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Ágrip 

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir starfendarannsókn sem höfundur vann í 

tengslum við eigin kennslu og hafði að markmiði að rannsaka hvernig nýta 

mætti upplýsingatækni til að stuðla að betra námi og upplifun nemenda í 

kennslustundum. Þáttakendur voru nemendur í rafmagnsfræði við grunndeild 

rafiðna í Verkmenntaskólanum á Akureyri haustið 2017 og voru þeir á 

aldrinum 17-23 ára. Hannað var rafrænt námsefni með það að markmiði að 

stuðla að virkni, dýpra námi, auknum áhuga og skemmtun nemenda í 

kennslustundum. Fylgst var með stafrænni hæfni nemenda og mat lagt á 

hvernig rafrænt námsumhverfi nýtist til námsmats. Upplifun kennara var 

greind með hliðsjón af sjálfstrausti og álagi sem fylgir innleiðingu nýrra 

kennsluhátta og kennslustundir voru rýndar af samkennara. 

Helstu niðurstöður voru að upplýsingatækni sem býður upp á gagnvirkni í 

kennslustundum stuðlaði að virkni nemenda og skapaði tækifæri til 

endurgjafar í formi leiðsagnarmats. Nemendur töldu sjálfir að notkun á 

upplýsingatækni í náminu hefði aukið áhuga og hjálpað þeim að halda 

athyglinni í kennslustundum. Skemmtanagildi hafði áhrif á alla aðra þætti í 

upplifun nemenda en tæknilega flókin verkefni drógu úr sjálfstrausti kennarans 

sem aftur kom niður á upplifun nemenda.  

Helstu ályktanir eru að skipulag og kennslufræði skipta höfuðmáli þegar 

nota á upplýsingatækni til að bæta nám. Því er mikilvægt að fylgjast með og 

greina áhrif innleiðingar af tækninotkun í skólastofunni og starfendarannsókn 

er að mati höfundar árangursrík leið til þess. Við notkun á upplýsingatækni 

skapast tækifæri til að virkja áhuga nemenda með verkefnum sem byggja á 

tækni samtímans, myndrænni framsetningu og rauntímaendurgjöf. Viðbrögð 

nemenda í rannsókninni við rafrænu námsefni gefa ennfremur tilefni til að 

álykta að nemendur hafi væntingar um að geta nýtt upplýsingatækni í námi 

sínu og búi yfir stafrænni hæfni sem þeir bíða eftir að geta nýtt í náminu. 

 





 

Abstract 

The thesis reports an action research conducted by the author with the aim of 

exploring, through own teaching, how ICT technology can be used to promote 

better learning and better student experience. The participants selected for the 

research were students, 17-23 years old, enrolled in an electricity course at the 

Akureyri Comprehensive College in the autumn of 2017. ICT based teaching 

material was designed to promote student activity, deeper learning, motivation 

and entertainment for students in class lessons. Teachers' experience was 

analyzed in terms of  self-confidence when introducing new teaching practices 

and classroom lessons were reviewed by a co-teacher. The students' digital 

skills were monitored and the electronic learning platform was evaluated with 

regard to how it worked for assessment. 

The findings were that information technology that offers interactive 

lessons in classrooms contributed to student activity and created opportunity 

for feedback in the form of formative assessment. Students themselves 

considered that the use of ICT in their learning increased motivation and 

helped them to pay attention to lessons. Student entertainment influenced all 

other aspects of student experience, but technically complex tasks reduced 

teacher confidence and, as a consequence, positive student experience. 

The main conclusions are are that good structure and pedagogy is crucial 

when using ICT to improve learning. Therefore, it is important to monitor and 

analyze the impact of the integration of technology use in the classroom and 

an action research serves as an effective way to do so. Use of information 

technology creates opportunities to stimulate student motivation with projects 

based on current technology, visual presentation and real-time assessment. 

Students' feedback on the ICT learning materials used in the research process 

also gives reason to conclude that students have expectations to be able to 

utilize information technology in their learning, and they are wating to be able 

to use their digital skills in their studies. 
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1. Inngangur 

Reynslan og kennaranámið hafa kennt mér að það getur verið árangursrík leið 

að höfða til áhugasviðs nemenda við framsetningu námsefnis. Þetta er ekki 

alltaf auðvelt en þegar vel tekst til skapast gjarnan aðstæður sem lyfta umræðu 

og hugsun nemenda á annað plan. Þótt ekki sé gott að alhæfa um nemendur hef 

ég orðið var við að hátt hlutfall nemenda sem sækir nám á rafiðnaðarbrautum 

hefur áhuga á tækni og tölvum. Þetta hefur svo vakið upp spurningar um hvort 

upplýsingatækni sé góð leið til að höfða til stærri hóps nemenda með það fyrir 

augum að gera námið áhugaverðara. 

Fagfélög rafiðnaðarmanna hafa búið vel að nemendum, meðal annars 

útvegað þeim spjaldtölvur og veitt þeim aðgang að rafrænu námsefni. Þessar 

aðstæður skapa margvísleg tækifæri sem hingað til hafa að mörgu leyti verið 

vannýtt. Upphafleg hugmynd mín að meistaraverkefni fólst í að endurhanna 

allt námsumhverfið með tæknina í huga og finna hugbúnað og námsefni sem 

hentaði nútímanum. Þegar ég kynntist viðfangsefninu betur gerði ég mér grein 

fyrir að ég þyrfti að byrja á sjálfum mér og vinna markvisst að því að auka 

eigin þekkingu og hæfni. Með þetta í huga ákvað ég að vinna 

starfendarannsókn sem beindist að því hvernig ég gæti nýtt upplýsingatækni til 

að bæta nám nemenda minna í kennslustundum. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að fyrst er gerð grein fyrir 

fræðilegu baksviði rannsóknarinnar. Fjallað er um áhrif tækniframfara á 

samfélagið og hversu mikilvæg skólaþróun og starfsþróun kennara er til þess 

að skólasamfélagið geti hagnýtt tækni til að efla nám og kennslu. Gerð er grein 

fyrir helstu líkönum og aðferðafræði sem nýta má til að styðja við innleiðingu 

á tækni í námi auk þess sem fjallað er um nýlegar rannsóknir sem tengjast 

viðfangsefninu. Í lok kaflans eru lögð fram rök fyrir rannsókninni og 

rannsóknarspurningar kynntar. Í kafla þrjú er fjallað um rannsóknina sem 

unnin var við kennslu á rafmagnsfræði við Verkmenntaskólann á Akureyri 

haustið 2017. Gerð er grein fyrir vali á rannsóknarsniði, þátttakendum í 

rannsókninni, rannsóknargögnum og úrvinnslu þeirra sem og siðferðilegum 

atriðum og vettvangi rannsóknarinnar. Fjallað er um grunnþætti 

rannsóknarinnar og hvernig val á hugbúnaðarlausnum til notkunar við 
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rannsóknina er ætlað að styðja þá. Í kafla fjögur er farið yfir skipulag 

rannsóknar, rannsóknarhlutar og rannsóknarferlið kynnt. Niðurstöður 

rannsóknar eru síðan birtar og settar fram í samhengi við hvern 

rannsóknarhluta, ásamt samantekt og samanburði á niðurstöðum. Í kafla fimm 

eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og túlkaðar. Í lokakafla ritgerðarinnar 

eru síðan dregnar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar og fjallað um þær 

í ljósi rannsóknarspurninga. 
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2. Fræðilegt baksvið rannsóknarinnar  

2.1 Breyttir tímar 

Þegar við lítum um öxl blasa við okkur gríðarlegar breytingar sem hafa orðið 

á okkar daglega lífi undanfarna áratugi. Þessar breytingar hafa áhrif á flest af 

því sem við tökum okkur fyrir hendur í vinnu, afþreyingu, samskiptum og 

upplýsingaöflun svo eitthvað sé nefnt. En þó okkur finnist mikið koma til 

þeirra breytinga sem við höfum upplifað hingað til, eru margir á því að þær séu 

líklega rétt upphafið á umbyltingu sem við sjáum ekki fyrir endann á. Það hefur 

sennilega aldrei verið augljósara að tækniframfarir og sjálfvirkni muni 

gjörbreyta lífi okkar á næstu árum og áratugum og sú þróun er þegar hafin. 

Þessar breytingar sem stundum eru kenndar við fjórðu iðnbyltinguna, gera það 

að verkum að störf muni breytast og það verða til ný störf meðan önnur hverfa. 

Samhliða þessu er mikilvægt að við tökumst á við áskoranir sem snúa að 

sjálfbærni, auknu jafnrétti og félagslegum jöfnuði. 

Hvorki tækifærin né ógnanirnar sem tækninni fylgja, lúta lögmálum sem 

við mannfólkið höfum ekki stjórn á. Því berum við ábyrgð á að beina henni í 

þann farveg sem þjónar okkur borgurunum sem heild. Það er því mikilvægt að 

grípa tækifærið, leggja okkar af mörkum og beina þróuninni í átt að framtíð 

sem endurspeglar sameiginlega hagsmuni okkar og markmið. Það hefur 

löngum þótt mikilvægur eiginleiki að geta aðlagað sig breyttum aðstæðum og 

í skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins er lögð áhersla á mikilvægi þess að við getum 

lært allt lífið til að hámarka atvinnutækifæri okkar (World Economic Forum, 

2018a, bls. 17). En hvernig er hægt að mennta nemendur fyrir störf sem ekki 

eru til og undirbúa þá fyrir verkefni sem við vitum ekki hver eru? Þessu eru 

ekki auðsvarað en það er ljóst að menntakerfið hefur ekki val um að sitja hjá, 

heldur verður að vera leiðandi afl í þessari þróun. 

2.2 Nám og kennsla á 21. öldinni 

Samhliða miklum samfélags- og tæknibreytingum hefur orðið mikil þróun í 

námi og kennslu. Sú þróun snýr meðal annars að kennsluháttum, nýjum 

viðfangsefnum og fjölbreyttari hópi nemenda. Þó að flestir séu sammála um 

að miklar breytingar hafi átt sér stað er spurningin hvort þróunin sé nægjanlega 
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mikil og ör til að halda í við það sem er að gerast í samfélaginu og ekki síst 

væntingar nemenda. Í þessu sambandi hefur Wheeler (2015) bent á að 

mikilvægt sé að huga að því að ný kynslóð nemenda mæti með nýjar væntingar 

til námsins og því þurfi skólinn að gæta þess að hefta ekki nám þeirra með 

gamaldags kennsluháttum (bls. 11). 

Flestir kannast við eftirvæntinguna og áhugann sem fylgir því að hefja 

skólagöngu í grunnskóla, en einhverra hluta vegna virðist áhuginn ekki lifa 

með nemendum í gegnum skólagönguna. Í könnun Gallup frá 2016 kom fram 

að námsáhugi bandarískra nemenda lækkaði mjög hratt með aldri. Í upphafi 

grunnskólagöngu var námsáhuginn metinn um 75%, í áttunda bekk hafði hún 

lækkað niður í 45% og niður í 34% í framhaldsskóla (Gallup, 2016). Í sömu 

könnun kom fram að einn þriðji nemenda sagðist hafa lært eitthvað áhugavert 

síðustu vikuna og 20% sögðu að þeim hefði þótt gaman í skólanum. Svipaðar 

niðurstöður komu fram í rannsókn á námsáhuga nemenda í grunnskólum á 

Íslandi (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, 

bls. 21-22). Í skýrslu Rannsóknar og greiningar um ungt fólk 2016, kemur fram 

að þriðjungi stráka leiðist í skólanum og er talið að leiðinn stuðli að vanvirkni 

þeirra (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 51). Það þarf að hafa í 

huga að reynsla og upplifun nemenda í kennslustundum er mjög mikilvæg í 

tengslum við árangur og þátttöku nemenda í náminu (Hattie, 2012). Rannsókn 

Schmoker (sem vísað er til í McLeod og Shareski, 2018) leiddi í ljós við rýni 

á meira en fimmtán hundruð kennslustundum, að í um 85% af tímunum var 

minna en helmingur af nemendum að fylgjast með kennslunni (bls. 23). Ýmsar 

nýjar freistingar eins og snjalltæki og samfélagsmiðlar hafa svo ekki hjálpað 

til. 

Þannig hefur upplýsingatæknibyltingin að einhverju leyti orðið til þess að 

við þurfum að endurskoða kennsluaðferðir og kennsluefni. Auðveldara 

aðgengi að upplýsingum gerir kröfu um að við leggjum aukna áherslu á hæfni 

nemenda en minna á utanbókarlærdóm. Það er einnig mikilvægt að við gerum 

okkur grein fyrir að nemendur þurfa og vilja læra á annan hátt en kennarar 

þeirra gerðu og það er nauðsynlegt að nám þeirra hafi merkingu í umhverfi 

samtímans (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 60). 

Það hafa orðið töluverðar breytingar á starfi íslenskra framhaldsskóla 

undanfarin ár. Í framhaldi af útgáfu endurskoðaðrar aðalnámskrár fyrir 

framhaldsskóla árið 2011, var lögð áhersla á að stytta námsbrautir og 

endurskoða námskrár flestra skóla. En líklega er ein stærsta breytingin sem 
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hefur orðið á starfi framhaldsskólanna síðustu áratugi sú að hlutfall þeirra sem 

sækja framhaldsskólanám hefur vaxið jafnt og þétt. Síðustu ár hafa yfir 95% 

af hverjum árgangi sest í framhaldsskóla (Hagstofa Íslands, 2018), en hlutfallið 

var 53% árið 1970 og 69% árið 1990 (Guðmundur Jónsson, Magnús S. 

Magnússon og Hallgrímur Snorrason, 1997). Þetta þýðir fjölbreyttari 

nemendahópa og um leið kallar þetta á fjölbreyttari áherslur í námi og kennslu. 

Það hefur komið fram að nemendum sem hefja nám í framhaldsskólum finnst 

þeir stundum vera að fara aftur í tímann (Guðmundur Ásgeirsson, 2014, bls. 

43) og það vekur upp spurningar hvort skólakerfið standi sig nægjanlega vel. 

Eitt af því sem þessar nýju aðstæður kalla eftir er aukin nýting á tækni í 

námi. Sú krafa á sér margar hliðar, í fyrsta lagi þarf að stuðla að stafrænni 

hæfni (e. digital literacy) nemenda (World Economic Forum, 2018b, bls. 12), 

í öðru lagi liggja mikilvæg tækifæri í því að nýta tæknina til að auka áhuga og 

dýpka skilning nemenda á námsefninu. Í þriðja lagi er hægt að skapa umhverfi 

og sýndarheima sem auka virkni og veita nemendum aðgang að tækni og 

búnaði með mun minni fyrirhöfn og tilkostnaði en áður. Í fjórða lagi þarf 

námsumhverfi nemenda að standast samanburð við tilvonandi vinnuumhverfi 

þeirra og í fimmta lagi mun mikið af tækniframförum framtíðarinnar eiga sér 

stoð í upplýsingatækni og sköpun (World Economic Forum, 2016). Í þessari 

upptalningu er stiklað á stóru og til dæmis ekki komið inn á hagræðingu sem 

getur falist í notkun upplýsingatækni við stýringu á skólastarfi, námsefni og 

námsmati. 

Það eru stöðugt að bætast við nýir valmöguleikar til þess að nýta tækni í 

skólastarfinu. Þess utan eru skólastofur í framhaldsskólum oft fullar af nýjustu 

tækni sem nemendur koma með og tengist þeirra daglega lífi. Þrátt fyrir öll 

tækifærin og þessa nýju tækni hefur markviss notkun hennar í skólastarfinu oft 

setið á hakanum og þessum nýju aðstæðum er lýst sem stóru vandamáli sem 

birtist í agaleysi og stjórnlausri æsku landsins. Það gleymist að unga fólkið býr 

við aðstæður sem samfélagið skapar og það er því mikilvægt að 

skólasamfélagið axli sína ábyrgð varðandi markvissa hagnýtingu á nýjustu 

tækni til hagsbóta fyrir nám nemenda. 

Það hefur komið fram að sumir kennarar hafa mikinn vilja til að nýta 

upplýsingatækni nemendum og sjálfum sér til hagsbóta, en þeir telja að eigið 

þekkingarleysi sé hamlandi í því samhengi (Elsa Eiríksdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2016, bls. 207). Að sama skapi er ekkert öruggt að við 

náum betri árangri þegar við notum tækni til að styðja við nám og kennslu. Oft 
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endum við á að gera það sama og við gerðum án tækninnar nema með dýrari 

tólum (Sheninger, 2016, bls. 54). Þessar aðstæður kalla á faglega nálgun sem 

felst í skólaþróun, starfsþróun kennara og markvissri innleiðingu og notkun 

upplýsingatækni í námi sem er studd með rannsóknum. 

2.3 Skólaþróun 

Líklega er best að líta á skólaþróun sem verkefni sem lýkur aldrei. Stöðug 

þróun á starfsháttum þarf að vera til staðar til að mæta breyttum aðstæðum í 

þjóðfélaginu, nýrri tækni og nýjum uppgötvunum í menntavísindum. Það 

skiptir miklu máli að slíkt starf sé unnið á markvissan hátt og árangurinn 

metinn, úrbætur séu innleiddar og byggðar á góðum grunni. Skólaþróun þarf 

alltaf að hafa þarfir og árangur nemenda að leiðarljósi en til að árangur náist 

þarf einnig að skapa kennurum skilyrði til starfsþroska og starfsþróunar (Rúnar 

Sigþórsson, 2004). Skólaþróun þarf að innihalda breytingu á starfsháttum og 

breytingin þarf að ná til margra þátta ef hún á að hafa áhrif. Ef tekið er dæmi 

úr skólastofunni getur einn þátturinn falist í nýju eða breyttu námsefni, annar 

tengst nýjum kennsluaðferðum og sá þriðji verið ný kenning eða 

kennslufræðilegar forsendur sem eiga rætur í nýrri stefnu eða áætlun (Fullan, 

2016, bls. 28-29). 

Fullan (2016) telur að það sé mikilvægt að hugsa á gagnrýninn hátt um 

breytingar sem maður tekur þátt í og velta fyrir sér hvort þær séu virði 

erfiðisins. Við eigum að spyrja hvort verið sé að takast á við óuppfylltar þarfir 

og hvort þær þarfir séu mikilvægari en aðrar óuppfylltar þarfir. Byggja þær á 

eftirsóknarverðri sýn og er nægjanlegur stuðningur og bolmagn til staðar 

þannig að breytingarnar gangi eftir (bls. 87-88). 

Í skólasamfélaginu þurfum við stundum að vinna að breytingum sem eiga 

rætur í ytri þáttum sem koma frá yfirvöldum. Dæmi um slíkt eru breytingar á 

námskrá. En svo höfum við möguleika á að taka þátt með því að bjóða okkur 

fram eða koma sjálf breytingastarfi af stað. Það getur meðal annars átt rætur í 

óánægju með stöðu mála eða þörf fyrir að nýta tækifæri betur sem eru til staðar 

(Fullan, 2016, bls. 19). 

Í framhaldi af þessu er vert að spá í hvernig hægt sé að þróa og meta notkun 

á tækni í skólastarfinu. Rannsóknir og rannsóknarstarf er grundvallaratriði í 

þessu samhengi en það er líka mikilvægt að kennarar á vettvangi hafi tól og 

forskriftir til að fylgja eftir og útfæra á sínum heimavelli. Notkun á tækni í 
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námi kallar oft á þverfaglegt samstarf nemenda, kennara og tækniaðila innan 

skólanna (Spector, 2016, bls. 11). Nánast allar rannsóknir á skólaþróun og 

breytingastarfi í skólum sýna að þær þurfa að eiga sér stað með þróun 

kennarans sem einstaklings og í félagi við aðra. Þetta þýðir að til þess að ná 

árangri er þýðingarmikið að eiga í faglegum samskiptum við samkennara og 

samskiptin geta meðal annars snúist um stuðning, ráðgjöf, gagnrýni og 

tæknilega aðstoð (Fullan, 2016, bls. 107). 

2.4 Starfsþróun og breytt starf kennara 

Tækniþróun og sér í lagi upplýsingatækni hefur haft mikil áhrif á 

starfsumhverfi kennara og nemenda undanfarna áratugi. Aðgengi að 

upplýsingum er mun einfaldara og betra, tæknin skapar ný tækifæri til 

samvinnu nemenda og um leið betra aðgengi að kennaranum. Hlutverk 

skólanna og kennaranna hefur að einhverju leyti breyst frá því að úthluta 

upplýsingum í það að styðja við hæfni nemenda til að afla og vinna úr 

upplýsingum (McLeod og Shareski, 2018, bls. 17). Þar hefur kennarinn meðal 

annars það hlutverk að hjálpa nemendum að nýta tæknina. 

Í grein um viðhorf reyndra framhaldsskólakennara kemur fram að kennarar 

telja að fjölbreyttari nemendahópar og aukin notkun á tölvu- og 

upplýsingatækni séu helstu breytingar síðustu áratuga (Árný Helga 

Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, bls. 14). Í sömu grein 

kemur fram að breytingar á námsháttum nemenda kalli eftir fjölbreyttari 

kennsluaðferðum, fyrirlestrum hefur fækkað en í staðinn nýti nemendur 

margvíslegar uppsprettur upplýsinga og þeir vinni meira sjálfstætt að 

verkefnum (bls. 7). 

Stundum er talað um að skortur á starfsþróun kennara sé ástæða þess að 

skólastarfið sé ekki í takt við kröfur nútímans (Dede, 2010, bls. 55). Kennarar 

nefna að skortur sé á rannsóknum á námsefni og kennslufræðilegum stuðningi 

við val á námsefni, það fari töluverður tími hjá kennaranum í að finna og vinna 

efni og um leið þurfi þeir að tileinka sér tækninýjungar sem styðja við nám 

nemenda (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, bls. 

7). Þó oft sé tekist á um hvort snjalltækjunum fylgi truflun eða tækifæri eru 

flestir kennarar sem gera sér grein fyrir að það sé mikilvægt að kenna 

nemendum að nota tæknina og því þurfi að finna leiðir til að nýta hana í 

kennslunni (Elsa Eiríksdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2016, bls. 209). 
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Þó svo hlutverk kennarans hafi breyst má ekki gleyma því að engin tækni, 

ekkert sjálfsnám eða tilbúið efni kemur í stað kennarans. Kennarinn hefur það 

hlutverk að vekja áhuga og hvetja, vera til ráðgjafar og stuðla að innihaldsríku 

námi. Hugsanlega fer minna fyrir beinni kennslu fyrir framan bekkinn, hann 

stuðlar að samvinnuverkefnum og lausnaleitarnámi, hann kemur meira fram 

eins og samnemandi og auðgar þannig nám nemenda sinna (Wheeler, 2015, 

bls. 200). Það hefur verið sýnt fram á að einn stærsti áhrifavaldurinn varðandi 

gæði í námi nemenda er kennarinn (Hattie, 2012), og það er ekki bara hvað 

kennarinn veit, heldur skiptir mjög miklu máli hvað hann gerir. 

Þótt uppi séu skiptar skoðanir um hvernig best sé að nýta tækni í námi og 

kennslu eru flestir á því að hæfni á tuttugustu og fyrstu öldinni felist ekki síst í 

að geta haldið áfram að læra og aðlagað sig breytingum í framtíðinni (Kay, 

2010). Það á bæði við nám nemenda og störf kennara. 

2.5 Innleiðing á tækni í nám 

Eitt af því sem kemur fljótlega í ljós þegar unnið er með tækni í skólastarfi, er 

að allar grundvallarkröfur um fagleg vinnubrögð og kennslufræði þurfa að vera 

uppfylltar svo að árangur náist. Tæknin ein og sér getur ekki átt sjálfstætt líf í 

skólastarfinu frekar en skólatöskur sem innihalda námsgögn og nesti nemenda. 

Tækifærin eru hins vegar fjölmörg og þau kalla á fjölbreyttar áskoranir fyrir 

skólasamfélagið. Þessar áskoranir felast meðal annars í því hvernig skuli 

innleiða og nýta tæknina í skólastarfinu á sem árangursríkastan hátt. 

Menntastofnanir hafa gjarnan litið á upplýsingatækni sem tól til að bæta 

skipulagið í skólastarfinu, rétt eins og hvert annað fyrirtæki (Weigel, 2002, bls. 

39). Þær hafa lagt minni áherslu á að nýta tæknina til að gera nám nemenda 

ríkara. Það er almennt viðhorf í þjóðfélaginu til upplýsingatækni, að með henni 

skapist tækifæri til hagræðingar og að hún spari vinnu eða fjármuni. 

Á níunda áratug síðustu aldar fór að bera á notkun á tölvum í skólastarfi og 

margir urðu hugfangnir af möguleikum þeirra og spáðu mikilli þróun í notkun 

á ýmiss konar tækni við nám og kennslu. Að mörgu leyti er hægt að segja að 

það hafi gengið eftir, í það minnsta eru fáir sem sjá fyrir sér nútíma skólastarf 

án þess að tæknin komi þar nærri. En svo má einnig halda því fram að við 

höfum verið full bjartsýn á hvernig nýta mætti tölvu- og upplýsingatækni til að 

bæta menntun (Spector, 2016, bls. 172). Það getur verið varhugavert að hugsa 

um innleiðingu á tækni í nám út frá búnaði. November (2010) vill meina að 
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hætta sé á að við skrúfum bara tæknina ofan á það sem við höfðum fyrir í stað 

þess að endurhugsa skólastarfið. Ef við flýtum okkur of mikið og hugsum allt 

út frá búnaði getur það á endanum dregið úr gæðum náms (bls. 277). 

Það er almenn skoðun að þróun og breyting í skólastarfi þarf að skila okkur 

ávinningi. Skólaþróun þarf því að vera studd með rannsóknum sem sýna fram 

á áhrif og árangur hennar. Þetta á vissulega við innleiðingu á tækni í nám 

nemenda (Spector, 2016, bls. 10). Það skiptir miklu máli að tæknin sjálf sé ekki 

í aðalhlutverki heldur leiði hún til betra náms nemenda. Það er sagt að þegar 

við hættum að taka eftir tækninni sem slíkri og hún þjónar menntuninni á 

öruggan máta sé það merki um vel heppnaða innleiðingu (Spector, 2016, bls. 

166). 

Undirstöðuatriði við innleiðingu á rafrænum kennsluháttum 

Í umfjöllun sinni um innleiðingu á rafrænum kennsluháttum setti Spector 

fram átta undirstöðuatriði sem mikilvægt væri að hafa í huga. 

1. Innleiðing og notkun á tækni verður að auka námsárangur og bæta 

kennslu. Það skiptir miklu máli að safna gögnum og greina, til að 

tryggja að notkun á tækni trufli ekki, heldur styðji við nám og kennslu. 

2. Hagsmunaaðilar þurfa að vera vel upplýstir og UT leiðtoga þarf að 

mennta og þjálfa til að vinna með tæknina. Það er líklegt að einhverjir 

verði á móti nýjungunum, þessa einstaklinga má ekki útiloka, heldur 

er mikilvægt að gera áætlun um hvernig á að ræða við þá og þjálfa. 

3. UT leiðtogar þurfa að þekkja kennslufræðilega möguleika tækninnar 

sem á að nota, reynslan sýnir að innleiðing á tækni getur misheppnast 

ef kennslufræðin er ekki öllum ljós og höfð sem meginmarkmið. 

4. Þegar ný tækni er kynnt er nauðsynlegt að kennarar og nemendur læri 

á tæknina þannig að áherslan verði á námið en ekki á tæknina sjálfa. 

5. Viðeigandi stuðningur þarf að vera til staðar áður en tæknin er tekin í 

notkun. Ef eitthvað heppnast illa og þarf að lagfæra, er hætta á að 

mótstaðan aukist; því er þýðingarmikið að skipuleggja og innleiða 

stuðning. 

 

6. Greinargóð lýsing á hlutverki og tilgangi tækninnar þarf að vera til 

staðar áður en hún er innleidd. Tryggja þarf að tilgangur og markmið 
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innleiðingarinnar sé ljós og mikilvægt að henni sé lýst í samhengi við 

aðra námsþætti og skoðað hvaða hliðaráhrif hún getur haft á aðra þætti 

skólastarfsins. 

7. Það er nauðsynlegt að meta ávinning tækninnar með hliðsjón af 

kostnaði. Það er mögulegt að sýna fram á verulegan árangur með 

miklum tilkostnaði, en það er ólíklegt að menntakerfið geti staðið 

undir slíku til lengri tíma. 

8. Tæknina má ekki ofmeta, hún mun ekki umbreyta námi og kennslu á 

undraverðan hátt, reynslan sýnir að það eru oft gerðar of miklar 

væntingar og jafnvel gefin fyrirheit um miklar framfarir á stuttum 

tíma. Það er vænlegra að fara hægar í sakirnar og láta rannsóknir, 

reynslu og mat á árangri styðja við þróunina. 

(Spector, 2016, bls. 171-172) 

2.6 Hindranir 

Breytingar geta verið erfiðar og þær krefjast þess oft að við förum út úr 

þægindahringnum okkar. Ef við höfum ekki jákvætt hugarfar er hætta á að við 

snúumst gegn breytingunum. Hræðsla við breytingar og innleiðingu á tækni í 

nám getur kallað fram ýmsar afsakanir, til dæmis að við höfum ekki tíma og 

kostnaðurinn verði of mikill. Við teljum óþarfa að breyta því sem hefur virkað 

vel svona lengi og að breytingunum fylgi of mikil áhætta fyrir nemendur og 

geti komið niður á námi og kennsluáætlunum. Þannig heldur óttinn við mistök 

aftur af skólaþróun og innleiðingu á nýjum kennsluháttum (Sheninger, 2016, 

bls. 8, 30). 

Stundum kemur í ljós að kennarar telja að tölvur og tækni þvælist fyrir 

„raunverulegu“ námsefni. Í grein Hafsteins Karlssonar um kennsluaðferðir í 

íslenskum og finnskum grunnskólum kom fram að kennarar notuðu tölvur 

frekar sjaldan í stærðfræðikennslu. Þar kom meðal annars fram það viðhorf að 

betra væri að nota tímana til að kenna stærðfræði því forritin ættu hvort sem er 

eftir að breytast svo mikið (Hafsteinn Karlsson, 2009, bls. 2). Dede (2010) 

heldur fram að úreltar aðferðir við námsmat haldi aftur af þróun kennsluhátta 

sem henta skólastofu nútímans og þegar við notum tækni í skólastofunni miðist 

hún of mikið við hugmyndafræði síðustu aldar, sem miðaðist fyrst og fremst 

að því að auka framleiðni (bls. 55). Það hefur einnig verið nefnt að hugsanlega 
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eigi stærsta fyrirstaða breytinga í skólakerfinu uppruna sinn í því að kennarar 

hafi sinnt hlutverki sínu of vel við að bæta núverandi kerfi. Um leið séu þeir 

hugsanlega að framlengja líf þess langt fram yfir síðasta söludag (Hattie, 

2012). 

2.7 Kennslulíkön 

Til þess að skilja betur og ná betur yfir þætti sem snúa að innleiðingu á tækni 

í nám er stöðugt verið að leita leiða til að greina áhrif og árangur tækninnar. 

Smám saman hafa komið fram kenningar og líkön sem hjálpa okkur að 

skipuleggja og greina einstaka þætti við innleiðingu og notkun tækninnar. 

TPACK líkanið 

Árið 1986 setti Shulman fram kenningu um mikilvægi þess að kennarar kunni 

efnið vel sem þeir kenna og einnig þurfi þeir að vera vel að sér í 

kennslufræðinni til að efnið komist sem best til skila til nemenda. Út frá þessu 

talaði Shulman um PCK (e. pedagogical content knowledge) eða 

kennslufræðilega fagþekkingu (Shulman, 2015, bls. 7). Þessu tengt má nefna 

að sérfræðingar eru ekki endilega góðir að hjálpa öðrum að læra og því ekki 

endilega góðir kennarar. Þeir eiga það til að gleyma hvað getur verið erfitt fyrir 

nemendur að skilja efnið (Bransford, Brown og Cocking, 2000, bls. 44). Þess 

vegna er kennslufræðileg þekking mjög mikilvæg fyrir þá sem kenna. Þegar 

nota á tækni í kennslu bætist við þörf fyrir tæknilega þekkingu, því án hennar 

á kennarinn erfitt með að hagnýta faglega og kennslufræðilega þekkingu í 

samhengi við tæknistudda framsetningu námsefnisins. Árið 2006 bættu þau 

Mishra og Koehler tækninni við líkan Shulmans og skilgreindu um leið 

TPACK kennslulíkanið. Jafnframt settu þau líkanið fram á myndrænan hátt til 

þess að leggja áherslu á að það er samspil þessara þriggja þátta sem er forsenda 

árangurs. Líkanið er stundum nefnt TIK á íslensku sem stendur fyrir tækni, 

inntak og kennslufræði (Sólveig Jakobsdóttir, 2018). Mynd 2.1 TIK líkanið, er 

útfræsla af mynd Mishra og Koehler frá 2006 (bls. 1025). Styrkur líkansins 

felst í samþættingu þessara þátta og eins gefst tækifæri til að greina stöðuna á 

hverjum þætti og skipuleggja starfið með greininguna í huga. 
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Mynd 2.1 TIK líkanið 

Á sama hátt og líkan Shulmans gerir grein fyrir hvað felst í 

kennslufræðilegri fagþekkingu lýsa Mishra og Koehler (2006) tæknilegri 

fagþekkingu (TCK) á þann hátt að kennarinn þurfi að þekkja hvernig tæknin 

getur haft áhrif á fagið sem hann kennir. Dæmi um þetta getur verið notkun á 

hugbúnaði til að vinna við og þjálfa faglega hæfni. Mishra og Koehler lýsa 

einnig tæknilegri kennslufræðiþekkingu (TPK) þar sem tækniþekking 

kennarans mætir kennslufræðilegu þekkingunni (e. technological pedagogical 

knowledge). Þegar tæknileg og kennslufræðileg þekking mætast skapast 

tækifæri fyrir kennarann til að þróa kennsluaðferðir með hjálp tækninnar. 

Kennarinn öðlast hæfni til að velja tækni sem hentar nemendahópnum og 

hvernig notkun á tækni getur endurspeglað hæfni nemenda með hliðsjón af 

námsmati af ýmsu tagi (Mishra og Koehler, 2006, bls. 1028). Þegar allir þrír 

þekkingarþættirnir mætast ræður kennarinn yfir einstakri þekkingu sem nær 

langt umfram staka þekkingarþætti og um leið uppfyllir hann viðmið TPACK 

kennslulíkansins. 
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SAMR líkanið 

SAMR er kennslu- og þróunarlíkan sem oft er notað í tæknistuddu námi 

(Sheninger, 2016, bls. 55). Líkanið er hannað og þróað af Ruben Puentedura 

og gefur góða innsýn í hvernig beita megi tækni við nám og kennslu á 

mismunandi hátt. Það leggur áherslu á að tæknin bjóði upp á nýjar aðferðir við 

nám og kennslu. En áður en að nýjungum kemur þurfum við að hafa sjálfstraust 

og okkur þarf að líða vel við notkun tækninnar. SAMR líkaninu er skipt í tvo 

hluta, annars vegar umbætur (e. enhancement) og hins vegar umbreytingu (e. 

transformation). Puentedura nefnir að í upphafi sé líklegt að kennarar noti 

tæknina sem umbætur en þegar þeir hafa öðlast betri skilning, færni og 

sjálfstraust, færist notkun þeirra yfir í umbreytingu (Puentedura, 2016). Þegar 

kennarinn hefur náð tökum á tækninni opnast tækifæri fyrir ný verkefni sem 

ekki væri hægt að leggja fyrir án hennar. Áherslan er ekki á tæknina sjálfa 

heldur hvernig hún er notuð við nám og kennslu. SAMR líkanið hefur verið 

kallað SVAN líkan á íslensku (Ingvi Hrannar Ómarsson og Örn Arnarson, 

2015). Mynd 2.2 SVAN líkanaði er útfærsla á mynd Puentedura (2012). 

 

 

 Mynd 2.2 SVAN líkanið 

Undir umbætur koma tveir liðir annars vegar skipting (e. substitution) þar sem 

tæknin kemur í stað einhvers annars, án þess að bætt sé við. Dæmi um slíkt 

getur verið ritunarverkefni á tölvu í stað þess að handskrifa það í stílabók. Hins 

vegar er viðbót (e. augmentation) þegar tæknin kemur í stað einhvers annars 
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og bætir við möguleikum. Dæmi um slíkt getur verið ritunarverkefni í Google 

skjali þar sem kennarinn hefur aðgang að verkefnum nemenda og getur fylgst 

með og leiðbeint. 

Undir umbreytingu koma tveir liðir, annars vegar aðlögun (e. modification) 

þar sem tæknin býður upp á verulegar breytingar á verkefnum nemenda. Dæmi 

um slíkt er þegar nemandi býr til vefsíðu með spjallborði í ritunarverkefni. 

Hins vegar nýbreytni (e. redefinition) þar sem tæknin gerir nemendum kleift 

að vinna verkefnin á alveg nýjan hátt sem ekki var mögulegur áður. Dæmi um 

slíkt er þegar nemendur vinna myndbönd í tengslum við ritunarverkefni, deila 

þeim á samfélagsmiðlum og fá viðbrögð og athugasemdir frá kennara, 

samnemendum og fólki víðs vegar á alnetinu. 

 Trudacot sniðmátið 

Trudacot er sniðmát sem hjálpar til við að greina mikilvæg atriði sem þarf að 

hafa í huga þegar á að innleiða tækninotkun í skólastofuna. Trudacot heitið er 

myndað úr upphafsstöfum „technology-rich unit design and classroom 

observation template“, en er einnig kallað „4 shifts protocol“. Sniðmátið er 

hannað af McLeod og Graber en kennarar hafa tækifæri til að útfæra það með 

sínar aðstæður í huga og eins hafa þeir tækifæri til að miðla reynslu sinni inn í 

samfélag þeirra sem þróa sniðmátið áfram (Sheninger, 2016, bls. 54). Trudacot 

hjálpar kennurum að ræða saman og spyrja spurninga sem varpa ljósi á tilgang 

og markmið tækninotkunar í kennslunni. Sniðmátið er yfirgripsmikið og því er 

ráðlegt að byrja á afmörkuðum þáttum þess til að áherslurnar séu augljósar og 

tími sé til að vinna úr þeim. Þannig leggur Trudacot áherslu á að kennarinn 

ígrundi og skilgreini hverju hann vill fylgjast með og hverju hann getur breytt 

(Sheninger, 2016, bls. 57). Ef hann leggur áherslu á dýpra nám og aukinn 

skilning nemenda getur verið gott að hann spyrji sig hvort kennslan og 

tækninotkunin hafi aukið möguleika til gagnrýninnar hugsunar. Hvort 

nemendur hafi tekist á við krefjandi verkefni og fengið tækifæri til að lenda í 

vandræðum. Ef svarið er nei, eru líkur til að námið hafi byggt of mikið á 

staðreyndastagli og þá er nauðsynlegt að kennarinn velti fyrir sér hverju hann 

þarf að breyta til að uppfylla þetta markmið um dýpra nám. Þetta kann að 

hljóma einfalt en hættan er að verkefni sem áður kröfðust yfirlegu verði 

fráhrindandi endurtekningar þegar nemendur nota tæknina við lausn þeirra. 

Við notkun á sniðmátinu er lögð áhersla á að byggja ofan á árangurinn þannig 

að gæðin í starfinu vaxi með tímanum (McLeod og Graber, 2018). 
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 Stafrænt flokkunarkerfi Blooms 

Það hafa ýmsir gert tilraunir til að yfirfæra flokkunarkerfi Blooms á 

tækninotkun í námi og kennslu. Hagnýt notkun á flokkunarkerfi Blooms 

tengist oft aðferðum til að búa til spurningar sem reyna á ákveðna hæfni. Slíkt 

er vitanlega hægt að nýta við hönnun á námsefni í stafrænu umhverfi, en til 

viðbótar við það hafa verið settar fram hugmyndir um hvernig nýta megi 

flokkunarkerfi Blooms við notkun á tækni í námi. 

 

 

 

(Grigg, 2015, bls. 217; Churches, 2008)  

 

Á mynd 2.3 má sjá útgáfu af stafrænu flokkunarkerfi Blooms þar sem 

þekkingarsvið eru tengd við mismunandi verkefni í stafrænu námsumhverfi. 

Stundum er gengið lengra og ákveðin smáforrit eða hugbúnaðarlausnir tengdar 

við hvern flokk með það fyrir augum að gera notkun á upplýsingatækni í námi 

markvissari og til að auðvelda kennurum að skipuleggja verkefni sem kalla 

fram ákveðna hæfni. 

Mynd 2.3 Stafrænt flokkunarkerfi 
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Í seinni tíð hafa vaknað upp spurningar um hvort kenningar Blooms eigi 

við um nám á tuttugustu og fyrstu öldinni. Þeir sem gagnrýna Bloom halda 

fram að hann steypi nám í of fastmótaða röð, leggi of litla áherslu á sköpun og 

líti fram hjá tækifærunum sem felast í samvinnu og miðlun nemenda (Wheeler, 

2015, bls. 65; Spencer, 2008). 

2.8 Rannsóknir 

Á undanförnum árum hefur rannsóknum á notkun upplýsingatækni í námi og 

kennslu verið beint að margvíslegum þáttum. Rannsakað hefur verið hvaða 

áhrif notkunin hefur á námsárangur, hvernig gengur að innleiða tæknina, hvaða 

viðhorf kennarar og nemendur hafa til tækninnar og hvernig tækni hefur áhrif 

á samvinnu og lýðræði í skólastarfinu. 

Í yfirlitsgrein þar sem fjallað var um 110 rannsóknir var sýnt fram á að 

notkun skjátækja getur haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda (Sung, 

Chang og Yang, 2016, bls. 265). Það eru hins vegar ýmsar aðrar breytur sem 

hafa áhrif eins og kennsluaðferðir og uppbygging kennslustunda. Í rannsókn 

sem gerð var í 127 skólum í dreifbýli í Kína (2016) kom fram að þó hægt væri 

að sýna fram á að það skipti máli hvort og hvernig upplýsingatækni væri 

skipulögð í kennsluáætlunum, voru þættir eins og breytilegt umhverfi nemenda 

og ólíkir kennarar sem höfðu ekki síður áhrif á árangur nemenda (Bai o.fl., 

2016, bls. 12). Í yfirlitsgrein þar sem Fleischer (2012) fjallaði um átján 

rannsóknir sem tengdust notkun á fartölvum við nám kom í ljós að nemendur 

voru jákvæðir í garð notkunar á tölvunum og fannst að þeir hefðu meiri 

námsáhuga sem rekja mætti til tölvunotkunar. Einnig kom fram að kennarar 

notuðu frekar nemendamiðaðar kennsluaðferðir í tengslum við notkun á 

fartölvum við kennsluna (Fleischer, 2012, bls. 116). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að notkun fartölva í skólastofunni getur haft 

neikvæð áhrif á nám nemenda. Þessi neikvæðu áhrif byggjast á truflun sem 

stafar af því að nemendur fara að sinna mörgu í einu (e. multitask) og athygli 

þeirra beinist minna að náminu. Það er jafnvel enn athyglisverðara að slík 

fjölvinnsla getur einnig haft slæm áhrif á athygli samnemenda (Sana, Weston 

og Cepeda, 2013, bls. 24). Það skiptir greinilega máli í hvað og hvernig tæknin 

er notuð í skólastofunni því að í rannsókn Junco (2012) komu fram augljós 

neikvæð áhrif á námsárangur þegar nemendur notuðu skjátæki fyrir fésbók og 
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smáskilaboð, en notkun á tölvupósti og við leit á netinu hafði ekki neikvæð 

áhrif (Junco, 2012, bls. 2242). 

Ef litið er til nýlegrar íslenskrar meistaraprófsrannsóknar sem kannaði 

notkun á tækni í námi komu þar fram vísbendingar um að notkun á 

spjaldtölvum geti aukið gæði náms sé vandað til innleiðingar og þróunarstarfs 

(Unnur Ósk Unnsteinsdóttir, 2015, bls. 55). Önnur meistaraprófsrannsókn 

leiddi í ljós að togstreita ríkir um hvernig skuli hagnýta upplýsingatækni í 

skólastarfi þó svo allt bendi til að kennsluhættir hafi breyst umtalsvert með 

tilkomu hennar (Stefán Þór Sæmundsson, 2015). Einnig hefur komið í ljós að 

þó svo skólar stuðli að notkun upplýsingatækni með innleiðingu á 

kennslukerfum ræður frumkvæði kennara mestu um hvernig til tekst (Elsa 

Eiríksdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2016, bls. 197). 

2.9 Ný kynslóð og nýjar væntingar 

Kynslóðin sem nú er í framhaldsskóla er alin upp með snjalltæki í vasanum og 

kemur því inn í skólann með nýja reynslu og nýja sýn á skólastarfið. Það er 

mjög mikilvægt að við greinum væntingar þeirra til námsins og veltum fyrir 

okkur hvernig við getum mætt þeim og stuðlað að innihaldsríku námi þeirra. Í 

ljósi mjög örrar þróunar í rafrænu námsefni og tæknistuddu námi er 

nauðsynlegt að rannsóknir séu gerðar ört, þannig fáum við hraða endurgjöf á 

nýja tækni, nýjar aðferðir og nýtt námsefni. Kennarinn og vettvangurinn skipta 

miklu máli varðandi hvernig til tekst í tæknistuddu námi, því er þýðingarmikið 

að kennarar þjálfist í að rannsaka eigin starfsvettvang. 

2.10 Rannsóknarspurningar 

Með hliðsjón af tækniframförum og aukinni þörf á stafrænni hæfni í 

framtíðinni, tel ég nauðsynlegt að ég þrói kennsluhætti mína með það að 

markmiði að auka notkun á upplýsingatækni í kennslustofunni. Þessi áform 

kalla fram spurninguna um það hvernig ég geti nýtt upplýsingatækni til að bæta 

nám nemenda minna. Þróunin þarf að vera markviss og hún þarf að vera studd 

með rannsóknum sem sýna hvernig mismunandi hugbúnaður, námsefni og 

kennsluaðferðir reynast í mínu starfsumhverfi. Því tel ég nauðsynlegt að ég 

nýti tækifærið og kafi dýpra ofan í hvernig upplýsingatæknin hefur áhrif á þætti 
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sem eru þekktir fyrir að stuðla að betra námi. Með þetta í huga set ég fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar. 

 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni 

til að bæta nám nemenda minna? 
 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni 

til að auka virkni nemenda? 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni 

til að dýpka nám nemenda? 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni 

til að auka áhuga nemenda? 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni 

til að gera námið skemmtilegra? 
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3. Rannsóknin 

Í rannsókninni leitaði ég svara við því hvernig ég gæti nýtt upplýsingatækni til 

að bæta nám nemenda minna. Hvernig upplýsingatækni gæti aukið virkni, 

stuðlað að dýpra námi, aukið áhuga og skemmtun nemenda í kennslustundum. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir sniði rannsóknarinnar, þátttakendum, 

rannsóknargögnum og úrvinnslu. Fjallað verður um þætti sem lúta að réttmæti 

og áreiðanleika og grein gerð fyrir vettvangi rannsóknarinnar. Fjallað er um 

grunnþætti rannsóknarinnar og val á hugbúnaði til notkunar í kennslustundum. 

3.1 Starfendarannsókn 

Það skiptir miklu máli að viðhalda þekkingu sinni og að hafa tækifæri til að 

þróast áfram sem starfsmaður sama hvaða starfi maður sinnir. Kennarastarfið 

er mikilvægt starf og endurmenntun mjög mikilvægur þáttur í starfsþróun 

kennara. Það er einnig nauðsynlegt að kennarinn ráði yfir aðferðum sem hjálpa 

honum að leggja mat á eigið starf og hann hafi tækifæri til að þróa kennslu sína 

með hliðsjón af markvissum athugunum á henni. 

Segja má að starfendarannsókn sé í grunninn hagnýt aðferðafræði þar sem 

unnin er rannsókn á eigin starfi og metið hvort það uppfyllir þær væntingar 

sem við gerum til þess. Ef við teljum að gæði starfsins uppfylli okkar 

væntingar, lýsum við því og rökræðum við samstarfsfólk. Ef við teljum að við 

getum bætt starfshætti okkar veltum við fyrir okkur leiðum til úrbóta (McNiff, 

2010, bls. 5). 

Starfendarannsókn í skólasamfélaginu beinist gjarnan að skilgreindu 

vandamáli eða verkefni þar sem kennarar fá tækifæri til að ígrunda eigið starf, 

safna gögnum og innleiða breytingar sem byggjast á þeirri vinnu. Talað er um 

hagnýta starfendarannsókn (e. practical action research) þegar kennarar vinna 

að rannsókn í eigin skólastofu. Markmiðið er að bæta nám nemenda með því 

að kennarinn bæti eigin frammistöðu. Slík ráðstöfun felur einnig í sér og leiðir 

til að kennarinn þjálfast sem rannsakandi (Creswell, 2012, bls. 577-579). 

 Starfendarannsókn er ekki bara leið fyrir einstaka kennara eða 

kennarateymi til að bæta kennsluhætti sína heldur getur einnig verið mikilvæg 

leið og tækifæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri og þróa þær áfram 

í samvinnu við samstarfsfólk og fræðimenn. Þannig getur markviss þróun á 

eigin starfsháttum verið leið til að efla skólastarfið í víðara samhengi (Hafþór 
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Guðjónsson, 2008). Í grein Somekh og en 

Zeichner (2009) um starfendarannsóknir, 

kemur fram að Stenhouse hafi lagt 

áherslu á að það sem gerðist í 

skólastofunni væri hluti af námskránni og 

því væri mikilvægt að kennarar 

rannsökuðu hvernig hún virkaði í 

kennslustofunni (bls. 7-8). Í sömu grein 

Somekh og Zeichner (2009) kemur fram 

að Kurt Lewin sem oft er talinn einn af 

frumkvöðlum starfendarannsókna hafi 

lýst aðferðinni sem hringferli sem 

rannsakendur ættu að fylgja (bls. 7). Í 

hringferlinu var sett fram áætlun sem var 

framkvæmd og útkoman metin. Þótt þessi 

útfærsla sé samofin hugmyndum margra 

um uppbyggingu starfendarannsókna 

hefur hún einnig verið gagnrýnd fyrir að 

hafa of vélrænt yfirbragð. Hún gefi 

viðhorfum rannsakenda ekki nægan 

gaum og eins þurfi að gera ráð fyrir að 

rannsóknir geti tekið óvænta stefnu 

(Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 3-4). Á 

mynd 3.1 má sjá hringferli 

stafendarannsóknar, myndin er útfærsla 

af hringferli Lewin í bland við rannsóknarspíral Stringer (2007) (Creswell, 

2012, bls. 584). 

Hugmynd að umbótaverkefni getur átt mismunandi forsendur en hún á 

oftast bakgrunn í eigin ígrundun um hvernig má lagfæra eða bæta eigin 

starfshætti. 

Ígrundunarspurningar 

Til þess að fá betri yfirsýn yfir tækifæri til starfsþróunar og umbóta getur verið 

upplýsandi að spyrja sjálfan sig ígrundunarspurninga (e. reflective questions) 

(McNiff, 2010, bls. 13). Slíkar spurningar voru lykilatriði í forsendum mínum 

fyrir vali á rannsóknarforminu starfendarannsókn. 

Mynd 3.1 Rannsóknarspírall 
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Er ég fullkomlega sáttur við allt sem ég geri í kennslunni? 

Mér finnst ég eiga eftir að læra margt og ég þurfi að vera duglegri við að 

nýta mér eigin reynslu og annarra til að bæta starf mitt. Gera markvissar 

kannanir á því hvaða áhrif mismunandi framsetning námsefnis og kennslu 

hefur á nám nemenda minna. 

Er eitthvað sem ég vil breyta? 

Oft leita ég í að kenna á sama hátt og mér var kennt fyrir þrjátíu árum. 

Þetta geri ég þrátt fyrir að vita að tímarnir hafa breyst, leggja þurfi 

áherslur á að þjálfa upp fjölbreyttari hæfni nemenda til að búa þá betur 

undir framtíðina. 

Hvernig tel ég að hægt sé að gera betur? 

Ég sé mörg tækifæri til að gera betur, en það sem er mér efst í huga um 

þessar mundir er að ég þarf að vera duglegri að nýta mér margs konar 

upplýsingatækni og aðferðir til að koma námsefninu betur til skila og 

þjálfa nemendur í hagnýtingu á tækninni.  

Vil ég gera eitthvað í því? 

Ég hef áhuga á að þjálfa mig upp í og rannsaka hvernig ég get nýtt mér 

tæknina meira við kennslu með það að markmiði að bæta nám nemenda. 

Ég tel líka mikilvægt að ég fái reynslu af því að vinna starfendarannsókn 

undir leiðsögn. 

Munu hindranir verða á vegi mínum við breytingarnar, hvaða hindranir og 

hvað get ég gert til að bregðast við þeim? 

Ég geri ráð fyrir margs konar hindrunum sem snúa að þessari þróun bæði 

hindrunum sem eru nokkuð fyrirséðar og eins er líklegt að upp komi 

óvæntar hindranir sem ég lít á sem hluta af mínu lærdómsferli. 

Til þess að ég gerði mér betur grein fyrir hugsanlegum hindrunum sem yrðu á 

vegi mínum í rannsóknarstarfinu útbjó ég lista yfir líklegar hindranir og setti 

fram viðbrögð (sjá töflu 3.1). 
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Tafla 3.1 Líklegar hindranir. 

Hindrun Viðbrögð 

Tæknikunnátta 

nemenda. 

Gefa nemendum tækifæri til að læra sérstaklega á þau tól 

sem á að nota áður en þeim er beitt við kennslu. 

Tæknibúnaður 

nemenda. 

Skipuleggja vel í hvaða tímum og á hvaða dögum ætlunin er 

að nota tæknibúnað. 

Íhaldssemi 

nemenda. 

Útskýra vel fyrir nemendum hver sé tilgangurinn með 

aðferðinni.  

Íhaldssemi 

samkennara. 

Útskýra vel tilgang verkefnanna og gera samkennara 

eigendur að verkefninu. 

Tækniumhverfi 

skólans. 

Prófa aðferðir, tól og búnað vel áður en ég nota hann í 

kennslu, þannig gefst tækifæri til að bregðast við 

vandamálum áður en kennsla hefst. 

Óvissa vegna 

tímalengdar. 

Skipuleggja og undirbúa verkefnin eins vel og mögulegt er 

og hafa varaáætlun ef eitthvað bregður út af. 

Ótti við mistök. Tryggja fræðilegan og kennslufræðilegan bakgrunn verkefna 

eins vel og kostur er. 

Eigin hagsmunir. Vera vakandi yfir eigin hagsmunum í hvívetna. Passa að 

draga ekki rangar ályktanir og horfa gagnrýnið á 

niðurstöður. Spyrja sjálfan mig gagnrýninna spurninga. 

3.2 Þátttakendur 

Nemendur sem tóku þátt í rannsókninni voru á aldrinum 17 til 23 ára karlmenn 

og kennslan fór fram í tveimur hópum þar sem samtals voru skráðir tuttugu 

nemendur. Tveir nemendur í öðrum hópnum voru af erlendum uppruna og 

töluðu ekki mikla íslensku.  



23 

Samkennari minn sem tók þátt í rannsókninni hefur 15 ára reynslu í kennslu 

og hefur kennt rafmagnsfræði, eðlisfræði, stærðfræði og ýmsa fagáfanga sem 

tengjast rafiðnaði. 

3.3 Rannsóknargögn og úrvinnsla 

Rannsóknin var framkvæmd í fjórum hlutum og rannsóknargögnin eiga fjórar 

meginuppsprettur, dagbók um eigin upplifun og rýni, rýni samkennara, 

kannanir um viðhorf nemenda og gögn úr verkefnavinnu nemenda. 

Eigin upplifun 

Samhliða rannsóknarvinnu og æfingakennslu hélt ég dagbók í tengslum við 

hönnun og notkun námsefnis. Í dagbókina skráði ég hjá mér hugsanir og 

tilfinningar sem tengdust verkefnunum, hvernig upplifun mín var af virkni og 

viðtökum nemenda. Jafnframt skráði ég hjá mér þau vandamál sem komu upp 

varðandi tækni og aðstöðu á vettvangi. 

Rýni samkennara 

Samkennari skráði hjá sér punkta og athugasemdir meðan á kennslu stóð. 

Þessir punktar innihéldu upplýsingar um framgang kennslunnar, virkni 

nemenda, athugasemdir og ábendingar um það sem betur mátti fara. Eftir 

hverja kennslustund rýndum við saman það sem fram hafði komið og ég skráði 

hjá mér í dagbókina. 

Kannanir um viðhorf nemenda 

Í lok hverrar kennslustundar var lögð könnun fyrir nemendur þar sem leitað 

var eftir viðhorfum og upplifun þeirra af kennslustundinni. Í fyrstu tveimur 

hlutum rannsóknarinnar svöruðu nemendur könnunum á pappír en í seinni 

tveimur svöruðu þeir könnun í Google forms í lok kennslustunda. 

Niðurstöðurnar úr þessum könnunum voru svo allar færðar yfir í Excel til 

frekari úrvinnslu og framsetningar. 

Gögn úr verkefnavinnu nemenda 

Í lok hverrar kennslustundar fór ég yfir og rýndi lausnir nemenda í þeim 

hugbúnaði sem var notaður við kennsluna. Þetta gerði ég í því skyni að kanna 
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hvernig hægt væri að nýta sér þessi gögn við námsmat og einnig til að leggja 

mat á virkni og þátttöku nemenda í verkefnunum. 

Úrvinnsla gagna 

Að loknum öllum fjórum hlutum rannsóknarinnar vann ég samantektarskýrslu 

upp úr dagbókarfærslum, gögnum úr viðhorfskönnunum nemenda og gögnum 

sem komu fram í lausnum nemenda í hugbúnaði sem notaður var við 

kennsluna. Í þessari samantekt setti ég gögn fram á myndrænan hátt, greindi 

algeng atriði sem komu fram í eigin upplifun, rýni samkennara og svörum 

nemenda. Þessi samantektarskýrsla var svo notuð sem grunnur að niðurstöðum 

verkefnisins sem koma fram í kafla fjögur. 

Tímasetningar rannsóknar 

Rannsóknin var unnin við kennslu í rafmagnsfræði í VMA haustið 2017, 

kennslan var hluti af vettvangsnámi og æfingakennslu í menntunarfræðum við 

Háskólann á Akureyri. 

 

Í töflu 3.2 má sjá lista yfir rannsóknargögn tengd rannsóknarhlutum og tíma 

rannsóknarvinnu. 



25 

Tafla 3.2 Rannsóknargögn. 

Rannsókn Rannsóknargögn Tími 

Hluti 1 Dagbók með eigin upplifun og rýni 

samkennara. 

Könnun um viðhorf nemenda á pappír. 

Gögn úr verkefnavinnu í Nearpod. 

Kennsla og 

rannsókn  

24. ágúst. 

Hluti 2 Dagbók - rýni samkennara. 

Könnun um viðhorf nemenda á pappír. 

Gögn úr verkefnavinnu í Nearpod. 

Kennsla og 

rannsókn  

7. september. 

Hluti 3 Dagbók með eigin upplifun og rýni 

samkennara. 

Google forms könnun um viðhorf nemenda. 

Gögn úr verkefnavinnu í Nearpod og Falstad 

rafrásahermi. 

Kennsla og 

rannsókn  

12. október. 

Hluti 4 Dagbók með eigin upplifun og rýni 

samkennara. 

Google forms könnun um viðhorf nemenda. 

Gögn úr verkefnavinnu í Kahoot. 

Kennsla og 

rannsókn  

23. nóvember. 

Úrvinnsla Unnin samantekt úr dagbókarfærslum, 

viðhorfskönnunum nemenda og verkefna-

vinnu nemenda. 

Desember 

2017 – janúar 

2018. 

Meistaraprófs-

verkefni 

Gögn unnin áfram og birt í niðurstöðukafla og 

nýtt til umræðu og ályktana í meistaraprófs-

verkefni. 

Janúar – maí 

2018. 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Nærvera og forhugmyndir 

Í rannsóknarferlinu hafði ég ávallt í huga að ég væri sjálfur stór hluti af 

rannsókninni og hugleiddi stöðugt hvaða áhrif ég hefði á hana. Eftir margra ára 

starf við innleiðingar á ýmsum tæknilausnum hef ég jákvætt viðhorf gagnvart 

tækninýjungum, það skipti því höfuðmáli að ég missti ekki sjónar af 

kennslufræðilegum áherslum er varða hagnýtingu tækninnar. Eins þurfti ég að 

hafa í huga að þar sem ég á auðvelt með að vinna með tækni geta jákvæðar 

niðurstöður í garð hennar orðið mér í hag. Rannsóknarspurningin sjálf innihélt 

í raun viðhorf mitt sem rannsakanda, þar sem ég leitaði leiða til að bæta nám 
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nemenda minna með upplýsingatækni. Það mátti samt ekki koma í veg fyrir 

gagnrýna hugsun varðandi rannsóknarefnið. 

Valdamunur milli mín og nemenda getur haft áhrif á skoðanir þeirra þar 

sem nemendur forðast að gefa neikvæða umsögn ef ég er til staðar. Ég lagði 

því áherslu á nafnleynd og brýndi einnig fyrir nemendum að ég væri að leita 

eftir þeirra skoðunum og þeir mættu ekki svara eins og þeir héldu að ég vildi 

að þeir svöruðu. 

Tilkynningar og staða þátttakenda 

Afla þurfti upplýsts samþykkis skóla, samkennara, nemenda og forráðamanna 

í þeim tilfellum sem nemendur voru undir 18 ára aldri. Gerð var grein fyrir 

tilgangi rannsóknar og lögð áhersla á að þátttakendur gætu hætt hvenær sem 

væri í rannsóknarferlinu. Samhliða var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar, 

(sjá fylgiskjöl eitt til fimm í viðauka). 

Nemendur í grunndeild rafiðna hafa oft á tíðum gaman af tækni og það kann 

að hafa áhrif á skoðanir þeirra varðandi rafrænt námsefni. Þar sem ég hafði 

kennt þessum nemendum áður þekkti ég vel til þeirra og það gæti hafa haft 

áhrif á skoðanir þeirra á námsefninu. Í hópnum voru tveir nemendur af 

erlendum uppruna sem töluðu litla íslensku og að því þurfti að huga varðandi 

þeirra þátttöku. 

Tilbreyting er oft skemmtileg 

Ég hafði í huga að tilbreyting er oft skemmtileg og eins er hugsanlegt að við 

leggjum harðar að okkur þegar við eru hluti af eða tökum þátt í rannsókn, 

samanber „The Hawthorne effect“ (Parsons, 1974, bls. 922). Það getur bæði 

gilt um kennarann og nemendur. 

Einnig var mikilvægt að ég gerði mér grein fyrir að mismunandi 

kennsluaðferðir henta kennurum misvel og þær ná misvel til nemenda. 

Kennsluaðferðir hafa einnig ólíkan tilgang og því er mjög hættulegt að fullyrða 

að ein kennsluaðferð sé sú eina rétta (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 13). Það 

sama gilti í raun um notkun á tækni við mína rannsókn, það er ekki til hin 

fullkomna aðferð sem virkar vel í öllu samhengi. 
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3.5 Vettvangur rannsóknar 

Þróun náms í rafiðnum 

Nám í rafiðnum þarf að vera í stöðugri þróun og endurskoðun á námskrá 

rafiðnaðarbrauta landsins er í vinnslu. Almennur hluti námskrárinnar á sér 

bakland í skólanámskrám og í aðalnámskrá framhaldsskólanna. Helstu 

breytingar frá fyrri námskrá 2009 er aukin áhersla á sjálfstæði skóla til að 

útfæra námsbrautir innan þess ramma sem yfirvöld menntamála setja. Þetta 

frelsi skóla til að útfæra námskrána og flókin samskipti milli atvinnulífs og 

skóla hefur tafið fyrir útgáfu á viðurkenndum námskrám fyrir verknám 

(Ríkisendurskoðun, 2017, bls. 15). 

Í rafiðngreinum er jafnan mjög gott samband og samstarf milli atvinnulífs 

og skóla. Stöku sinnum koma fram sjónarmið um að stytta ætti skólagöngu 

rafiðnaðarnema og að þeir ættu að taka stærri hluta af námi sínu í starfsþjálfun. 

Það er ekki alltaf mikið um fagleg og kennslufræðileg rök þegar þetta ber á 

góma og oft skapast þessi umræða þegar mikið er að gera í faginu en dalar svo 

aftur þegar minna er um að vera. Hins vegar má velta fyrir sér hvort verklegar 

greinar og vinnustaðanám séu að víkja fyrir of mikilli áherslu á bóknám.  

Í seinni tíð hafa möguleikar rafiðnaðarmanna á framhaldsnámi aukist og 

einhver hluti þeirra stefnir markvisst á áframhaldandi nám á háskólastigi. Í 

lítilli könnun sem ég framkvæmdi í tengslum við vettvangsnámið spurði ég 

útskriftarnema í rafeindavirkjun N=12 um framtíðaráform og þá kom í ljós að 

meirihluti nemenda eða 67% ætlaði að klára stúdentspróf beint á eftir útskrift, 

83% sögðust hugsanlega eða örugglega ætla í háskólanám í framtíðinni og 

enginn útilokaði þann möguleika (sjá fylgiskjal 10). Það er því mikilvægt að 

nám í rafiðgreinum styðji við þessi áform nemendanna og að námið sé ekki 

blindgata. 

Hvort heldur sem nemendur hyggja á framhaldsnám eða ekki, þarf nám í 

rafiðngreinum að miða að því að nemendur læri aðferðir og vinnubrögð sem 

tryggja að þeir geti haldið áfram að tileinka sér nýja hluti og þróast sem 

fagmenn. Í seinni tíð hefur verið lögð meiri áhersla á sköpun og 

lausnaleitarnám í rafiðngreinum og er sú áhersla til samræmis við 

áherslubreytingar í aðalnámskrá framhaldsskólanna. 
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Verkmenntaskólinn á Akureyri 

Verkmenntaskólinn á Akureyri á sér langa sögu í notkun á upplýsingatækni 

við nám og kennslu. Árið 1994 var hann fyrstur framhaldsskóla á Íslandi til að 

bjóða upp á fjarkennslu (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010, 

bls. 2). Fjarkennslan kallaði á nýjar skilvirkar leiðir fyrir samskipti milli 

kennara og nemenda og þá kom upplýsingatæknin að góðum notum. Mörg 

námsumsjónarkerfi áttu einmitt rætur í þessum nýju aðstæðum og haustið 1996 

var byrjað að nota WebCT kerfið í VMA og árið 2008 var Moodle 

námsumsjónarkerfið innleitt, Adam Óskarsson, (munnleg heimild 12. janúar 

2018). Með hliðsjón af auknum kostnaði við rekstur upplýsingatækni og 

tilkomu nýrra tækifæra sem fólust í opnum hugbúnaði var ákveðið að færa 

tölvuumhverfi skólans yfir í opinn hugbúnað árið 2009. Í því fólst að útstöðvar 

kennara og nemenda fengu Linux stýrikerfi og notast var við opinn hugbúnað 

fyrir ritvinnslu, töflureikna og glærusýningar. Í ytri úttekt á skólanum 2012 

kom fram að töluverðrar óánægju gætti innan ákveðinna deilda með notkun á 

opnum hugbúnaði og ekki væri allur hugbúnaður fyrir listnáms- og 

verknámsbrautir til í opnu umhverfi (Árný Elíasdóttir og Ragnhildur 

Þórarinsdóttir, 2012, bls. 42). Í sumum tilfellum var þetta leyst með því að færa 

ákveðnar deildir og fög til baka í Windows umhverfið og í seinni tíð hefur 

kvörtunum vegna opins hugbúnaðar fækkað. Síðustu ár hefur fjárhagur skólans 

staðið í vegi fyrir eðlilegri endurnýjun á tölvubúnaði og kvartanir nemenda og 

kennara hafa snúið að ófullnægjandi vélbúnaði og þráðlausu neti skólans, 

Sigríður Huld Jónsdóttir (munnleg heimild, 12. janúar 2018). Sumarið 2017 

ákvað skólinn að færa hluta af tölvuumhverfi sínu yfir í Google skýjalausn og 

í því felast ýmsir nýir möguleikar varðandi miðlun og notkun á efni. Einnig 

var lögð áhersla á hagnýtingu upplýsingatækni í námi og kennslu á starfsþróun 

kennara skólaárið 2017/18 og jafnframt skipaðir þrír mentorar í 

upplýsingatækni til að leiða faglegt starf kennara á því sviði í skólanum. 

Grunndeild rafiðna 

Grunndeild rafiðna í Verkmenntaskólanum á Akureyri er fjögurra anna nám 

þar sem nemendur fá almenna og faglega undirstöðumenntun fyrir 

rafiðngreinar. Námið er samtals 81 eining, þar af eru 58 einingar í faggreinum 

en 23 einingar í almennum greinum. Að loknu grunnnámi taka við þrjár annir 

þar sem nemendur velja annað hvort rafvirkjun eða rafeindavirkjun. 



29 

Í Hvítbók (2014) kemur fram að um 55% þeirra sem hófu nám á 

starfsnámsbraut höfðu ekki lokið námi að loknum sex skólaárum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 3). Með því að skoða fjölda nemenda í 

rafmagnsfræðiáföngum í VMA er hægt að fá ágæta innsýn í hvernig þessu er 

háttað í grunndeild rafiðna. Sjá má í töflu 3.3 að í fjórða áfanga rafmagnsfræði 

eru um 36%-40% færri nemendur en hófu nám í fyrsta áfanganum, (Jóhannes 

Árnason, munnleg heimild 5. febrúar 2018). 

Tafla 3.3 Fjöldi nema í grunndeild rafiðna í VMA 

Grunndeild 1. önn 2. önn 3. önn 4. önn Hættir Hættir % 

2013-2015 25 21 15 15 10 40% 

2014-2016 44 37 30 27 17 39% 

2015-2017 36 33 30 23 13 36% 

 

Það er rétt að nefna að hluti þeirra sem hefja verknám færir sig á aðrar 

námsbrautir og útskrifast þar. Hins vegar gefa þessar tölur vísbendingu um að 

töluverður hluti nemenda sem hefja nám á rafiðnaðarbraut hættir á fyrstu 

tveimur árum námsins. 

Námsefni og rafbok.is 

Vorið 2008 stofnaði Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins vefsvæðið rafbok.is sem 

er netbókasafn rafiðnaðarins með rafrænt námsefni fyrir rafiðnaðarnema og 

rafiðnaðarmenn. Við stofnun var lagt upp með að allar bækur í rafiðnaðarnámi 

væru aðgengilegar nemendum á rafrænu formi þeim að kostnaðarlausu. 

Framtakið var styrkt af Rafiðnaðarsambandi Íslands og var hugsað til að efla 

nám í rafiðnum. Árið 2016 voru 216 kennsluhefti á íslensku inni á rafbok.is og 

skráðir notendur um 1400, Ísleifur Jakobsson (munnleg heimild, 20. júlí 2017). 

Segja má að rafbókin sé fyrsta skrefið í SVAN módelinu (e. SAMR), það 

er skipting (e. substitution), færum bækur yfir á rafrænan miðil. Kostirnir sem 

fylgja þessu framtaki eru margir, meðal annars má nefna að endurnýjun og 

úrbætur á námsefninu eru mun auðveldari og aðgengi að námsefninu er mun 

betra svo ekki sé minnst á sparnað námsmanna. 
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Tæki nemenda (MET og 1:1) 

Þegar unnið er að stefnumörkun og skipulagi skólastarfs með upplýsingatækni 

í huga kemur fljótlega að ákvörðunum sem tengjast tækjabúnaði og um leið 

kostnaði. Allir eru sammála um að skólinn þurfi að tryggja nemendum gott 

aðgengi að upplýsingum með sítengingu (Capacent, 2014, bls. 9). Ein stærsta 

spurningin sem þarf að svara er hver á að útvega og eiga tækin sem nemendur 

nota. Í grunnskólum útvega skólarnir gjarnan tækin á skólatíma (Sólveig 

Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015, bls. 104; Björn 

Gunnlaugsson, 2017). Þetta hefur verið skilgreind stefna sem kölluð er tæki 

fyrir hvern nemanda (1:1). Með þessu móti er tryggt aðgengi nemenda að 

tækjum óháð fjárhag og félagslegri stöðu. Í framhaldsskólum er oftar fylgt 

stefnu sem byggir á því að nemendur koma með eigin tæki í skólann MET (e. 

BYOD: bring your own device). Með það í huga að nám á sér stað bæði 

formlega innan skóla og óformlega utan hans er hægt að leggja fram rök fyrir 

því að MET stefnan styðji betur við hið óformlega nám nemenda. Hins vegar 

hafa nemendur ekki sömu möguleika til þess að eignast tæki og í því felst 

félagsleg mismunun. Eins fylgir MET stefnunni áskorun sem felst í ólíkum 

tækjum nemenda og þá fer töluverður tími og bolmagn í að tryggja að búnaður 

og hugbúnaður virki vel á ólíkum stýrikerfum (Wheeler, 2015, bls. 38). 

Haustið 2016 stigu Samtök rafverktaka (SART) og Rafiðnaðarsamband 

Íslands (RSÍ) skref í þróun á rafrænu námsumhverfi með því að gefa öllum 

nemendum í rafiðnum spjaldtölvur. Framtakið var hugsað til þess að auðvelda 

nemendum aðgengi að rafrænu námsefni á rafbok.is og draga úr þörf nemenda 

fyrir útprentun á námsefninu, Ísleifur Jakobsson (munnleg heimild, 20. júlí 

2017). Á rafdeild VMA er gert ráð fyrir að nemendur hafi með sér fartölvur til 

að vinna verkefni sem krefjast sérhæfðs hugbúnaðar, til dæmis teikniforrita og 

hugbúnaðar til að forrita iðntölvur. Ef nemendur eiga ekki fartölvur getur 

rafdeildin lánað tölvur til afnota á skólatíma. Það er ákveðin samhæfing milli 

skjátækja sem kemur með því að allir nemendur eiga eins spjaldtölvur og því 

má segja að umhverfið hafi ýmsa kosti sem annars fylgja eingöngu 1:1 

stefnunni þó svo grunnfyrirkomulagið sé MET á rafdeild VMA. 

Aðalnámskrá 

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna er talað um að tölvur og stafræn 

samskiptatækni séu ómissandi þáttur í daglegu lífi fólks og þyki sjálfsögð 
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verkfæri í skólastarfi. Þar er ennfremur lögð áhersla á stafrænt læsi nemenda 

og að upplýsingatækni sé notuð til fjölþættrar merkingarsköpunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 17). Í námskrá rafiðngreina frá 2009 er 

fjallað um mikilvægi þess að nemendur fái að takast á við og skipuleggja 

verkefni þar sem lausnir liggja ekki í augum uppi bæði sem einstaklingar og í 

samstarfi við aðra og að nemendur læri að nota upplýsingatækni í þeirri vinnu 

(Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 8). Í riti Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins sem fjallar um grunnþáttinn læsi kemur fram að 

sennilega hafi maðurinn alltaf notað tækni til að varðveita og móta hugsanir 

sínar og þekkingu. Sama gildi um aðferðir okkar til að gera efni aðgengilegt 

öðrum því í þúsundir ára hafi rithöfundar notað myndmál, tákn og bækur til að 

koma efni á framfæri við lesendur sína. Sama ætti því að gilda um margmiðlun 

í skólastarfi þar sem efni og aðferðir þurfa að miðast við mörg skynfæri (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 6). 

Rafmagnsfræði 

Rafmagnsfræði RAMV2RS05 er þriðji rafmagnsfræðiáfanginn sem kenndur 

er í grunndeild rafiðna. Áfanginn er fimm einingar og á öðru hæfniþrepi. Í 

lýsingu á áfanganum kemur fram að nemendur fái þjálfun í útreikningum á 

RLC–rásum, riðstraumsviðnámi, samviðnámi, spennuföllum og fasvikum í 

hliðtengdum og raðtengdum rásum. Nemendur læra um desíbel útreikninga, 

helstu síur og hvernig hægt er að búa þær til úr RLC-rásum og framkvæma 

útreikninga á þeim. Auk þess kynnast nemendur umhverfisháðum viðnámum 

og táknum fyrir þau. Nemendur framkvæma mælingar á síum og öðrum RLC–

rásum bæði með hjálp mælitækja, sveiflusjár og hermiforrits (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). 

3.6 Grunnþættir rannsóknar 

Þar sem yfirlitsgreinar bentu til þess að árangur við notkun á upplýsingatækni 

í námi væri háður ýmsum þáttum taldi ég mikilvægt að fá víðari sýn á hvernig 

upplýsingatæknin virkar í mínu umhverfi. Því beindist rannsóknin að 

grunnþáttum sem ég skilgreindi til að fá nákvæmari mynd af rannsóknarefninu. 
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Grunnþættir rannsóknarinnar samanstóðu af: 

• Upplifun kennara, rýni samkennara, stafrænni hæfni nemenda. 

• Upplifun nemenda af eigin virkni, dýpra námi, áhuga og skemmtun. 

• Lausnum nemenda úr hugbúnaði sem nýttur er við kennslu. 

Upplifun kennara 

Sem kennari ber ég ábyrgð á eigin starfsþróun og hún snýst um að ég læri 

eitthvað nýtt vísvitandi, þróist og vaxi persónulega og faglega (Fullan og 

Hargreaves, 2016, bls. 23). Til þess að geta lært eitthvað nýtt og haldið áfram 

að þróast sem kennari þarf ég að þjálfa upp hæfni til að greina eigið starf og 

starfsvettvang. Hluti af því er að skilja hvernig og hvað hefur áhrif á eigin 

upplifun af starfinu. Skólaþróun og starfsþróun er ekki bara beinn og breiður 

vegur, okkur gengur ekki alltaf vel, sumt sem við gerum mislukkast, stundum 

erum við ráðþrota og við sjáum ekki fram úr vandamálunum. Það var því 

mikilvægt fyrir mig að fylgjast vel með eigin tilfinningum og hugsunum meðan 

á rannsókninni stóð. Þetta var sérstaklega mikilvægt með það í huga að hræðsla 

við mistök er talin hafa veruleg áhrif á starfshætti sem leiða til stöðnunar 

(Sheninger, 2016, bls. 30). 

Mér reyndist erfitt að finna hentugan kvarða sem ég gæti nýtt til að lýsa og 

rökstyðja upplifun af sjálfstrausti og óöryggi. Á endanum aðlagaði ég 

almennan kvarða Schwarzer og Jerusalem (1995) yfir trú á eigin getu, þannig 

að hann hentaði rannsókninni (sjá nánar í kafla 4.7). 

Rýni samkennara 

Það er talið að gott starfsumhverfi bjóði kennurum upp á tækifæri til að vinna 

og læra saman. Það stuðli að skoðanaskiptum og að þeir deili hugmyndum og 

reynslu. Þannig geti samstarf kennara orðið að undirstöðu til að bæta skólann 

(Harris og Lambert, 2003, bls. 110). Samkvæmt Fullan og Hargreaves (2016) 

er mikilvægt að starfsumhverfi kennara bjóði upp á tækifæri til faglegrar 

starfsþróunar og lykilþáttur í því er samstarf við aðra kennara. Þannig eflast 

þeir sem fagmenn og skólasamfélagið eflist einnig. Kennarar fá meira 

sjálfstraust og þroska til að takast á við kennarastarfið og um leið opnast 

tækifæri fyrir þá til að verða leiðtogar breytingastarfs (bls. 6). Ég þekki af eigin 

reynslu að framhaldsskólakennarar starfa mikið einir, bæði við kennslu og 

undirbúning. Því nýtti ég tækifærið til að vinna að rannsókninni með reyndum 
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kennara sem gaf góð ráð, fylgdist með í kennslustundum og tók 

vettvangspunkta sem hægt var að ræða í lok kennslustunda. 

Stafræn hæfni 

Það er stundum talað um að unga fólkið sé komið langt á undan kennurum og 

foreldrum sínum og að það sé fljótt að læra á og tileinka sér tæknina. Þeirra 

notkun á tækninni snýst hins vegar að einhverju leyti um afþreyingu og 

þekking þeirra snýr oft mest að þeirra áhugasviði. Það er nauðsynlegt að við 

gerum okkur grein fyrir að það er ekki samasemmerki á milli þess að nemendur 

hafi stafræna hæfni sem tengist áhugamálum og að þeir geti hagnýtt sér tækni 

og hugbúnað í námi. Hins vegar opnar hæfni nemenda mikil tækifæri til að 

virkja og útvíkka þekkingu þeirra með nám í huga. Í ritröðinni um grunnþætti 

menntunar er fjallað um mikilvægi þess að nemendur og kennarar mætist á 

miðri leið. Nemendur vita oft meira en kennarinn á tilteknum sviðum. 

Kennarinn hefur hins vegar oftast betri þekkingu á þeirri menningu og jarðvegi 

sem nemendur eru sprottnir úr og þeirri reynslu er mikilvægt að miðla (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 60). 

Það getur verið varhugavert að búa til það einfalda mynd af tækninotkun að 

hún mótist fyrst og fremst af aldri notenda og það á bæði við um nemendur og 

kennara. Það er ýmislegt sem bendir til þess að stafræn hæfni snúist ekki síst 

um það hvernig nemendum og kennurum tekst að yfirfæra þekkingu á milli 

mismunandi tóla, verkefna og aðstæðna því ný tækni og forrit eru stöðugt að 

koma fram á sjónarsviðið (Wheeler, 2015, bls. 165). 

Rannsóknin var því kjörinn vettvangur til að fylgjast með hvernig 

nemendum gekk að aðlagast og nýta tæknina í kennslustundum með það í huga 

að leggja mat á hvernig stafræn hæfni nýtist þeim til náms. 

Virkni nemenda 

Í úttekt á vegum Evrópusambandsins á þrjátíu og einu verkefni, varðandi 1:1 

tækjanotkun í skólum, hafði áhugahvöt nemenda oftast aukist og það til 

langframa þegar tækin voru notuð reglulega (Bocconi, o.fl., 2013, bls. 38-39). 

Wheeler (2015) bendir einmitt á að með því að nýta tæknina til að auðvelda 

vinnu í námi, er hægt að auka sjálfstraust og áhuga nemenda (bls. 38). 

Verknám býður upp á mjög fjölbreyttar námsaðferðir og verkleg vinna 

nemenda skipar þar veglegan sess. Nemendur í verknámi þurfa einnig að læra 
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fræðin sem liggja á bakvið lögmálin og tæknina sem þeir vinna með. Slík 

kennsla hefur oft bóklegan grunn, sem hefur skírskotun í raungreinakennslu. 

Þar er farið yfir lögmál, nemendur vinna að útreikningum og kennslan er jafnan 

studd með tilraunum og mælingum. Í fullkomnum heimi væri líklega best að 

flétta þessa kennslu inn í verklega áfanga og gefa nemendum tækifæri til að 

setjast niður og vinna útreikninga og læra lögmál samhliða verklegri þjálfun. 

Því miður er verkleg aðstaða oft yfirbókuð og næsti hópur þarf að komast að, 

þannig að bóklega kennslan fer fram í hefðbundnum bóklegum stofum. Þar 

kemur stundum í ljós að mjög virkir og áhugasamir nemendur í verklegum 

tímum láta lítið fyrir sér fara og eru því miður oft fljótir að missa áhugann og 

um leið einbeitinguna. 

Í rannsókninni kannaði ég áhrif þess að nota upplýsingatækni til að virkja 

nemendur í bóklegum tímum í rafmagnsfræði. Nemendur tóku þátt í 

fyrirlestrum með því að vinna verkefni í rafrænu námsumhverfi samhliða 

yfirferð kennarans á námsefninu. 

Dýpri skilningur nemenda 

Einhæfum störfum mun fækka og þau störf sem taka við munu gera meiri 

kröfur um hæfileika einstaklinga til að leysa verkefni á skapandi hátt. Ein 

helsta forsenda fyrir sköpun er djúpur skilningur á viðfangsefninu, 

utanbókarlærdómur og verklag án skilnings er ekki gott veganesti fyrir 

nemendur. Upplýsingatækni er kjörinn vettvangur til að auka áhugahvöt og 

dýpka skilning nemenda og um leið undirbúa þá betur fyrir verkefni og störf 

framtíðarinnar. 

Eitt af því sem getur gerst þegar námsefni er flutt beint yfir í rafrænt 

námsumhverfi er að vinna nemenda verður vélræn og einhæf sem leiðir til þess 

að gæði námsins minnka (November, 2010, bls. 277). Það sem skapaði 

skilning, yfirlegu og vangaveltur nemenda verður að fljótunnum 

endurtekningum sem bæta litlu við nám og ígrundun nemenda. Í slíkum 

tilfellum þarf að bæta einhverju bitastæðu við til að virkja námshæfni 

nemendanna til fulls. Eitt mjög skýrt dæmi um þetta er þegar nemendur byrja 

að glósa í tölvu í stað þess að glósa í stílabók. Þegar nemendur glósa í tölvu ná 

margir fljótlega upp nægjanlegum hraða til að glósa nánast orðrétt upp það sem 

kennarinn segir. Þegar nemendur glósa í stílabók þurfa þeir að umorða 

upplýsingarnar sem koma frá kennaranum og um leið verður til dýpri hugsun 

um námsefnið sem er til umfjöllunar (Mueller og Openheimer, 2014, bls. 1-9). 
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Það sama má væntanlega segja um breytinguna sem varð hjá kennurum þegar 

þeir fóru að setja námsefnið fram í fyrirlestrum studdum með glærum í tölvu. 

Námsefnið er matreitt niður í stutt skeyti og hætta á að umfjöllunin nái ekki 

þeirri dýpt sem æskilegt er (Weigel, bls. 12, 2002). Í stað þess að fara á dýptina 

í afmarkað efni er farið grunnt yfir mikið efni og lítill tími til umræðu. Þegar 

kennarinn þurfti að setja sína áherslupunkta fram á töfluna var hugsanlega til 

meiri tími til að ræða og ígrunda tiltekið námsefni. 

Það skiptir máli fyrir kennara að ráða yfir fjölbreyttum kennsluaðferðum 

sem henta námsefninu, námsmarkmiðunum og honum sjálfum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 13). Fjölbreyttar kennsluaðferðir geta einnig verið 

mikilvægar þegar dýpka á skilning nemenda, þær eru ekki bara hugsaðar til að 

höfða til mismunandi eiginleika og áhugasviðs hvers nemanda heldur einnig 

til að nemendur fái að sjá námsefnið frá mörgum hliðum. Með því að sýna 

nemendum námsefnið frá mörgum hliðum eru þeir líklegri til að sjá 

heildarmyndina og ná þannig dýpra inn í efnið. Sjá má samantekt um eiginleika 

djúpnáms og yfirborðsnáms í töflu 3.4 og er þar byggt á umfjöllun Entwistle 

(2001, 2009) og Marton (2015). 

Tafla 3.4 Djúpnám eða yfirborðsnám  

(Byggt á Entwistle, 2001, bls. 10, 2009, bls. 33-34; Marton, 2015, bls. 142-

149). 

Eiginleikar djúpnáms  Eiginleikar yfirborðsnáms 

Nemendur tengja nám og hugmyndir 

við fyrri þekkingu og reynslu.  

Nemendur meðhöndla nýja þekkingu 

sem sjálfstæðar upplýsingar án tengingar 

við fyrra námsefni. 

Nemendur leita eftir munstrum og 

reglum sem liggja þar að baki. 

Nemendur leggja staðreyndir og aðferðir 

á minnið. 

Nemendur leita eftir sönnunum sem 

þeir nýta til ályktana. 

Nemendur eiga í erfiðleikum með að ná 

samhengi í nýjar upplýsingar. 

Nemendur kanna rök með varúð og 

gagnrýninni hugsun. 

Nemendur skilja ekki tilgang náms eða 

verkefna. 

Nemendur eru meðvitaðir um 

skilninginn sem þróast með náminu. 

Nemendur læra án þess að ígrunda 

tilgang eða áætlun.  

Nemendur verða virkir og áhugasamir 

um námið og námsefnið. 

Nemendur upplifa álag og eru 

áhyggjufullir. 
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Darling-Hammond (2010) vill meina að nemendur á tuttugustu og fyrstu 

öldinni þurfi að hafa enn dýpri skilning á undirstöðuatriðum í námi sínu en 

áður. Auk þess að nemendur þurfi að hanna, meta og stjórna eigin vinnu, þurfi 

þeir að rannsaka og leysa vandamál með því að nýta sér fjölbreyttar 

upplýsingaveitur og stafræn tól (bls. 33). Í rannsókninni var því lögð áhersla á 

að kanna hvernig nýta megi eiginleika upplýsingatækni til að dýpka nám 

nemenda. 

Áhugahvöt og skemmtun nemenda 

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) kemur fram að leikur sé mikilvæg 

námsaðferð og hún opni fyrir sköpunargleði barna og ungmenna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Flest höfum við upplifað að það 

skiptir okkur miklu máli að hafa áhuga á því sem við tökum okkur fyrir hendur. 

Áhuginn hefur ekki einungis áhrif á niðurstöður verkefna heldur einnig hvernig 

við nálgumst þau og hversu viljug við erum að verja tíma í þau. Þannig hefur 

áhuginn meðal annars áhrif á hve mikinn tíma við erum tilbúin að nota til náms 

(Bransford, Brown og Cocking, 2000, bls. 60). Talað er um innri og ytri 

áhugahvöt þar sem innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) vísar til þeirrar 

löngunar sem við höfum til að takast á við verkefni vegna þess að það vekur 

hjá okkur jákvæðar tilfinningar og er gefandi. Þegar nemandi er knúinn áfram 

af innri áhugahvöt hefur hann ekki þörf fyrir aðra hvatningu, verkefnið sjálft 

og áskorunin sem í því felst skapar vellíðan og nemandinn tekst á við það fyrir 

sjálfan sig. Ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) er sögð eiga sér rætur í 

viðurkenningum annarra, verðlaunum eða öðrum ytri þáttum sem hafa áhrif til 

þess að við viljum leggja okkur fram þó að við höfum hugsanlega ekki 

brennandi áhuga á viðfangsefninu. Of mikil áhersla á ytri áhugahvöt getur leitt 

til þess að nám verði yfirborðskennt en ef nemandi hefur bæði innri og ytri 

áhugahvöt til staðar eru líkur á góðum árangri (Hattie, 2012). 

Með því að nota stafrænt námsefni getur opnast möguleiki til að virkja bæði 

innri og ytri áhugahvatir nemenda. Innri áhugahvötina er hugsanlegt að virkja 

með framsetningu námsefnisins á fjölbreyttan og myndrænan hátt meðan 

hraðvirk endurgjöf kerfisins og kennarans er líkleg til að virkja ytri áhugahvöt 

nemenda. 

Það þarf að hafa í huga að áhugahvöt og skemmtun er ekki sama og nám. 

Það eru til mörg dæmi um innleiðingu á tækni í kennslustofuna sem hefur aukið 

áhuga nemenda en samt hafa ekki verið nein augljós merki um aukinn 
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námsárangur (Sheninger, 2016, bls. 66). Það er því mikilvægt að tæknin sé til 

stuðnings við nám, bæti nám eða auki nám nemenda. 

Hér koma spurningar sem nota má til að meta hvort aukin áhugahvöt bæti 

námsárangur við tækninotkun í skólastarfi. 

• Er tæknin samþætt við námsefnið á markvissan hátt út frá 

kennslufræðilegri nálgun? 

• Hver eru námsmarkmiðin? 

• Eru nemendur að sýna fram á nýja þekkingu? 

• Hvernig nota nemendur færni sem þeir hafa öðlast til að sýna fram á 

hæfni? 

• Hvernig námsmat (leiðsagnarmat – lokamat) er notað til að meta 

árangur nemenda? 

• Hvernig fá nemendur endurgjöf um framfarir sínar gagnvart 

tilteknum námsmarkmiðum eða niðurstöðum? 

• Er samræmi milli athugana og matstóla? 

(Sheninger, 2016, bls. 66) 

 

Í rannsókninni var lögð áhersla á að rannsaka hvernig notkun á 

upplýsingatækni geti nýst til að auka áhuga og skemmtun nemenda í 

kennslustundum. 

3.7 Val á hugbúnaði 

Við val á hugbúnaði leitaði ég eftir að hann kallaði fram eiginleika í kennslunni 

sem styddu við grunnþætti rannsóknarinnar og þá sérstaklega með 

rannsóknarspurningarnar í huga. Ég ákvað því að nýta mér tól sem styðja 

gagnvirka fyrirlestra til að auka virkni og áhuga nemenda í tímum. Til þess að 

dýpka nám nemenda valdi ég að nýta mér tól sem byggja á hermilíkönum og 

til þess að auka áhuga og skemmtun nemenda ákvað ég að nýta mér tól sem 

byggja á námsleikjum. 

Gagnvirkir fyrirlestrar 

Fyrirlestrar sem eru studdir með glærusýningum ásamt umræðu og 

spurnaraðferðum geta verið mjög árangursrík kennsluaðferð. Stóri kosturinn 
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við vel útfærða fyrirlestra er að þeir gefa kennurum tækifæri til að fara á 

skipulegan hátt yfir námsefnið á skilgreindum tíma. Það er auðvelt að koma 

myndum, myndböndum og útskýringum inn í umfjallanir og hægt að blanda 

ýmsum kennsluaðferðum inn í fyrirlestrana til að brjóta þá upp. Hættan er hins 

vegar sú að kennarar ætli sér að komast yfir of mikið efni, þá verður of lítill 

tími til ígrundunar og umræðu í bekknum (Weigel, 2002 bls. 12; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 68). Á þennan hátt verða nemendur óvirkir 

viðtakendur og líklegt er að fyrirlestrarnir þjóni frekar þeim tilgangi að 

kennarinn geti hakað í yfirferð á tilteknu námsefni, frekar en að tímarnir nýtist 

í raunverulegt nám nemendanna. Í þessu samhengi má halda því fram að 

námskráin geti verið harður húsbóndi (Wheeler, 2015, bls. 31). Slíkir tímar 

enda oft með því að nemendur missa athyglina og kennarinn talar fyrir daufum 

eyrum. 

Þegar hér er rætt um gagnvirka fyrirlestra er hugmyndin einmitt að virkja 

nemendurna til þátttöku í fyrirlestrinum á ýmsa vegu. Það er í sjálfu sér ekkert 

sem kemur í veg fyrir að hefðbundnir fyrirlestrar studdir glærusýningum geti 

verið gagnvirkir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 67). Hins vegar býður 

tæknin upp á margar nýjungar sem vert er að gefa gaum. Það eru til fjölmargar 

upplýsingatæknilausnir sem bjóða upp á ýmsar útfærslur af þátttöku nemenda 

í fyrirlestrum, verkefnavinnu og samvinnu í tímum. Nearpod er hugbúnaður 

sem hefur verið í stöðugri þróun frá 2012. Í Nearpod má blanda saman 

fyrirlestri, myndböndum, gagnvirkum spurningum og teikniverkefnum. 

Nearpod getur einnig tengst við önnur kerfi svo sem hermilíkön, vefsíður og 

fleira. 

Það er oft talað um að mjög áhrifarík leið til að bæta nám nemenda sé að 

nota leiðsagnarmat sem virkar frá degi til dags og jafnvel niður á mínútur 

(Leahy, Lyon, Thompson og Wiliam, 2005). Stundum er nefnt að þrátt fyrir 

aukna áherslu á einstaklingsmiðað nám skorti stuðning við leiðsagnarmat í 

námsumhverfinu og þar sem námsmat hefur sterk áhrif á nám og kennslu geti 

ein öflugasta leiðin til að breyta námi verið að breyta námsmatinu (Häkkinen 

og Hämäläinen, 2012, bls. 235). Einn af fylgifiskum þess að nota gagnvirka 

fyrirlestra við kennslu eru möguleikar á leiðsagnarmati. Það þýðir að kennarinn 

fær skjóta innsýn í hvernig námsefnið virkar, hann hefur tækifæri til að bæta 

það sem ekki kemst nægjanlega vel til skila og getur aðlagað námsefnið hratt 

að nemandanum. Að sama skapi fær nemandinn skjóta endurgjöf um hvernig 

hann stendur í mismunandi þáttum námsefnisins (Frontiera, 2013, bls. 1420). 
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Í rannsókninni notaði ég Nearpod námsumhverfið til að keyra gagnvirka 

fyrirlestra, með það að markmiði að auka virkni nemenda í kennslustundum. 

Hermilíkön 

Frá unga aldri lærum við með því að leika okkur og margir leikir byggja á því 

að við hermum eftir raunveruleikanum. Dúkkuleikir og búðarleikir eru dæmi 

um slíka leiki. Okkur er því flestum eðlislægt að herma eftir eða líkja eftir 

öðrum þegar við lærum. Með þetta í huga er erfitt að gera sér grein fyrir hvenær 

maðurinn fór markvisst að læra og þjálfa sig upp með því að herma eftir. Á 

fimmtándu öld var skák gjarnan notuð til að þjálfa upp herforingja í Evrópu. Á 

nítjándu öld hafði skákborðið vikið fyrir kortum og trékubbar voru notaðir í 

stað taflmanna og á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar notuðu allir herir 

stríðsleiki til þjálfunar (Roberts, 1976, bls. 3). Að þessu sögðu er vert að 

minnast á að hermilíkön sem hér eru til umfjöllunar eru ekki endilega það sama 

og það sem hefur verið lýst sem kennsluaðferðinni hermileikir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 153). Þó ber að nefna að hermileikir í tölvum og 

notkun á hermilíkönum blandast oft saman. 

Saunders (1987) skilgreindi hermilíkan sem virka endursköpun af 

raunveruleikanum, sem gæti verið einfölduð eða unnin áfram (bls. 147). Með 

tölvugerðu hermilíkani er átt við að fyrirbæri, ferli, kerfi, tæki eða það sem á 

að líkja eftir, sé mótað inn í hugbúnað (de Jong, 1991, bls. 218-219). De Jong 

og van Joolingen (1998) skilgreindu tölvuhermilíkan sem hugbúnað sem 

inniheldur líkan af kerfi eða ferli sem getur verið náttúrulegt eða tilbúið (de 

Jong og Joolingen, 1998, bls. 180). 

Wheeler (2015) hefur bent á að menntun snúist um að hjálpa nemendum að 

finna námsmanninn í sjálfum sér, gefa þeim tækifæri til að tjá sig, kanna, leika 

og spyrja (bls. 30). Í því samhengi hefur verið bent á að kennarar séu of 

duglegir að spyrja spurninga en gleymi hversu mikilvægt er að þjálfa nemendur 

í að spyrja spurninga (McLeod og Shareski, 2018, bls. 29). Hermilíkön opna 

ýmsa möguleika til að sýna virkni lögmála og gefa nemendum tækifæri til að 

prófa sig áfram og um leið hvetja þau nemendur til að spyrja spurninga. Það er 

mikilvægt að átta sig á að hermilíkön eru í raun ekki kennsluaðferð heldur 

hjálpartól við kennslu. Notkun þeirra þarf að vera skipulögð og hnitmiðuð. Það 

getur verið heppilegt að nemendur fái einhvern frjálsan tíma til að læra á 

hermilíkönin í upphafi en svo þurfa þeir að fá verkefni sem eru hönnuð með 
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tiltekin námsmarkmið í huga þar sem hermilíkönin hjálpa til við skilning og 

nám nemendanna. 

Talað er um fjögur atriði sem þurfa að vera til staðar til að nýta megi hermilíkan 

til kennslu. 

1. Formlegt virknilíkan sem má eiga við og stilla. 

2. Námsmarkmið sem leggja áherslu á fræði eða þekkingu. 

3. Áhersla á námsaðferð, til dæmis að búa til eða prófa tilgátu. 

4. Virkir nemendur sem breyta og eiga við líkanið  

(de Jong, 1991, bls. 218-219). 

 

Bættur árangur nemenda við notkun hermilíkana er ekki alltaf augljós og í 

sumum tilfellum greinir menn á um hver tilgangur notkunar hermilíkana eigi 

að vera. Það er ekki heppilegt að nota hermilíkön í stað verklegrar kennslu 

þegar markmiðið er að þjálfa upp verklega hæfni. Það getur verið ákjósanlegt 

að nota hermilíkön áður en farið er í verklegar tilraunir og það hefur komið í 

ljós að hermilíkön eru sérstaklega góð til að dýpka skilning á fyrirbærum sem 

öllu jöfnu eru ekki sýnileg (Rutten, Wouter, Joolingen, Jan og der Veen, 2012, 

bls. 151; Trey og Khan, 2008, bls. 527). Dæmi um slík fyrirbæri eru mjög smá 

viðfangsefni eins og frumeindir, ýmsir kraftar, rafmagn og segulsvið. Notkun 

á hermilíkönum er gjarnan skilgreind sem hluti af raunverulegum verkefnum 

(e. authentic work) og sem slík falla þau vel inn í áherslur á dýpra nám 

nemenda (McLeod og Shareski, 2018, bls. 5). 

Í rannsókninni notaði ég Phet og Falstad hermilíkön með það að markmiði 

að dýpka skilning nemenda á námsefninu í kennslustundum. 

Námsleikir 

Það er mikilvægt að nemendur upplifi gleði og hamingju í skólastarfinu og 

leikur er námsaðferð sem má nýta til að virkja sköpunargleði barna og 

ungmenna. Ef nemendur fá að njóta sín eru líkur á að þeir finni hæfileikum 

sínum farveg og þeir upplifi hamingju og gleði sem leiðir til virkni og 

námsáhuga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). 

Tölvuleikir eru mjög vinsælir hjá breiðum aldurshópi óháð kyni. Margir 

tölvuleikir byggja einmitt á sambærilegum eiginleikum og styðja við 

árangursríkt nám: Þeir hafa skýran tilgang og reglur, í þeim felast áskoranir, 

þar þarf oft að leysa vandamál, þeir eru gagnvirkir og eru með 
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rauntímaendurgjöf. Þeim fylgja oft sterk félagsleg sjónarmið, þeir byggja 

gjarnan á lausnaleitarnámi og stundum innihalda þeir áhugaverða sögu eða 

frásögn (Grigg, 2015, bls. 215). Í framhaldi af þessari upptalningu er áhugavert 

að velta fyrir sér hvers vegna ungir krakkar geta haldið einbeitingu í marga 

klukkutíma í tölvuleik en missa oft athyglina í kennslustofunni eftir nokkrar 

mínútur. Þetta ætti í það minnsta að vekja okkur til umhugsunar um hvernig 

við getum nýtt okkur þessa eiginleika tölvuleikjanna til að bæta nám nemenda 

okkar. 

Rannsóknir sýna að leikjanám (e. gamification) getur stuðlað að áhuga og 

hvatningu í námi og stutt við lausnaleitarnám nemenda (Spector, 2016, bls. 

212). Eins eru til rannsóknir sem sýna að leikjanám sem skapar aukna 

áhugahvöt getur leitt af sér betri námsárangur (Cakiroglu o.fl., 2016, bls. 98).  

 Það er auðvelt að fá nemendur til að spila leiki og í þeim eru þeir oft mjög 

einbeittir, komast í einhvers konar flæði þar sem þeir keppast við að ná 

markmiðum sínum. Í leikjum meta nemendur gjarnan frammistöðu sína í ljósi 

fyrri frammistöðu og vilja ná lengra (Wheeler, 2015, bls. 74). Í mörgum 

tölvuleikjum er stanslaus endurgjöf hvernig gengur, bæði um árangur og 

mistök. Þannig byggja tölvuleikir gjarnan á áskorunum og hraðri endurgjöf og 

því verður tilgangur leiksins mjög sýnilegur (Hattie, 2012). Spector (2016) 

talar um alvarlega leiki (e. serious games) þegar leikir eru sérstaklega hannaðir 

með nám í huga en ekki bara skemmtun. Margir slíkir leikir byggja á 

eiginleikum hermilíkana en eru frábrugðnir að því leyti að hermilíkön krefjast 

skilgreindra verkefna en alvarlegir leikir geta staðið einir og sér (Spector, 2016, 

bls. 211). 

Spurningaleikir eru vinsælir í skólastarfinu og víðar. Þeir bjóða upp á ýmsar 

útfærslur varðandi einstaklings- og liðakeppnir og eru kjörin leið til að rifja 

upp þekkingu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 101). Kahoot er hugbúnaður 

sem býr yfir ýmsum útfærslum af rafrænum spurningaleikjum sem byggja á 

því að nemendur svara spurningunum með skjátækjum. Þannig fá skjátæki 

nemenda hlutverk í skólastofunni. Rannsóknir á áhrifum þess að nota ýmsar 

gerðir af spurningahugbúnaði (e. audio response system) í skólastofunni eru 

ekki afgerandi. Þó kemur fram í yfirlitsgrein að greina megi smávægileg en 

greinileg jákvæð áhrif á námsárangur en ýmis önnur atriði eins og námsgreinar, 

hvernig spurningar voru notaðar og stærð bekkja hafði veruleg áhrif á 

niðurstöðuna (Hunsu, Adesope og Bayly, 2016, bls. 102). Sama var upp á 

teningnum í yfirlitsgrein Castillo-Manzano o.fl. (2016) en þar kom einnig fram 
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að hægt var að sýna fram á betri árangur ef rannsóknir úr háskólum voru ekki 

með í greiningunni (Castillo-Manzano o.fl., 2016, bls. 118). Það hefur jafnan 

verið auðvelt að sýna fram á jákvæð áhrif á samskipti, áhugahvöt og 

námsáhuga nemenda við notkun á spurningaleikjum (Wang, 2015, bls. 217). 

Í rannsókninni notaði ég Kahoot námsumhverfið fyrir spurningaleiki með 

það að markmiði að auka áhuga og stuðla að skemmtun nemenda í 

kennslustundum. 
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4. Niðurstöður 

Ég vann rannsóknina í fjórum hlutum sem saman mynda starfendarannsókn 

sem fjallar um notkun á rafrænu námsefni við kennslu í rafmagnsfræði í 

grunndeild rafiðna í Verkmenntaskólanum á Akureyri haustið 2017. Við 

hönnun og innleiðingu á námsefninu var fræðilegur bakgrunnur verkefnisins 

nýttur til stuðnings sbr. mynd 4.1. 

 

 

Mynd 4.1 Fræðilegur stuðningur 
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4.1 Rannsókn í fjórum hlutum 

Hver hluti rannsóknarinnar byggði á því að ég hannaði kennsluefni fyrir tvær 

samliggjandi kennslustundir samtals áttatíu mínútur. Í kennsluefninu var lögð 

áhersla á fjölbreytt námsefni áfangans til samræmis við námsáætlun, 

áfangalýsingu og námskrá. Samhliða því var mismunandi hugbúnaður nýttur 

við kennsluna og upplifun nemenda af honum könnuð og hvernig kennara 

gengi að kalla fram fjölbreyttar áherslur sem sneru að því að nýta tæknina til 

að bæta nám nemendanna. Gagnaöflun rannsóknanna átti fjórar megin 

uppsprettur. Í fyrsta lagi rýndi kennarinn eigið starfsframlag, fylgdist með 

nemendum og skráði hjá sér eigin upplifun. Þessi gagnaöflun fór fram við 

hönnun og undirbúning kennslunnar, í kennslustundum og eftir kennslu. Í öðru 

lagi rýndi samkennari framgang kennslunnar og að kennslu lokinni ræddu 

kennari og samkennari saman um kennsluna, viðbrögð og ástundun nemenda. 

Í þriðja lagi svöruðu nemendur nafnlausri könnun í lok kennslustunda þar sem 

þeir fengu tækifæri til að meta notkun á upplýsingatækni í kennslunni, 

kennsluaðferðir og eigið framlag. Í fjórða lagi voru gögn úr þeim hugbúnaði 

sem notaður var í hverri rannsókn nýtt til að meta vinnu nemenda og eins var 

leitast við að meta hvernig slík gögn hentuðu við námsmat í áfanganum. 

Hluti 1 - Innleiðing 

Í fyrsta hluta lagði ég áherslu á kynningu og innleiðingu á rafrænum 

kennsluháttum. Ég lagði upp með að nemendur fengju að sjá og prófa 

hugbúnaðinn sem ætlunin var að nota í áframhaldandi kennslu og rannsóknum. 

Að sama skapi var markmiðið einnig að ég fengi reynslu af notkun á 

mismunandi hugbúnaði og síðast en ekki síst að kanna hvernig aðstæður í 

stofunni og skólanum styddu við notkun á upplýsingatækni við nám og 

kennslu. Að verkefninu loknu áttu nemendur að hafa öðlast færni og þekkingu 

til að geta notað rafrænt námsumhverfi, þekkja lögmál Faradays um span, 

skilja áhrif breytilegs segulsviðs í rafmagnsrásum. Könnuð voru viðhorf 

nemenda til tóla og kennsluaðferða, ásamt því að fylgst var með áhugahvöt og 

viðtökum þeirra. Samhliða fylgdist ég með lausnum nemenda í 

námsumhverfinu til að meta hvernig þær nýttust til leiðsagnar og námsmats. 
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Hluti 2 - Virkni 

Í öðrum hluta lagði ég áherslu á að nýta rafrænt námsumhverfi til að auka 

virkni nemenda í kennslustund sem í hefðbundinni framsetningu námsefnis 

gæti falist í innlögn eða fyrirlestri studdum glærum og teikningum kennara á 

töflu. Í tilraunakennslunni notaði ég Nearpod gagnvirkt fyrirlestrarumhverfi 

sem nemendur skráðu sig inn á með eigin skjátækjum. Fyrirlesturinn innihélt 

umfjöllun og verkefni um umhverfisháð viðnám. Ég keyrði fyrirlesturinn 

áfram og nemendur fylgdust með og tóku þátt með því að teikna og svara 

gagnvirkum spurningum í Nearpod umhverfinu. Að verkefninu loknu áttu 

nemendur að þekkja tákn og notkunarsvið umhverfisháðra viðnáma, þeir áttu 

einnig að hafa góðan skilning á virkni og geta teiknað svörunarkúrfur þeirra. 

Könnuð voru viðhorf nemenda til tóla og kennsluaðferða, ásamt því að fylgst 

var með virkni nemenda. Samhliða fylgdist ég með lausnum nemenda í 

námsumhverfinu til að meta hvernig þær nýttust til leiðsagnar og námsmats. 

Hluti 3 - Dýpra nám 

Í þriðja hluta lagði ég áherslu á að nýta rafrænt námsumhverfi til að dýpka 

skilning nemenda á viðfangsefninu. Ég lagði upp með að hanna námsefni og 

verkefni sem gerði auknar kröfur til skilnings nemenda. Í tilraunakennslunni 

notaði ég Nearpod gagnvirkan fyrirlestur sem tengdi nemendur inn í Falstad 

rafrásahermi með vissu millibili þar sem nemendur gerðu tilraunir, prófuðu sig 

áfram. Þegar nemendur komu aftur inn í Nearpod umhverfið, svöruðu þeir 

spurningum og teiknuðu rásir og tíðnisvörunarkúrfur. Að lokum áttu nemendur 

að hanna tíðniháða síu í rafrásaherminum og skila inn sem lausn í Nearpod 

umhverfinu. Ég kom verkefnavinnu af stað en eftir það unnu nemendur 

verkefnin á eigin hraða. Að verkefninu loknu áttu nemendur að hafa öðlast 

hæfni til að nota rafrásarhermi til að líkja eftir virkni rafsía, skilja virkni 

mismunandi rafsía, þekkja tíðnikúrfur þeirra og geta nýtt sér rafrásahermi til 

að hanna tíðniháðar síur. Könnuð voru viðhorf nemenda til tóla og 

kennsluaðferða og fylgst með skilningi nemenda á námsefninu. Samhliða 

fylgdist ég með lausnum nemenda í námsumhverfinu til að meta hvernig þær 

nýttust til leiðsagnar og námsmats. 
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Hluti 4 - Skemmtun og áhugahvöt 

Í fjórða hluta lagði ég áherslu á að nýta rafrænt námsumhverfi til að auka 

áhugahvöt og skemmtun nemenda í kennslustund. Í tilraunakennslunni notaði 

ég Kahoot námsumhverfið þar sem nemendur skráðu sig inn með eigin 

skjátækjum. Spurningaleikurinn var hugsaður sem upprifjun á námsefni fyrir 

próf. Ég stýrði spurningaleiknum og hann var spilaður tvisvar í röð til að gefa 

nemendum tækifæri til að bæta frammistöðu sína og rifja upp námsefnið um 

leið. Að verkefninu loknu áttu nemendur að hafa rifjað upp rafrásir, síur, 

tíðnisvörunarkúrfur, notkun desíbela við útreikninga á deyfingu og síðast en 

ekki síst áttu nemendur að rifja upp að það er leikur að læra. Könnuð voru 

viðhorf nemenda til tóla og kennsluaðferða, ásamt því að fylgjast með 

áhugahvöt og skemmtun nemenda í kennslustundinni. Samhliða fylgdist ég 

með lausnum nemenda í námsumhverfinu til að meta hvernig þær nýttust til 

leiðsagnar og námsmats. 
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4.2 Rannsóknarferlið 

Á mynd 4.2 má sjá rannsóknarferlið og áhersluþætti rannsóknar í myndrænni 

framsetningu.

 

Mynd 4.2 Rannsóknarferlið 
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4.3 Fyrsti hluti rannsóknar - H1 

Kynning á rafrænu námsumhverfi og fyrirlestur um 

lögmál Faradays 

Upplifun kennarans 

Ég kynnti fyrir nemendum hvað stóð til með nokkurra daga fyrirvara en hafði 

samt ekki gefið þeim upp nákvæma dagsetningu. Ég fann fyrir eftirvæntingu 

og jákvæðni þeirra, fékk nokkrum sinnum spurningar um hvenær þetta yrði á 

dagskrá. Þetta virkaði mjög hvetjandi á mig en um leið kom upp ótti um að ég 

uppfyllti ekki væntingar þeirra. Ég lá töluvert yfir hönnuninni á verkefninu og 

rannsókninni og fór í gegnum ýmsar vangaveltur og um leið sveiflaðist 

sjálfstraustið upp og niður, sjá mynd 4.3. 

 

Kvöldið fyrir kennsluna var ég frekar óöruggur, fór yfir allt sem mér datt í 

hug og gerði smávægilegar lagfæringar. Á tímabili var ég kominn að því að 

fresta notkun á þessu kennsluefni og draga upp eitthvert form sem ég og 

nemendur þekktu betur. 

Í upphafi kennslustundarinnar varð ég fljótlega var við að nemendum gekk 

mjög illa að ná netsambandi á tölvurnar sínar og enn verr að tengjast inn á 

Nearpod námsumhverfið. Það runnu ýmsar hugsanir í gegnum hugann meðan 

á þessu stóð, í fyrstu var ég mjög bjartsýnn en þegar þessi vandamál komu upp 

skipti ég um gír og dró væntingarnar niður. Ég átti von á einhverjum 

tæknilegum vandamálum í byrjun en gerði ekki ráð fyrir að þau yrðu jafn 

víðtæk og raunin varð. Ég útskýrði fyrir nemendum að þetta væri hluti af 

rannsókninni, öll vandamál sem kæmu upp væru áhugaverð í mínum augum 

Mynd 4.3 Upplifun kennara - H1 
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og ég fann að viðhorfið varð jákvæðara við þessar fréttir. Um stund hugleiddi 

ég hvort ég ætti að hætta við verkefnið og fara yfir efnið á hefðbundnari hátt. 

Samkennari minn var inni í stofunni og fylgdist með, ég tók eftir ró í hans fari 

og ákvað því að gefa þessu meiri tíma. Smám saman komust nokkrir nemendur 

í samband og aðstæðurnar snérust okkur í hag. Enn voru nokkrir sem náðu ekki 

sambandi og ég setti upp þráðlaust net í GSM símanum mínum og bauð þeim 

inn á hann. Það virkaði prýðilega og smám saman voru allir komnir með 

samband. Á þessum upphafsmínútum tímans má segja að ég hafi farið frá 

eftirvæntingu yfir í vonleysi uns ég öðlaðist sjálfstraust og það leiddi svo til 

þess að ég upplifði sigurtilfinningu í lok tímans. 

 

Virkni nemenda 

Nemendur voru virkir og áhugasamir en ég tók eftir að í einhverjum tilfellum 

þurftu nemendur sem voru fljótir að leysa verkefnin að bíða eftir hinum. 

Rýni samkennara 

Í rýni samkennara kom fram að upphaf kennslustundarinnar hafi verið 

óþægilegt og það hafi tekið tæpar tuttugu mínútur að koma henni af stað. Hann 

tók eftir að nemendurnir héldu athygli og voru jákvæðir á þessum tíma sem fór 

í að koma þeim í samband við netkerfið og fyrirlesturinn. Þeir sýndu þessum 

vandamálum skilning og voru viljugir að leita lausna og hjálpuðu hver öðrum. 

Þegar fyrirlesturinn var kominn í gang tók hann eftir að nemendur fylgdust 

með á sínum tölvuskjám og voru virkir í þeim verkefnum sem fyrir þá voru 

lögð í kennslustundinni. Hann nefndi tvennt sem þyrfti að huga að í þessu 

samhengi, annars vegar hve mikil óvissa væri varðandi tímastjórnun og hins 

vegar hvernig bregðast skyldi við þegar nemendur mæta of seint. Heilt yfir var 

hann jákvæður og sá mikil tækifæri í notkun á upplýsingatækni til að ná til 

nemenda með fjölbreyttum kennsluaðferðum. 
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Álit nemenda 

Einkunn  

Spurning 1: Hvaða einkunn gefur þú notkun á upplýsingatækni í tímanum 1-

10? 

 

Eins og sjá má á mynd 4.4 gáfu nemendur einkunn frá 6 og upp í 10, 

meðaleinkunnin var 8,8 og flestir nemendur (11 af 18) gáfu 9 í einkunn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athygli í tímanum 

Ég bað nemendur að velta fyrir sér hvaða áhrif skjátækið hafði á athygli þeirra 

í tímanum. Ég setti fram tvær spurningar þar sem ég bað nemendur annars 

vegar að meta hvort skjátækið hefði hjálpað þeim að halda athygli í tímanum. 

Svo vildi ég hins vegar vita hvort þeir teldu að notkun skjátækis hefði dregið 

athyglina frá námsefninu. Þarna vildi ég vita hvort athyglin beindist í raun að 

námsefninu eða jafnvel bara að tækninni. 

Í spurningum til nemenda notaði ég orðlagið tölva/snjalltæki og þar var 

orðið snjalltæki hugsað til að ná yfir snjallsíma og spjaldtölvu. Í umfjöllun nota 

ég orðið skjátæki til að lýsa notkun á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. 
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Mynd 4.4 Álit nemenda - H1 
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Spurning 2: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

halda athygli í tímanum? 

Valmöguleikar: 

Skipti ekki máli - Hjálpaði eitthvað - 

Hjálpaði töluvert - Hjálpaði mikið 

Á mynd 4.5 má sjá að 55,6% (10 af 18) 

nemenda töldu að notkun skjátækis hefði 

hjálpað sér mikið og 44,4% (8 af 18) töldu 

að notkun skjátækis hefði hjálpað sér 

töluvert að halda athygli í tímanum. 

 

 

 

 

 

Spurning 3: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið athyglina 

frá námsefni tímans? 

Valmöguleikar: 

Skipti ekki máli - Dró lítið úr athygli 

- Dró töluvert úr athygli - Dró mikið 

úr athygli 

 

Þegar skoðuð eru svör nemenda um 

það hvort þeir teldu að notkun 

skjátækis hefði dregið athyglina frá 

námsefni tímans var helmingurinn 

50% (9 af 18) á því að notkun 

tækjanna hefði ekki dregið úr athygli 

sem beindist að námsefninu, 44,4% 

(8 af 18) eru á því að tæknin hafi 

dregið athyglina lítillega frá námsefninu og 5,6% (1 af 18) eru á því að 

tækninotkun hafi dregið athyglina töluvert frá námsefni tímans (sjá mynd 4.6). 
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Mynd 4.5 Athygli í tíma - H1 

Mynd 4.6 Athygli á námsefni - H1 
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Skilningur 

Nemendur fengu tækifæri til að velta fyrir sér hvort þeir teldu að notkun 

tækninnar hefði haft áhrif á skilning þeirra á námsefni tímans. 

 

Spurning 4: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

skilja námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Hjálpaði ekkert - Hjálpaði eitthvað - Hjálpaði töluvert - 

Hjálpaði mikið 

 

Á mynd 4.7 sést að flestir nemendur 55,6% 

(10 af 18) töldu að notkun á skjátæki hefði 

hjálpað sér töluvert og 33,3% (6 af 18) hefði 

hjálpað sér mikið að skilja námsefni tímans. 

Um 11% (2 af 18) töldu að tækin hefðu 

hjálpað sér eitthvað en enginn var á því að 

notkun skjátækis hefði ekkert hjálpað. 

 

 

 

 

 

Spurning 5: 

Í seinni spurningunni um skilning gaf ég nemendum tækifæri á að velta fyrir 

sér hvort notkun á tækni dragi úr skilningi á námsefninu, með það í huga hvort 

álagið af tækninotkuninni dragi úr hugsun um námsefnið. Í þessum lið læddist 

inn villa þar sem á svarblöðum stóð athygli í stað skilnings. Þannig að svörin 

við þessari spurningu voru ekki marktæk og því sleppi ég að birta þau hér í 

fyrsta hluta rannsóknarinnar. 
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Mynd 4.7 Hjálpar við skilning - H1 



53 

Áhugi 

Spurning 6: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis auki áhuga þinn á 

námsefni tímans? 

Valmöguleikar: 

Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Mynd 4.8 sýnir að um 61,1% (11 af 18) töldu 

að notkun skjátækis hefði aukið áhuga þeirra 

töluvert og um 38,9% (7 af 18) töldu að 

notkun skjátækis hefði aukið áhuga þeirra á 

námsefni tímans mikið. 

 

 

 

 

 

 

 

Spurning 7: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis dragi úr áhuga þínum á 

námsefni tímans? 

Valmöguleikar: 

Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Flestir eða 72,2% (13 af 18) töldu að notkun 

skjátækis drægi ekkert úr áhuga þeirra á 

námsefninu en 22,2% (4 af 18) töldu að 

notkun skjátækis drægi áhuga þeirra eitthvað 

frá námsefninu og 5,6% (1 af 18) töldu að 

notkun skjátækis drægi töluvert úr áhuga 

þeirra á námsefninu (sjá mynd 4.9). 
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Spurning 8: Notaðir þú tölvuna/snjalltækið í annað en að læra í tímanum? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – 

Mikið 

 

Mynd 4.10 sýnir að tólf af átján eða tæplega 

67% (12 af 18) nemenda sögðu að þeir hefðu 

ekki notað skjátækið í annað en að læra í 

tímanum. Tæplega 17% (3 af 18) sögðu að 

þeir hefðu notað skjátækið lítillega í annað 

og önnur tæp 17% (3 af 18) töluvert í annað 

en að læra. 

Skemmtun 

Í þessum lið vildi ég fá fram hvort nemendur teldu að upplýsingatæknin hefði 

gert tímann skemmtilegan eða hvort þeim hefði leiðst. 

 

Spurning 9: Notkun upplýsingatækni gerði tímann leiðinlegri/skemmtilegri! 

Valmöguleikar: Mjög leiðinlegan – Leiðinlegan – Skipti ekki máli – 

Skemmtilegan – Mjög skemmtilegan 

 

Rúmlega 61% nemenda (11 af 18) fannst tíminn skemmtilegur og tæplega 39% 

nemenda (7 af 18) fannst hann mjög skemmtilegur. Engum fannst 

upplýsingatækni hafi gert hann leiðinlegan eða mjög leiðinlegan. 

Annað 

Að lokum bauð ég nemendum að koma skoðunum sínum á framfæri.  

Spurning 10: Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri: 

Svör: 

„Fannst þetta bara mjög sniðugt“ 

„Nei ekki beint en höldum þessu áfram“ 

„Ef kynningar fara fram með þessum hætti í framtíðinni held ég að nemendur 

fylgist betur með og þar af leiðandi skilji betur“ 

„Nei :)“ 

„Ég má ekki merkja með nafni“ 

„Takk.“ 
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Mynd 4.10 Skjátæki notað í annað - H1 
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Vinna og lausnir nemenda í Nearpod 

Í tímanum var auðvelt að fylgjast með hvernig vinnan gekk hjá nemendum. Ég 

gat skoðað svör og lausnir um leið og nemendur skiluðu þeim inn í kerfið. Þetta 

gaf tækifæri til að leiðrétta misskilning og að deila góðum lausnum til baka í 

bekkinn jafnharðan. 

Þegar lausnir nemenda voru skoðaðar í skýrslu sem búa mátti til eftir 

kennslustundina sáust heildarniðurstöður verkefnisins eða stök verkefni. 

Greina mátti hópinn sem heild eða skoða lausnir og svör einstakra nemenda. 

Lausnir nemenda gáfu til kynna að helstu 

námsmarkmið tímans hefðu komist til 

skila, bæði varðandi þjálfun í notkun á 

rafrænu námsumhverfi og einnig í 

tengslum við þekkingu á lögmálum 

Faradays. Sjá dæmi um lausn nemanda á 

mynd 4.11. 

 

 

 

 

 

Umbótalisti eftir rannsókn 1 

• Lagfæra netsamband í stofu. 

• Lagfæra villu í viðhorfskönnun. 

• Draga úr biðtíma nemenda sem eru fljótir að vinna verkefni. 

• Leggja áherslu á að ég fái raunverulegar skoðanir nemenda. 

  

Mynd 4.11 Dæmi um lausn nemanda 
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4.4 Annar hluti rannsóknar - H2 

Gagnvirkur fyrirlestur og verkefni um háð viðnám 

Upplifun kennarans 

Nemendur spurðu oft hvenær við gerðum næstu tilraun. Þessi áhugi fyllti mig 

bjartsýni og þó svo það gengi hægar en ég hafði vonað að lagfæra 

netsambandið í stofunni, var ég ákveðinn í að láta það ekki stoppa mig. Við 

undirbúning og aðdraganda kennslunnar gekk ég í gegnum svipað ferli og í 

fyrsta hluta rannsóknarinnar, varðandi sjálfstraust og óöryggi. Ég var þó aldrei 

kominn að því að hætta við eða fresta rannsókninni. Hugsanlega skipti fyrri 

reynsla þar máli og einnig var fyrirlesturinn einfaldari þar sem ég notaðist 

eingöngu við Nearpod námsumhverfið. Til að bregðast við óvissu varðandi 

netsambandið kom ég með 4G hnetu að heiman sem ég hafði til taks ef 

nemendur næðu ekki sambandi við námsumhverfið. 

Í upphafi kennslustundarinnar kom í ljós að netsambandið var enn lélegt og 

ég bað því nemendur að tengja sig inn á 4G hnetuna. Nemendur áttu auðvelt 

með að ná sambandi við kerfið í gegnum hana og tíminn sem það tók að koma 

kennslunni af stað var töluvert styttri en í fyrsta hluta eða um tíu mínútur í stað 

tuttugu mínútna. 

 

Virkni nemenda 

Ég upplifði mikla virkni nemenda í tímanum, allir voru mjög áhugasamir um 

að taka þátt og það var greinilega meira sjálfsöryggi í nemendunum eins og í 

kennaranum. Skipulagið var með svipuðum hætti og í fyrsta hluta 

rannsóknarinnar, ég keyrði fyrirlesturinn áfram og stýrði því sem nemendur 

sáu á sínum skjátækjum. Ég fjallaði almennt um umhverfisháð viðnám, fór yfir 

virkni fjögurra gerða og hafði verkefni og spurningar á milli. Eftir umfjöllun 

um ljósháð viðnám voru verkefni og spurningar áður en ég fjallaði um 

spennuháð viðnám og svo koll af kolli. 
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Mynd 4.12 Biðtímar nemenda 

Með þessu móti vildi ég stytta biðtíma hjá þeim sem voru fljótir að svara og 

um leið tryggja að nemendur fylgdu mér eftir í yfirferð námsefnisins. Eins og 

sjá má á mynd 4.12 kom fljótlega í ljós að þrátt fyrir að ég hefði skipt 

fyrirlestrinum og verkefnunum upp þurftu þeir sem voru fljótir að vinna að 

bíða eftir hinum. 

Rýni samkennara 

Í rýni samkennara kom fram að upphaf kennslustundarinnar hafi gengið mun 

betur en í fyrsta hluta rannsóknarinnar þrátt fyrir vandamál með netsamband. 

Eins kom fram að yfirferð námsefnisins hafi skipst niður í 12 til 15 mínútna 

lotur frá því ég fór yfir kynningu og þar til nemendur höfðu klárað verkefnin 

(sjá mynd 4.13). Hann taldi að nemendur hefðu unnið vel og sjálfstætt, þeir 

hefðu haldið athyglinni í tímanum og verið áhugasamir út alla kennslustundina. 

 

 
Mynd 4.13 Lotur við kennslu 
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Samkennarinn nefndi einnig að nemendur hefðu verið mjög meðvitaðir um 

hvað þeir áttu að gera í verkefnunum og að þeir hefðu haft mjög gaman af því 

þegar ég deildi góðum lausnum til baka. Hann nefndi ekki sérstaklega að 

nemendur hefðu lent í bið en tók fram að í lok tímans, eftir að nemendur 

svöruðu könnun um upplifun sína, hefði komið órói í bekkinn. 

Álit nemenda 

Einkunn 

Spurning 1: Hvaða einkunn gefur þú notkun á upplýsingatækni í tímanum 1-

10? 

 

Það má sjá á mynd 4.14 að nemendur gáfu einkunn frá 7 og upp í 10, 

meðaleinkunnin var 9,2 og flestir nemendur, 8 af 15 gáfu 10 í einkunn. 
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Athygli í tímanum 

Spurning 2: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

halda athygli í tímanum? 

Valmöguleikar: 

Skipti ekki máli - Hjálpaði eitthvað - Hjálpaði töluvert - Hjálpaði mikið 

 

Á mynd 4.15 má sjá að 73,3% (11 af 15) 

nemenda töldu að notkun skjátækis hefði 

hjálpað sér mikið og 20% (3 af 15) töldu að 

notkun skjátækis hefði hjálpað sér töluvert 

að halda athygli í tímanum. Um 6,7% (1 af 

15) töldu að notkun skjátækis hefði hjálpað 

sér eitthvað að halda athygli í tímanum. 

 

 

 

 

 

Spurning 3: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið athyglina 

frá námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Skipti ekki máli - Dró lítið úr athygli - Dró töluvert úr 

athygli - Dró mikið úr athygli 

 

Á mynd 4.16 má sjá svör nemenda 

um það hvort þeir teldu að notkun 

skjátækis hefði dregið athyglina frá 

námsefni tímans. Um 60% (9 af 15) 

töldu að notkun tækjanna hefði ekki 

dregið úr athygli sem beindist að 

námsefninu, 26,7% (4 af 15) voru á 

því að tæknin hefði dregið athyglina 

lítillega frá námsefninu og 13,3% (2 

af 15) töldu að tækninotkun hefði 

dregið athyglina töluvert frá 

námsefni tímans. 
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Mynd 4.15 Athygli í tíma - H2 
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Skilningur 

Spurning 4: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

skilja námsefni tímans? 

Valmöguleikar: 

Hjálpaði ekkert - Hjálpaði eitthvað - 

Hjálpaði töluvert - Hjálpaði mikið 

 

Á mynd 4.17 má sjá að allir nemendur 

töldu að notkun skjátækis hefði annað 

hvort hjálpað töluvert 46,7% (7 af 15) eða 

mikið 53,3% (8 af 15) að skilja námsefni 

tímans, en enginn var á því að hún skipti 

engu máli. 

 

 

 

 

Spurning 5: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið úr skilningi 

þínum á námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert - Dró lítið úr skilningi - Dró töluvert úr skilningi - 

Dró mikið úr skilningi 

 

Í seinni spurningunni um skilning 

fengu nemendur tækifæri til að velta 

fyrir sér hvort notkun á tækninni 

hefði dregið úr skilningi á 

námsefninu, með það í huga hvort 

álagið af tækninotkuninni hefði 

dregið úr hugsun um námsefnið. 

Á mynd 4.18 sést að flestir eða 

86,7% (13 af 15) voru á því að 

notkunin hefði ekki dregið úr 

skilningi á námsefninu. Þó voru 

13,3% (2 af 15) sem töldu að notkun 

tækninnar hefði dregið töluvert úr 

skilningi á námsefninu. 
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Mynd 4.17 Hjálpar við skilning - H2 

Mynd 4.18 Dregur úr skilningi - H2 
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Áhugi 

Spurning 6: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis auki áhuga þinn á 

námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Á mynd 4.19 má sjá að allir töldu að notkun 

skjátækis hefði aukið áhuga þeirra annað 

hvort töluvert 53,3% (8 af 15) eða mikið 

46,7% (7 af 15) á námsefni tímans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurning 7: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis dragi úr áhuga þínum á 

námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Mynd 4.20 sýnir að 66,7% nemenda (10 af 

15) töldu að notkun skjátækisins hefði ekki 

dregið úr áhuga þeirra á námsefninu, 20% (3 

af 15) nemenda töldu að notkun skjátækis 

hefði lítillega dregið úr áhuga á námsefninu 

og 13,3% (2 af 15) töluvert. 
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Mynd 4.20 Dregur úr áhuga - H2 

Mynd 4.19 Eykur áhuga - H2 
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Spurning 8: Notaðir þú tölvuna/snjalltækið í annað en að læra í tímanum? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Eins og fram kemur á mynd 4.21 svöruðu 

46,7% (7 af 15) nemenda að þeir hefðu 

notað skjátækið lítillega í annað en að læra 

í tímanum. 

40% (6 af 15) nemenda svöruðu að þeir 

hefðu ekki notað skjátækið í annað en að 

læra, 6,7% (1 af 15) töluvert í annað og 

önnur 6,7% (1 af 15) að þeir hefðu notað 

skjátækið mikið í annað en að læra. 

 

 

 

 

 

Skemmtun 

Spurning 9: Notkun upplýsingatækni gerði tímann leiðinlegri/skemmtilegri! 

Valmöguleikar: Mjög leiðinlegan – Leiðinlegan – Skipti ekki máli – 

Skemmtilegan – Mjög skemmtilegan 

 

Á mynd 4.22 má sjá að 60% nemenda 

(9 af 15) fannst að upplýsingatækni 

hefði gert tímann mjög skemmtilegan 

og um 40% nemenda (6 af 15) 

skemmtilegan. Engum fannst að 

notkun upplýsingatækni hefði gert 

tímann leiðinlegan eða að 

upplýsingatæknin hefði ekki skipt 

máli. 
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Annað 

Að lokum bauðst nemendum að koma skoðunum sínum á framfæri. 

Spurning 10: Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri: 

Svör: 

„Nei“ 

„Nei“ 

„lol“ 

„Nei :)“ 

„Tilfinningin er að við komumst yfir minna námsefni en ella“ 

„Miklu betra en að fá kennarann að svæfa alla með töflunni :)“ 

„Nei perfecto“ 

Vinna og lausnir nemenda í Nearpod 

Ég gat skoðað svör og lausnir nemenda um leið og nemendur skiluðu þeim inn 

í Nearpod kerfið. Þetta gaf tækifæri til að leiðrétta misskilning og möguleika 

til að deila góðum lausnum til bekkjarins. Ég átti auðvelt með að nýta 

upplýsingar um virkni og lausnir nemenda til námsmats. Lausnir nemenda gáfu 

til kynna að námsmarkmið hefðu komist til skila og nemendur gerðu almennt 

vel grein fyrir virkni, táknum og notkunarsviði umhverfisháðu viðnámanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má dæmi um á mynd 4.23, hélt Nearpod námsumhverfið utan um 

lausnir nemenda og út frá þeim var tiltölulega auðvelt að gefa nemendum 

einkunn. Það var einnig áhugavert að sjá að nemendur voru mjög fljótir að 

Teiknið dæmigerða kennilínu 

fyrir LDR 

Tengið saman heiti og tákn 

Mynd 4.23 Lausnir nemenda - H2 
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tileinka sér ýmsa möguleika kerfisins. Til dæmis að blanda saman teikningum 

og texta í lausnum og einstaka nemendur gengu enn lengra og létu brandara 

fylgja með, eins og undirskrift Ólafs Ragnars Grímssonar. 

Umbótalisti eftir annan hluta rannsóknar 

• Mjög brýnt að lagfæra netsamband í stofu. 

• Færa viðhorfskönnun yfir á rafrænt form. 

• Útfæra verkefni þannig að nemendur ráði sjálfir vinnuhraða. 

• Aðlaga verkefni betur að nemendum af erlendum uppruna. 
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4.5 Þriðji hluti rannsóknar - H3 

Gagnvirk verkefni og hermilíkön um síur 

Upplifun kennarans 

Aðdragandi að þessari kennslustund var frekar erfiður. Ég var mjög óöruggur 

með hvernig best væri að útfæra námsefnið þannig að það kæmist vel til skila. 

Daginn fyrir kennsluna var ég á þeirri skoðun að ég hefði farið of flókna leið 

og tilraunakeyrsla á sjálfum mér gekk illa. Morguninn sem kennslan átti að 

fara fram var ég kominn að því að fresta notkun efnisins og leita á öruggari 

mið. Ég ákvað þó að láta reyna á þetta með það í huga að ég hefði hugsanlega 

frá einhverju áhugaverðu að segja og að ég væri reynslunni ríkari ef illa færi 

(sjá mynd 4.24). 

 

 

Í upphafi tímans útskýrði ég ýtarlega fyrir nemendum hvernig 

kennslustundin væri skipulögð. Ég fór yfir helstu atriði sem mig grunaði að 

gætu vafist fyrir nemendum og minnti þá á að þeirra skoðun skipti máli. 

Ennfremur minnti ég nemendur á að ég væri að taka kennslustundina upp til 

frekari greiningar bæði í vettvangsnáminu og í rannsókn á notkun á rafrænu 

námsefni. Netsambandið var komið í lag í stofunni og það gekk vel hjá 

nemendum að tengja sig inn á kerfið. Þegar leið á tímann varð mér ljóst að flest 

verkefnin gengu mun betur en ég hafði gert ráð fyrir. Smám saman jókst 

sjálfstraustið hjá mér og ég varð sáttur við útkomuna. 

Mynd 4.24 Upplifun kennara - H3 
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Virkni nemenda 

Nemendur voru virkir og áhugasamir í tímanum og það hentaði þeim greinilega 

vel að ráða hraðanum sjálfir. Ég tók eftir að þeir unnu meira saman en það var 

breyting frá því að ég stýrði hraða verkefnanna. Nemendur voru misjafnlega 

lengi að vinna verkefnin. Einn nemandi mætti nokkrum mínútum of seint og 

tölvan hans virkaði ekki. Eftir töluverð vandræði tengdi hann sig inn á kerfið 

með snjallsíma og vann verkefnin með honum. Annar nemandi mætti um 30 

mínútum of seint og þurfti að hafa sig allan við til að vinna upp tíma. Eftir um 

50 mínútur höfðu fyrstu nemendurnir klárað verkefnin. Ég hafði gert ráð fyrir 

að nemendur sem yrðu fljótir að leysa verkefnin skoðuðu hermilíkön sem ég 

hafði sett inn á Moodle. Fyrstu tveir sem kláruðu fóru að ráðum mínum en eftir 

því sem fleiri kláruðu kom ókyrrð í bekkinn. Á endanum taldi ég best að þeir 

sem hefðu lokið verkefnum mættu fara, með það í huga að þeir sem eftir væru 

fengju betri vinnufrið. Fjórir nemendur nýttu allan tímann til að leysa 

verkefnin, það voru annars vegar nemendur sem mættu of seint og hins vegar 

nemendur af erlendum uppruna. 

Rýni samkennara 

Samkennarinn tók eftir að ég lagði aukna áherslu á að upplýsa nemendur um 

hvað þeir áttu að gera í verkefninu áður en lagt var af stað, nemendur voru 

áhugasamir og fylgdust vel með þeim útskýringum. Það tók um 5 mínútur að 

koma kennslustundinni af stað. Á þessum tíma skráðu nemendur sig inn í 

námsumhverfið og sumir fengu afhentar mýs til þess að auðvelda þeim 

teiknivinnu. Eftir um tíu mínútur var búið að rifja upp námsefni sem inngang 

að verkefnum og nemendur farnir að vinna sjálfstætt. Samkennarinn telur að 

nemendur hafi verið áhugasamir og iðnir í sinni vinnu. Hann nefndi einnig að 

sumir nemendur hefðu þurft mikla aðstoð meðan aðrir þurftu ekki aðstoð. 
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Álit nemenda 

Einkunn  

Spurning 1: Hvaða einkunn gefur þú notkun á upplýsingatækni í tímanum 1-

10? 

Það má sjá á mynd 4.25 að nemendur gáfu einkunn frá 8 og upp í 10, 

meðaleinkunnin var 9,4 og flestir nemendur 11 af 18 gáfu 10 í einkunn. 
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Athygli í tímanum 

Spurning 2: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

halda athygli í tímanum? 

Valmöguleikar: Skipti ekki máli – Hjálpaði 

eitthvað – Hjálpaði töluvert – Hjálpaði 

mikið 

 

Á mynd 4.26 má sjá að 50% (9 af 18) 

nemenda töldu að notkun skjátækis hefði 

hjálpað sér mikið og 38,9% (7 af 18) töldu að 

notkun skjátækis hefði hjálpað sér töluvert að 

halda athygli í tímanum. Um 11,1% (2 af 18) 

töldu að notkun skjátækis hefði hjálpað sér 

eitthvað að halda athygli í tímanum. 

 

 

 

Spurning 3: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið athyglina 

frá námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Skipti ekki máli – Dró lítið úr athygli – Dró töluvert úr 

athygli – Dró mikið úr athygli 

 

Þegar skoðuð voru svör nemenda um 

hvort þeir teldu að notkun skjátækis 

hefði dregið athyglina frá námsefni 

tímans má sjá á mynd 4.27 að 55,6% 

(10 af 18) voru á því að notkun 

tækjanna hefði ekki dregið úr athygli 

sem beindist að námsefninu. Um 

38,9% (7 af 18) töldu að tæknin hefði 

dregið athyglina lítillega frá 

námsefninu og 5,6% (1 af 18) voru á 

því að tækninotkun hefði dregið 

athyglina töluvert frá námsefni 

tímans. 
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Mynd 4.26 Athygli í tíma - H3 

Mynd 4.27 Athygli á námsefni - H3 
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Skilningur 

Spurning 4: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

skilja námsefni tímans? 

Valmöguleikar:  

Hjálpaði ekkert – Hjálpaði eitthvað – 

Hjálpaði töluvert – Hjálpaði mikið 

 

Flestir nemendur töldu að notkun á 

skjátæki hefði hjálpað sér mikið 50% (9 

af 18) eða töluvert 38,9% (7 af 18) að 

skilja námsefni tímans. Um 11,1 % (2 af 

18) voru á því að hún hjálpaði eitthvað 

en enginn var á því að hún hefði ekkert 

hjálpað (sjá mynd 4.28). 

 

 

 

Spurning 5: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið úr skilningi 

þínum á námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert - Dró lítið úr skilningi - Dró töluvert úr skilningi - Dró 

mikið úr skilningi 

 

Flestir eða 77,8% (14 af 18) voru á 

því að notkunin hefði ekki dregið úr 

skilningi á námsefninu. Á mynd 4.29 

má sjá að um 22,2% (4 af 18) töldu 

að notkun tækninnar hefði dregið 

eitthvað úr skilningi á námsefninu. 
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Mynd 4.28 Hjálpar við skilning - H3 

 

Mynd 4.29 Dregur úr skilningi - H3 
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Áhugi 

Spurning 6: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis auki áhuga þinn á 

námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Á mynd 4.30 kemur fram að 61,1% (11 af 

18) töldu að notkun skjátækis hefði aukið 

áhugann töluvert, um 33,3% (6 af 18) töldu 

að notkunin hefði aukið áhugann mikið og 

5,6% (1 af 18) töldu að notkun skjátækis 

hefði lítið aukið áhuga þeirra á námsefni 

tímans. 

 

 

 

 

 

 

Spurning 7: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis dragi úr áhuga þínum 

á námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Eins og sjá má á mynd 4.31 töldu um 

16,7% (3 af 18) að notkun skjátækis 

hefði dregið eitthvað úr áhuga þeirra á 

námsefninu en um 83,3% (15 af 18) 

voru á því að notkunin hefði ekkert 

dregið úr áhuga á námsefninu. 
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Mynd 4.30 Eykur áhuga - H3 

Mynd 4.31 Dregur úr áhuga - H3 
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Spurning 8: Notaðir þú tölvuna/snjalltækið í annað en að læra í tímanum?  

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Á mynd 4.32 má sjá að um 66,7% (12 

af 18) nemenda svöruðu að þeir hefðu 

ekki notað skjátækið í annað en að læra 

í tímanum. Um 22,2% (4 af 18) 

nemenda töldu að þeir hefðu notað 

skjátækið lítillega í annað og 11,1% (2 

af 18) töluvert í annað en að læra. 

 

 

 

 

 

 

Skemmtun 

Spurning 9: Notkun upplýsingatækni gerði tímann leiðinlegri/skemmtilegri! 

Valmöguleikar: Mjög leiðinlegan – Leiðinlegan – Skipti ekki máli – 

Skemmtilegan – Mjög skemmtilegan 

 

Á mynd 4.33 má sjá að um 55,6% 

nemenda (10 af 18) töldu að notkun á 

upplýsingatækni hefði gert tímann 

mjög skemmtilegan og um 44,4% 

nemenda (8 af 18) töldu að notkun á 

upplýsingatækni hefði gert hann 

skemmtilegan. Engum fannst að 

notkun á upplýsingatækni hefði gert 

tímann leiðinlegan. 
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Mynd 4.32 Skjátæki notað í annað - H3 

Mynd 4.33 Skemmtun - H3 
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Annað 

Spurning 10: Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri: 

Svör: 

„Miklu léttara að fylgjast með.“ 

„Mjög sáttur með þetta.“ 

„halda þessu áfram þetta hjálpar töluvert mikið :D“ 

„Þetta var frekar skemmtilegt stuff, nema það að ég þurfti alltaf að ýta á 

SEND. En annars má ég ekki skrifa nafnið mitt á verkefnið.“ 

„Neibbs“ 

Vinna og lausnir nemenda í Nearpod 

Þegar nemendur réðu hraðanum í verkefnavinnunni sjálfir var erfiðara að 

fylgjast með vinnu þeirra í Nearpod námsumhverfinu í tímanum. Hins vegar 

gafst kostur á að fylgja vinnu þeirra eftir með því að ganga um stofuna og bjóða 

fram aðstoð. Einnig var mögulegt að fara yfir vinnu nemenda í Nearpod 

námsumhverfinu að lokinni kennslustund og sjá má dæmi um slíka vinnu á 

mynd 4.34. 

 

Dæmi úr verkefnavinnu nemenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar lausnir nemenda voru skoðaðar með hliðsjón af námsmarkmiðum kom í 

ljós að nemendur höfðu skilað vinnu sem gaf til kynna að þeir hefðu tileinkað 

sér námsefni tímans ágætlega. 

Umbótalisti eftir þriðja hluta rannsóknar 

• Hafa rafræn aukaverkefni tiltæk þegar nemendur stjórna sjálfir 

námshraða. 

Mynd 4.34 Verkefni nemenda - H3 
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4.6 Fjórði hluti rannsóknar - H4 

Spurningaleikur – upprifjun fyrir próf 

Upplifun kennarans 

Upphaflega ætlaði ég að fá nemendur til að semja spurningar fyrir Kahoot leik 

en tíminn hljóp frá mér. Þá rakst ég á góða hugmynd um notkun á Kahoot við 

upprifjun og það hentaði mjög vel inn í kennsluáætlunina. Það gekk mjög vel 

að útbúa verkefnið og ég hafði mikið sjálfstraust í þeirri vinnu og sama á við 

um notkun efnisins í kennslustund, (sjá mynd 4.35). Ég hafði undirbúið 

nemendur fyrir verkefnið og þeir voru mjög áhugasamir. Netsambandið í 

stofunni var í góðu lagi og allt gekk eins og í sögu við upphaf kennslunnar og 

innskráningu nemenda. 

 

Virkni nemenda 

Nemendur voru mjög virkir í tímanum og á tímabili var töluverður æsingur í 

stofunni. Keppnisskapið var greinilega til staðar en samt var alltaf stutt í grínið. 

Nemendur höfðu tuttugu sekúndur til að svara en oftast voru þeir búnir að svara 

áður en tíminn leið. Það var mjög hentugt fyrir mig að stjórna hvenær næsta 

spurning fór í loftið því þá gat ég rætt svörin úr fyrri spurningunni áður en 

haldið var áfram. Þannig gafst tækifæri til að fara aðeins dýpra í efnið og 

Mynd 4.35 Upplifun kennara - H4 
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leiðrétta villur. Ég keyrði verkefnið tvisvar í gegn og það var áberandi þegar 

svörin voru skoðuð hvað nemendur bættu sig mikið á milli umferða. 

Rýni samkennara 

Samkennari tók sérstaklega eftir hvað nemendur virtust skemmta sér vel, en 

hann var einnig hissa á hvað þeir svöruðu oft rangt. Hann tók líka eftir því að 

nemendur unnu saman þrátt fyrir að þeir væru í raun að keppa sín á milli. Hann 

taldi að þessi leikur gæfi góða vísbendingu um hvaða þekkingu nemendur 

hefðu á hraðbergi en nefndi einnig að hugsanlega hentaði þessi aðferð ekki 

öllum nemendum. Einhverjir nemendur gætu dregið sig til baka, verið hræddir 

um að standa sig ekki og óttast að þeir opinberuðu vanþekkingu sína. 

 

Álit nemenda 

Einkunn 

Spurning 1: Hvaða einkunn gefur þú notkun á upplýsingatækni í tímanum 1-

10? 

 

Á mynd 4.36 má sjá að nemendur gáfu níu og tíu í einkunn fyrir notkun á 

upplýsingatækni í tímanum, meðaleinkunnin var 9,9 og flestir nemendur eða 

sextán af átján gáfu tíu í einkunn. 
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Athygli í tímanum 

Spurning 2: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

halda athygli í tímanum? 

Valmöguleikar: Skipti ekki máli – 

Hjálpaði eitthvað – Hjálpaði töluvert – 

Hjálpaði mikið 

 

Á mynd 4.37 má sjá að 83,3% (15 af 18) 

nemenda töldu að notkun skjátækis hefði 

hjálpað sér mikið og 11,1% (2 af 18) töldu 

að notkun skjátækis hefði hjálpað sér 

töluvert að halda athygli í tímanum. Um 

5,6% (1 af 18) töldu að notkun skjátækis 

hefði hjálpað sér eitthvað að halda athygli 

í tímanum. 

 

 

 

Spurning 3: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið athyglina 

frá námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Skipti ekki máli – Dró lítið úr athygli – Dró töluvert úr 

athygli – Dró mikið úr athygli 

 

Þegar skoðuð eru svör nemenda um 

það hvort þeir teldu að notkun 

skjátækis hefði dregið athyglina frá 

námsefni tímans, má sjá á mynd 4.38 

að 61,1% (11 af 18) taldi að notkun 

tækjanna hefði ekki dregið úr athygli 

sem beindist að námsefninu en 

38,9% (7 af 18) voru á því að tæknin 

hefði dregið athyglina lítillega frá 

námsefni tímans. 
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Mynd 4.38 Athygli á námsefni - H4 

Mynd 4.37 Athygli í tíma - H4 
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Spurning 4: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

skilja námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Hjálpaði ekkert – 

Hjálpaði eitthvað – Hjálpaði töluvert – 

Hjálpaði mikið 

 

Flestir nemendur töldu að notkun 

skjátækis hefði hjálpað sér mikið 66,7% 

(12 af 18) eða töluvert 27,8% (5 af 18) að 

skilja námsefni tímans. Um 5,6 % (1 af 

18) voru á því að notkunin hefði hjálpað 

eitthvað en enginn taldi að notkun 

skjátækis hefði ekkert hjálpað (sjá mynd 

4.39). 

 

 

 

 

Spurning 5: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið úr skilningi 

þínum á námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert – Dró lítið úr skilningi – Dró töluvert úr skilningi – 

Dró mikið úr skilningi 

 

Á mynd 4.40 má sjá að 77,8% (14 af 

18) töldu að notkun skjátækis hefði 

ekkert dregið úr skilningi á 

námsefninu. Það voru 16,7% (3 af 

18) sem töldu að notkunin hefði 

dregið eitthvað úr skilningi á 

námsefninu og um 5,6% (1 af 18) 

töldu að notkun skjátækis hefði 

dregið töluvert úr skilningi á 

námsefninu. 

 

 

1

5

12

0

2

4

6

8

10

12

14

Hjálpaði
ekkert

Hjálpaði
eitthvað

Hjálpaði
töluvert

Hjálpaði
mikið

Spurning 4

14

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ekkert Dró lítið úr
skilningi

Dró töluvert
úr skilningi

Dró mikið úr
skilningi

Spurning 5

Mynd 4.39 Hjálpar við skilning - H4 

Mynd 4.40 Dregur úr skilningi - H4 
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Áhugi 

Spurning 6: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis auki áhuga þinn á 

námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Flestir nemendur töldu að notkun skjátækis 

hefði aukið áhugann mikið 76,5% (13 af 

17) á námsefni tímans. Um 17,6% (3 af 17) 

voru á því að notkunin hefði aukið áhuga 

þeirra töluvert og 5,9% (1 af 17) töldu að 

notkun skjátækis hefði lítið aukið áhuga 

þeirra á námsefni tímans (sjá mynd 4.41). 

 

 

 

 

 

 

 

Spurning 7: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis dragi úr áhuga þínum á 

námsefni tímans? 

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Á mynd 4.42 má sjá að um 88,9% (16 af 

18) töldu að notkun skjátækis hefði ekki 

dregið úr áhuga þeirra á námsefninu. Um 

5,6% (1 af 18) voru á því að notkunin hefði 

dregið lítillega úr áhuga þeirra, en 

jafnframt voru 5,6% (1 af 18) sem töldu að 

notkun skjátækis hefði dregið mikið úr 

áhuga þeirra á námsefninu. 
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Mynd 4.41 Eykur áhuga - H4 

Mynd 4.42 Dregur úr áhuga - H4 
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Spurning 8: Notaðir þú tölvuna/snjalltækið í annað en að læra í tímanum?  

Valmöguleikar: Ekkert – Lítið – Töluvert – Mikið 

 

Eins og sést á mynd 4.43 svöruðu um 

72,2% (13 af 18) nemenda að þeir hefðu 

ekki notað skjátækið í annað en að læra í 

tímanum. Rúmlega 22,2% (4 af 18) 

nemenda svöruðu að þeir hefðu notað 

skjátækið lítillega í annað og 5,6% (1 af 

18) töluvert í annað en að læra. 

 

 

 

 

 

 

Skemmtun 

Spurning 9: Notkun upplýsingatækni gerði tímann leiðinlegri/skemmtilegri!  

Valmöguleikar: Mjög leiðinlegan – Leiðinlegan – Skipti ekki máli – 

Skemmtilegan – Mjög skemmtilegan 

 

Um 72,2% nemenda (13 af 18) töldu að 

notkun á upplýsingatækni hefði gert 

tímann mjög skemmtilegan og um 27,8% 

nemenda (5 af 18) töldu að notkunin 

hefði gert hann skemmtilegan (sjá mynd 

4.44). 
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Mynd 4.43 Skjátæki notað í annað - H4 

Mynd 4.44 Skemmtun - H4 
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Annað 

Spurning 10: Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri: 

Svör: 

„Var svo syfjaður þangað til við byrjuðum í kahoot. Mjög skemmtilegt :)“ 

„Æðislegt :)“ 

„JÁ SKO, ég mætti aðeins of seint því ég festist á planinu úti. Og fór á subway:) 

En það er allt í lagi.“ 

Vinna og lausnir nemenda í Kahoot 

Í spurningakeppninni birtist listi yfir hæstu keppendur á milli spurninga. 

Nemendur fengu bæði stig fyrir að svara rétt og eins hversu hratt þeir svöruðu. 

Það skapaði léttan anda í bekknum þegar staðan milli spurninga birtist og sumir 

nemendur voru greinilega meiri keppnismenn en aðrir. 

 

 

Mynd 4.45 Vinna nemenda - H4 

Eftir tímann var hægt að skoða niðurstöður keppninnar og fá mjög ýtarlegar 

upplýsingar um hverja spurningu og hvern nemanda. Hins vegar voru þetta 

frekar hrá gögn í töfluformi sem þurfti að vinna töluvert til þess að hægt væri 

að nýta þau við námsmat. Ég velti fyrir mér hversu réttlátt væri að gefa einkunn 

fyrir hversu fljótir nemendur voru að svara. Hins vegar hentuðu upplýsingarnar 

vel til að skoða hvernig nemendur bættu sig á milli umferða og á mynd 4.45 
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má sjá súlurit yfir frammistöðu nemenda A-H í fyrri og seinni umferð 

spurningaleiksins. 

Umbótalisti eftir fjórða hluta rannsóknar 

• Láta nemendur semja spurningar og prófa liðakeppni. 

4.7 Samanburður rannsóknarhluta 

Í töflu 4.1 má sjá samanburð milli rannsóknarhluta varðandi þætti sem komu 

oftast fyrir sem áhyggjuefni í dagbókarfærslum yfir rannsóknirnar. Ég hafði til 

hliðsjónar almenna kvarða yfir trú á eigin getu, (e. general self-efficacy scale) 

en útfærði stigagjöf og einkunnarþætti með hliðsjón af minni rannsókn 

(Schwarzer og Jerusalem, 1995). Einkunnarkvarðinn var; 0 = engar áhyggjur, 

1 = einhverjar áhyggjur, 2 = töluverðar áhyggjur og 3 = miklar áhyggjur. 

Tafla 4.1 Kvarði fyrir sjálfstraust/óöryggi 

 Hluti 1 Hluti 2 Hluti 3 Hluti 4 Samtals 

Tæknimál skóla 1 3 2 0 6 

Tæknikunnátta nemenda 2 1 3 0 6 

Viðbrögð nemenda 3 0 3 0 6 

Kennslufræði  2 1 2 1 6 

Framgangur kennslu 2 2 3 1 8 

Nám nemenda 1 0 2 1 4 

Samtals: 11 7 15 3  

 

Í töflunni sést að óöryggið var mest í fyrsta og þriðja hluta rannsóknarinnar og 

framgangur kennslunnar kom oftast fram sem áhyggjuefni í dagbókarfærslum. 
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Spurning 1: Hvaða einkunn gefur þú notkun á upplýsingatækni í tímanum? 

 

Mynd 4.46 Meðaleinkunn rannsóknarhluta 

Samkvæmt mynd 4.46 má greina stíganda í einkunn sem nemendur gáfu 

notkun á upplýsingatækni í tímunum og fjórði hluti rannsóknarinnar fékk 

hæstu meðaleinkunnina eða 9,9. 

 

Spurning 2: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

halda athygli í tímanum? 

 

Mynd 4.47 Notkun skjátækis eykur athygli í tímum 

Eins og sjá má á mynd 4.47 töldu nemendur almennt að notkun skjátækis hefði 

hjálpað þeim að halda athygli í tímum. Nemendur töldu að notkun skjátækja í 

öðrum og í fjórða hluti rannsóknarinnar hefði hjálpað mest varðandi athygli í 

tímum. 
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Spurning 3: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið athyglina 

frá námsefni tímans? 

 

Mynd 4.48 Notkun skjátækis dregur athygli frá námsefni 

Á mynd 4.48 má sjá að almennt töldu nemendur að notkun skjátækjanna hefði 

dregið athyglina lítið eða ekkert frá námsefninu. Þó töldu einhverjir að 

notkunin hefði dregið athyglina töluvert frá námsefninu í rannsóknarhlutum 

eitt, tvö og þrjú. 

 

Spurning 4: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi hjálpað þér að 

skilja námsefni tímans 

 

Mynd 4.49 Notkun skjátækis eykur skilning  

Eins og sjá má á mynd 4.49 töldu nemendur almennt að notkun skjátækis hefði 

hjálpað þeim að skilja námsefni tímanna og fjórði hluti rannsóknarinnar 

skoraði þar hæst. 
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Spurning 5: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis hafi dregið úr skilningi 

þínum á námsefni tímans? 

 

Mynd 4.50 Notkun skjátækis dregur úr skilningi 

Almennt voru nemendur á því að notkun skjátækis hefði ekki dregið úr 

skilningi námsefnisins (sjá mynd 4.50). 

 

Spurning 6: Telur þú að notkun tölvunnar/ snjalltækis auki áhuga þinn á 

námsefni tímans? 

 

Mynd 4.51 Notkun á skjátæki eykur áhuga á námsefninu 

Á mynd 4.51 sést að rannsóknarhluti fjögur, þar sem nemendur tókust á í 

spurningaleiknum Kahoot, skoraði hæst er varðar aukinn áhuga nemenda á 

námsefni tímans. Eins sést að almennt töldu nemendur notkun skjátækja auka 

áhuga sinn á námsefni tímanna. 
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Spurning 7: Telur þú að notkun tölvunnar/snjalltækis dragi úr áhuga þínum 

á námsefni tímans? 

 

Mynd 4.52 Notkun á skjátæki dregur úr áhuga á námsefninu 

Sjá má á mynd 4.52 að fáir töldu að notkun skjátækisins hefði dregið úr áhuga 

þeirra á námsefninu. Það voru fæstir á því að rannsóknarhluti fjögur hefði 

dregið úr áhuganum en það var einnig eini rannsóknarhlutinn þar sem kom 

fram að notkun skjátækis hefði dregið mikið úr áhuga á námsefninu. 

 

Spurning 8: Notaðir þú tölvuna/snjalltækið í annað en að læra í tímanum?  

 

Mynd 4.53 Skjátæki notað í annað en að læra 

Á mynd 4.53 má sjá að almennt töldu nemendur að þeir hefðu notað skjátækið 

lítið eða ekkert í annað en að læra í tímunum. Þó má sjá að í rannsóknarhluta 

tvö voru nemendur að nota skjátækin töluvert meira í annað. 
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Spurning 9: Notkun upplýsingatækni gerði tímann leiðinlegri/skemmtilegri. 

 

Mynd 4.54 Notkun á upplýsingatækni gerði tímann leiðinlegri/skemmtilegri 

Á mynd 4.54 má sjá að almennt töldu nemendur að notkun á upplýsingatækni 

hefði gert kennslustundirnar skemmtilegar og þar skoraði rannsóknarhluti 

fjögur hæst. 

 

Annað sem nemendur vildu koma á framfæri: 

Í öllum fjórum hlutum rannsóknarinnar vildu nemendur koma því á framfæri 

að þeir hefðu átt auðveldara með að fylgjast með og halda sér vakandi þegar 

upplýsingatækni var notuð í tímunum. 
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5. Umræða 

Upplifun kennara 

Það virkaði mjög hvetjandi á mig hversu jákvæðir nemendur voru og þrátt fyrir 

tæknileg vandamál í fyrstu tímunum varð ég aldrei var við óánægju eða 

neikvæðni nemenda. Þetta vegur enn þyngra þegar haft er í huga að einmitt 

jákvæð viðhorf kennara og nemenda til tækninnar hafa mikil áhrif á hvaða 

árangur næst við innleiðingu á upplýsingatækni í skólastofuna (Knezek og 

Christensen, 2008, bls. 322). Það má líka segja að væntingar nemenda hafi ýtt 

á eftir mér og í raun gert það að verkum að ég lagði harðar að mér við þessa 

vinnu, því ég vildi síst af öllu valda þeim vonbrigðum. Það er þekkt að 

jákvæðar væntingar kennara til nemenda eru líklegar til að stuðla að góðum 

námsárangri (Hattie, 2012), og í því samhengi má velta fyrir sér hvort í þessu 

tilfelli hafi jákvæðar væntingar nemenda til kennara stuðlað að betri kennslu. 

Í rannsóknarvinnunni gekk ég í gegnum feril þar sem upplifun mín 

sveiflaðist frá miklu sjálfstrausti yfir í mikið óöryggi. Á vissum tímapunktum 

var ég kominn að því að hætta við, fresta notkun á námsefninu og nota 

hefðbundnara námsefni sem ég þekkti betur. Þannig hafði óöryggið áhrif á trú 

á eigin getu (e. self-efficacy) og hræðslan við mistök var nálægt því að stoppa 

mig. Bandura (1977) lýsti trú á eigin getu sem væntingum um að athafnir okkar 

skiluðu niðurstöðu sem við sækjumst eftir. Ef við höfum ekki trú á að góð 

niðurstaða náist, er hætta á að við forðumst verkefnið (Bandura, 1977, bls. 

193). Ég var bæði kennari og nemandi í þessari vinnu og rannsóknir á 

kennaranemum hafa sýnt að sjálfstraust og þar með tölvukvíði hefur afgerandi 

áhrif á viðhorf þeirra til notkunar á tækni í kennslu (Celik og Yesilyurt, 2014, 

bls. 156; Yesilyurt, Ulas og Akan, 2016, bls. 599). 

Ef rannsóknarhlutarnir eru bornir saman kemur í ljós að ég upplifði mesta 

óöryggið í fyrsta og þriðja hluta. Ég tel að í fyrsta hluta megi skrifa þetta á 

reynsluleysi og spennu fyrir því að hefja bæði rannsóknarferlið og hvernig 

nemendur tækju námsefninu. Í þriðja hluta tel ég að óöryggið hafi tengst 

tæknilega flóknu verkefni, óvissu um hvort verkefnið gengi upp og óvissu um 

hvort nemendur réðu við það. Í öðrum hluta hafði ég mestar áhyggjur af 

tæknimálum í stofunni og það byggðist á þeim vandamálum sem komu upp í 

fyrsta hluta. Í fjórða hluta var ég mjög öruggur með mig, á þeim tímapunkti 

vissi ég að netsamband í stofunni var komið í lag og verkefnið gerði minni 
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tæknilegar kröfur til nemenda. Ég hafði mestar áhyggjur af framgangi 

kennslunnar og það kom meðal annars fram í því að ég hafði áhyggjur af 

biðtíma nemenda og almennri tímastjórnun á verkefnunum. Ég hafði minni 

áhyggjur af því að nemendur lærðu í kennslustundunum og það hefur 

samsvörun við tilfinningu mína um að nemendur hefðu verið mjög virkir og 

áhugasamir. 

Rýni samkennara 

Rýni samkennarans endurspeglaði að einhverju leyti mína eigin upplifun af 

tímunum. Þegar upp komu vandamál með tæknina í tímum, upplifði hann 

sambærileg óþægindi og ég. Sama má segja varðandi virkni nemenda, því að 

minnispunktar hans staðfestu mína tilfinningu fyrir því að nemendur voru 

almennt virkir og áhugasamir í tímunum. Almennt greindi ég jákvæðni hans í 

garð verkefnanna en hann hafði þó áhyggjur af tímastjórnun. Í samtali okkar 

eftir síðustu rannsóknina kom einnig fram að hann teldi að líklega væri ein 

ástæða þess að hann og fleiri kennarar skólans veigruðu sér við því að nota 

upplýsingatækni meira við kennsluna, að búnaður skólans hefði um langa hríð 

verið mjög lélegur. Þetta er í samræmi við niðurstöður úttektar á VMA frá 2012 

þar sem ánægja með þjónustu við tölvubúnað mældist mjög lítil (Árný 

Elíasdóttir og Ragnhildur Þórarinsdóttir, 2012, bls. 14). Í tillögum að úrbótum, 

í skýrslu starfshóps um upplýsingatækni í skólastarfi, kemur einmitt fram 

mikilvægi þess að aðgengi kennara að viðeigandi tækni sé ekki hindrun á þróun 

kennsluhátta (Capacent, 2014, bls. 13). 

Álit nemenda 

Ég tel að sú einkunn sem nemendur gáfu notkun á upplýsingatækni í tímunum 

segi ekki endilega mikið um gæði námsefnisins og kennslunnar. Hins vegar 

lýsi hún frekar þeirri skoðun að nemendur hafa áhuga á að nýta meira 

upplýsingatækni í sínu námi. Þessi einkunn var miklu hærri en ég gerði ráð 

fyrir og þá er mikilvægt að hafa í huga að ég sem rannsakandi hef þar áhrif. 

Það er hægt að sjá að einkunnin sem nemendur gáfu fer hækkandi milli 

verkefna og náði hámarki í síðasta verkefninu. Í fyrsta hluta var 

meðaleinkunnin 8,8, í öðrum hluta var hún 9,2, í þriðja hluta var hún 9,4 og í 

fjórða hluta var meðaleinkunnin 9,9. Þessa þróun má skoða með hliðsjón af því 

að tæknileg vandamál voru mikil í upphafi en urðu svo minni og minni við 
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hvern hluta rannsóknarinnar og það er líklegt til að hafa einhver áhrif á 

skoðanir nemenda. Eins má velta fyrir sér hvort skoðanir nemenda hafi 

stjórnast mest af skemmtun, því síðasta rannsóknin sem miðaði að því að gera 

tímann skemmtilegan og sýndi hæstu mælingu í skemmtun nemenda, sýndi 

einnig hæstu einkunnagjöf nemenda fyrir notkun á upplýsingatækni í tímanum. 

Þegar nýjabrumið fer af tækninýjungunum er hætta á að nemendur verði leiðir 

og kennsluaðferðirnar verði ekki lengur áhugaverðar (e. wear out effect) 

(Wang, 2015, bls. 223). Miðað við að ánægja nemenda jókst með tímanum, er 

óhætt að fullyrða að slík áhrif komu ekki fram í þessari rannsókn. 

Athygli og einbeiting nemenda 

Svör nemenda gáfu til kynna að þeir væru meðvitaðir um að athyglin gæti 

beinst að tækninni í stað námsefnisins. Rannsóknarhlutar tvö og fjögur skera 

sig úr því þar töldu nemendur að athygli þeirra hefði í miklum mæli beinst að 

námsefninu og að tæknin sjálf hefði lítið truflað athyglina. En hlutar tvö og 

fjögur áttu það einnig sameiginlegt að þar hafði ég mikið sjálfstraust. Í 

rannsóknarhlutum eitt og þrjú, þar sem nemendur töldu að tæknin drægi meiri 

athygli að sér, var ég óöruggari. Í rannsóknarhluta eitt fór töluverður tími í 

tæknileg vandamál og því var eðlilegt að tæknin drægi meiri athygli að sér. Í 

rannsóknarhluta þrjú gæti skýringin falist í flóknu verkefni, þar sem verkefnið 

gerði miklar kröfur til stafrænnar hæfni nemenda og því hafi athyglin beinst í 

meira mæli að tækninni. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr spurningu átta, um það hvort nemendur 

hafi notað skjátækið í annað en að læra í tímanum, kemur í ljós að í 

rannsóknarhluta tvö voru nemendur að nota skjátækin meira í annað en að læra, 

samanborið við hinar rannsóknirnar. Þetta má útskýra með því að í 

rannsóknarhluta tvö þurftu nemendur að bíða eftir að geta haldið áfram, þar 

sem kennarinn réði hraðanum á gagnvirkum fyrirlestri og allir áttu að fylgjast 

að. Þetta lagaðist svo í rannsóknarhluta þrjú þar sem nemendur réðu hraðanum 

sjálfir en kom hvað best út í rannsóknarhluta fjögur þar sem leikgleði og 

keppnisskap nemenda hafði áhrif. 

Dýpra nám nemenda 

Með spurningum fjögur og fimm var hugmyndin að fá nemendur til að velta 

fyrir sér hvort notkun á rafrænu námsefni hafi hjálpað þeim að skilja námsefnið 
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eða hvort álagið af tækninotkuninni dragi úr hugsun um námsefnið. Í fyrstu 

rannsókninni urðu mér á mistök við framsetningu spurningar fimm og því tel 

ég niðurstöður ómarktækar. Það er erfitt að lesa afgerandi niðurstöður úr 

svörum við þessum spurningum. Þó má segja að rannsókn þrjú, þar sem ég 

lagði aukna áherslu á skilning nemenda, hafi ef eitthvað er komið verr út en 

rannsóknir tvö og fjögur þar sem ég lagði áherslu á virkni og skemmtun. Það 

er það er ekki að sjá að nemendur upplifi að námsefni og aðferðir sem notaðar 

voru í rannsókn þrjú hafi aukið skilning þeirra sérstaklega umfram aðra 

rannsóknarhluta. Þetta beinir athyglinni aftur að því að í rannsókn þrjú var 

tæknilega flókið verkefni, sem gerði aukna kröfu um stafræna hæfni nemenda, 

það er svo líklegt til að leiða til þess að hugsunin um námsefnið verður minni 

ef athyglin beinist meira að tækninni. Svo má einnig skoða þetta út frá 

spurningum í anda Trudacot sniðmátsins en þar var einn þátturinn í að greina 

dýpra nám nemenda að skoða hvort nemendur hafi fengið tækifæri til 

gagnrýninnar hugsunar, tekist á við krefjandi verkefni og lent í vandræðum 

(McLeod og Graber, 2018). Ég tel að þessir þættir komi einmitt fram í 

verkefninu en líklega hefði ég þurft að nota aðrar aðferðir til að mæla 

árangurinn. 

Áhugi nemenda 

Það er nokkuð augljóst að nemendur töldu að notkun skjátækja hefði aukið 

áhuga sinn á námsefni tímanna. Rannsóknarhluti fjögur þar sem nemendur 

fengu að spreyta sig á spurningaleik sker sig úr hvað þetta varðar, en hann 

skorar langhæst fyrir þá sem töldu að notkun skjátækis hefði aukið áhuga sinn 

mikið. Það er samt athyglisvert að í þeirri rannsókn var einn nemandi sem taldi 

að notkun skjátækis hefði dregið mikið úr áhuga sínum á námsefninu. Þetta 

rímar ágætlega við það sem samkennari nefndi í sinni rýni að spurningakeppnir 

hentuðu ekki öllum og einhverjir nemendur gætu dregið sig til baka. Þetta á 

einnig samsvörun við rannsókn Wang þar sem einn nemandi vildi alls ekki að 

kennarinn notaði Kahoot í kennslustundum (Wang, 2015, bls. 226). 

Ef horft er til þrautseigju og viðbragða nemenda þegar tæknin brást og það 

reyndi á biðlund þeirra, tel ég það merki um áhuga að þeir héldu athygli sinni 

og voru viljugir til að leysa úr vandamálinu. Í raun tel ég að nemendur hafi 

upplifað eignarhald á verkefnunum og því litið á það sem hlutverk sitt að leysa 

úr vandamálinu. Að því leyti má segja að verkefnið hafi innihaldið 

lausnaleitarnám, en samkvæmt Sheninger (2016) getur aukið sjálfstæði 



91 

nemenda og eignarhald á eigin námi, aukið námsáhuga og trú á eigin getu (bls. 

22). Ég tel að eignarhald sem nemendur fundu fyrir eigi meðal annars rætur í 

því að nemendur höfðu rödd og þeir fengu tækifæri til að segja álit sitt á 

verkefnunum (Sheninger, 2016, bls. 32). 

Skemmtun nemenda 

Það er áberandi að nemendur töldu að notkun á upplýsingatækni gerði tímana 

skemmtilegri og það var enginn sem taldi að notkunin skipti ekki máli eða 

gerði tímann leiðinlegri. Vissulega hafði nálægð mín sem rannsakanda áhrif í 

þessu samhengi en það er engu að síður hægt að álykta að viðhorf nemenda til 

notkunar upplýsingatækni í kennslustundum sé jákvætt. Það má greina 

stíganda í skemmtun nemenda eftir því sem leið á rannsóknina, en það mátti 

einnig sjá í rannsóknarhlutum tvö og fjögur, þar sem ég fann fyrir mestu 

sjálfstrausti, að þeir skoruðu hærra en hlutar eitt og þrjú þar sem ég fann fyrir 

meira óöryggi. 

Fjórði hluti rannsóknarinnar skoraði hæst varðandi skemmtun og það fellur 

vel að tilgangi þess að nota spurningaleik. Þegar niðurstöður 

rannsóknarhlutanna fjögurra eru bornar saman kemur í ljós að rannsóknarhluti 

fjögur sem skar sig úr varðandi skemmtun nemenda skoraði einnig hæst í öllum 

öðrum spurningum, þó að munurinn væri minni í öðrum þáttum. Því má segja 

að í þeirri kennslustund sem nemendur skemmtu sér best, voru þeir ánægðastir 

með notkun á upplýsingatækni í tímanum. Nemendur töldu að skjátækið hafi 

hjálpað sér mest við að halda athygli í tímanum og að það hafi dregið athyglina 

minnst frá námsefninu. Skjátækið var einnig notað minnst í annað en að læra, 

hjálpaði mest við að auka skilning og jók áhugann mest á námsefninu 

samkvæmt skoðunum nemenda. 

Annað sem nemendur vildu koma á framfæri 

Nemendur voru jákvæðir en komu með ýmsa góða punkta varðandi verkefnin. 

Í öllum fjórum hlutum rannsóknarinnar vildu nemendur koma á framfæri að 

vegna notkunar upplýsingatækni, ættu þeir auðveldara með að fylgjast með eða 

að halda sér vakandi. Í hluta tvö kom fram mjög áhugaverð ábending um að 

hugsanlega kæmumst við yfir minna námsefni. Í raun má lesa ýmislegt út úr 

þeirri ábendingu. Í fyrsta lagi er hugsanlegt að nemandinn hafi þurft að bíða á 

milli verkefna. Í öðru lagi gæti þessi upplifun tengst innleiðingarferlinu, þar 
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sem bæði kennari og nemendur eru að læra á aðferðirnar er hætt við að við 

komumst ekki yfir eins mikið námsefni fyrst um sinn. Svo má einnig velta fyrir 

sér hvort samanburður nemandans sé við hefðbundinn glærufyrirlestur þar sem 

kennarinn kemst yfir meira námsefni en nemendur hafa minni möguleika til 

þátttöku. Í þriðja hluta rannsóknarinnar kom fram athugasemd varðandi 

námsumhverfið, þar sem nemandi nefnir að hann þurfi að smella á „send“ til 

að skila inn teikningu. Þetta var einmitt sá tæknilegi þáttur sem ég hafði 

töluverðar áhyggjur af áður en ég lagði verkefnið fyrir og það var mikilvægt 

að sjá að nemendur treystu sér til að gagnrýna verkefnin. 

Stafræn hæfni 

Þrátt fyrir að ég hefði oft áhyggjur af því fyrir tímana að stafræn hæfni 

nemenda yrði ekki næg fyrir kröfur verkefnanna, kom sú staða aldrei upp. Ef 

eitthvað er get ég sagt að stafræn hæfni nemenda hafi farið töluvert fram úr 

mínum væntingum. Þetta kom meðal annars fram þegar nemendur lentu í 

vandræðum með eigin búnað voru þeir viljugir til að leysa það sjálfir og fundu 

alltaf einhverja lausn. Stafræn hæfni þeirra kom líklega best fram í þriðja hluta 

rannsóknarinnar þar sem ég hafði hvað mestar áhyggjur af að verkefnið væri 

of flókið. Nemendur voru almennt mjög vel með á nótunum og tilbúnir að 

leggja aukalega á sig. Þar kom einnig fram í rýni samkennara að nemendur 

virtust vera mjög meðvitaðir um hvað þeir áttu að gera í verkefnum en hann 

nefndi þó að þeir hefðu þurft mismikla hjálp. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til þess að nemendur mínir búi yfir 

stafrænni hæfni sem þeir hreinlega bíða eftir að geta nýtt í náminu. 

Rafrænt námsumhverfi og endurgjöf 

Þó að verkefnin hafi verið ólík og í þeim notaður mismunandi hugbúnaður áttu 

rannsóknarhlutar eitt, tvö og þrjú það sameiginlegt að Nearpod námsumhverfið 

hélt utan um svör og lausnir nemenda. Í rannsóknarhlutum eitt, tvö og fjögur 

stjórnaði ég hraða verkefna og þar var mjög auðvelt að koma með 

rauntímaendurgjöf á vinnu nemenda, leiðrétta misskilning og deila góðum 

lausnum til baka í kennslustundinni. Eins fékk ég mjög góða innsýn í hvernig 

nemendur meðtækju námsefnið og gat aðlagað efnið og farið dýpra í ákveðin 

atriði. Í öllum rannsóknunum hafði ég tækifæri til að deila réttum svörum og 

senda nemendum skýrslur um frammistöðu sína. Spurningaleikurinn gaf mjög 
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skjóta rauntímaendurgjöf um rétt svör og stigagjöf og þar sköpuðust einnig 

tækifæri til að hnykkja á ákveðnum atriðum milli spurninga þar sem ég stýrði 

hraðanum. Í ljósi þess að leiðsagnarmat er mjög eftirsóknarverð kennslu- og 

námsmatsaðferð má segja að öll verkefnin hafi gefið tækifæri til skjótrar 

endurgjafar en þó verður að segja að þegar nemendur stjórnuðu hraðanum 

sjálfir minnkuðu þeir möguleikar að einhverju leyti. 

Gallar rannsóknar 

Rannsóknin felur ekki í sér samanburð milli hópa sem fengu annars vegar 

kennslu sem byggði á aukinni notkun upplýsingatækni og hins vegar hópi 

nemenda sem fékk hefðbundna kennslu. Rannsóknin sýnir því ekki með 

beinum hætti fram á aukinn námsárangur nemenda. Hún beindist frekar að 

þáttum sem eru þekktir fyrir að hafa jákvæð áhrif á nám nemenda eins og 

virkni, áhugahvöt, skilning og skemmtun. Það er heldur ekki hægt að fullyrða 

að þessir þættir stuðli alltaf að betra námi nemenda, það eru svo mörg önnur 

atriði sem hafa þar áhrif, eins og námsaðstæður og kennarinn. 

Það eru yfirgnæfandi líkur á að ég hafi haft áhrif á viðhorf og þar með svör 

nemenda þegar ég óskaði efir áliti þeirra á notkun upplýsingatækni í 

kennslustundunum. Þau áhrif eru líkleg til að mótast af valdamun milli kennara 

og nemenda, sem gerir það að verkum að nemendur hafa tilhneigingu til að 

þóknast kennaranum með áliti sínu. Það er því mjög líklegt að viðhorf nemenda 

og svör þeirra gefi jákvæðari mynd af rannsóknarefninu en innistæða er fyrir. 

 Þar sem einungis voru notaðar átta kennslustundir yfir önnina í 

rannsóknina eru líkur á að nemendur hafi litið á þessar kennslustundir sem 

þægilega tilbreytingu. Því má gera ráð fyrir að þetta fyrirkomulag hafi stuðlað 

að jákvæðara viðhorfi í garð tækninnar en ef hún hefði verið notuð að staðaldri 

í hverri viku. 

Framsetning spurninga til nemenda getur verið leiðandi þar sem byrjað er 

að spyrja um atriði sem teljast jákvæð í garð upplýsingatækni en í seinni 

spurningunni er spurt um neikvæð áhrif upplýsingatækninnar. Í spurningu þrjú 

til nemenda var fyrsti valmöguleikinn ekki í samræmi við aðra, heppilegra 

hefði verið að nota: „Dró ekkert úr athygli“. 

Kvarðinn sem ég notaði til að meta sjálfstraust og óöryggi byggir á eigin 

upplifun og var útbúinn eftir að rannsóknirnar voru framkvæmdar, því er erfitt 

að bera þær niðurstöður saman við aðrar rannsóknir. 
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6. Ályktanir 

Með því að rýna yfirlitsgreinar má álykta að það sé í raun erfitt að fullyrða að 

notkun á upplýsingatækni bæti námsárangur nemenda, frekar en að ein 

kennsluaðferð sé betri en önnur. Það er samhengið, ytri aðstæður, námsefnið, 

nemendur og kennarinn sem ráða meiru um árangurinn. En þetta þýðir ekki að 

við eigum að halda aftur af tæknistuddu námi og vera íhaldssöm varðandi 

kennsluhætti því það er mikilvægt að við uppfyllum væntingar nemanda um 

verkefni og aðferðir sem hafa merkingu í samtímanum. 

Lærdómurinn sem má draga af starfendarannsókninni er að niðurstöðurnar 

gefa til kynna að nemendur séu virkir og jákvæðir gagnvart aukinni notkun á 

tækni í kennslustundum. Þeir ráða yfir mikilli stafrænni hæfni, eru þolinmóðir 

og úrræðagóðir ef upp koma vandamál. Skipulag, tímastjórnun, 

kennslufræðileg nálgun og framsetning verkefna skipta höfuðmáli þegar nota 

á upplýsingatækni til að bæta nám. Nemendur telja sjálfir að notkun á 

upplýsingatækni auki áhuga og hjálpi þeim að halda athyglinni í 

kennslustundum og upplýsingatækni sem býður upp á gagnvirkni í 

kennslustundum stuðlar að virkni nemenda og skapar einstakt tækifæri til 

endurgjafar í formi leiðsagnarmats. Það er mikilvægt að hafa í huga að 

tæknilega flókin verkefni geta dregið úr sjálfstrausti kennarans og um leið 

komið niður á upplifun nemenda. Leikur og skemmtun nemenda var sá þáttur 

sem hafði yfirgnæfandi áhrif á alla aðra þætti í upplifun nemenda í 

kennslustundunum. 

Ályktanir með hliðsjón af rannsóknarspurningunum 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni til að bæta nám nemenda minna? 

Leiðin til að bæta nám með notkun upplýsingatækni felst í því að vanda til 

verka, byrja hægt og meta árangurinn. Þegar lengra er komið skiptir 

fjölbreytileiki verkefna og kennsluaðferða miklu máli. Það er mikilvægt að við 

gerum okkur grein fyrir að rafræn tól og námsumhverfi þróast og breytast, sum 

renna sitt skeið og ný koma í staðinn. Því þurfa kennarar að hafa hæfni til að 

tengja faglega og kennslufræðilega þekkingu við nýjar og fjölbreyttar 

tæknilausnir í skólastofunni. Það er mikilvægt að nemendur séu raunverulegir 

notendur tækninnar og að þeir hafi möguleika á að koma skoðunum sínum á 

framfæri, þannig eykst hugsun þeirra um eigið nám og um leið upplifa þeir 

aukið eignarhald á náminu og eru líklegri til að leggja sig fram. 
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Starfendarannsókn er því kjörin leið fyrir kennarann til að fylgjast með hvernig 

nýjungar styðja við nám nemenda og um leið getur aðferðin eflt námsvitund 

nemenda og stuðlað að betra námi. 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni til að virkja nemendur í tímum? 

Það er greinilegt að notkun á hugbúnaði sem gerir ráð fyrir öru innleggi 

nemenda í kennslustundum hefur mjög jákvæð áhrif á virkni nemenda í tímum. 

Þegar tæknin sem nemendur hafa aðgang að, fær hlutverk í kennslustundum 

og kennarinn getur fylgst rafrænt með virkni nemenda hefur það augljósa kosti, 

bæði hvað varðar virkni og möguleika kennara til leiðsagnar. 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni til að dýpka nám nemenda? 

Þetta atriði reyndist erfitt að sýna fram á í þessari rannsókn og álit nemenda 

sennilega óhentug leið til að meta árangurinn. Það þýðir hins vegar ekki að 

notkun á upplýsingatækni hafi ekki stuðlað að dýpra námi, því mikilvægur 

þáttur í dýpra námi er virkni og áhugi nemenda. 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni til að auka áhuga nemenda? 

Við notkun á upplýsingatækni skapast tækifæri til að virkja áhuga nemenda 

með verkefnum sem byggja á tækni samtímans, myndrænni framsetningu og 

rauntímaendurgjöf. Verkefnin þurfa að hafa augljósan tilgang, nemendur þurfa 

að hafa hlutverk og tækifæri til að gera verkefnin að sínum. Hér skiptir einnig 

máli að bjóða upp á fjölbreytileg verkefni og að kennarar hlusti eftir skoðunum 

og þörfum nemenda. 

 

Hvernig get ég nýtt upplýsingatækni til að gera námið skemmtilegra? 

Það felast mörg tækifæri í því að innleiða hugbúnað sem styður við leik og 

skemmtun nemenda. Það er mikilvægt að slík notkun hafi tilgang og markmið 

sem eru augljós nemendum. Spurningaleikir eru kjörin leið til að rifja upp 

námsefni og eins felast tækifæri í því að láta nemendur sjálfa búa til spurningar 

upp úr námsefninu sem nýta má í spurningaleiki. Rafrænir spurningaleikir 

bjóða upp á hraða endurgjöf og skapa góð tækifæri fyrir kennarann til 

leiðsagnar. 
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Lokaorð 

Við erum sífellt að leita að nýjum leiðum til að bæta nám og kennslu, í þeirri 

leit er mikilvægt að muna að það er ekki til hin fullkomna kennsluaðferð eða 

hið fullkomna námsumhverfi sem virkar í öllu samhengi. Því þurfum við að 

velja aðferð og meta áhrif hennar á nám okkar nemendanna í okkar 

starfsumhverfi. Þegar leitað er eftir nýjum leiðum er gott að hafa í huga að 

margt sem virkar vel án tækninnar virkar ekki eins vel þegar tæknin er komin 

til skjalanna. Því þarf að laga námsefnið að námsumhverfinu og nýta sér 

kennslulíkön og innleiðingarferli sem styðja við tækninotkun í námi. Þegar upp 

er staðið er mikilvægt að nota bæði góða nýja og gamla kennslufræði til að 

bæta nám nemenda og tengja það við nútímann. 
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http://netla.hi.is/greinar/2009/001/index.htm. 

Hafþór Guðjónsson. (2011). Kennarinn sem rannsakandi. Ráðstefnurit Netlu - Menntakvika 

2011. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt 15. mars 2016 af 

http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf  

Hafþór Guðjónsson. (2008). Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við Sund. Netla – 

Veftímarit um uppeldi og menntun. Kennaraháskóli Íslands. Sótt 7. júlí 2017 af 

http://netla.hi.is/greinar/2008/002/index.htm 

Hagstofa Íslands. (2018). Talnaefni: Skólasókn á framhaldsskólastigi eftir kyni, aldri og 

landssvæðum 1999-2016. Sótt 3. febrúar af 

https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/menntun/framhaldsskolastig/ 

Harris, A. og Lambert, L. (2003). Building leadership capacity for school improvement. 

Philadelphia: Open University Press. 

Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. New York:  

Taylor and Francis. [Kindle útg.]. 
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