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Ágrip 

Ritgerð þessi er rannsóknarritgerð og byggir á eigindlegri aðferðafræði, þar sem tekin voru 
viðtöl við þrjá viðmælendur og voru inntök viðtalanna viðhorf þeirra til vendináms. Markmið 

ritgerðarinnar er að kynna vendinám og í framhaldi af því útskýra hvað felst í hugtakinu 

jafnrétti til náms. Við lifum á tíma tæknialdarinnar þar sem aðgangur að interneti og 
stafrænni miðlun er orðin sjálfsagður hlutur í huga flestra okkar. Með vendinámi hafa 

nemendur jafnt tækifæri á að meðtaka viðfangsefni námsins. Efni hverrar viku er aðgengilegt 

á netinu hvar og hvenær sem er. Nemandinn getur hlustað og horft á efnið  oftar en einu 
sinni, hann getur stoppað þegar honum hentar og  spólað fram og aftur að vild. Vendinám er 

sérstaklega gott fyrir nemendur með einhvers konar námserfiðleika. Samkvæmt 

aðalnámskrá á að fræða ungmenni um jafnrétti og hvað það er sem veldur því að ákveðnir 
hópar verða forréttindahópar á meðan aðrir hópar eða einstaklingar verða að 
minnihlutahópi. Jafnrétti sem slíkt er víðtækt hugtak og í stuttu máli er hægt að útskýra það 

sem rétt okkar allra til að standa jafnfætis, fá sömu tækifærin og sömu virðingu, sama hver 
við erum, hvaðan við komum eða hvernig við lýtum út.  

Í þessari ritgerð  leitast höfundur við að svara spurningunni: Að hvaða leiti stuðlar 

vendinám að meira jafnrétti til náms? Niðurstöður viðtalanna  benda til þess að með notkun 

vendináms er verið að veita nemendum það tækifæri að geta hlustað og horft á fyrirlestra 
með námsefninu hvar og hvenær sem er og þannig mætt þörfum hvers og eins á þeim stað 

sem þeir eru staddir námslega. Námið er einnig einstaklingsmiðaðara og persónulegra og er 

kennaranum gefið það tækifæri að kynnast nemendum sínum betur með því að færa 
fyrirlestranna út fyrir kennslustofuna. Af því sem fram hefur komið hér að framan er 

niðurstaðan sú að vendinám stuðlar að meira jafnrétti til náms.  



 

4 

 



 

5 

Efnisyfirlit 

Ágrip .................................................................................................................................. 3 

Formáli .............................................................................................................................. 7 

1 Inngangur ................................................................................................................... 8 

2 Vendinám .................................................................................................................. 11 
2.1 Sagan ............................................................................................................................ 12 
2.2 Kennarar ....................................................................................................................... 12 
2.3 Nemendur ..................................................................................................................... 15 

3 Jafnrétti til náms ....................................................................................................... 17 

4 Aðferðafræði ............................................................................................................. 19 
4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir ..................................................................................... 19 
4.2 Úrtak og viðmælendur .................................................................................................. 19 
4.3 Úrvinnsla og greining gagna .......................................................................................... 20 
4.4 Siðferðileg álitamál ....................................................................................................... 21 

5 Niðurstöður ............................................................................................................... 22 
5.1 Jákvætt við vendinám ................................................................................................... 22 
5.2 Neikvætt við vendinám ................................................................................................. 24 
5.3 Jafnrétti til náms ........................................................................................................... 25 

6 Lokaorð og umræður ................................................................................................. 27 

Heimildaskrá ..................................................................................................................... 29 

 

 



 

6 

 



 

7 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. -gráðu við uppeldis- og menntunarfræði við deild  

menntunar og margbreytileika við Háskóla Íslands (HÍ). Erfitt reyndist að velja efni til  að 

skrifa um þar sem það var úr mörgu áhugaverðu efni að velja. Þegar litið er til baka yfir erfiða 

skólagöngu mína, gekk mér best að læra þar sem vendinám var hluti af kennslu. Þess vegna 

varð vendinám fyrir valinu við vinnslu lokaverkefnisins. 

Næsta skref var að finna leiðbeinanda. Þegar ég hafði fundið efni til þess að skrifa um og 

hálfur janúar búinn, varð ég  svo lánsöm að kennari við eitt af námskeiðum 

námsbrautarinnar við HÍ var tilbúinn til að taka mig að sér og vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur fyrir alla þá þolinmæði, stuðning og jákvætt viðhorf 
sem hún hafði í minn garð. Hún var ávallt tilbúin til þess að gefa sér tíma hvenær sem er, var 

leiðbeinandi og veitti hvatningu við vinnslu ritgerðarinnar. 

Ástæða þess að vendinám varð fyrir valinu sem umfjöllunarefni og að athuga að hvaða 
leiti það stuðli að meira jafnrétti til náms var vegna þess hvernig vendinámið veitti mér meira 

jafnrétti til náms. Ég er svo þakklát fyrir að hafa farið í Keili og fengið að kynnast  
kennsluaðferð þar sem vendinámi er beitt . Námið hjá Keili veitti mér andlegan styrk til þess 

að hafa meiri trú á sjálfri mér í að geta lært og vona ég að fleiri skólar taki upp þessa 

kennsluaðferð. 

Ég vil þakka öllum þeim sem komu að uppsetningu, innihaldi og yfirlestri ritgerðarinnar 
kærlega fyrir aðstoðina og framlag þeirra. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

ómetanlegan stuðning og hjálp þegar á þurfti að halda. Sérstaklega vil ég þakka manninum 

mínum og drengjum fyrir ómetanlega þolinmæði, umhyggju og ást ásamt fullt af hvatningu, 
og fyrir að vera uppspretta þess að ég hafði kjarkinn til að mennta mig.  

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 
(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Á Íslandi er skólastarf fjölbreytt, skólar ólíkir með ólíkar áherslur í starfi sínu. Þeir vinna þó 
allir  að því markmiði að gera nemendur sína að nýtum  þjóðfélagsþegnum sem eru tilbúnir 

til að takast á við það sem þjóðfélagið hefur upp á að bjóða. Í skólasamfélaginu er alltaf verið 

að reyna að bæta námsárangur nemenda, ávinning þeirra af náminu og bæta skólastarfið í 
heild sinni. Mikilvægt er að skólar aðlagi sig að samfélagslegum áherslum og þori að fara 

nýjar leiðir og breyta til innan starfsemi sinnar.  

Það getur reynst erfitt að breyta heilu skólakerfi og eiga margir erfitt með að fara út fyrir 

eigin þægindaramma þó það sé nauðsynlegt. Skólaumhverfið á Íslandi eins og við þekkjum 
það í dag, er oftast þannig að nemendur sitja við borð og hlusta á kennara sinn útskýra við 

töfluna. Þessi kennsluaðferð hentar ekki alltaf öllum og er því mikilvægt að hafa 

kennsluaðferðir fjölbreyttar. Við lifum á tíma tæknialdarinnar, aðgangur að interneti og 
stafrænni miðlun er orðin sjálfsagður hlutur í lífi flestra.  

Nýjar tækninýjungar eru að ryðja sér til rúms og er ein þeirra t.d. kennsluaðferðin 
vendinám. Þeir Jonathan Bergman og Aaron Sams hafa verið að þróa aðferðina síðan 2007. 
Vorið 2007 byrjuðu þeir að taka upp stutt myndbönd sem þeir settu á internetið til að 

nemendur þeirra hefðu aðgang að því námi sem fór fram í tímunum sem þeir höfðu misst af. 

Vendinám miðast að því að breyta þeirri hefðbundnu hugmynd sem við höfum af námi. Þar 

meðtaka nemendur upplýsingar utan skólatíma en mæta svo í skólann og vinna úr 
viðfangsefninu og upplýsingunum með hópavinnu og verkefnatímum (Bergmann og Sams, 
2012b). 

 Markmið vendináms er að einstaklingsmiða námið og að nemendur hafi jöfn tækifæri til 
þess að meðtaka viðfangsefni námsins r. Efni hverrar viku er aðgengilegt á netinu í formi 

fyrirlesturs hvar og hvenær sem er en með þeim hætti hefur nemandinn aðgang að 
námsefninu þegar honum hentar. Nemandinn getur þá horft á fyrirlesturinn oftar en einu 

sinni. Þessi aðferð er sérstaklega góð fyrir nemendur sem glíma við einhvers konar 

námserfiðleika. Þarna hafa þeir tækifæri til þess að heyra efnið endurtekið á nákvæmlega 
sama hátt og í kennslustofu sem er mikill kostur þar sem einbeiting getur verið erfið fyrir 

þessa nemendur. Foreldrar eða aðrir sem nemendur velja að aðstoði sig geta horft á 

myndbandið með nemandanum og veitt þeim stuðning sé þess óskað (Bergmann og Sams, 
2017).  Einstaklingsmiðað nám getur einnig ýtt undir að til verði samfélag jafningja meðal 

nemanda. 

Á tækniöld leita nemendur að upplýsingum á netinu og oftar en ekki tjá sig þar líka. Allt 

þetta gerir nemendum auðveldara með að læra hvor  af öðrum. Rannsóknir sýna að í flestum 
tilfellum getum við einungis haldið athygli við einn hlut í tíu mínútur í senn. Nauðsynlegt er 
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því fyrir einstaklinga að fá nýja örvun eftir þann tíma og hjálpar vendinámið við það. Þá er 

hægt að taka  pásur á tíu mínútna fresti eða leita  nýrrar örvunar (Goodwin  og Miller,  2013). 

Ef kennsluaðferð vendináms er notuð nýtist tími kennara og nemanda á allt annan hátt. 
Aðferðin býður upp á persónulegri nálgun. Þar sem vendinámið snýr hefðbundnum 

kennsluháttum við er nemandinn farin að gera heimavinnu sína í návist kennarans. 

Kennarinn fylgst með framvindu verkefna, hæfni og þekkingu hvers nemanda og hvernig 
hann nýtir sýna tækni við að leysa ýmis verkefni. Kennarinn er nemendum innan handar til 

að aðstoða og leiðrétta sé þess þörf (Goodwin  og Miller,  2013). 

Hver einstaklingur er einstakur. Það sem hentar einum hentar ekkert endilega öðrum. 

Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) á að 
fræða ungmenni um jafnrétti og hvað það er sem veldur því að ákveðnir hópar verða 

forréttindahópar, á meðan aðrir hópar eða einstaklingar verða að minnihlutahópi sem gætu 

orðið fyrir mismunun. Jafnrétti sem slíkt er vítt hugtak og í stuttu máli er hægt að útskýra 
það sem rétt okkar allra til að standa jafnfætis, fá sömu tækifæri, njóta sömu virðingar, óháð 

trú, húðlit, félagslegri stöðu eða líkamlegs atgervis. Allir þeir sem starfa á sviði menntavísinda 

verða að vera með opinn huga fyrir því að í menntakerfinu er fjölbreyttur hópur barna og 
ungmenna sem þurfa ólíkar nálganir í námi. Með auknum skilning á ólíkum þörfum hvers og 

eins er líklegra að nemendur ljúki námi sínu. 

Ástæða fyrir því að höfundur valdi þetta tiltekna viðfangsefni var vegna þess að hann 
hefur sjálfur reynslu af vendinámi. Vendinám höfðaði vel til höfundar og hjálpaði mikið til við 

að skilja námsefnið. Menntastofnunin Keilir opnaði augu höfundar sem sá nýja sýn á námi og 
margar dyr opnuðust þegar hann kynntist þessari kennsluaðferð. Höfundur hefur frá því í 

grunnskóla glímt við námserfiðleika sem hefur heft hann í námi. Eftir að hafa kynnst 
vendinámi náði höfundur betri tökum á námi sínu og í kjölfarið urðu miklar framfarir. 

Í ritgerð þessari leitast höfundur við að svara spurningunni: Að hvaða leiti stuðlar 
vendinám að meira jafnrétti til náms?  Í upphafi  ritgerðar verður vendinám skilgreint og 

hvernig kennsluaðferðin er notuð. Saga vendináms verður skoðuð og hvernig aðferðin 

þróaðist í að verða kennsluaðferð. Farið verður yfir gagnlegar upplýsingar um hvað það er 
sem kennari þarf að hafa í huga við notkun vendnáms og mikilvægi þekkingar nemenda á 

kennsluaðferðinni svo hún nýtist þeim í námi. Þá verður jafnrétti skilgreint og skoðuð lög og 

aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla. Tekin verða viðtöl við þrjá viðmælendur til að svara 
rannsóknarspurningunni og að lokum mun höfundur setja fram niðurstöður úr viðtölum 

viðmælanda. 

Vendinám getur að mati höfundar stuðlað að meira jafnrétti til náms með því að veita 

nemendum það tækifæri að geta hlustað og horft á fyrirlestra með námsefninu hvar og 
hvenær sem er og  með því er verið að mæta þörfum hvers nemanda. Námið verður 
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einstaklingsmiðaðra vegna þess að það ýtir undir samfélag jafningja. Kennsluaðferðin gefur 

kennurum tækifæri til að kynnast nemendum sínum betur og nálgast þá á persónulegum 

nótum. 
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2 Vendinám 

Vendinám snýst um að snúa hefðbundnum kennsluháttum við. Í stað þess að sitja í 
skólastofu með bekkjarfélögum og hlusta á fyrirlestur frá kennara í tíma og fara síðan heim 

og vinna úr nýju efni á eigin vegum, snýst kennsluaðferðin um  að hlusta á kennara í gegnum 

örfyrirlestur sem teknir hafa verið upp þar sem nýtt námsefni er kynnt til sögunnar á 
skipulegan og einfaldan hátt . Nemandinn  kemur síðan í tíma þar sem kennarinn er til staðar 

og vinnur úr nýja efninu með sérfræðinginn sér við hlið (Flipped Learning Network, 2014). 

Með vendinámi hafa nemendur jafnt tækifæri til þess að meðtaka viðfangsefnið. Markmiðið 
er einstaklingsmiðað nám þar sem nemandinn getur horft á efnið þegar honum hentar og 

oftar en einu sinni. Hann getur stoppað og spólað fram og aftur að vild (Flipped learning in 

praxis, e.d.). Að fá möguleikann til að horfa á námsefnið endurtekið á nákvæmlega sama hátt 

er stór kostur. 

 Vendinámið snýst ekki einungis um fyrirlestrana og kostina við þá. Kennslurýmið er 

einnig stór partur og hvernig virkt kennslurými er skapað og þar með virkur lærdómur. Með 

virku kennslurými er verið að auka samskipti milli nemenda og einnig kennara við nemendur. 
Kennarinn leggur áherslu á að vera til staðar og svara spurningum, fylgjast með tilraunum 

nemenda, hjálpa við að rannsaka dýpra í innihald námsefnisins og leiðbeina hverjum 

nemenda fyrir sig (Bergmann og Sams,  2012a). Með vendinámi er möguleiki á að 
heimalærdómur taki skemmri tíma þar sem hann er unninn að mestu leiti í kennslurýminu.  

Bergmann og Sams (2012b)  mæla  með því að hafa myndböndin stutt og að hvert 
myndband fjalli eingöngu um eitt efni í einu. Þumalputtareglan er að myndbönd taki ekki 

lengri tíma en 10 - 15 mínútur, helst fimm mínútur ef hægt er. Því styttri sem myndböndin 
eru því meira hjálpar það nemendum að halda athygli og þeir læra betur . Rannsóknir sýna 

fram á að við getum einungis í flestum tilfellum haldið athygli við einn hlut í tíu mínútur í 

senn án þess að fá nýja örvun (Goodwin og Miller, 2013). Vendinám gefur nemandanum kost 

á því að taka kennsluna í litlum skömmtum þar sem tæknin býður upp á að stöðva 

fyrirlesturinn eftir hentisemi, að teknar séu pásur eða að leitað sé nýrrar örvunar þegar 

nemandinn finnur þörfina fyrir að stoppa. 

Aðferðin er sérstaklega góð fyrir þá nemendur sem eru með einhvers konar 
námserfiðleika. Engin vísindaleg rannsókn sýnir hversu vel vendinám virkar. Sumar 
óvísindalegar kannanir gefa þó til kynna að vendinám geti verið til bóta. Í einni rannsókn þar 

sem 453 kennarar sem höfðu kennt með vendinámi, voru 67% sem sögðu þá hafa hækkað 

einkunnir nemenda sinna, þá sérstaklega hjá nemendum sem voru með einhvers konar 
námserfiðleika. Af þeim kennurum sem tóku þátt í rannsókninni voru 99% sem sögðust ætla 

að nota vendinámið aftur (Goodwin og Miller, 2013).  Þó það séu ekki til vísindalegar 
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sannanir fyrir því að vendinám sé til bóta, þýðir það ekki að við eigum ekki að nota aðferðina. 

Ef það þyrfti alltaf áratuga rannsóknir fyrir öllu þá myndi engin þora að prófa eitthvað nýtt.  

Flestir nemendur í dag eru aldir upp á tækniöld. Aðgangur internets og ýmis konar 
stafrænn stuðningur er orðin sjálfsagður hlutur. Með tækninni og á þeim tímum sem við 

lifum á í dag er það eðlilegur hlutur hjá ungmennum að leita sér upplýsinga á netinu og að tjá 

sig þar. Það má því segja að þegar notast er við vendinám er verið  að færa kennsluna yfir á 
tungumál nemandans. Aðferðin býður upp á að foreldrar eða þeir sem nemandinn velur að 

aðstoða sig geta horft á myndbandið með nemandanum og veitt honum  stuðning sé þess 

óskað. Einstaklingsmiðað nám getur einnig ýtt undir að það verði til samfélag jafningja meðal 
nemenda og það gerir þeim auðveldara fyrir að læra af hvor  öðrum (Flipped Learning in 

Praxis, e.d.). 

2.1 Sagan  

Aaron Sams og Jon Bergman voru upphafsmenn vendinámshreyfingarinnar. Eftir 26 ára 
reynslu sem kennarar, uppgötvuðu þeir aðferð sem segja má að hafi  breytt  lífi þeirra. 

Félagarnir byrjuðu að vinna saman í skólanum Woodland Park High School sem er staðsettur 
í Colorado. Þar unnu þeir sem efnafræðikennarar árið 2006 (Bergmann, og   Sams, 2012a). 
Árið 2007 tóku  þeir sín fyrstu skref í að taka upp fyrirlestra fyrir nemendur sína til að koma 

til móts við dræma mætingu í tíma. Vendinámið auðveldaði þeim kennsluna talsvert. 
Nemendur sem misstu úr tímum höfðu aðgang að fyrirlestrunum á netinu í stað þess að 
kennararnir þyrftu að hjálpa viðkomandi nemendum að vinna upp með því að útskýra 

námsefnið á öðrum tímum en á skólatíma (Bergmann  og  Sams, 2014).  

Jon Bergman og Aron Sams höfðu fyrirlestra sína aðgengilega öllum á internetinu. Mikil 
ánægja varð með upptökurnar sem endaði með því að þeir ákváðu að byrja að taka upp allt 

sitt námsefni. Þar sem upptökur þeirra voru opnar öllum á netinu, voru fleiri nemendur sem 

nutu góðs af. Smám saman fréttist af upptökum þeirra og boðskapurinn breiddist út.  Sams 

og  Bergmann voru sannfærðir um að þetta væri að virka fyrir nemendur sína og vildu því 

ekki snúa aftur til gamalla kennsluhátta (Bergmann og   Sams, 2014 ).  

2.2 Kennarar 

Mikið álag getur fylgt innleiðingu vendináms í skólum, sérstaklega fyrir kennara sem ætla sér 

að nýta það alfarið í kennslu og eru fyrstu skrefin erfið og mjög tímafrek. Gott skipulag og 

nákvæm kennsluáætlun skiptir máli í vendikennslu þannig að bæði nemendur og kennari viti 

nákvæmlega hvar áherslan liggur í námsefninu. Kennarinn þarf að vera faglegur, skipulagður 

og viljugur til að prófa nýja hluti (Bormann, 2014). 
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Samkvæmt síðunni Flipped Learning Network  (2014) og sumum af þeim fræðigreinum 

sem rannsakandi kíkti í gegnum er talið að fjórir þættir þurfi að vera til staðar ef vendinám á 

að takast vel til. Þeir eru: 1) sveigjanlegt umhverfi, 2) lærdómsmenning, 3) úthugsað efni og 
4) fagmanneskja. 

F: Flexible environment (Sveigjanlegt umhverfi) leyfir sveigjanleika á nálgun á námi. Oft 

endurraða kennarar kennslustofu og öllu kennsluumhverfinu til að kalla fram sveigjanleikann 
í umhverfinu. Hver og einn hefur þá val um umhverfi sem viðkomandi vill læra í. Umhverfið 

getur boðið upp á hópavinnu og/eða einstaklingsnám. Nemandinn fær meira frelsi til að 

ákveða hvenær og hvar hann vill læra. Á sama tíma verða kennarar sveigjanlegri á kröfum 
um hvenær nemandinn lærir og hvernig nemandinn er metinn. 

L: Learning Culture (Lærdómsmenning). Nemendur þurfa að fá tækifæri til að taka þátt í 

verkefnum sem skipta máli án þess að kennarinn sé aðalatriðið. Kennslustundin er notuð til 

þess að kafa enn dýpra í námsefnið. Kennarinn þarf að raða verkefnunum þannig að eitt leiði 
af öðru og að allir nemendur geti unnið að þeim á sínum hraða í gegnum einstaklingsmiðað 

nám og endurgjöf. 

I: Intentional Content (Úthugsað efni). Kennari þarf að leggja áherslu á efni sem 
nemendur geta nálgast á eigin vegum. Kennari þarf einnig að búa til eigið efni eða veita tengt 

efni, oftast kennslumyndbönd fyrir nemendur sína. Efnið þarf einnig að vera 

einstaklingsmiðað og aðgengi þess auðvelt þannig að allir geti nálgast það. 

P: Professional Educator (fagmanneskja í kennslu/lærður kennari/sérfræðingur). 

Kennari verður að vera tiltækur fyrir einstaka nemendur eða hópa. Kennarinn þarf að 
vera opinn til að nýta sér hlítarnám og vera tilbúinn til að gefa endurgjöf á meðan tíma 

stendur með því að fylgjast með og skrá hjá sér punkta hvað einstaka nemendur varðar, til 

að vera klár með frekari endurgjöf í náinni framtíð. Kennari verður einnig að vera tilbúinn í 

samstarf með öðrum kennurum og bera ábyrgð á breytingum í sínu eigin starfi (Flip learning 

Network, 2014). 

Stærsta hindrun þess að ná því að kenna með vendikennslu er að kennarar þurfa að 
breyta þeirra eigin hugsun um skólatíma. Þetta er stór hindrun vegna þess að kennarar hafa 
verið að kenna í fyrirlestraformi í mörg ár. Oftar en ekki þykir kennurum erfitt að stíga út fyrir 

eigin þægindaramma sem fylgir því að standa fyrir framan hóp nemenda og þylja upp 

vitneskju sína á viðfangsefni sem kennari þekkir vel og vona að eitthvað verði eftir hjá 
nemendum í lok dags ( Bergmann, 2013). Talað er um fjórar hindranir sem geta komið í veg 

fyrir að kennarar taki upp  kennslu  með vendinámi en þær eru: 1) Hugsun, 2) þjálfun, 3) tími 

og 4) tækni. Með hugsuninni þarf að venda því hvernig við hugsum um menntun. Þjálfun þarf 

að eiga sér stað svo hægt sé að kenna með vendinámi. Það þarf að nota skapandi hugsun til 

að skapa meiri tíma. Nýir kennsluhættir gera kröfu um að við tileinkum okkar nýja hluti sem 
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tekur tíma. Tæknin getur flækst fyrir mörgum en er ekki aðalatriðið í þessu þó að hún þurfi 

að vera með (Bergmann  og  Sams,  2015). 

Besta nýting á kennslustund er þegar kennari fer frá fyrirlestrarforminu og fær 
nemendur til að taka þátt, ræða viðfangsefni dagsins, skiptast á skoðunum og mismunandi 

aðferðum að úrlausnum. Oft lærir nemandinn best það sem hann kann ekki af samnemanda 

sínum ( Bergmann, 2013). Vendinámið leyfir einnig kennurum að kynnast nemendum sínum 
betur. Með því að færa þessa stöðluðu fyrirlestra yfir á stafrænt form og út fyrir 

kennslustofuna er verið að búa til meiri tíma fyrir persónulega kennslu. Með vendinámi er 

líklegra að kennarinn skilji þarfir nemenda sinna betur, sér betur hvar hann stendur og 
hvernig honum líður (Bergmann og Sams,  2012b). Þar sem vendinám gefur kennara meiri 

tíma í kennslustundum er hægt að nota alls konar námsmat með vendináminu. Námið og 

kennslan verður þar af leiðandi meira einstaklingsmiðað og nemandinn fær meira út úr 

náminu. 

Mikilvægt er að kennari noti vendinámshættina ekki til þess eingöngu að bæta við 

heimanámið. Myndböndin eiga að vera heimavinnan en ekki viðbót við annað heimanám. 

Mikilvægt er að auðvelt sé að nálgast efnið. Því er mikilvægt að kennarar spái í öllu 
kennsluferlinu á annan hátt en áður. Áhersla er einnig lögð á að kennarar búi til sitt eigið 

efni. Kennslan verður með því persónulegri og marktækari fyrir vikið. Best er ef efnið kemur 

frá kennaranum sjálfum en ekkert er að því að nota myndbönd annars staðar frá í bland 
(Bergmann,  2017).   

Gott er að nota nokkrar kennslustundir í að fara yfir hvernig nemendur fá mest út úr því 
að hlusta á kennsluefnið/ fyrirlestranna því virk hlustun og gagnvirkni eru mikilvæg. Hægt 

væri að horfa á eitt kennsluefni með nemendum áður en þeir horfa síðan sjálfir í eigin tölvu í 
tíma og jafnvel kynna fyrir nemendum einhvers konar glósutækni sem hægt væri að nota 

með hlustuninni. Fylgjast svo með í tímanum hvernig nemendur vinna úr efninu. Það verða 

alltaf nemendur sem skilja efnið ekki alveg sem tekið er fyrir í myndböndunum og koma 

ráðvilltir í tíma  (Bormann, 2014). Hægt er að vera með spurningar í enda upptöku sem eru 

tengdar við gagnabanka og þannig getur kennarinn strax séð hverjir eiga erfitt og hverjir ekki 

og hvar vandamálið liggur. Með þeim hætti er hægt að hjálpa þeim einstaklingum betur 

þegar þeir koma í tíma (Bishop og Verleger, 2013). 

Vendinám byggir á því að nemendur hlusti á sína fyrirlestra heima fyrir og koma 
undirbúnir í tímanna til að spyrjast fyrir um það sem þeir kunna ekki, en ekki er hægt að 

ætlast til að allir sinni því. Mikilvægt er að kennarinn sé með opinn huga og finni lausnir á 

þessum vanda ef hann verður mikill. Eitt dæmi um lausn á þessum vanda er hugtakið „The 

In-Flip“. Þá horfa nemendur ekki á upptökuna af fyrirlestrinum heima fyrir tímann, heldur 
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horfir helmingur hópsins á upptökuna af fyrirlestrinum í tímanum á meðan hinn helmingur 

hópsins fær hjálp. Síðan skipta hóparnir um stað við hvorn annan (Speranza,  2016). 

2.3 Nemendur 

Með vendinámi öðlast nemendur svigrúm til að efla námstækni sína. Hefðbundin kennsla í 

formi fyrirlesturs er ekki fyrir alla þar sem það geta ekki allir lært á sama hraða. Aðal 

takmarkanir vendináms eru mismundandi þarfir nemenda, mismundandi bakgrunnur og 
mismunandi erfiðleikar. Sumir nemendur gætu verið með bakgrunn sem veldur því að þeir 

þekkja viðfangsefnið og því gæti þeim nemendum leiðst ákveðinn fyrirlestur. Á meðan gætu 

aðrir átt í erfiðleikum við að halda í við kennarann og reyna að fá sem mest úr fyrirlestri 
dagsins. Aðal ávinningur þess að hin eiginlega kennsla fari fram á tíma nemandans með 

upptökum sem settar eru á netið er að nemandinn getur þar ráðið sínum eigin hraða. Með 

tækninni í dag er hægt að hraðspóla fyrirlestra eða hafa á venjulegum hraða, allt eftir því 
hvað hentar hverjum og einum. Nemandinn sem þorði ekki að spyrja kennarann um að 

endurtaka sig í tíma getur nú spólað til baka og hlustað aftur. Nemandinn getur einnig 

stoppað og skrifað niður glósur þar sem hann er við stjórnina (Goodwin og Miller, 2013).   

Með vendinámi færist kennarinn úr hinu venjulega fyrirlestrahlutverki og nemandinn 
verður meira leiðandi. Fyrir vikið verður andrúmsloftið afslappaðra. Nemandinn verður 

virkari og eru nemendur hvattir til að vinna saman í hópnum við að leysa hin ýmsu verkefni. 
Vendinámið býður upp á að nemendurnir fái meira út úr kennslustundinni þar sem þeir geta  
og hafa  tíma til að ræða viðfangsefni dagsins við kennara eða samnemendur. Nemendurnir 

geta skipst á skoðunum og mismunandi aðferðum við úrlausnir þar sem kennarinn er ekki 
upptekin við að halda fyrirlestur (Bergman,  2013). 

Ekki hafa allir nemendur trú á því sem verið er að gera í vendinámi fyrst um sinn, 

sérstaklega þeir nemendur sem eru hvað hæfastir þar sem þeir nemendur ná góðum árangri 

í hefðbundnu námsumhverfi. Það skiptir máli að sýna þeim nemendum hverjir kostir 

vendináms eru, sem eru m.a.  meiri tími með kennaranum, aukin samskipti, að geta farið á 

sínum eigin hraða í gegnum efnið sem og minna heimanám (Bormann, 2014).  

Einn af stærstu ókostum vendináms er þegar nemandinn vinnur ekki heimavinnuna sína. 
Í því felst að horfa á kennslumyndbandið sem er undirbúningur fyrir verkefnatímann og geta 

þannig tekið virkan þátt. Þar kemur hópavinnan sterk inn þar sem nemandi sem kemur 

óundirbúinn inn í hópavinnuna er ekki vel séður en það minnkar talsvert líkurnar á því að sá 
hinn sami komi aftur óundirbúinn. Bergman leggur áherslu á að nemendur beri ábyrgð á því 

sem þeir gera heima í einstaklingsrýminu og það eigi aldrei að fara yfir efnið í tíma fyrir þá 

sem misstu af (Bergmann,  2016). Þá líða þeir fyrir sem komu undirbúnir í tímann og missa 
því dýrmætan tíma til lærdóms. Ein af mörgum lausnum á þeim vanda er að láta nemendur 
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alltaf vera með heyrnartól með sér í tíma. Sá sem kemur óundirbúinn missir þá af þeirri hjálp 

sem hann annars gæti fengið, þarf að horfa á kennslumyndbandið í tíma og jafnvel taka 

verkefnavinnuna með sér heim (Honeycutt,  2016).  

Strayer framkvæmdi rannsókn í tengslum við doktorsritgerð sína í heimspeki árið 2007 

þar sem hefðbundnir kennsluhættir voru bornir saman við vendinám. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var  sú að nemendur í vendinámi voru ósáttari við hvernig hlutum var 
háttað í kennslurýminu og hvernig unnið var úr námsefninu. Það var of mikil fjölbreytni í 

verkefnavinnu nemenda. Nemendunum fannst námið ekki nógu skipulagt (Strayer,  2007). 

Þessar niðurstöður sýna fram á að ekki eru allir tilbúnir til að takast á við breytt 
námsumhverfi. 

Það er því ýmislegt sem þarf að hafa í huga ef vel á að takast til í vendinámsumhverfinu. Í 

grein eftir Cabi (2018) segir að kennslumyndböndin þurfa að endurspegla það efni sem tekið 

er fyrir í tíma og efni tímans þarf að vera þannig uppbyggt að það veki áhuga nemenda. 
Kennslumyndböndin þurfa að vera góð og hnitmiðuð. Nemendur þurfa að hafa aðgang að 

góðum úrræðum til að leysa úr þeim vanda sem upp getur komið við heimanámið. Séu 

úrræðin ekki góð geta nemendur gefist fljótt upp. Kennarar og þeir sem vinna með vendinám 
þurfa að vanda vel til verks alveg frá byrjun til þess að kveikja á áhuga nemenda við að vilja 

tileinka sér vendinámsaðferðina. 

Þó nokkrar rannsóknir sýna að vendinám getur  stuðlað að betri námsárangri og að 
aðferðin auki getu nemenda til lausnarmiðaðra hugsunar. Nemandinn er svolítið þvingaður 

til að gefa annars konar framlag í eigin námi þar sem hópurinn vinnur saman að lausn 
vandamála og á sama tíma kenna nemendur hvor öðrum. Nemendum getur þótt þessi 

hugmyndafræði óþægileg fyrst um sinn og sumir halda áfram að vera óánægðir þrátt fyrir að 
námsárangur þeirra aukist. (Baepler, Walker og Driessen, 2014). 
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3 Jafnrétti til náms 

Rekja má fjarnám langt aftur um aldir eða til ársins 1728 (Holmberg, 1986) en síðan þá hefur 
það jafnt og þétt verið að ryðja sér til rúms. Þegar fjarnám hóf göngu sína á háskólastigi  var 

það fyrst og fremst ætlað fyrir fólk á landsbyggðinni sem ekki hafði tök á að afla sér 

menntunar án þess að flytjast búferlum þar sem háskóli var starfandi (Jón Jónasson, 2001).  
Seinna meir tóku framhaldsskólar upp fjarnám og var það gert til að koma betur til móts við 

nemendur og jafna stöðu þeirra. Með aukinni tækni og möguleikum til náms hafa nýjungar á 

sviði þekkingarmiðlunar aukist og ýmsar aðferðir litið dagsins ljós. Ein af þessum 
kennsluaðferðum er vendinám. 

Hugtakið jafnrétti á sér margar og ólíkar skilgreiningar. Jafnrétti snýr að jöfnum 

tækifærum. Að einstaklingar geti skapað sér tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, 

ræktað styrkleika sinn og lifað í sátt og samlyndi í frjálsu samfélagi. Öll eigum við rétt á að 
standa jafnfætis, fá sömu tækifæri og njóta sömu virðingar, óháð trú, húðlit, félagslegri stöðu 

eða líkamlegs atgervis (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi ríkja lög sem fara þarf eftir. Í þeim kemur fram að 
jafnrétti skuli ríkja í skólastarfinu og er sérstaklega talað um að nemendur með 

námserfiðleika skuli fá þá aðstoð sem þeir þurfa. Í lögum um grunnskóla segir að starfshættir 

eigi að mótast af mörgum þáttum og er jafnrétti einn af þeim. Skólinn skuli þroska og stuðla 

að velferð nemenda og að nemendur sem glíma við námserfiðleika skuli eiga rétt á aðstoð til 
þess að stunda nám sitt (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í lögum um framhaldsskóla kemur fram að leitast skuli eftir því að efla nemendur í 
öguðum vinnubrögðum, umburðalyndi og jafnrétti og að framhaldsskólar skuli veita 
nemendum með sérþarfir eða námserfiðleika þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna námi sínu 

(lög um grunn- og framhaldsskóla nr. 91/2008 og nr.92/2008). Jafnrétti er mikilvægur þáttur 
í námi barna og ungmenna en með því að efla jafnrétti til náms er líka verið að stuðla að 

jöfnum tækifærum til náms sem skilar sér út í samfélagið.  

Grunn- og framhaldsskólar hafa bæði aðalnámsskrár sem þarf að fylgja en í þeim  er 
komið inn á það  hvernig skólastarfi skuli háttað í grunninn. Í aðalnámsskrá framhaldsskóla 

kemur fram að bjóða eigi nemendum upp á nám við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er jafnrétti einn af grunnþáttum menntunar á Íslandi. 
Markmið jafnréttismenntunar er að skapa vettvang fyrir alla til þess að þroskast og rækta 

hæfileika sína, lifa ábyrgu lífi og taka þátt í samfélaginu í anda jafnréttis. Jafnréttismenntun 

felur í sér að skoða samfélagið á gagnrýnin hátt og greina þá þætti sem leiða til mismununar 

sumra einstaklinga og forréttinda annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 
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aðalnámskrá framhaldsskóla er jafnrétti einnig einn af grunnþáttum menntunar og koma þar 

fram sömu atriði og í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013).  Það má því segja að það eigi ekki að fara framhjá neinum að jafnrétti er mikilvægur 
þáttur í menntun á Íslandi og er mikilvægt að nemendur fái bæði fjölbreyttar kennsluaðferðir 

og stuðning í námi þegar við á. Nemendur eigi að fá tækifæri til þess að skila vinnu sinni á 

fjölbreyttan hátt og menntastofnanir eigi að gefa nemendum tækifæri til þess að sýna hæfni 
sína á fjölbreyttan máta. 
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4 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvort kennsluaðferð vendináms stuðli að meira 
jafnréttis til náms. Þar sem lítið var til um rannsóknir við það tiltekna efni ákvað 

rannsakandinn að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð til að geta svarað 

rannsóknarspurningu sinni. Tekin voru þrjú viðtöl við kennara sem notuðu vendinám í sinni 
kennslu. Þeir voru allir  með einhverja menntun, hvort sem það var fullmenntaður kennari 

eða einstaklingur sem hafði annan grunn en kennaramenntun . Rannsakandinn lagði áherslu 

á í viðtölum sínum að skoða viðhorf, upplifun og reynslu kennara við vendinám og hvort 
þeim fyndist vendinámið sem slíkt stuðla að meira jafnrétti til náms. Gert verður grein fyrir 

þeim aðferðum sem rannsakandinn notaðist við við framkvæmd rannsóknarinnar. 

4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Tvær meginrannsóknaraðferðir eru notaðar í aðferðafræði rannsókna. Þær eru eigindlegar 
(e.qualitative) og megindlegar (e.quantitative) rannsóknaraðferðir (Seale, 2018). Þegar um 

rannsókn er að velja þá stendur valið á milli þessa tveggja aðferða. Út frá vali 
rannsóknarspurningarinnar og viðfangsefnis var ákveðið að beita eigindlegri 
rannsóknaraðferð. 

Eigindleg rannsóknaraðferð er sveigjanlegt rannsóknarsnið. Aðferðin er notuð til þess að 
afla upplýsinga um efni sem ekki er mikið fjallað um, til að skilja viðhorf, upplifun og reynslu 

tiltekinna einstaklinga eða hópa. Hún er einnig notuð til að átta sig betur á félagslegum 

veruleika. Þegar notast er við eigindlega rannsóknaraðferð er stuðst við 
rannsóknarspurningu sem byggir á opinni spurningu. Aðal mælitæki eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar er rannsakandinn sjálfur þar sem ekki er notast við útreikninga við slíka 
aðferð. Rannsakandi eigindlegra rannsóknaraðferða telur sig geta lært af öllum aðstæðum, 

einstaklingum og hópum. Rannsakandi eigindlegra rannsóknaraðferða er víðsýnn og telur öll 
sjónarmið jafn mikilvæg (Seale, 2018).  

Rannsóknin getur breyst eftir því sem á líður á rannsóknina. Hún aðlagast aðstæðum 

hverju sinni. Slík rannsókn byggist á rannsóknaráætlun, viðtölum, vettvangsheimsóknum og 
rannsóknarskýrslu. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum sem fengnar eru með þessum 

hætti yfir á stærri hóp heldur veita eigindlegar rannsóknir dýpri innsýn í viðfangsefnið (Seale, 

2018). 

4.2 Úrtak og viðmælendur 

Notast var við snjóboltaúrtak (e. snow ball eða nominated sampling) við vinnslu 

rannsóknarinnar. Þar leitar rannsakandinn að einum einstaklingi sem passar inn í 
rannsóknaráætlun rannsakandans og byggir á upplýsingum frá þeim einstaklingi til þess að 
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hafa upp á fleiri einstaklingum. Svona heldur hann áfram koll af kolli (Seale, 2018). Höfundur 

þessarar rannsóknar vissi af skóla sem hafði notast við vendinám sem kennsluaðferð. 

Höfundur hafði samband með rafrænum hætti með því að senda tölvupóst í gegnum 
postur.hi.is. Einstaklingurinn sem svaraði tölvupóstinum vísaði á viðmælanda 1 og sá 

viðmælandi vísaði á þann næsta. Þannig hélt snjóboltaúrtakið áfram.  

Viðmælendurnir höfðu allir ólíkan bakgrunn af bæði menntun og kennslu, en allir áttu 
þeir það sameiginlegt að hafa unnið með kennsluaðferðina vendinám. Þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í upplifun og reynslu af kennsluaðferðinni og hvort hún 

stuðli að meira jafnrétti til náms var áhugavert að heyra frá þeim öllum þar sem engin þeirra 
kenndi sama fagið eða hafði  sama bakgrunn. Viðmælendurnir voru allir á fertugsaldrinum, 

með mismunandi grunnám, þar á meðal enskar bókmenntir, grunnskólakennslu, arkitektúr, 

sjúkraliðanám eða höfðu sótt sér kennsluréttindi. Allir viðmælendurnir höfðu fjögurra  til 

tuttugu ára reynslu af kennslu. 

Í byrjun hvers viðtals var viðmælanda kynntur réttur sinn og hann látinn vita að viðtalið 

væri á hans forsendum. Viðmælendur þurftu ekki að svara einstaka spurningum kusu þeir 

svo og höfðu einnig rétt til þess að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er í 
rannsóknarferlinu. Fyllsta trúnaðar var heitið og því verður talað um viðmælanda eitt, tvö og 

þrjú í rannsókninni (Seale, 2018). Viðmælendurnir samþykktu allir að viðtölin yrðu tekin upp 

og vistuð í gagnasafn rannsakandans ásamt því að vera afrituð í Word skjal svo hægt væri að 
vinna úr gögnunum. Að rannsókn lokinni var viðtölunum eytt úr gagnasafni rannsakandans. 

Í þessari rannsókn var ákveðið að taka opin viðtöl (Intensive (depth) interviewing) en þau 
fela í sér formleg eða óformleg viðtöl við þátttakendur þar sem markmiðið er að afla 

þekkingar á viðhorfum og reynslu viðkomandi þátttakanda á efninu sem er verið að rannsaka 
(Seale, 2018). 

4.3 Úrvinnsla og greining gagna 

Þegar leitast var við að svara rannsóknarspurningunni hvort vendinám stuðli að meira 

jafnrétti til náms var rýnt í þrenns konar gögn. Byrjað var á því að skoða hvað felst í 

kennsluaðferðinni vendinám og hvernig sú aðferð getur nýst kennurum og nemendum. Næst 
voru gögn um lög um grunn- og framhaldsskóla ásamt aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskólana skoðuð ásamt því að fá upplýsingar um hvað felst í hugtakinu jafnrétti til 

náms. Að lokum voru tekin viðtöl við þrjá viðmælendur sem allir höfðu notað vendinámi í 
kennslu sinni á einhverjum tímapunkti á kennsluferli þeirra. 

Sendur var tölvupóstur á framhaldsskóla þar sem þeim var gerð grein fyrir rannsókninni 
og viðfangsefni hennar kynnt. Leitast var eftir áhuga kennaranna við skólann á að svara 

nokkrum spurningum um upplifun og reynslu þeirra  af vendinámi. Svar barst frá tveimur 
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kennurum innan skólans. Þeir kennarar bentu síðan á grunnskóla þar sem kennarar höfðu 

notað vendinám við kennslu og bauðst  þar einn kennari til viðbótar til að taka þátt. 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum sem tekin  voru  daganna 19. - 20. mars 2019 og 27. 
mars 2019. Öll viðtölin fóru fram í skólunum þar sem kennararnir starfa. 

Viðtölin voru hljóðrituð á bæði tölvu og síma ef ske kynni að annað raftækjanna skyldi 

bregðast. App var notað í báðum raftækjunum sem heitir voice memos en það app er í 
Macbook tölvu og Iphone síma. Þörf reyndist á því að nota bæði raftækin þar sem upptökur 

brugðust sitt á hvað. Lengd viðtalanna var frá 30 mínútum upp í 45 mínútur. Viðtölin voru 

vélrituð orðrétt upp í Word skjal. Gögn voru síðan vistuð á góðum stað áður en 
gagnagreining hófst. Að lokum hófst greining á niðurstöðum þar sem rýnt var í viðtölin og 

þau dregin saman í þrjú þemu sem voru: 1) jákvætt við vendinám, 2) neikvætt við vendinám 

og 3) jafnrétti til náms. 

4.4 Siðferðileg álitamál 

Huga þarf að því að rannsakandi getur aldrei verið alveg hlutlaus í rannsóknum. Viðhorf hans, 

reynsla og skilningur mótar oft rannsóknarferlið, alveg frá því að hann velur efnið sem hann 
vill rannsaka, fólkið sem hann velur í rannsókn sína, spurningarnar sem hann býr til o.s.frv. 
Niðurstöður hans geta því verið hlutdrægar og ekki gefið rétta mynd. Lesandinn þarf að átta 

sig sjálfur á trúverðugleika rannsóknarinnar. Það gerir hann með því að skoða 
rannsóknarspurninguna, gagnasöfnunina, gagnagreininguna og ályktanirnar (Seale, 2018). 
Rannsakandinn var meðvitaður um sína eigin reynslu á vendinámi við skrif þessarar 

rannsóknar og reyndi hann eftir bestu getu að gæta hlutleysis, fordómaleysis og heiðarleika í 
gegnum allt  rannsóknarferlið. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla mun rannsakandinn draga saman helstu niðurstöður sem fengust úr 
viðtölunum sem tekin voru. Samantekt viðtalanna mun styðja við og svara 

rannsóknarspurningunni: Að hvaða leiti stuðlar vendinám að meira jafnrétti til náms?. Til 

þess að auðvelda túlkun og lestur niðurstaðna var þeim skipt niður í þrjú meginþemu sem 
komu í ljós við greiningu viðtalanna. Þau þemu eru: 1) jákvætt við vendinám, 2) neikvætt við 

vendinám og 3) jafnrétti til náms.  

Við túlkun niðurstaðna verður notast við beinar tilvitnanir og er það gert til þess að sýna 

fram á að verið sé að nota viðhorf þeirra einstaklinga sem tekin voru viðtöl við. Í viðtölunum 
töluðu allir viðmælendurnir út frá eigin reynslu og upplifun af vendinámi.  

5.1 Jákvætt við vendinám 

Fyrsta meginþemað er jákvætt viðhorf til vendináms. Allir viðmælendurnir voru sammála um 

að þegar fólk er farið að ná tökum á vendinámi finni það fyrir því hvernig námið verður 

auðveldara. Viðmælendurnir voru allir sammála um að þeirra upplifun gagnvart vendináminu 
væri að það sýndi betri námsárangur nemenda án þess að hafa áreiðanlegar rannsóknir sem 

sýndu fram á það.  

Viðmælandi eitt talaði um að það  væri svo gott að sjá hvað vendinámið virkaði vel, þá 
sérstaklega fyrir börn sem væru með einhvers konar greiningar, t.d. lesblindu, eiga erfiða 
sögu eða væru slakir námsmenn  og þyrftu því meiri aðstoð. Þeim börnum væri hægt að gefa 

meiri tíma í kennslustundum en með þeim hætti lærir kennarinn betur inn á nemendur sína 
og hefur möguleika  á yfirfara verkefni þeirra strax og gefa endurgjöf. 

 Þannig að nemendurnir byrja að vinna verkefni í tíma, þannig að ég geti gefið 

leiðsögn, frekar að fara í þessa átt, myndirðu ekki segja að þetta henti betur hér, 

en ef að þú værir alltaf með það í heimavinnu og myndir bara skila því. Þá 
ertu kannski ekki að ná því fram sem þú vilt.  

Í framhaldinu sagði viðmælandi eitt að með því að nemendur fái endurgjöf strax til þess 

að geta lagfært hjá sér, þá hefur kennarinn meiri tíma til að hjálpa nemendum og fara á milli í 
stað þess að vera með fyrirlestur uppi á töflu eins og í hefðbundinni kennslustund. Þannig væri 

líklegra að nemendur upplifði sem þeir hefðu  lengri tíma í að skilja hlutina sem mögulega gæti 

dregið úr uppgjöf þeirra og brottfalli úr skóla.  

Viðmælandi þrjú talaði um að nemendur væru á svo misjöfnum stöðum í náminu og með 

því að nota vendinámið þá yrði námið einstaklingsmiðaðra. Nemandinn getur þá haldið áfram 

á sínum stað með því að vera að hlusta á fyrirlestrana og hefur svo kennarana til þess að 
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aðstoða og fara á milli. Með þessu breytta fyrirkomulagi getur kennarinn nýtt tímann í að 

aðstoða nemendur sína á þeirra forsendum.  

Viðmælandi tvö talaði um að með vendinámi sé miklu auðveldra að forgangsraða. Sé 
nemandi í áfanga sem  hann sé slakur í þá getur hann einbeitt sér að grunnatriðunum og ýtt 

því fyrr frá sem veldur honum kvíða á meðan hann nær færni í grunnatriðunum . Þó nemandi 

útskrifast ekki með fullt hús stiga séu  miklar líkur að hann nái einhverjum framförum.   

... oft hef ég séð það að það að fjarlægja þessa grýlu út úr stóra samhenginu 

hefur virkað þannig að svo þegar á hólminn er komið, þegar inn í námskeiðið er 

komið og viðkomandi kominn með svolítið gott tempó með allt saman. Að þá 
hefur hann kannski fundið hjá sér kjark til að kíkja aðeins á grýluna og nýta sér 

allar þær bjargir sem henni fylgja inn á Moodle að í rauninni skilar það aðilanum 

samt einhverju.     

Viðmælandi tvö talaði um að með því að nemendur fengju tækifæri til að einbeita sér að 
því sem væri mikilvægast slyppu þeir við óþarfa kvíða um tilhugsunina að eitthvað væri 

óyfirstíganlegt, sem mögulega drægi úr trú nemendenda og jafnvel brottfalli. Hann bætti síðan 
við að árekstrar væru miklu færri þar sem vendinám sé notað og að honum 
fyndist agavandamál og mikill óróleiki í tímum á undanhaldi.  

 Því að það vita eiginlega allir hvað á að vera að gera og eins og í tíma hjá mér ef 

þú ert illa upp lagður eða veikur eða þreyttur eða treystir þér einfaldlega ekki í að 
gera hlutina akkúrat núna þá bara gerirðu þá aðeins seinna. Þú bara stendur upp 

og ferð fram og færð þér pásu þegar þú þarft af því það er ekki alltaf á kennarans 

dagskrá sem gildir þannig það er yfir höfuð svona eins og öllum líði bara miklu 

betur og auðveldara að vera á sínum forsendum.   

Viðmælandi tvö talaði einnig um að langdregnir fyrirlestrar um einhvern hlut 

sem nemandi annað hvort skilur eða veit að hann mun aldrei skilja sé ákveðin tímasóun  sem 

geti leitt til ákveðins pirrings eða vanmáttarkenndar.  

Í heildina voru viðmælendurnir frekar sammála um að það jákvæðasta við vendinámið 

væri að fyrirlesturinn væri í upptöku og að hægt væri  að stöðva hann, skrifa  hjá sér og hlusta  
eins oft og þurfa þykir. Þetta gerði það að verkum að nemendur þyrftu ekki alltaf að spyrja 

kennarann sem gjörbreytti aðstæðum hjá mörgum. Efnið væri ekki eingögnu þulið upp einu 

sinni í kennslustofu heldur væru  upplýsingar fyrirlestra ávallt til í formi upptaka 
sem nemendur hefðu aðgang að hvar og hvenær sem er. 

Viðmælendur komu einnig inn á að með fyrirlestrinum hefðu nemendur tækifæri til þess 

að fá aðstoðina sem foreldrar hefðu hingað til verið að veita. Eins hefðu ekki allir 
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nemendur tök á að fá aðstoð heima svo með fyrirlestrunum væri aðstoðin komin. Vendinámið 

veitti því meira jafnrétti og nemendur fengju þannig jafnari tækifæri til náms.  

5.2 Neikvætt við vendinám 

Annað meginþemað fjallar um það sem viðmælendur upplifa sem neikvætt við 

vendinám. Viðmælendurnir urðu mjög hugsi þegar þeir voru spurðir um hvað þeim fyndist 

vera neikvætt við vendinám. Allir komu þó með sama svarið eftir smá umhugsun, að það 
væri ekkert beint neikvætt við vendinámið sem slíkt en það væru nokkrir punktar sem væru 

umhugsunarverðir í sambandi við vendinámið. Þá var það helst hvað vendinámið væri 

tímafrekt.  

Viðmælandi tvö benti á að tæknin geti oft verið vandamál og þá sé í rauninni lítill tími til 

þess að fara aftur og laga eða gera upp á nýtt.   

Fyrir það fyrsta er alveg ömurlega leiðinlegt að hlusta á sig tala, þannig að til 

dæmis það verkefni að fara að laga og hlusta á alla sína fyrirlestra aftur til þess að 
athuga hvað betur mætti fara er gjarnan verkefni sem maður einhvern veginn fer 

ekki í.   

Viðmælandi tvö ræddi um að með tímanum sé hægt að segja að upptökurnar fari að lifa 
sínu eigin lífi Því það væri ákveðin fjarlægð sem myndaðist við námsefnið eftir ákveðin mörg 

ár.  

Viðmælandi þrjú kom inn á það hvernig best væri ef hver kennari fengi tíma til að búa til 
fyrirlestra handa sínum nemendum þar sem algeng kvörtun barna væri yfir rödd 
kennaranna. Þá yrðu fyrirlestrarnir meira karakter einkennandi en ekki vélrænir eins og þegar 

búnir eru til almennir fyrirlestrar þar sem kennarinn horfir meira til þess að allir séu á sömu 

blaðsíðu. Fæstir kennarar hafa þó þann tíma sem þarf til að gera nýjan fyrirlestur.  

Viðmælandi þrjú nefndi einnig að best væri ef allir myndu vinna eftir sömu aðferðinni. Að 

stefna skólans væri þá vendinám. Kennsluaðferðin væri þá miklu fljótari að festast í sessi en 
þegar einungis eitt fag er kennt eftir aðferðinni. Þá tæki það lengri tíma og yrði erfiðara.   

Viðmælandi tvö tók í sama steng og ræddi það hvernig kennarastéttin eigi erfitt með að 

breyta um kennsluhætti þar sem þeir væru hræddir við að missa stjórnina.  

...það er þessi agastjórnun sem skiptir svo miklu máli og oft 

svona gamalreyndir rútíneraðir kennarar eru oft með alveg ofboðslega góða 

tækni í að halda aga en þá þurfa þeir líka að vera nafli stofunnar og 
miðpunkturinn og halda einhvern veginn utan um allt. Það er svolítið mikið stökk 

að sleppa og treysta og stíga til baka og gefa nemendunum rými.  
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Viðmælandi tvö bætti einnig við að um leið og kennarar áttuðu sig á ávinningnum af því 

að þora að taka u-beygjuna frá gömlum kennsluháttum sem þeir þekktu frá sinni skólagöngu 

og prófuðu  eitthvað nýtt, skildu þeir að það væri í lagi að sleppa tökunum, treysta 
nemendunum og útbúa verkefni svo allir nemendur væru virkir í tímum en ekki óvirkir.   

Viðmælendurnir voru allir sammála um mikilvægi þess að 

kenna nemendum og foreldrum, sérstaklega ef um ræðir grunnskóla, að læra með 
vendinámi þar sem kennsluaðferðin setti ábyrgðina yfir á nemandann og kennarinn væri 

meira til staðar ef nemendur þyrftu á honum að halda. Það sem vantaði oft hjá 

nemendum væri áhugi á að nýta sér tæknina til þess að finna hvað hún getur verið hjálpleg. 
Vendinám tæki tíma og þolinmæði sem stundum væri ekki til hjá ungmennum í dag. Það 

vanti þroskann til þess að skilja að með því að leggja vinnuna á sig þá séu þeir í raun 

að græða.  

5.3 Jafnrétti til náms 

Viðmælendurnir sögðu allir óhikað að vendinámið stuðli að meiri jafnrétti til náms. Það að 

hafa fyrirlestrana á netinu opna fyrir nemendur, að þeir gætu sótt þá hvar og hvenær sem er 
og gætu stjórnað sínum tíma eftir sínum þörfum opnaði margar dyr. 

Viðmælandi þrjú kom inn á það hvað  allir einstaklingar væru  ólíkir. Kennarar og 

nemendur nái misvel saman og einnig séu kennarar misfærir í sínu fagi. Með því að vera með 
vendinám í skólum landsins þar sem fyrirlestrar fari inn á vef opinn öllum myndist betri 

tækifæri fyrir nemendur. 

 Þú veist eins og til dæmis í litum skólum úti á landi. Þá ertu kannski með kennara 

sem kennir mörg fög sem er ekki sérfræðingur í hverju fagi og þú með svo lítinn 

nemendahóp og þarft að kenna margt. Að þarna ertu búin að gefa þessum 

krökkum tækifæri á að hlusta á myndbönd sem kannski aðrir sem eru búnir að 

leggja sig alveg 100% í. Sem geta þá hlustað á myndbönd frá mörgum og fundið 

bara hver hentar sér. Æjji, skilurðu? þannig að þarna ættu allir að geta fundið 

einhvern sem að hann skilur.   

Viðmælandi þrjú taldi vendinám augljóslega stuðla að jafnrétti til náms með 
fyrirlestrum og að með því séu skólar að bjóða upp á jafnari tækifæri til náms þar sem allir 

hefðu aðgengi að námsefninu.  

Viðmælandi tvö var á sama máli og viðmælandi þrjú en bætti einnig við að það skipti ekki 
máli hvort um væri að ræða börn með námserfiðleika, mikið veik börn, nemendur sem þyrftu 

að vinna fulla vinnu með skóla eða afreksíþróttafólk sem gæti ekki stjórnað sínum tíma 
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sjálft. Það séu í raun allir einstaklingar sem taki vendinámi fagnandi. Vendinám bjóði þessum 

einstaklingum að taka námið á sínum forsendum, tíma og hraða.  

Viðmælanda eitt fannst vendinámið stuðla að meira jafnrétti þar sem hver og einn getur 
tekið námið á sínum hraða.  Hann kom einnig inn á það að með vendinámi geti nemendur 

fengið þann stuðning sem þeir þurfi og kennarinn geti þá leyft sér að gefa nemendum tíma til 

að finna saman lausnir á hlutunum.  

 Geta bara stoppað fyrirlestrana þegar þér hentar og hlustað aftur og aftur í 

staðinn fyrir einmitt að mæta í kennslustund og hlusta á kennarann í 45 mínútur 

og reyna að taka niður glósur þar sem þú skilur kannski bara helminginn sem er í 
gangi.   
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6 Lokaorð og umræður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvort vendinám  stuðlaði að meira jafnrétti til 
náms. Rýnt var í greinar um vendinám, farið var inn á hvernig jafnrétti birtist í lögum og 

aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla skoðuð. Einnig voru tekin viðtöl við þrjá viðmælendur 

sem höfðu unnið með vendinám sem kennsluaðferð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að viðmælendur væru mjög sammála um að 
vendinám stuðlaði að meira jafnrétti til náms þar sem nemendur geta sótt fyrirlestranna 

hvar og hvenær sem er og eru það forréttindi að þeirra mati. Með fyrirlestrunum væru skólar 

að bjóða upp á jafnari tækifæri til náms. Viðmælendurnir voru sammála um að það stuðlaði 
að meira jafnrétti að nemendur gætu stjórnað eigin hraða og tíma og stundað námið á eigin 

forsendum. Vendinámið gefur kennurum meiri tíma til að einstaklingsmiða námið og styðja 

við þarfir nemenda að lausnum. 

Þar sem rannsóknin var byggð á viðtölum við einungis þrjá viðmælendur er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöður yfir á aðra. Var það ekki markmið rannsakandans. Niðurstöðurnar gefa 
þó vísbendingu um hvaða áhrifa vendinám getur haft fyrir nemendur sem og kennara og 
gefur dýpri skilning á upplifun kennara af vendinámi. Það er von höfundar  að niðurstöður 

rannsóknarinnar nái að efla þekkingu innan menntavísinda á vendinámi og nýtist til að huga 

að fleirri kennsluaðferðum fyrir nemendur með ólíkar þarfir. Rannsóknin bendir einnig til að 

aðstæður geti verið misjafnar hjá fólki og að vendinámið veiti  þeim einstaklingum betra 
tækifæri á að ljúka námi. 

Fjölbreytt námsumhverfi, upptökur námsefnis og nálgun kennara veita nemendum 
tækifæri á að nálgast nám sitt á mismunandi hátt. Með notkun vendináms getur hver og einn 
fundið sína leið sem skilar sem mestum árangri til einstaklingsins. Með þessari námsaðferð 

er ekki eingöngu notuð ein kennsluaðferð á alla nemendur heldur sé fjölbreytnin mikil og 
tækifærin óteljandi. Nemandinn með námserfiðleika fær þá tækifæri á að tækla sitt nám á 

sínum hraða. Nemandi sem á auðvelt með nám fær einnig tækifæri til að halda áfram sínu 

námi, með möguleika á að komast yfir meira námsefni. Með vendinámi hagnast því allir 
einstaklingar. Ef rétt er staðið að náminu telur höfundur að nemendur fari betur undirbúnir í 

gegnum námið en annars hefði orðið í hefðbundnu námi.  

Að stunda nám er réttur okkar allra og samkvæmt lögum er skólaskylda frá 6-16 ára 
aldurs. Í lögum kemur fram að jafnrétti skuli ríkja í skólastarfinu og er sérstaklega talað um 

að nemendur með námserfiðleika skuli fá þá aðstoð sem þeir þurfa. Þeir sem vinna á sviði 
menntavísinda verða því að hafa í huga að í menntakerfinu er fjölbreyttur hópur barna og 

ungmenna með ólíkar þarfir. Ekki sé hægt að setja alla einstaklinga undir sama hatt og ætlast 
til að það virki. Íslensk lög kveða á um að hver nemandi eigi rétt á aðstoð við sitt hæfi. Með 
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þeirri þekkingu og tækni sem við búum við í dag væri hægt að finna fjölbreyttar námaðferðir 

sem gætu leitt til þess að einstaklingar gætu ræktað styrkleika sína á eigin forsendum og 

þannig þroskast og dafnað í takt við það. 

Úrlausnin væri sú að kennarar myndu breyta hugsunarhætti sínum gagnvart námi. Í því 

felst að þora að stíga út fyrir þægindaramman og prófa eitthvað nýtt. Mikilvægt er að skólar 

hafi fjölbreyttan hóp starfsmanna sem eru tilbúnir til að gefa af sér og miðla af þekkingu 
sinni. Uppfæra þarf stefnu skólans í takt við nýjar námsaðferðir og þurfa allir kennarar að 

vera samstíga í þeim breytingum. Erfitt getur reynst að vera kennarinn sem er viljugur til að 

taka skrefið í átt að breytingum en fái þá alla aðra á móti sér. Við höfum oft heyrt 
orðatiltækið ,,ég lifði skólagönguna mína af”. Auðvelt er að fara sömu leið og aðrir í kennslu, 

kenna eins og þeir kunna að kenna eftir þeirra aðferð sem því var kennt. Mikilvægasta 

markmið náms er að koma nemendum út í samfélagið sem sterka  einstaklingar, með 

sjálfstraust og trú á eigin getu.  

Höfundur getur þar tekið dæmi úr eigin skólagöngu en hann útskrifaðist úr grunnskóla 

með lága einkunn í stærðfræði. Hann byrjaði í núll áfanga í stærfræði í framhaldsskóla og 

gekk ekkert betur þar með hana. Þegar höfundur fer síðar í stærfræði í Keili þar sem kennt 
var með vendinámi endar hann á að útskrifast með 9,5 í öllum sínum stærðfræðiáföngum. 

Það jók trú höfundar á vendinámi sem er honum nú hugleikið. Þar sem kennsluaðferðin 

hjálpaði höfundi eins mikið og raun ber vitni hefur hann trú á því að með því að miðlun 
vendináms sé von á að fleiri börn fái að kynnast kennsluaðferðinni og að hún geti nýtist þeim 

jafn vel og höfundi. 
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