, geta 

fagkennarar hist á jafningjagrundvelli, rætt starfið og starfshætti sína á 

faglegum nótum með það meginmarkmið að bæta kennslu og þar með nám 

nemenda og markvisst auka nýtingu UT. Í þessum þáttum getur gildi 

menntabúða á borð við Lífmennt falist.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að meirihluti þátttakenda 

(86%) segjast nokkuð eða mjög líklegir til að sækja menntabúðir sem sneru að 

notkun UT í líffræðikennslu þar sem markvisst væri skipst á hugmyndum á því 

hvernig hægt er að nýta möguleika tækninnar til að efla nám nemenda og 

líffræðikennslu. 

TPACK líkanið er vel til þess fallið að styðja við uppbyggingu 

menntabúða eins og Lífmennt þar sem þau beina sjónum að fleiri þáttum en 

einungis tækninni og gera ráð fyrir samspili tækni, kennslufræði- og 

fagþekkingar. Þá getur SAMR líkanið einnig nýst til að gefa kennurum 

hugmynd um með hvaða hætti þeir eru, eða vilja, að láta nemendur sína beita 

tækninni til náms.  

Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar sem styðja við hugmyndaramma 

Lífmenntar eru m.a. þær að 27% kennara talaði um óöryggi hefði áhrif á UT 

notkun við líffræðikennslu og 50% sagði að mikill undirbúningstími spilað þar 

hlutverk. Þá telja 86% símenntunarnámskeið tengd UT vera líkleg til þess að 
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auka UT notkun þeirra við kennslu í líffræði. Einnig talaði einn kennarinn um 

að hann ,,vantar upplýsingar um hvað er í boði“. Félagafræðsla Lífmenntar 

gæti vel dregið úr óöryggi kennara og minnkað undirbúningstíma þeirra til 

muna þar sem skipst væri á góðum hugmyndum sem hægt væri að nýta sér 

beint í kennslu. Aðeins einn þátttakandi sagðist leita eftir aðstoð með vandamál 

sem lúta að notkun UT við kennslu til annarra líffræðikennara utan síns skóla. 

59% þátttakenda telja að meiri stuðningur og samtal meðal líffræðikennara 

myndi auka UT tækni notkun þeirra við kennslu í líffræði. 

Hugmyndarammi, eða drög, að Lífmennt menntabúðunum gerir fyrst og 

fremst ráð fyrir því að skapaður sé vettvangur til þar sem líffræðikennarar geta 

deilt eigin þekkingu og reynslu í óformlegu umhverfi á jafningjagrundvelli. 

Hér verður ekki farið nánar út í skipulag né uppsetningu slíkra búða þar sem 

slíkt yrði í höndum kennarana sjálfra að ákveða og útfæra. Vegna þess að 

framhaldsskólar eru staðsettir víðs vegar um landið sér höfundur fyrir sér að 

sterkur leikur væri að nota tæknina, t.d. skype, til að færa fólk saman ef það 

hefur ekki tök á því að mæta í eigin persónu. Með aukinni tækniframþróun 

gætu þátttakendur einnig tekið þátt í menntabúðum á borð við þessar með hjálp 

fjærvera (e. telepresence). 

Höfundur sér fyrir sér að hægt væri að halda Lífmennt menntabúðir í 

samstarfi við Samlíf, samtök líffræðikennara í grunnskólum, framhaldsskólum 

og háskólum. Með samstarfi við Samlíf væri líka hægt að útvíkka 

menntabúðirnar þannig að þær næðu ekki eingöngu til kennara á 

framhaldsskólastigi heldur einnig á grunn- og háskólastigi. Meginmarkmið 

félagsins er að bæta og auka líffræðikennslu á skólastigunum þremur og heldur 

félagið m.a. námskeið fyrir líffræðikennara (Samlíf, e.d., án bls.). Hugmyndir 

og markmið Samlífs ríma þannig vel við hugmyndir Lífmenntar. Með öflugu 

tengslaneti, sem Lífmennt getur skapað, er von höfundar að samtal 

líffræðikennara á framhaldsskólastigi aukist og samhliða því aukist öryggi 

þeirra og notkun á upplýsingatækni við nám og kennslu.  
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10.4 Lokaorð  

Ekki er hægt að horfa fram hjá þeirri tækni- og samfélagslegu þróun sem hefur 

átt sér stað undanfarna áratugi. Menntakerfið  verður að taka mið af þessum 

breytingum  með því að hagnýta  notkun UT við nám og kennslu.  Hafa verður 

í huga að notkun UT er ekki kennsluaðferð í sjálfu sér, ekki frekar en það að 

nota blað og blýant, geti flokkast til kennsluaðferðar. Notkun UT ætti að hugsa 

sem aðferð til að styðja við  góðar og gildar kennsluaðferðir  og -leiðir sem 

hafa sýnt að  efla nám nemenda. 

Ýmsar áskoranir fylgja notkun UT í skólastarfi, áskoranir sem starfsfólk 

menntageirans verður að vera meðvitað um. En þó að áskoranir á borð við 

neikvæð áhrif fjölvinnslu og dreifða athygli séu síður en svo æskilegar er 

hæpið að rétt leið til að draga úr slíku sé að banna alfarið notkun snjalltækja í 

skólum en slíkar skoðanir verða af og til áberandi í umræðunni.  

Upplýsingatækninotkun býður einnig upp á óteljandi möguleika sem 

hægt er að nýta til að virkja nemendur og hvetja þá til sköpunar. Þá getur 

tæknin auðveldað samvinnu nemenda  og gert þeim kleift að upplifa námsefnið 

með nýjum hætti. Gildi þess að nota UT við líffræðikennslu í framhaldsskólum 

landsins er ótvírætt. Mikilvægt er að huga að þeim markmiðum sem ætlast er 

til að ná og hvernig tæknistutt nám getur stutt við þau markmið. 

Upplýsingatækni ætti fyrst og fremst að styðja við nám nemenda og veita 

nemendum og kennurum verkfæri til að ná settum námsmarkmiðum. Þegar 

öllu er á botninum hvolft ætti aðaláherslan þannig alltaf að vera á markmið 

náms en ekki á tæknina sjálf.  

Það er von höfundar að þessi rannsókn geti nýst líffræðikennurum, 

kennurum í öðrum fögum og skólastjórnendum og styrkt þá í þeirri trú að efling 

UT notkun við nám og kennslu sé mikilvæg. Vinna við rannsóknina og skrif 

verksins efldi höfund í þeirri trú og hafði áhrif á þá þætti sem höfundur vill 

hafa að leiðarljósi í starfskenningu sinni. Þá telur höfundur mikilvægt að 

framkvæma frekari rannsóknir á eðli og umfangi UT notkunar í 

framhaldsskólum og beina sjónum að nemendum, kennurum og 

skólastjórnendum, með það að leiðarljós að efla UT notkun þannig að hún 

styðji við nám nemenda og þá hæfniþætti sem æskilegt er einstaklingar tileinki 

sér á 21. öldinni.  
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Fylgiskjal 1: Kynningarbréf til þátttakenda um rannsóknina 

Kæri kennari. 

 

Kynningarbréf þetta er sent til kennara sem kenna almenna líffræði á 

framhaldskólastigi og varðar meistaraprófsrannsókn mína við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri (M.Ed í menntunarfræði).  

Rannsókn þessi miðar að því að kanna að hversu miklu leyti 

upplýsingatækni  er nýtt við kennslu í almennri líffræði hér á landi. Leitast er 

við að afla upplýsinga um hvers konar tækni er notuð, hver áhugi kennara er 

gagnvart upplýsingatækninotkun og örri þróun hennar, og hverskonar sí- og 

endurmenntun kennarar sækja.  

Forsendur þáttöku eru að kennari kenni fagið (líffræði) eða hafi kennt 

það síðastliðin þrjú ár. Ef þessi lýsing passar ekki við þig bið ég þig 

vinsamlegast um að svara ekki meðfylgjandi könnun. Ef lýsingin á við vil ég 

hinsvegar góðfúslega biðja þig um að gefa þér nokkrar mínútur til að svara 

meðfylgjandi könnun. Þáttaka í rannsóknarverkefnum kennaranema eru 

mikilvægar og eiga sinn þátt í því að stuðla að framþróun stéttarinnar. Þá getur 

slík þáttaka vakið kennara til umhugsunar um eigin starfshætti og fengið þá til 

að ígrunda faglegar hliðar starfsins. Ég vona að sem flestir sjái sér fært að svara 

könnuninni. Niðurstöður könnunarinnar eru órekjanlegar og nafn- og 

persónuleyndar verður gætt við úrvinnslu gagna.  

 

Með fyrirfram þökk,  

Brynja Finnsdóttir, líffræðingur og M.Ed nemi (menntunarfræði) við 

Háskólann á Akureyri 
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Fylgiskjal 2: Ítrekuð beiðni um þátttöku  

Kærar þakkir til þeirra sem þegar hafa tekið þátt í könnuninni.  

Ég sendi þennan póst í von um að fleiri sjái sér fært að svara.  

 

Með fyrirfram þökk,  

Brynja Finnsdóttir, íffræðingur og meistaranemi í menntunarfræði 

(M.Ed) við Háskólann á Akureyri. 

 

Fylgiskjal 3: Loka beiðni um þátttöku 

Kæri kennari,  

 

Rafræna spurningakönnunin, sem hefur verið biðlað til þín um að taka þátt í, 

lokar n.k. föstudag á miðnætti (sjá kynningarbréf hér neðar).  

Ef þú hefur þegar svarað könnuninni þakka ég kærlega fyrir. Ef þú átt eftir að 

svara vona ég að þú sjáir þér fært að taka þátt. Þátttaka þín skiptir rannsóknina 

miklu máli.  

 

Með fyrirfram þökk, 

Brynja Finnsdóttir og meistaranemi í menntunarfræði (M.Ed) við 

Háskólann á Akureyri.  
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Fylgiskjal 4: Spurningalisti 

Notkun upplýsingatækni við líffræðikennslu á framhaldskólastigi - 

meistaraprófsrannsókn  

 

Eftifarandi spurningalisti samanstendur af 20 spurningum. Gert er ráð fyrir að 

það taki um 10-15 mínútur að svara könnuninni. Hugtakið upplýsingatækni 

(UT) vísar til upplýsinga og gagna ýmiss konar, tækni, stafrænna verkfæra en 

einnig nýtingu, aðferða og vinnulags. Vegna þess hve skilgreining hugtaksins 

er víð bið ég þátttakendur að svara eftir sinni bestu vitund. Ef enginn 

svarmöguleiki á við má gjarnan rita í reitinn ,,other" (annað).  

 

Takk fyrir að gefa þér tíma til að svara könnuninni. Brynja Finnsdóttir, 

líffræðingur og M.Ed nemi (menntunarfræði) við Háskólann á Akureyri 

 
1. Kyn þess sem svarar könnuninni 

Kvenkyns 

Karlkyns  

Kýs að svara ekki  

 

2. Aldur þess sem svarar könnuninni: 

<30 ára  

30-39 ára  

40-49 ára  

50-59 ára  

>60 ára  

 

3. Starfsaldur við kennslu  

< 5 ár  

5-9 ár  

10-19 ár  

20-29 ár  

> 30 ár  
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4. Hversu vel finnst þér líffræði sem fag til þess fallið að hægt sé að nýta 

upplýsingatækni (UT) við kennslu í faginu? 

Fagið býður mjög auðveldlega upp á notkun UT við kennslu 

Fagið býður nokkuð auðveldlega upp á notkun UT við kennslu  

Fagið hentar hvorki vel né illa til nýtingar á UT við kennslu 

Fagið býður frekar illa upp á notkunn UT við kennslu  

Fagið býður mjög illa upp á notkun UT við kennslu  

 

5. Hversu mikilvægt finnst þér að nýta upplýsingatækni við kennslu í almennri 

líffræði? 

Mjög mikilvægt  

Nokkuð mikilvægt  

Hlutlaus  

Ekki mjög mikilvægt  

Alls ekki mikilvægt  

 

6. Í hversu miklum mæli telur þú þig nota upplýsingatækni við kennslu í líffræði? 

Í mjög miklum mæli  

Í miklum mlæli  

Hvorki í miklum né litlum mæli 

Í litlum mæli  

Í mjög litlum mæli  

 

7. Í hvaða tilgangi nýtir þú upplýsingatæknið við kennslu í líffræði? (Haka má við 

fleiri en einn valmöguleika).  

Til að gera námið skilvirkara fyrir nemendur 

Til að veita nemendum raunveruleg og/eða raunsæ verkefni  

Til að höfða til þarfa ólíkra nemenda. (Nemendamiðað nám)  

Til að auðvelda og auka samskipti nemenda sín á milli og/eða við kennarann 

Til að ná til fjarnema 

Til að auka fjölbreytni kennslunnar og brjóta kennsluna upp 

Sem umbun/til skemmtunar, t.d. þegar öðrum verkefnum er lokið  

Til að halda áfram að þróast í starfi og viðhalda starfsánægju  

Annað, hvað? 
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8. Í hversu miklum mæli nýtir þú upplýsingatækni við kennslu í öðrum fögum á 

framhaldskólastigi? 

Ég kenni ekki aðra áfanga en líffræði 

Í mjög miklum mæli  

Í miklum mæli 

Hvorki í miklum né litlum mæli  

Í litlum mæli  

Í mjög litlum mæli  

Í svipað miklum mæli og við líffræðikennslu  

 

9. Hefurðu notað eitthvað af eftirfarandi tólum við kennslu í líffræði? (Haka má við 

fleiri en einn valmöguleika).  

Glærugerðarforrit (power point, prezi eða önnur sambærileg forrit) 

Gagnvirk glæruforrit (nearpod eða önnur sambærileg forrit) 

Gagnvirk eða rafræn verkefni/próf (moodle, kahoot, forms eða önnur samærileg 

forrit). 

Vefumræður nemenda/kennara 

Sýndarveruleika (e. virtual reality, VR)  

Þrívíddarprentun (e. 3D printing) 

Fjarfundarbúnað/skype eða annað sambærilegt  

Utanumhald áfanga (moodle, onenote class notebook eða önnur sambærileg 

forrit) 

Forrit sem bjóða upp á sköpun nemenda (tónlist, myndbandagerð o.fl.) 

Hermilíkön (e. simulations) 

Annað, hvað? 

 
 

10. Notarðu eitthvað af eftirfarandi tólum reglulega við kennslu í líffræði? (Haka má 

við fleiri en einn valmöguleika).  

Glærugerðarforrit (power point, prezi eða önnur sambærileg forrit) 

Gagnvirk glæruforrit (nearpod eða önnur sambærileg forrit)ption 2 

Gagnvirk eða rafræn verkefni/próf (t.d. moodle, kahoot eða forms). 

Vefumræður nemenda/kennara 

Sýndarveruleiki  

Þrívíddarprentun  
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Fjarfundarbúnað/skype eða annað sambærilegt  

Utanumhald áfanga (t.d. moodle eðaonenote class notebook) 

Forrit sem bjóða upp á sköpun nemenda (tónlist, myndbandagerð o.fl.) 

Hermilíkön  

Annað, hvað? 

 
11. Ef þú hefur notað upplýsingatækni við kennslu, hvaða ávinning telur þú það hafa 

haft? 

 Mjög mikið Mikið Hvorki né  Lítið  
Mjög 

lítið/ekkert 

Aukið gæði 

námsins       

Fjölbreyttari 

verkefni      

Aukin 

starfsánægja      

 

12. Leggur skólinn sem þú starfar við áherslu á nýtingu upplýsingatækni við nám og 

kennslu? 

Mjög mikil áhersla er lögð á nýtingu UT við kennslu 

Nokkuð mikil áhersla er lögð á nýtingu UT við kennslu 

Hvorki mikil né lítið áhersla er lögð á nýtingu UT við kennslu 

Lítil áhersla er lögð á nýtingu UT við kennslu  

Mjög lítil áhersla er lögð á nýtingu UT við kennslu  

 

13. Eru starfandi upplýsingatækniráðgjafar (UT-ráðgjafar) í skólanum sem þú starfar 

við og hægt er að leita til? 

Já  

Nei  

Ekki svo ég viti  

14. Finnst þér þú fá nægilegan stuðning hvað varðar nýtingu UT við kennslu í þeim 

skóla sem þú starfar í? 

Mér finnst ég fá mjög mikinn stuðning 

Mér finnst ég fá mikinn stuðning  

Hvorki/né  

Mér finnst ég fá lítinn stuðning  

Ég finn ekki fyrir neinum stuðningi  
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15. Hvað, ef e-ð, af eftirtöldum þáttum, hefur áhrif á notkun þína á upplýsingatækni 

við líffræðikennslu (Haka má við fleiri en einn valmöguleika).  

Mikill undirbúningstími 

Óöruggi 

Vöntun á tæknilegri aðstoð 

Tækjabúnaður nemenda  

Tækjabúnaður til eigin nota  

Annað, hvað? 

 
 

16. Hvar leitarðu helst eftir aðstoð með vandamál sem lúta að notkun UT í kennslu? 

Hjá UT-ráðgjöfum skólans 

Hjá samkennurum innan skólans 

Hjá öðrum líffræðikennurum utan skólans 

Hjá öðrum kennurum utan skólans 

Hjá skólastjórnendum 

Heima við  

Á netinu (t.d. vefsíður, facebook, twitter) 

Annað, hvað? 

 
 

17. Hvað af eftirföldu telur þú að myndi auka notkun þína á upplýsingatækni við 

kennslu í líffræði? (Haka má við fleiri en einn valmöguleika).  

Meiri undirbúningstími  

Meiri stuðningur frá skólastjórnendum 

Meiri stuðningur og samtal meðal líffræðikennara 

Aukin tæknileg aðstoð 

Öflugri tækjabúnaður til persónulegra nota 

Öflugri tækjabúnaður nemenda 

Sí- og endurmenntunarsnámskeið tengd upplýsingatækni 

Annað, hvað? 
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18. Hefurðu setið sí- eða endurmenntunarnámskeið sem snúa að eða snertu 

upplýsingatækni á einhvern hátt síðastliðin 2 ár. (T.d. menntabúðir).  

Já  

Nei  

 

19. Hvernig nýttist sú sí-/endurmenntun þér í starfi þínu sem kennari? 

Nýttist mér mjög vel í starfi  

Nýttist mér ágætlega í starfi  

Nýttist mér lítið í starfi  

Nýttist mér ekkert í starfi  

Á ekki við (hef ekki sótt slík námskeið) 

 

20. Værir þú líkleg/ur til að sækja menntabúðir sem sneru eingöngu að notkun 

upplýsingatækni í líffræðikennslu þar sem markvisst væri sýnt og skipst á 

hugmyndum á því hvernig hægt er að nýta möguleika tækninnar við líffræðikennslu á 

framhaldskólastigi ? 

Ég tel mjög líklegt að ég myndi sækja slíkar menntabúðir 

Ég tel nokkuð líklegt að ég myndi sækja slíkar menntabúðir 

Ég get ekki myndað mér skoðun á því að svo stöddu 

Ég tel frekar ólíklegt að ég myndi sækja slíkar menntabúðir 

Ég tel mjög ólíklegt að ég myndi sækja slíkar menntabúðir 


