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Ágrip 

Riterðin er starfendarannsókn sem höfundur gerði á eigin kennslu. Markmiðið með 

rannsókninni var að þróa vinnu mína með blandað nám (e. blended learning) með 

nemendum í söguáfanga í framhaldsskóla. Blandað nám þýðir að hluti námsins, sem áður fór 

fram í skólastofunni, var færður í rafheima og í kjölfarið var kennsluháttum breytt. 

Þátttakendur voru 31 nemandi á aldrinum 18 til 20 ára í söguáfanga á þriðja námsþrepi. 

Rannsóknin fór fram haustið 2017 í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Fyrirlestrar, sem áður 

fóru fram í skólastofunni, voru teknir upp og nemendur horfðu á þá annars staðar. Þetta var 

gert með það að markmiði að nýta tímana í skólastofunni í annað. Tíminn var svo nýttur í 

verkefnamiðað nám (e. project based learning) og samkomulagsnám (e. negotiating the 

curriculum). Þetta var gert til að valdefla nemendur. Ég stefndi að því að hlusta meira á 

raddir nemenda með því að nota umræðuþræði á Facebook og vera með skipulagt samtal í 

kennslustofunni. Ég var þó áfram með nokkra fyrirlestra í skólastofunni, sem gerir nálgunina 

frábrugðna nálgun þeirra sem aðhyllast vendikennslu (e. flipped classroom). Lagðir voru fyrir 

alla nemendur áfangans spurningalistar og viðtöl tekin við fjóra nemendur. Allt með það að 

markmiði að komast að því hvernig þeir upplifðu námið. Ég skráði reynslu mína í dagbók. 

Önnur gögn voru próf, verkefnalýsingar, matskvarðar og Facebook-umræða. Helstu 

niðurstöður sýndu að nemendur voru ánægðir með áfangann. Þeir horfðu á myndböndin og 

fannst þau hjálpa þeim að skilja efni áfangans betur. Nemendur voru ánægðir með 

samvinnuverkefni og að fá að ráða meira um efni og efnistök. Þeir voru ekki eins ánægðir 

með Facebook-umræðuna og töldu hana tímaeyðslu. Nemendur voru ánægðir með að fá 

tækifæri til að tjá sig í kennslustundum. Helsta niðurstaðan er að með því að nota blandað 

nám og senda hluta námsins út úr kennslustofunni, þá náði ég að auka vægi hæfni- og 

nemendamiðaðs náms í skólastofunni. 
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Abstract 

Student’s voices: How to use blended learning to make education more student-centered 

The thesis describes an action research conducted by the author on his own teaching. The 

aim was to facilitate learning based on a competency- and student-based model. To achieve 

this, blended learning was used, which means part of the course that was previously 

conducted in the classroom was moved online and subsequently teaching methods were 

changed. The participants were 31 students aged 18 to 20 years taking a third-level course in 

History. The study was done in the fall of 2017 in the comprehensive secondary school in 

Garðabær. Lectures that were previously conducted in the classroom were recorded and 

students watched them at their convenience. The objective was to utilize the time in the 

classroom for project-based learning and negotiating the curriculum. This was done to 

empower the students. More effort was put into listening to the voices of the students by 

using a discussion forum on Facebook and having classroom conversations. I, however, 

continued to present some lectures in the classroom, making this approach different from 

what is known as the “flipped” classroom. Data collection consisted of surveys conducted 

with all the students and interviews with four students, all with the goal of ascertaining how 

they experienced their learning. I recorded my experience in a journal. Other data included 

examinations, project descriptions, traditional assessment, and Facebook discussions. The 

main findings were that students were happy with the course. They watched the videos and 

felt the videos helped them understand the subject matter better. Students were satisfied 

with the collaborative projects and liked having more control of course content. They were 

not as happy with the Facebook discussions and considered them time-consuming. Students 

were pleased to have the opportunity to express themselves during the lessons. The main 

conclusion is that using blended learning and moving part of the learning process out of the 

classroom can increase the weight of the competency and student-centered learning in the 

classroom.  
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1 Inngangur 

Oft hef ég heyrt sagt, á mínum 29 ára kennsluferli, að breytingar séu í farvatninu. Að allt sé 

að breytast, að skólakerfið sé núna að fara í gegnum miklar breytingar. Sem kennari hef ég 

sett mig í stellingar til að taka á móti þessum miklu breytingum, sem svo komu aldrei. 

Kannski er stór hluti af vandamálinu að ég var alltaf að bíða eftir þeim eins og þær kæmu af 

himnum ofan. Skólakerfið er í eðli sínu íhaldssamt og veitir oft mótstöðu þegar rætt er um 

breytingar. Hve oft hef ég heyrt frá samkennurum mínum ,,á að finna upp hjólið enn einu 

sinni“? Þetta sést best þegar kennslustofur í framhaldsskólum á Íslandi eru skoðaðar. 

Uppbygging kennslustofunnar er eins og fyrir hundrað árum. Nemendur sitja á móti 

kennaranum, sem baðar sig í miðdepli athyglinnar. Að vísu er tölva þarna sem er aðallega 

notuð til að taka manntal og keyra einstaka Power Point sýningu. Skjávarpi hangir úr loftinu 

til að sýna þessar skyggnulýsingar og einstaka hreyfimyndir eru sýndar til að krydda 

kennsluna smávegis. Þetta á sérstaklega við í minni kennslugrein, sögu, þar hafa kennarar 

talað og nemendur hafa hlustað í hundruðir ára. Við sögukennarar höfum lagt áherslu á að 

það væri nauðsynlegt að nemendur heyrðu söguna af vörum kennarans og þá fyrst myndi 

sagan öðlast gildi í hugum þeirra. Þar sem mannkynssagan er löng og flókin þá höfum við oft 

haft lítinn tíma til að gera annað með nemendum, því fyrirlestrarnir taka mikinn tíma í 

skólastofunni. Eitthvað höfum við lagt fyrir af verkefnum og eitthvað höfum við talað við 

nemendur en mestur tími hefur farið í fyrirlestrana. Enda hafa margir nemendur þá mynd af 

sögukennaranum að hann sé karl sem gengur um gólf og talar og talar um löngu dautt fólk 

sem tengist lífi nemenda lítið sem ekkert. Núna finnst mér vera einhver breyting í loftinu, 

mér finnst einhver aukinn kraftur fylgja þessum andblæ sem gæti breyst í storm sem skellur 

á skólakerfinu á næstu árum. Að þessu sinni ætla ég ekki að bíða eftir breytingunum heldur 

vera hluti af þeim. En hver er þessi breyting sem mér finnst standa fyrir dyrum? 

Á undanförnum áratugum hafa fræðimenn, víðsvegar um heiminn, verið að velta fyrir 

sér hvernig menntun þurfi í tölvuvæddum heimi. Fyrst má nefna vangaveltur tengdar 

hugmyndum sem kenndar eru við hreyfinguna Teaching for the 21st century, sem verður 

þýdd hér sem hreyfingin um nám á 21. öldinni (Schrum og Levin, 2009). Þar hefur áherslan 

verið á hvaða hæfni sem þeir nemendur, sem nú eru í skólum heimsins og þeir sem koma 

síðar, þurfi að búa yfir til að geta tekist á við síbreytilegan heim. En hvernig er hægt að 

undirbúa nemendur undir störf, sem við vitum ekki hver verða, og líf í samfélagi sem við 

höfum óljósar hugmyndir um? Tillögur þeirra Schrum og Levin (2009) og Florian og 

Zimmerman (2015) eru að það þurfi að færa námið frá því að vera kennaramiðað yfir í að 

vera nemendamiðað, að nemendur þurfi að geta unnið með nýjustu tækni, námið þarf að 

vera hæfnimiðað frekar en þekkingarmiðað, áhersla þarf að vera á samvinnu ásamt því að 
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nemendur eigi að geta unnið á eigin hraða og á þeim tíma sem hentar þeim. Einnig þarf að 

gefa nemendunum rými til að takast á við verkefni sem tengjast áhugasviði þeirra þar sem 

þeir ráða ferðinni að mestu sjálfir. Þetta allt saman ætti svo að auka áhuga og bæta árangur 

nemenda. Í stuttu máli þá þarf að valdefla nemendur svo þeir taki ábyrgð á eigin námi. 

Nýlega var gerð úttekt á nokkrum háskólum í Evrópu til að athuga hvort breytingar 

hafi orðið á kennsluháttum í evrópskum háskólum vegna þeirra tæknibreytinga sem hafa 

orðið á síðastliðnum áratugum. Niðurstaðan var sú að háskólar í Evrópu eru á kafi í miklu 

kennslufræðilegu breytingaskeiði. Í stað kennaramiðaðs náms hafa þeir í auknum mæli tekið 

upp nemendamiðað nám. Í stað þess að nota eingöngu fyrirlestra þá hafa þeir í auknum mæli 

tekið upp verkefnamiðað nám, þó án þess að hætta alveg við fyrirlestrana. Aflvaki þessara 

breytinga eru, að mati skýrsluhöfunda, krafa frá samfélaginu að nota þá tækni sem stendur 

til boða og breytt samsetning nemendaflórunnar, þar sem nemendum hefur fjölgað og 

getumunur á milli nemenda hefur aukist (Henderikx og Jansen, 2018). Þessar áherslur eru 

ekki nýjar af nálinni heldur eru þær mjög í anda hugmynda John Dewey (1938) sem komu 

fram á fyrri hluta síðustu aldar.  

Þessi nálgun ætti ekki að koma okkur Íslendingum á óvart. Allt það sem nefnt er hér 

að framan fram í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011). Það sama má segja um fylgirit 

aðalnámskrár um grunnþátt menntunar, lýðræði og mannréttindi (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Sem kennari til margra ára og áhugamaður um skólaþróun 

þá er mikilvægt fyrir mig að bregðast við kallinu og gera tilraun til þess að gera breytingar á 

kennslu minni. Ég hef áhuga á því að gera nám nemenda minna nemenda- og hæfnimiðaðra. 

Ég hef verið stjórnsamur kennari, upptekinn af því að vera með góða yfirsýn yfir allt 

það sem nemendur mínir eru að gera og látið þá leysa skýr og afmörkuð verkefni sem ég hef 

legið yfir áður. Kennsla mín hefur verið að miklu leyti kennaramiðuð þar sem ég hef fyrst og 

fremst litið á nemendur mína sem hóp frekar en ólíka einstaklinga. Ég hef lagt sömu 

verkefnin fyrir alla nemendur óháð áhuga þeirra eða námsgetu. Þar sem ég kenni sögu þá hef 

ég verið upptekinn af því, eins og margir sögukennarar, að miðla ákveðinni þekkingu og 

miðlað oftar en ekki ákveðnu sögulegu sjónarhorni sem er viðurkennt í útgefnum 

kennslubókum. Samkvæmt aðalnámskrá þá á skólinn að koma til móts við mismunandi 

námsþarfir ólíkra einstaklinga. Í aðalnámskrá segir að menntun á bæði að vera 

einstaklingsmiðuð og samfélagslegamiðuð (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011) og 

áhersla er lögð á að læra um lýðræði í lýðræði, sem einmitt er kjarni nemendamiðaðs náms.  

Hér er átt við að það þurfi að hlusta á raddir nemenda og að þeir verða að vera þátttakendur 

í því hvernig námsefnið er tekið fyrir og hvernig því er svo miðlað. 
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Ég, eins og margir kennarar í sögu, hef verið upptekinn af því að mæla þekkingu. Það er 

auðvelt að mæla þekkingu og nokkur sátt í samfélaginu um að slík mæling sé mikilvæg. Áður 

fyrr var mikilvægt að læra utanbókar því erfitt var að komast í upplýsingar. Í dag er hægt að 

kalla fram þekkingu á stuttum tíma með því að nota einfaldlega snjallsíma, sem flestir eiga. 

Ég hef áhuga á því að minnka vægi þekkingarvinnu og auka vægi hæfnimiðaðs náms sem 

passar vel við þær áherslur sem koma fram í aðalnámskrá framhaldsskóla. Þar segir að allar 

námsbrautir og allir áfangar eigi að vera með lokamarkmið sem eru hæfnimiðuð og segja til 

um hvaða hæfni nemandinn eigi að búa yfir þegar hann lýkur námi í viðkomandi áfanga eða 

á viðkomandi braut (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). Sama er nefnt í fylgiriti 

aðalnámskrár fyrir framhaldsskóla um lýðræði og menntun (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012). Þar með er ekki verið að segja að þekkingin sé lögð alveg til hliðar, 

frekar að nemendur verði þjálfaðir í að nýta sér þá þekkingu sem þarf til að auka hæfni sína á 

því sviði sem verið er að þjálfa. Allt er þetta í samræmi við hugmyndir hreyfingarinnar um 

nám á 21. öldinni (Schrum og Levin, 2009). 

Hér að ofan hef ég fjallað um hverju ég vil helst breyta í minni kennslu. Vandinn er 

hvernig geri ég það án þess að fórna því sem áður var gert. Get ég haldið inni þekkingunni 

ásamt því að gera námið hæfni- og nemendamiðaðra? Til þess að svara þeirri spurningu þá 

hef ég ákveðið að nota blandað nám, sem er í stuttu máli tilraun til að samþætta staðbundið 

nám og netnám, og gera rannsókn á því hvernig til tekst. Nánari skilgreining á blönduðu námi 

kemur fram í upphafi næsta kafla. Ég vonast til þess að með því að nota blandað nám þá geti 

ég aukið þann tíma sem nýttur verður í hæfnimiðað og nemendamiðað nám. Tilgangur 

verkefnisins er að nota blandað nám til að valdefla nemendur með því að gera nám þeirra 

hæfni- og nemendamiðaðra. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Þróunarverkefnið snýst um hvernig hægt sé að nota blandað nám til að gera nám nemenda 

minna í framhaldsskólaáfanga í sögu nemenda- og hæfnimiðaðra. Hér á eftir verður fjallað 

um hvað blandað nám er, hvert er markmiðið með því að nota blandað nám, hver er 

forsagan á bak við blandað nám, hvernig nota má blandað nám í samfélagsfræðikennslu, 

hvaða áskoranir kennarar þurfa að takast á við og hvaða tækifæri felast í upptöku á 

blönduðu námi? Að lokum verður hlutverk kennarans rætt. 

2.1 Skilgreining á blönduðu námi  

Stöðugt oftar heyrist rætt um blandað nám í tengslum við framtíð menntunar í heiminum 

(Henderikx og Jansen, 2018; Barbour og LaBonte, 2017). En hvað er blandað nám? Í 

bandarískum rannsóknum á vegum samtaka um þróun netnáms (Online Learning 

Conssortium- áður Sloan Consortium) er stuðst við þá skilgreiningu að svo nám geti talist 

blandað þarf 30% til 79% þess að fara fram á netinu (Allan, Seaman, Garrett og Richard, 

2007). Samkvæmt Horn og Staker (2015) þá þarf nám að uppfylla þrjú skilyrði til að teljast 

blandað nám: 

 Blandað nám er formleg menntun þar sem nemendur læra að minnsta kosti að hluta 

til á netinu og þeir hafa að hluta til stjórn á tíma sínum, námshraða, námsleiðum og 

staðsetningu. 

 Nemendur mæta að hluta til í byggingu fjarri heimili sínu undir handleiðslu. 

 Nám nemandans er markað með vörðum sem tengjast saman í eina heild.  

Hér verður stuðst við skilgreiningu þeirra Horns og Staker. Í raun má segja að blandað 

nám sé blanda af fjarnámi og staðbundnu námi. En hver eru þá markmiðin með því að taka 

upp blandað nám? 

Það sem gerir blandað nám áhugavert, að mínu mati, er að blandað nám er tilraun til 

þess að finna út hvernig best er að nýta þá fjölbreyttu tækni sem stendur kennurum og 

nemendum til boða ásamt því að undirbúa nemendur undir líf og starf í síbreytilegu 

samfélagi nútímans. Með því að nota blandað nám þarf kennarinn að velta því fyrir sér hvaða 

hluti kennslunnar hentar best í rafheimum og hvaða þættir kennslunnar eiga best heima 

innan veggja skólastofunnar þar sem kennarar og nemendur eiga samskipti milliliðalaust. En 

hver er uppruni blandaðs náms? 

Blandað nám er tiltölulega nýtt hugtak í kennslufræði. Enda er hugtakið og nálgunin 

byggð á tækniframförum og möguleikum skóla að nýta tæknina til að breyta 
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kennsluaðferðum í takt við nýja tíma. Notkun á netinu og margs konar hugbúnaði er kjarninn 

í nálgun blandaðs náms. Þó nálgunin sé frekar ný þá byggir hún á langri hefð fjarnáms. Því er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því hversu vel fjarnám stendur í samanburði við 

staðbundið nám. Ef litið er yfir margra ára rannsóknir á fjarnámi þá birtist sú mynd að 

fjarnám geti virkað og sé mikilvæg viðbót við þá möguleika sem eru til menntunar 

(Means,Toyama, Murphy, Blakia, og Jones, 2009). Sólveig Jakobsdóttir (2008) rannsakaði 

viðhorf fjarnema á framhaldsskólastigi á Íslandi. Fjarnemarnir gáfu upp margs konar ástæður 

fyrir því að velja fjarnám m.a. að þeir gætu einfaldlega ekki komið í skólana á kennslutímum  

og að þessi tegund af námi hentaði þeim einfaldlega betur. Flestir nemendanna voru 

sammála um að fjarnámið býður upp á ákveðið frelsi og ákveðinn sveigjanleika.  

Sumir fræðimenn benda þó á að ef litið er yfir rannsóknir á fjarnámi og blönduðu námi 

þá séu skilaboðin misvísandi, sumar rannsóknir benda til þess að fjarnámið og blandaða 

námið bæti menntun en aðrar rannsóknir benda á að þær bæti litlu við staðbundið nám 

(Schwirzke, Vashaw og Watson, 2018). Dziuban, Graham, Moskal, Norberg og Sicikia (2018) 

gerðu rannsókn í University of Central Florida. Rannsóknin fór þannig fram að áfangar þar 

sem notað var blandað nám voru bornir saman við áfanga þar sem kennslan var hefðbundin. 

Leitað var eftir viðbrögðum nemenda ásamt því að brottfall var skoðað. Niðurstaðan var sú 

að nemendur í blönduðu áföngunum voru mun ánægðari, virkari, sáttari með eigin framfarir 

og brottfall var minna. Þó skilaboðin séu misvísandi, sem á við um flestar aðrar 

kennsluaðferðir, þá er það þess virði að skoða hvað kennarar eru að gera sem eru að nota 

blandað nám í sinni kennslu.  

2.2 Skólastofuformið brotið upp, vendikennsla og blandað nám   

Með tilkomu nýrrar tækni þá hefur eins og Horn og Staker (2015) kalla það, orðið truflun (e. 

interference). Truflun á samfélagsgerðinni verður, samkvæmt þeim, þegar miklar 

tækniframfarir verða sem leiða af sér breytingar á samfélagsgerðinni. Dæmi sem þau taka er 

t.d. þegar fjöldaframleiðsla hófst á bílum sem leiddi svo til bílasamfélagsins.  

Kannski er eitthvað hér sem ég get gert, hefur heyrst oftar og oftar á kennarastofum 

heimsins. Er hægt að nota tæknina til að virkja nemendur okkar betur? Er hægt að nota 

tæknina til að nýta tímana í skólanum í eitthvað annað en miðlun þekkingar? Hvernig getum 

við brotist úr viðjum vanans og ekki síst hvernig getum við brotist út úr skólastofuforminu? 

Ein leið til að brjóta upp skólastofuformið er að senda fyrirlestrana og innlagnirnar 

heim. Það að senda fyrirlestrana og innlagnirnar heim hefur oft verið kennt við svokallaða 

vendikennslu (e. flipped classroom). Hér verður miðað við skilgreiningu Bishop og Verleger 

(2013) sem skilgreina vendikennslu annars vegar sem kennsluaðferð sem tvinnar saman 
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beinni leiðsögn utan skólastofunnar í formi fyrirlestra á myndbandsformi og hins vegar sem 

nemendamiðaðs náms í skólastofunni.  Það má því segja að vendikennsla snúi hefðbundinni 

kennslu á haus. Það sem áður var gert í skólanum, innlagnir og fyrirlestrar, eru nú 

heimavinnan. Heimanámið í hefðbundna skólanum verkefnavinna, er framkvæmd í 

skólanum. Er þetta þá bara svona einfalt? Er nóg fyrir mig að senda fyrirlestrana heim og svo 

vinna nemendamiðuð verkefni í skólanum? Skoðum tvö dæmi þar sem fyrirlestrarnir voru 

sendir heim. 

Kennari í framhaldsskóla í Bandaríkjunum sendi nemendur með fyrirlestra í 

samfélagsfræði heim. Fyrirlestrarnir voru í Screencast, myndbandsforrit þar sem kennarinn 

getur tekið upp fyrirlestra sem hann setur svo á netið, og voru flestir 10 til 15 mínútna langir. 

Nemendur voru sæmilega ánægðir með þetta en fannst samt að hér væri skólinn farinn að 

ryðjast inn í þeirra persónulega tíma. Þeim fannst einnig fyrirlestrarnir frekar þurrir og 

leiðinlegir. Nemendur sögðu að kennarinn væri miklu skemmtilegri fyrir framan þá en á 

myndbandi (Snyder, Paska og Besozzi, 2014). Þetta segir okkur að kannski sé það ekki svo 

einfalt að senda fyrirlestrana heim.  

Rannsókn var gerð á nemendum sem tilheyrðu hópi frumbyggja í Kanada. Þetta var í 

byrjunaráfanga á háskólastigi. Niðurstaða rannsóknarinnar var að nemendurnir voru ekki 

ánægðir með að þurfa að horfa á fyrirlestra heima og vinna á netinu fyrir utan skólastofuna. 

Þeim fannst verið að fara inn á sinn fjölskyldutíma og oft var ekki skilningur í fjölskyldum 

þeirra á því að þeir þyrftu að vera að vinna heima (Snow, 2016). 

Eins og nefnt hefur verið hér áður þá hefur hingað til farið mikill tími í sögukennslu, í 

að kennarinn segi söguna í fyrirlestrarformi. Kennarar víða um heim hafa verið að færa sig frá 

þeirri nálgun og gert tilraunir með að nota tæknina til að virkja nemendur sína betur. Lyons 

(2009) sögukennari við Joliet Junior Collage í Illinois setti upp umræðuþræði þar sem 

nemendur hans áttu að fjalla um frumheimildir sem þeir fundu sjálfir. Þar áttu aðrir 

nemendur og kennarinn að taka þátt í spjallinu. Nemendur máttu einnig ráða á hvaða formi 

þeir skiluðu verkefnum sínum. Lyons hætti samt ekki með fyrirlestrana en stytti þá og 

aðlagaði að vinnunni á netinu.  

Annar sögukennari gerði það sama en endaði ferlið með því að nemendur komu 

saman í skólastofunni og ræddu nánar um efnið (Westmann,2014). Báðir þessir kennarar 

komust að sömu niðurstöðu þ.e. að nemendur voru áhugasamari og virkari. Þeirra 

niðurstaða var að oft er gott að skólastofuformið sé brotið upp, sem er kjarninn í blönduðu 

leiðinni (Lyons, 2009; Westmann, 2014). 

Fjórir miðskólar í Bandaríkjunum unnu saman að verkefni þar sem unnið var með 

spurninguna; hvernig réttlæta þjóðir það að fara í stríð? Unnið var saman á umræðuþráðum 
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og á Skype þar sem nemendur söfnuðu heimildum, ræddu það sem þeir fundu og komust að 

niðurstöðum. Allan tímann voru málin einnig rædd í skólastofunni (O´Brian, Lawrence og 

Green, 2014). Þetta verkefni hentar vel þegar verið er að ræða viðkvæmt efni eins og 

stríðsrekstur getur verið í Bandaríkjunum. Einnig er þarna verið að sýna nemendum fram á 

að sjónarhorn sögunnar geta verið mörg þegar nemendur þurfa að setja sig í spor ólíkra ríkja. 

Hérna eru kennararnir að brjótast út úr skólastofuforminu með hjálp tækninnar. Í 

þessum dæmum notuðu þeir umræðuþræði á netinu og Skype ásamt því að vinna með efnið 

nánar í skólastofunni. Þetta þarf ekki alltaf að vera mjög flókið. Enn hvað er að gerast á 

Íslandi, er verið að nota blandað nám? 

2.3 Blandað nám í íslenskum skólum 

Menntaskólinn á Tröllaskaga er einn af þeim framhaldsskólum á Íslandi sem kominn er langt 

með blandað nám þó ekki sé hugtakið áberandi notað hjá þeim. Mörkin milli fjarnáms og 

staðbundins náms hverfa að mestu í skólanum. Fjarnemar eru í sama hópi og staðbundnir 

nemendur. Tækni skiptir miklu máli og allir nemendur verða að vera með fartölvu þar sem 

allt nám fer fram að einhverju leyti á netinu. Nemendur ráða meira yfir sínum tíma en í 

hefðbundnum framhaldsskólum en geta leitað sér hjálpar í skólanum og eru nemendur 

ánægðir með aðgengi að kennurum. Forráðamenn skólans telja árangurinn góðan, að 

brottfall sé lítið og framvinda nemenda í námi sé góð. Námið er leiðsagnarnám og skila 

nemendur verkefnum vikulega. Nemendur telja sig vera virkari en viðmiðunarhópar úr 

öðrum framhaldsskólum (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2017). Hér má segja að Menntaskólinn 

á Tröllaskaga sé búinn að brjóta skólastofuformið upp. 

Ágúst Tómasson (2015) gerði tilraun með blandaða kennslu í samfélagsfræði á 

unglingastigi. Hann setti hluta námsefnisins í námsumsjónarkerfið Moodle þar sem 

nemendur gátu leyst verkefnin á eigin hraða. Hann færði námið frá því að vera 

kennaramiðað yfir í að vera nemendamiðað. Ágúst setti námið þannig upp að nemendur 

gátu haldið áfram á sínum hraða og fengið stöðuga endurgjöf frá kennara eða vélrænt frá 

tölvunni. Hann sagðist hafa tekið sérstaklega eftir því hvernig hlutverk hans sem kennara 

breyttist frá því að vera miðlari eða fræðari yfir í að vera verkstjóri eða leiðbeinandi. Hann 

telur að um helmingur námsmatsins hafi verið vélrænt. Ágúst segir að nemendur hafi verið 

virkari og ánægðari í þessari nýju nálgun. 

Það sem þessi þróunarverkefni segja okkur er að mörkin milli rafheima og 

skólastofunnar eru stöðugt að verða óljósari. Sama má segja um mörkin milli staðbundins 

náms og fjarnáms. Það má í raun spá því að skilin milli staðbundins náms og fjarnáms hverfi 
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alveg eins og við sjáum í Menntaskólanum á Tröllaskaga. Allt virðist stefna í að nám verði 

bara nám sama hvernig og hvar það verður stundað. 

Þó skilaboðin séu misvísandi þá virðist vera jákvæður blær á þeim þróunarverkefnum 

sem unnin hafa verið innan ramma blandaðs náms. Kennarar eru ánægðir og nemendur eru 

oftast ánægðir þó þeir séu sennilega aldrei alveg sáttir við að vinna meira heima og verða 

það seint. Þannig má fullyrða að blöndun getur heppnast vel. Lykilatriðið hér að ofan virðist 

vera að virkni nemenda eykst við blöndun sérstaklega þegar kennarar færa sig frá 

fyrirlestraaðferðinni. Að auka virkni nemenda er svo sannarlega gott en samt verður maður 

að spyrja sig; auka virkni til hvers? Hvað er það sem vinnst með því að taka upp blandað 

nám?  

2.4 Tækni og stafrænt læsi 

Hreyfingin um nám á 21. öldinni bendir á mikilvægi þess að nemendur þjálfist í að nota þá 

tækni sem okkur stendur til boða á hverjum tíma ásamt því að nemendur verða að vera 

þjálfaðir í stafrænu læsi (Schrum og Levin, 2009). Þetta tekur aðalnámskrá fyrir 

framhaldsskóla undir (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þó vissulega skipti tæknin máli og þá sérstaklega tækni sem er notendavæn þá skiptir 

ekki minna máli að þjálfa stafrænt læsi nemenda. Það hefur sýnt sig að þegar nemendur 

takast á við rafrænar upplýsingar þá gera þeir það oft á mjög gagnrýnislausan hátt. 

Nemendur halda að það fyrsta sem birtist í netleit sé best (Dahlstrom og Bichsel, 2014). 

Blandað nám hentar vel til að þjálfa stafrænt læsi. Blandað nám, eins og komið hefur fram 

áður, fer bæði fram í rafheimum og í skólastofunni. Nemendur eru stöðugt að nota rafræn 

gögn ásamt því að vera í samræðum við kennara sína í skólanum. Einnig hentar mjög vel að 

kennarar og nemendur deili Google skjölum (e. docs) á meðan verið er að vinna í 

samvinnuverkefni. Þar hefur kennarinn tækifæri til að leiðbeina nemendum með val á 

heimildum (Curry og Cherner, 2016). Eitthvað sem er sérstaklega mikilvæg þegar nemendur 

takast á við allt það magn upplýsinga sem er þarna úti. 

Tæknin breytist stöðugt og verður fullkomnari. Ef nemendur geta ekki tekist á við 

tækniáskoranir nútímans þá verða þeir í erfiðleikum með tækniframfarir framtíðarinnar. 

Þetta getur leitt til þess að viðkomandi nemandi verði ekki hæfur sem starfskraftur eða sem 

hæfur þegn í samfélagi framtíðarinnar. Skóli sem notar ekki nýjustu tækni sem í boði er, er í 

raun að einangra sig frá umheiminum. Því getum við kennarar ekki komið okkur hjá því að 

taka upp nýjustu tæknina sem okkur stendur til boða. Blandað nám byggir á tækni og 

notkunar á tækni. Því má segja að með því að taka upp blandað nám séu nemendur okkar 
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stöðugt að takast á við tæknina sem undirbýr þá undir líf og starf í tæknivæddum heimi. En 

hvaða tækni stendur okkur til boða? 

Í blönduðu námi er nauðsynlegt að nota þá bestu tækni sem við höfum á hverjum tíma 

og þann besta hugbúnað sem mögulegur er. Það er mikilvægt fyrir kennarann að vera partur 

af tækniframförum í kennslu en ekki hindrun. Sama má segja um nemendur. Það er 

mikilvægt fyrir kennara að festast ekki í einni tegund af tækni (Curry og Cherner, 2016). 

Kennarar þurfa að vera duglegir að nota fjölbreytta tækni og fjölbreyttan hugbúnað og ekki 

síst vera tilbúnir að skipta um reglulega. Mörg tæki og tól hafa verið notuð í blönduðu námi. 

Tækni eins og Screencasting (Snyder, Paska og Besozzi, 2014) og Nearpod, sem er tækni þar 

sem kennarar búa til gagnvirk verkefni sem þeir deila með nemendum sínum í 

kennslustundum eða heima (McClean og Crowe, 2017; Delacruz, 2014). Netsíður hafa 

kryddað kennslu á síðustu árum og má þar nefna Kahoot, sem er leikjamiðuð nálgun í námi 

þar sem kennarinn getur hannað ýmsa námsleiki fyrir nemendur sína (Licorish, Owen, Daniel 

og George, 2018) og Explain everything, sem er smáforrit sem hjálpar kennurum að gera 

áhugaverða fyrirlestra til að senda heim með nemendum eða vinna með í tímum.  

Allt styður þetta fjölbreytt blandað nám. Yfir einu getum við kennarar ekki kvartað og 

það er mikið framboð af tækni til að nota í kennslu. Lengi vel var kostnaðurinn vandamál. 

Þetta voru vandamál á upphafsdögum vendikennslu og blandaðs náms en í dag er 

kostnaðurinn óverulegur og flestir hafa aðgang að þeirri tækni sem nota þarf (Mazur, Brown 

og Jakobsen, 2015).  Kostnaður við allskonar hugbúnað og kennsluumhverfi hefur lækkað 

verulega t.d. kostar ársáskrift af Explain everything rétt rúmlega 13.000 kr. (Explain 

everything, án dags.). En hafa allir aðgang að þeirri tækni sem er nauðsynleg svo að blandað 

nám virki? 

2.5 Minnihlutahópar og blandað nám 

Tæknin er lykilþáttur í blönduðu námi. Allir þurfa að hafa góðar tölvu, notendavænan 

hugbúnað og góða tengingu. Þó vissulega sé aðgengi að slíku mun betra en fyrir nokkrum 

árum þá búa ekki allir nemendur við þann lúxus að vera vel tengdir og með góða tölvu. Ekki 

eiga allir nemendur gott með að vinna sjálfstætt heima hjá sér. Sem er auðvitað forsenda 

náms á netinu. Erum við ekki að kasta nemendum sem eru í erfiðum félagslegum aðstæðum, 

innflytjendum og öðrum sem hafa lítinn stuðning heima fyrir, fyrir borð? Hjá þessum hópi er 

mjög mikilvægt að hafa stað eins og skólabyggingu sem tekur á móti þeim. Þar fá þeir jafnvel 

að borða, þar komast þeir í tækin og þar njóta þeir persónulegrar handleiðslu sérfræðinga. 

Hvernig gengur þessum nemendum í blönduðu námi? 
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Allnokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig minnihlutahópum gengur í 

blönduðu námi. Niðurstaða þessara rannsókna eru jákvæðar. Niðurstaða þeirra voru að 

minnihlutahópum og stúlkum gekk betur en samanburðahópum (Dziuban, Graham, Moskal, 

Norberg og Scicilia, 2018; Luna og Winter, 2017). Frumbyggjarnir í Kanada, sem minnst var á 

hér að framan, voru ánægðir með blandaða námið þó þeir ættu í vandræðum með tímann 

utan skólastofunnar. Þeir bentu á að það hefði þurft að vera betri stuðningur með blandaða 

námið, einhver hvati eða svipa sem keyrði nemendur áfram (Snow, 2016). Þörf sé á 

vinnupöllum (e. Scaffolding) sem styðja nám nemenda, nánar um þá síðar. 

Að nota blandað nám gerir þá kröfu á kennarann að hann noti fjölbreytta tækni, 

nokkuð sem passar vel við þau markmið sem nefnd voru hér að framan. Það leiðir til þess að 

nemendur þurfa að takast á við nýjustu tækni sem er nauðsynleg til að geta lifað og starfað í 

samfélagi 21. aldarinnar. Óttinn við að minnihlutahópar standi höllum fæti í blönduðu námi 

er sennilega ástæðulaus. Minnihlutahópum virðist ganga vel í blönduðu námi ef mark er 

tekið á þeim rannsóknum sem nefndar eru hér að framan.  

En áður en haldið er áfram með umfjöllunina um blandað nám þá þarf að skoða 

hlutverk kennarans. Kennarinn er lykilpersónan í öllu skólastarfi því er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því hvert hlutverk hans á að vera. Skoðum það nánar. 

2.6 Hlutverk kennarans 

Hlutverk kennarans, að mínu mati, er að hjálpa nemendum að fóta sig í lífinu og undirbúa þá 

undir líf og starf í lýðræðislegu samfélagi. Þetta eru setningar sem hafa fylgt íslenskum 

aðalnámskrám í gegnum áratugina. Þetta er göfugt markmið sem ég hef oft heyrt 

samkennara mína í gegnum árin gera grín að. Þetta hljómar oft sem frasi sem fólk leggur litla 

merkingu í og þá er nauðsynlegt að þrengja þetta niður. Hvernig hjálpum við nemendum 

okkar að vera virkir þegnar í lýðræðislegu samfélagi? Saga og samfélagsgreinar henta mjög 

vel til að takast á við þetta göfuga markmið. Í fylgiriti með aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla 

er fjallað um lýðræði og mannréttindi. Þar stendur: 

Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðislegra álitamála og virkan þátt í 

mótun samfélagsins. Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við mannréttindi og 

ráða öllum meiriháttar málum sínum sameiginlega. Forsenda lýðræðis er 

samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í 

að móta samfélagið sitt og hafa áhrif nær og fjær. (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, bls.7, 2013) 
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Hollingsworth (2009) og starfendarannsóknarhópur hennar tekur einmitt á hlutverki 

kennarans að undirbúa nemendur fyrir líf og starf í lýðræðislegu samfélagi þar sem aðal 

áherslan var á félagslegan jöfnuð í Bandaríkjunum. Í tuttugu ár hittist hópurinn með það að 

markmiði að styðja og styrkja kennara í því að trúa á rödd sína og hugmyndir um betra 

samfélag og ekki síður að hlusta á raddir nemenda með ólíkan bakgrunn. Niðurstaða hópsins 

er í raun setning sem höfð eru eftir einum meðlimi hópsins ,,Ég yfirgef kennslustofuna 

verandi sá kennari sem ég vildi vera, en ekki sá sem kerfið vildi að ég væri“ (Hollingsworth, 

bls. 71, 2009). 

Félagslegur jöfnuður er mörgum ofarlega í huga sérstaklega í samfélagi eins og því 

bandaríska þar sem munurinn á ríkum og fátækum er mjög mikill. Þar sem fólk af ólíkum 

uppruna þarf að finna sínar raddir og geta haldið utan um aðra sem hafa svipaðan bakgrunn. 

Því er það hlutverk skólanna að laða fram þennan mun en ekki halda honum niðri. Ef 

menningarmuninum er haldið niðri er slíkt ávísun á samfélag þar sem ekki er pláss fyrir alla 

og þar sem ekki allir passa inn í. Slíkt samfélag lendir í vandræðum (Soares, 2010; Banks, 

2010). Þetta sjáum við glögglega þegar grein Ladson-Billings (1997) sem fjallar um hvernig 

svartir í Bandaríkjunum hafa öðruvísi orðræðu en hvítir og passa því oft ekki inn í stöðluð 

próf og nám sem byggt er á menningu hvítra og því sé það mikilvægt að nálgast hópinn út frá 

bakgrunni hans. Au (1997) sem er kínverskur Bandríkjamaður og kennari á Hawaii segir að til 

að ná árangri þurfti hún að skilja reynsluheim Hawaiibúa og hlusta á raddir þeirra frekar en 

að nálgast kennsluna út frá kennslufræðilegum áherslum sem hentuðu á meginlandinu. Þó 

íslenskt samfélag sé ekki eins og það bandaríska með allri sinni fjölbreyttu flóru ólíkra 

menninga þá er ýmislegt sem bendir til þess að það sé að breytast. Með fjölgun nýbúa þá 

hefur fjölbreytnin í íslensku samfélagi aukist. Íslenska skólakerfið þarf að vera tilbúið til að 

takast á við þessa breyttu nemendaflóru.  

Það sem læra má af þessu er að það er nauðsynlegt að hlusta á raddir nemenda, jafn 

mikilvægt og það að kennarinn þori að hlusta á sína eigin rödd. Mikilvægt er fyrir kennarann 

að hlusta og taka tillit til þeirrar menningar og sögu sem nemendur koma með í 

kennslustundina.  

Sögukennarar hafa oft í gegnum tíðina verið uppteknir af því að komast yfir nógu mikið 

magn af námsefni. Þeim finnst allt í mannkynssögunni vera mikilvægt og bráðnauðsynlegt að 

allir nemendur lesi hnausþykkar kennslubækur þar sem mannkynssagan er öll rakin, helst í 

smáatriðum. Sem leiðir til þess að magnið af námsefninu sem kennt er verður oftar en ekki 

of mikið og nemendur eiga í erfiðleikum með að höndla það og þá hverfur oft ánægjan af því 

að læra eitthvað nýtt eins og dögg fyrir sólu. Ástæðan fyrir þessu er oft þrýstingur utan frá 

um hvað sé nauðsynlegt að komast yfir. Þetta er sérstaklega áberandi í Bandaríkjunum enda 

þurfa nemendur oft að standast stöðluð krossapróf sem stýra mikið kennslu. Þar er 
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auðveldast að spyrja um einfalda þekkingu og því fylgir kennslan oft slíku mynstri (Barton og 

Levstik, 2004; Banks, 2008). Þó þrýstingurinn á að komast yfir sem mest magn af námsefni 

komi oft utanfrá þá kemur þrýstingurinn ekki síður frá okkur kennurum sjálfum. 

Þeir höfundar sem hafa talað skýrast til mín eru þau Barton og Levstik (2004). Þau 

skrifuðu bók fyrir sögukennara sem nefnist Teaching history for the common good. Þegar ég 

las þessa bók þá opnaðist ýmislegt fyrir mér eða réttara sagt, hugmyndir þeirra gáfu mínum 

hugmyndum byr í seglin, eins og góðir fræðimenn eiga að gera. Þau fóru í umfangsmiklar 

rannsóknir á því hvernig nemendur á ólíkum skólastigum skilja og höndla söguna og nota 

mikinn tíma í að ræða hvert sé markmið sögukennslu yfir höfuð. Niðurstaða þeirra var sú að 

við þurfum að víkja frá þekkingarupptalningu og stöðugum mælingum sbr. þær sem tröllríða 

bandarísku samfélagi, eins og nefnt er hér að framan, yfir í að sögukennsla eigi að mestu að 

snúast um að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu samfélagi. Þau mæla með 

því að kennarar þjálfi nemendur í gagnrýnum vinnubrögðum með frumheimildir þar sem 

nemendur þurfi að meta þær, hvað liggur á bak við heimildirnar og hvort aðrir hafi ólíkar 

skoðanir. Það er einmitt svo mikilvægt fyrir þjóðfélagsþegn í lýðræðislegu samfélagi. Einnig 

sáu þau í rannsóknum sínum, og annarra, að nemendur vissu ýmislegt um sögu og 

samfélagsmál þó að oft hafi sú viska ekki verið notuð af kennurunum sem gerðu ráð fyrir því 

að nemandinn kæmi sem auð blaðsíða í fyrsta tíma. Því segja þau að kennarinn þurfi að 

hlusta á þær raddir sem eru í nemendahópnum áður en ráðist er í verkefnavinnu (Barton og 

Levstik, 2004; Barton, 2005; Peck, 2005; Soaris, 2008). Eitthvað sem rímar vel við 

samkomulagsnám (Boomer, Onore, Lester og Cook, 1992) og verkefnamiðað nám (Krauss og 

Boss, 2013). 

Athygli margra sögukennara hefur flust yfir á aðferðirnar frekar en magn innihalds. Því 

má segja að ný aðalnámskrá á Íslandi sé himnasending fyrir þá sem telja þessa nálgun 

mikilvæga. Þar stendur svart á hvítu að eitt mikilvægasta hlutverk skólans sé að undirbúa 

nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu samfélagi. Það er ein af grunnstoðum hins nýja 

skólakerfis. Við erum einnig svo heppin að hafa ekki yfir okkur stöðluð próf og alls konar 

þrýstihópa sem berjast gegn breytingum á sögukennslu eins og samfélagfræðikennarar í 

Bandaríkjunum hafa. Eina sem við þurfum að fást við eru okkar eigin fordómar og tregða. 

Vænlegasta leiðin til að raddir nemenda heyrist og að nemendur hafi áhrif á þá menntun 

sem fer fram í skólum landsins er að nota í meira mæli nemendamiðað nám.  
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2.7 Úr kennaramiðuðu námi yfir nemendamiðað nám 

Blandað nám snýst að miklu leyti um breytt hlutverk kennarans. Blandað nám neyðir okkur 

kennara til að velta fyrir okkur nokkrum spurningum. Þarf allt nám að fara í gegnum 

kennarann? Getur nemandinn lært sjálfur óháð kennaranum? Þess vegna er umræðan um 

kennaramiðað og nemendamiðað nám kjarni umræðunnar um blandað nám. Zenios og 

Goodyear (2008) segja að í kennaramiðuðu námi þá sé þekking oftast föst en í 

nemendamiðuðu námi þá velur nemandinn að einhverju leyti hvaða þekkingu hann telur 

þess virði að afla sér. Því er blandað nám ávallt í eðli sínu nemendamiðað. Eitthvað sem 

auðveldlega má tengja við hugmyndir hreyfingarinnar um nám á 21. öldinni (Schrum og Levin 

2009). Einnig passar þetta við þær áherslur sem koma fram í aðalnámskrá fyrir 

framhaldsskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). Sama má segja um þá þróun 

sem átt hefur sér stað í sögukennslu þar sem nemendur eru þjálfaðir í að skoða fleiri söguleg 

sjónarhorn en áður (Barton og Levstik, 2004). Í blönduðu námi hefur nemandinn meiri stjórn 

á því hvað hann lærir og hvernig, hlutverk kennarans er meira að vera leiðbeinandi frekar en 

miðlari (Heise, 2010). Í dæmunum hér að framan (Lyons, 2009; Westmann, 2014; Snyder, 

Paska og Besozzi, 2014) gefa viðkomandi kennarar frá sér hluta af valdi sínu. Nemendur ráða 

að einhverju leyti hvenær þeir vinna verkefnin, hvar og oft á hvaða formi þeir skila 

verkefnunum. Niðurstaða þeirra var að nemendur taka þessari nálgun fagnandi og það bætir 

árangur þeirra og eykur áhuga. 

Tomlinson (2014) er einn af þeim fræðimönnum sem barist hefur fyrir því að í auknum 

mæli verði tekið upp einstaklingsmiðað nám. Hún hefur barist fyrir því að kennsla verði ekki 

miðuð við meðalnemandann og svo eiga hinir að aðlagast miðjunni, sem gerir það að verkum 

að þeir sem eru sterkir námsmenn og þeir sem eru í vandræðum verða oft afskiptir. Horn og 

Staker (2015) og Horn og Fischer (2017)  segja að með því að nota blandað nám þá sé 

auðveldara fyrir kennara að hanna námsleiðir fyrir einstaklinga frekar en hópa eins og við 

gerum í dag. Lykillinn að því er sú tækni sem komin er. Með réttum hugbúnaði fær 

nemandinn hraða vélræna endurgjöf á því þyngdarstigi sem passar honum og hann getur 

unnið verkefnin sín á þeim tíma sem hentar honum og þar sem hann vill. 

Það að taka upp blandað nám gerir skólum betur kleift að koma til móts við 

mismunandi þarfir einstaklinganna. Hvort sem um er að ræða ólík getustig nemenda, ólík 

áhugasvið eða til að þjálfa þá í því að sjá sem flest sjónarmið. Helsta áskorunin er samt áfram 

kennarinn. Er hann tilbúinn til að gefa eftir hluta af valdi sínu til nemandans?  
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2.8 Betri nýting á kennslustundunum  

Eftir að hafa litið yfir umfjöllunina um blandað nám þá sýnist mér að það sem vinnst með því 

að taka upp blandað nám sé að frelsa kennarann frá staglinu. Að kennarinn þurfi ekki lengur 

að nota dýrmætan skólatíma í að lesa upp stafsetningaræfingar, fara yfir málfræðiverkefni, 

sinna einföldum lesskilningi eða telja upp sögulegar staðreyndir. Með því að nota gagnvirk 

forrit í stafsetningu, málfræði og lesskilningi, ásamt myndböndum þar sem farið er yfir helstu 

sögulegu atburði og senda þessa þætti heim eða í vinnuaðstöðu þar sem nemendur ráða því 

hvenær þeir vinna verkið þá myndast tími fyrir margt sem aldrei var almennilegur tími fyrir 

áður. Þá er ég að tala um flókin samvinnuverkefni, tjáningu, umræður, gagnrýna hugsun og 

margt annað sem oft hefur setið á hakanum vegna tímaskorts (Horn og Staker, 2015; Lyons, 

2009; Ágúst Tómasson, 2015; Florian og Zimmerman, 2015; Snyder, 2014; Mazur, Brown og 

Jackobsen, 2016). Allt passar þetta við þá umræðu sem skapast hefur innan hreyfingarinnar 

um nám á 21. öldinni (Schrum og Levin, 2009) og kemur fram í aðalnámskrá fyrir 

framhaldsskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011). Allt þættir sem verða svo 

mikilvægir í samfélagi framtíðarinnar. 

Með því að frelsa kennarann frá staglinu og senda hluta af þekkingarmiðluninni heim 

þá myndast tími í skólastofunni sem nýta má í  verkefnamiðað nám (e. projeckt based 

learning) sem þau Horn og Staker (2015) benda á að passi vel innan blandaðs náms. 

Verkefnamiðað nám er aðferð sem notuð hefur verið víða á síðustu áratugum. Hún byggir á 

því að áherslan er sett á vinnuferlið. Unnið er helst með verkefni sem hafa tilgang í augum 

nemenda. Þannig, segja forvígismenn aðferðarinnar, eykst áhugi nemenda á því sem þeir eru 

að gera (Krauss og Boss, 2013). Til að valdefla nemendur enn meira má nota 

samskomulagsnám (e. negotiating the curriculum) með verkefnamiðuðu námi. Þar sem 

nemendur semja um hvað þeir ætla að vinna að, hvernig þeir ætla að vinna að markmiðum 

sínum og hvernig þeir ætla að skila af sér. Allt er þetta gert í samvinnu og í samtali við 

kennarann. Hér er verið að valdefla nemandann og gefa honum meiri stjórn yfir eigin námi 

(Boomer, Onore, Lester og Cook, 1992).  

Það að koma einhverjum samræðum á netið, á Facebook eða með hjálp annarra 

spjallþráða þá má koma til móts við þá nemendur sem eru feimnir og tjá sig ekki í 

kennslustofunni (Lyons, 2009). Þetta þýðir samt ekki að spjallið í skólastofunni sé liðið undir 

lok. Það eru margar leiðir til þess að fá nemendur til að spjalla saman þar t.d. 

fiskabúrsaðferðin eða púslaðferðin.  Einnig má einfaldlega sitja í hring í stórum eða litlum 

hópum og tala saman. Kennarar hafa oft forðast þetta því að öll svona vinna tekur langan 

tíma. Með því að nota blandað nám þá fæst vonandi meiri tími til að sinna samtalinu. 
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Með því að færa þekkingarvinnuna út úr skólastofunni þá opnast einnig tækifæri til að 

vinna meira með hæfnisþætti en áður. Eitthvað sem samræmist vel  við áherslur 

aðalnámskrár fyrir framhaldsskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011) og kemur 

vel fram í fylgiriti hennar um lýðræði og mannréttindi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012). Ávinningurinn hér er margþættur. Hér myndast tími sem ekki er til 

staðar þegar verið er stöðugt að fara yfir efni. Þetta er sérstaklega mikil breyting í 

sögukennslu. Of lengi höfum við kennarar verið að segja nemendum söguna og þá oft gefið 

þeim aðeins eina söguskoðun sem hina einu réttu. Ef við komum að hluta til 

þekkingaröfluninni heim eða á annað form þá fáum við tíma í skólastofunni til að vinna með 

gagnrýna hugsun, samvinnu, tjáningu og margt annað sem ekki gafst áður tími fyrir en er 

sérstaklega mikilvægt á nýrri öld. Áskoranirnar eru aftur fyrst og fremst kennarinn sjálfur. Er 

hann reiðubúinn að gefa frá sér hluta af valdi sínu, getur hann treyst því að sú þekking sem 

hann vill koma til nemenda komist til skila og er hann sáttur við að það er ekki lengur eitt 

sögulegt sjónarhorn í gangi heldur mörg? Það er einmitt það sem þjálfa þarf nemendur í fyrir 

21. öldina. Það að koma þekkingaröfluninni annað og að gefa nemandanum meira vald yfir 

námi sínu kallar á stuðningskerfi. Kerfi sem bæði virkar sem gulrót og refsivöndur. 

Hverskonar stuðningskerfi þarf að fylgja blönduðu námi? 

2.9 Mikilvægi vinnupalla til að styðja nám nemenda 

Til að nemendamiðað nám virki í blönduðu umhverfi þarf nauðsynlega að hanna eins konar 

vinnupalla (e. scaffolding) sem styðja sjálfsnám nemenda. Nemendur geta ekki alltaf sjálfir 

fundið út hvernig best er að vinna. Því er mjög mikilvægt að kennarar hanni stuðningskerfi í 

kringum sjálfsnám nemenda. Slíkir vinnupallar þurfa að leiða nemandann í gegnum verkefnin 

án þess að taka stjórnina af honum (Drexler, 2010). Í blönduðu námi þar sem nemendur 

stjórna sér meira er sjaldgæft að kennarinn sé að vinna með allan hópinn í einu. Hann er 

oftar að spjalla við einstaka nemendur og litla hópa. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að 

kennarinn eyði miklum tíma í að hanna vinnupalla svo að sjálfræði nemenda og akademískar 

kröfur geti farið hönd í hönd (Rahimi, van den Berg og Veen, 2015). Einnig er mikilvægt fyrir 

kennarann að vinna með hvata, því hætta er á því að nemandi sem er áhugalítill um námið 

ráði illa við að stjórna námi sínu sjálfur. Þá geta vel hannaðir vinnupallar bjargað (Netcoh, 

2017). 

Vinnupallarnir geta verið margskonar. Curry og Cherner (2015) fylgdust með kennurum 

sem voru að nota blandað nám. Einn kennarinn sem fylgst var með lét nemendur vinna 

saman í Google skjölum (e. Google docs) þar sem kennarinn var með aðgang. Nemendur 

voru að vinna með heimildir. Kennarinn gat bent þeim á betri heimildir eða bent þeim á að 

skoða ákveðna þætti betur og síðast en ekki síst gat kennarinn séð ef einhver nemandi í 
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hópnum var ekki að taka þátt. Kennarinn gat hrósað og bent á hvað betur mætti fara. Hérna 

getur kennarinn verið bæði lurkurinn og gulrótin sem er mjög mikilvægt þegar sjálfsnám 

nemenda er aukið. Annar kennari beitti spurningum úr völdu efni sem nemendur áttu að 

svara  eftir að þeir lásu sér til eða eftir að þeir horfðu á ákveðið efni. Hér tryggir kennarinn að 

nemendur hafi lesið efnið eða leyst þá þraut sem þeir eiga að takast á við. Lyons (2009) lét 

sína nemendur koma með athugasemdir hver hjá öðrum ásamt því að koma sjálfur reglulega 

með athugasemdir. Það gerði það að verkum að nemendur voru á tánum, nemendur standa 

sig yfirleitt betur ef þeir vita að einhver er að fylgjast með því sem þeir eru að gera. 

Westmann (2014) lét sína nemendur skrifa stutt ritunarverkefni eftir hvern námsþátt sem 

hann fór svo yfir. Hjá Besozzi áttu nemendur hans að svara spurningum eftir að þeir horfðu á 

Screencast (Snyder, Paska og Besozzi, 2014). Oft er mikill stuðningur í því þegar kennari 

metur einstaka þætti samvinnunnar meðan á ferlinu stendur áður en lokaafurðinni er skilað. 

Til að einfalda líf kennarans er gott að nota góða staðlaða matskvarða. Þar sendir kennarinn 

nemandanum skýr skilaboð um til hvers sé ætlast af þeim ásamt því að slíkt auðveldar alla 

endurgjöf. 

Vinnupallar geta verið margskonar, eins og fram kemur hér að framan Þeir geta verið 

heimapróf, spurningar, athugasemdir frá kennara, matskvarðar, samtal og margt annað. Það 

sem skiptir samt mestu máli er að það sé skýr ferill sem nemendur fylgja og stöðug endurgjöf 

frá kennara. 

2.10 Rannsóknarspurningin 

Þegar litið er yfir hvað felst í blönduðu námi og hvað blandað nám getur gert fyrir mína 

kennslu þá sé ég áhugaverð tækifæri til breytinga. Ég sem kennari get ekki setið á 

hliðarlínunni og beðið eftir að skólakerfið breytist. Það sem helst stendur í vegi fyrir 

breytingum er kennarinn sjálfur á meðan hann getur líka verið helsti hvatinn fyrir þeim. 

Markmið breytinganna er að auka hæfni- og nemendamiðað nám unnið innan ramma 

blandaðs náms. Rannsóknarspurningin mín er:  

 Hvernig get ég sem kennari gert nám nemenda minna hæfni- og nemendamiðaðra 

með því að nýta mér blandað nám? 
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3 Aðferð 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og rökum fyrir vali á henni ásamt því að 

gerð verður grein fyrir þátttakendum og skólanum þar sem þróunarverkefnið fór fram í. Hér 

verður einnig fjallað um rannsóknargögn og úrvinnslu þeirra. Að lokum verður fjallað um 

aðferðafræðilegan vanda og siðferðisleg álitamál. 

3.1 Starfendarannsóknir 

Lengi vel hafa rannsóknir í menntavísindum verið í höndum fræðimanna. Fyrir vikið var, og er 

sennilega enn, oft gjá milli fræðimanna og kennara í skólunum. Skortur hefur verið á því að 

kennarar sjálfir væru virkir þátttakendur í rannsóknum. Með tilkomu svokallaðra 

starfendarannsókna (e. action research) þá hafa rannsóknir verið færðar aftur til kennaranna 

og skólanna sjálfra að einhverju leyti (Hafþór Guðjónsson, 2011). Með því að færa 

rannsóknirnar inn í skólana eins og gert er í starfendarannsóknum fær kennarinn tæki til að 

dýpka skilning sinn á starfi sínu, sér og nemendum sínum til hagsbóta (Liberman, 2002). 

Starfendarannsóknir snúast um að rannsakandinn skoði sjálfan sig í starfi og hvernig 

athafnir hans hafi áhrif á það sem verið er að breyta eða prófa. Í starfendarannsóknum 

skiptir ígrundun og gagnrýnin hugsun rannsakandans miklu máli. Einnig skiptir miklu máli hve 

vel rannsakandinn þekkir sjálfan sig og hvaðan hann kemur (McNiff, 2010). Í stuttu máli er 

framkvæmdin svona: 

 Ný hugmynd er framkvæmd í eigin kennslu (e. research for action). 

 Skoða kennsluna til að bæta hana (e. research in action). 

 Meta árangurinn (e. research of action) (McNiff, 2010).  

Í raun virkar þetta eins og spírall þar sem rannsakandinn breytir einhverju, skoðar 

hvernig gekk, metur árangur og byrjar svo aftur út frá því sem hann lærði af ferlinu, 

skoðar hvernig gekk og byrjar svo aftur. Því má segja að ferlið stöðvast aldrei. Við sem 

kennarar þurfum stöðugt að vera að skoða það sem við erum gera og við þurfum 

stöðugt að læra af reynslunni.  

Kennarar sem stunda slíkar rannsóknir beina athyglinni að eigin kennslu og 

áhrifum hennar á nemendur, prófa til dæmis nýjar kennsluaðferðir og kanna 

hvernig til tekst (t.d. með því að leggja spurningar fyrir nemendur). Lykilatriðið er 

alltaf skráning, að rannsakandinn (kennarinn) skrái það sem gerist og afli þannig 

gagna um þá hluti sem rannsóknin beinist að. (Hafþór Guðjónsson, bls. 3, 2011)  
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Þegar ég hef markað mínar vörður og gert grein fyrir starfskenningu minni þá fyrst er hægt 

að fara að tala um þróunarstarf, kennsluaðferðir og breytingar. Starfendarannsóknir bjóða 

upp á aðferðafræði þar sem sjálfsrýnin felst í dagbókaskrifum (McNiff, 2010; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). Þar sem kennarinn skráir niður það sem hann gerir, hvernig nemendur 

bregðast við, hvað heppnast og hvað heppnast ekki. Ef eitthvað virkar illa þá þarf að rýna í 

hvað fór fram, hvað lá að baki og laga það eins fljótt og hægt er.  

Margar tilraunir hafa verið gerðar í þá veru að breyta skólastarfi en oftast hafa 

tilraunirnar komið ofan frá frekar en frá kennurunum sjálfum. Hér er átt við skólastefnu, 

aðalnámskrár og stefnu stjórnvalda.  Kennarar hafa oft verið útundan í því ferli öllu saman. 

Það er eflaust ein af ástæðunum fyrir því hve illa gengur að innleiða aðalnámskrár inn í 

starfshætti skólanna eins og Atli Harðarson (2010) komst að þegar hann skoðaði innleiðingu 

aðalnámskrá framhaldsskólanna frá árinu 1999. Því er svo mikilvægt að sjónarhorn 

kennarans sé í öndvegi þegar um breytingar á skólastarfi er að ræða. Að reynsla þeirra sé í 

kjarna breytinganna (Fullan, 1999). Án þess að byggt sé á reynslu kennara þá verða 

breytingar mjög erfiðar og munu mæta mikilli mótspyrnu. Því er mikilvægt að kennarinn sé 

meðvitaður um sína starfskenningu. Að hann sé meðvitaður um hvaðan hann kemur svo 

hann viti hvert hann er að fara. Til að hann geti fundið sína starfskenningu þarf hann að 

rannsaka þær vörður sem hafa verið á vegi hans í lífinu. Þegar talað er um vörður þá er verið 

að tala um lykilþætti sem hafa mótað hann sem kennara (Au, 1997; Ladson-Billings, 1997; 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Þannig getur kennarinn fundið rödd sína. Kennari sem þekkir ekki 

rödd sína á það á hættu að verða týndur í dagsins amstri og vera alls staðar og hvergi. Kjarni 

starfendarannsókna er einmitt starfskenning kennarans, sjálfsmat hans og sjálfsrýni (McNiff, 

2010). Því er starfskenning mín og þær vörður sem leiddu mig þangað, sem kennara, 

mikilvægur hluti af rannsókn minni.  

Með aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 kveður við nýjan tón ef hún er borin 

saman við eldri aðalnámskrár. Nú er áherslan ekki lengur á að kenna námsgreinar heldur eigi 

að nota inntak og aðferðir námsgreina til að ná ákveðnum markmiðum. Áherslan er á þá 

færni og þá hæfni sem nemandinn á að hafa náð tökum á við lok náms (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Hætta er á því að ef kennararnir verði ekki með í þessu 

ferli mun lítið gerast eins og Atli Harðarson (2010) bendir á. Því skiptir miklu máli að 

kennararnir séu með í innleiðingarferlinu. Þess vegna tel ég aðferðafræði 

starfendarannsókna vera lykilinn að breytingum á skólastarfi ef við ætlum í raun að innleiða 

aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011. 



 

29 

3.2 Skólinn og þátttakendur 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, þar sem ég starfa, er með um 700 nemendur og sjö 

námsbrautir þar sem sumar námsbrautirnar hafa einnig nokkur svið, sem er óvenju fjölbreytt 

framboð ef borið er saman við aðra framhaldsskóla. Listnám er öflugt í skólanum og 30% 

nemenda eru á listnámsbraut. Á félagsvísindabraut eru milli 14% og 16% nemenda skólans. 

Flestir þeir nemendur sem taka áfangann SAGA3ME05, áfanginn sem er hér til skoðunar, 

koma af félagsvísindabraut. Þar sem skólinn hefur á undanförnum árum lagt áherslu á 

breytta kennsluhætti og meiri verkefnavinnu þá var nokkrum kennslustofum breytt í 

verkefnastofur. Í verkefnastofunum er borðum raðað upp fyrir hópavinnu og fartölvur eru á 

hverju borði. Þar sem verkefnastofurnar eru bara fimm þá eru þeir kennarar sem velja að 

nota verkefnastofurnar með tvo 50 mínútna tíma þar og tvo 50 mínútna tíma í hefðbundinni 

stofu. Þannig var skipan mála í þeim áfanga sem er til umfjöllunar hér. Þegar 

samvinnuverkefnin voru unnin þá vorum við í verkefnastofu en þegar hringurinn, sem er 

samtalsformið í skólastofunni og verður útskýrt síðar, og fyrirlestrar voru þá vorum við í 

hefðbundinni kennslustofu. Rannsóknin fór fram haustið 2017. Þátttakendur voru 31 

nemandi í áfanganum SAGA3ME05 sem er menningarsaga á þriðja þrepi. Stúlkurnar voru 17 

og strákarnir 14. Nemendur voru á aldrinum 18 til 20 ára. 

3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Sjónarhorn rannsóknarinnar eru tvö. Fyrst ber að nefna upplifun mína. Gögnin sem upplifun 

mín byggja á eru dagbókarfærslur. Einnig mun ég rýna í verkefnalýsingar, Facebook-umræðu, 

próf og matskvarðar. Hitt sjónarhornið er upplifun nemenda. Eftirtaldar leiðir voru farnar til 

að fá viðhorf nemenda. Spurningakannanir voru lagðar fyrir með lokuðum og opnum 

spurningum og einstaklingsviðtöl voru tekin við fjóra nemendur. Þróunarverkefnið fór fram á 

haustönn 2017. Ákveðnir liðir rannsóknarinnar byggja líka á tilraun til breytinga á áfanganum 

haustið 2016, þá er um að ræða dagbókafærslur og verkefnalýsingar. Meðaleinkunn prófa og 

verkefnalýsing er notuð frá hausti 2015. Verkefnalýsing frá hausti 2018 er einnig notuð.  
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Í töflu 1 má sjá þau gögn sem ég safnaði og/eða nýtti frá hverju tímabili. 

Tafla 1. Yfirlit um rannsóknargögn eftir tímabilum 

Gögn/tímabil Haust 2015 Haust 2016 Haust 2017 Haust 2018 

 Dagbókarfærslur 
 

 

x x  

Nemendakannanir 
 

 

 Október, 
nóvember, 
desember 

 

Kennslugögn Verkefnalýsing, 
samvinnuverkefni 

 

Verkefnalýsing, 
samvinnuverkefni 
Leiðbeiningar, 
hringurinn 

Leiðbeiningablað 
kennara 
samvinnuverkefni 

Leiðbeiningar, 
hringurinn 

Viðfangsefni sem 
nemendur völdu í 
samvinnuverkefni 

Facebookumræða 
Kennsluáætlun 

Leiðbeiningar, 
hringurinn 

 

Próf 

 

Meðaleinkunn 
prófa 

 

 Meðaleinkunn 
prófa 

Hæfnipróf 

Heimildaeyðublað, 
samvinnuverkefni 

 

Mat kennara á 
verkefnum 

 

 

 

 

Matsblað, 
samvinnuverkefni 

Matsblað, 
hringurinn 

 

 

Ég hafði áhuga að fá sem fjölbreyttasta mynd af kennslu minni og samskiptum mínum við 

nemendur. Þó mikið hvíli á dagbókarskrifunum og upplifun nemenda minna þá skiptir einnig 

máli að skoða leiðbeiningar mínar, matskvarða, próf og umræðuna á Facebook sem ég nota 

til að meta frammistöðu nemenda. Skoðum þá nánar gögnin sem ég notaði. 

3.3.1 Upplifun kennara, dagbókarfærslur og önnur gögn 

Kjarni starfendarannsókna eru dagbókarskrif. Þar skráir rannsakandinn það sem hann gerir, 

hvernig viðfangsefnin bregðast við ásamt því að skrá sínar vangaveltur (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Mjög mikilvægt er að skrifa allt niður á markvissan hátt með það að leiðarljósi að 

skapa merkingu úr reynslu sinni (McNiff, 2010). Hafdís Guðjónsdóttir segir um dagbókarskrif í 

starfendarannsóknum:  
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Það einkennir oft þá sem stunda starfendarannsóknir að þeir eru með litla bók í 

höndunum, dagbók eða rannsóknardagbók. Þeir skrá vangaveltur sínar, hugsanir, 

upplifun og hugmyndir, sumir skrá í söguformi (e. narrative) en aðrir skrá hjá sér 

minnispunkta eða teikna í bókina. (Hafdís Guðjónsdóttir, bls.5, 2011)  

Hafdís leggur áherslu á að rannsakandinn skrái ekki bara það sem gerist í kennslunni heldur 

skráir hann einnig sínar tilfinningar og hugsanir, ekki síst sína túlkun á starfi sínu. 

Rannsakandinn þarf stöðugt að vera að endurmeta það sem hann er að gera, breytir ef þarf 

að breyta. Markmiðið er alltaf, hvað er hægt að læra af ferlinu. Vandinn við dagbókarfærslur 

er að hér er rannsakandinn að tala við sjálfan sig, þetta er hans upplifun og hans túlkun 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Í þessu meistaraprófsverkefni hélt ég tvær dagbækur, eina haustið 2016 og aðra 

haustið 2017. Ég reyndi að skrá í þær eftir hvern tíma, sem tókst ekki alltaf. Færslurnar voru 

mis langar stundum mjög stuttar og stundum lengri. Þar skráði ég hvað var gert, hvernig það 

gekk, hvernig mér leið í ferlinu og hvað ég ætlaði að gera næst. Oft skráði ég líka hvað ég 

hafði lært. Með því að rýna í dagbókina vonaðist ég til þess að sjá mynstur  sem segir mér 

hvernig til tókst og rifja upp ferlið. Auðvitað er þetta alltaf ég að meta mig sjálfan og draga 

fram mín eigin viðhorf og sýn á kennsluna. Því er dagbókin mikilvæg heimild um það ferli 

sem ég fór í gegnum í þessu þróunarverkefni. 

Alls konar skjöl geta verið hluti af starfendarannsókn ef þau skipta máli til að skilja 

það efni sem er til umfjöllunar. Hér er um að ræða gögn eins og  kennsluáætlanir, verkefni og 

próf nemenda, blogg, tölvupóstur og margt annað sem getur varpað ljósi á 

rannsóknarspurninguna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í þessari rannsókn var kennsluáætlun 

skoðuð, próf áfangans, verkefnalýsingar, matskvarðar og Facebookumræða.  

Kennsluáætlun. Í þessari rannsókn var sérstök áhersla á hæfniviðmið áfangans og því var 

kennsluáætlun hluti af því sem skoðað var. Þó allar kennsluaðferðir sem notaðar voru í 

áfanganum hafi í sér þekkingar-, leikni- og hæfniviðmið þá voru sumar þeirra sérstaklega 

ætlaðar til að auka hæfni nemenda. Í töflu 2 má sjá hvaða kennsluaðferðir voru sérstaklega 

hannaðar með hæfnimarkmið (Viðauki A) áfangans í huga. 
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Tafla 2. Hæfniviðmið SAGA3ME05 

Hæfnimarkmið áfangans 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann 
hefur aflað sér til að: 

 

Kennsluaðferðir 

 skilja atburði á framandi slóðum  

 

Umræðuþræðir 

Samvinnuverkefni 

Hringurinn 

 geta sett sig í spor fólks á framandi slóðum  

 

Umræðuþræðir 

Hringurinn 

Samvinnunám 

 meta upplýsingar á gagnrýninn hátt   

 

Umræðuþræðir 

Samvinnunám 

 átta sig á orsökum og afleiðingum  

 

Myndbönd 

Samvinnuverkefni 

 geta tekið afstöðu til atburða með sögulegum rökum  
 

Hringurinn 

Samvinnunám 

Próf. Þar sem eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að auka hæfnimiðað nám þá voru öll 

próf sem nemendur tóku á tímabilinu sérstaklega skoðuð. Til að færa áhersluna að einhverju 

leyti frá þekkingaráherslum yfir í hæfnimiðaðar áherslur þá skipti ég prófum áfangans upp í 

þekkingarpróf og hæfnipróf. Í staðinn fyrir að vera með tvö hlutapróf þar sem þekking og 

hæfni var blandað saman þá var ég með tvö aðskilin próf úr hvorum hluta fyrir sig. Annað var 

þekkingarpróf þar sem uppistaðan voru krossaspurningar og stuttar skilgreiningar eða stuttar 

opnar spurningar með áherslu á að komast að því hvaða þekkingu nemendur höfðu aflað sér 

á námstímabilinu. Markmiðið með þessum prófum var að athuga hver staðan væri hjá 

nemendum, voru þeir búnir að horfa á myndböndin og hjálpaði áhorfið þeim að skilja efnið 

betur? Til að fá samanburð þá notaði ég sömu spurningarnar sem voru notaðar áður en farið 

var í þróunarverkefnið. Ég var hræddur um að með því að senda fyrirlestrana heim þá næðu 

nemendur ekki sama þekkingarstigi og áður og þegar ég hélt marga fyrirlestra í 

skólastofunni. Með því að bera saman niðurstöður prófanna vonaðist ég til þess að sjá 

hvernig þetta gekk. Hæfnimiðaða prófið var þannig uppbyggt að nemendur fengu fréttir frá 

menningarsvæðunum og áttu að greina innihald þeirra út frá sögunni. Þeir máttu vera með 

öll gögn í þessu prófi. 

Verkefni. Verkefni áfangans voru einnig skoðuð. Hvernig voru þau í samanburði við verkefni 

sem áður hafa verið í áfanganum? Er verið að færa áhersluna frá þekkingarmiðaðri nálgun 

yfir í hæfnimiðaða nálgun? Er verið að færa áhersluna frá kennaramiðuðu námi yfir í 

nemendamiðað nám? 
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Matskvarðar. Skoðaðir voru ýmsir matskvarðar sem notaðir voru í áfanganum. Hvernig 

styðja þeir sjálfsnám nemenda og hvernig veita þeir það aðhald sem þörf er á? 

Facebook-umræða. Nemendur tóku þátt í umræðuþráðum á Facebook. Því skoðaði ég þá 

umræðu sem þar fór fram. Var umræðan fjölbreytt? Tóku nemendur þátt? Var umræðan 

innihaldsrík? 

3.3.2 Upplifun nemenda: Spurningakannanir og viðtöl  

Notkun á spurningakönnunum getur verið mikilvægur hluti af starfendarannsókn. 

Spurningakannanir gefa oft aðra sýn en dagbókarskrifin. Dagbókarskrifin eru sjónarhorn 

rannsakandans í þessu tilfelli mitt sem kennara. Með því að spyrja nemendur nokkurra 

spurninga um kennsluaðferðir og þeirra upplifun þá fær rannsakandinn nýja sýn á 

viðfangsefnið. Það getur verið  vandi að nota spurningakannanir í starfendarannsóknum því 

ef spurningarnar eru opnar þá tekur langan tíma að vinna úr þeim. Gæta þarf þess að hafa 

spurningarnar ekki of margar, forðast beri endurtekningar, þær mega ekki vera leiðandi og 

samræmi verður að vera í kvörðunum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Spurningarnar sem ég lagði fyrir nemendur mína voru samdar af mér og voru 

spurningarnar 15 eftir kennslu um Bandaríkin (Viðauki B) og 13 eftir kennslu um íslam 

(Viðauki C). Grunnspurningarnar voru eins í báðum könnununum um áhorf  

fyrirlestramyndbanda og skilning á viðkomandi efni. Ég spurði hvort umræðuþræðirnir og 

hringurinn hjálpaði nemendum að skilja efnið betur og hvort samvinnuverkefnin hefðu 

hjálpað nemendum að skilja efnið betur? Eftir umfjöllun um íslam bætt ég við spurningu 

hvort nemendum fyndist það að ráða efnisvali í samvinnuverkefnum hafi haft áhrif á áhuga 

þeirra? Einnig bætti ég við spurningu um fyrirlestur kennara í skólanum ásamt því að spyrja 

hvort þátttaka í áfanganum hafi aukið skilning nemenda á fréttum frá svæðunum sem voru 

skoðuð.  

Fyrri lokaða spurningakönnunin fór fram eftir að við lukum umfjöllun um Bandaríkin. 

Könnunin fór fram 14. október í kennslustund. Þar sem það vantaði nokkra nemendur í tíma 

þá leitaði ég þá uppi á næstu dögum, allir nemendur áfangans svöruðu þessari könnun. Síðari 

könnunin fór fram í lok skólaárs eftir að umfjöllun um íslam lauk. Könnunin fór fram 27. 

nóvember. Allir nemendur svöruðu könnuninni sem var framkvæmd í kennslustund og svo 

leitað ég uppi þá sem vantaði í kennslustundina á næstu dögum eftir að könnunin var lögð 

fyrir. Kannanirnar voru báðar nafnlausar og höfðu allir nemendur áfangans skrifað undir 

samþykki sitt að taka þátt í rannsókninni (Viðauki D). Einnig hafði ég tilkynnt rannsóknina til 

Persónuverndar (Viðauki E). Að lokum var fengið leyfi frá skólameistara Fjölbrautaskólans í 

Garðabæ (Viðauki F). 
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Opin viðtöl henta vel í starfendarannsóknum. Hér er um að ræða opnar spurningar og 

í raun stýrðar umræður (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég valdi fjóra nemendur með einföldu 

slembiúrtaki. Viðmælendur mínir voru tvær konur (18 og 19 ára) og tveir karlar (18 og 19 

ára). Ég hitti hvern nemanda og ræddi við hann í 15 til 20 mínútur um upplifun hans af 

áfanganum. Ég var búinn að semja nokkrar opnar spurningar til að leggja út frá. Viðtölin voru 

tekin upp. Viðtölin (Viðauki G) fóru fram 10. til 15. desember eftir að kennslu lauk en áður en 

nemendur höfðu fengið einkunn fyrir áfangann.  

3.3.3 Gagnagreining 

Það er mjög flókið að lesa úr gögnum sem safnað er. Rannsakandinn leitar að þráðum eða  

mynstri sem getur sagt honum hvað sé í gangi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Notaðar voru 

tvær leiðir til að greina gögnin. Sú fyrri var að allan tímann á meðan á rannsókninni stóð 

rýndi ég í gögnin mín og reyndi að breyta því sem ég taldi mig geta breytt á þeim tímapunkti í 

rannsókninni.  Sú síðari var þannig að ég settist yfir gögnin á efir að kennslu var lokið og fór 

yfir gögnin. Það verður samt að segja að síðari leiðin varð fyrirferðameiri. Það var erfitt að 

breyta á meðan á ferlinu stóð þar sem ég var nokkuð bundinn þeirri kennsluáætlun sem 

kynnt var í upphafi annar. Það sem þar stendur hefur oft heftandi áhrif á allar breytingar sem 

kennarar vill gera á önninni en er einnig ákveðið öryggi fyrir nemendur, eins konar samningur 

sem bæði kennari og nemendur þurfa að fylgja. Þetta á samt eingöngu við um stórfelldar 

breytingar t.d. á vægi verkefna og fjölda þeirra. Kennari getur að sjálfsögðu gert minniháttar 

breytingar. 

Ég skráði niður allar dagbókarfærslurnar í tölvu til að gera þær aðgengilegri til frekari 

skoðunar. Ég las færslurnar margsinnis og punktaði hjá mér það sem tengdist áherslum 

mínum. Hér er ég að tala um viðbrögð nemenda þegar ég kom með eitthvað nýtt, 

andrúmsloftið í hópnum, ef upp kom togstreita hjá mér sjálfum eða milli nemenda, hvað ég 

gerði og hvernig mér fannst það takast. Ég skráði allar opnu spurningarnar niður á tölvutækt 

form orðrétt haft eftir nemendum. Þarna fannst mér einmitt nemendur mínir tala beint við 

mig. Ég hlustaði á viðtölin fjögur og skráði niður samtölin. Ég tók saman svör nemenda eftir 

lokuðu spurningarnar og setti upp í súlurit. Ég raðaði verkefnalýsingum, matskvörðum og 

prófum í tímaröð. Það gerði ég til að sjá hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á 

leiðbeiningum mínum til nemenda og hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á hvernig ég 

mat nemendur á meðan á ferlinu stóð. Að lokum fór ég yfir alla Facebook-umræðuna og 

flokkaði umræðuefnin, bæði innlegg nemenda og athugasemdir þeirra hjá öðrum 

nemendum. 
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3.4 Aðferðafræðilegur vandi og siðferðislegar áskoranir 

Aðferðafræðilegur vandi starfendarannsókna er nálægðin (McNiff, 2010). Kennarinn er jú að 

rannsaka sjálfan sig og sitt starf. Það að meta eigin kennslu getur verið krefjandi og því er 

mikilvægt að spyrja nemendur eins og gert var hér til að fá annað sjónarhorn en mitt eigið. 

  Það að skoða sína kennslu er alltaf erfitt. Það reynist flestum erfitt að meta sjálfan sig. 

Stóra áskorunin er að horfast í augu við sig og sínar eigin gjörðir. Í raun er rannsakandinn að 

takast á við sinn heiðarleika. Það að horfa á sig og sína kennslu með gagnrýnum augum, að 

geta viðkennt mistök og vera tilbúin til að takast á við niðurstöðu slíkrar rannsóknar er 

styrkur starfendarannsókna.  

Einnig er alltaf vandmeðfarið að spyrja nemendur hvað þeim fannst. Valdajafnvægið er 

lítið. Kennarinn hefur valdið og nemendur hafa lítið vald. Að lokum er það kennarinn sem 

metur frammistöðu nemenda. Það að nota nafnlausar skoðanakannanir gefur nemendum 

meira frelsi til að vera heiðarlegir í svörum sínum. Það þarf samt að hafa það í huga að þrátt 

fyrir nafnleysið þá reyna nemendur oft að svara eins og kennarinn vill að þeir svari. Þegar 

viðtöl eru tekin þá kemur valdamunurinn í ljós. Þar situr kennarinn fyrir framan nemendur og 

spyr hvað þeim fannst og nemendur ekki búnir að fá einkunn fyrir áfangann. Fyrir suma 

nemendur þá getur það reynst erfitt að vera gagnrýnir við slíkar aðstæður. 

Ekki var fjallað um einstaka nemendur og ekki var verið að vinna með viðkvæmar 

upplýsingar. Mikilvægt er að nemendur séu meðvitaðir um að þeir séu mikilvægir 

þátttakendur í þróunarverkefni og að kennslan í áfanganum sé hluti af þróun kennsluhátta 

sem verður að lokum gerð opinber. Nemendum var boðin þátttaka í rannsókninni og gefið 

tækifæri til að hafna þátttöku. Gert var grein fyrir því að slíkt hefði ekki nein áhrif á einkunn 

þeirra í áfanganum en allir samþykktu og skrifuðu undir upplýst samþykki. Rannsóknin var 

tilkynnt til Persónuverndar. Leyfi til rannsóknar var fengið frá skólameistara og niðurstöður 

rannsóknarinnar verða kynntar skólameistara og samkennurum. 
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4 Niðurstöður 

Eins og áður hefur komið fram þá eru sjónarhorn rannsóknarinnar tvö. Upplifun mín og 

upplifun nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar hér fram eftir hvaða 

kennsluaðferð ég var að nota. Kennsluaðferðirnar eru fimm: Fyrirlestrar (myndbönd), 

hringurinn, umræðuþræðir, fyrirlestrar kennara í skóla og svo samvinnuverkefnin. Í hverri 

kennsluaðferð eru svo fimm tegundir af gögnum: Tvær spurningakannanir með lokuðum 

spurningum, ein spurningakönnun með opnum spurningum, viðtöl við fjóra nemendur, 

dagbækur mínar og önnur gögn (kennsluáætlanir, próf, verkefnalýsingar, Facebookfærslur og 

matskvarðar). En áður en farið verður í gögnin þarf að útskýra bakgrunn minn og mína 

starfskenningu og mínar vörður. Einnig verður fjallað um áfangann sem hér er til skoðunar. 

4.1 Kennari verður til, starfskenningin mín 

Eins og fram hefur komið áður hef ég starfað við kennslu í 29 ár. Öll þau ár hef ég verið í 

stöðugri mótun sem kennari. Þær vörður sem móta kennarana eru mjög mikilvægar ef 

kennari ætlar að skilja sig sem kennara og starf sitt. Það er svo margt sem mótar okkur (Au, 

1997; Ladson-Billings, 1997; Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Kennsla er flókið starf, það eru svo 

margar breytur sem hafa áhrif á hvernig kennara gengur í sínu starfi. Hér er ég að tala um 

hluti eins og ástandið í samfélaginu, skólinn sem kennt er í, samkennarar og skólastjórnendur 

og margt annað. Margar af þessum breytum höfum við kennarar lítil áhrif á. Ég sem kennari 

get ekki haft áhrif á hvort það sé kreppa í samfélaginu eða góðæri, ég ræð ekki hvaða 

nemendur sitja fyrir framan mig í upphafi annar og ég ræð engu um hvort það séu vandamál 

í fjölskyldum þeirra eða hvort veikindi ógni þeim. Þetta er allt þættir sem ég sem kennari hef 

engin áhrif á. Hljómar kannski eins og við séum áhrifalaus en svo er ekki. Við ráðum yfir þeim 

aðstæðum sem eru í kennslustofunni, við ráðum yfir viðhorfum okkar sjálfra og því 

námsumhverfi sem við viljum bjóða upp á. En áður en hægt er að fara að skoða 

kennsluumhverfið og kennsluaðferðir þá þarf kennarinn að þekkja sjálfan sig. Af hverju er ég 

kennari? Hvaða vörður á lífsleið minni höfðu mest áhrif á mig sem kennara? Og svo sú 

mikilvægasta, hvernig kennari vil ég vera? Skoðum næst helstu vörðurnar á lífshlaupi mínu. 

Ég er fæddur árið 1964 í fjölskyldu þar sem fáir höfðu gengið menntaveginn. Ég var 

fyrstur í minni nærfjölskyldu til að klára stúdentspróf og fara svo í háskóla. Ég kláraði BA nám 

í stjórnmálafræði og fór svo í kennaranám. Þar sem fáir háskólamenntaðir voru í kringum mig 

og lítill skilningur á slíku námi þá þurfti ég oft að verja það val mitt að stunda háskólanám. 

Þetta er mikilvæg varða í mínu lífi þar sem ég seinna gerðist kennari og þar þarf maður svo 

sannarlega stöðugt að vera verja starf sitt og stétt. Ég gerði mér fljótlega grein fyrir því hve 
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miklu máli menntun skiptir og hvað menntun getur gert fyrir líf einstaklinganna. Önnur 

mikilvæg varða í mínu lífi er að árið 1971 flutti fjölskyldan í Fellahverfið í Breiðholti. Við 

vorum frumbyggjar í efra Breiðholtinu og var ég í fyrsta nemendahópnum sem mætti haustið 

1972 í Fellaskóla sem var þá í byggingu. Hugmyndin á bak við Fellahverfið var að byggja 

ódýrar íbúðir fyrir fátækt fólk í húsnæðishraki. Fellahverfi var þannig skipulagt að ein blokk 

var verkamannabústaðablokk fyrir þá sem gátu borgað eitthvað og svo kom bæjarblokk fyrir 

þá sem ekkert gátu borgað og svo koll af kolli. Þeir sem bjuggu í 

verkamannabústaðablokkinni töldust aðeins ofar í virðingastiganum en þeir sem bjuggu í 

bæjarblokkinni. Við bjuggum í verkamannabústaðablokk. Í Fellahverfinu var hrúgað saman 

fátæku fólki og svo vonuðu menn það besta. Fljótlega varð Fellaskóli stærsti grunnskóli 

landsins með um 1500 nemendur þegar mest var. Hverfið fékk fljótlega vont orð á sig og 

strætisvagninn 12 Hlemmur- Fell var alræmdur og góðborgararnir tóku ekki þennan 

hættulega vagn.  

Hefðu borgaryfirvöld vitað hvað þau voru að gera hefðu þau lagt mikið fé í skólann sem 

átti að taka á móti öllum þessum barnaskara. Skólinn var í lykilaðstöðu að taka á þeim 

fjölmörgu vandamálum sem komu upp. Í staðinn fyrir að umvefja nemendur þá var tekið 

harkalega á þeim og allt gert til að halda friðinn, þó margt af því hefði ekkert með menntun 

að gera. Margir kennararnir réðu ekki við hlutverk sitt, sumir beittu valdi sínu en aðrir gerðu 

allt til að hafa nemendur góða þó það kæmi námi barnanna ekkert við. Hefðu kennarar 

fengið þjálfun þá hefði Fellaskóli getað gert margt. Þegar ég lít til baka þá er vera mín í 

þessum skóla á þessum tíma stærsta og mikilvægasta varðan í mótun minni sem kennari. 

Kennarinn ég varð í raun til þarna.  

Eftir háskólanám flakkaði ég um landið og kenndi, sem vissulega mótaði mig sem 

kennara. Þar þurfti ég að takast á við samfélög sem voru mér framandi, samfélög sem voru 

mjög ólík Fellahverfinu. Tvö ár var ég í Danmörku við nám og hafði sú reynsla að búa 

erlendis, mikil áhrif á mig. Bæði það að búa út á landi og erlendis opnuðu augu mín fyrir 

fjölbreytileikanum og hve mikilvægt er fyrir kennara að fagna honum. Ég hef starfað sem 

kennari á öllum skólastigum. Ég kenndi í leikskóla í nær tvö ár, öllum bekkjardeildum í 

grunnskóla frá sex ára upp í 10. bekk, kenni núna í framhaldsskóla og kenndi þrjá vetur 

áfanga á háskólastigi. Því get ég sagt að ég sé kennari með langa og fjölbreytta reynslu. 

Þrátt fyrir langa og fjölbreytta kennslureynslu þá þarf maður stundum spark í 

afturendann. Mitt spark og mikilvæg varða í kennslu minni kom árið 2014. Það ár hélt ég 

rannsóknardagbók þegar ég var að gera starfendarannsókn í áfanga sem ég var að taka á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þetta var í fyrsta skipti sem ég notaði aðferðir 

starfendarannsókna. Áfanginn var mannkynssöguáfangi sem ég hef kennt lengi. Í upphafi 

ferilsins var ég nokkuð öruggur með mig, búinn að kenna lengi með góðum árangri að eigin 
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mati. Áfanginn var vel skipulagður, aftur að eigin mati, nemendur ánægðir, stjórnendur 

ánægðir og ég ánægður. Ég skrifaði dagbókina á skipulegan hátt eins og haft er eftir Hafdísi 

Guðjónsdóttur (2011) fyrr í ritgerðinni. Þó verð ég að viðurkenna að ég er ekki maður margra 

orða. Mér fannst þetta mjög erfitt og vissi oft ekki hvað ég átti að segja né sá tilgang með 

þessum skrifum. Það sem hjálpaði mér var að við vorum neydd til að skoða okkar 

starfskenningu áður en við gerðum rannsóknina. Við þurftum að skoða þær vörður sem við 

höfðum fikrað okkur áfram eftir í lífi okkar, sérstaklega þær vörður sem leiddu okkur að 

kennslu. Við þessa aðgerð þá fór fljótlega að birtast ákveðin mynd. Ég fór í kennslu til að 

breyta heiminum, hversu barnalegt sem það hljómar. 

Eftir að hafa uppgötvað þessa mikilvægu vörðu fór ég að sjá dagbókarskrif mín í öðru 

ljósi. Hvað hefði ungi drengurinn í Fellaskóla þurft? Hann hefði þurft að öðlast rödd, hann 

þurfti að einhver hlustaði á hann og tæki mark á því sem hann hafði fram að færa. Þegar ég 

fór að rýna í dagbókina mína sá ég að ég var ekki að hlusta á nemendur mína, ég sá að ég 

ákvað allt sem var gert og hvernig það var gert. Ég leyfði ekki nemendum mínum að hafa 

rödd. Eftir þessa reynslu ákvað ég að meistaraverkefnið mitt myndi snúast um að gefa 

nemendum mínum rödd, að fá þá meira með í að ákveða hvað væri unnið með og hvernig 

unnið væri með það.  

Reynsla mín úr Breiðholtinu hefur sýnt mér það að hlutverk kennarans er mun 

víðtækara en að vera bara fræðari, sérfræðingur með upplýsingar eins og margir 

samkennarar mínir í gegnum árin hafa haldið fram. Hlutverk kennarans er að hjálpa 

nemendum að fóta sig í lífinu, að undirbúa þá í að vera virkir og gegnir borgarar í 

lýðræðislegu samfélagi. Kennarinn er oft sá fullorðni aðili sem er í mestu sambandi við 

nemendur fyrir utan nánustu fjölskyldu. Hann er því í lykilhlutverki til að hafa áhrif á 

nemendur og líf þeirra.  

4.2 Áfanginn 

Áfanginn SAGA3ME05 er söguáfangi á þriðja þrepi. Áfanginn er skylda á félagsvísindabraut 

og alþjóðabraut, alþjóðasamskiptasviði. Aðrir nemendur geta tekið áfangann sem val eða 

sem hluta af kjörsviði. Alltaf er eitthvað um nemendur af öðrum brautum en meirihluti 

nemenda er af félagsvísindabraut. Áfanginn er menningarsaga. Markmið áfangans er að 

skoða sögu tveggja menningarsvæða og bera svo svæðin saman. Lögð er áhersla á að nota 

söguna til að auka skilning á menningu svæðanna, fólkinu sem þar býr og því sem þar hefur 

gerst. Við það að skoða sögu svæðanna í menningarlegu ljósi þá fá nemendur að heyra raddir 

þeirra sem búa á svæðunum. Oft eru þetta raddir sem sjaldan heyrast á Íslandi. 
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Kennarinn hefur svo val um hvaða menningarsvæði eru tekin fyrir. Undanfarin ár hafa 

verið tekin fyrir menningarsvæðin íslam og Bandaríkin. Helstu rök fyrir að þessi svæði hafa 

verið tekin fyrir eru að þau hafa verið mikið í fréttum og eru okkur Íslendingum oft mjög 

framandi. Miklir fordómar hafa verið um svæðin þá sérstaklega um íslam en fordómar gegn 

Bandaríkjunum eru einnig til staðar.  

4.3 Breytingar á kennslu 

Nú hef ég gert grein fyrir starfskenningu minni og hvernig ég lít á hlutverk kennarans. Ég vil 

vera kennari sem hlustar á raddir nemenda ásamt því að undirbúa þá undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi. Það að nemendur hafa eitthvað að segja um hvað þeir eru að læra og 

hvernig þeir læra það er, að mínu áliti, lykilatriði í því að undirbúa þá undir samfélag 

framtíðarinnar. Skoðum þær breytingar sem ég gerði á kennslunni minni. 

4.3.1 Í rafheimum 

 Fyrirlestrarnir heim. Fyrirlestrar voru teknir upp þar sem saga svæðanna sem fjallað 

er um í áfanganum er rakin í stuttu máli. Fyrirlestrarnir urðu sextán og voru flestir 15 

til 35 mínútna langir. Vinnupallar voru krossapróf á eftir fyrirlestrunum og svo tvö 

hlutapróf í skólanum. 

 Markmiðið var að minnka tímann sem fór í fyrirlestra í kennslustofunni. Með því 

myndaðist tími sem nota mátti í annað.  

 Umræðuþræðir á netinu. Í 10 vikur áttu nemendur að spjalla um ákveðin atriði á 

umræðuþræði á Facebook. 

 Markmiðið var að þjálfa nemendur í gagnrýnni heimildaöflun ásamt því að þjálfa þá í 

að gera grein fyrir skoðunum annarra og hvernig þær svo falla að þeirra eigin 

skoðunum. Hér var einnig stefnt að því að kalla fram raddir allra nemenda, líka þeirra 

sem eru feimnir við að tjá sig í tímum. Vinnupallar voru viðbrögð annarra nemenda 

við innleggi nemenda ásamt því að ég hrósaði, kom með athugasemdir og hvatti þá 

áfram. Að lokum áttu nemendur að skila skýrslu um eigið framlag sem ég mat og gaf 

einkunn fyrir (Viðauki H). 

4.3.2 Í skólanum 

 Samvinnunám. Rúmlega helmingur af öllum skólatíma í áfanganum fór í 

samvinnunám. Hér er um að ræða nemendamiðað nám. Unnið var í anda 

verkefnamiðaðs náms (e. project based learning) og samkomulagsnáms (e. 



40 

negotiating the curriculum). Unnin voru tvö stór verkefni. Eitt verkefni þar sem fjallað 

var um Bandaríkin og annað verkefni þar sem fjallað var um íslam. 

 Markmiðið var að breyta námi nemenda frá því að vera kennaramiðað nám yfir í 

nemendamiðað nám. Hér var hlustað á rödd nemenda sem völdu sér viðfangsefni, 

vinnuaðferðir og lokaskil. Vinnupallar sem notaðir voru, voru eftirfarandi: a) 

Heimildavinnueyðublað (Viðauki I) þar sem nemendur söfnuðu ákveðnum fjölda 

heimilda og færðu það inn í eyðublaðið. Eyðublaðinu var svo skilað sem 

einstaklingsverkefni og vitnisburði um hvaða heimilda viðkomandi nemandi hafði 

aflað sér. Ég fór yfir, kom með athugasemdir og gaf einkunn. b) Ég og nemendur 

deildu saman Google skjali þar gat ég komið með athugasemdir, hvatt þá áfram og 

fylgst með vinnunni. Gefin var svo einkunn fyrir framlag einstakra nemenda í 

samvinnunni. Hér var notað huglægt mat mitt. Það var byggt á því hve oft nemandinn 

kom með innlegg ásamt því hvert framlag hans var. c) Lokamat fór fram svo í lok 

samvinnunar, hér var lokaafurðin metin. Í lokamatinu var notaður matskvarði 

(Viðauki J) sem lá fyrir áður en vinnan við samvinnuverkefnið hófst. 

 Hringurinn. Hann var einu sinni í viku og stóð yfir í um 35 til 40 mínútur. Hér sátu allir 

nemendur í  hring með mér. Fimm nemendur kynntu ákveðið efni. Síðan áttu 

hóparnir að stjórna umræðu með þátttöku annarra nemenda. 

 Markmiðið var að þjálfa nemendur að tjá sig fyrir framan aðra, að þjálfa nemendur í 

að koma máli sínu skýrt og skilmerkilega frá sér þannig að aðrir séu reiðubúnir að 

hlusta á þá. Hér fær rödd nemenda aftur að hljóma, ég var eins hljóður og hægt var. 

Einnig var markmiðið að fá nemendur til að sjá að sagan er ekki einhljóma, það eru 

oft margar raddir sem segja ólíka sögu. Vinnupallar í hringnum byggðu á 

jafningjamati, þar sem þrír nemendur sátu hljóðir fyrir utan hringinn með matskvarða 

(Viðauki K) og mátu það sem fram fór. Ég kom stundum inn í umræðuna, til að 

útskýra betur suma hluti, til að hrósa og hvetja áfram og almennt til að spjalla þó að 

ég hafi að mestu reynt að vera hljóður. 

 Fyrirlestrar mínir. Einu sinni í viku var ég með þátttökufyrirlestur. Þar tengdi ég efnið 

saman, sýndi myndbrot og stjórnaði umræðum. Engir vinnupallar voru í þessum hluta 

fyrir utan nærvera og stjórn mín. 

Til að hvetja nemendur enn meira til dáða þá var nemendum boðið upp á tvær leiðir til 

að standast áfangann. Leið A var þannig að þeir sem skiluðu öllum verkefnum, mættu í 90% 

kennslustundanna og fengu ákveðnar einkunnir fyrir verkefnin og próf gátu sloppið við að 

fara í lokapróf. Leið B var einfaldlega þannig að nemendur fóru í lokapróf. Í A leið var vægi 

einstakra þátta svona: Hlutapróf (þekkingarpróf og hæfnispróf) 24%, heimapróf 20%, 



 

41 

hringurinn 16%, umræðuþræðir 10% og samvinnuverkefni 30%. Í B leið var vægi einstakra 

þátta svona: hlutapróf 14%, heimapróf, 10%, hringurinn 12%, umræðuþræðir 10%, 

samvinnuverkefni 24% og lokapróf 30%. Það var misjafnt hvaða leið nemendur völdu. Allir 

stefndu að leið A í upphafi annar en léleg mæting og slæm verkefnaskil gerðu það að verkum 

að einhverjir þurftu að fara leið B. 

4.4 Fyrirlestrar (myndbönd) 

Fyrirlestrarnir sem teknir voru upp urðu sextán alls. Tíu um sögu Bandaríkjanna, einn 

almennt um menningu og menningarsvæði og fimm um sögu íslam. Markmið 

myndbandanna var að fara á einfaldan hátt yfir sögu svæðanna og áttu að koma að einhverju 

leyti í staðinn fyrir fyrirlestra á skólatíma. Þeir voru teknir upp í CyberLink You Cam 7. Ég tók 

sjálfan mig upp. Nemendur sáu texta með aðalatriðunum á glæru ásamt myndum og kortum. 

Í fyrstu fyrirlestrunum notaði ég fáar myndir en þeim fjölgaði eftir að ég varð öruggari með 

það sem ég var að gera. Nemendur sáu mig tala. Ég þurfti að hugsa mig vel um hvort ég vildi 

að þau sæju mig eða ekki. Þá rifjaði ég upp opið netnámskeið (e. MOOC, massivie open 

online course) sem ég tók fyrir nokkrum árum og þá fannst mér gott að horfa á kennarann 

tala. Það varð til þess að ég átti auðveldara með að hlusta. Fyrirlestrarnir voru mislangir frá 

15 mínútum upp í 35 mínútur. Þeir urðu lengri þegar upptökum fjölgaði. Í upphafi var ég 

ákveðinn í því að hafa þá stutta en samt lengdust þeir. Stundum áttu nemendur að horfa á 

nokkra fyrirlestra á viku eða einn ef hann var langur, alltaf var stutt krossapróf úr efninu sem 

nemendur horfðu á. Krossaprófin voru hluti af lokaeinkunn en vægi þeirra var ekki mikið. Að 

lokum voru tvö þekkingarpróf úr efni myndbandanna í skólanum, eitt próf eftir að umfjöllun 

um Bandaríkin lauk og annað próf eftir að umfjöllun um íslam lauk. 

4.4.1 Upplifun nemenda af fyrirlestrum á netinu 

Nemendur voru spurðir hvort þeir hefðu horft á myndböndin. Fyrst var spurt eftir að 

umfjöllun um Bandaríkin lauk og svo eftir að umfjöllun um íslam lauk. Niðurstöðurnar voru 

að eftir að umfjöllun um Bandaríkin lauk sögðust 98,3% nemenda hafa horft á öll 

myndböndin en eftir að umfjöllun um íslam lauk þá sögðust 94,2% nemenda hafa horft á öll 

myndböndin. Áhugavert var að sjá að nánast allir nemendur sögðust hafa horft á öll 

myndböndin. Ég var alls ekki viss um að svo yrði. Það er áhugavert að áhorfið er meira en 

mæting nemenda í kennslustundir. Þetta segir mér að ef nemendur geta horft á fyrirlestra 

þegar það hentar þeim þá nýta þeir sér það mjög vel. Skoðum næst hvort myndböndin 

hjálpuðu nemendum að skilja efni áfangans betur. 

Nemendur töldu greinilega að áhorf á myndböndin hafi hjálpaði þeim að skilja efnið 

betur. Enginn sagði að þau hefðu hjálpað lítið. Rúmlega 86% töldu að myndböndin hefðu 
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hjálpað þeim mjög mikið að skilja efnið eftir að umfjöllun um Bandaríkin lauk en tæplega 

80% töldu að myndböndin hefðu hjálpað mjög mikið eftir að umfjöllun um íslam lauk (sjá 

mynd 1). Það er áhugavert að sjá að færri nemendur töldu að fyrirlestrarnir hefðu hjálpað sér 

eftir að umfjöllun um íslam lauk en eftir að umfjöllun um Bandaríkin lauk þó ekki muni miklu. 

 

Mynd 1. Myndbönd og skilningur 

Í lok annar voru nemendur spurðir nokkurra opinna spurninga. Þær voru þær sömu og þær 

lokuðu en nú var bætt við hvernig mætti bæta kennsluaðferðina. Nemendur voru einnig hér 

mjög jákvæðir og töluðu um að myndböndin hefðu hjálpað mikið við að skilja efnið. Þeir 

nefndu að myndböndin væru skemmtileg, einn nemandi sagði: ,,Myndböndin nýttust mjög 

vel, voru þægileg og skemmtileg“ annar tók undir og sagði: „Mér fannst þau hjálpa mér að 

skilja efnið þúsund sinnum betur“ en annar nemandi sagði: ,,Þau nýttust mér vel. Án efa ein 

besta aðferð sem ég hef nýtt mér til að læra efnið.“ Þessar tilvitnanir lýsa vel hvað nemendur 

sögðu og voru flestir sammála. Þegar nemendur voru spurðir hvað mætti bæta þá nefndu 

þeir sérstaklega að sum myndbandanna hefðu verið of löng og að þau mættu vera 

myndrænni. Þessi tilvitnun lýsir vel skoðunum nemenda ,,Virkilega góður kennslumáti.“ 

Nemendurnir fjórir sem ég tók viðtal við voru allir sammála um að myndböndin væru 

góð og að þau hefðu hjálpað þeim að skilja efnið betur. Þremur fannst það hjálpa að hafa 

ritaðan texta með en einn talaði um að það hefði truflað hann. Hann sagði að það truflaði 

hann að hafa texta fyrir framan sig þegar hann væri að hlusta. Öll glósuðu þau á meðan þau 

hlustuðu og öll hlustuðu þau aftur á myndböndin fyrir próf. Nemendur voru sammála um að 

gott var að stoppa myndböndin þegar verið var að hlusta til að glósa hjá sér. Öll voru þau 

sammála um að hafa próf strax á eftir hlustun væri lykilatriði. Nemendur sögðu að ef ekki 

væru próf þá hefðu þeir gleymt að hlusta eða geymt það þangað til rétt fyrir próf. Einn 

nemandinn sagði ,,Okkar kynslóð vill frekar horfa á eitthvað en að þurfa að lesa.“ 
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Það er greinilegt að nemendur voru sáttir við myndböndin og töldu að þau hefðu 

hjálpað þeim að skilja efni áfangans betur. Fátt töldu þeir upp sem mætti bæta en kannski að 

myndböndin mættu vera myndrænni og sum voru of löng. Ég tek þessar athugasemdir til 

mín og þegar ég endurvinn myndböndin þá verða þau styttri, aldrei lengri en 15 mínútur. Ég 

fjölgaði myndum þegar leið á ferlið og það er sjálfsagt að bæta við fleiri myndum og 

landakortum. Skoðum næst á hvernig ég upplifði myndböndin og gagnsemi þeirra. 

4.4.2 Upplifun mín af fyrirlestrum á netinu 

Það var dálítið skrýtið að gera þessa myndbönd. Mér fannst mjög óþægilegt að taka sjálfan 

mig upp. Stundum var ég ekki í sérstöku stuði. Hér sést hugarástand mitt á þessum 

tímapunkti: 

Var sérstaklega illa fyrir kallaður í dag, kvefaður og ekki í stuði til að taka upp 

myndband og horfa framan í smettið á sjálfum mér. Hver upptaka tekur svo 

langan tíma og ég er í algjörri óvissu með hvort þetta geri eitthvað gang. En best 

að halda áfram þetta gerir sig ekki sjálft. (Rannsóknardagbók, 13. september, 

2016) 

Oftast gekk þetta fínt. Einhverra hluta vegna lengdist tími myndbandanna þegar leið á 

önnina. Reyndust myndböndin um íslam mun lengri en þau sem voru um Bandaríkin. 

Sennilega er ástæðan sú að efnið um íslam er flóknara og mér fannst ég þurfa að útskýra 

meira. Ég var í algjöri óvissu um hvort nemendur myndu horfa á myndböndin og hvernig 

þeim fyndist að gera þetta svona. Þegar leið á tímabilið þá fór ég á fá meiri og meiri 

endurgjöf frá nemendum. Þeir voru að hrósa myndböndunum, töluðu um hve gott væri að 

horfa á þau á þeim tíma sem hentaði þeim, fannst gott að geta stoppað þau að vild. Þetta 

leiddi til þess að ég varð öruggari með það sem ég var að gera og ég fékk meiri trú á 

aðferðina. Sérstaklega þótti mér vænt um samtal sem ég átti við stúlku eina:  

Stúlka, sem ég veit að er lesblind, kom að máli við mig í dag og sagði mér að í 

fyrsta skipti í bóklegum áfanga þá skildi hún efni áfangans almennilega því að hún 

gæti horft aftur og aftur á myndböndin og stoppað þegar það hentaði henni. Hún 

benti mér á að hvort ég gæti ekki beðið aðra kennara að taka upp svona 

myndbönd. Það verður að segja að mér hlýnaði um hjartarætur þar sem stúlkan 

hafði verið áður hjá mér í sögu og gekk brösuglega. (Rannsóknardagbók, 22. 

september, 2017) 

Ég hafði miklar áhyggjur af því að fækka fyrirlestrum í skólanum, ég óttaðist að þekking 

nemenda minna myndi versna. Ég einfaldlega treysti því ekki að senda fyrirlestrana heim. Til 
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að sjá hvort breyting yrði á þekkingarstigi nemenda þá ákvað ég að nota sama 

þekkingarprófið og ég notaði fyrir breytingar. Niðurstöðurnar komu mér á óvart. Haustið 

2015 var meðaleinkunn fyrir þekkingarpróf í bandarískri sögu 6,4 og úr sögu íslam 6,3. 

Haustið 2017 eftir breytingu þá var meðaleinkunnin úr bandarískri sögu 6,7 og úr sögu íslam 

7,1. Einkunnirnar höfðu hækkað. Því get ég sagt, miðað við þennan mælikvarða, að við það 

að flytja fyrirlestrana út úr skólastofunni hafi þekkingu nemenda minna ekki hrakað, ef 

eitthvað er þá batnaði þekking nemenda á efninu. Þrátt fyrir augnablik þar sem upptökurnar 

voru erfiðar þá var reynsla mín og nemenda minna mjög jákvæð af því að setja fyrirlestrana á 

netið og þekkingu þeirra á efninu virtist ekki hraka.  

Reynsla mín af því að taka upp fyrirlestra og setja á netið kom mér virkilega á óvart. Þó 

ekki hafi verið gaman að taka fyrirlestrana upp þá var endurgjöfin sem ég fékk frá 

nemendum sterk. Það sést líka þegar nemendur eru spurðir, sama hvort um er ræða lokaðar 

eða opnar spurningar þá eru nemendur mjög jákvæðir og finnst gott að fá námsefnið á 

þennan hátt. Sama sögðu þeir nemendur sem komu í viðtal til mín, öll voru ánægð með 

fyrirlestrana. Hápunkturinn er nú samt að þessi leið virðist hjálpa þeim sem eiga erfitt með 

lestur og það gladdi mig sérstaklega þegar ég sá að stúlkan, sem minnst er á hér að framan, 

fékk háa lokaeinkunn í áfanganum. 

4.5 Hringurinn 

Eitt að því sem mér fannst vanta meira í skólastofuna voru raddir nemenda. Einn liður í því 

að bæta þennan þátt var að nota aðferð sem nemendur fóru fljótlega að kalla hringinn. 

Hringurinn fór þannig fram að allur hópurinn sat í hring. Haustið 2017 áttu fimm nemendur 

að vera með kynningu á efni. Nemendurnir áttu að koma með innlegg í 25 mínútur, stjórna 

svo umræðum í 10 mínútur og svo átti ég að taka saman helstu niðurstöður í lokin. Þrír 

nemendur sátu svo fyrir utan hópinn með matskvarða og mátu frammistöðu nemenda. Ég 

átti að vera að mestu hljóður og eingöngu grípa inn í ef vandamál komu upp.  

4.5.1 Upplifun nemenda af hringnum 

Nemendur voru spurðir hvort hringurinn hefði hjálpað þeim að skilja efni áfangans betur. 

Rúmlega 59% sögðu eftir að umfjöllun um Bandaríkin lauk að hringurinn (sjá mynd 2) hefði 

hjálpað frekar mikið en aðeins 4,5% sögðu að hann hafi hjálpað mjög mikið og rúm 36% 

sögðu að hann hafi hjálpað frekar lítið eða mjög lítið. Eftir umfjöllunina um íslam varð nokkur 

breyting. Þar sögðu rúmlega 20% að hringurinn hefði hjálpað mjög mikið og rúm 55% sögðu 

að hann hefði hjálpað frekar mikið. Nú hefur hlutfall þeirra sem sögðu að hringurinn hefði 

hjálpað frekar lítið eða mjög lítið farið niður í rúm 24% og þar af aðeins 3,5% sem sögðu að 

hann hefði mjög lítið hjálpað.  
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 Mynd 2. Hringurinn og skilningur 

Í opnu spurningunum voru margir nemendur jákvæðir. Einn sagði um hringinn: ,,Hann kom 

mér á óvart hversu mikið hann hjálpaði og lét mig hugsa þegar kom að samræðum.“ Annar 

sagði: ,,Hringurinn nýttist mjög vel og sérstaklega í að skilja efnið betur og fá mörg 

sjónarhorn.“ Aðrir voru ekki eins jákvæðir og einn nemandi sagði: ,,Hann nýttist mér ekki vel, 

vegna þess að það er bara ekki áhugavert að hlusta á aðra nemendur tala um eitthvað sem 

maður veit ekki hvað er.“ Annar nemandi sagði: ,,Hringurinn var oft frekar þurr og leiðinlegur 

og mikil vinna sem fer í að skrifa efni sem næst ekkert til fólks.“ 

Svo voru nemendur spurðir hvað mætti bæta. Nokkrir nefndu að það væri mjög erfitt 

að hlusta á aðra nemendur tala og þeir dyttu einfaldlega út. Einn nemandi sagði: ,,Nemendur 

skila efninu ekki nógu vel frá sér.“ Einnig nefndu nemendur að þættirnir sem teknir voru fyrir 

í hringnum mættu vera hnitmiðaðri. 

Í viðtölunum voru nemendurnir fjórir allir sammála um að undirbúningurinn fyrir 

flutning í hringnum hefði hjálpað þeim að skilja efnið betur. Flestir nefndu að það væri erfitt 

að hlusta á aðra nemendur tala. Þeim fannst of margir vera illa undirbúnir eða koma þessu 

ekki nógu vel frá sér. Þeim fannst skrýtið að sitja svona í hring til að byrja með. Einn nemandi 

nefndi að það væri erfitt að þurfa að horfa í augu samnemenda. Þeim fannst þó þegar leið á 

að það hafi vanist. Þeir nefndu að með því að sitja í hring þá gátu nemendur ekki verið í 

símanum eða verið að tala saman. Þeim fannst flestir vera að hlusta, sem var gott þegar 

verið var að segja frá. Einn nemandi sagði: „Fólk er ekki nógu vel undirbúið og leggur ekki 

nógu mikið í þetta. Fólk tekur verkefnið ekki nógu alvarlega. “ 

Upplifun nemenda af hringnum voru blendin. Það kemur fram þegar niðurstöðurnar 

úr lokuðu spurningunum eru skoðaðar, að ánægja með hringinn jókst frá umfjölluninni um 

Bandaríkin yfir í umfjöllunina um íslam. Líklegasta skýringin á því er sú að nemendur voru 
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orðnir þjálfaðri í þessari aðferð og leið einfaldlega betur. Helsta gagnrýni þeirra er að þeir 

sem koma með innlegg eru ekki nógu vel undirbúnir og koma þessu ekki næglega skýrt frá 

sér. Hér þarf að velta því fyrir sér hvort efnið sem tekið var fyrir væri of flókið og nemendur 

ættu einfaldlega erfitt með að ná utan um það. Einnig mætti láta nemendur koma aðeins 

með punkta en ekki skrifaðan texta því þeir eiga það til að festast í lestrinum og enda oft 

með að lesa bara upp textann í staðin fyrir að tala um hann. 

4.5.2 Upplifun kennara af hringnum 

Þegar ég byrjaði með hringinn þá leist mér ekkert á fyrstu tímana. Þetta skráði ég í fyrsta 

tímanum þar sem hringurinn var notaður: 

Alltaf er hik á nemendum þegar nýtt kerfi er kynnt, sérstaklega kerfi sem er ólíkt 

því sem þeir þekkja. Óvissa var í loftinu og nokkuð óöryggi. Nemendur fóru að 

velja sig saman í hópa sem skapar alltaf titring þar sem þeim er ekki sama með 

hverjum þeir vinna. Nokkrir drengjanna voru sérstaklega stressaðir í dag og settu 

upp leikþætti sem strákum er tamt á þessum aldri. (Rannsóknardagbók, 23. 

ágúst, 2017) 

Fljótlega kom í ljós að of margir nemendur voru að lesa upp og höfðu ekki undirbúið sig 

nægilega vel. Ég sá að sumir nemendur áttu erfitt með að hlusta á samnemendur sína og 

duttu út. Hringurinn gerir samt að verkum að ekki er hægt að flýja í símann og ekki er hægt 

að fela sig á bakvið aðra. Nemendur eru fastir fyrir framan aðra nemendur og kennara. 

Flestir nemendur voru þó að standa sig ágætlega. Stundum gerðist eitthvað sem mér fannst 

alveg stórkostlegt, hér var verið að fjalla um áhrif púrítana á bandaríska menningu og sögu: 

Næst kom stúlka sem hafði búið í Bandaríkjunum, hún benti okkur á mynd sem 

var búið að varpa upp á vegg af fjórum smábörnum sem sátu í flæðarmálinu í 

USA. Hún spurði,,Hvað er skrýtið við þessa mynd“? Einhver í hópnum benti á að 

eitt smábarnið var ekki klætt í föt að ofan en hin voru það. Þá sagði hún okkur þá 

sögu að þarna sé hún 10 mánaða og að pabbi hennar hefði fyrst verið með hana 

bera að ofan en lögreglan komið og sagt að stúlkubörn mættu ekki vera ber á 

almanafæri. Þetta tengdi hún svo púrítanskri menningu. Þetta var alveg frábært 

innlegg. (Rannsóknardagbók, 1. september, 2017)  

Hér náði hún að tengja saman söguna,menninguna og eigin reynslu. Eitthvað sem mér finnst 

gífurlega mikilvægt í sögunámi. Það kom þó fyrir að hópar voru illa undirbúnir og það kom 

fyrir að enginn mætti sem átti að flytja (Rannsóknardagbók, 29. september, 2017). Þurfti ég 
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þá að grípa inn í og vera tilbúinn að halda uppi samræðum. Oft voru fjörugar umræður og oft 

komu þau mér á óvart. Svona var umræðan um hinn umdeilda mann Múhameð: 

Fyrsti hringur um íslam, umfjöllunarefni Múhameð. Fimm nemendur voru með 

kynningu. Kynningin var mjög góð og áhugaverð. Eitthvað greip ég inn í ef mér 

fannst þurfa að leggja áherslu á eða útskýra betur. Miklar umræður voru um 

efnið. Það var gaman að sjá hve áhugasöm þau voru og hvað allt kom þeim á 

óvart. T.d. strákur ,, ég vissi ekki að það væri svona margt líkt með íslam og 

kristni“. Nemendur voru duglegir að setja sig í spor múslima sem einnig var 

ánægjulegt, kannski mætti nemendur vera hreinskilnari með það álit sem þau 

hafa. En það er alltaf jafn ánægjulegt að sjá hve opin þau eru og hve viljug þau 

eru að setja sig í spor annara, eitthvað sem mörg okkar sem eldri eru höfum týnt. 

Margir tóku þátt og umræður voru fjörlegar. Ég er alltaf að verða ánægðari með 

þetta form, þrátt fyrir mikinn fjölda nemenda. Ég hélt þegar ég sá fjöldann að 

þetta konsept væri dautt en það virðist ekki vera. Ég hef að vísu séð að mæting er 

verri í þennan tíma en aðra, af hverju skildi það vera? (Rannsóknardagbók, 20. 

október, 2017) 

Út frá þessari færslu fór ég fór að velta þessu fyrir mér með mætinguna og fór að rýna í 

önnur gögn sem ég hafði. 

4.5.3 Skýrari fyrirmæli og hófleg einföldun  

Samkvæmt vinnulagi í starfendarannsóknum þá á rannsakandinn að vera stöðugt að 

endurmeta stöðuna (McNiff, 2010).  

Til að skoða þá breytingu sem varð á hringnum á meðan á verkefninu stóð þá er gott 

að skoða leiðbeiningarnar sem nemendur fengu, fyrst haustið 2016 (Viðauki L), svo haustið 

2017 (Viðauki M) og svo að lokum haustið 2018 (Viðauki N). Þegar leiðbeiningablöðin eru 

skoðuð kemur í ljós að fyrirmælin voru ekki nógu skýr og verkefnið of flókið.  

Í töflu 3 þá sést að þarna er búið að einfalda verkefnið all verulega. Fyrir vikið áttu 

nemendur auðveldara með að halda utan um verkefnið. Með því að skipta nemendum upp í 

tvö ólík sjónarhorn sem tókust á þá breyttist umræðan í keppni og varð fyrir vikið 

skemmtilegri og líflegri. 
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Tafla 3. Verkefnalýsing hringurinn 

Haust 2016 Haust 2017 Haust 2018 

Hverjir voru/eru 
uppreisnarmennirnir?  

Hver voru/eru baráttumál 
þeirra?  

Skoðið hér borgarastríðið þá 
sérstaklega suðurríkin, 
upplausn suðurríkjanna og 
militia hópa í dag sem 
berjast gegn 
alríkisstjórninni.  

Hér er einnig nauðsynlegt að 
skoða deilu Jefferson og 
Hamilton. 

Hverjir voru 
byltingarmennirnir (the 
founding fathers) og hvaða 
áhrif hafa skoðanir þeirra 
haft á bandaríska 
menningu?  

Hvernig stjórna skoðanir 
þeirra enn bandarísku 
samfélagi?  

Hvað mynd hafa 
Bandaríkjamenn af þeim?  

Eru þeir heilagir? 

Rök með og á móti hertum 
reglum um byssueign. 

 

Haustið 2016 áttu hóparnir sem áttu að stjórna umræðunni að vera þannig að annar 

hópurinn átti að vera með 20 mínútna innlegg og svo átti hinn hópurinn að koma með 10 

mínútna innlegg og bæta við það sem fyrri hópurinn talaði um. Hópurinn sem átti að koma 

með viðbótina var oft óöruggur og vissi ekki nema að fyrri hópurinn væri búinn að segja allt 

sem segja þarf (Rannsóknardagbók, 12. september 2016). Haustið 2017 var þetta einfaldað 

þannig að aðeins einn hópur átti að koma með innlegg. Þar sem hópurinn var mjög 

fjölmennur það ár þá voru hóparnir of stórir. Hópurinn sem kom með innlegg átti að tala í 25 

mínútur og svo stjórna umræðum í 10 mínútur. Betra hefði verið að þessi tími hefði verið 

styttri (Rannsóknardagbók, 3. nóvember, 2017). Haustið 2018 þá breytti ég þessu þannig að 

hringurinn væri eingöngu þegar fjallað var um Bandaríkin. Eins og sést í töflu 3 þá einfaldaði 

ég verkefnin. Við þetta batnaði frammistaða nemenda. Oft urðu mjög skemmtilegar og 

fjörugar umræður. Niðurstaðan er sú að hringurinn getur virkað mjög vel ef skilaboðin eru 

einföld og verkefnin þannig að nemendur eigi auðvelt með að ná utan um þau. 

4.3 Umræðuþræðir 

Í 10 vikur áttu nemendur að taka þátt í umræðu á Facebook. Hópnum var skipt upp í sex 

manna hópa. Ástæðan fyrir því að skipta hópnum upp í smærri hópa var að ég taldi að 

þannig yrði umræðan betri. Ég vonaðist til þess að það myndaðist þrýstingur innan hópsins á 

að allir tækju þátt og að hópurinn myndi virka sem heild. Sex umræðuefni voru í hverri viku. 

Nemendur völdu sér umræðuefni, fundu grein sem fjallaði um efnið og settu á 

umræðuþráðinn 100 orða útdrátt úr greininni. Síðan átti hver nemandi að bregðast tvisvar 
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við umfjöllun annara í 50 orðum minnst. Efnið var mjög fjölbreytt, allt frá hugmyndum 

Bandaríkjamanna um fóstureyðingar til ástæðna múslima að ganga til liðs við ISIS. Markmiðið 

hér var að fá nemendur til að tala saman á skipulagðan hátt. Einnig að kynna sér ýmislegt 

sem tengist menningarsvæðunum ásamt því að þjálfa þá í heimildaöflun og að meta hvað 

eru góðar heimildir. Ég tók einnig þátt í umræðunni, hvatti nemendur áfram, gagnrýndi 

heimildir og heimildanotkun. Þegar umræðunni lauk þá skiluðu nemendur skýrslu um sína 

þátttöku, hvaða efni þeir komu með og hvernig þeir brugðust við umfjöllun annarra.  

4.3.1 Upplifun nemenda af umræðuþráðunum  

Nemendur voru spurðir hvort umræðuþræðirnir hefðu hjálpað þeim að skilja efni áfangans 

betur? Eftir að umfjöllun um Bandaríkin lauk töldu tæplega 32% nemenda að 

umræðuþræðirnir (sjá mynd 3) hefðu hjálpað mjög mikið eða frekar mikið og um 68% töldu 

að þeir hefðu hjálpað frekar lítið eða mjög lítið. Eftir umfjöllun um íslam voru það um 35% 

nemenda sem töldu að umræðuþræðirnir hefðu hjálpað mjög mikið eða frekar mikið en 

rúmlega 65% töldu að þeir hefðu hjálpað frekar lítið eða mjög lítið. Það er áhugavert að sjá 

að fleiri telja að umræðuþræðirnir hafi hjálpað sér mjög lítið eftir að umfjöllun um íslam lauk. 

Áhugavert er að velta því fyrir sér af hverju svo sé? Líklegasta ástæðan, að mínu mati, er að 

þegar leið á áfangann þá fækkaði þeim sem settu eitthvað inn á umræðuþræðina og þar með 

hjálpuðu þeir nemendum ekki mikið við að skilja efni áfangans betur. Það hefði verið 

áhugavert að fá svör frá þeim sem nýttu sér þessa kennsluaðferð og sjá hvort það hefði ekki 

breytt niðurstöðunni í þessum hluta. 

 

Mynd 3. Umræðuþræðir og skilningur 

Örfáir nemenda voru jákvæðir í svörum við opnum spurningum um gagnsemi 

umræðuþráðanna og upplifun þeirra, einn sagði: ,, Mér finnst umræðuþræðirnir mjög 
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skemmtilegir.“ Annar nemandi tók undir og sagði: ,, Nýttust vel, efnið var fjölbreytt og 

skemmtilegt.“ Fleiri voru óánægðir og voru sammála þessum nemanda sem sagði: ,, Þeir 

nýttust illa, voru flóknir og óþægilegir.“ Annar sagði: ,, Mjög lítið. Mér fannst þeir vera bara 

óþarfa aukavinna sem gleymdist auðveldlega að gera.“ Ef svör nemenda um gagnsemi 

umræðuþráðanna eru dregin saman þá kristallast svörin í svari þessa nemanda 

,,Umræðuþræðirnir eru það sem nýttist mér minnst í þessum áfanga.“ 

Nemendurnir fjórir, sem ég ræddi við voru ekki sammála um gildi umræðuþráðanna. 

Tveir töldu þá vera skemmtilega og að þeir hefðu lært mikið af þeim og þeir hefðu fengið þá 

til að hugsa mikið um áreiðanleika heimilda. Tveir sögðu að hóparnir sem þeir hefðu verið í 

hefðu ekki verið virkir og því deyfð yfir því sem átti að fjalla um. Þeir töluðu um að hafa oft 

gleymt að sinna þessum hluta. Einum nemanda fannst þetta alltof mikil vinna. Hópurinn var 

líka ósammála um hvort gott væri að nota Facebook. Annar hlutinn talaði um að umræðan 

týndist á Facebook en hinn sagði að það hefði minnt þá á að taka þátt. 

Það er greinilegt að þetta er sú kennsluaðferð sem nemendur voru óánægðastir með. 

Það er samt nauðsynlegt að hafa það í huga að þátttakan versnaði verulega þegar leið á 

ferlið og of margir nemendur tóku ekki þátt og því erfitt að taka tillit til svara þeirra í lokuðu 

spurningunum. Það er áhugavert að skoða opnu spurningarnar, þar virðast nemendur annað 

hvort vera mjög ánægðir eða mjög óánægðir. Sama má segja í viðtölunum en þar skiptist 

hópurinn upp í tvo póla, þá sem fannst þetta mjög góð kennsluaðferð og þá sem voru frekar 

gagnrýnir á hana. Hér er ýmislegt sem ég þarf að velta fyrir mér, er þetta góð kennsluaðferð 

eða þarf ég að nálgast hana á annan hátt? 

4.3.2 Upplifun mín af umræðuþráðunum 

Ég var nokkuð spenntur fyrir því að prófa umræðuþræði í kennslu. Ég hafði heyrt frá 

samkennurum mínum sem höfðu reynt að hafa umræðuþræði að þetta form virkaði 

einfaldlega ekki. Nemendur tækju ekki þátt og sú umræða sem þar færi fram væri 

yfirborðskennd og slitrótt. Ég hefði viljað að umræðan færi fram á sérstökum umræðuþræði 

en þar sem skólinn var með Námsnetið og umræðuþræðir þar voru ekki nothæfir þá lét ég 

nemendur mína nota Facebook. Ég var alls ekki sáttur að þurfa að nota Facebook en gerði 

það samt. Strax í byrjun komu upp vandamál þar sem nemendur þurftu að vera sex saman í 

hóp og sumir vildu ekki vera saman (Rannsóknardagbók, 24. ágúst, 2017). Það leystist en ég 

fann að sumir voru ekki ánægðir með sinn hóp. Eftir þessa byrjunarörðugleika fór þetta að 

ganga ágætlega. Flestir voru að setja inn og bregðast við öðrum. Fljótlega fór að bera á því að 

sumir hóparnir virkuðu ekki og lítið var þar að gerast, þrátt fyrir samtöl við viðkomandi. Þetta 

voru mínar vangaveltur á þessum tímapunkti: 
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Ég verð að viðurkenna að nú er ég orðinn dálítið pirraður á nemendum. Þeir 

virðast ekki geta fundið út úr því að tala saman. Þeir eru sex saman í hóp og 

þekkjast ágætlega en virðast ekki geta sagt öðrum í hópnum að hysja upp um sig 

brækurnar og setja inn sitt innlegg. Það er betra að nemendur stjórni þessu sjálfir 

frekar en að ég þurfi að skerast í leikinn svona snemma í ferlinu. 

(Rannsóknardagbók, 24. september, 2017) 

Einnig kom í ljós að sumir ætluðu einfaldlega ekki að taka þátt. Allt svona hefur áhrif á 

kennarann og var ég mjög leiður á þessu öllu saman og fannst synd að sumir nemendur sátu 

eftir í hópum sem virkuðu illa. En þrátt fyrir allt þetta varð oft mjög skemmtileg umræða á 

Facebook sem ég tók einnig þátt í og þar kom kostur Facebook í ljós þar sem nemendur 

brugðust hratt við. Einnig var greining þeirra oft flott. Hér kemur ein slík: 

Í þessari grein kemur fram eins og við ræddum í tímanum í dag að konur í 

valdastöðum í íslamskri menningu og sögu eru miklu fleiri heldur en í öðrum 

trúarbrögðum. Konur höfðu jafnvel meiri völd í íslam en á öðrum stöðum þar 

sem önnur trúarbrögð voru ráðandi. Ástæðan fyrir því af hverju það er komið illa 

fram við konur í mörgum ríkjum þar sem íslam er ráðandi er vegna þess að karlar 

ákveða að túlka Kóraninn á annan hátt, en það á ekki að túlka Kóraninn heldur 

bara fara eftir honum. Menn hafa verið að velja atriði úr Kóraninum til að fara 

eftir en sleppa öðru. Í Kóraninum segir að maður megi aðeins taka að sér fjórar 

eiginkonur og verður hann að vernda þær og koma jafn vel fram við þær allar. Því 

miður hafa menn ákveðið að túlka hin ýmsu vers á annan hátt en þau voru sögð 

upphaflega í Kóraninum og skert réttindi kvenna í leiðinni. (Facebook-umræða, 

24. október, 2017) 

Þetta fannst mér sérstaklega góð greining þar sem umræðan um konur og íslam er oft mjög 

einhæf hér á vesturlöndum. Annað sem kom í ljós var að nemendur sem ég hef kennt áður 

en sögðu lítið í tímum fóru þarna á flug. Stúlka ein sem ég hafði kennt áður og sagði yfirleitt 

lítið í tímum blómstraði á Facebook.  

Ég er svo yfir mig ánægður með hvað hún hefur verið dugleg á Facebook. Hún 

hefur komið með flottar innlagnir, góða greiningu og verið dugleg að hvetja 

samnemendur sína áfram með hrósi og skemmtilegum vangaveltum. Kannski 

virka þessi umræðuþræðir bara ágætlega. (Rannsóknardagbók, 2. nóvember, 

2017)  
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Það er einnig áhugavert fyrir miðaldra kennara að sjá hvernig nemendur mínir túlka það sem 

þeir eru að lesa og hvernig þeir tala saman um efnið, hversu duglegir þeir eru að hrósa hvert 

öðru fyrir greiningarnar sem settar voru inn. Eitthvað sem við kennarar erum kannski ekki 

nógu góðir í. Stúlka: ,,Vel skrifað um fóstureyðingar og þú segir svo vel frá“ (Facebook-

umræða, 10. september,2017). Stúlka: ,,Frábær grein og flott dæmi sem þú tekur. Hún er 

löng en þú útskýrir þetta svo vel hvernig það er að eiga minna í Bandaríkjunum“(Facebook-

umræða, 13. september, 2017).  

Þegar ég renni yfir umræðuna sem var á Facebook þá sé ég hvað þeir nemendur sem 

tóku þátt höfðu mikið upp úr þessu. Þarna voru þeir að velta fyrir sér sjónarhornum sem eru 

þeim mjög framandi. Það er sérstaklega áberandi þegar þeir eru að fást við skoðanir múslima 

á því hvað er að gerast í heiminum. Þarna voru þeir að sjá hvað 16 ára múslímsk stúlka segir 

um líf sitt eða afstöðu sína til ISIS. Það er einnig áhugavert hve duglegir þeir voru að setja sig 

í spor fólks í öðrum menningarheimum. Gott að sjá að nemendur voru sorgmæddir að lesa 

um morð á svörtum Bandaríkjamönnum og hve margir svartir Bandaríkjamenn eru hræddir 

við lögregluna. Einnig var gott að sjá hversu reiðir nemendur mínir voru yfir hreyfingu eins og 

Ku Klux Klan eða hve hissa þeir voru þegar þeir sáu að múslimastúlkur eru að hlusta á Taylor 

Swift og múslimastrákar halda með Manchester United og borða Kentucky Fried. Það má 

eiginlega sjá að allur tilfinningaskalinn komi fram hér. Því má segja að þeir sem tóku virkan 

þátt höfðu mikið upp úr þessu en þeir sem voru óvirkir fengu lítið úr þessari kennsluaðferð.  

4.4 Fyrirlestrar mínir í skólanum 

Mikilvægur þáttur í sögukennslu, að mínu mati, er það að segja sögur. Mér finnst það oft 

vanmetið kennsluform. Fyrirlestrar hafa á undanförnum árum fengið frekar slæma 

umfjöllun. Fyrirlestrar eru mikilvægir þó ekki megi ofnota þá frekar en aðrar kennsluaðferðir. 

Einu sinni í viku var ég með þátttökufyrirlestur. Markmiðið var að tengja efnið saman, spjalla 

við nemendur, sýna myndbrot og annað til að fá fjölbreytta sýn á efnið. Einnig var markmiðið 

að auka áhuga nemenda fyrir efninu, gera efnið aðgengilegt og skemmtilegt. Mikil áhersla 

var á fjölbreyttar sögur. 

4.4.1 Upplifun nemenda af fyrirlestrum mínum í skólanum 

Eftir að umfjöllun um íslam lauk voru nemendur spurðir hvort fyrirlestrar mínir hefðu hjálpað 

þeim að skilja efni áfangans betur. Nemendur voru sammála um að fyrirlestrar mínir í 

skólanum hefðu hjálpað þeim að skilja efni áfangans betur. Um 73% þeirra sögðu að 

fyrirlestrarnir hefðu hjálpað þeim mjög mikið en um 27% sögðu að þeir hefðu hjálpað þeim 

frekar mikið. 
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Það er ekki annað hægt að segja en að nemendur hafi verið ánægðir með fyrirlestra 

mína í skólanum eins og kemur fram í opnu spurningunum. Einn nemandi sagði: 

,,Miðvikudagarnir voru þeir skemmtilegustu, fyrirlestrarnir voru skemmtilegir, áhugaverðir 

og fræðandi. Maður var alltaf með athyglina á kennarann og það var að hann spurði 

nemendur.“ Annar sagði: ,,Mér fannst það hjálpa mjög mikið, gaman að sjá líka hvað 

kennarinn hefur mikinn áhuga á efninu sem gerir fyrirlestrana áhugaverða.“ Að þessu sinni 

komu engar ábendingar um hvað mætti fara betur þó nefndu margir að kennari mætti halda 

fleiri fyrirlestra. 

Í viðtölunum voru nemendurnir fjórir einnig mjög ánægðir. Einn nemandi sagði: 

,,Alveg nauðsynlegt að kennarinn súmmi upp og tengi efnið saman. Mætti vera oftar.“ Annar 

benti á að það væri gott að kennari fyllti inn í eyðurnar. Hér þarf að hafa í huga að nemendur 

sátu á móti mér og það var eflaust erfitt fyrir þá að koma fram með harða gagnrýni við slíkar 

aðstæður.  

Hér er upplifun nemenda skýr, þeir voru hrifnir af fyrirlestrum mínum í skólanum og 

ánægðir með hvernig ég kom efninu frá mér. Það eru því skýr skilaboð til mín að halda áfram 

að nota þessa kennsluaðferð. 

4.4.2 Upplifun kennara 

Það að halda fyrirlestra er eitthvað sem ég hef stundað í ansi mörg ár, þannig að hér er ég á 

heimavelli. Mér líður vel í fyrirlestrum og hef mjög mikinn áhuga á efninu og gæti eflaust 

talað endalaust. Svona hugsaði ég þetta í byrjun skólaársins: 

Einu sinni í viku legg ég inn einhver atriði sem ég tel vera mikilvæg. Í þessum tíma 

talaði ég um landnámið og hvernig það fór fram. Aðferðin var þátttökufyrirlestur, 

þar sem sýnd voru brot úr myndinni Pochahontas. Rætt var um hvað sé satt í 

þeirri sögu og hvað er tilbúningur. Þaðan var hægt að ræða um mikilvægi góðra 

heimilda, T.d. byggir mikið að vitneskju okkar um Jamestown af ævisögu John 

Smiths, er hún rétt, eru þetta ýkjur og slíkt. Það urðu góðar umræður um efnið, 

mörgum stúlkum í hópnum fannst ég vera að skemma æskuminninguna um 

Pochahontas, sem einmitt er markmið sagnfræðinnar að komast sem næst 

sannleikanum með þeim heimildum sem liggja fyrir. Tíminn var mjög 

skemmtilegur sem segir mér að góður þátttökufyrirlestur getur hentað mjög vel 

þó ekki megi ofnota kennsluaðferðina frekar en aðrar kennsluaðferðir. 

(Rannsóknardagbók, 30. ágúst, 2017)  

Breytingin er samt sú að núna átti ég að tala helmingi minna en áður. Hvað gera bændur þá? 

Þetta reyndist mér mjög erfitt en ég var strangur við mig ég fékk bara 50 mínútur á viku. Því 
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var ég óvenju óöruggur haustið 2017, komst illa yfir það sem ég vildi segja og þurfti að sleppa 

mörgu. 

 Lenti í tímaþröng með stækkun Bandaríkjanna, hefði þurft meiri tíma til að 

útskýra þetta. Nemendur hefðu þurft að fá ítarlegri útskýringar en þeir fengu. 

Hér reynir á að halda mig innan þeirra tímamarka sem ég gaf mér í upphafi 

verkefnisins. (Rannsóknardagbók, 13. september, 2017) 

Ég fann það samt haustið 2018 þá gekk þetta betur og ég var einbeittari en árið áður. Þrátt 

fyrir innri togstreitu og slæma umræðu í samfélaginu um gildi fyrirlestra þá eru nemendur 

mínir ánægðir með þá. Ég er einnig ánægður með að halda fyrirlestra, mér finnst þeir vera 

skemmtilegir og þar fæ ég að láta ljós mitt skína. Það var góð ráðstöfun að fækka 

fyrirlestrunum en það var líka góð ráðstöfun að vera stundum með þá í skólastofunni. 

4.5 Samvinnuverkefni 

Samvinnuverkefnin voru kjarninn í þeim breytingum sem gerðar voru á áfanganum. Hér var 

notað samvinnunám byggt á hugmyndafræði verkefnamiðaðs náms og samkomulagsnáms. 

Tvö stór verkefni voru unnin, eitt um Bandaríkin og eitt um íslam. Ég lagði áherslu á að færa 

valdið frá kennara til nemendanna, taka upp nemendamiðað nám og gera námið 

hæfnimiðaðra. Um það bil helmingur af öllum kennslustundum í skólanum voru notaðar í 

samvinnunámið, tvær kennslustundir á viku. Því var mikið undir hér. Haustið 2017 notaði ég í 

fyrsta skipti samkomulagsnám. Það fylgdi þessu sambland af miklum áhuga og óöruggi.  

Ég verð að viðurkenna að ég er hreinlega ekki viss hvernig þetta muni ganga. 

Þegar ég útskýrði fyrir nemendum hvað við ætluðum að gera og að þau fengu að 

ráða því efni sem þau vildu takast á við ásamt því að ráða hvernig lokaafurðin 

væri þá urðu margir hissa. Ég gat ekki betur séð en að óöruggi hafi verið í 

andlitum margra nemenda. (Rannsóknardagbók, 30. ágúst, 2017) 

Samkomulagshlutinn gekk vel. Nemendur vissu ýmislegt um málefnin og voru nokkuð fljótir 

að finna hvað þá langaði að skoða nánar.   

Í dag hófumst við handa á samvinnunáminu. Í upphafi verður unnið undir 

leiðsögn samkomulagsnáms. Ég lagði upp með að við ætlum að ræða þann 

klofning sem á sér stað í bandarísku samfélagi. Ég skipti hópnum í smærri hópa 

og þau skrifuðu allt sem þau vissu um klofninginn. Var það all nokkur listi. Síðan 

komu fulltrúar hópana upp og skrifuðu listann sinn upp á töflu. Síðan fórum við 

saman yfir þættina og strokuðum út það sem var eins á milli lista. Við enduðum 
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með ágætan lista. Greinilegt var að þau höfðu einhverjar hugmyndir um efnið. 

Svo kom einn nemandi upp á töflu sem skrifari og nemendur stungu upp á 

spurningum sem þeir vildu fá svar við. Reyndist listinn vera 20 spurningar. Allar 

spurningarnar voru mjög góðar. Við kennarar teljum alltaf að spurningarnar 

verða að koma frá okkur. Þau eru fín í slíku, með smá hjálp. (Rannsóknardagbók, 

30. ágúst, 2017) 

Í næsta tíma héldum við áfram og ræddum þær 20 spurningar sem nemendur höfðu áhuga á 

að fá svör við.  

Í þessum tíma var haldið áfram með samkomulagið. Ég setti upp á töflu þær 20 

spurningar sem þau vildu fá svör við. Síðan var kosið þangað til að eftir stóðu 6 

spurningar. Þurftum við að kjósa fjórum sinnum. Hægt var að leyfa þeim sem 

voru mættir að vera þar sem áhugi þeirra lá. Það vantaði nokkra og ég þarf að 

tala við þá og finna þeim pláss þegar þeir mæta. Þetta er alltaf stóra vandamálið 

með samvinnunám, það vantar alltaf einhverja. Nemendur unnu svo áfram að 

forma spurningar. Ég gekk á milli og spjallaði við hópana. Hlutirnir fóru að skýrast 

en hóparnir voru misöruggir í því sem þeir voru að gera. Þau eru ekki vön að 

vinna svona. (Rannsóknardagbók, 7. september, 2017) 

Ég var ótrúlega ánægður með listann yfir þær spurningar sem nemendur völdu sér að svara. 

Þetta voru svo spurningarnar sem nemendur vildu svara og þeir sem völdu sér ákveðna 

spurningu enduðu saman í hóp (Viðauki O). 

 Af hverju er stór hluti Bandaríkjamanna á móti fóstureyðingum? 

 Af hverju styður stór hluti Bandaríkjamanna byssueign? 

 Af hverju fremja svartir fleiri afbrot en hvítir? 

 Af hverju er svona mikið kynþáttahatur? 

 Af hverju eru refsingar svona harðar? 

 Af hverju vann Trump og hvernig tengist þjóðernishyggja því?  

Allt saman áhugaverðar spurningar og ég er ekki viss um að ég hefði getað komið með 

betri spurningar sjálfur, sem segir mér að það að færa valdið til nemenda getur virkað vel. Ég 

þurfti mikið að setjast niður með einstaka hópum sem er mikilvæg vinnuaðferð í 

verkefnamiðuðu námi og spjalla við þá, hvetja, reka áfram og skýra hugtök og sögulega 

atburði. Þessi samtöl voru einstaklega skemmtileg og þarna fór fram gott nám.  
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Ég kom að einu borðinu í dag þar voru strákar í meirihluta, verið var að velta fyrir 

sér sigri Trumps og þjóðernishyggju. Þeir höfðu mikinn áhuga að vita hvernig 

bandaríska stjórnkerfið virkaði. Ég, glaði stjórnmálafræðingurinn, útskýrði fyrir 

þeim uppbyggingu stjórnkerfisins og vald forsetans. Þeir þurftu mikið að spyrja 

og dvaldi ég lengi í þessum samræðum. Ekki oft sem ég fæ næði til að tala við 

smærri hópa um efni sem nemendur vilja fá svar við. (Rannsóknardagbók, 14. 

september, 2017) 

Það er auðveldara að ná til þeirra í litlum hópum en í stórum, þeir sem tjá sig lítið í stóra 

hópnum tjá sig þarna. Einnig voru nemendur tilbúnari að spyrja ef eitthvað var óskýrt. Þetta 

var ég að hugsa á þessu stigi í ferlinu: 

Flestir unnu vel og voru að safna heimildum, ég gekk á milli og ræddi stöðuna. 

Nokkrir voru lítt með og unnu lítið. Ég spjallaði við þá og hvatti áfram. Flestir tóku 

við sér. Það undirstrikar það hve mikilvægt er í svona vinnu að ganga og milli og 

spjalla. Það var ágætur kraftur í flestum. Þau voru mikið að spyrja um 

áreiðanleika heimilda. (Rannsóknardagbók, 11. september, 2017) 

Ferlið byrjaði vel og voru nemendur áhugasamir og ágætlega virkir. Skoðum næst hvað 

nemendur sögðu sjálfir. 

4.5.1 Upplifun nemenda af samvinnunámi 

Nemendur voru spurðir hvort vinnan við samvinnuverkefnin hefði hjálpað þeim að skilja efni 

áfangans betur? Eftir að umfjöllun um Bandaríkin lauk (sjá mynd 4) sögðu tæplega 73% 

nemenda að vinnan við samvinnuverkefnið hefði hjálpað mjög mikið eða frekar mikið að 

skilja efnið betur. Rúmlega 27% töldu að vinnan í samvinnuverkefnunum hefði frekar lítið 

eða mjög lítið hjálpað sér að skilja efnið betur. Eftir að umfjöllun um íslam lauk þá sögðust 

rúmlega 62% nemenda að vinna við samvinnuverkefnið hefði hjálpað þeim mjög mikið eða 

frekar mikið að skilja efni áfangans. Tæplega 38% töldu að vinna við samvinnuverkefnið hefði 

hjálpað þeim frekar lítið eða mjög lítið að skilja efni áfangans betur. 
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Mynd 4. Samvinnuverkefni og skilningur 

Nemendur voru spurðir eftir að umfjöllun um íslam lauk: Finnst þér þú hafa meiri áhuga ef 

þú ræður efnisvalur sjálf/ur í verkefnavinnu? Rúmlega 79% nemenda sögðu að það að ráða 

efnisvali hefði mjög mikið eða frekar mikil áhrif á áhuga þeirra í verkefnavinnu. Rúmlega 20% 

töldu að það að ráða efnisvali í verkefnavinnu hefði frekar lítil eða mjög lítil áhrif á áhuga 

þeirra í verkefnavinnu.  

Þegar nemendur voru spurðir í opnu spurningunum um hvernig samvinnuverkefnin 

gengu og hvernig mætti bæta þau þá voru þeir nokkuð jákvæðir eins og sést hér að ofan. 

Einn nemandi sagði: ,, Finnst geggjað að fá að velja sitt efni, opnar verkefnið.“ Annar sagði: 

,,Það var mjög gott og var gaman að fá frelsi til að velja efni sem maður tók fyrir.“ Það sem 

helst var að trufla nemendur var það sem oft fylgir samvinnuverkefnum, eins og einn 

nemandi sagði: ,,Mér finnst það hafa gengið bæði vel og illa, sérstaklega slæmt þegar maður 

lendir með fólki sem gerir lítið sem ekkert og er alveg sama en um leið og það er frábært 

þegar góð samvinna gengur vel.“ 

Flestir nemendur voru hlynntir því að fá að ráða hvaða efni er tekið fyrir og hver 

lokaafurðin væri, einn nemandi sagði: ,,Já algjörlega, meira frelsi meiri áhugi.“ Annar sagði: 

,,Já þá þurfum við að leggja höfuð í bleyti og kynnum okkur efnið betur.“ Einhverjir voru 

algjörlega mótfallnir því að nemendur ættu að ráða sjálfir hvað væri gert og hverju væri 

skilað. Einn nemandi sagði: ,,Mér finnst það ekki, þegar maður hefur takmarkaðan skilning á 

efninu er erfitt að ákveða efni.“ Annar sagði: ,,Nei annars færi allt í rugl.“ 

Nemendurnir fjórir sem komu í viðtal voru allir sammála um að það hafi verið 

áhugavert að ráða sjálf. Flestir sögðu að þessu fylgdi dálítið kaos og erfitt að fá alla með. Þeir 

nefndu að þeir væru ekki vanir að ráða og því væri erfitt að takast á við verkefni þar sem 
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valdið væri hjá þeim. Einnig töluðu þeir um að ef hópurinn væri góður þá væri virkilega 

gaman að ráða en annars væri það dálítið erfitt. 

Þegar upplifun nemenda er skoðuð þá eru viðbrögðin blendin. Eftir 

samvinnuverkefnið um Bandaríkin var samt mikill meirihluti ánægður. Ánægjan minnkar svo í 

samvinnuverkefninu um íslam. Ástæðan fyrir því er að mínu mati er að lokaspretturinn var í 

annarlok og mikið að gera hjá nemendum á þeim tímapunkti og erfitt að ná upp góðri 

einbeitingu. Gagnrýni þeirra virðist fyrst og fremst snúast um samvinnu frekar en það form 

sem var á henni. Yfirleitt voru nemendur ánægðir með að ráða yfir efnisvali og lokaafurð og 

töluðu um að það yki áhuga þeirra á efninu. Því þarf að vinna betur með samvinnuhlutann. 

Hvernig má styðja við góða samvinnu? Hvernig er hægt að koma upp samskiptareglum innan 

hópsins? Er það hægt?  

4.5.2 Upplifun mín af samvinnunáminu 

Fyrri hlutinn í ferlinu gekk vel, eins og kemur fram hér að framan. Þegar líða fór á ferlið þá 

fóru að koma upp vandamál. Vandinn í samvinnunámi er alltaf sá sami, þeir sem vinna lítið 

og rekast illa í hópastarfi.  

Áfram hélt samvinnan. Nú komu í ljós þau vandamál sem fylgja oft samvinnunni, 

léleg mæting og lítil vinna sumra. Þetta skapar pirring í sumum hópum. Fjórir 

hópar virðast vinna vel og hef ég ekki orðið var við vandræði. Einn hópur hefur 

verið þannig að mæting er ágæt en samtalið innan hópsins hefur ekki verið nógu 

gott. Einum meðlimnum finnst hann vera útundan og skilur ekki samtalið innan 

hópsins. Greinilegt er að ég þarf að tala við þau. Hinn hópurinn sem er í 

vandræðum er vegna lélegrar mætingar. Það er erfitt að takast á við það. 

(Rannsóknardagbók, 25. september, 2017) 

Vinnupallarnir sem ég notaði til að auka virkni nemenda voru Google skjöl sem ég var 

þátttakandi í með hverjum hópi og skil á heimildaeyðublaðinu, allt hluti af einkunn en metin 

á einstaklingsgrunni. Hér þurfti ég mikið að beita mér. Í einhverjum hópum voru nemendur 

sem unnu lítið og mættu illa. Ég talaði oft við viðkomandi, sem skilaði oft árangri en stundum 

of litlum árangri. Þetta er mjög gremjulegt fyrir þá sem vinna með viðkomandi og þreytandi 

fyrir kennarann. Þetta verður oft til þess að nemendur og kennarar eru á móti 

samvinnunámi, sem er vont því að einn að mikilvægustu þáttum í námi sem á að undirbúa 

nemendur okkar fyrir framtíðina er að geta unnið með öðrum. Á heimildaeyðublaðið skráðu 

nemendur hvaðan þeir sóttu upplýsingarnar og hvað þeir tóku. Eyðublaðinu var svo skilað 

áður en vinnu við samvinnuverkefnið lauk og kennari mat þá vinnu með ákveðnum 
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matskvarða. Þessi hluti gekk vel. Ég fékk vel útfyllt eyðublöð frá flestum nemendum. Sem 

sagði mér að upplýsingaöflunin hefði gengið vel.  

 Lokaskilin í samvinnunáminu voru misgóð. Úr Bandaríkjahlutanum reyndist erfitt að 

fá þau til að skila á öðru formi en með Power Point flutningi, þrátt fyrir mikinn þrýsting frá 

mér. Í íslamhlutanum bannaði ég hreinlega Power Point og önnur slík forrit. Það varð til þess 

að lokaafurðin varð mun áhugaverðari. Einn hópurinn ákvað að komast í samband við unga 

múslima og spyrja þá nokkurra spurninga um áhugamál og slíkt. Niðurstöðurnar voru bæði 

myndband sem sýnt var svo frammi á gangi skólans og veggmynd þar sem svör þeirra komu 

fram. Niðurstaða hópsins var að ungir múslimar væri nú einfaldlega eins og vestrænir, með 

svipuð áhugamál.  

Nokkrir aðrir hópar voru einnig með áhugaverða lokaafurð en einn hópurinn hrundi 

alveg og varð ég að grípa inn í á lokametrunum svo ekki færi illa. Þannig að hér eru 

tilfinningar kennara blendnar, sumt gekk mjög vel en annað gekk ekki nógu vel. 

4.5.3 Frá nákvæmum leiðbeiningum yfir í samkomulags markmið 

Ég greindi gögnin sem ég safnaði á rannsóknartímabilinu og sá að fyrirmæli og leiðbeiningar 

mínar höfðu breyst frá fyrri árum. Haustið 2015 áður en farið var í breytingar, voru 

leiðbeiningar mínar mjög nákvæmar (Viðauki P) þar er sagt hvaða efni skal tekið fyrir, 

hvernig skal unnið, hve langt allt saman á að vera, hver lokaafurðin á að vera og hvernig allt 

verður svo metið. Haustið 2017 þá er ekkert slíkt leiðbeiningablað. Allt er háð samkomulagi 

milli mín og nemenda og milli nemendanna sjálfra. Ég var samt með leiðbeiningablað fyrir 

sjálfan mig (Viðauki R).  

Hér er einnig erfitt að gefa út matskvarða fyrirfram þar sem lokaafurðirnar geta verið  

svo ólíkar, ef allt heppnast vel. Ég notaði samt matskvarða (Viðauki B) til að ramma inn fyrir 

nemendur og mig hvernig vinnan skuli metin. Matsþættirnir voru eftirtaldir: 

 Skýr uppsetning og góð frásögn. 

 Ígrundun út frá heimild. 

 Raddir múslima heyrast. 

 Áhugaverð og skýr miðlun. 

 Fjölbreytni og gæði heimilda. 

 APA heimildakerfið.  

Eins og sést hérna þá er þetta mjög opið og hægt að tengja við allskonar lokaafurðir. Til 

að athuga hvort aukið vægi í hæfniþjálfun skilaði sér þá voru tvö hæfnipróf (Viðauki S). Þar 
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var um að ræða fréttir frá svæðunum sem verið var að vinna með og áttu nemendur að 

greina sögulegan bakgrunn fréttanna. Þeir máttu vera með öll gögn og einnig máttu þeir 

nota símann sinn. Meðaleinkunn úr hæfniprófi eftir umfjöllun um Bandaríkin var 6,9 og 7,5 

eftir umfjöllun um íslam. Nemendur voru einnig spurðir, eftir að umfjöllun um íslam lauk, 

hvort þátttaka í áfanganum hefði hjálpað þeim að skilja fréttir frá svæðunum betur? 

Rúmlega 93% nemenda töldu að þátttaka í áfanganum hafi aukið skilning þeirra á fréttum frá 

svæðunum mjög mikið eða frekar mikið og tæplega 7% töldu að þátttaka í áfanganum hefði 

hjálpað sér frekar lítið eða mjög lítið að skilja fréttir frá svæðunum.  

Almennt er hægt að segja að samvinnuhlutinn hafi gengið ágætlega. Í fyrri hluta ferlisins 

þá gekk mjög vel. Nemendur völdu sér fjölbreytt og áhugaverð viðfangsefni og vildu fá svör 

við áhugaverðum spurningum. Upplýsingaöflunin gekk vel, og notuðu nemendur fjölbreyttar 

og áhugaverðar upplýsingar, þetta sást vel þegar nemendur skiluðu 

heimildavinnueyðublöðunum (Viðauki A). Bæði ég og nemendur mínir eru sammála um að 

þegar samvinnunám virkar vel þá er þetta frábær leið til að læra. Við erum einnig sammála 

um að vandinn við samvinnunám er ætíð samvinnan sjálf, samskipti milli meðlima hópsins, 

vinnuframlag einstaklinga og léleg mæting. Hér þarf kennarinn að koma sterkt inn og sætta 

þá ósáttu og hvetja nemendur til dáða. Það er verkefni sem alltaf er áskorun og engin ein 

einföld lausn er á.  

 

 

 



 

61 

5 Umræða 

Í umræðukaflanum verður leitast við að svara því hvernig nýta má blandað nám til að gera 

nám nemenda hæfni- og nemendamiðaðra. Ég mun velta því fyrir mér hvort það að setja 

fyrirlestrana á netið hafi virkað og hvort það sé þörf á að vera með þá líka í skólastofunni. 

Einnig mun ég skoða hvort tekist hefur að láta raddir nemenda minna heyrast betur, hvort 

sem um er að ræða í skólastofunni eða á netinu. Ég mun meta hvort nám nemenda minna 

hafi verið hæfni- og nemendamiðað í samvinnunáminu. Ég mun velta því fyrir mér hvort 

vinnupallanir sem ég notaði héldu. Að lokum mun ég reyna að svara því hvort blandað nám 

almennt geti stutt hæfni- og nemendamiðað nám og hvort einhverjar neikvæðar afleiðingar 

geti fylgt blönduðu námi. 

5.1 Fyrirlestrar á netinu og í skólastofunni 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að fá meiri tíma í skólanum til að sinna hæfni- og 

nemendamiðuðu námi. Til þess að það væri hægt þurfti að velta fyrir sér fyrirlestrum sem 

kennsluaðferð.  

Fyrirlestrarformið hefur verið umdeilt á síðastliðnum árum. Talað er um að 

kennsluaðferðin hafi verið ofnotuð lengi í skólastofunni. Þetta á sérstaklega við í sögukennslu 

þar sem það er svo auðvelt að segja bara söguna fyrir framan áheyrendahóp (Barton og 

Levstik, 2004; Banks, 2008; Lyons, 2009). Ég velti því lengi fyrir mér hvort ég ætti að hætta 

alveg með fyrirlestra, fækka þeim eða halda áfram í því fari sem ég hef verið í. Í raun fannst 

mér það að beyta engu ekki vera valkostur, ég vildi breyta. Því voru valkostirnir í raun tveir. 

Fyrst velti ég fyrir mér að taka upp myndbönd og setja alla fyrirlestrana á netið. Það að senda 

fyrirlestrana heim er byggt á hugmyndum þeirra sem aðhyllast vendikennslu. Þar sem 

innlagnir og fyrirlestrar eru sendir heim en nemendamiðað nám er stundað á skólatíma 

(Bishop og Verleger, 2013). Vandinn við þessa nálgun er að nemendum getur fundist 

námsefnið verða þurrt og leiðinlegt á myndbandsformi (Snyder, Paska og Besozzi, 2014) og 

mörgum nemendum finnst að skólinn sé þarna að ryðjast inn á sinn fjölskyldutíma (Snow, 

2016). Því meira sem ég hugsaði um þetta þá fannst mér þessi leið ekki ganga upp. Ég vissi 

líka að ég hef gaman af að flytja fyrirlestra og þeir hafa verið óaðskiljanlegur hluti af mér sem 

kennara. Einnig fannst mér að ef ég sendi alla fyrirlestrana heim þá myndi ég missa yfirsýn á 

þekkingarhluta námsins.  

Þá var að skoða leið tvö, að senda hluta af fyrirlestrunum heim. Ég hafði í huga að 

sumir nemendur vilja hafa kennarann fyrir framan sig og finnst fyrirlestrar vera áhugaverðari 

þannig en á myndbandi (Snyder, Paska og Besozzi, 2014). Þannig að niðurstaða mín var að 
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senda heim fyrirlestra  þar sem farið var yfir sögu svæðanna í stuttu máli og vera svo með 

fyrirlestur einu sinni í viku í skólanum. Þar sem ég ætlaði að tengja efnið saman fyrir 

nemendur og til að auka áhuga þeirra á námsefninu.  

Nemendur voru mjög ánægðir með myndböndin og horfðu á þau eins og sést hér að 

framan, og þeim fannst þau hjálpa sér að skilja efnið betur. Nemendum fannst gott að geta 

horft á myndböndin á þeim tíma sem hentaði þeim, að geta stoppað myndböndin og byrjað 

aftur að hentugleik. Það hentaði þeim vel að geta horft á myndböndin aftur. Þeir nemendur 

sem eru lesblindir sögðu að í fyrsta skipti næðu þeir tökum á svona lesáfanga. Þetta er tilraun 

til að koma til móts við þarfir einstaklingsins sem Tomlinson (2014) telur skipta svo miklu 

máli. Því má segja að sá hluti hafi heppnast vel. Þetta virðist ekki vera upplifun bandarísku 

nemendanna sem nefndir eru fyrr í ritgerðinni, sem fannst myndböndin þurr og leiðinleg og 

töldu að þar væri skólinn að ryðjast inn í fjölskyldutíma þeirra (Snyder, Paska og Besozzi, 

2014; Snow, 2016). Einkunnir á þekkingarprófunum hækkuðu ef borið var saman við próf 

fyrir breytingu, svo ekki hrakaði þekkingu nemenda miðað við þá mælikvarða sem notaðir 

voru. Prófin sem nemendur tóku eftir að þeir horfðu á myndböndin sýndu að þeir náðu 

megin inntakinu.  

Eitt er það sem erlendir fræðimenn, sem eru að rannsaka framhaldsskóla, tala lítið um 

er léleg mæting nemenda. Ég get sagt út frá reynslu minni eftir margra ára kennslu í 

íslenskum framhaldsskóla að léleg mæting nemenda er alvarlegt vandamál og að mínu mati 

eitthvað sem ógnar því starfi sem þar fer fram. Það að senda fyrirlestrana á netið varð til 

þess að áhorfið var meira en mæting í kennslustundirnar hjá mér á meðan á rannsókninni 

stóð. Með því að setja fyrirlestrana á netið þá náði ég til fleiri nemenda en áður. 

Mikil ánægja var hjá nemendum með fyrirlestra mína í skólanum. Þeir bentu á að þar 

næði ég að útskýra dýpra og tengja saman eitthvað sem oft erfitt er að koma til skila á 

myndböndunum. Þar, sögðu nemendur, gat ég fyllt í þær eyður sem þeir upplifðu vera á 

fyrirlestrum á myndbandsformi.  

Ég mun halda áfram að vera með fyrirlestra þó ég hafi fækkað þeim til muna. Ég tel 

nauðsynlegt að kennarinn fái tækifæri til að skína, hann fái tækifæri til að sýna nemendum 

hve mikinn áhuga hann hefur á efninu og þar fær hann tækifæri til að smita nemendur með 

áhuga sínum, eitthvað sem erfitt er með öðrum kennsluaðferðum. Það er ekki hægt að segja 

annað en að þessi hluti hafi heppnast vel og ég hef hug á að nota þessa aðferð í öðrum 

áföngum vonandi með sambærilegum árangri. 

Að lokum má segja það að þessi blanda að vera með hluta af fyrirlestrunum á netinu 

og hluta í skólastofunni hafi virkað vel og ánægja var bæði hjá mér og nemendum mínum 

með blönduna.  
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5.2 Raddir nemenda í skólastofunni og á netinu 

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að gefa nemendum meira pláss til að tjá sig. Ég 

hafði áhuga á að auka samtalið á netinu og í skólastofunni. Svo að fjölbreytt samfélag þrífist 

sem best þá er mikilvægt að hlusta á raddir allra (Soares, 2010; Banks, 2010). Í gegnum tíðina 

hefur skólinn lítið hlustað á raddir nemenda. Ef við ætlum að byggja samfélag okkar á 

lýðræði og lýðræðislegum vinnubrögðum þá þarf að hlusta á nemendur eins og skýrt kemur 

fram í aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ef 

nám á að vera nemendamiðað þá þarf að hlusta á þessar raddir. 

Umræðuþræðir er góð leið til að brjótast út úr skólastofuforminu. Koma umræðunni út 

á meðal nemendanna sjálfra. Þar geta nemendur sem sjaldan tjá sig í skólastofunni, fengið 

tækifæri til að láta ljós sitt skína (Westmann, 2014: Lyons, 2009). Einnig benda þeir, sem hafa 

rannsakað notkun umræðuþráða í kennslu, á að nemendur verða virkari og áhugasamari 

(O´Brian, Lawrence og Green, 2014). Því var ég spenntur fyrir því að prófa þetta kennsluform. 

Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum þá var tiltölulega margir nemendur frekar 

ósáttir við umræðuþræðina. Margir nemendur bentu á að umræðuþræðirnir væru of margir, 

erfitt væri að finna heimildir, of margir í þeirra hóp væru óvirkir og það væri svo erfitt að 

muna eftir þessu þar sem þetta átti að gera heima. Einhverjir nemendur voru þó ánægðir og 

mjög virkir í umræðunni. Lyons (2009) komst að því að nemendur sem voru feimnir í 

skólastofunni voru duglegir að tjá sig á umræðuþráðum. Það sama gerðist hjá mér. 

Nemendur sem lítið höfðu tjáð sig í skólastofunni fóru á flug í umræðuþráðunum. Það er 

einnig áhugavert að renna yfir umræðuna á Facebook og sjá hve oft umræðan var flott. 

Nemendur komu með skemmtileg sjónarhorn, gátu sett sig í spor fólks á framandi slóðum og 

sýndu samúð gagnvart fólki í erfiðri aðstöðu.  

Hér virðist þátttaka vera lykilatriðið. Þeir nemendur sem tóku þátt í umræðuþráðunum 

voru mjög virkir og áhugasamir sem passar við niðurstöðu bandarísku fræðimannanna. Það 

sem ekki kom fram í gögnum Bandaríkjamannanna er hve margir tóku ekki þátt í 

umræðunni. Ég hef oft orðið var við það þegar ég les rannsóknir á bandarískum 

framhaldsskólum að það að nemandinn skili ekki verkefnum sínum eða hvað þá mætti ekki í 

tíma virðist ekki vera neitt til að tala um og því hægt að áætla að það sé ekki vandamál þar. 

Hér gæti því útskýringin einfaldlega verið menningamunur. 

Skýringin getur einnig verið að íslenskir framhaldsskólanemar eru ekki vanir að nota 

umræðuþræði í sínu námi. Ég veit ekki um neinn kennara í mínum skóla sem notar þá þannig 

að framlag nemenda gildir til einkunnar. Því hlýtur það að vera mín áskorun að undirbúa 

nemendur mína betur undir vinnu með umræðuþræðina. Ég þarf að ræða betur við þá um 

kennsluaðferðina og hvernig hún styður það að nemendur þrói með sér sjálfstæða rödd. 
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Einnig þarf ég að þreifa mig áfram með hve margir þeir eiga að vera og hvaða efni henti best 

þar. Næst þegar ég kenni áfangann þá ætla ég að vera með þrjár umræður um Bandaríkin og 

þrjár um íslam. 

Ég vildi líka heyra meira í nemendum í skólastofunni. Í gegnum árin hef ég markvisst 

dregið nemendur mína í umræður og oft hefur það gengið ágætlega. Það verður þó að 

viðurkennast að oft eru þetta umræður milli mín og nokkurra nemenda, stærsti hlutinn er 

ávallt hljóður. Því vildi ég finna leið svo að raddir sem flestra myndu heyrast. 

Það að senda fyrirlestrana heim gerði mér kleift að taka góðan tíma í samtalið í 

skólanum. En það er ekki nóg að taka sér tíma og stilla upp í hring í fjölmennum hópi. Finna 

þarf leið til að þar fari fram merkibært og áhugavert samtal. Nú hef ég farið í gegnum þrjár 

annir með hringnum. Ég hef breytt honum frá því að fást við of flókið efni yfir í að fara í efni 

sem er einfaldara og auðveldara að vinna með. Ég hef breytt innlögn nemenda frá því að 

vera flutningur, sem oft var bara lesinn, yfir í samtal þar sem tvö ólík sjónarhorn takast á. Í 

upphafi gekk hringurinn ekki vel, nemendur voru ósáttir, fannst þetta erfitt, fannst þeir vera 

nánast naktir fyrir framan aðra, eins og einn nemandi benti mér á. Á þeim tímapunkti var 

mæting í hringinn ekki góð, eflaust vegna þess að nemendur voru óöruggir og fannst erfitt að 

sitja í hringnum. Eftir breytingu þá batnaði mætingin og nemendum virtist líða betur í 

hringnum en áður. Stór hluti nemenda töldu að hringurinn hefði hjálpað sér að skilja efnið 

betur. Umsagnir nemenda voru oftast jákvæðar þó sumir bentu á að þeim fyndist þetta 

óþægilegt og það væri leiðinlegt að hlusta á aðra nemendur lesa upp efni. Nokkrum sinnum 

lentum við í erfiðleikum þegar þeir sem áttu að vera með innlögn mættu ekki og ég þurfti að 

hoppa inn í og fjalla um efnið og stjórna umræðu.  

Þrátt fyrir þetta finnst mér hringurinn vera vel heppnaður. Það er áhugavert að skoða 

þá breytingu sem átti sér stað milli þess þegar umfjöllun um Bandaríkin lauk og þegar 

umfjöllun um íslam lauk. Nemendur virtust hafa tekið hringinn í sátt þegar leið á önnina. Ég 

held að aðalástæðan sé sú að nemendur voru orðnir þjálfaðri í seinni hlutanum. Ég sá að 

andrúmsloftið var afslappaðra og umræðan líflegri.  Á haustönn 2018 ákvað ég að nota 

hringinn bara í umfjölluninni um Bandaríkin. Mér til undrunar voru margir nemendur ósáttir 

við það og hefðu vilja hafa hann líka þegar fjallað var um íslam, eitthvað sem ég ætla að gera 

næsta haust.  

Þrátt fyrir að stundum hafi nemendur verið illa undirbúnir og sumir bara lesið upp þá 

voru oftar en ekki skemmtilegar umræður og mikið hlegið, sem alltaf er vísbending um 

eitthvað gott. Sérstaklega var gaman að hlusta á nemendur taka sér stöðu sem fylgismaður 

einhverra skoðana sem þeir voru algjörlega ósammála sjálfir. Þannig að í lok umfjöllunar 

töldu nemendur nauðsynlegt að tilkynna að þetta væru sko ekki þeirra skoðanir. Best var 
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þegar umræðan fór á flug og hiti var í mannskapnum, þá var virkilega gaman. Ég mun halda 

áfram að nota hringinn og sé núna að verkefnin þurfa að vera einföld, þau þurfa að vera 

þannig að hægt sé að skipta þeim í tvö andstæð sjónarhorn. Efnið þarf að vera eitthvað sem 

höfðar til nemenda minna og að þeir geti náð utan um það. 

Að lokum vil ég segja að með því að bjóða upp á umræðuþræði á netinu og að vera 

með skipulagt samtal í skólastofunni þá hafa raddir nemenda minna hljómað skýrar en áður í 

minni kennslu. Mun ég halda áfram að þróa þessar kennsluaðferðir. 

5.3 Samvinnuverkefni og nemendamiðað nám 

Eitt aðalmarkmið rannsóknarinnar var að gera nám nemenda minna hæfni- og 

nemendamiðaðra en áður. Samvinnuverkefnin tóku helminginn af öllum tíma í 

kennslustofunni. Þar með má segja að þau séu kjarninn í breytingunni. Hugmyndafræðin á 

bak við samvinnunámið í áfanganum byggir á samkomulagsnámi (Boomer, Onore, Lester og 

Cook, 1992) og verkefnamiðuðu námi (Krauss og Boss, 2013). Hér er verið að færa valdið að 

miklu leyti frá kennara yfir til nemenda og hér er einnig verið að þjálfa hæfni frekar en 

þekkingu.  

Í verkefnamiðuðu námi er aðalhvati nemandans áhugi hans sjálfs á því sem hann er 

að takast á við. Nemandinn velur sér að mestu leiti það efni sem hann tekur fyrir og þær 

spurningar sem hann vill svara. Spurningar eiga að vera nemendamiðaðar en ekki 

kennaramiðaðar (Krauss og Boss, 2013). Í sögukennslu hefur oft verið litið á nemendur 

þannig að þeir séu auð blaðsíða þegar þeir mæta í fyrsta sögutímann. Eins og þeir viti ekkert 

um sögu. Því hafa kennarar sjaldan spurt nemendur hvað vitið þið og hvað viljið þið vita 

(Barton og Levstik, 2004). Ég var virkilega ánægður með þennan lið. Nemendur, eftir að hafa 

unnið innan ramma samkomulagsnáms, komu sér niður á spurningar sem þeir vildu fá svör 

við. Spurningarnar voru mjög góðar og metnaðarfullar. Mín upplifun af ferlinu var sú sama 

og nemenda, sem sögðu þegar þeir voru spurðir að það að ráða hvaða efni var tekið hafði 

aukið áhuga þeirra. Það var mikill metnaður og áhugi hjá flestum.  

Í kennaramiðuðu námi er þekkingin einskonar fasti. Kennarinn ákveður hvað skal lesa og 

nemandinn reynir að muna sem mest að því (Zenios og Goodyear, 2008). Þetta hefur í 

gegnum árin verið sérstaklega áberandi í sögukennslu (Barton og Levstik, 2004). Ég fann að í 

samvinnuverkefnum fóru nemendur mínir á flug, þeir skoðuðu heimildir sem mér hefði ekki 

dottið í hug að skoða og tengdu saman þætti sem komu mér á óvart. Þetta er einn af stóru 

kostunum við nemendamiðaða sögukennslu. Nemendur og oft kennari uppgötva eitthvað 

nýtt og það sem skiptir mestu máli að það er ekkert eitt rétt sögulegt sjónarhorn. Sem er svo 

mikilvægt að hafa í huga á tímum falsfrétta og samfélagsmiðla. 
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Einn af stóru kostum góðs verkefnamiðaðs náms er að kennari þarf að ganga milli 

hópa og ræða við nemendur í smærri hópum í staðinn fyrir að ávarpa allan hópinn (Krauss og 

Boss, 2013; Barton og Levstik, 2004; Heise, 2010). Þetta fannst mér skemmtilegasti hlutinn af 

samvinnunni, ég átti mörg og góð samtöl við nemendur. Við ræddum um hvaða heimildir 

væru góðar og hverskonar heimildir væru slæmar, við ræddum um stjórnmál og menningu 

og margt annað. Að því að nemendur voru að vinna sjálfstætt þá gat ég gefið mér þennan 

tíma í þetta. 

Eftir að hafa kennt lengi og eftir að hafa notað samvinnuformið oft í minni kennslu þá 

vissi ég alveg hver vandamálin yrðu. Því notaði ég vinnupalla til að styðja sjálfsnám nemenda 

minna. Sem er mjög mikilvægt þegar kennari gefur frá sér hluta af valdi sínu (Drexler, 2010; 

Rahimi, van den Berg og Veen, 2015; Netcoh, 2017). Heimildaeyðublaðið (Viðauki A) virkaði 

mjög vel. Flestir nemendur skiluðu sínu eyðublaði og ég gat séð vinnuframlag 

einstaklinganna í hópunum. Einnig gat ég séð hvaða upplýsingum nemendur höfðu safnað að 

sér og hvort um væri að ræða góðar heimildir. Ég gat brugðist við heimildum þeirra þar sem 

þeir skiluðu heimildaeyðublaðinu nokkru áður en kom að lokaskilum. Það að vera með 

hópnum í Google skjali virkaði ágætlega. Það var nokkuð erfitt að koma þessu af stað því 

nemendur voru ekki vanir þessu. Þarna gat ég hvatt þau áfram og aftur séð hverjir voru ekki 

að sinna vinnunni. Hér gat ég einnig komið með ráðleggingar á meðan á ferlinu stóð. 

Stundum sat ég við kennaraborðið í kennslustundinni og kom með athugasemdir við vinnu 

nemenda í gegnum Google skjöl á meðan þeir voru að vinna fyrir framan mig. 

Þegar kom að lokaafurðinni í samvinnuverkefninu um Bandaríkin þá varð ég fyrir 

vonbrigðum með að allir hóparnir enduðu með Power Point flutning. Sumir þeirra voru 

reyndar mjög fínir og frumlegir. Ég reyndi allt til að fá nemendur til að fara aðrar leiðir og 

einhverjir höfðu ætlað það í upphafi en gefist upp á því og endað með flutning. Ástæðan fyrir 

þessu er eflaust sú að þetta er það form sem nemendur þekkja best og það virkar þægilega 

til að halda utan um vinnuna þeirra. Einnig finnst mér að leiðsögn mín hafi brugðist. Ég var að 

nota samkomulagsnám í fyrsta skipti og var því kannski einhver vorkunn. Það er mjög 

mikilvægt að halda vel utan um hver lokafurðin er strax í upphafi á ferlinu (Boomer, Onore, 

Lester og Cook, 1992). Í seinna samvinnuverkefninu þá bannaði ég Power Point og gekk 

harðar fram með samninginn um lokaafurðina. Fyrir vikið var mikil fjölbreytni í 

lokaverkefnum nemenda. 

Þegar ég lagði fyrir samvinnuverkefni haustið 2018 þá sagði ég að allir ættu að skila 

hlaðvarpi með handriti unnið í APA kerfinu. Þetta heppnaðist mjög vel og var virkilega gaman 

að hlusta á hlaðvörpin og hversu fjölbreytt þau voru. Líklega mun ég bjóða nemendum upp á 

nokkra valmöguleika en einnig upp á að koma með frumlega hugmynd sjálf. Sköpun er ein af 

grunnþáttum menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það verður samt að 
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viðurkennast að hér lendum við bóklegir kennarar í vandræðum. Okkur skortir þekkingu og 

hæfni til að miðla til nemenda okkar öllum þeim leiðum sem hægt er að nota til að miðla. Ég 

hef reynt að fá nemendur mína til að nota myndbandsformið, veggspjöld, myndir og kort. Oft 

hefur þetta gengið ágætlega en ég finn að mig skortir þekkingu til að geta miðlað til 

nemenda minna. Næsta haust mun opna sköpunarrými (e. makers space) í skólanum. Þar 

verða prentarar og önnur tæki til sköpunar. Skólinn mun standa fyrir námskeiði fyrir kennara 

eins og mig, með tíu þumalfingur, sem ég ætla svo sannarlega að nýta mér. Vonandi get ég 

næsta haust verið duglegri í að fá nemendur mína til að velja frumlegar og skemmtilegar 

leiðir til að skila lokaafurð í verkefnamiðuðu námi. 

 Stærsti vandinn er enn samvinnan og ég verð að viðurkenna að þar er maður oft 

dálítið hugmyndasnauður. Það eru alltaf einhverjir nemendur sem ætla ekki að vinna og þarf 

ég að vera duglegri að taka þá út úr hópnum svo þeir skemmi ekki fyrir og bjóða þeim upp á 

aðra leið til að skila sinni vinnu. Það að færa valdið frá kennaranum til nemenda heppnaðist 

vel. Vissulega eru erfiðleikar eins og ég hef talað um áður, en lærdómurinn er samt sá að 

þetta er hægt og að það rýrir ekki nám nemenda heldur styrkir það.  

Hæfniprófin gengu vel og voru einkunnir háar. Sem sagði mér að nemendur hefðu 

náð flestum hæfniviðmiðum áfangans. Nemendur eru ekki vanir að taka próf þar sem þeir 

mega vera með öll gögn og símann líka. Þeir áttu erfitt með að skammta sér tíma og lentu 

margir í tímahrak en leystu samt viðfangsefnið vel.   

Að lokum vil ég segja það að með því að nota meiri tíma í skólanum í hæfni- og 

nemendamiðað samvinnunám þá hafi hæfni nemenda minna til að skilja veröldina aðeins 

betur aukist. Þetta sá ég þegar nemendur mínir greindu fréttir frá svæðunum svo vel. 

5.4 Blandað nám, hæfni- og nemendamiðað nám, bætt stafrænt læsi 

Blandað nám er í raun ekki kennsluaðferð heldur rammi utan um margar kennsluaðferðir. 

Blandað nám er rammi þar sem margt getur rúmast (Horn og Staker, 2015). Þegar ég var að 

velta því fyrir mér hvaða leið ég ætti að fara til að auka vægi hæfnimiðaðs og 

nemendamiðaðs náms þá skoðaði ég vendinám. Eftir þá skoðun þá fannst mér það að senda 

alla fyrirlestra heim vera of stór biti fyrir mig að kyngja að svo stöddu. Ég var ekki tilbúinn til 

að hætta að vera með fyrirlestra í skólastofunni og ég var ekki viss um að nemendur gætu 

höndlað þekkingarhluta námsins þannig. En ég vildi minnka þann tíma sem fór í fyrirlestra í 

kennslustofunni. Blandað nám bauð upp á þá nálgun. Þar gat ég sent fyrirlestra heim og líka 

verið með fyrirlestra í skólastofunni. Eitthvað sem nemendur mínir eru mjög sáttir með. Þeir 

voru ánægðir með að fá fyrirlestrana heim, en þeir voru líka ánægðir með þá fyrirlestra sem 

fóru fram í skólastofunni.  
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Forvígsmenn blandaðs náms segja að blandað nám sé í eðli sínu nemendamiðað nám 

þar sem kennarinn gefur eftir hluta af valdi sínu. Blandað nám breytir hlutverki kennarans. 

Hann verður meira leiðbeinandi en kennari (Zenios og Goodyear, 2008; Lyons, 2009; Ágúst 

Tómasson, 2015). Þetta fann ég glögglega í samvinnunáminu. Ég var ekki að kenna hópi 

heldur að ræða við smærri hópa og einstaklinga. Ég fann líka að ég hafði minna vald en áður. 

Þegar allir völdu að nota Power Point þá var erfitt fyrir mig að stoppa það þar sem ég var 

búinn að gefa frá mér hluta af valdi mínu. En einnig fóru nemendur á flug með því að hafa 

samband við unga múslima, eitthvað sem ég hefði seint beðið þá að gera. Það eru kostir og 

gallar við að gefa eftir hluta af valdi kennarans. Það verða mistök og það verða sigrar. En 

bæði í sigrunum og ósigrunum er lærdómur. Það að nemendur mínir héldu utan um vinnu 

sína frá fyrstu stundu til þeirra síðustu og þurftu sjálfir að takast á við það mótlæti sem fylgir 

slíku, þar er lærdómurinn. Það er menntun sem skiptir svo miklu máli fyrir 21. öldina. 

Það er mjög erfitt að mæla það hvort það að auka vægi hæfnimiðaðs náms hafi 

heppnast eða ekki. Einhverjar vísbendingar má fá út úr ferlinu. Það að skipta hlutaprófunum 

upp í þekkingarmiðað og hæfnimiðað próf hjálpar. Með því er verið að einblína á hæfni 

frekar en þekkingu þó vissulega fara þessir þættir hönd í hönd. Nemendur stóðu sig vel á 

hæfniprófunum, þeir virtust skilja hvaða þekkingu þeir þurftu að ná sér í til að geta greint 

fréttirnar og þeir virtust flestir geta komið greiningu sinni til skila. Sama má segja í 

samvinnuverkefnunum, flestir náðu í þá þekkingu sem hentaði og gátu greint viðfangsefnið 

sitt á gagnrýninn hátt. Enda sögðust nemendur þegar þeir voru spurðir að þátttaka í 

áfanganum hafi aukið skilning þeirra á fréttum frá svæðunum. 

Forvígismenn blandaðs náms segja að með því að vinna innan ramma þess þá sé hægt 

að efla stafrænt læsi og gagnrýna nálgun á heimildir á netinu (Dahlstrom og Bichesel, 2014; 

Curry og Cherner, 2016). Sem er svo mikilvægt á 21. öldinni (Schrum og Levin, 2009). Þetta 

var ég með í huga, sérstaklega í samvinnuverkefnunum. Ég var með í Google skjölunum 

þeirra og kom með ráðleggingar um hvort um var að ræða góða heimild. Þar sem hlutverk 

mitt var að mestu að vera ráðgjafi meðan á vinnunni stóð þá hafði ég tíma til að ganga milli 

nemenda og hópa og sitja og spjalla um heimildir og vinnubrögð. Einnig fylgdist ég með 

skráningu heimilda á heimildaeyðublöðunum og kom þar með ráðleggingar um heimildir og 

áreiðanleika þeirra. Því get ég ekki sagt annað en að vinna innan ramma blandaðs náms hafi 

verið jákvæð upplifun og mun ég halda áfram að þróa mína kennslu eftir þeirri línu.  

Að lokum vil ég segja að það að vinna innan ramma blandaðs nám gerði mér kleift að 

nota meiri tíma í skólastofunni í hæfni- og nemendamiðað nám en áður. 
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5.5 Mikilvægi vinnupalla 

Til að styðja blandað nám er mikilvægt að kennari hanni vinnupalla (Drexler, 2010; Rahimi, 

van den Berg og Veen, 2015; Curry og Cherner, 2015). Vinnupallarnir mínir virkuðu misvel. 

Það að hafa heimapróf á eftir myndbandsupptökunum virkaði mjög vel. Nemendur nefndu 

að ef þau hefðu ekki verið þá hefðu þeir geymt að hlusta á myndböndin þar til kæmi að 

prófum. Fyrir vikið horfðu þeir á myndböndin jafnt og þétt fyrir önnina. Þetta passar vel við 

reynslu Ágústar Tómassonar (2015) þegar hann notaði vélrænt námsmat fyrir sína 

nemendur. Það er samt alltaf hætta þar sem heimaprófin eru tekin heima að nemendur 

svindli. Taki skjáskot og sendi á aðra. Til að minnka líkurnar á því þá hafði ég vægi þeirra lítið 

og vonaðist til þess að nemendur nenntu ekki að svindla fyrir svo lítið. Einnig var ég með 

þekkingarpróf í skólanum og þá kom í ljós hverjir hefðu unnið heimavinnuna sína vel og 

hverjir ekki, niðurstaðan úr þekkingarprófunum sýndi svo að þekking nemenda minna var 

ekki verri en fyrir breytinguna. 

Hæfniprófin sýndu mér hversu vel nemendur hefðu þjálfast í þeim vinnubrögðum sem 

verið var að vinna með í samvinnuverkefnunum. Heimildaeyðublöðin (Viðauki A) hjálpuðu 

við vinnuna í upphafi samvinnunámsins þar sem nemendur þurftu að safna ákveðnum fjölda 

heimilda og vinna úr heimildunum sem þeir skiluðu svo sem einstaklingar. Vinnan í Google 

skjölunum þar sem ég var þátttakandi heppnaðist oft ágætlega og varð til þess að sumir 

nemendur, sem voru ekki að standa sig, tóku sig á. Einnig hafði ég aðgang að hverjir voru að 

vinna og hverjir voru ekki að vinna. En stundum hafði samtal mitt við viðkomandi lítil áhrif og 

því má segja að Google skjölin hjálpi eitthvað en ég þarf að finna aðra leið til að takast á við 

erfiðustu tilfellin. 

Leiðbeiningarnar með umræðuþráðunum virkuðu ágætlega en auðvitað ekki á þá sem 

tóku ekki þátt. Hér þarf ég einnig að leita fleiri leiða til að virkja suma nemendur. 

Leiðbeiningarnar með hringnum virkuðu fínt og nemendur stóðu sig vel í að meta jafningja 

sína. Ég skoðaði mat þeirra og var oftast sáttur við hvernig þeir mátu samnemendur sína.  

Að lokum segir þessi reynsla mér, eins og forvígismenn blandaðs náms segja, hve 

vinnupallarnir eru mikilvægir. Þeir þurfa að vera í stöðugri endurskoðun og stöðugt þarf 

kennarinn að vera að leita að betri vinnupöllum. 

5.6 Neikvæðar afleiðingar blandaðs náms  

Reynsla mín af blönduðu námi var jákvæð, þó vissulega sé ég kominn stutt á þeirri vegferð. 

Tækni og hvernig nota á tæknina er eitt að því sem við kennarar þurfum að takast á við í dag 

og í komandi framtíð. Það læddist samt að mér smá ónot í þessu ferli þegar ég færði 

fyrirlestrana yfir á netið, þar sem nemendur tóku gagnvirk krossapróf sem vélrænt var farið 
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yfir svör þeirra án beinnar þátttöku minnar. Erum við á réttri leið fór ég að spyrja mig. Ég fór 

að velta fyrir mér hverjar eru neikvæðar afleiðingar blandaðs náms. 

Í Bandaríkjunum þar sem þróun á blönduðu námi er komið einna lengst hafa verið uppi 

raddir sem vara við blönduðu námi. Rök þeirra sem hafa komið fram með slíkar aðvaranir eru 

þannig að þar sem nemendur þurfa ekki að vera á ákveðnum stað á ákveðnum tíma með 

menntaðan kennara fyrir framan sig þá leiði það til þess að einkafyrirtæki eru farin að hanna 

gagnvirk kennsluforrit sem að miklu leyti leysi kennarann af hólmi. Í skólakerfum, eins og í 

Bandaríkjunum, sem hafa þurft að þola stöðugan niðurskurð þá er það freistandi fyrir 

stjórnvöld að kaupa slíka pakka. Ráða ófaglærða leiðbeinendur til að styðja nemendur og þar 

með fækka kennurum, ekki þurfa að slást við kennara um stóra nemendahópa eða 

kaupkröfur. Þetta er að gerast núna í fylkjum eins og Arizona (McRae, 2015). 

McRay (2015) bendir sérstaklega á það hvernig Horn og félagar forðast að nota orðin 

skóli og kennarar í öllum sínum skilgreiningum, jafnvel þó þau séu spurð sérstaklega að 

þessu. Þetta segir hann að sé vísbending um hvað koma skal, verksmiðjuskólar með 

ófaglærðu starfsfólki. Það er mikilvægt fyrir okkur, kennara á Íslandi að fylgjast náið með 

þessari þróun í Bandaríkjunum. Það sem gert er þar mun fyrr eða síðar koma til Íslands. 

Kennarar þurfa að hafa það að leiðarljósi að menntun kennara verði ekki gjaldfelld til að 

spara fé. Slíkt hefði að mínu mati í sér ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir menntun í heiminum. 

5.7 Áskoranir í rannsókninni 

Helstu áskoranir í rannsókn þar sem kennarinn er að rannsaka eigin kennslu er alltaf nærvera 

kennarans. Það er alltaf ég að skoða mig. Sama má segja um það þegar ég er að spyrja 

nemendur mína um mína kennslu. Bara það að vera að spyrja hefur áhrif á hvernig 

nemendur mínir svara. Það að vera með nafnlausar kannanir hjálpar en samt er það ég sem 

er að spyrja. Ef nemendum mínum er vel við kennarann þá er líklegra að þeir séu jákvæðir í 

garð þess sem kennarinn er að bera á borð fyrir þá. Sérstaklega er þetta áberandi í viðtölum, 

þar sem rannsakandinn, í þessu tilfelli kennarinn, situr fyrir framan nemendur og spyr. Við 

slíkar aðstæður er erfitt fyrir nemendur að vera mjög gagnrýna.  
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6 Lokaorð 

Umræðan um tækni í skólastarfi hefur verið fyrirferðarmikil á síðastliðnum árum. Á að nota 

tækni í skólastarfi? Ef svo er, hvernig á þá að nota hana? Ég þekki kennara sem eru mjög 

duglegir að nota fjölbreytta tækni með nemendum sínum og ég þekki kennara sem nota 

nánast enga tækni með sínum nemendum. Það að kynna sér aðferðafræði blandaðs náms 

fær mann til að hugsa hvaða tækni hentar minni kennslu? Blandað nám fær mann til að velta 

því fyrir sér hvað á best heima í rafheimum og hvað á best heima í skólastofunni. Að mínu 

áliti er þetta ein mikilvægasta spurningin sem við kennarar stöndum frammi fyrir þessa 

dagana. Það er spurningin sem ég spurði mig í upphafi á þessu þróunarverkefni mínu. Ég 

spurði mig hvað er ég tilbúinn til að setja í rafheima og hvernig ætla ég að nota tíma minn í 

skólastofunni með nemendum mínum?  

Við kennarar megum ekki gleyma okkur í tækniumræðunni, eins og mér finnst sumir 

gera. Við verðum alltaf að velta fyrir okkur til hvers erum við að setja eitthvað í rafheima og 

verður það menntun nemenda okkar til góðs. Ég ákvað að taka út tvo liði í kennslu minni. Ég 

sendi fyrirlestra heim og ég var með umræður á Facebook. Þetta gerði ég til að geta nýtt 

tímann í skólastofunni til þess að valdefla nemendur mína með því að taka upp hæfni- og 

nemendamiðaðra nám í meira mæli en áður. Ég nýtti tímann í skólastofunni til að vinna 

hæfni- og nemendamiðuð samvinnuverkefni, ég nýtti tímann til að fá nemendur mína til að 

tala meira í hringnum og til að segja þeim sögur og tengja efnið saman undir minni 

handleiðslu.  

Ég tel að allir kennarar þurfi að kynna sér hugmyndir um blandað nám. Því þar er verið að 

spyrja grundavallarspurningar sem við kennarar erum flestir að velta fyrir okkur, hvað er 

þetta með alla þessa tækni? Hvernig get ég notað hana án þess að missa sjónar af því sem ég 

vil koma til skila? Skólayfirvöld verða að hjálpa okkur kennurum að læra á þessa nýju tækni 

án þess að troða henni uppá okkur. Skólayfirvöld verða, að mínu mati, að nota einhverskonar 

umbun til að fá kennara í lið með sér en ekki lenda í því að fá okkur á móti sér.  

Reynsla mín var jákvæð. Það að senda fyrirlestrana heim heppnaðist mjög vel, 

nemendur horfðu á þá og töldu sig skilja efni áfangans betur. Nemendur mínir töluðu mikið 

bæði í hringnum og á umræðuþráðunum. Ég fékk að tala og gat látið ljós mitt skína og þar 

með gert tilraun til að fá nemendur með mér í þá vinnu sem fram fór í áfanganum. Það sem 

skipti mestu máli var að raddir nemenda minna heyrðust meira í þessum áfanga en nokkrum 

sinni áður á mínum kennsluferli. Stundum var kaos, sumt mistókst, oft var gaman og mikið 

var hlegið. Oft komu nemendur mínir mér á óvart þegar þeir fengu að ráða yfir menntun 

sinni sjálfir. Það að vinna innan ramma blandaðs náms gerði mér kleift að valdefla nemendur 
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mína og gerði mér kleift að hlusta á raddir þeirra. Ég ætla að halda áfram að hlusta á mína 

rödd sem segir mér hvernig kennari ég vil vera og ég ætla að halda áfram að hlusta á raddir 

nemenda minna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

73 

Heimildaskrá 

Allan, I. E., Seaman, J. og Garrett, R. (2007). Blending in: The extent and promise of blended 

education in the United States. Needham MA: Sloan Consortium. 

Atli Harðarson. (2010). Hvaða áhrif hafði Aðalnámskráin frá 1999 á bóknámsbrautir 

framhaldsskólanna? Netla-Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/greinar/2010/014/index.htm 

Au, K. H. (1997). Schooling, literacy and cultural diversity in research and personal 

experience. Í A. E. Neuman, og P. l. Peterson, Learning from our lives:women, research, 

and autobiography in education (bls. 71-90). New York: Teachers College Press. 

Ágúst Tómasson (2015). Moodle nær og fjær. Blandað nám í samfélagsfræði á unglingastigi. 

(Meistaraprófsritgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/22956  

Banks, J. A. (2014). Diversity, group identity, and citizenship education in a global 

age. Journal of Education, 194(3), 1-12. 

Barbour, M. K. og LaBonte, R. (2017). State of the nation: K-12 e-learning in Canada. 

Winnipeg, Manitoba: Manitoba First Nations Education Resource Centre, Inc. Sótt af 

http://k12sotn.ca/wp-content/uploads/2018/02/StateNation17.pdf . 

Barton, K. og Levstik, L. (2004). Teaching history for the common good. Mahwal, New Jersey: 

Lawrence Erlbaum. 

Bishop, J. L. og Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of the research. 

Erindi flutt á 120th American Society for Engineering Education (ASEE) Annual 

Conference and Exposition, Atlanta, GA. 

Boomer, G., Onore, C., Lester, N. og Cook, J. (1992). Negotiating the curriculum: Educating 

for the 21st century. New York: Routledge. 

Curry, K. og Cherner, T. (2016). Social studies in the modern era: A case study of effective 

teachers' use of literacy and technology. Social Studies, 107(4), 123-163. 

http://dx.doi.org/10.1080/00377996.2016.1146650 

Dahlstrom, E. og Bichsel, J. (2014). ECAR study of undergraduate students and information 

technology, 2014. Louisville, CO: Educause. 

Delacruz, S. (2014). Using Nearpod in elementary guided reading groups. TechTrends 58(5), 

63-70. 

Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Collier. 

Drexler, W. (2010). The network student model for construction of personal learning 

environments: Balancing teacher control and student autonomy. Australian Journal of 

Education Technology, 26(3), 369-385. 

http://k12sotn.ca/wp-content/uploads/2018/02/StateNation17.pdf


74 

Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., Norberg, A. og Sicilia, N. (2018). Blended learning: 

The new normal and emerging technologies. International Journal of Educational 

Technology in Higher Education, 15(3), 1-16. 

Explain everything. (e.d.). Sótt af https://explaineverything.com/ 

Florian, T. og Zimmerman, J. (2015). Understanding by design, moodle and, blended 

learning: A secondary school case study. MERLOT Journal of Online Learning Teaching, 

11(1), 120-128. 

Fullan, M. (1999). Change forces: The sequel. London: Falmer Press. 

Hafdís Guðjónsdóttir. (2011). Rýnt í vinnubrögð starfendarannsókna. Ólíkar leiðir við 

gagnaöflun. Ráðstefnurit Netlu-Menntavika 2011, 1-15. 

Hafdís Ingvarsdóttir. (2004). Mótun starfskenninga íslenskra framhaldsskólakennara. Tímarit 

um menntarannsóknir, 1, 39-47. 

Hafþór Guðjónsson. (2011). Kennarinn sem rannsakandi. Ráðstefnurit Netlu - Menntakvika 

2011. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf 

Heise, B. (2010). The course council: An example of student-centerd learning. Journal of 

Nursing Education, 49(6), 343-5. 

Henderikx, P. og Jansen, D. (2018). The changing pedagogical landscape: In search of 

patterns in policies and practices of new modes of teaching and learning: European 

Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Sótt af 

https://eadtu.eu/documents/Publications/LLL/2018_-

_The_Changing_Pedagogical_Landscape.pdf 

Hollingsworth, S., Cody, A., Dybdahl, M., Minarik, L., Davids-Smallwood, J. og Teel, K. M. 

(2009). Action research and the personal turn. Í S. Noffke og B. Somekh (Eds.) The SAGE 

Handbook of Educational Action Research, 62-73. 

Horn, M. B. og Fisher, J. F. (2017). New faces of blended learning. Educational Leadership, 

74(6), 59-64. 

Horn, M. og Staker, H. (2015). Blended: Using disruptive innovation to improve schools. San 

Franscisco: Jossey-Bass A Wiley Brand. 

Krauss, J. og Boss, S. (2013). Thinking through poject-based learning. Thousand Oaks, CA: 

Corwin. 

Ladson-Billings, G. (1997). For colored girls who have considered suicide when the academy's 

not enough: Reflections of an African American woman scholar. Í A. E. Neuman, Learning 

from our lives: Women, research, and autobiography in education. (bls. 52-70). New 

York: Teachers College Press. 

Licorish, S. A., Owen, H. E., Daniel, B. og George, J. L. (2018). Students’ perception of 

Kahoot!’s influence on teaching and learning. Research and Practice in Technology 

Enhanced Learning, 13(1), 9. doi:10.1186/s41039-018-0078-8 



 

75 

Liberman, A. (2002). Aðferðir sem styðja þróun kennara í starfi. Netla-Veftímarit um uppeldi 

og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2002/012/ 

Luna, Y. M. og Winters, S. A. (2017). “Why did you blend my learning?” A comparison of 

student success in lecture and blended learning introduction to sociology courses. 

Teaching Sociology, 45(2), 116-130. 

Lyons, J. (2009). Teaching history online. London: Routledge. 

Mazur, A., Brown, B. og Jacobsen, M. (2015). Learning design using flipped classroom 

instruction. Canadian Journal of Learning and Technology, 41(2), 1-26. 

McClean, S. og Crowe, W. (2017). Making room for interactivity: Using the cloud-based 

audience response system Nearpod to enchance engagement in lectures. FEMS 

Microbiology Letters, 364(6), 1-7. 

McNiff, J. (2010). Action research for professional development: Concise advice for new 

action researchers. Poole, UK: September Books. 

McRae, P. (2015). Myth: Blended learning is the next ed-tech revolution summer. The 

Alberta Teachers Association Magazine, 95(4), 19-27. 

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Blakia, M. og Jones, K. (2009). Evaluation of evidence-

based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. 

Washington DC: U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation, and Policy 

Development Policy and Program Studies Service. 

Mennta-og menningarmálaráðuneytið (2011). Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011. Reykjavík: 

Mennta-og menningarmálaráðuneytið. 

Netcoh, S. (2017). Balancing freedom and limitations: A case study of choice provision in a 

personalized class. Teaching and Teacher Education, 66, 383-392. 

O’Brien, J., Lawrence, N. og Green, K. (2014). To war or not? Engaging middle school 

students in an ongoing online discussion. The Social Studies, 105(2), 101-107. 

doi:10.1080/00377996.2013.850051 

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2012). Lýðræði og mannréttindi. 

Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Reykjavík: Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, Námsgagnastofnun. 

Peck, K. (2005). Indroduction to the special edition of Canadian social studies: New 

approaches to teaching history. Canadian Social Studies, 39(2), 383-392. 

Rahimi, E., van den Berg, J. og Veen, W. (2013). A roadmap for building web 2.0-based 

personal learning environments in educational settings. Í Proceedings of the fourth 

international conference on pearsonal learning environments (The PLE Confernence 

2013).   

Schrum, L. og Levin, B. (2009). Leading 21st century schools. Thousand Oaks, CA: Corwin. 



76 

Schwirzke, K., Vashaw, L., og Watson, J. (2018). A history of K-12 online and blended 

instruction in the United States. Í K. Kennedy, & R. F. (ritst.), Handbook of reasearch on 

K-12 online and blended learning (7-20). Pittsburgh, PA: ETC Press. 

Snow, K. (2016). Social justice or status quo? Blended learning in a western Canadian teacher 

education program. Canadian Journal of Learning and Technology, 42(3), 1-17. 

Snyder, C., Paska, L. og Besozzi, D. (2014). Cast from the past: Screencasting in the social 

studies classroom. The Social Studies, 105(6), 310-314. 

Soares, L. (2010). A critical literacy perspective for teaching and learnig social studies. The 

Reading Teacher, 63(6), 486-494. 

Sólveig Jakobsdóttir. (2008). Waltzing from needs and necessity to comfort and convenience: 

Online and distance learning at the upper secondary level. Í J. Luca, & E. Weippl (Eds.), 

Proceeding of world conference on educational multimedia, hypermedia and 

telecommunications (bls. 129-234). Chesapeake VA: AACE. 

Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom reporting to the need of all learners (2. 

útg.). Alexandria VA: ASCD. 

Westmann, E. B. (2014). A half-flipped classroom or an alternative approach?: Primary 

sources and blended learning. Educational Quarterly, 38(2), 43-57. 

Zenios, M. og Goodyear, P. (2008). Where is the learning in networked knowledge 

construction? V. Hodgson, C. Jones, D. McConell, S. Retalis, D. Stamatics og M. Zeonios 

(Eds.) Í Proceedings of the 6th international conference on network learning, (bls. 607-

615). Halkidiki, Greece: Lancaster University. 

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir (2017). Skólalíkan sem stuðlar að jafnrétti til náms. Netla- 

Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2017/ryn/15.pdf 1-

28. 

 

 

  

  



 

77 

Viðauki A: Kennsluáætlun   

Kennsluáætlun 

Kennari:  Guðmundur Stefán Gíslason  

Markmið:  

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

 sögu svæðanna  

 landafræði svæðanna  

 þeim atburðum sem eiga sér stað á svæðunum  

 högum fólks sem búa á svæðunum  

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 bera saman menningarsvæði  

 vinna með frumheimildir  

 nota vísindaleg vinnubrögð  

 geta skilið aðalatriði frá aukaatriðum  

 skrifa texta þar sem unnið er eftir reglum um heimildavinnu, APA kerfið  

 geta tjáð sig á skýran og skilmerkilegan hátt  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 skilja atburði á framandi slóðum  

 geta sett sig í spor fólks á framandi slóðum  

 meta upplýsingar á gagnrýninn hátt   

 átta sig á orsökum og afleiðingum  

 geta tekið afstöðu til atburða með sögulegum rökum  

 

Kennslugögn:  Efni frá kennara. Sjá leslista. 

 

 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni  

01. 21.-25.ágúst 

Kynning á áfanganum 

Hugtakið menning og 

menningarsvæði tekið fyrir 

og vinnubrögð í áfanganum 

kynnt 

 

  

02. 28.ág.-1.sept. 
Bandaríkin 

 
  

03. 04.-08. sept. Bandaríkin  7.sept. úrsagnareindagi 

04. 11.-15.sept. 
Bandaríkin 
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05. 18.-22.sept. 
Bandaríkin 

 
  

06. 25.-29.sept. 
 

Bandaríkin 
Skil samvinnuverkefni 1  

07. 02.-06.okt. 
 

Námsmat 

Próf 1a og próf 1b 

6.október skil á þátttöku á 

umræðuþráðum. 

4.okt. opinn fundur 

 

08. 09.-13.okt. 

 

Íslam 

 
 Miðannarmat 

09. 16.-20.okt. 

Íslam 

 

 

  

10. 23.-26.okt. 

 

Íslam 

 

 27. og 30.okt haustfrí 

11. 31.okt-03.nóv. 

Íslam 

 

 

  

12. 06.-10.nóv. 

Íslam 

 

 

Skil samvinnuverkefni 2  

13. 13.-17.nóv. 
 

Námsmat 

Próf 1a og 1b 

17.nóvember skil á þátttöku á 

umræðuþráðum. 

 

14. 20.-24.nóv. 

 

Samanburður á 

menningarsvæðum 

  

15. 27.nóv.-1.des. 

 

Samanburður á 

menningarsvæðum 

  

Próf hefjast 4.desember 

Námsmat:   
Leið A sleppa við lokapróf: 
Hlutapróf 24% 
Efnispróf 20% 
Innlögn og samræður 16% 
Umræðuþræðir 10% 
Samvinnuverkefni 30% 
 
 
Leið B fer í lokapróf 
Hlutapróf 14% 
Efnispróf 10% 
Innlögn og samræður 12% 
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Umræðuþræðir 10% 
Samvinnuverkefni 24% 
Lokapróf 30% 

 

Til að nemandi geti farið leið A þarf hann að mæta minnst 90% í tímana (eingöngu tekið tillit til 

veikinda ef þær eru felldar niður í lok annar af skólanum), taka bæði hlutaprófin og fá minnst 6,0 í 

meðaleinkunn úr þeim, taka öll efnisprófin og fá minnst 7,0 í meðaleinkunn úr þeim, vera virkur 

þáttakandi í báðum samvinnuverkefnunum og fá minnst 7,0 fyrir sinn hluta. Skila sínu á 

umræðuþráðum og vera með virk andsvör. Koma með tvö innlegg í hringnum. Einnig þarf nemandinn 

að ná meðaleinkunninni 6,0 að lágmarki úr áfanganum. 

 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 á lokaprófi og 5,0 í lokaeinkunn. 
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Viðauki B: Spurningakönnun Bandaríkin 

1. Horfðir þú á fyrirlestur 1 (Myndband) menning og menningarsvæði? 

a) Já 

b) Nei 

2. Horfðir þú á fyrirlestur 2 (Myndband) frumbyggjar Ameríku og landafundirnir? 

a) Já 

b) Nei 

3. Horfðir þú á fyrirlestur 3 (Myndband) landnám og púrítanar? 

a) Já 

b) Nei 

4. Horfðir þú á fyrirlestur 4 (Myndband) nýlendubúinn og nýlendustríð? 

a) Já 

b) Nei 

5. Horfðir þú á fyrirlestur 5 (Myndband) byltingarmaðurinn? 

a) Já 

b) Nei 

6. Horfðir þú á fyrirlestur 6 (Myndband) ævintýramaðurinn, hetjan? 

a) Já 

b) Nei 

7. Horfðir þú á fyrirlestur 7 (Myndband) landneminn og stækkun Bandaríkjanna? 

a) Já 

b) Nei 

8. Horfðir þú á fyrirlestur 8 (Myndband) uppreins, alríkisvaldið og vald fylkjanna? 

a) Já 

b) Nei 

9. Horfðir þú á fyrirlestur 9 (Myndband) villta vestrið? 

a) Já 

b) Nei 

10. Horfðir þú á fyrirlestur 10 (Myndband) indíánar sigraðir? 

a) Já  

b) Nei 

11. Horfðir þú á fyrirlestur 11 (Myndband) heimsveldi verður til? 

a) Já 

b) Nei 

12. Hjálpuðu fyrirlestrarnir (Myndböndin) þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

13. Hefur hringurinn hjálpað þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

14. Hafa umræðuþræðirnir hjálpað þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

15. Hjálpaði samvinnuverkefnið þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 
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Viðauki C: Spurningakönnun íslam 

1. Horfðir þú á fyrirlestur 1 (Myndaband) Múhameð? 

a) Já 

b) Nei 

2. Horfðir þú á fyrirlestur 2 (Myndband)  boðskapur Múhameðs? 

a) Já 

b) Nei 

3. Horfðir þú á fyrirlestur 3 (Myndaband) kalífadæmið og klofningur? 

a) Já 

b) Nei 

4. Horfðir þú á fyrirlestur 4 (Myndaband) Ottomanveldið? 

a) Já 

b) Nei 

5. Horfðir þú á fyrirlestur 5 (Myndaband) svik vesturlanda? 

a) Já 

b) Nei 

6. Horfðir þú á fyrirlestur 6 (Myndaband) kalda stríðið? 

a) Já 

b) Nei 

7. Hjálpuðu fyrirlestrarnir (Myndböndin) þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

8. Hefur hringurinn hjálpað þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

9. Hafa umræðuþræðirnir hjálpað þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

10. Hefur vinna við samvinnuverkefnið íslam hjálpað þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

11. Finnst þér þú hafa meiri áhuga ef þú ræður efnisvali sjálf/ur í verkefnavinnu? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

12. Hafa fyrirlestrar kennara í skólanum hjálpað þér að skilja efni áfangans betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 

 

13. Eitt af markmiðum áfangans er að auka skilning á fréttum frá þeim svæðum sem fjallað er um í áfanganum. Hefur 

þátttaka þín í áfanganum hjálpað þér að skilja fréttir frá svæðunum betur? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Frekar lítið 

d) Mjög lítið 
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Viðauki D: Samþykki nemenda 

Blönduð sögukennsla 

 

 

Á þessari önn mun ég framkvæma rannsókna á kennslu minni. Verkefnið er skólaþróunarverkefni þar 

sem verið er að athuga hvernig blandað nám getur nýst í sögukennslu. Sá hópur sem er í SAGA3me05 

á haustönn 2017 verður hluti af rannsókninni. Markmið rannsóknarinnar er að bæta sögukennslu. 

Rannsóknin fer þannig fram að rannsakandinn heldur dagbók um hvað sé gert og hvernig gangi, tvær 

spurningakannanir verða á önninni og tekin viðtöl við fjóra nemendur í lok ferlisins. 

Algjör nafnleynd verður í öllu ferlinu og trúnaðar gætt. Upplýsingunum sem aflað verður birtast svo 

sem hlutu að M.ed. ritgerð minni við menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Ekki er vitað um neinar neikvæðar  afleiðingar þess að taka þátt en það jákvæða er að verið er að 

reyna að bæta sögukennslu.  

 Öllum er frjálst að taka þátt eða ekki. Þátttaka eða þátttökuleysi hefur engin áhrif á námsmat í 

áfanganum. Þátttakendur geta hætt við að vera hluti að rannsókninni hvenær sem er. Þáttakendur fá 

afrit af samþykki. 

 

  

     __________________________________________________________________________ 

  

Samþykki 

Ég hef lesið upplýsingarnar hér fyrir ofan, spurt spurninga ef eitthvað hefur verið óljóst og þá fengið 

viðhlítandi svör.  Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni. 

  

Ágúst 2017 

 

 

 

Undirskrift rannsóknaraðila     _______________________________________                                                             

 

 

Undirskriftir þátttakenda                                                                       
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Viðauki E: Tilkynning til persónuverndar 
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Viðauki F: Leyfi skólameistara 
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Viðauki G: Opnar spurningar 

Nokkrar spurningar og vangaveltur 

SAGA3me05 

1. Hvernig nýttust videofyrirlestrarnir og hvernig er hægt að bæta þá? 

2. Hvernig nýttist hringurinn og hvernig má bæta samræður um efnið 

3. Hvernig nýttust umræðuþræðirnir og hvernig má bæta notkun á 

umræðuþráðum? 

4. Hvernig gekk samvinnunámið og hvernig má bæta það 

5. Er betra að nemendur fái sjálfir að ráða hvaða efni er tekið fyrir og hver 

lokaafurðin er? 

6. Hvernig nýttust fyrirlestrar kennara og ættu þeir að vera færri eða fleiri? Hér 

væri gott að fá rökstuðning. 

7. Almennt um áfangann. Hvernig var áfanginn? Hvað var gott og hvað mætti 

bæta? 
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Viðauki H: Umræðuþræðir, skýrsla 

Umræðuþræðir 

Setið textann (klippa og líma) sem þið skrifuðuð, hverjum (hjá öðrum nemendum) þið 

brugðust við og heimildina sem þið notuðuð í APA kerfinu. 

Umræðutímabil: Bandaríkin (  ) Íslam (  ) 

Fyrsta umræðuefni: 

Mín grein: 

Viðbrögð eitt við grein og nafn þess sem brugðist er við: 

Viðbrögð tvö við grein og nafn þess sem brugðist er við:  

 

Annað umræðuefni: 

Mín grein: 

Viðbrögð eitt við grein og nafn þess sem brugðist er við: 

Viðbrögð tvö við grein og nafn þess sem brugðist er við:  

 

Þriðja umræðuefni: 

Mín grein: 

Viðbrögð eitt við grein og nafn þess sem brugðist er við: 

Viðbrögð tvö við grein og nafn þess sem brugðist er við:  

 

Fjórða umræðuefni: 

Mín grein: 

Viðbrögð eitt við grein og nafn þess sem brugðist er við: 

Viðbrögð tvö við grein og nafn þess sem brugðist er við:  

 

Fimmta umræðuefni: 

Mín grein: 

Viðbrögð eitt við grein og nafn þess sem brugðist er við: 

Viðbrögð tvö við grein og nafn þess sem brugðist er við:  

 

Sjötta umræðuefni: 
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Mín grein: 

Viðbrögð eitt við grein og nafn þess sem brugðist er við: 

Viðbrögð tvö við grein og nafn þess sem brugðist er við:  

 

 

Athugasemd kennara: 

Einkunn: 
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Viðauki I: Heimildavinnueyðublað   

Heimildavinnueyðublað 

Nafn: 

Tímasetning (hvenær unnið?) 

Heimild í APA (6) kerfi Hvaða 
spurningin 
er verið að 
svar? 

Hvernig 
heimild? 

Texti úr heimild, 
passið að nota 
gæsalappir ef 
tekið er orðrétt 
upp. 

Áreiðanleiki 
heimildar. 

Hvenær 
lesin? 

 

 
 Snið: Höfundur. (Dagsetning ártal). Titill 
greinar. Vefsíða. Url  
Dæmi: Orri Vésteinsson. (24. apríl 2013). Hófst 
landnám á Íslandi 200 árum fyrr en talið hefur 
verið? Sótt frá Vísindavefnum: 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=64420   
 
Ef um stofnun er að ræða eða vefsíðu þá 
kemur heiti hennar í stað höfundar.  
Ef um dagblað á netinu er að ræða þá kemur 
nafn dagblaðsins í stað vefsíðu.  

 

 

 

Hvenær var 
Ísland 
numið? 

Vísindavefurinn 
er á vegum 
Háskóla Íslands. 

Það er sennilegt 
að einhverjir hafi 
komið og gert 
tilraunir með að 
hefja búskap á 
Íslandi fyrr en 
flest bendir til 
þess að 
landnámið hafi 
verið að mestu í 
kringum árið 870. 

Mjög 
áreiðanleg 
heimild. 

21.ágúst 
kl: 
16:00-
16:15 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=64420
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Viðauki J: Samvinnuverkefni matsblað 

Samvinnuverkefni íslam mat 

 

 

Einkunn:  

Athugasemdir:  
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Viðauki K: Hringur matsblað 

Umræðuefni:  

Flytjendur          

Nöfn: 

 

 

 

 

 

 

 

Helstu hugtök 

útskýrð og 

söguleg tengsl 

skýr.  

 

0 4 8 12 16 20   

Gæði efnis sem 

kynnt er. 

 

0 4 8 12 16 20   

Áhugaverðar 

pælingar í 

tengslum við 

efnið. 

0 4 8 12 16 20   

Skýr framsögn. 

 

0 4 8 10     

 

Góð stjórn á 

almennri 

umræðu. 

 

0 2 4 8 10 12 15  

 Samvinna. 

 

0 4 8 12 15   Einkunn: 

 

 

 

__________________________________ 

Undirskrift þess sem mat 
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Viðauki L: Hringurinn h16    

 

Umræður í skólanum  

Hópaskipting 

Hópur:________ 

 

Vika Umræðuefni Nemendur 

með innlegg 

(20 mín.) 

Nemendur með 

andsvar 

(10. mín.). 

03. 29.ágúst-
02.    sept. 

Hverjir voru púrítanarnir og hver eru áhrif þeirra á 

bandaríska menningu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. 05.-

09.sept. 

Hverjir voru byltingarmennirnir og hvað áhrif hafa 

skoðanir þeirra haft á bandaríska menningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. 12.-16.sept Hverjir voru ævintýramennirnir, hetjan (mountain men, 

trappers, frontierman) og landnemarnir (pioneer) hvað 

áhrif hafa þeir haft á sjálfsmynd Bandaríkjamanna?  
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06. 19.-

23.sept. 

Hverjir voru/eru uppreisnarmennirnir? Hver voru/eru 

baráttumál þeirra? Skoðið hér borgarastríðið þá 

sérstaklega suðurríkin, upplausn suðurríkjanna og militia 

hópa í dag sem berjast gegn alríkisstjórninni. Hér er 

einnig nauðsynlegt að skoða deilu Jefferson og Hamilton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. 26.sept.-

30.sept. 

Hverjir eru innflytjendurnir og hvernig hafa þeir haft 

áhrif á bandaríska menningu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. 03.-07.okt 

 

 

Hvernig hefur saga svartra og saga bandarískra indjána 

haft á menningu og samvisku Bandaríkjamanna? 
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Viðauki M: Hringurinn h17 

Hringurinn 

Bandaríkin 

Markmið: að þjálfa nemendur í því að tjá sig og gera grein fyrir eigin 

skoðunum og hlusta á skoðanir annarra.  

Hæfnimarkmið: að nemendur geti gert grein fyrir efni á skipulagðan hátt, tjáð 

skoðanir sínar og fært rök fyrir þeim og hlustað á rök annarra.  

Tímarnir eru á föstudögum kl. 9:05 

Framkvæmd:  

a) Nemendur með innlegg koma með innlegg 25 mín. Þar ræða þær almennt 

um efnið og segja frá þeim heimildum sem þeir hafa skoðað. 

b) Nemendur stjórna svo umræðu í 10 mínútur þar sem samnemendur taka 

þátt í umræðunni. 

c) Almenn umræða 10 mín.  

d) Samantekt kennara og niðurstaða 5 mínútur. 

Námsmat: 

a) Þrír nemendur hafa það hlutverk að meta frammistöðu þátttakenda. Þeir 

verða hljóðir á meðan á umræðu stendur. Þeir munu fá matsblað til að 

hjálpa sér við matið. 

b) Kennari metur svo mat nemenda og kemur með sínar athugasemdir. 

Til hjálpar 

Innlögn 

1. Útskýrið hugtökin. Hér er mikilvægt að hafa lesið vel textann sem tengist 

efninu og hafa hlustað á fyrirlestrana sem snerta viðfangsefnið. 

2. Tengið hugtökin og söguna við menningu Bandaríkjamanna í dag. Hér er 

nauðsynlegt að finna gögn frá nútímanum til að styðja mál ykkar. 

Hvernig þið tengið er alfarið í ykkar höndum. Þið þurfið að rökstyðja mál 

ykkar með sögulegum dæmum. Dagblaðsgreinar henta vel, einnig 

kvikmyndir og sjónvarpsþættir. 

3. Notið fyrirlestra frá kennara, lesefni áfangans, efni á umræðuþræði 

áfangans til að hjálpa ykkur. 

4. Nauðsynlegt er að skila heimildaskrá við lok flutnings. 

5. Passið að virða tímamörk. 
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Skipting innan hópsins 

1. Einn sér um að útskýra hugtakið og setur það í sögulegt samhengi 

(hann byrjar). 

2. Aðrir í hópnum kynna minnst tvær heimildir sem þeir skoðuðu. 

3. Allir koma á stað umræðu innan stóra hópsins og stjórna henni. 

4. Einn í hópnum dregur saman í lokin helstu niðurstöður. 

  

Vika Umræðuefni Nemendur með innlegg. 

01. 21.-
25.ágúst 

Æfing, hvernig fer svona umræða 

fram? Hvaða skoðun hafa 

nemendur á Bandaríkjunum og 

bandarískri menningu? Hvað er 

spennandi? Hvað er skrýtið? 

 

02. 28.ág.-
1.sept. 

1.september 
kl. 9:05 

Hverjir voru púrítanarnir og hver 

eru áhrif þeirra á bandaríska 

menningu? 

Hvernig lýsir púrítönsk menning 

viðhorfum Bandaríkjamann í dag, 

finna t.d. fréttir sem sýna púrítönsk 

gildi. 

 

03. 04.-08. 
sept. 

8.september 
kl. 9:05 

Hverjir voru byltingarmennirnir 

(the founding fathers) og hvað 

áhrif hafa skoðanir þeirra haft á 

bandaríska menningu. Hvernig 

stjórna skoðanir þeirra enn 

bandarísku samfélagi? Hvað mynd 

hafa Bandaríkjamenn af þeim? Eru 

þeir heilagir? 

  

04. 11.-
15.sept. 

15.september 
kl. 9:05 

 

Hverjir voru ævintýramennirnir, 

hetjan (mountain men, trappers, 

frontierman) og landnemarnir 

(pioneer) hvað áhrif hafa þeir haft á 

sjálfsmynd Bandaríkjamanna? 

Hvernig skilgreina Bandaríkjamenn 

sjálfan sig í samanburði við þessa 

menn? Hvernig sést viðhorf 

Bandaríkjamanna í kvikmyndum og 

sjónvarpsþáttum? Hverjir eru hetjur 

í bandarísku samfélagi í dag? 
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05. 18.-
22.sept. 

22.september 
kl. 9:05 

Hverjir voru 

uppreisnarmennirnir? Fyrir 

hverju berjast þeir og gegn hverju 

berjast þeir? Þeir sem voru 

óánægðir með Bandaríkin. Þeir sem 

vantreysta stjórnvöldum í 

Washington, þeir sem trúa á 

samsæriskenningar. Skoðið hér 

borgarastríðið þá sérstaklega 

suðurríkin, upplausn suðurríkjanna 

og militia hópa í dag sem berjast 

gegn alríkisstjórninni (federal 

goverment). Hér er einnig 

nauðsynlegt að skoða deilu 

Jefferson og Hamilton. Hvaða 

skoðun hafa þessir hópar á 

alríkisstjórninni í dag? Hvernig 

birtist skoðun þeirra í kvikmyndum 

og sjónvarpsefni? 

 

06. 25.-
29.sept. 

29.september 
kl. 9:05 

Hverjir eru innflytjendurnir og 

hvernig hafa þeir haft áhrif á 

bandaríska menningu? Hvernig er 

litið á innflytjendur í dag? Hvernig 

tengja flestir Bandandaríkjamenn 

sínum innflytjenda uppruna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. 02.-06.okt. 

6.október kl. 
9:05 

Hvernig hefur saga svartra og saga 

bandarískra indíána haft á 

menningu og samvisku 

Bandaríkjamanna? Hvernig er 

umfjöllun um minnihlutahópa í 

Bandaríkjunum í dag? Hvernig hafa 

þessir hópar það í dag? Eru þeir 
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sáttir við bandarísk samfélag? Hvert 

er viðhorf meirihlutans til þeirra? 
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Viðauki N: Hringurinn h18 

Hringurinn 10% 

Bandaríkin 

Markmið: að þjálfa nemendur í því að tjá sig og gera grein fyrir eigin skoðunum og hlusta á 

skoðanir annarra.  

Hæfnimarkmið: að nemendur geti gert grein fyrir efni á skipulagðan hátt, tjáð skoðanir sínar 

og fært rök fyrir þeim og hlustað á rök annarra.  

Tímar: Hópur 2 er á fimmtudögum og hópur 1 á föstudögum. 

Framkvæmd:  

a) Hvor hópur kemur með innlegg sem er í 10 (2x) mín. Þar ræða þeir almennt um 

efnið og segja frá þeim heimildum sem þeir hafa skoðað. 

b) Nemendur stjórna svo umræðu í 5 mínútur þar sem samnemendur taka þátt í 

umræðunni. 

c) Almenn umræða 10 mín.  

d) Samantekt kennara og niðurstaða 5 mínútur. 

Námsmat: 

Þrír nemendur hafa það hlutverk að meta frammistöðu þátttakenda. Þeir verða hljóðir á 

meðan á umræðu stendur. Þeir munu fá matsblað til að hjálpa sér við matið. 

Kennari metur svo mat nemenda og kemur með sínar athugasemdir. 

Til hjálpar 

Innlögn 

1. Hvor hópur kynnir sína hlið. Mikilvægt að öll rök séu rök Bandaríkjamanna en 

ekki ykkar. Því er nauðsynlegt að vitna í heimildir. 

2. Mikilvægt er að vitna í samtök, einstaklinga og rök þeirra. 

3. Skoðið vel hvað hóparnir segja um hina sem eru þeim ósammála. 

4. Finnið dæmi um atburði sem tengjast málinu á síðastliðnum árum. 

5. Hafið punkta með ykkur, ekki lesa upp texta. 

6. Nauðsynlegt er að skila heimildaskrá og punktum við lok flutnings. 

7. Passið að virða tímamörk. 
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Vika Umræðuefni Nemendur með innlegg. 

01.  Æfing, hvernig fer svona umræða fram? 

Hvaða skoðun hafa nemendur á 

Bandaríkjunum og bandarískri menningu? 

Hvað er spennandi? Hvað er skrýtið? 

 

02.  

 

Rök með og á móti fóstureyðingum. 

Dagsetning: hópur 1: þriðj. 28.08 

Hópur 2: fimmtudagur 30.08 

 

 

03.  

 

Rök með og á móti hertum reglum á 

byssueign. 

Hópur 1: föstudaginn 07.09 

Hópur 2: fimmtudaginn 06.9 

  

 

 

 

04.  Rök með og á móti dauðarefsingum og 

hörðum refsingum (skoðið Three strikes out 

kerfið. 

Hópur 1: föstudaginn 14.09 

Hópur 2: fimmtudaginn 13.09 

 

 

 

05.  

 

Rök með og á móti kennslu á 

þróunarkenningunni (evolution theory). 

Hópur 1: föstudaginn 21.09 

Hópur 2: fimmtudaginn 20.09 

 

 

 

06. Rök með og á móti því að taka niður 

minnisvarða úr borgarastyrjöldinni 

(Removal of Confederate monuments and 

memorials) . 

Hópur 1: föstudaginn 28.09 

Hópur 2: fimmtudaginn 27.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHpZ3G64LdAhWkk4sKHXSPCMUQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRemoval_of_Confederate_monuments_and_memorials&usg=AOvVaw2Z25MbQGz9TGYjZc6mTXPq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHpZ3G64LdAhWkk4sKHXSPCMUQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRemoval_of_Confederate_monuments_and_memorials&usg=AOvVaw2Z25MbQGz9TGYjZc6mTXPq
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Viðauki O: Spurningar samvinna Bandaríkin  

Spurningar Bandaríkin 

 

1. Af hverju er stór hluti Bandaríkjamanna á móti 

fóstureyðingum? 

2. Af hverju styður stór hluti Bandaríkjamanna byssueign? 

3. Af hverju fremja svartir fleiri afbrot en hvítir? 

4. Af hverju er svona mikið kynþáttahatur? 

5. Af hverju eru refsingar svona harðar? 

6. Af hverju vann Trump og hvernig tengist þjóðernishyggja 

því? 
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Viðauki P: Samvinna h15 

 

Konur í íslam  

Hver er staða kvenna í íslam miðað við stöðu kvenna á vesturlöndum? 

Markmið að kynna sér stöðu kvenna í íslam. 

Kröfur 

1. Power point show. 

2. Heimildaskrá. Tilvísanir og tilvitnanir notaðar. 

3. Minnst átta heimildir notaðar. (mikilvægt að nota fjölbreyttar heimildir, líka þar sem 

múslimar og þá sérstaklega múslima konur tala). 

4. Nauðsynlegt að fara eftir leiðbeiningarblaði um samvinnu (sjá hér að neðan).  

5. Allt annað er frjálst. 

 

Ráðleggingar 

1. Skoðið leslista áfangans (undir annað efni) þar er ýmislegt). 

2. Þið getið notað fréttir, heimildamyndir og tölfræðilegar (muslim statistics) 

upplýsingar.  

3. Hér er stofnun sem rannsakar tölur, hentar bæði um múslima og svo seinna um 

Bandaríkjamenn: http://www.pewresearch.org/  

4. Hvernig er fjallað um konur í Kóraninum og í sharía? 

5. Hvernig gengur múslima konum á vesturlöndum? Skoðið heiðursmorð (honor killing 

in the west).  

 

 

 

Vinnubrögð í samvinnunámi  

Markmið:  -að nemendur geti  unnið saman á skipulegan hátt 

  -að nemendur geti flutt efni á skipulagðan og skýran hátt 

  -að nemendur geti aflað sér upplýsinga á skipulagðan hátt 

  -að nemendur geti metið upplýsingar á gagnrýninn hátt 

  -að nemendur geti notað APA kerfið rétt 

APA kerfið 

http://www.pewresearch.org/
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Alltaf skal nota APA kerfið, alltaf skal nota tilvísanir og tilvitnanir og nauðsynlegt að hafa 

heimildaskrá. 

Heimildir og APA kerfið 

Dæmi:Gunnar Karlsson og Sigurður Ragnarsson (2006). Nýir tímar. Reykjavík, Mál og Menning. 

Tilvísun: Texti umorðaður (Gunnar Karlsson, 2006). 

Tilvitnun: ,,Texti tekinn upp orðréttur“ (Gunnar Karlsson, 2006: blaðsíðutal..). 

Nánari upplýsingar á námsnetinu undir annað efni/heimildavinna. 

Samvinna 

Mikilvægt er að hópurinn vinni skipulega að verkefninu. Til að hjálpa til við slíkt fylgja hér 

nokkur atriði sem þarf að hafa í huga: 

1. Áður en hafist er handa er gott að átta sig á styrkleikum innan hópsins. Er einhver 

góður í ensku? Er einhver góður í að skrifa texta? d) Er einhver góður í 

myndbandagerð? e) Er einhver góður í google leit? f) Er einhver í hópnum sem hefur 

sérstaka þekkingu á efninu? Það flýtir alltaf fyrir og leiðir til betri vinnu að nýta 

styrkleika fólks? 

2. Í upphafi þarf að búa til grunnspurningu (rannsóknarspurningu) sem svarar 

markmiðum rannsóknarinnar. 

Dæmi: Hvaða trúarhópur er Amish fólkið? 

3. Svo þarf að semja nokkrar undirspurningar sem saman svara grunnspurningunni. 

4. Þá er hægt að skipta undirspurningunum á milli þeirra sem eru í hópnum.  

Dæmi: a) Hver er trúarleg sérstaða hópsins miðað við aðra kristna hópa? b) Hver 

er saga hópsin? c) Hefur hópurinn einhverja sérstaka siði og venjur? d) Hvernig er 

staða hópsins í dag? 

5. Hver meðlimur hópsins leitar að upplýsingum, mikilvægt er að hafa í huga hversu 

áreiðanleg er heimildin? Ef heimild hefur ekki höfund né sé stofnun á bak við sig þá er 

heimildin ekki mjög áreiðanleg. Það er stundum hægt að nota slíka heimild en ekki 

má treysta mikið á hana.  

6. Allan tíman þurfa meðlimir hópsins að vera gagnrýnir á heimildirnar og meðvitaðir 

um að heimildir eru ekki alltaf réttar og eru oft hlutdrægar. 

7. Þegar búið er að safna heimildum þá þarf að skrifa niður útdrátt (eða um hvað fjallaði 

heimildin) úr heimildinni og merkja hana sem tilvísun eða tilvitnun, munið að setja í 

svigan fyrir aftan útdráttinn. Útdrátturinn getur verið mjög stuttur eða langur fer eftir 

efni hans. Munið að margar heimildir sem skoðaðar eru eru ekki notaðar og því ekki 

skráðar niður.  

8. Nú fer hópurinn yfir gögnin sem liggja fyrir og velur hvað sé nothæft efni, kemur því á 

það form sem nota skal (power point, ræða, myndband….).  

9. Mikilvægt er að einhver lesi yfir textann, passi að ekki sé um endurtekningar að ræða 

og að ekki séu villur í texta (ritstýring). 

10. Ef efnið er flutt skal skipta efninu á milli meðlima hópsins og mikilvægt er að allir 

þekki textann sinn vel.  

11. Flutningur er einnig mikilvægur, nauðsynlegt er að horfa upp og tala með áherslum. 

12. Að lokum skal skila öllu til kennara sem metur ferlið og lokaafurð. 
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Viðauki R: Samkomulagsnám leiðbeining kennara 

Samvinnunám (samkomulagsnám, negotiating the curriculum) 

Vinnublað kennara 

http://eyglo.com/samsagn/samkomulagsnam_daemi.htm  

Röð aðgerða: 

1. Hvað vitum við nú þegar? 
Hvar erum við stödd núna og hvað þurfum við ekki að læra. 

2. Hvað langar okkur eða þurfum við að vita um efnið? 
Hvaða spurningar höfum við, hvað vitum við ekki og hver eru vandamálin sem við 

erum að fást við eða vekja forvitni og áhuga hjá okkur? 

3. Hvernig eigum við að komast að svörum við þessu? 
Hvar eigum við að leita, hvaða tilraunir eða rannsóknir eigum við að gera, hvað 

þurfum við til að geta haldið áfram, hvaða upplýsingar og aðföng eru okkur tiltæk, 

hver á að gera hvað og í hvaða röð á að vinna verkin? 

4. Hvernig vitum við hvort við höfum fundið svör við spurningum okkar og hvernig 

eigum við að sýna fram á það í lok vinnunnar? 
Hverju höfum við komist að, hvað höfum við lært, hverjum sýnum við afraksturinn og 

fyrir hvern var verkið unnið og hvert höldum við næst? 

Með hliðsjón af spurningunum má setja ferli samkomulagsnámsins upp í eftirfarandi mynd: 

1 og 2 3 4 

Skuldbinding (Engagement) Könnun (Exploration) Ígrundun/mat (Reflection) 

   

Samkomulag Samkomulag Samkomulag 

 Milli kennara og 

nemenda, til þess að 

vekja áhuga og tengja 

saman 

 Milli nemenda til þess 

að tryggja samvinnu 

 Til þess að ákveða hvað, 

hvers vegna, hvernig og 

fyrir hvern verkefnið er 

 Til þess að byggja upp 

„eignarhald" nemenda á 

viðfangsefninu 

 Milli nemenda og 

kennara um leið og 

þeir kljást við að 

tileinka sér nýja 

þekkingu 

 Milli nemenda og 

kennara þegar 

nemendur leggja sig 

fram um að gera grein 

fyrir því sem þeir hafa 

lært 

http://eyglo.com/samsagn/samkomulagsnam_daemi.htm
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 Til þess að kennari og 

nemendur átti sig á 

hvaða hömlur og 

hindranir eru í veginum 

 

Spurningar 1 og 2 
Þessar spurningar er eðlilegt að taka í samhengi. 

 Hver nemandi gerir lista yfir það sem hann veit um efnið (spurning 1) og það sem 

hann vill vita (spurning 2). 

 Nemendur bera saman listana sína í litlum hópum. Hver hópur kemst að sameiginlegri 

niðurstöðu um listana. 

 Bekkurinn kemur saman og kennarinn er í hlutverki ritara sem setur niðurstöður úr 

hópavinnunni á töfluna eða á veggspjöld. 

 Eftir að nemendur og kennari hafa farið yfir listana og komist að niðurstöðu um það 

sem er „vitað“ er hægt að skipta „spurningunum“ (því sem ekki er vitað) upp í þrjá 

dálka: 

o atriði sem allir nemendur þurfa að svara 

o atriði sem hópar eiga að svara 

o atriði sem einstaklingar skoða nánar eftir áhuga 

Spurning 3 
Nú á öllum að vera ljóst hvað á að gera og hvers vegna. Spurningin er þá hvernig berum við 

okkur að til að komast að þessu. Vinnuferlið gæti verið það sama og með spurningar 1 og 2. 

Byrja með hópavinnu þar sem nemendur ræða hvernig best sé að takast á við þær spurningar 

sem bekkurinn hafði komist að samkomulagi um að væru mikilvægar. Bekkurinn kemur svo 

saman og niðurstöður hópanna eru dregnar saman á töfluna. Kennari getur komið með 

ábendingar og uppástungur, rætt mögulegar aðferðir, hvað þarf að gera o.s.frv., en mikilvægt 

er að kennarinn haldi sig samt til hlés eins mikið og hann getur þannig að frumkvæðið komi 

sem mest frá nemendum. 

Spurning 4 
Áríðandi er að þessi spurning sé rædd áður en hin eiginlega vinna við verkefnið sjálft fer af 

stað. Hægt er að nota sömu aðferðir og við spurningar 1 og 2. Nemendur spyrja sig, einir eða í 

litlum hópum og síðan allur bekkurinn saman, hvernig hægt er setja fram svör þeirra við við 

spurningum 2 og 3 þannig að þeir geti sýnt sjálfum sér, hvert öðru, kennaranum eða 

einhverjum tilteknum áheyrendahópi hvað þeir hafa lært nýtt af verkefninu. 

Verkefnamiðaðnám 

Verkefnamiðað nám (projeckt based learning) er byggt á hugmyndum um samkomulagsnám. 

1. Kennarinn ákveður hæfnismarkmið og ramma verkefnisins. 

2. Kennari í samvinnu við nemendur finna út hvar áhugi nemenda liggur. 

3. Nemendur forma sína eigin spurningar sem þeir ætla að svara. 



104 

4. Nemendur velja þær leiðir sem þeir vilja fara til að safna upplýsingum í samvinnu við 

aðra nemendur. 

5. Nemendur finna þá lokaafurð sem þeir skila af sér. 

6. Nemendur kynna spurningarnar sínar, ferlið, vinnubrögðin og niðurstöðuna fyrir 

völdum hópi áhorfenda. 

7. Kennari og nemendur meta árangurinn saman (Bell, 2010;Krauss & Boss, 2013, 

Daulitova, 2010).  

 

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The 

Clearing House, 39-43. 

Daulitova, V. (2014 Vol 77 (2)). Expanding Oman Learners Horezone trough Project Based 

Learning; A case study. Buisness and Professional Communacation Quarterly, 183-

203. 

Krauss, J., & Boss, S. (2013). Thinking Trough Project-Based Learning. Thousand Oaks, 

California: Corwin. 

Vandi 

Eitt að stóru vandamálunum við verkefnamiðað nám er að halda nemendum við efnið og að 

þeir verði ekki týndir í ferlinu. Besta leiðin til að minnka líkurnar á slíku er að: 

1. Hanna eitthvað sem oft hafa verið kallaðir stillansar (scaffolding). Sem 

einfaldlega er kerfi til að styðja nemendur í verkefnamiðuðu námi. 

2. Margar leiðir hafa verið farnar t.d. nemendur halda dagbók þar sem þeir skrá 

allt sem þeir gera, kennara hefur próf í miðju ferlinu, kennari gengur á milli 

hópanna og ræðir stöðuna, nemendur fylla inn eyðublöð þar sem þau telja upp 

það sem þeir eru að gera, nota docs til að fylgjast með vinnunni. 

Í þessum áfanga 

Ég ætla að nota: a) Heimildaeyðublað, sem allir skila. b)  Ganga á milli og ræða stöðuna. c) 

Öll vinna fer fram á docs þar sem ég get fylgst með. Einstaklingseinkunn ræðst að vinnu þar. 
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Viðauki S: Hæfnipróf íslam 

Hluti 1 

Þið eigið að skoða sögulegan bakgrunn fréttarinnar. Hvernig getur sagan skýrt það sem 

þarna er að gerast? 

Kröfur: 

1. Samfelldur texti með inngangi, miðju og lokum. 

2. Skýr söguleg dæmi og rök. 

3. Rannsóknarspurning í upphafi sem svarað er í lokin. 

4. Ígrundun ykkar. 

Veljið annað hvort grein 1 eða 2  

Íslam 30% 

Grein 1 

 

21. ágúst 2017 | Erlendar fréttir | 128 orð | 1 mynd  

Írak 

 

Írakar herja á síðasta vígi Ríkis íslams 

Íraskar hersveitir hafa hafið vinnu við að ná aftur á sitt vald borginni Tal Afar, einni af 

síðustu borgum landsins sem enn eru á valdi Ríkis íslams. Einungis nokkrar vikur eru síðan 

Írakar náðu völdum í stórborginni Mosúl, en hún hafði verið helsta íraska vígi 

hryðjuverkahópsins um tveggja ára skeið. 

Haider al-Abadi, forsætisráðherra Íraks, talaði beint til hermanna sinna í sjónvarpsávarpi í 

gær.  

http://www.mbl.is/greinasafn/dagur/2017/08/21/
http://www.mbl.is/myndir/gagnasafn/2017/08/21/G1R11LPCE.jpg
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„Liðsmenn Ríkis íslams hafa um það eitt að velja að hörfa eða deyja. Við höfum unnið 

allar okkar orrustur og þeir alltaf tapað. Allur heimurinn styður ykkur.“ 

Borgin Tal Afar er miðja vegu milli Mosúl og landamæranna að Sýrlandi og gegndi áður 

veigamiklu hlutverki í birgðaflutningum Ríkis íslam. Talið er að 10-50.000 almennir borgarar 

séu í borginni sem hefur verið á valdi ISIS frá 2014. 

Grein 2 
22. maí 2017 | Erlendar fréttir | 170 orð | 1 mynd  

 

Trump sækir Sádi-Arabíu heim 

 

Vilhjálmur A. Kjartansson vilhjalmur@mbl.is 

 

 

Í opinberri heimsókn Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, til Sádi-Arabíu hvatti hann 

leiðtoga íslam til að berjast gegn öfgahópum sem kenna sig við trúarbrögðin. 

„Þetta eru ekki átök milli ólíkra trúarbragða, ólíkra trúarhópa eða mismunandi 

menningarheima. Þetta er barátta við grimma glæpamenn sem leitast eftir því að binda enda á 

líf fólks, og alls þess góða fólks af öllum trúarbrögðum sem virðir og verndar líf. Þetta er 

barátta milli góðs og ills,“ sagði forsetinn. 

Í heimsókninni gengu Trump og Salman, konungur Sádi-Arabíu, frá stórum 

vopnasölusamningi milli Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu sem hljóðar upp á 110 milljarða 

dollara, eða um 11 þúsund milljarða íslenskra króna. Samningurinn er tryggir að sögn 

talsmanna Hvíta hússins öryggi og festu Sádi-Arabíu, en landið er einn helsti bandamaður 

Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum. 

Eiginkona Trumps, Melania Trump, og dóttir hans Ivanka voru báðar með í för og vakti 

athygli að hvorug þeirra bar slæðu í heimsókninni. Þá hitti Ivanka Trump hóp sádi-arabískra 

kvenna og ræddi kvenfrelsisbaráttu kvenna um allan heim og þær hindranir sem mæta konum. 

 

  

http://www.mbl.is/greinasafn/dagur/2017/05/22/
mailto:vilhjalmur@mbl.is
http://www.mbl.is/myndir/gagnasafn/2017/05/22/G1Q11A0CU.jpg
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Hluti 1 

Skýr byrjun 0 1 2 3 4 5      

Samhengi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rökum 

haldið 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Söguleg 

dæmi 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Ígrundun 0 2 4 6 8 10 12 13 15   

Skýr 

niðurstaða 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bandaríkin 30% 

Hluti 2 

Þið eigið að skoða sögulegan bakgrunn fréttarinnar. Hvernig getur sagan skýrt það sem 

þarna er að gerast? 

Kröfur: 

1. Samfelldur texti með inngangi, miðju og lokum. 

2. Skýr söguleg dæmi og rök. 

3. Rannsóknarspurning í upphafi sem svarað er í lokin. 

4. Ígrundun ykkar. 

 

Veljið annað hvort grein 3 eða 4  

Senda Trump skýr skilaboð 

Þórgnýr Einar Albertsson skrifar 9. nóvember 2017 07:00  

 

 

Bob Marshall. Nordicphotos/AFP  

Demókratar sópuðu að sér kosningasigrum í Bandaríkjunum þegar úrslit fjölmargra 

kosninga fóru að skýrast í fyrrinótt. Unnu frambjóðendur flokksins meðal annars tvo 

ríkisstjóraslagi og allnokkra borgarstjórastóla. Þá sneri flokkurinn einni öldungadeild 

ríkisþings á sitt band og bætti við sig einu ríki þar sem flokkurinn er með ríkisstjóra og 

meirihluta í báðum deildum þingsins. 

 

Einna helst hefur vakið athygli hversu fjölbreyttur hópur Demókrata náði kjöri í hin ýmsu 

embætti vestanhafs. Til að mynda stefnir í að fyrsta trans konan sem Bandaríkjamenn kusu 

meðvitandi taki sæti á þingi, fyrsta svarta konan var kjörin borgarstjóri Charlotte og fyrsti 

síkinn varð borgarstjóri Hoboken. 

 

Kjörsókn Demókrata jókst mikið að meðaltali frá síðustu kosningum í sömu embætti og unnu 

Demókratar sigra sem þeir höfðu varla gert sér vonir um. Í útgönguspám kemur fram að einna 

helst hafi kjósendur viljað senda Donald Trump, forseta Bandaríkjanna og Repúblikana, skýr 

skilaboð. 

http://www.visir.is/starfsfolk/thorgnyr
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Miðað við úrslitin stefnir í stórsigur Demókrata þegar kosið verður til þings á næsta ári en 

kosið verður um öll sæti fulltrúadeildarinnar, þriðjung sæta öldungadeildarinnar og tugi 

ríkisstjórastóla. Ólíklegt þykir að Repúblikanar missi meirihluta sinn í öldungadeildinni en af 

þeim 33 sætum sem kosið er um verma Repúblikanar átta í ríkjum sem þykja afar ólíkleg til 

að kjósa Demókrata. 

 

Kosningasigur Demókratans Danicu Roem í Virginíu þykir einna merkilegastur og var 

kosningabaráttan hörð. Roem barðist um sæti í fulltrúadeild Virginíuþings við sitjandi 

þingmann, Repúblikanann Bob Marshall. Roem verður að öllum líkindum fyrsta trans konan, 

sem vinnur kosningar vestanhafs eftir að hafa komið út úr skápnum sem trans, til að taka sæti 

á þingi. 

 

Áður hafði Althea Garrison náð kjöri í fulltrúadeild þingsins í Massachusetts. Þá vissu 

kjósendur hins vegar ekki að frambjóðandinn væri trans kona. Einnig náði trans konan Stacie 

Laughton kjöri í New Hampshire árið 2012 en þáði ekki sætið. 

 

Fyrrnefndur Marshall lýsti sér eitt sinn sem „aðalhommahatara“ Virginíu og reyndi, án 

árangurs, að koma frumvarpi í gegnum Virginíuþing sem hefði sett strangar reglur um notkun 

trans fólks á almenningssalernum í ríkinu. Eins og gefur að skilja var kosningabaráttan á milli 

Roem og Marshalls því hörð. 

 

Sendi framboð Marshall meðal annars frá sér bæklinga þar sem karlkyns fornöfn voru ítrekað 

notuð í stað kvenkyns fornafna þegar fjallað var um Roem og var Roem sögð gera kyn sitt að 

helsta kosningamálinu. „Hræsni þingmannsins á sér engin takmörk. Hann segir að ég hafi gert 

kyn mitt að kosningamáli þegar hann hefur í tvígang sent frá sér efni þar sem hann ræðst á 

mig fyrir að vera trans, fyrir að berjast fyrir réttindum hinsegin fólks og notar vitlaus fornöfn,“ 

sagði í yfirlýsingu sem Roem sendi frá sér í kjölfarið. 

 

Því svaraði Marshall með yfirlýsingu sem í sagði að innihald bæklingsins snerist ekki um að 

Roem væri trans. Í yfirlýsingunni hélt hann áfram að nota vitlaus fornöfn um Roem. 

Grein 4 

21. ágúst 2017 | Erlendar fréttir | 450 orð | 3 myndir  

Hart deilt um minnisvarða 

http://www.mbl.is/greinasafn/dagur/2017/08/21/
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Fréttaskýring Guðmundur Magnússon gudmundur@mbl.is  

 

Bandaríkin loga þessa dagana í deilum um sögulega arfleifð þjóðarinnar. Eru styttur af 

hershöfðingjum suðurríkjamanna í borgarastríðinu á 19. öld í brennidepli deilunnar, en 

minnismerkin um þennan tíma sem koma fólki í geðshræringu eru reyndar af mun 

fjölbreyttara tagi, m.a. fánar og nöfn á byggingum, götum og brúm. Fjölmörgum 

Bandaríkjamönnum hefur lengi þótt sér misboðið að opinberir aðilar, svo sem ríki, stofnanir, 

skólar og sveitarfélög, skuli á þennan hátt halda á lofti minningu málstaðar sem gengur gegn 

viðurkenndum gildum nútímans og þeim skoðunum sem sigruðu fyrir um það bil hálfri 

annarri öld. Í sumum ríkjum hefur þessi andúð á minnismerkjunum borið þann árangur að 

stjórnvöld hafa fjarlægt þau eða stefna að því að gera það. Sú ákvörðun borgarstjórnar í 

Charlottesville í Virginíu að fjarlægja styttu af frægum hershöfðingja suðurríkjamanna, 

Robert E. Lee, varð tilefni þess að nýnasistar og aðrar öfgahreyfingar hægrimanna flykktust 

þangað um síðustu helgi til að mótmæla með skelfilegum afleiðingum. 

Donald Trump hefur varið minnismerkin 

Hægriöfgamenn eru í forystu þeirra sem verja minnismerkin um Suðurríkin með oddi og 

egg. Það gera þeir vegna þess að þeir sjá þau sem tákn um málstað sem þeir aðhyllast. Sú 

skoðun að þau séu bara hluti af sögunni, hlutlaus tákn, hefur hins vegar átt ríkan hljómgrunn 

víða í Bandaríkjunum. Hefur Donald Trump forseti tekið undir þetta og fordæmdi í vikunni þá 

sem staðið hafa að eyðileggingu eða brottflutningi minnismerkjanna. Andstæðingunum hefur 

hins vegar vaxið ásmegin eftir atburðina í Charlottesville. Borgaryfirvöld víða um Bandaríkin 

hafa tilkynnt að þau muni nú setja aukinn kraft í að fjarlægja minnisvarðana. 

Viðhorf breytast með nýjum kynslóðum 

„Það er verið að slíta í sundur sögu og menningu okkar mikla lands með því að fjarlægja 

þessi fögru minnismerki,“ sagði Trump forseti á Twitter. Fræðimenn svara því til að þetta 

viðhorf byggist á misskilningi. Með því að reisa minnisvarða um menn og atburði sé ávallt 

verið að bera þau boð að þeir standi fyrir eitthvað sem menn skuli hafa í hávegum og ekki 

gleyma. Vissulega sé sagan ekki skrifuð í eitt skipti fyrir öll; viðhorf til þess hverjir eru 

merkismenn og hvað gott er í fortíðinni breytist eins og annað með nýjum kynslóðum. En hitt 

að halda því fram að með því að fjarlægja umrædd minnismerki sé verið að „breyta sögunni“ 

http://www.mbl.is/myndir/gagnasafn/2017/08/21/G3J11LMC7.jpg
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sé á misskilningi byggt; það sé fyrst og fremst verið að hafa áhrif á hvernig hennar er minnst. 

Hafa verði í huga að minnisvarðarnir um Suðurríkin voru flestir reistir í lok 19. aldar og 

snemma á 20. öld í þeim tilgangi að hafa áhrif á dóm fólks um borgarastríðið og á sinn hátt 

réttlæta málstað sem í kjarna sínum gekk út á að leyfa einstökum ríkjum að heimila þrælahald 

og annað misrétti innan sinna marka.  

Hluti 2 

Skýr byrjun 0 1 2 3 4 5      

Samhengi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rökum haldið 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Söguleg dæmi 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Ígrundun 0 2 4 6 8 10 12 13 15   

Skýr 

niðurstaða 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Samanburður 40% 

Hluti 3 

Þið eigið að skoða sögulegan bakgrunn fréttarinnar. Hvernig getur sagan skýrt það sem 

þarna er að gerast? 

Kröfur: 

1. Samfelldur texti með inngangi, miðju og lokum. 

2. Skýr söguleg dæmi og rök. 

3. Rannsóknarspurning í upphafi sem svarað er í lokin. 

4. Ígrundun ykkar. 

 

Veljið annað hvort grein 5 eða 6  (athugið að þessi hluti gildir meira og þar að leiðandi er 

ætlast til meira) 

Grein 5 

11. nóvember 2016 | Erlendar fréttir | 360 orð | 1 mynd  

Sprengjum varpað á síðustu meginvígi Ríkis íslams 

http://www.mbl.is/greinasafn/dagur/2016/11/11/
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•  

Kristján H. Johannessen khj@mbl.is  

Bandaríkjaher veitti sýrlenskum og íröskum orrustuflugsveitum aðstoð í gær við að halda 

úti loftárásum á sýrlensku borgina Raqqa, höfuðvígi Ríkis íslams, og Mosúl í Írak. Að sögn 

fréttaveitu AFP létust minnst 20 almennir borgarar í árásunum. Þeirra á meðal eru níu konur 

og tvö börn. Sýrlenskar hersveitir draga hins vegar þessa dánartölu í efa. 

„Ekkert slíkt átti sér stað. Að halda þessu fram er einungis áróður frá Ríki íslams,“ sagði 

Jihan Sheikh Ahmed, talsmaður sýrlensku hersveitanna, við AFP. Talsmaður bandarísku 

sveitanna, John Dorrian hershöfðingi, sagði árásir hafa verið gerðar á umræddu svæði. „En 

það þarf frekari athugun til að skera úr um hverjir bera ábyrgð á dauða borgaranna,“ sagði 

hann. 

Hátt mannfall hjá almenningi 

Mannréttindasamtök sem starfandi eru í Sýrlandi segja 680 almenna borgara nú hafa fallið 

í landinu frá því að lofthernaður Bandaríkjamanna hófst þar árið 2014. Á meðal hinna látnu 

eru að sögn samtakanna 169 börn. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, Pentagon, segir 

töluna hins vegar mun lægri, eða alls 119 fyrir bæði Sýrland og Írak. 

Um 40 kílómetrum norður af Raqqa má finna þorpið Al-Heisha. Þorp það hefur verið á 

valdi vígamanna um langt skeið og hafa herþotur bandamanna varpað sprengjum sínum á það 

að undanförnu. Árásirnar hafa m.a. orðið til þess að fólk hefur neyðst til að flýja heimili sín 

og eru um 200 fjölskyldur sagðar hafa yfirgefið þorpið.  

„Vígamenn Ríkis íslams komu með þungavopn inn í þorpið og höfðust við á meðal okkar. 

Þannig notuðu þeir fólk sem skjöld gegn sprengjum,“ sagði 45 ára gamall karlmaður við AFP. 

Hann er einn þeirra sem flúið hafa Al-Heisha. „Þeir leyfðu okkur ekki að fara og þurftum við 

að flýja með því að hlaupa inn á engi með börnin okkar og eldra fólk.“ 

Sókn sýrlenska hersins í átt að Raqqa hófst síðastliðinn laugardag, en þrjár vikur er nú 

liðnar frá því að íraskar sveitir hófu að herja á Mosúl.  

Borgir þessar eru síðustu höfuðvígi Ríkis íslams í Írak og Sýrlandi. Það landsvæði sem 

samtökin réðu yfir, hið svonefnda kalífadæmi, hefur minnkað umtalsvert frá árinu 2014 þegar 

lýst var yfir stofnun þess. Er nú vonast til þess að loftárásir bandamanna verði banabiti 

samtakanna í löndunum tveimur.  

 

mailto:khj@mbl.is
http://www.mbl.is/myndir/gagnasafn/2016/11/11/GTP10FC14.jpg
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Grein 6 

26. september 2017 | Erlendar fréttir | 95 orð | 1 mynd  

 

 

Átta ríki á nýjum ferðabannslista 

Trump Bandaríkjaforseti undirritaði á sunnudaginn nýja tilskipun, þar sem ríkisborgurum 

sjö ríkja er meinað að koma til Bandaríkjanna, auk þess sem embættismönnum í Venesúela 

var bætt á ferðabannlistann.  

Tilskipunin kemur í stað fyrra ferðabanns, sem var harðlega gagnrýnt, þar sem það 

beindist einkum gegn ríkjum þar sem múslimar eru í meirihluta. Að þessu sinni var ákveðið 

að bæta við Norður-Kóreumönnum og Tsjödum, en ríkisborgarar Súdans fá heimild til þess að 

ferðast til Bandaríkjanna að nýju. Þá var Írak ekki sett á listann að nýju. Önnur ríki á listanum 

eru Íran, Líbýa, Sómalía, Sýrland og Jemen.  

 

Hluti 3 

Skýr byrjun 0 1 2 3 4 5      

Samhengi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rökum haldið 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Söguleg dæmi 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Ígrundun 0 2 4 6 8 10 12 13 15   

Skýr 

niðurstaða 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

http://www.mbl.is/greinasafn/dagur/2017/09/26/
http://www.mbl.is/myndir/gagnasafn/2017/09/26/GBQ11QLJB.jpg
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