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Ágrip 

Þessi meistararitgerð í menntunarfræðum fjallar um fjarnámskennslu í 

framhaldsskólum á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að skoða þörf og 

möguleika til umbóta á fjarnámi í tungumálakennslu. Hugtök og skilgreiningar 

um nám og fjarnám voru reifaðar og jafnframt litið til áskorana og ávinnings í 

fjarnámi. Stefna stjórnvalda í tengslum við byggðaþróun var sett í samhengi 

við fjarnám. Námskenningar sem tengjast nýbreytni í fjarnámi voru skoðaðar 

og ræddar. Litið var á gæðakerfi fjarnáms og aðgengi kennara auk þess að 

skoðuð voru forrit sem hægt er að nota við kennsluna. Megindleg 

spurningakönnun var lögð fyrir tungumálakennara sem kenna áfanga í fjarnámi 

í framhaldsskólum. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: Hve vel 

þekkja kennarar forrit sem eru í boði? Hvernig telja kennarar að mæla ætti gæði 

áfanga í fjarnámi? Hvað telja kennarar að þurfi til svo að nemendur séu virkir 

í fjarnámi?  Þrjátíu aðilar svöruðu könnuninni og voru svör þeirra borin saman 

við aðrar kannanir um sambærilegt efni. Niðurstöður sýndu í meginatriðum að 

flestir svarendur höfðu stutta starfsreynslu í kennslu í fjarnámi, fannst þá skorta 

kunnáttu í uppsetningu fjarnámsáfanga og notuðu helst námsstjórnunarkerfi 

skólans. Þeir þekktu forritin sem spurt var um en færri notuðu þau í fjarkennslu. 

Gæðakerfi skóla er snýr að fjarnámi vantaði sýnileika og fjarnámsáfangar voru 

metnir minni að gæðum heldur en staðnám. Líkur á að nýjungar í 

kennsluháttum birtust í fjarnámi töldu svarendur litlar. Virkni nemanda réðist 

af reglulegum samskiptum við þá, að uppsetning fjarnámsáfanga væri skýr, 

aðgengileg og augljós. Fjölbreyttar kennsluaðferðir og verkefnaframboð, sem 

fól í sér val fyrir nemendur voru árangursríkastar. Ávinningar fjarnáms voru 

helstir sveigjanleiki, bæði kennara og nemenda, auk ræktunar sjálfstæðra 

vinnubragða og möguleikar á stjórnun námshraða. Áskoranir fjarnáms snérust 

meðal annars um eignarhald verkefna og einnig að auka mætti samstarf milli 

kennara eða milli skóla. Jafnframt var óskað eftir aukinni þátttöku stjórnvalda 

í þróun fjarnáms.  

 





 

Abstract 

This master's thesis in education deals with distance education in upper 

secondary schools in Iceland. The aim of the study is to examine the need and 

potential for improvement of distance learning in language teaching. Concepts 

and definitions of distance learning and education were discussed, and the 

challenges and benefits of distance learning considered. Government policy on 

regional development in the context of distance learning was investigated. 

Learning theories related to innovation in distance education were examined 

and discussed. The quality system of distance learning and accessibility of 

teachers was considered, as well as examining computer programs that can be 

used in distance teaching. A quantitative questionnaire was submitted to 

language teachers who teach distance learning courses in secondary schools. 

The research questions were as follows: How well do teachers know the 

computer programs that are available? How do teachers think that the quality 

of distance learning should be measured? What do teachers think is needed for 

students to be active in distance learning? Thirty people answered the survey 

and their responses were compared to other surveys on similar topics. In 

principle, the results showed that most respondents had short work experience 

in distance learning, found themselves lacking skills in setting up distance 

learning courses, and primarily used the school's learning management system. 

They knew the applications that were being asked for, but few used them in 

distance education. They felt that the quality system that addresses distance 

learning, lacked visibility and distance learning courses were rated lower in 

quality than on-site learning. Respondents felt uncertain that innovations in 

teaching methods emerged in distance education. Increase in students’ activity 

was determined by regular communication with them and based on the clear 

setting of distance learning courses, their accessibility and transparency. A 

variety of teaching methods were used and variable projects, which included 

student choice, were most effective. The greatest benefits of distance learning 

were flexibility, both for teachers and students, as well as the cultivation of 

independent work methods and possibilities for managing learning speed. The 

challenges of distance education included, among other things, project 



 

ownership and the possibility of collaboration between teachers or between 

schools. At the same time, increased government participation in the 

development of distance learning was requested. 
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1. Inngangur  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða þörf og möguleika til umbóta á fjarnámi 

í tungumálakennslu í framhaldsskólum á Íslandi. Fjarnám er stór hluti náms í 

framhaldsskólum, í sumum skólum jafnvel um helmingur alls náms við 

skólann (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010, bls. 4). Því er 

mikilvægt að finna leiðir sem bæði geta bætt upplifun nemandans og árangur 

en til þess þurfa kennarar að hafa gott aðgengi að tækni og aðferðum. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að kanna hvort þörf sé á umbótum í fjarnámskennslu og 

þess utan hvernig aðgengi kennara er að verkefnum og upplýsingum. Jafnframt 

verður viðhorf kennara gagnvart nýbreytni og tækninýjungum skoðuð.  

Miklar tæknibreytingar hafa orðið undanfarin ár og hafa kennsluforrit og 

önnur rafræn námsgögn ekki farið varhluta af þeim. Full þörf er á því að 

kennarar sem sjá um fjarnámsáfanga hafi tök á að skoða á auðveldan hátt og 

kynna sér sem flest þeirra verkfæra sem hægt er að nota. Skortur er á gögnum 

sem meta hvort umbóta er þörf og líka hver staða fjarnáms er í þessu tilliti. 

Þessi rannsókn á að varpa ljósi á þá þætti auk þess að sjá hvort hægt er að bæta 

þar úr. Þess utan verða skoðanir kennara á nýbreytni og tækninýjungum 

athugaðar, hvort þeir telja að notkun þeirra geti haft áhrif á upplifun nemanda 

af náminu og hvernig hægt er að hafa hvetjandi áhrif á nemendur í fjarnámi. 

Auk þess hvort eða hvernig kennarar nýta sér tækninýjungar í fjarnámskennslu 

sinni til að auka virkni nemanda. Til að fá svör við þessum spurningum var 

gerð megindleg spurningakönnun sem tekur til þessara atriða. Í þessari 

rannsókn verður litið til fjarnáms í tungumálakennslu og kennarar í 

tungumálum sá hópur sem verður fyrir svörum.  
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2. Fræðilegur/kenningarlegur og 

samfélagslegur bakgrunnur 

Kaflanum er skipt í nokkra undirkafla. Fyrst verða tengsl náms og kennslu 

skoðuð, því næst hvað felst í hugtakinu fjarnám. Einnig eru umræður um 

mismunandi útgáfur fjarnáms, hvaða útgáfa er helst notuð í framhaldsskólum 

á Íslandi og hvernig niðurstöður það gefur. Auk þessa verður ávinningur af  

fjarnámskennslu skoðaður og hverjir fjarnemendurnir eru. Þessu næst er stefna  

stjórnvalda í fjarnámsmálum athuguð, hvaða áherslur stjórnvöld hafa og hvort 

þær eru að breytast. Þriðji hlutinn fjallar um kennsluaðferðir sem eru nýjar eða 

nýlegar og eru sérstaklega hugsaðar með fjarnám í huga. Þær sem höfundur 

hefur valið hafa það að aðalmarkmiði að ýta undir virkni og áhuga nemanda á 

náminu. Undir hverri aðferð fyrir sig er litið á rannsóknir sem hafa verið gerðar 

með tilliti til þeirra. Því næst verður litið til gæða áfanga, hvað eiga þeir að 

innihalda og hvernig er hægt að fylgjast  með hvoru atriði fyrir sig. Síðasti 

hlutinn er fjallar um aðgengi kennara að upplýsingum um nýjungar í 

fjarkennslu. 

 

 

 

2.1 Nám, fjarnám, hugtök og skilgreiningar 

 

Nám á Íslandi hefur þróast úr því að vera eingöngu í boði fyrir ákveðnar stéttir 

eða þá nemendur sem áttu efnameiri foreldra, í það að meirihluti nemenda 

grunnskóla fer í áframhaldandi nám. Breyting á aðalnámskrá 2011 hafði einnig 

í för með sér breytingar í framkvæmd kennslu. Aðalnámskrá veitti nemendum 

möguleika á einstaklingsmiðun náms, tryggir almenna menntun og tengir 

saman skólastig (Aðalnámskrá, 2011 bls. 11 og 13). Með fjölgun nemenda sem 

fara í framhaldsskóla og háskóla fylgir einnig breyting á kennsluhögum þar. 
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Stækkandi bekkjareiningar leiða til þess að meira er um stærri fyrirlestra heldur 

en umræðufundi og hópavinnu. Þessi breyting leiðir líka til þess að aukin 

áhersla er á upplýsingaflæði og aðferðir til námsmats geta takmarkast við 

megindlegar fjölvalspurningar. Samfélagið okkar hefur líka þróast og það sem 

kallað er upplýsingasamfélag er til staðar í flestum vestrænum ríkjum. Þessi 

samfélagsgerð krefst þess af þegnum sínum að þeir hafi gagnrýna hugsun, séu 

lausnamiðaðir, frumkvöðlar og óhræddir við að taka áhættur eða finna nýjar 

leiðir. Til að kenna nemendum með upplýsingasamfélagið að leiðarljósi þarf 

aðra nálgun á kennsluna heldur en hér var lýst á undan. Aðferðir 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) eiga hér aftur á móti vel við. Kenningar 

hugsmíðahyggju um nám ganga út frá því að þekking sé einstaklingsins og 

hver og einn smíði hana eftir sínum upplifunum og þeim hefðum og venjum 

sem samfélagið hefur. Þetta þýðir að við byggjum þekkingu frekar en að þiggja 

hana. Við byggjum þekkingu með því að tileinka okkur upplýsingar, tengja 

þær við þekkingu sem við höfum fyrir og velta þeim fyrir okkur (e. cognitively 

processing). Þekkingaröflun og uppbygging þekkingar á sér stað í félagi við 

aðra, í gegnum félagsleg samskipti og samræður. Kennarar eru í því hlutverki 

að búa nemendur sína undir að lifa í upplýsingasamfélaginu. Þeir þurfa að 

hjálpa nemendum að verða öflugir námsmenn, þjálfa þá í að læra að gera hluti 

með öðrum, geta unnið með og talað við aðra, kenna þeim að þróa hugmyndir 

sínar og hugsun. Hægt er að hugsa sér þessa aðstoð kennara eins og þegar litlu 

barni er kennt að ganga, fyrst þarf það mikla aðstoð til að rúlla ekki á hausinn 

en smám saman tekur það skrefin án aðstoðar. Það sama gerist í 

kennslustofunni. Þar er kennarinn í hlutverki leiðbeinandans, skapar 

nemandanum bekkjarumhverfi þar sem hann getur þroskað venjur og viðhorf 

þess sem sýnir sjálfstæð vinnubrögð, byggir upp sjálfstraust en heldur 

jafnframt í neistann sem hvetur til þekkingaröflunar og varir allt lífið (Bates, 

2008 bls. 9; Building learning power, e.d.; Hafþór Guðjónsson, 2012). 

Viðhorf hugsmíðahyggju er hægt að færa jafnt upp á hefðbundna kennslu 

og kennslu í fjarnámi. Það er hægt að nýta tækni fjarnáms til að styðja við 

kennslu í skólastofunni en auk þess veita viðhorf hugsmíðahyggju nemendum 

möguleika til að stýra því hvenær og hvar þeir læra. 

Hugtakið fjarnám þýðir í sínu einfaldasta formi, að nám nemanda fer ekki 

fram á sama stað og kennsla kennarans. Fjarnám í sínu víðasta formi byggir 

upp samskipti þvert á landamæri, þvert á menningu og óháð hnattstöðu 

nemandans. Nemandinn getur farið í fjarnámsumhverfið þegar hann vill og 

eins lengi og hann vill eða þarf. Fjöldi nemanda getur verið að vinna í sama 

kerfinu á sama tíma. Fjarnáms upplifun nemandans byggir á hæfni kennara til 

að vinna í fjarnámsaðstæðum, hvernig kennarar nýta þá möguleika sem 

miðlunartækni fjarnámsins býður upp á og hvernig þeir koma þessum 

möguleikum á framfæri til nemenda. Farsælt fjarnám nemandans er þegar 
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nemandinn skilur að eigin virkni í námi og ábyrgðin sem hann tekur á náminu 

sínu, hefur bein áhrif til árangurs (Bates, 2008, bls.4–6; Galusha, 1998, bls. 4 

– 6; Salmon, 2013, bls. 3–4;). 

Hugtakið fjarnám er vítt hugtak. Undir þessu hugtaki eru ýmis heiti eins og: 

hreint fjarnám, blandað fjarnám, sveigjanlegt nám, vendinám, dreifnám og 

lotunám. Þessar skilgreiningar fela í sér form þess fjarnáms sem stundað er á 

hverjum tíma. Þó margir haldi að fjarnám hafi fyrst verið fundið upp með 

internetinu er það fjarri lagi. Heimildir eru um að fjarnám af einhverju tagi hafi 

verið við lýði frá byrjun 18. aldar en þá í formi bréfaskóla. Í bréfaskólum fengu 

nemendur verkefni send til sín sem þeir leystu og sendu svo aftur í pósti til 

kennara til yfirferðar. Í raun er fjarnám sem er eingöngu með rafrænum hætti 

mjög í ætt við þessi samskipti, nema að búið er að skipta út milliliðnum 

póstinum fyrir internetið. Fyrst þegar netið kom sendu nemendur og kennarar 

á milli sín netpósta í stað bréfa, en möguleikarnir á samskiptum hafa aukist 

mikið með nýjum samskiptamiðlum (Bates, 2008, bls. 4; Galusha, 1998, bls. 4 

– 6). Þróunin er ekki eingöngu tengd samskiptamiðlunum, mesta breytingin er 

sú að nú geta nemendur rætt við hvert annað og haft samskipti við kennara sína 

í rauntíma sem var ekki möguleiki á fyrstu árum fjarnáms. Kannski verður svo 

framhaldið að við getum notað sýndarveruleika og sýndarheima til að hitta 

nemendur (Salmon, 2013, bls. 4). 

Hreint fjarnám (e. distance education) eins og það er skilgreint í dag, er 

þegar nemandi og kennari hittast ekki persónulega yfir allan námstímann, 

samskipti fara að mestu leyti fram í gegnum vefinn, einstaka kennari hefur þó 

samband við nemendur sína í gegnum aðra samskiptamiðla eða í síma. Hjá 

flestum er námið uppbyggt þannig að nemandi vinnur verkefni sín í gegnum 

námsstjórnunarkerfi skólans og kennari setur inn námsefni og veitir endurgjöf 

þar. Þetta form fjarnáms er algengast í framhaldsskólum á Íslandi, en merki eru 

um að skólum sem hallast að sveigjanlegu námi eða blönduðu fjölgi á næstu 

árum í takt við þróun í netlausnum.  

Blandað fjarnám (e. blended learning) er eins og nafnið gefur til kynna 

blanda af bæði staðnámi og fjarnámi, uppbygging þess er mismunandi eftir 

skólum og námsefni. Lotunám og dreifnám falla undir skilgreininguna á 

blönduðu fjarnámi. Þegar kennari og nemandi hafa fyrir fram ákveðna tíma þar 

sem þeir hittast eða funda, hvort sem nemandi kemur á staðinn eða til staðar á 

annan hátt. Þessi tegund fjarnáms getur verið í gegnum fjarfundabúnað, þar 

sem kennt er með reglulegum hætti eins og um staðnám væri að ræða, þá er 

kennari jafnvel líka með staðnemendur inni í tímum hjá sér en jafnframt með 

dreifnemendur á sinni útstöð. Blandað fjarnám er líka oft í formi lotunáms þar 

sem nemendur og kennarar hitta hver annan á ákveðnum tímum yfir 

námstímann en eru hver í sínu lagi að öðru leyti (Bates, 2008, bls. 5). 



6 

Sveigjanlegt nám er það kallað þar sem námið fer að mestu fram í gegnum 

tölvu, en skyldumæting er í staðlotur eða ákveðna tíma. Þessar staðlotur eða 

tímar geta til dæmis verið á stað þar sem verknámsþáttur kennslunnar fer fram. 

Dæmi eru um þetta í ýmiskonar iðnnámi og námi með skóla (Keilir, 2020).  

Blandað fjarnám eða sveigjanlegt í bóklegum fögum er líka í boði á Íslandi, 

eru skólar eins og Framhaldsskólinn við Tröllaskaga framarlega í þróun þess 

eins og sjá má á heimasíðu þeirra. Menntaskólinn við Tröllaskaga kennir sínum 

fjarnemendum í almennum námshópum, það eina sem aðskilur hópana er 

mætingaskyldan. Þar er náminu skipt upp í vikulotur og skýrt afmarkað hvert 

námsefni vikunnar er. Það eru ekki lokapróf en öll verkefni gilda til 

lokaeinkunnar (Menntaskólinn við Tröllaskaga, 2018). 

Skilgreining á vendinámi er þegar nemandi vinnur heimavinnu í skólanum 

en getur séð eða hlustað á innlögnina sjálfa þar sem honum hentar. Vendinám 

er auðvelt að nota í hefðbundinni kennslu í dagskóla en í blönduðu námi eru 

nemendur með opnar vinnustofur þar sem þeir geta unnið verkefni með 

leiðsögn kennara, eftir að hafa kynnt sér námsefnið heima. Nánar verður farið 

í skilgreiningu á þessu formi hér síðar (Kennslumiðstöð HÍ, e.d).  

Í framhaldsskólum á Íslandi er mikið um hreint fjarnám. Samkvæmt 

heimasíðum skólanna bjóða flestir framhaldsskólar upp á fjarnám í einhverjum 

greinum, eða 21 af 38 skólum á framhaldsskólastigi sem eru listaðir hjá 

Menntamálastofnun (Menntamálastofnun, 2016). Það er tekið fram á 

heimasíðum þeirra flestra að námið sé aðallega í formi sjálfsnáms þar sem 

nemendur fá handleiðslu frá kennara. Mjög mismunandi er hvaða áfangar eru 

kenndir í fjarnámi en sumir skólar eins og til dæmis Fjölbrautarskólinn við 

Ármúla, eru með fleiri nemendur í fjarnámi heldur en í dagskóla 

(Fjölbrautarskólinn við Ármúla, 2017, bls. 4 ; Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2010, bls. 4). 

 

Áskoranir í fjarnámi 

Bæði nemendur og kennarar eiga í ýmsum áskorunum hvað varðar fjarnám. Í 

tilfelli nemanda  er helst um að ræða félagslega þætti, þegar námið fer að miklu 

leiti fram í gegnum tölvur getur vantað upp á samskipti milli nemanda og 

kennara, sem hefur í för með sér að nemendum getur fundist þeir einmanna og 

afskiptir. Mörgum finnst þeir einangraðir og vanta tengslin sem eru í 

skólaumhverfinu, bæði við kennara og aðra nemendur. Hjá öðrum snúast 

gallarnir um kostnað við tölvutækni og tímann sem það tekur að vera í 

fjarnámi. Tækniþátturinn skiptir líka miklu máli, ef nemandi er ekki fær í 
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tölvunni, vantar góða nettengingu, eða ef upptökur eða verkefni frá kennara 

eru ekki nægjanlega góð, geta erfiðleikarnir virst óyfirstíganlegir. Ef námið 

inniheldur til dæmis tíma með kennara og erfitt er að tengjast getur það rýrt 

tímann og ýtt undir pirring eða leiðindi. Stundum er þessi þáttur einn og sér 

nægjanlegur til að nemendur flosni úr námi (Sun, 2011, bls. 436). Þegar 

fjarnámsáfangar eru hannaðir þarf að hafa í huga að sumir nemendur þurfa 

auka stuðning vegna tæknimála, en einnig vegna þátta er tengjast 

skipulagningu á náminu og þess hversu stór hluti telur sig vera einangraða. 

Auk þessa telur hluti nemanda sig ekki uppfylla kröfur sem gerðar eru til 

þeirra, þeir eru óöruggir með sig og hafa neikvætt álit á eigin hæfileikum. Þeim 

finnst þeir líka hafa minni áhrif á námsefnið heldur en ef þeir væru í 

staðarnámi. Góðar og auðveldar samskiptaleiðir milli nemanda og kennara, 

sérstaklega fyrst á námskeiðinu þegar nemandi er að venjast þessari námsleið, 

geta verið ómetanlegar fyrir nemandann. Best er ef nemandinn getur fengið 

kennslu á þann tæknibúnað sem þarf að nota og líka upplýsingar um hentugar 

námsaðferðir (Galusha, 1998, bls. 5–11; Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2010, bls. 34).  

En það eru ekki bara áskoranir í tengslum við nemendur. Eins og áður sagði 

getur fjarkennsla líka verið áskorun fyrir kennara. Þessar áskoranir geta verið 

að það vanti upp á þjálfun kennara í framsetningu, þróun og uppsetningu 

áfanga, lítill áhugi sé hjá skólastjórnendum á fjarnámi yfirleitt, eða skortur á 

stuðningi innan deildar (Galusha, 1998, bls. 13). Það sem átt er við með skorti 

á stuðningi innan deildar getur snúist um það þegar deildarstjórar eða aðrir 

samkennarar telja að ekki sé hægt að kenna ákveðnar námsgreinar í fjarnámi. 

Á þessi þáttur til dæmis við um samskipti á markmálinu í kennslu tungumála. 

Sumir kennarar telja að þau séu svo stór þáttur í tungumálanámi að þegar hann 

er fluttur yfir í fjarnámsumhverfi tapist mikilvægasti hluti námsins (Sun, 2011, 

bls. 437). Þetta má til sanns vegar færa, oft er erfitt að framkvæma munnlega 

þætti kennslunnar í fjarnámi og þess vegna eru líkur á að hann verði útundan. 

Þessi skoðun á líka við um ýmsa þætti annarra námsgreina. Einnig er það 

spurningin um heillindi fjarnema, það getur verið erfitt að sanna eignarhald 

verkefna og af þessu leiðir að mörgum finnst áfangar í fjarnámi hafi minna 

gildi en þeir sem kenndir eru í staðnámi. Jafnframt þessu öllu er erfitt fyrir 

kennara að flytja það verklag sem þeir nota í staðnámi yfir á fjarnámið, víkjum 

betur að því síðar.  

Stuðningur yfirmanna skóla við fjarnám skiptir miklu máli. Með jákvæðu 

viðhorfi gagnvart fjarkennslu fylgir jákvætt viðhorf til kennara hvað viðkemur 

kaupum á forritum, tölvubúnaði eða til annarra nýjunga sem til gagns geta 

verið við kennsluna. Fjármagn skiptir hér lykilmáli, að bjóða upp á fjarnám við 

skóla hefur í för með sér kostnað, ekki einungis til uppsetningar á búnaði í 

byrjun heldur einnig á viðvarandi viðhaldi og uppfærslum. Viðvarandi þjálfun 
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starfsfólks og kennara er einnig kostnaðarsöm (Galusha, 1998, bls. 15; M. 

Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir, 2003; Sólveig Jakobsdóttir og 

Þuríður Jóhannsdóttir, 2010, bls. 34–35). 

Ekki er gott að líta eingöngu á áskoranir fjarnáms þegar það er skoðað því 

ávinningur samfélagsins af fjarnámi vegur þungt á vogarskálunum.   

 

Ávinningur af fjarnámi 

Til að sjá og skilja ávinning af fjarnámi hljótum við að þurfa að skoða hverjir 

það eru sem stunda fjarnám. Þegar við þekkjum nemandann, þarfir hans, 

aðstæður og einkenni, eigum við auðveldara með að hanna fjarnámsáfanga og 

velja réttar námsaðferðir til að halda virkni í hámarki.  

Í rannsókn sem Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannesdóttir (2010) 

framkvæmdu fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið, var einn þátturinn 

að skoða samsetningu fjarnemahópa. Þar kom í ljós að misjafnar ástæður eru 

fyrir því að nemendur velja einhverja tegund fjarnáms í stað staðnáms. Aldur 

nemenda hefur áhrif og líka námsval. Fyrst telja þær fullorðna nemendur sem 

eru að koma aftur í nám eftir hlé, nemendur sem hafa hætt í námi en sjá sér nú 

færi á að takast á við námið á ný. Þá hafa þessir nemendur jafnvel ekki tök á 

því að nýta sér dagskóla vegna fjölskylduaðstæðna, fjárhags eða af völdum 

sjúkleika. Nemendurnir geta verið fullorðnir einstaklingar sem snúa sér aftur 

að námi eftir langtímaveru á vinnumarkaði en sjá til dæmis í kjölfar 

raunfærnimats, möguleika á mati á færni og þekkingu úr atvinnulífinu til 

styttingar iðnnáms (Iðan fræðslusetur, 2020). Má einnig telja til þessa hóps 

nemendur á sjúkraliðabrautum, þar sem bóknámið er eingöngu kennt í fjarnámi 

(Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra, 2017). Stór hluti fjarnemenda eru konur, 

oft með börn og flestar útivinnandi. Flestir eru þó nemendur á hefðbundnum 

framhaldsskólaaldri, 16-20, sem vill búa áfram í sinni heimabyggð og stunda 

nám þar þó ekki sé framhaldsskóli á staðnum (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2010, bls. 10–14). 

Í einhverjum tilfellum eru fjarnemendur líka staðnemar, áfangar sem 

nemendur þurfa að ljúka til stúdentsprófs eru kannski ekki kenndir á önninni í 

staðnámi og því leita nemendur í fjarnám við sinn skóla eða aðra. Sama á við 

þegar áfangar rekast á í stundartöflum, þá hafa staðnemendur möguleika á að 

taka áfangana í fjarnámi. 

Ástæður nemenda fyrir að velja fjarnám geta þess utan verið sveigjanleiki 

námsins, það að fjarnám er hægt að stunda hvenær sólahringsins sem er, hvar 
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sem er í tíma og rúmi. Þessi sveigjanleiki getur hentað sérlega vel þeim sem 

eru eldri og leita aftur í nám eftir að hafa stofnað til fjölskyldu. Sveigjanleiki 

hvað varðar námshraða er líka mikilvægt atriði í vali nemenda, möguleiki er 

til staðar ef þeir óska, til að skoða efnið ítrekað þar til að skilningi er náð 

(Galusha, 1998, bls. 7; Khan, 2011 og 2015; Studentum, 2019). Nefndu 

þátttakendur líka að þeim þætti betra að vinna heima, hefðu meiri tíma með 

fjölskyldunni og að í fjarnámi væri meiri fjölbreytni í námsvali (Sólveig 

Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010, bls. 10–14). Af þessu leiðir að 

nemendahópar í fjarnámi eru fjölbreyttir, bæði hvað varðar aldur, ástæður fyrir 

vali fjarnáms og hvar nemendur standa varðandi menntun. Þarf að hafa það í 

huga þegar áfangar eru settir upp, þar er ekki eitthvað eitt form sem hentar 

öllum (Koller, 2012).  

Ávinningur fjarnáms er mikill þegar nemendur, sem annars væru ekki að 

snúa aftur til náms eða hafa ekki önnur tækifæri til að mennta sig auðnast að 

halda áfram með eða ljúka sínu námi. Í ljósi atburða núna í ársbyrjun 2020 er 

augljós ávinningur einnig til staðar í samfélögum sem verða fyrir 

heildarlokunum á menntakerfinu. Þá er mögulegt að halda áfram kennslu þrátt 

fyrir að nemendur og kennarar séu ekki á sama stað.  

2.2 Stefna stjórnvalda 

Árið 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneyti út Hvítbók um umbætur í 

menntun. Í því riti er meðal annars rætt um brotthvarf nemenda úr 

framhaldsskólum. Hvítbókin fjallar um nokkrar leiðir til að minnka brotthvarf 

og ein af leiðunum sem eru nefndar er notkun stafrænnar tækni og aðlögun 

hennar að skólastarfinu. Þar er sérstaklega tilgreint fjölbreytt kennsluefni sem 

er aðgengilegt á netinu allan sólahringinn (Mennta og 

menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 40). Jafnframt segir þar að úttekt hafi 

verið gerð á rafrænum námsgögnum hjá OECD árið 2008 og þar kom fram að 

smæð landsins hefði mikil áhrif á þann fjölda rafrænna námsgagna sem hér er 

í boði. Auk þess hefði íhaldssemi kennara gagnvart breytingum og nýsköpun 

mikið að segja (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 43). Ekki er 

rætt sérstaklega um fjarnám í þessu samhengi en miðað við fjölda 

fjarnámsáfanga og nemenda sem það stunda eiga þessi orð jafn vel við um það 

og annað hefðbundnara nám. Aukið framboð náms á öllum skólastigum leiðir 

til hækkunar á menntunarstigi þjóðarinnar, spornar við flótta úr fámennari 

byggðum og eykur möguleika í atvinnulífi á smærri stöðum.  

Í tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 

til 2024 kemur fram vilji stjórnvalda til aukningar starfa án staðsetningar. Í 
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grunninn er það byggt á samskonar hugmyndum og fjarnám, að störf og 

starfsvettvangur þurfi ekki endilega að heyra til á sama landfræðilega staðnum. 

Þar er tilgreint að „Landið allt verði í blómlegri byggð þar sem stuðlað verði 

að bættum lífskjörum landsmanna með jöfnu aðgengi að grunnþjónustu og 

atvinnutækifærum óháð efnahag og búsetu“ (þingskjal nr. 690/2018). Þetta 

verður að túlka sem jákvæðan vilja stjórnvalda til að allir, þá eru námsmenn 

ekki undanskildir, geti búið á þeim stað sem þeir vilja og stundað atvinnu og 

nám á þeim stað.  

Með sameiningu Námsgagnastofnunar og Námsmatsstofnunar í 

Menntamálastofnun, stóðu vonir kennara til að útgáfa á rafrænu kennsluefni 

myndi aukast, og eitthvað hefur verið um það, en það efni er nær eingöngu í 

tengslum við grunnskólana. Það er aðal starfsvið stofnunarinnar að sjá þeim 

fyrir kennsluefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 43). 

Einhver útgáfa hefur verið á gagnvirku kennsluefni til framhaldsskóla en 

notkun þess hefur ekki yfirtekið hefðbundnar skólabækur miðað við 

námsgagnalista á heimasíðum skólanna. En þó að opinber útgáfa kennslubóka 

fyrir framhaldsskóla sé lítil hafa útgáfufyrirtæki hafið tilraunir og útgáfur 

rafræns efni, inni á síðu IÐNÚ útgáfu er til dæmis liður sem heitir vefbækur. 

Þar kemur fram að útgáfan vinnur að þróun gagnvirkra vefbóka, það hafa verið 

gerðar tilraunir með kennslu á þeim í nokkrum framhaldsskólum frá árinu 

2018. Á vefsíðunni stendur: „Vefbækur eru í takt við breytta tíma. Þær eru í 

eðli sínu tengdar neti upplýsinga sem er í samræmi við heimsmynd nemenda 

samtímans sem flestir eru innfæddir á internetinu“. Þar stendur jafnframt að 

vefbækur séu auðveldar í uppfærslu, þær geti lækkað kostnað nemenda við 

kaup á kennsluefni, leturgerð og bakgrunnur sé stillingaratriði auk þess að 

talgervill gefi tækifæri til að hlusta á bókina upp lesna. Þessir eiginleikar koma 

augljóslega til móts við mismunandi þarfir nemanda. Þess utan er hægt að 

tengja myndbönd og hreyfimyndir við vefbækur, þær birta orðskýringar um 

leið og nemandi óskar þess auk þess að gefa nemendum möguleika á að glósa 

efni. IÐNÚ nefnir einnig að gagnvirk verkefni og sjálfspróf séu hluti af 

uppsetningu vefbóka. Þessar bækur eru þó flestar enn í þróun og hafa ekki 

mikla markaðshlutdeild enn sem komið er. Á bókalistum framhaldskóla er 

enginn munur á kennsluefni áfanga í fjarnámi eða áfanga í staðnámi og sumir 

skólar tilgreina ekki sérstaklega hvort áfanginn sé í fjarnámi eða ekki. 

(Fjölbrautarskólinn í Ármúla, 2019; Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, 2019; 

Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra, 2019) 

Stefna stjórnvalda hvað varðar framhaldsskólann sjálfan er þó í stöðugri 

þróun. Árið 2015 var framhaldsskólinn styttur og það hefur haft mikil áhrif á 

allt nám en sérstaklega á tungumálanám almennt. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

hefur nemendum sem hafa erlend tungumál í námsferli sínum fækkað um 

4.592 frá skólaárinu 2011–2012 til skólaársins 2018–2019. Á skólaárinu 2010–
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2011 var heildarfjöldi nemenda sem læra erlent tungumál 18.520. Skólaárið 

2017–2018 var þessi tala komin niður í 16.054 sem var mjög svipað og 

skólaárið 2016–2017, þá voru það 16.164 nemendur sem höfðu erlend 

tungumál í námsvali sínu. En breytingin sem hefur orðið á árunum 2017–2018 

til 2018–2019 er mjög mikil, úr 16.054 nemendum sem lærðu erlent tungumál 

niður í 14.749 nemendur. Rekur Hagstofan þessa breytingu beint til 

styttingarinnar, breytingar á námskrám fólu í sér að færri tungumálaáfanga er 

þörf til stúdentsprófs en áður var (Hagstofa Íslands, 2020). Til að geta átt 

samskipti við önnur lönd þurfum við að kunna önnur tungumál. Sömu sögu er 

að segja ef nemendur hafa hug á því að fara í nám erlendis. Mikið af því unga 

fólki sem klárar stúdentsprófið sitt hér vill fara í frekara nám utan 

landssteinanna. Við sem samfélag viljum líka að fólkið okkar hafi tækifæri til 

þess og sé jafnframt með undirstöðu úr námi sínu hér sem það getur nýtt sér í 

nýju landi. Illt er ef flestir nemendur þurfa að hefja nám sitt í 

undirbúningsdeildum erlendra háskóla til að læra undirstöðu atriði 

tungumálsins, það þýðir að námstíminn verður lengri, nemendur koma því 

seinna til baka en ella eða jafnvel ílengjast í námslandinu. Hafa margir 

tungumálakennarar verulegar áhyggjur af minnkandi áherslu á tungumál 

(Sighvatur Arnmundsson, 2020).  
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2.3 Námskenningar  

Fjarnám er eins og annað nám í framhaldsskólum tengt við Aðalnámskrá og á 

uppbygging áfanga að fylgja henni og skólastefnu hvers skóla fyrir sig 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 7 og 39). Kennarar þurfa alltaf að 

hafa kennslufræðilegar kenningar og gildi í huga, jafnt í fjarnámi sem 

staðnámi. Þegar kenningar eru settar í form sem kennarar geta nýtt sér í kennslu 

heita þær kennsluaðferðir. Þessar kennsluaðferðir eru mismunandi eftir 

kennurum, þær fela í sér hvaða skipulag kennarar hafa á kennslu sinni, hvernig 

samskiptum þeirra og nemenda er háttað og hvaða viðfangsefni og námsefni 

unnið er með (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9). Enginn kennari kennir 

eingöngu eftir einhverri ákveðinni kennsluaðferð heldur eru mismunandi 

aðferðir fyrir mismunandi verkefni og þarf kennari að geta skipt um aðferð 

eftir því hvað hentar best þeim aðstæðum sem kennt er í hverju sinni. Því fleiri 

aðferðir sem kennari hefur í sinni verkfæratösku, því fjölbreyttari verður 

kennslan og líkur á því að nemendur geti nýtt sér efnið vaxa umtalsvert.  

Þegar rætt er um virkni nemanda í kennslu er það ekki bara hvaða 

kennsluaðferð er notuð, þó það hafi oft mikil áhrif, heldur hvað það er sem 

nemandinn hefur með sér af þekkingu út úr tímunum, hvað nemandinn fær út 

úr námi sínu. Þær kennsluaðferðir sem virka best eru þær sem gefa nemendum 

sjálfum tækifæri til að vinna með námsefnið og tengja það við annað sem þeir 

hafa lært áður. Þetta er virkt nám, að nemendur taki virkan þátt í námi sínu og 

taki ábyrgð á því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 10–11). 

En kennarar geta haft mikil áhrif á virkni nemanda með sínu persónulega 

verklagi. Undir hugtakinu verklag er hægt að telja til fas eða framkomu, 

raddbeitingu, líkamstjáningu, augnsamband og það að geta sýnt áhuga bæði á 

nemanda og efninu sem kennt er (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 12–16). 

Ingvar nefnir einnig fleiri atriði til að viðhalda námsáhuga, þar eru atriði eins 

og mikilvægar forsendur, væntingar, ásamt ytri og innri hvatningu. Liðurinn 

mikilvægar forsendur inniheldur fyrst jákvætt og styrkjandi námsumhverfi. 

Það er námsumhverfi þar sem nemandinn er öruggur, er hvattur áfram, fær þá 

aðstoð sem hann þarf og getur komið skoðun sinni á framfæri án þess að eiga 

á hættu neikvæð viðbrögð. Jafnframt er þar námsefni sem er við hæfi og hefur 

þýðingu fyrir nemendur, hvorki of létt né of þungt. Væntingar sem Ingvar 

nefnir eru væntingar nemanda til námsins, þeir þurfa að sjá og geta metið 

árangur af námi sínu og tilgang, auk þess þurfa þeir að geta sett sér markmið. 

Það er kennarans að hjálpa nemendum að sjá að vinna í náminu skilar árangri, 

en líka að aðstoða þá sem standa verr að vígi. Notagildi námsins hefur mikið 

að segja, að nemendur viti hvaða gildi þekkingin hefur í þeirra framtíð. 
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Stundum er kapp og umbun verkfæri ytri hvatningar til meiri virkni. Innri 

hvatning felur í sér atriði sem snúa að nýbreytni í námi eða aðferðum, jafnframt 

hefur það gefið góða raun að nemendur fái færi á að hafa áhrif á námsefni sitt 

og námsaðferðir. Virkar aðferðir í kennslu hafa líka áhrif á áhuga, þar má telja 

verkleg vinnubrögð, hópavinnu, leitarnám, námsleiki og skapandi 

viðfangsefni. Síðasti liðurinn, ýmis atriði, er að mestu leyti um þann áhuga sem 

kennari sjálfur hefur á því sem hann er að kenna. Ef kennari er áhugasamur um 

efni og gefur það skýrt til kynna, sýnir áhuga og laðar fram áhuga, forvitni og 

jafnvel eftirvæntingu, hefur það smitandi áhrif á námsáhuga nemendanna.  

Þegar kennslan fer fram í gegnum tæknibúnað er oft erfitt fyrir kennara að 

sýna sitt persónulega verklag, sérstaklega á það við um fjarnámsáfanga þar sem 

nemandinn hvorki sér eða heyrir í kennara sínum allan námstímann. Að koma 

þessu persónulega verklagi sem vekur áhuga og virkjar nemendur til náms yfir 

á form sem virkar í fjarnámi er ein af þeim áskorunum sem kennarastarf 21. 

aldarinnar felur í sér.  

Í þessum hluta lítum við á nokkrar aðferðir sem mögulegt er að nota við 

kennslu í fjarnámi eða eru sérstaklega hannaðar til notkunar í því umhverfi. 

Þar á meðal eru uppsetningar fjarnámsáfanga sem falla að hæfni og 

leikniviðmiðum í tungumálakennslu. Hér fyrir neðan eru kynntar lítillega þær 

aðferðir sem spurt var um í spurningakönnuninni, nokkrar rannsóknir sem  

gerðar hafa verið með tilliti til þeirra athugaðar, ásamt því að velta upp áhrifum 

kennsluaðferðarinnar á virkni nemanda.  

 

Fimm þrepa aðferð (e. five-stage model) 

Fyrsta kenningin sem spurt var um í spurningakönnuninni var fimm þrepa 

aðferð Gilly Salmon. Hún hefur rannsakað fjarnám og bætt aðferð sína 

síðastliðin 30 ár (gillysalmon.com, e.d).  Aðferðin er byggð upp eins og stigi, 

þar sem nemandinn lærir undirstöðuatriðin fyrst og færist ofar í stigann eftir 

því sem honum eykst ásmegin. Þessi námsaðferð er eingöngu notuð í fjarnámi 

en beinist meira að áföngum þar sem samskipti milli nemanda eru í fyrirrúmi. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á meiri samskipti í fjarnámi og því skoðaði 

höfundur þessa aðferð sérstaklega. Í kenningunni er sérstakt tillit tekið til 

nemenda sem gætu átt í erfiðleikum með tæknina og haldið vel utan um þá. 

Kennsluþættir sem helst er lögð áhersla á eru net-verkefni og samræður. 

Á fyrsta þrepinu er tekið á móti nemandanum inn í veröld snjalltækja og 

veftækni, það er net-stjórnandi (e. e-Moderator), kennarinn, sem tekur 
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fagnandi á móti nemandanum sem er tilbúinn að halda af stað í námsferð sína. 

Annað þrep felur í sér rafræna félagsmótun, nemandinn er kynntur fyrir öðrum 

sem eru með honum í náminu og þeir taka þátt í sömu verkefnum. Nemendur 

læra á rafræna félagsmótun og byrja að byggja upp sitt eigið samfélag á netinu. 

Þriðja þrepið fjallar um upplýsingaskipti, net-stjórnandi leiðbeinir 

nemandanum hvernig á að hefja samræður við aðra nemendur áður en þeir 

byrja net-virkni verkefnin. Þetta er gert til að tengja saman nemendur, 

rannsóknir sýna að aukinn námsárangur fæst með því að nemendur vinni hver 

með öðrum. Fjórða þrepið er þegar nemandinn fer að bera ábyrgð á eigin námi, 

er óaðskiljanlegur hluti þekkingarsamfélagsins og metinn að verðleikum fyrir 

sinn þátt í sameiginlegum verkefnum. Hlutverk net-stjórnandans þegar þarna 

er komið sögu, er að hjálpa nemendum að samþætta mismunandi þætti námsins 

og halda áfram í átt að lokum þess. Fimmta þrepið, lokaþrepið er þegar 

námsmaðurinn er orðinn viss um getu sína í fjarnáminu og stöðu í hópnum 

sínum. Hann getur byggt ofan á þá þekkingu sem aflað var í gegnum net-virkni 

æfingarnar og notað áfram í eigin þágu, í námi og/eða vinnu. Námsmatið er 

svo byggt á þekkingunni sem nemandi hefur aflað sér (Salmon, 2013, bls. 81).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tungumálakennslu í fjarnámi. Í 

Kaupmannahafnar háskóla var framkvæmd rannsókn árið 2010 sem byggði á 

rannsóknum Gilly Salmon. Rannsóknin „nærvernde fjernundervisning- et 

project om ikt-støtted feedback, eða nærverandi fjarkennsla“ var verkefni um 

styrkta endurgjöf í upplýsingatækni (Neutzky-Wulff, 2010, bls. 16). Markmið 

rannsóknarinnar var að prófa mörg mismunandi verkfæri upplýsingatækninnar 

í kennslu byrjenda í grísku og latínu. Rannsóknin náði yfir þrjár annir og var 

einskonar starfendarannsókn sem var unnin í teymisvinnu, aðal rannsakandi sá 

um þróunarvinnu en hafði tvo fast-ráðna samstarfsmenn til aðstoðar við 

framkvæmdina. Forritið sem notað var við rannsóknina heitir Absalon/ it´s 

learning. Aðalmarkmiðið var að gera tilraun til að veita fjarnemendum sömu 

endurgjöf og þeir annars fengju í staðnámi (Neutzsky-Wulff, 2010, bls. 3). Í 

rannsókninni segir Nutzky-Wulff: „að þróa fjarnáms áfanga er bæði að geta 

kafað niður í einstaka hluta kennslunnar (upplýsingatækni og forrit hennar) og 

á sama tíma séð heildina sem þessir hlutar passa í (kennslufræðilegt og faglegt 

samhengi)“ (2010, bls. 5). Áhersla var lögð á margvísleg samskipti og 

verkefnaskil, rafræna fundi, bæði hljóðbandsupptökur (d. podkast) og 

myndbandsupptökur (d. videopodkast), ýmis rafræn verkefni (d. 

værkstedsopgaver), auk þess var settur upp samtalsvefur þar sem fram fór 

jafningjamat og hópavinna. Einnig vann hópurinn með rafrænar 

námsdagbækur. Kennari og nemandi höfðu samskipti með rafrænum fundum, 

á samskipta vefjum og með leiðbeiningum á hljóð- og myndbandsupptökum. 

Á sama hátt gátu nemendur haft samskipti sín á milli, en þeir fengu jafnframt 

sérstaka kennslu í rafrænum samræðum, byggða á módeli Gilly Salmons til að 

geta nýtt samræður sín á milli sem best (Neutzky-Wulff, 2010, bls. 16). 
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Rannsóknin leiddi í ljós að hægt er að komast nær fjarnemendum sínum, ef 

verkfærin eru nýtt á réttan hátt. Jafnvel er hægt að komast nær fjarnemendum 

heldur en þeim nemendum sem eru í staðnámi (Neutzky-Wulff, 2010, bls. 24). 

Árið 2006 gerðu Carsten Smith Olsen og Anita Monty (bls. 1) rannsókn 

sem sneri að því hvernig best má virkja nemendur í fjarnámi. Þau nýttu líka 

kennslufræði módel Gilly Salmon til að ná fram auknum samskiptum milli 

þátttakenda í lærdómsferlinu. Þau rannsökuðu níu vikna námskeið í ræktun 

skóga við suðrænar aðstæður. Þetta fag var eingöngu kennt með rafrænum 

hætti en byrjaði á tveggja tíma valkvæðum fundi. Námskeiðið var byggt upp 

þannig að nemendur fengu smám saman þekkingu á forritinu. Forritið sem var 

notað hét ABC Academy. Hver vika var byggð upp á sama hátt; kynning, 

yfirlit, lestur og æfingar. Æfingahlutinn innihélt fjölvalsspurningar, til að 

athuga hvort viðkomandi hafði kynnt sér efnið og netvirkni (d. e-activity), sem 

voru samstarfsverkefni milli nemanda sem féllu inn í matshluta námskeiðsins, 

til að tryggja eignarhald nemanda á námsefninu. Í samstarfsverkefnum var 

nemendum skipt í hópa sem höfðu sérstakan samræðustað en allir nemendur 

höfðu líka sameiginlegt svæði til samtals (bls. 6). Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að kennslumódelið þýddi auðveldari aðgang fyrir nemendur og veitti 

góða yfirsýn yfir verkefnaskil og mat. Auk þess auðveldaði það samskipti og 

tengsl nemanda við kennara. Fasta skipulagið sem námskeiðið fylgdi hélt 

nemendum við efnið og sögðu rannsakendur að það virtist vera sérlega hentugt 

til að halda áhuga nemenda vakandi (Smith Olsen og Monty, 2006, bls. 11).  

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna er fimm þrepa aðferð Gilly 

Salmon vænleg til árangurs, virkni nemanda ætti að vera tryggð og endanleg 

niðurstaða jákvæð reynsla fyrir nemendur og kennara. Veitir aðferðin 

kennurum möguleika á flutningi persónulegs verklags yfir á rafrænt form en 

auk þess gefur hún tækifæri til að einstaklingsmiða fjarnám. 

 

Samvinnunám (e. cooperative learning) 

Næst var spurt um samvinnunám í spurningakönnuninni. Samvinnunám er 

tiltölulega ný aðferð í kennslu en lögð er áhersla á samvinnu nemanda sem 

helstu leiðina til framþróunar og náms þrátt fyrir mismunandi leiðir að því 

marki. Margar mismunandi útgáfur af námskenningum um samvinnunám hafa 

þróast í tímans rás. Það er ekki einhver ein kennslu- og námsaðferð heldur falla 

margar aðferðir samvinnunáms undir hugtakið. Þar má meðal annarra nefna, 

formlegt eða almennt samvinnunám, óformlegt, hugsa – para – útskýra, Púsl-

aðferðin (e. Jigsaw), Graffiti-aðferðin og margar fleiri útfærslur sem kennarar 

hafa hagrætt til eigin nota út frá kenningunum (Kilbane og Milman, 2014, bls. 
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325–323). Allar þessar mismunandi aðferðir hafa þó nemandann í forgrunni, 

veita þeim tækifæri til að læra í gegnum samskipti. 

Í samvinnunámi er áhersla á skipulegt samstarf nemanda í hópavinnu þar 

sem hver og einn er ábyrgur fyrir eigin námi en um leið samábyrgur fyrir 

árangri hópsins. Nemendur þurfa að aðstoða hvern annan til að ná fram 

markmiðum. Ef samvinnunám er rétt uppsett þá myndar það hvetjandi 

námsumhverfi þar sem nemendur geta mæst á jafnréttisgrundvelli. Það er 

kennarinn sem sýnir og kennir nemendum hvernig á að vinna í hópum og veitir 

einnig upplýsingar um til hvers er ætlast af þeim. Kennarinn leggur fram 

verkefnið, sú félagslega færni sem unnið er með hverju sinni er kennd og æfð 

með nemendum áður en hópastarfið hefst. Samvinnunám nýtir félagslega 

tengingu nemanda sem grundvöll fyrir uppbyggingu þekkingar. Markmiðin 

með samvinnunáminu er að alltaf er verið að vinna með báða þætti, þann 

félagslega og svo þann sem verkefnið sjálft felur í sér. Nemendur læra bæði af 

kennara sínum og hvert af öðru, innan og utan hefðbundins skólatíma. 

Samvinnunám felur í sér mjög skýra ramma, hópaskipting og stærð hópa er 

mjög mikilvæg, auk þess þarf að vera skýrt afmarkað hversu lengi hópurinn á 

að vinna saman og hvaða reglum hann á að fylgja. Nemendur þurfa að reiða 

sig hver á annan í náminu og bera sameiginlega ábyrgð á verkefninu sem verið 

er að vinna með (Kilbane og Milman, 2014, bls. 315; Nolinske og Millis, 1999, 

bls. 31–34). Árangur af hópastarfinu er talinn bestur ef kennari skiptir 

nemendum í hópa, en þá hefur hann möguleika á að setja saman nemendur sem 

eru misjafnlega félagslega sterkir og hafa ólíka námsgetu.  

Þegar rætt er um samvinnunám í fjarnámi er munurinn sá að nemendur sem 

eru í sama hópnum hafa samskipti í gegnum ýmis samskiptaforrit á netinu, 

bæði við hvert annað og kennarann. Hægt er að fylgjast með vinnu nemanda í 

gegnum þau forrit sem unnið er með. Ef nemendur vinna saman á Google docs 

er tilvalið að hver nemandi hafi mismunandi lit á letri og þá er auðvelt fyrir 

kennara að sjá vinnuframlag hvers og eins. Sama á við fleiri samskiptaforrit, 

þar er hægt að sjá hver gerði hvaða hluta. Mat kennara í hópavinnu sem þessari, 

hvort sem hún er rafræn eða ekki, þarf að fela í sér bæði framlag einstaklingsins 

til hópavinnunnar og einnig hver lokaútkoma verkefnisins er. Mat á 

hópaverkefni í fjarnámi þyrfti að fela í sér sjálfsmat, en einnig mat eftir staðli 

sem nemendur fá áður en verkefnið hefst. Jafnframt væri hægt að byggja önnur 

einstaklingsverkefni á verkefnum úr hópastarfinu og gera þar með mögulegt 

að meta hvaða þekkingu einstaklingurinn hefur tekið með sér þaðan.   

Með góðu skipulagi, þekkingu á kennsluaðferðinni og nægum úrræðum til 

kennslu er unnt að nýta þessa leið til fullnustu. Mikil aukning hefur orðið í 

allskonar forritum sem gera kennurum mögulegt að setja upp rafræna 

hópavinnu af þessu tagi. Þrátt fyrir þá kosti sem samvinnunám hefur er ólíklegt 
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að aðferðir þess séu mikið notaðar í fjarnámi hérlendis en með aukinni 

þekkingu og notkun fólks á samskiptaforritum mætti ætla að þessi námsaðferð 

verði vinsælli sem kennsluform.  

 

Hugræn nálgun á nám í fræðilegum orðaforða (e. Cognitive 

academic language learning approach eða CALLA) 

Næst var spurt um hugræna nálgun í námi. Hugræn nálgun á nám í fræðilegum 

orðaforða eða Cognitive Academic Language Learning Approach, (hér eftir 

nefnt CALLA) er kennslumódel sem var hannað af Chamot og O´Malley. Það 

var fyrst og fremst gert til að koma til móts við nemendur sem hafa ensku sem 

annað mál í skólum í Bandaríkjunum. Þessi kennsluaðferð fellur undir flokk 

þeirra „sem miða að þekkingaröflun, skilningi og hugsun“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 41). CALLA er form af samþættingarnámi, þar eru 

nemendur að læra orðaforða ákveðinna námsgreina á því tungumáli sem verið 

er að vinna með, um leið og þeir læra námsefnið sjálft.  

CALLA styrkir nemendur í að nota málið, tengja við þekkingu sína og 

hæfni í námsefninu og auðveldar þeim að verða sjálfstæðir nemendur sem beita 

rökhugsun, þjálfa upp sjálfstæð vinnubrögð og námsaðferðir. Nemendur læra 

faglegan orðaforða og málfræði sem þeir geta svo notað í samræðum til að 

skilja og tjá sig um námsefnið bæði í rituðum og munnlegum verkefnum. 

CALLA er skipt upp í fjóra þætti: undirbúning, kynningu, æfingu, mat á 

námsefninu og útvíkkun þekkingar. Allir þessir þættir tengjast saman og 

byggjast á fyrri þekkingu nemandans. (Chamont, 1995, bls. 3–4; Oxford, 1996, 

bls. 168; Syafri, Rafli og Emzir, 2019 bls. 110) 

Syafri, Rafli og Emzir (2019, bls 113-115) gerðu þarfagreiningu hjá 

nemendum í hljóðfræði við enskudeildina í Universitas Negeri Semarang í 

Indónesíu. Þar notuðu þau ELENA sem er forrit tengt Moodle 

námsstjórnunarkerfinu til að nemendur gætu lært hluta efnis áfangans í 

fjarnámi. Þau settu upp áfanga í þessu forriti með tilliti til CALLA og tengdu 

þætti kennsluaðferðarinnar við kennsluáætlun hvað varðar námsmarkmið, 

námsferil og námsmat. Forritið veitti nemendum þeirra möguleika á 

endurtekningu á efni námskeiðsins, á að læra á eigin hraða, auka þekkingu sína 

utan hefðbundins skólatíma, auðveldaði þeim að fylgjast með eigin 

námsárangri, veita hvert öðru endurgjöf og eiga samræður um námsefnið. Það 

veitti kennurum líka aukna innsýn inn í námsárangur nemenda, bæði hvað 

varðaði æfingarnar og líka í umræðuþættinum. Í rannsókninni kom fram mikil 

þörf á þessari viðbót við hefðbundið staðnám, nemendur kunnu að meta 

möguleikana sem ELENA veitti þeim til að dýpka skilning á námsefninu. 
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Lítið er til af rannsóknum eða upplýsingum um notkun CALLA í fjarnámi. 

Þrátt fyrir það telja upphafsmenn hennar aðferðina henta við allar aðstæður, 

hvort sem er í staðnámi eða fjarnámi, auk þess sem þau telja hana henta öllum 

aldurshópum nemanda (Chamont, 1995, bls. 3–4; Oxford, 1996, bls. 168). 

CALLA er liður í auknum samskiptum nemenda, með því fylgir aukin virkni 

og ýtir auk þess undir að nemendur taki aukna ábyrgð á námi sínu.  

 

Innihalds- og samþættingarnám (e. Content language and 

intergrated learning eða CLIL). 

Spurningakönnunin spurði næst um innihalds- og samþættingarnám. 

Innihalds- og samþættingarnám (hér eftir nefnt CLIL) og CALLA eru tvær 

keimlíkar aðferðir, báðar snúast um að nemendur læri ákveðið tungumál og 

ákveðnar námsgreinar á sama tíma. Munurinn liggur einna helst í þeim þáttum 

sem kennsluaðferðirnar byggja á. Í CLIL er það innihald beggja námsgreina, 

samskipti milli nemanda sem og kennara beggja námsgreina, að þróa skilning 

sem gefur tækifæri til að skilja lykilhugtök og tungutak beggja greina, ásamt 

menningarlæsi sem eru undirstöðuatriðin. Ef innihald námskeiðsins og 

námsmarkmið tungumálanámsins eru útbúin með þarfir nemanda í forgrunni, 

getur þessi kennsluaðferð verið gagnleg fyrir allan aldur og öll skólastig 

(Auður Torfadóttir og Brynhildur A. Ragnarsdóttir, 2005, bls. 9; Wiseman, 

2018). Gildir það sama um báðar aðferðirnar, bæði CLIL og CALLA, vegna 

lítilla upplýsinga og rannsókna á aðferðinni í fjarnámi er upplagt að kanna 

hvort notkun þeirra í fjarnámi á Íslandi sé þekkt.  

 

Vendikennsla (e. flipped teaching) 

Næsta spurning fjallaði um vendikennslu. Hugtakið vendikennsla, viðsnúin 

kennsla eða umsnúin, felur í sér að hefðbundinni kennslu er snúið við. Þar er 

megininntakið að í stað þess að kennari haldi fyrirlestur í kennslustund og 

nemendur vinni verkefni því tengd sem heimavinnu, horfa þeir á fyrirlesturinn 

heima en vinna verkefni tengd honum í tímanum með aðstoð kennara. Þessi 

aðferð hefur verið notuð í staðnámi til að auka þátttöku nemanda í tímum, það 

gefur möguleika fyrir nemendur á hópavinnu með efni sem þeir hafa kynnt sér 

heima, auk þess geta nemendur unnið að rannsóknarverkefnum í tímunum. 

Þessi kennsluaðferð býður upp á meiri aðstoð í tímum af hálfu kennara og með 

því eykst yfirsýn með framgangi nemanda. Jafnframt er hægt að ræða um 

hugmyndir eða tillögur sem nemendur koma með í tímunum og deila þeim með 
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bekknum. Þessi aðferð felur einnig í sér umræður um efnið, rökræður milli 

hópa um ákveðin efni gætu verið dæmi um vinnu í kennslustund. Einnig gefst 

aukinn möguleiki fyrir nemendur að deila verkefnum sínum og fá endurgjöf 

frá hvert öðru, það er hægt að deila lausnum og ræða þær, eða vera með 

kynningar á ákveðnu efni. Þessi kennsluaðferð hefur alla burði til að mynda 

virkt og lifandi umhverfi í kennslustundum.  

En er vendikennsla möguleg í fjarnámi? Er ekki fjarnám í eðli sínu eitt form 

vendikennslu? Þegar litið er til vendikennslu í fjarnámi þarf að skoða nokkra 

þætti. Helsti þátturinn sem þarf að skoða er hvaða hluti fjarnáms er heimavinna 

og hvaða hluti þess er vinna í kennslustund? Það getur verið erfitt að greina á 

milli þess hvað er heimanám og hvað er kennslustund í fjarnámi. Þar sem 

fjarnám er ekki hefðbundin kennsla heldur er það námsefni sem kennari leggur 

fram og sú heimavinna sem nemandinn vinnur yfirleitt á sama stað. Báðir 

þessir þættir eru settir fram í námskerfi nemanda. Því er ekki hægt með 

auðveldum hætti að sundurliða sérstaklega hvenær kennslustund í fjarnámi á 

sér stað eða á hvaða tíma er hægt að segja að unnið sé að heimavinnu. Í 

aðstæðum þar sem nemendur eru að vinna saman að verkefni á ákveðnum 

svæðum innan námskerfisins og þurfa fyrir þau verkefni að hafa kynnt sér 

námsefni frá kennara í því sama kerfi er hægt að segja að um vendinám í 

fjarnámi að ræða.  

Það sem fjarnám og vendinám hafa sameiginlegt er að í báðum formum er 

kennarinn búinn að láta nemendur sjálfa taka ábyrgð á námi sínu. 

Einstaklingsmiðun verður mun einfaldari, nemendur geta aðlagað námið að 

sínum þörfum. Hver nemandi hefur einnig aðgang að kennara sínum í gegnum 

tæknibúnað eða námskerfi, eftir eigin þörfum.  

Þrátt fyrir að suma þætti vendikennslu sé erfitt að samsama við fjarnám, 

eiga aðrir þættir mjög vel við um kennslu í fjarnámi. Má þar á meðal nefna 

ýmis hagnýt atriði, eins og að hafa fyrirlestrana (myndbandsupptökur, 

hlaðvörp (e. podcast) eða annað efni) stutt, fimm til tíu mínútur að hámarki. 

Uppbygging fyrirlestursins þarf að vera skipulögð fyrir fram og búið að gera 

„handrit“ til að fara eftir. Gæta þarf að hljóði upptökunnar, varast hikorð og 

umhverfi þar sem mikið er um truflandi hljóð. Einnig er mikilvægt að upptökur 

sem eru tengdar vef námskeiðsins séu ekki úreltar eða ónothæfar. Kennslan í 

fjarnámi þarf að vera grípandi og gagnvirk upplifun fyrir fjarnema 

(Kennslumiðstöð HÍ, e.d). 

Sem dæmi um hvernig nota má vendikennslu í fjarnámi nefna Honeycutt 

og Glova (2014) ratleik, þar sem nemendur eiga að finna mikilvægar 

upplýsingar hvað varðar uppsetningu og verkefnaskil vetrarins á heimasíðu 

áfangans og koma þeim á ákveðnu formi til kennara. Þetta verkefni virkjar 
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nemendur til að leita að upplýsingum sjálfir og með því byggja þeir sína eigin 

mynd af áfanganum í stað þess að kennarinn leggi sjálfur áfangalýsingu eða 

kennsluáætlun fyrir. Þær benda líka á að hægt sé að nota ýmis forrit þar sem 

nemendur sjálfir geta komið upplýsingum, sem þeir finna varðandi efni 

áfangans, til annarra nemenda og kennara. Þá eru þeir með virkum hætti að 

leggja til efni með því að deila úrræðum og upplýsingum sem þeir hafa fundið, 

frekar en bara að fara yfir efni sem kennari hefur safnað saman. Nemendur 

verða virkari þegar þeir sjálfir hafa einhver áhrif á efnisval, það þýðir líka að 

þeir sýna meiri áhuga á efninu og í beinu framhaldi þá taka þeir meira með sér 

úr náminu. Auk þessarar aðferðar má einnig nefna dagbókarfærslur þar sem 

nemendur reifa gang námsins og skoða eigin frammistöðu. Þessar færslur væru 

á lokuðu svæði sem kennarar hefðu aðgang til endurgjafar eftir því sem við á.  

Ef marka má fjölda fræðigreina um vendikennslu er notkun hennar útbreidd 

á flestum kennslustigum. Þegar við höfum litið á þær aðferðir sem þar eru 

notaðar væri hægt að segja að fjarnám og vendinám séu systur, þær aðferðir 

sem henta best í hvorri fyrir sig eru samskonar. Munurinn er sá að aðgreining 

á heimanámi og vinnu í skóla verði óhjákvæmilega nokkuð á reiki. Hægt er að 

færa inn ýmsar hagnýtar aðferðir úr vendikennslu til úrbóta í öllum tegundum 

fjarnáms.     

Leikjatengt nám (e. Game based learning). 

Spurningakönnunin spyr þessu næst um leikjatengt nám. Löngum hafa leikir 

verið notaðir í námi, til dæmis hafa menn notað skák til æfinga í herkænsku frá 

miðöldum. Nútíminn býður upp á töluvert fleiri tæki og tól og, mikið framboð 

er af allskonar leikjum í rafrænu formi. Kjarni leikjatengds náms er kennsla í 

gegnum endurtekningu, mistök og að ná settum markmiðum. Til að útskýra 

uppbyggingu leikjanáms er þægilegast að skoða uppbyggingu tölvuleikja, þar 

byrjar leikmaður hægt með litla færni en eykst leikni smám saman þar til 

færnin er orðin nægjanlega mikil til að sigra eða ljúka leiknum. Leikir eru 

hannaðir með tilliti til þessa, að leikurinn sé nægjanlega mikil áskorun fyrir 

leikmenn en það sé samt hægt að vinna, auk þess sem þeir vilja halda áhuga 

spilara allan tímann. Sama má segja um leikjamiðað nám, þar vinna nemendur 

að ákveðnum markmiðum, velja ákveðnar leiðir og þurfa að takast á við 

afleiðingar sem ákvarðanir þeirra fela í sér. Nemendur æfa sig með virkum 

hætti, læra og æfa réttar leiðir samkvæmt námsefninu. Nokkur dæmi um 

leikjatengt nám af þessum toga er til dæmis æfingar í ökugerði þegar verið er 

að taka bílpróf, æfingar í flughermi þegar verið er í flugnámi og ýmis konar 

hermiæfingar fyrir heilbrigðisstéttir. Nemendur hafa flestir spilað 

einhverskonar leiki áður, þau eru fædd inn í tölvuleikjaöldina, tölvuleikir hafa 

verið til alla þeirra ævi og mörg hver voru færari á iPad um fimm ára aldurinn 

heldur en foreldrarnir! Þau þekkja þetta rafræna umhverfi og eru örugg með 
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sig þar, eru fljót að fara inn á rétta staði og læra hvernig á að spila. Þau vita 

líka að í þessu umhverfi er allt í lagi þó að manni mistakist eitthvað, þá bara 

byrjar maður aftur og lærir af mistökunum. Þess utan eiga þau sjálf búnaðinn 

til að spila flesta leiki, farsímar með snertiskjá, iPad eða fartölvur, eru flest 

þessi tæki öflugri heldur en tölvurnar í tölvuveri framhaldskólanna.  

Rannsóknir á leikjatengdu námi hafa flestar leitt í ljós jákvætt samband 

milli eflingar vitsmunaþroska nemanda og þess að spila fræðsluleiki (Tobias, 

Fletcher og Wind, 2013, bls. 486). Áhugi nemanda á náminu eykst og 

skemmtanagildi fræðsluleikja getur verið mikið. Þegar leikir eru hannaðir til 

fræðslu, þar sem aðalmarkmið þeirra er aðstoð við nám, eru aðrar áherslur og 

reglur í hönnun þeirra heldur en þeirra sem eingöngu eru til skemmtunar. 

Fræðsluleikir þurfa að tengjast þeim menntunargildum sem liggja að baki 

námsefninu, hafa fræðslugildi og tengjast markmiðum Aðalnámskrár. 

Jafnframt verða að vera til staðar möguleikar á námsmati og endurgjöf. Ekki 

er síður mikilvægt að námsefnið tengist raunverulegum hlutum eða hlutum 

sem nemendur þekkja úr umhverfi sínu. Sumir kennarar vilja breyta og aðlaga 

námsefnið að sinni kennslu, þá er gott að hafa möguleika til þess. En oftast er 

best að hafa einföld fræðsluforrit sem eru vel hönnuð og snúast um eitt eða tvö 

ákveðin viðfangsefni og eru þannig að kennarar og nemendur eigi auðvelt með 

að læra á þau og nota (Tobias, Fletcher og Wind, 2013, bls. 493). Fræðsluleikir 

sem eru gagnvirkir og veita virka endurgjöf gefa kennurum tækifæri til að sjá 

hvar nemendur eru staddir í sínu námsefni, hvort eða hversu vel þeir ná tökum 

á efninu. Með þessu eiga kennarar auðveldara með að einstaklingsmiða námið 

og sjá þegar nemendur dragast aftur úr. 

Notkun fræðsluleikja hefur vaxið mikið í námi á öllum skólastigum, mikið 

magn er til af þeim, margar útgáfur og fyrir flestar greinar. Flestir þessara leikja 

eru á ensku en þróun leikja á íslensku er samt í örum vexti 

(Menntamálastofnun, e.d.). Þrátt fyrir augljósa kosti tölvuleikja eru þeir 

umdeildir, margar rannsóknir hafa verið gerðar á skaðsemi þeirra, aukin 

ofbeldishneigð eða árásargirni er algengasta rannsóknarefnið. Flestar þær 

rannsóknir snúa frekar að hefðbundnum tölvuleikjum heldur en 

fræðsluleikjum, samt sem áður gefa þær misvísandi svör, niðurstöður þeirra 

eru bæði jákvæðar og neikvæðar. Einnig er mikið búið að rannsaka flutning 

þekkingar úr fræðsluleikjum yfir í raunverulegar aðstæður, það er hvort 

þekking sem unnið er með í fræðsluleikjum tengist öðru efni í huga nemenda. 

Þessar rannsóknir gefa einnig misvísandi svör. Leikirnir sem verið er að skoða 

eru líka mismunandi og þar af leiðir að mismunur er á efnisflutningi (Tobias, 

Fletcher og Wind, 2013, bls. 494). 

Þar sem fræðsluleikir eru tiltölulega nýr vettvangur í kennslu er áhugavert 

að skoða hversu mikið af kennslufræðilegum leikjum er í notkun. Flestir 
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kennarar hafa nýtt sér einhverja leiki í kennslu sinni en óvíst er hversu mikil 

notkun þeirra er í fjarnámi. Þegar unnið er með kennslu í gegnum rafrænan 

miðil ætti að vera auðvelt að auka fjölbreytni í námi með kennsluleikjum.  

Kennslulíkan fyrir talað enskt mál (e. English speaking teaching 

model eða ESTM). 

Síðasta kennsluaðferðin sem spurt var um í spurningakönnuninni er 

kennslulíkan fyrir talað enskt mál. Höfundur leitaði mikið eftir aðferð sem er 

uppbyggð á þennan hátt, en fann eingöngu eina rannsókn þar sem fjarnám var 

megin markmiðið. Oft er erfitt að finna leið fyrir talað mál og samskipti á því 

máli sem verið er að vinna með í fjarnámi og hafa margir tungumálakennarar 

litla trú á þessum þætti fjarkennslu af þeim sökum. 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er kafli um ensku sem kjarnagrein og eru 

önnur erlend tungumál felld undir hann. Þar kemur fram að nemandi á 

hæfniþrepi 2 eigi að hafa öðlast leikni í „ að tjá sig skýrt og hnökralaust um 

málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið“. Auk þess að „skilja mál sem 

talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður sem og skilja 

algegnustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál“ (bls. 101).  

Þegar nemandi aflar sér frekari leikni á sviði ensku er samhliða búist við frekari 

leikni í notkun orðaforða, með því að nota réttan framburð áherslur og 

hljómfall. 

Þegar nemendur eru að afla sér leikni í tungumáli þurfa þeir að æfa sig til 

að ná þessu markmiði. Þegar verið er að kenna nemendum í dagskóla er hægt 

að gefa þeim færi á slíkri æfingu, leiðbeina og meta frammistöðu. Það verður 

erfiðara þegar nemendur eru fjarri kennara en þó ekki ómögulegt. 

Rannsóknin var þróunarrannsókn sem reyndi að finna hagnýta leið til að 

kenna talað mál í gegnum fjarfundabúnað (Sritulanon, Chaturongakul og 

Thammetar, 2018, bls. 418–433). Finnst höfundi sem leikmanni mjög 

áhugavert að sjá hvernig kennsluaðferðir eru „búnar til“, að sjá hversu mikil 

vinna liggur að baki og hvað kennarar leggja á sig til að leita lausna á 

áskorunum sem eru í kennslu í gegnum tæknibúnað. Rannsakendur kynntu sér 

þekktar kennsluaðferðir og rannsóknir, bæði eldri og nýrri, þar sem talað mál 

er forsendan í uppbyggingu aðferðarinnar. Þar næst var ferlinu skipt í fjóra 

hluta, fyrsti hluti var athugun á aðstæðum þeirra sem eru að læra ensku í 

fjarnámi og viðtöl. Annar hlutinn var hönnun aðferðarinnar, þriðji hluti var 

þróun aðferðarinnar og grunn framkvæmd hennar og fjórði hluti var 

endurskoðun og mat.  
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Þátttakendur voru tveir hópar nemanda, annar hópurinn var í skólanum í 

þrjá mánuði og fór svo heim til sín og lærði á fjarstöðvum í aðra þrjá mánuði, 

hinn hópurinn byrjaði á fjarstöðvum og fór svo í skólann. Það sést af þessu að 

þessir nemendur voru ekki í hreinu fjarnámi heldur í formi af blönduðu námi. 

Fjarstöðvarnar voru staðsettar um allt Tæland og höfðu nemendur aðgang að 

sér þjálfuðum aðstoðarkennara eða leiðbeinanda á fjarstöðvum. Nemendur 

gátu einnig haft samband við kennara sinn í gegnum fjarfundabúnað, en líka í 

gegnum smáskilaboð og myndspjall.  

Í fyrsta hluta var lögð könnun fyrir nemendur skólans með spurningum um 

kennara þeirra, kennsluefni og vinnu. Meðfram þessari megindlegu könnun var 

gerð eigindleg könnun, viðtöl við stjórnendur fjarstöðva, aðstoðarkennara og 

nemendur. Gögnum úr þessum rannsóknum var svo safnað og gáfu niðurstöður 

þeirra til kynna að aðferðin ætti að innihalda eftirtalda þætti: kynningu á 

málvitund, orðaforða og tungumálamynstur, þróun tungumálafærni, hvernig 

kennslustundir eru lagðar fram og að lokum samvinnunám.  

Annar hluti, hönnun aðferðar, byggði á niðurstöðum úr fyrsta hluta og 

kennslufræðilegri umgjörð. Umgjörðin byggði til dæmis á flokkunarkerfi 

Bloom´s, námskrám, vendinámi, námsaðferðum og fleiru. Jafnframt var tekin 

inn í aðferðina þekking á tungumáli og samræðum, samskipti og kjarna 

talhæfni. Þættir úr öllum þessum hugtökum voru svo teknir saman í fimm hluta 

og tengdir við framkvæmd í kennslustundum. Kynning á málvitund fól í sér 

munnlegt próf áður en áfanginn hófst, athugun á orðaforða og tungumálavitund 

fól í sér að horfa á myndbönd fyrir eða eftir tíma auk þess sem var gert í 

tímunum. Notkun og þróun á tungumálafærni fól í sér samræður við kennara 

námskeiðsins og samvinnu með námsefni áfangans í para eða hópavinnu. 

Innlögn kennslustunda fól í sér að horfa á upptökur fyrir og eftir tíma og 

fylgjast með fjarfundum. Samvinnunáms-þátturinn fólst líka í því að horfa á 

upptökur fyrir og eftir tíma en einnig að vinna að verkefnum námskeiðsins 

innan og utan tíma. 

Í þriðja hluta var líkanið þróað og upphafleg útfærsla prófuð. Rannsakendur 

völdu þrjá nemendur á misjöfnu hæfnistigi til að prófa líkanið. Þeir fóru í 

stöðupróf áður en kennsla hófst og var því næst kennt á form námskeiðsins, 

sýnt hvernig vendikennslan virkaði og þar með líka hvernig þeir þurftu sjálfir 

að taka ábyrgð á sínu námi. Kennslustundir voru uppbyggðar þannig að 

kennari sýndi önnur myndbönd en nemendum var sett fyrir til að fara yfir 

orðaforða og tungumálamynstur því næst gerðu nemendur verkefni, bæði 

skrifleg og munnleg. Kennari ræddi svo í gegnum fjarfundabúnað við einn 

nemanda í einu. Á meðan á tilraunatímabilinu stóð héldu kennarar ítarlega 

dagbók, viðtöl voru tekin við nemendur og rannsakendur fylgdust með 

kennslustundum. Niðurstaðan sem kom fram þegar nemendur höfðu lokið 
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tilraunatímabilinu og fóru aftur í stöðumat var neikvæð, þeir höfðu ekki aukið 

við hæfni sína til að tala ensku. Þegar málið var skoðað frekar kom í ljós að 

þeir höfðu heldur ekki horft á fyrirlestra fyrir og eftir tíma. Þeir kvörtuðu líka 

undan því að kennslustundir væru ekki nógu skemmtilegar og vantaði í þær 

leiki. Sama var upp á teningnum hjá kennurum námskeiðsins, þeim fannst að 

það þyrfti að endurskoða námsefni sem lagt var upp með. Af þessum sökum 

var leikjum bætt við aðra tilraunakeyrslu líkansins og annað námsefni aðlagað 

að þörfum beggja aðila. 

Fjórði hluti var seinni tilraunakeyrsla líkansins eftir endurskoðun, gerð á 

litlum hópi nemenda. Þeir fóru líka í próf áður en námskeiðið hófst og var 

framkvæmd tilraunarinnar á sama hátt og áður. Þegar niðurstöður þessarar 

tilraunakeyrslu voru skoðaðar kom í ljós að nemendur höfðu bætt árangur sinn 

miðað við námsmatið sem þeir undirgengust. Þeir lýstu yfir ánægju með 

myndböndin og leikina, en jafnframt að samræður við kennara hefðu valdið 

því að þeir vildu bæta sig. Með þessar niðurstöður í huga var líkanið bætt enn 

þá frekar og við það bætt stöðuprófi á miðju námskeiði, fleiri leikjum, útfærslu 

af teymiskennslu og sérstökum samtalstímum (Sritulanon, Chaturongakul og 

Thammetar, 2018, bls. 426).  

Þegar fjórða hluta lauk töldu rannsakendur að hægt væri að fara með líkanið 

í opna vettvangstilraun. Þar tóku þátt 44 nemendur á mismunandi hæfnistigum. 

Framkvæmdin var á sama hátt, stöðupróf tekin fyrir áfangann og gögnum 

einnig safnað á sama hátt og áður. Niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar, hjá 37 

af 44 nemendum hafði námsárangur batnað. Nemendur voru mjög ánægðir 

með fyrirkomulagið á námskeiðinu og einnig tækifæri til samræðu. Að lokinni 

þessari vettvangstilraun settu rannsakendur upp drög að endanlegu útliti 

aðferðarinnar. Loka niðurstaðan var að aðferðinni var skipt niður í sex stig. 

Fyrsta stigið er við byrjun námskeiðsins, þar sem forpróf eða stöðupróf eru 

gerð, ekki bara til að meta hvar nemandi væri staddur heldur líka til að auka 

málvitund þeirra. Annað stigið er vendikennslan, þar sem nemendur eiga að 

horfa á námsefni fyrir tímana. Þriðja stigið er þegar fram fer einstaklings eða 

samkennsla í beinni útsendingu, æfingatími og endurgjöf. Á þessu stigi er það 

kennari námskeiðsins sem leggur námsefni fyrir með ýmsum miðlum, leikir 

valdir með tilliti til námsefnisins og samkennsla tveggja kennara sem sýnir 

nemendum mismun á færni í ensku tali. Talæfingar eiga sér stað með kennara 

námskeiðsins með nokkuð reglulegu millibili, auk þess sem nemendur fá líka 

að spreyta sig á að tala fyrir aðra nemendur í gegnum fjarfundabúnaðinn. 

Fjórða stigið er það sem gerist eftir tímann, að horfa aftur á myndböndin sem 

voru sett fyrir tímann og lesa yfir glósur og verkefni. Það sem rannsakendur 

setja svo í fimmta stigið er munnlegt próf í miðju námskeiðinu og jafnframt 

velja þeir nemendur sem ná góðum árangri til að kenna öðrum sínar námsleiðir. 

Sjötta og síðasta stigið er svo lok námskeiðsins, það endar á nýju mati á 
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nemendum til að sjá hversu vel þeir hafa tileinkað sér efni áfangans 

(Sritulanon, Chaturongakul og Thammetar, 2018, bls. 429).  

Rannsakendur leggja svo til ýmis ráð til þeirra sem hyggjast nýta sér þessa 

kennsluaðferð. Aðallega snúa þau að teymisvinnu kennara, allir kennarar sem 

koma að áfanganum þurfa að hafa það að leiðarljósi, það þurfi að vera skýrt 

hver á að sjá um hvern þátt og kennarar sammála um námsefni og uppsetningu 

miðað við aldur nemenda. Einnig þarf að hafa í huga að þessi aðferð er 

nemendamiðuð, nemendur geta haft áhrif á námsefni og uppsetningu að 

einhverju leyti og hafa verður þarfir þeirra og fjölbreytni í huga í gegnum allan 

áfangann. Með þarfir nemandans í huga og alla þá þætti sem liggja í grunni 

þessarar aðferðar ætti hún að reynast hagnýt þar sem kennt er í gegnum 

fjarfundabúnað af einhverju tagi (bls. 431). 

Þegar um svona nýjar rannsóknir og þróun kennsluaðferða er að ræða er 

auðvitað óvíst með langtímaniðurstöður. Þrátt fyrir að vel sé staðið að 

tilrauninni og kennslufræðilegur grunnur sé kannaður á besta mögulega máta 

er betra að hafa varann á og fá frekari gögn sem styðja þessar góðu niðurstöður. 

Samt sem áður er hægt að hafa þessa rannsókn í huga þegar litið er til nýrra 

kennsluaðferða í fjarnámi. 

 

2.4 Gæði og gagnsæi fjarnámskennslu 

Til að hægt sé að meta gæði og gagnsæi fjarnámskennslu þarf að líta til margra 

þátta. Þar geta þættir eins og samskipti, eignarhald og upplýsingar skipt miklu 

máli. Einnig hafa þættir er lúta að stjórnsýslu skólanna mikil áhrif, 

stefnumótandi áætlanir, stofnanastefna, gæða-staðlar og gæðamat. 

Í fjarnámskennslu sem og annarri kennslu, þarf að gæta þess að hafa 

samskipti nemanda og kennara eins opin og mögulegt er, helst ættu samskipti 

nemanda og kennara að geta farið eftir fleiri en einni leið. Flest 

námsstjórnunarkerfi hafa nokkrar leiðir, þar er hægt að senda skilaboð og 

tölvupósta, veita endurgjöf á verkefni og gefa upplýsingar um námið. Kennari 

þarf að hafa svæði þar sem hann kemur upplýsingum á framfæri, upplýsingum 

eins og kennsluáætlun, námsefni, verkefnum og prófum. Kennari þarf að geta 

fylgst með hvernig og hvort nemendur nýta sér þær upplýsingar sem koma 

fram í umhverfi áfangans og veita endurgjöf sem kemur nemandanum að 

gagni. Nemandinn þarf svo að geta séð hvar hann er staddur í náminu, geta 

fylgst með því að hann hafi náð sínum námsmarkmiðum miðað við 

kennsluáætlun.  
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Námsforrit eða námsstjórnunarkerfi sem safna saman gögnum um virkni 

nemanda, veita kennara auðveldan aðgang. Þar er hægt að sjá hversu oft 

nemandi notar sér ákveðna þætti forritsins eða bara hversu oft farið er inn í 

það, þessar upplýsingar eru mikilvægar fyrir kennara í fjarnámi. Það veitir 

kennara aðgang til að sjá í hvaða hluta námsefnis nemandi þarf auka aðstoð og 

hvar hann er búinn að ná námsmarkmiðum. Það getur verið erfitt að halda 

áhuga nemenda í fjarnámi vakandi og oft vilja fjarnámsáfangar verða út undan 

í námi nemandans, þeir eru í flestum tilfellum sjálfsnám og stundum skortir 

sjálfsaga hjá nemandanum til að stunda það sem skyldi.  

Dæmi um annað netumhverfi þar sem gögnum er safnað með áður greindum 

hætti er til dæmis Khan Academy. Þar er mikið magn af kennslumyndböndum 

sem kennarar geta raðað saman eftir því sem hentar námsmarkmiðunum. Þessi 

myndbönd tengjast ákveðnum þætti námsins, nemendur horfa á myndböndin 

og vinna síðan verkefni sem byggja upp leikni og kunnáttu á ákveðnum 

sviðum. Þegar þeir hafa fullkomnað þá leikni sem námsþátturinn byggir á leiðir 

forritið þau áfram í næsta hluta. Hver hluti byggir á öðrum þannig að það 

myndast ekki göt í þekkingu nemandans sem verður til þess að nemandinn 

eflist í námi og helltist síður úr lestinni eða hætti. Kennari hefur aðgang að 

upplýsingum um nám nemandans, getur séð hvernig nemandi er staddur, hvaða 

hluta nemandi hefur lokið við, hvar vantar upp á leikni og hvar aðstoðar er 

þörf. Sal Khan telur að uppbygging á leikni á þennan hátt aðstoði nemanda við 

að taka ábyrgð á eigin námi, jafnframt segir hann að þessi uppsetning kenni 

þeim þrautseigju (Khan, 2011; 2015). Þess utan geti nemendur alltaf sett 

myndböndin á pásu, spólað til baka og endurtekið, Sal Khan heldur því fram 

að þessi möguleiki gefi nemendum sem vinna í þessu kerfi forskot umfram 

nemendur sem eru staddir í stofunni hjá kennaranum. Það er nefnilega ekki 

hægt að stoppa, spóla eða endurtaka endalaust þar. Hann segir líka að kennarar, 

með þátttöku í svona námsumhverfi, séu búnir að vígbúa sig með upplýsingum  

„armed with data“, því fátt sem varðar frammistöðu nemanda fari fram hjá 

þeim. Nemendur séu hvattir til að gera tilraunir og þótt þeim gangi erfiðlega 

með ákveðin atriði sé alltaf hægt að taka þau aftur. Hann bendir líka á að kerfi 

sem byggð eru upp á þennan hátt hafi mikla þýðingu í kennslu hvað varðar 

margbreytileikann í skólastofunni, það sé auðveldara að einstaklingsmiða nám 

á þennan hátt (Khan, 2011; 2015). 

Í fjarnámi þarf að hafa í huga hvort hægt er að sannreyna eignarhald 

nemandans á verkefnum. Þegar verkefnaskil fara fram í gegnum skilahóf 

námsstjórnunarkerfis, þarf að vera möguleiki fyrir kennara að staðfesta að það 

sé nemandinn sjálfur sem hefur unnið og skilað verkefninu. Aukið aðgengi að 

alskyns upplýsingum á vefnum hefur það í för með sér að sumir nemendur 

reyna að auðvelda sér námið og flytja upplýsingarnar beint inn í verkefnin sín. 

Þó nokkuð er til af forritum sem geta tekið á þessu, en auknar upplýsingar 
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kennara til nemanda um höfundarrétt eru líka mikilvægar. Eins hafa skapandi 

skil á verkefnum mikil áhrif, auðveldara er til dæmis að skilgreina eignarhald 

á verkefni sem inniheldur mynd/myndskeið/hljóðupptöku af viðkomandi 

heldur en á verkefnum sem eru eingöngu skrifleg. 

Með tilkomu spjald- og snjall-verkfæra hefur markaður með forrit til 

kennslu stækkað til mikilla muna. Aukið framboð er til góðs en of margir 

möguleikar geta haft gagnstæð áhrif. Oft er það í höndum kennara sjálfra að 

afla sér upplýsinga um nýbreytni og getur það verkefni reynst þeim erfitt. 

Samstarf milli kennara á sama vinnustað eða milli skóla getur í þessu sambandi 

reynst ómetanlegt. Svona samstarf getur boðið upp á tækifæri til að miðla 

þekkingu og reynslu hvað praktísk úrlausnarefni varðar, þá er hægt að taka 

eignarrétt skóla og kennara á ákveðnu efni út fyrir jöfnuna. Ýmis konar 

menntabúðir bæði innanlands og erlendis geta veitt gott tækifæri til samskipta 

og tengslaöflunar. 

Skólar þurfa samkvæmt Aðalnámskrá að gera sér ýmsa staðla um rekstur 

og kennslu. Þetta eru staðlar eins og innra- og ytra mat sem meta starf sem fer 

fram í skólunum. Mat skólastarfs tryggir virðingu fyrir réttindum barna og 

ungmenna, tryggir þá menntun og þjónustu sem þau eiga að fá samkvæmt 

lögum (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 25). Upplýsingar um hvernig 

skólinn hyggst framfylgja þeim kröfum sem gerðar eru til hans og sem gerðar 

eru til nemenda, koma fram í skólanámskrá. Það sama á við um áætlanir sem 

skólar gera sér um ýmsa þætti, að hafa virkt gæðamat vegna fjarnámsáfanga, 

virkt gæðamat á hefðbundnu staðnámi í formi innra mats er ekki síður 

mikilvægt í fjarnámsáföngum. Innra mat gefur skólum og kennurum tækifæri 

til að meta kennsluhætti og námsgæði með því að rýna í aðferðir og námsmat 

sem er í áfanganum. Kennslukannanir, þar sem nemendur koma sinni upplifun 

af náminu á framfæri til kennara og skólastjórnenda eru dæmi um gæðamat. Ef 

kennslukannanir eru gerðar reglulega, að minnsta kosti einu sinni við lok 

áfanga, er auðveldara að sjá hvað mætti betur fara í kennsluháttum og 

námsefni. Kennarar geta með auðveldum hætti gert sjálfir kennslukannanir í 

sínum áföngum, haldið saman upplýsingum milli anna og notað niðurstöður 

sem tæki til að rýna í eigin kennsluhætti. Jafnframt er hægt að gera skriflega 

úttekt á áfanganum eftir að honum lýkur, taka saman niðurstöður um 

námsárangur nemenda, hvaða efni var valið og hvaða kennsluaðferðir voru 

notaðar og hvernig hver þáttur fyrir sig gekk. 

Það að hafa staðla til að vinna eftir ásamt endurskoðun og endurmati áfanga 

í fjarnámi tryggir einsleita námsupplifun fyrir nemendur. Þá er ég ekki að 

meina að öll kennslan verði leiðinleg heldur að nemendur í öllum áföngum hjá 

öllum kennurum gangi að því vísu að fjarnám þeirra sé jafngilt því að þeir væru 

í staðnámi við skólann. Það þarf að tryggja að fjarnámsáfangar séu ekki minna 
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nám heldur en að vera í staðnámi, að nemandi fari í gegnum samskonar 

námsefni og fái eins líkar upplifanir af báðum leiðum og hægt er með þeim 

tæknibúnaði sem til er. Gæði náms, námsefnis og framreiðsla kennara þarf að 

veita nemanda þá tilfinningu að verið sé í skóla, að nám í fjarnámi sé ekki 

minna virði en staðnám.  

Stöðugt mat kennara og skóla á gæðum áfanga leiðir af sér að auðveldara 

er að gera áætlanir fram í tímann, mál sem koma upp í skólastarfinu leysast 

með einfaldari hætti og aðferðir sem hægt er að nota til umbóta eru augljósari.  

 

2.5 Aðgengi kennara 

Kennarar þurfa að þekkja verkfæri sem henta til netkennslu sem best og hafa 

aðgang að gagnabönkum með efni sem þeir, ásamt nemendum, geta sótt í gott 

efni sem auðvelt er að nota. Á Íslandi er enginn einn sameiginlegur gagnabanki 

fyrir tungumálakennara, ekkert eitt opið svæði þar sem hægt er að skoða 

mismunandi uppsetningar áfanga eftir viðfangsefni eða kennslufræðilegum 

gildum. Aftur á móti er til ógrynni netsíða, mikið magn af öppum, fullt af 

tengingum við námsstjórnunarkerfi og allskonar annað efni sem hægt er að 

nýta. Til að finna þetta efni þurfa aðilar sjálfir að leita. Oft fer mikill tími í 

þessa leit og stundum er leitin alveg tilgangslaus. Kennarar eru líka að hanna 

eigið námsefni, annað hvort upp úr kennslubókum eða í tengslum við þær og 

stundum enda þeir með að nota eitthvað sem er ekki alveg eins og best er á 

kosið. Sumir eru það heppnir hafa aðgang að kennslugagnabanka innan skólans 

en oftar eru þeir einir á báti, dæmi um slíkan fjarkennslubanka er til dæmis að 

finna á netsíðu Verslunarskóla Íslands þar sem M. Allyson Macdonald og 

Þuríður Jóhannsdóttir hafa tekið saman mikið af handhægu efni (2003). Aðrir 

kennslugagnabankar, oft á vegum stjórnvalda, eins og til dæmis menntagátt 

Menntamálastofnunar, Nordeniskolen og Kennarinn, eru að mestu hannaðir 

með yngri skólastig í huga (mms.is; kennarinn.is; nordeniskolen.org). Samt 

sem áður er hægt að aðlaga sumt af því námsefni fyrir framhaldsskóla en til 

þess að geta fundið það þurfa kennarar að vita hvert á að leita, við þurfum að 

vita að þessar síður eru til.    

Sterk námsgreinafélög geta aukið aðgengi kennara umtalsvert, oft eru 

kennarar þar tilbúnari að deila námsefni sem þeir hafa sjálfir útbúið, eða vísa 

hvert öðru á góða staði til að afla gagna. Ef leitað er að félögum undir heitum 

þeirra sést að þau eru vistuð á síðu Kennarasambands Íslands undir 

aðildarfélög og mörg hver eru einnig með eigin síðu á samskiptamiðlum. Auk 

þessa eru tungumálakennarar með sameiginlegt félag, STÍL-samtök 
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tungumálakennara á Íslandi. Það sama gildir með þessi félög, nýir kennarar fá 

ekki sjálfkrafa póst frá þessum þeim eða vinabeiðnir á samfélagsmiðlum, 

kennarar þurfa að vita að þessi félög eru til staðar fyrir sína félagsmenn. 

Á fyrstu árum kennara í starfi er oft nógu erfitt að læra hvernig á að kenna 

þá áfanga og það námsefni sem námskrá segir til um. Tímaleysi frekar en 

þekkingarleysi hamlar kennurum í leit að upplýsingum, þeir þurfa að hafa  

vitneskju um þá aðstoð sem hægt er að fá frá aðildarfélögum og auðveldar 

leiðir að vefsíðum með hagnýtu efni. Af þessu má draga þá ályktun að kennari 

sem fær það verkefni að setja upp fjarnáms áfanga, kannski í fyrsta sinn og 

jafnvel án sérstaks stuðnings eða leiðbeininga frá sínum skóla, hafi í mörgum 

tilfellum eingöngu takmarkaðar upplýsingar um námsstjórnunarkerfið sem 

áfanginn er settur upp í, en ekki um áherslur skólans á kennslufræðilegt 

innihald eða aðra möguleika til nýbreytni né heldur hvar á að leita þessara 

upplýsinga. Höft í aðgengi eða þekkingarleysi geta ekki leitt af sér annað en 

ófullgerða fjarnámsáfanga og þar af leiðandi minni gæði fyrir nemendur. 

Feykilegt haf upplýsinga á netinu er jafnt fyrir kennara og nemendur 

óþrjótandi brunnur af efni. Það er samt þannig að út á haf fara fáir nema með 

almennileg sjókort, það er svo auðvelt að týna sér þar. Ef hægt er að útbúa 

einfaldan lista eða síðu innan skóla til dæmis eða meðal samstarfsmanna í 

faginu, þar sem nokkrar bjargir eru teknar saman verður allur undirbúningur 

mun þægilegri. Til dæmis mætti svona bjargalisti vera innifalinn í 

starfsmannahandbók. Af sama meiði eru gátlistar eins og til dæmis Quality 

course teaching and instructional practice sem hægt er að fá hjá online learning 

consortium (OLC, e.d.). Á þeirri vefsíðu eru reyndar fleiri bjargir fyrir kennara 

í fjarnámi en gátlistinn er auðskiljanlegur og aðgengilegur. Hann er 

uppbyggður á svipaðan hátt og listar í innra mati skóla, það er að hægt er að 

merkja við atriði á þrjá vegu, í vinnslu (e. emerging) , lokið (e. accomplished) 

og til fyrirmyndar (e. exemplary). Gátlistinn tekur til útlits áfanga, tengingu 

námsefnis og námsmats, ásamt tengingu við skólanámskrá og aðgengi 

nemenda (sjá fylgiskjal 2). Kennari getur haft slíkan gátlista hjá sér og farið 

yfir sitt námsefni með honum hvort sem skólinn sjálfur er með virkt 

gæðaeftirlit eða ekki. 

2.6 Forrit 

Í spurningalistanum var spurt út í forrit sem kennarar hafa aðgang að í kennslu 

sinni og hér á eftir kemur útlistun á þeim og notkunarmöguleikum þeirra.  

Edpuzzle, sem byggir á myndböndum, þar er hægt að setja inn eigin 

myndbönd eða annað myndefni og útbúa spurningar upp úr því. Spurningarnar 
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er hægt að stilla þannig að ekki er hægt að halda áfram með verkefnið fyrr en 

þeim hefur verið svarað. Nemendur hafa tök á því að horfa ítrekað á sama 

myndskeiðið, geta ráðið sínum námshraða sjálfir. Nemandinn skráir sig inn á 

síðu hópsins og þar af leiðandi hefur kennari tök á að fylgjast með frammistöðu 

og þar af leiðandi er eignarhald að stærstum hluta tryggt (Edpuzzle.com, e.d.). 

e-Missions er samansafn ýmissa síðna þar sem leikir í þrautalausnaformi, 

sérstaklega tengt kennslu í ýmiskonar vísindum og stærðfræði, eru gerðir 

aðgengilegir. Þar eru mörg verkefni þar sem nemendur geta glímt við í 

rauntíma. Það er byggt upp þannig að kennari er búinn að undirbúa nemendur 

undir verkefnið með ýmsum upplýsingum, orðaforða og verkefnum sem þau 

vinna og leita. Allur þessi undirbúningur miðar að einum ákveðnum degi þar 

sem verkefni er lagt upp. Þetta verkefni er miðað við eins raunverulegar 

aðstæður og hægt er. Þetta eru til dæmis verkefni í heilbrigðisvísindum, eða 

geta snúist um geimferðir og jafnvel veðurfræðileg atriði. Verkefnið er svo sent 

í gegnum fjarfundabúnað frá e-Mission, til nemenda, nemendur eru þar í 

hlutverki viðbragðsaðila. Verkefni gætu höfðað til nemenda í kennslu erlendra 

tungumála, sérstaklega ef verið er að kenna eftir aðferðum eins og CALLA. 

Þessar síður hafa flestar bæði svæði fyrir kennara og nemendur, er því auðvelt 

fyrir kennara að halda utan um þátttöku einstakra nemanda (e-Missions, e.d.). 

  

Flipgrid forritið er samskiptaforrit þar sem nemendur og kennarar senda 

myndskilaboð inn á lokað svæði. Hægt er að setja upp ákveðið umræðuefni og 

nemendur tjá skoðun sína á því munnlega, ásamt því að hlusta og svara 

samnemendum sínum. Þetta forrit minnir um margt á Snapchat sem flestir 

nemendur nota daglega og því eiga þeir auðvelt að tileinka sér notkun þess. 

Eins og með Edpuzzle þá getur kennari séð þátttöku nemenda inni á 

sameiginlegu svæði og mjög auðvelt er að sanna eignarhald nemenda (Flipgrid, 

e.d.).  

 

Kahoot er vinsælt forrit í kennslu í dag, það er leikjaforrit þar sem kennari 

býr til spurningar eða flytur þær inn í forritið og útbýr leik þar sem nemendur 

keppast við að svara rétt. Auðvelt er að læra á það og það er mjög létt í notkun 

bæði fyrir kennara og nemendur. Í fjarkennslu þarf sennilega að setja ákveðinn 

tíma til að spila en staðsetning nemanda skiptir engu máli. Takmark þessa 

forrits er leikur í námi, virkni nemanda er mikil og aldur eða námsefni skipta 

litlu máli. Eins og í kerfunum hérna á undan getur hver kennari verið með 

sérstakt svæði og getur fylgst með framvindu nemanda (Kahoot, e.d.). 

 

MindMeister er forrit þar sem hægt er að búa til hugtakakort. Hugtakakort 

er hægt að nota á margvíslegan hátt, þau geta hjálpað nemendum sem eiga við 

námserfiðleika að etja, uppsetningin gerir þeim kleift að sjá fyrir sér 

námsefnið. Auðvelt er að vinna með þetta forrit, margar mismunandi 
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uppsetningar í boði. Bæði geta nemendur skilað hugtakakorti í skapandi skilum 

á verkefnum og einnig geta kennarar notað það í staðinn fyrir eða til að styðja 

við glærukynningar og hljóð- eða myndefni. Á heimasíðu MindMeister kemur 

fram að einnig sé gott að nota forritið til að glósa og ákveða framgang verkefna 

(MindMeister, e.d.). 

 

Padlet er líka spurt um í spurningakönnuninni. Í stórum dráttum er Padlet 

rafræn tafla þar sem nemendur geta sett inn það efni sem þeir vilja og tengist 

námsefninu. Taflan er á netinu þannig að staðsetning nemenda skiptir engu 

máli, hægt er að setja inn á sömu töfluna hvar sem er. Ef forritið er notað í 

fjarkennslu getur það aukið samskipti nemanda og samvinnu. Það er hægt að 

gera skjöl, vefsíður og margar mismunandi uppsetningar af töflum með þessu 

forriti (Padlet, e.d). Sameiginlegt vefsvæði gerir það að verkum að auðvelt er 

að sannreyna eignarhald nemanda.  

 

StudyMate forritið er eins og nafnið gefur til kynna aðstoð við nemendur. 

Þar geta nemendur farið inn með ákveðið efni, gert sér minnisspjöld, 

fjölvalsspurningar, eyðufyllingarverkefni, krossgátur og fleiri leiki. Það er 

hægt að tengja þetta forrit við námsstjórnunarkerfi eins og Moodle kerfið, sem 

er algengast í framhaldsskólum á Íslandi, það þýðir að kennarar geta með 

auðveldum hætti deilt námsefni í gegnum það. Eins og mörg önnur forrit sem 

hér hefur verið rætt um, er kennari með sérstakt svæði þar sem hægt er að safna 

upplýsingum um notkun nemenda og árangur. Það auðveldar kennara að grípa 

inn í og útbúa einstaklingsmiðaðra efni fyrir hvern og einn (StudyMate, e.d). 

Eins og með hin kerfin gefur það líka möguleika á sönnun á eignarhaldi 

nemanda á verkefnum.  

 

Quizlet er forrit sem margir þekkja og hafa nýtt sér við kennslu. Í Quizlet 

er líka auðvelt að setja inn margskonar námsefni, fylgjast með framvindu náms 

nemanda og útbúa leiki úr námsefninu. Auk þess er hægt að finna efni frá 

öðrum og aðlaga að sínu eins og í mörgum öðrum forritum sem nefnd hafa 

verið hér á undan. Quizlet er líka með sérstaka síðu fyrir kennara sem heldur 

utan um námsárangur og eignarhald. Forritið hefur líka fleiri möguleika á 

sjálfsnámi fyrir nemendur, er hægt að nota í snjalltækjum og hvar sem nemandi 

er staddur hverju sinni. Mörg form eru á leikjum, Quizlet life er opinn leikur 

þar sem nemendur þurfa að ræða saman og vinna saman til að ná árangri. En 

einnig er hægt að keppa við aðra í bekknum án þess að vera inni í forritinu á 

sama tíma, sem er hagnýtt fyrir fjarnemendur. Jafnframt er hægt að útbúa 

ýmsar skýringarmyndir, glærur og eigin glósupakka, sá möguleiki er 

upplagður í skapandi skilum eða til að ítreka ákveðna þætti í námsefninu 

(Quizlet, e.d).  
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3. Aðferðafræði 

Rannsóknin er á sviði menntarannsókna og er rannsóknarefnið uppsetning 

fjarnámsáfanga. 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

Hve vel þekkja kennarar forrit sem eru í boði?  

Hvernig telja kennarar að mæla ætti gæði áfanga í fjarnámi? 

Hvað telja kennarar að þurfi til svo að nemendur séu virkir í fjarnámi? 

Með tilliti til þeirra er skoðað hver upplifun kennara er af kennslu 

tungumála í fjarkennslu, tækninotkun, kennsluaðferðir, stefnu skólayfirvalda 

og aðferða til að auka virkni nemanda. Svör kennara við spurningakönnuninni 

veita innsýn í reynsluheim þeirra og gefa okkur upplýsingar um framkvæmd 

fjarnáms. Rannsóknarspurningarnar lúta að reynslu kennara í fjarnámskennslu, 

eingöngu kennarar sjálfir geta svarað til um hver þeirra upplifun er.  

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Til að skoða þá þætti sem nefndir hafa verið undir rannsóknarspurningunum 

var sendur út spurningarlisti, úr forritinu Google forms. Þessum spurningarlista 

var beint sérstaklega að kennurum sem kenna tungumál í fjarnámi.  

3.2 Úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar er sjálfvalið úrtak eða hentugleika úrtak (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 125). Úrtakið var valið á þann 

hátt að listi Mennta- og menningarmálaráðuneytis yfir framhaldsskóla var 

notaður sem byrjunarpunktur. Með listann við hendi voru heimasíður allra 

skóla skoðaðar og athugað hvort þar sæist að skólinn biði upp á fjarnám. Þeir 

skólar sem ekki minntust á fjarnám á heimasíðum sínum voru undanskildir en 
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haft samband við skólastjórnendur þeirra skóla sem bjóða upp á fjarnám 

samkvæmt heimasíðu.  

3.1 Þátttakendur og framkvæmd 

Skólastjórnendur fengu tölvupóst þar sem kom fram beiðni um leyfi til að 

senda spurningalistann á kennara og jafnframt beiðni um netfangalista ef 

netföng kennara skyldi vanta á heimasíður. Svöruðu tólf skólastjórnendur 

fyrirspurninni á jákvæðan hátt, þeir bentu á netfangalista á heimasíðum skóla 

þar sem persónuvernd gefur ekki heimild fyrir því að skólastjórnendur sendi út 

netföng kennara þó heimilt sé að hafa þau sýnileg á heimasíðum. Þetta leyfi 

skólastjórnenda varð til þess að í spurningakönnunina bættust við kennarar úr 

tveim skólum sem ekki eru með netföng sýnileg á heimasíðum. Höfundur 

notaði heimasíður til að sækja netföng kennara, valdi út þá sem voru með 

tungumál tilgreind og sendi  spurningalistann á þá. Jafnframt fylgdi 

kynningarbréfinu beiðni um að senda könnunina áfram þangað sem þeir teldu 

að hún ætti heima. Svör bárust strax, með ráðleggingum um birtingu á 

Facebook síðu nokkurra tungumálafélaga og var það gert. Einnig var hlekkur 

á könnunina sendur á netföng þar sem svarendur töldu líklegt að aðili félli 

innan viðmiða.  

3.2 Siðferðileg álitamál 

Í upphafi spurningakönnunnar var greint frá eðli hennar og tilgangi. Þar var 

einnig tekið fram að nafn og netfang myndi hvergi koma fram og að farið væri 

með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þeim eytt að ritgerðaskrifum 

loknum. Auk þessa var þátttakendum heimilt að senda könnunina áfram á þá 

aðila sem þeir teldu að hefðu tengingu við málefnið. Ekki var nauðsynlegt að 

fá leyfi frá Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd þar sem þessi gögn flokkast 

ekki undir viðkvæmar upplýsingar (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000). Engar líkur eru á því að viðfangsefni skaði 

þátttakendur á neinn hátt. Öllum gögnum og könnuninni sjálfri var eytt eftir að 

ritgerðaskrifum lauk.  
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3.3 Spurningakönnunin 

Spurningakönnunin sem send var út var að nokkru leyti byggð á könnun 

Canadian Digital Learning Research Association. Sú stofnun hefur, frá 2017, 

fylgst með stöðu og þróun í net- fjar- og stafrænu námi á framhalds- og 

háskólastigi í Kanada. Þessi könnun er unnin með bandarískar kannanir í huga, 

en þær hafa verið gerðar síðustu tíu ár á vegum Babson Survey Research Group 

og the Federal Department of Education. Hér á landi er engin sérstök stofnun 

sem heldur utan um fjarnám í heild sinni. 

Þátttaka í þessum könnunum í Kanada hefur verið mjög góð, svarhlutfall 

árið 2018 var 80% og þá svöruðu 187 skólar. Árið 2019 var svarhlutfall 70%, 

164 skólar af 234 svöruðu könnuninni. Þessar kannanir skoða fjölda skóla sem 

bjóða upp á fjarnám, hvaða tækni skólar nota við fjarnámið, hvort það er boðið 

upp á nám sem telur til eininga og þá í hvaða fögum. Þessi könnun lýtur líka 

að mikilvægi fjarnáms fyrir skólana þegar til langs tíma er litið og hvort skólar 

hafi stefnumótandi áætlun eða stefnu í fjarnámsmálum. Að sjálfsögðu er einnig 

litið til tækni sem notuð er í fjarnáminu ásamt kostum eða hindrunum þess 

(Canadian digital learning research association, 2017.). 

Ekki er vitað til að spurningakannanir af nákvæmlega þessu tagi hafi verið 

lagðar fyrir skóla á Íslandi, en Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir 

hafa lagt fyrir fjölda kannana þar sem ákveðnir sameiginlegir þættir eru 

skoðaðir. Spurningakannanir þeirra, þá sérstaklega Úttekt á fjarkennslu í 

framhaldsskólum frá því 2010, voru einnig hafðar til hliðsjónar við 

spurningagerð.  

Í spurningakönnuninni voru nokkrar af spurningum úr kanadísku könnunni 

þýddar yfir á íslensku og lagaðar að framhaldsskólum á Íslandi ef þörf var á. 

Nokkur atriði sem höfundi fannst mikilvæg voru auk þess tekin út úr 

atriðalistum spurninga í Kanadísku könnuninni. Þess utan var nánar farið í 

atriði eins og upptalningu tækniforrita og kennsluaðferða auk fyrirspurna 

vegna undirbúnings kennara fyrir kennslu í fjarnámsáföngum. Spurningarnar 

voru bæði lokaðar, hálf-opnar og opnar. Lokaðar spurningar henta vel til 

gagnasöfnunar en hálf-opnar eða opnar til að gefa kennurum kost á dýpkun á 

svörum sínum eða koma með svarmöguleika sem eru ekki í spurningalistanum 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 460).  

Það svöruðu 30 aðilar könnuninni, var hún send út til um 50 aðila beint en 

þar sem þeir voru hvattir til að senda hana áfram er heildarfjöldi móttakenda 

óljós. Það hefði verið áhugavert að fá svör frá fleirum og fleiri svör hefðu aukið 

áreiðanleika hennar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 390).  
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Hér fyrir neðan eru spurningarnar í heild sinni með svarmöguleikum.  

1. Hvaða tungumál kennir þú? 

□ Dönsku □ Ensku □ Frönsku □ Íslensku □ Spænsku □ Þýsku 

2. Hversu lengi hefur þú kennt í fjarnámi? 

□ 0-2 ár  □ 2-5 ár □ 5-10 ár □ fleiri en 10 ár 

3. Vissir þú hvar átti að leita að upplýsingum um uppsetningu áður en þú settir 

upp fyrsta fjarnámsáfangann? 

□ Nei   □ Já    □ Á ekki við 

4. Hefur þú farið á námskeið/kynningu/nám í uppsetningu og umsjón 

fjarnámsáfanga? 

□ Nei    □ Já 

5. Á vegum hvers var námskeiðið- /kynningin/- námið? 

□ Á eigin vegum □ Á vegum skólastjórnenda 

6. Hvaða tækni notar skólinn í framsetningu fjarnámsáfanga? 

□ Bein útsending eða upptaka fyrirlestra/tíma   □ Netfundir – hljóð eða 

mynd  □ Í gegnum námskerfi skólans (Moodle t.d)  □ Annað 

7. Nýtir þú þér aðra tækni eða forrit í fjarnámsáföngum þínum en þá sem 

fjarnámskerfi skólans býður upp á? 

□ Nei   □ Já     □ Ef já, hvaða tækni eða forrit? 

8. Þekkir þú eftirtalin kennsluforrit? 

□ Edpuzzle □ E-Mission □ Flipgrid □ Kahoot □ Mindmeister □ Padlet   

 □ StudyMate □ Quizlet 

9. Hvað af þessum forritum hefur þú prófað eða notað í fjarnámsáföngum 

þínum?  

□ Edpuzzle □ E-Mission □ Flipgrid □ Kahoot □ Mindmeister □ Padlet 
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 □ StudyMate □ Quizlet 

10. Notar þú annað gagnvirkt efni í fjarkennslu þinni? (gagnvirkar bækur, síður 

eða annað). 

□ Já □ Nei □ Á ekki við 

Ef já , hvernig er gagnvirka efnið og frá hverjum kemur það? 

11. Hefur skólinn þinn gert sér stefnumótandi áætlun eða stofnanastefnu í 

fjarnámi? 

□ Já, fullmótaða áætlun eða stefnu □ Já, áætlun eða stefna er í mótun  

□ Er í þróun en ekki tilbúin □ Nei, ekki ennþá □ Á ekki við í skólanum 

□ Veit ekki 

12. Hefur skólinn þinn virkt gæðamat vegna fjarnámsáfanga? 

□ Já, hver áfangi er settur upp samkvæmt staðli og endurmetinn reglulega 

□ Já, hver áfangi er settur upp samkvæmt staðli. 

□ Nei, enginn staðall er til staðar fyrir gæði fjarnámsáfanga 

□ Nei, kennarar sjá sjálfir um gæðamat áfanga 

□ Á ekki við um skólann minn 

□ Veit ekki 

13. Hversu mikil telur þú gæði fjarnáms vera miðað við staðnám? 

□ Mikið minni gæði 

□ Nokkuð minni gæði 

□ Sömu gæði 

□ Nokkuð meiri gæði 

□ Mikið meiri gæði 
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14. Telur þú að það að bjóða fjarnámsáfanga í tungumálum geti leitt til nýjunga 

í kennsluháttum? Af hverju eða af hverju ekki? 

15. Hvaðan færð þú helst upplýsingar um nýjungar í fjarnámskennslu? 

16. Hvaða aðferðir finnst þér bestar til að halda áhuga nemenda í fjarnámi? 

17. Notar þú skilgreindar kennsluaðferðir í fjarnámsáföngum þínum? 

18. Hefur þú notað einhverja af eftirtöldum kennsluaðferðum í fjarnámi? 

□ Samvinnunám (e. Cooperative learning) 

□ Hugræn nálgun á nám í fræðilegum orðaforða (e. cognitive academic 

language learning approach CALLA). 

□ Innihalds- og samþættingarnám (e. CLIL content language and 

intergrated learning) 

□ Fimm þrepa aðferð (e. five-stage model) 

□ Vendikennsla (e. flipped teaching) 

□ Leikjatækni (e. gaming technique) 

□ Leikjatengt nám (e. game based learning) 

□ Kennslulíkan fyrir talað enskt mál (e. english speaking teaching model) 

19. Hvaða aðferð finnst þér henta best til að örva virkni nemanda í fjarnámi? 

20. Hvað telur þú vera helstu kostina í kennslu fjarnámsáfanga? 

21. Hvað telur þú vera helstu hindranirnar í kennslu fjarnámsáfanga? 

22. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þetta efni? 

 

 

 

 

 



41 

4. Niðurstöður 

 

 

 

Samkvæmt svörum úr könnuninni er enska enn með stærstan hlut erlendra 

tungumála í fjarnámi. Kennarar sem svara spurningakönnuninni hafa ekki 

langa starfsreynslu í fjarnámi og flestir svara því til að þeir viti ekki hvert þeir 

eiga að leita að upplýsingum um uppsetningu fjarnámsáfanga. Fáir hafa farið 

á kynningu eða á námskeið til að afla sér þekkingar og veitir könnunin óljós 

svör um hver á frumkvæði að þeim námskeiðum. Kennarar nota helst 

námsstjórnunarkefi skólans í framsetningu á efni en flestir nota ekki aðra tækni 

til að koma námsefninu á framfæri. Meirihluti svarenda þekktu til forrita sem 

spurt var út í en færri nota þau í fjarkennslu sinni. Nokkrir nota önnur forrit en 

nefnd voru en hvetja nemendur sína til að leita sér upplýsinga um ný forrit 

sjálfir.  

Spurningar um gæðakerfi skóla sýndu ákveðið misræmi, þó stór hluti skóla 

hefði stefnumótandi áætlanir og stofnanastefnu virtist sem stór hluti kennara 

þekkti þessa hlið skólastarfsins ekki nægjanlega vel. Þessi svör 

endurspegluðust líka í spurningum um gæðamatið, stór hluti svarenda vissi 

ekki hvort skólinn þeirra hefði virkt gæðamat vegna fjarnámsáfanga. Einnig 

mátu svarendur gæði fjarnáms frekar minni en staðarnáms. 

Þegar spurt er um nýjungar í kennsluháttum voru svörin bæði jákvæð og 

neikvæð. Lítill hluti svarenda taldi það ekki líklegt, en meirihlutinn var 
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jákvæður og taldi að í fjarnámi þyrftu kennarar að vera opnari fyrir nýrri 

nálgun. Upplýsingar hvað varðar þessar nýjungar sækja svarendur flestir sjálfir 

á netinu, en nefndu líka samstarfsmenn og námskeið. 

Hvað varðar virkni nemenda í fjarnámi voru mörg mismunandi svör en 

algengast var að kennarar reyndu að hafa mikil persónuleg samskipti við 

nemendur, senda þeim reglulega pósta eða skilaboð og gefa nemendum færi á 

að tjá skoðanir sínar á námsefninu. Nefndu margir að umhverfi kennsluvefsins 

þyrfti að vera skýrt og ýtarlegt, upplýsingar þar þurfi að vera aðgengilegar fyrir 

nemendur, skýringar stuttar og verkefnalýsingar augljósar. Auk þessa nefndu 

margir að það væri gott að hafa verkefni og framsetningu fjölbreytta, bjóða 

nemendum val í námsefni og hvernig þeir vilja skila verkefnum. Fleiri minni 

verkefni væru vænleg til að halda áhuganum, símat, vendikennsla og 

leiðsagnarmat í áfanganum og gæta þess að verkefnin væru passlega krefjandi. 

Bentu nokkrir á að ef hægt væri að nýta eigin hvatningu nemanda í náminu 

væri það hagstætt, ef áhugasvið nemanda og hæfileikar þeirra fá að njóta sín í 

tengslum við námsefnið leiddi það til aukins áhuga. 

Kennsluaðferðir sem svarendur nota í fjarnámi eru helst vendikennsla og 

samvinnunám en einhverjir nýta sér einnig leikjatækni og leikjatengt nám. 

Virkni nemenda, segja svarendur, ræðst af mörgum þáttum. Þeir þurfa að 

hafa áhuga á námsefninu, hafa metnað til að ljúka áföngum en einnig þarf 

uppsetning áfanga að vera þannig að ekki myndist hindranir og nemandi ljúki 

ekki áfanga. Kennarar í spurningakönnuninni segja reglulegt samband við 

nemendur skipta höfuð máli, ásamt reglulegum skilum á verkefnum og góða 

endurgjöf. Áhugi, og sýnileiki kennara í kennsluumhverfinu hefur líka áhrif til 

aukinnar virkni. En einnig hefur námsefni og framsetning þess áhrif á virkni 

nemenda. Fjölbreytni í kennsluháttum og kennsluaðferðum er líka vænlegt til 

virkni, notkun á ýmsum forritum og gagnvirkum aðferðum hefur gefið góða 

raun. 

Í svörum vegna kosta fjarnáms kom helst fram sveigjanleiki, bæði hvað 

varðar nemendur og kennara. Möguleika nemanda og kennara á að vinna að 

áföngunum þegar þeir hafa tök á því hvar sem þeir eru staddir. Til kosta fyrir 

kennara var nefnt að ekki þyrfti að taka á aga vandamálum þegar um fjarnám 

væri að ræða og undirbúningur kennslunnar væri öðruvísi en í staðnámi. 

Jafnframt mátti telja til kosta að sterkir nemendur þyrftu ekki að eyða eins 

miklum tíma í námið ef þeir tækju það í fjarnámi, þeir hefðu ekki þörf fyrir að 

sitja í öllum tímum. Nemendur lærðu sjálfstæð vinnubrögð og upplýsingaleit 

með fjarnámi, lærðu að skipuleggja sig og vinna á þeim hraða sem þeim hentar. 

Eins nefndu nokkrir svarendur bætt aðgengi að námi, það væri betra með 
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fjarnámsáföngum og nemendur þyrftu ekki að fara langar vegalengdir til að 

sækja nám. Nefndu svarendur líka að upplýsingatækni yrði hluti af náminu. 

Þegar þeir voru spurðir um áskoranir við fjarnám voru svörin fjölbreyttari. 

Helstu áskorun töldu svarendur vera fjarveru nemenda, það hefði áhrif að 

kennarar gætu ekki kynnst nemendunum, gætu ekki hitt eða séð þá og næðu 

ekki til þeirra með því móti. Að sama skapi hefðu nemendur takmarkaðri 

aðgang að kennurum. Svarendum þótti einnig erfitt að halda virkni og áhuga 

nemenda í fjarnáminu, einnig þótti þeim erfitt að fá nemendur til að taka ábyrgð 

á eigin námi og tileinka sér upplýsingar frá kennurum. Nefndu nokkrir að ef 

kennari er ekki nógu virkur þá minnkar virkni nemanda og verkefni safnast 

upp hjá báðum aðilum, sem getur jafnvel valdið auknu brottfalli úr áföngum. 

Þáttur talaðs máls í tungumálakennslu var einnig nefndur, tjáning með tali 

verður oft minni í fjarnámi og þar af leiðir að nemendur hafa minni æfingu í  

að tala markmálið. Það vantar frekari æfingu í töluðu máli en bara að tala við 

kennara í munnlegu prófi. Að lokum nefndu nokkrir áhrif menntakerfisins í 

heild, þau sögðu að námskráin væri of stirð og eingöngu miðuð að 

staðarnemendum, að hugmyndir nemanda og skóla um nám og kennslu væru 

íhaldsamar. Auk þessa væru kennarar hver í sínu horni að vinna að uppsetningu 

og þróun áfanga. Samstarf væri of lítið milli kennara og skóla, þess utan væri 

of lítið til af gagnvirkum tækjum og leikjum. Hægt væri að ætlast til af 

stjórnvöldum að senda „tilbúin fjarnámsvæn verkfæri“ til skóla sem sinntu 

fjarnámi og „verðlauna og auðvelda samvinnu milli skóla“. 

Lokaspurningin var einnig opin og svarendum boðið að koma 

fyrirspurnum eða upplýsingum á framfæri. Nýttu nokkrir tækifærið og lýstu 

eigin aðstæðum í kennslu en nokkrir komu með uppbyggjandi gagnrýni á 

könnunina sjálfa. Hvað varðar fjarnámið sjálft komu svarendur á framfæri ósk 

um námskeið þar sem þeir gætu fengið aðstoð við að þróa fjarnám betur, þá 

með tilliti til aukinnar nálgunar og fjölbreytni, sem og samstarf milli 

tungumálakennara hvað varðaði fjarnám. Einnig vildu nokkrir koma á 

framfæri að kennsluaðferðir sem kennarar nota fyrir fjarnámið eigi að virka, 

ekki eigi að taka og nota ákveðna kennsluaðferð bara til að nota hana hvort 

sem hún virkar eða ekki. Einn aðili benti á að hvað varðaði lokapróf í 

fjarnámsáföngum, þá þyrfti að halda þeim skriflegum og staðbundnum til „að 

bjóða ekki hættunni heim“, það er svo hægt sé að sanna að nemendur sjálfir 

hafi unnið verkefni áfangans og tileinkað sér það efni sem þar er kennt. Einn 

svarenda benti líka á að ef nemendur sjálfir hafa ekki hvata til náms þá geti 

kennari ekki gert mikið í því. Annar segir líka að kennarar þurfi að tileinka sér 

nýjustu möguleika og reyna að gera betur þar sem hann telur að fjarnám aukist 

í framtíðinni. Bendir viðkomandi þar á vendikennslu með upptökum á 

fyrirlestrum sem kennslu aðferð.  
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Gagnrýnin á könnunina snéri að spurningum 7 til 10 sem svarendum fannst 

of líkar, sama átti við um spurningu 16 og 19. Jafnframt segir svarandi að 

spurning 17 sé óljós, að skilgreindar kennsluaðferðir séu frekar notaðar í 

staðnámi þar sem þú getur lesið hópinn og kynnist honum persónulega, getir 

þar með beitt ákveðnum kennsluaðferðum. Í fjarnámi sé ekki um slíkt að ræða, 

nemendur verði sjálfir að tileinka sér þær leiðir sem þeim finnst að henti hverju 

sinni í náminu. Annar aðili benti á að skólar væru að samkenna áfanga í 

fjarnámi og dagskóla, þar sem könnunin ætti bara við um áfanga í fjarnámi 

væri erfitt að svara sumum spurningunum. 
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5. Umræður 

 

Þegar ég byrjaði að kenna árið 2015 fékk ég jafnframt í hendurnar fyrstu 

fjarnemana mína. Ég byrjaði önnina með marga fjarnema en við lok hennar 

voru bara örfáir sem tóku áfangapróf. Mikið brottfall olli því að ég fór að skoða 

hvað ég gerði rangt, hvað vantaði í áfangana mína, hvað einkenndi áfangana 

sem ég hafði sjálf farið í sem voru áhugaverðir? Jafnframt fór ég að velta því 

fyrir mér hvar ég gæti séð hvort áfangarnir mínir væru nógu góðir, hvort þeir 

stæðust samanburð við þá áfanga sem ég var líka að kenna í staðnámi. Vegna 

þessara hugleiðinga hafði spurningakönnunin þessar rannsóknarspurningar að 

leiðarljósi: Hvað telja kennarar að þurfi til svo að nemendur séu virkir í 

fjarnámi? Hve vel þekkja kennarar forrit sem eru í boði? Hvernig telja kennarar 

að mæla ætti gæði áfanga í fjarnámi? Í þessum þætti ræði ég stuttlega svör við 

þessum spurningum í tengslum við niðurstöður könnunarinnar. 

Mig langaði að sjá hversu stóran hlut önnur erlend tungumál en enska 

skipuðu í umhverfi fjarnámsins. Hlutfall annarra tungumála í skólum hefur 

minnkað mikið eftir styttingu framhaldsskólanna, skipting tungumálanna í 

könnuninni er í sama hlutfalli og upplýsingar frá Hagstofu Íslands gefa til 

kynna (Hagstofa Íslands, 2020). Þessi könnun styður því niðurstöður Hagstofu 

Íslands að öllu leyti.  

Til að geta metið heildar svörin út frá því hvort hægt væri að tengja 

starfsreynslu og reynsluleysi í starfi við úrræðaleysi hvað námsefnistök og 

kennsluaðferðir varðar spurði ég um starfstíma svarenda. Niðurstöðurnar leiða 

það í ljós að fleiri nýliðar en ég hafa svipaða eða samskonar reynslu. Svarendur 

höfðu margir litla starfsreynslu í fjarnámsáföngum og fáir höfðu fengið 

einhverskonar fræðslu í uppsetningu og umsjón fjarnámsáfanga. Niðurstöður 

könnunar Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir frá 2010 gáfu svipuð 

svör, þar hafði rúmlega helmingur svarenda ekki fengið formlegan 

undirbúning varðandi fjar- eða netkennslu sína, 28% höfðu fengið fá námskeið 

en aðeins 17% höfðu fengið fleiri en tvö námskeið (2010, bls. 8). Af þessu má 

sjá að hluti svarenda beggja kannana hefur ekki næga þekkingu á uppsetningu 

fjarnámsáfanga. Það að hafa ekki upplýsingar og þekkingu á hvernig 

uppsetningu er háttað getur ekki haft önnur áhrif en óöryggi viðkomandi 

gagnvart verkefninu. Ófullnægjandi þjálfun er talin helsta hindrun í fjarnámi í 

Kanada. Sömu niðurstöður voru bæði árið 2018 og 2019, þar kemur fram að 
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flestar stofnanir bjóða kennurum upp á námskeið til að auka við þekkingu sína 

á þessu sviði en að sækja þau er að mestu leyti á ábyrgð kennarans sjálfs (2019, 

bls. 42. 

Þeir sem höfðu farið á námskeið höfðu í flestum tilfellum gert það á vegum 

skólastjórnenda, hjá þremur átti spurningin ekki við, aðrir nefndu 

umsjónarmenn Moodle eða Mími. Könnun Sólveigar Jakobsdóttur og Þuríðar 

Jóhannsdóttur frá 2010 skiptir þessum þætti í nokkra hluta, í einum þeirra 

spyrja þær um möguleika á námskeiðum og leiðsögn í skólunum, þá 

sérstaklega hvað varðar tæknimál. Í þeim lið svara flestir að skólarnir þeirra 

bjóði upp á aðstoð og fræðslu hvað varðar utanumhald og skipulag 

fjarnámsáfanga, auk þess sem 65% segjast hafa átt kost á kynningu eða 

þjálfunarnámskeiði áður en kennsla hófst (2010, bls. 8). Er von mín að í 

aðstæðum eins og núna í byrjun árs 2020 standi skólar þétt við bak kennara 

sinna hvað varðar upplýsingagjöf, ráðleggingar og námskeið varðar, þar sem 

flestir kennarar þurfa að stunda fjarkennslu. 

Mikill meirihluti svarenda notar námsstjórnunarkerfi skólans í 

framsetningu fjarnámsáfanga, en einhverjir nota jafnframt því aðra möguleika 

eins og beina útsendingu eða upptöku fyrirlestra, vendikennslu, stutt 

myndbönd og netfundi. Þessi spurning var líka borin fram í kanadísku 

könnuninni, þar var samsvörun við svör hér, 87% svarenda notuðu 

námsstjórnunarkerfi skólans í framsetningu, 24% notuðu netfundi, 20 % 

notuðu beinar útsendingar og aðeins 10% nýttu sér samfélagsmiðla. 

Spurningin fól einnig í sér sérstöðu í kanadísku könnuninni, þar var gefinn 

möguleiki á prentuðu efni sem 26% svarenda nýttu sér. Hvort það efni eru 

bækur eða efni sem kennari kemur á annan hátt til nemenda er ekki tilgreint. 

Fjöldi svarenda sem nota sér myndbandsupptökur eða beinar útsendingar hafði 

aukist mikið í kanadísku könnuninni milli ára, einnig hafði hlutur 

farsímanotkunar og samfélagsmiðla aukist mikið. Jafnvel telja rannsakendur 

að stofnanir séu að nýta möguleika á að ná til nemanda þar sem þeir eru 

virkastir, það er í símanum sínum. Sumir skólar eru jafnvel að setja upp kerfi 

þar sem hægt er að aðlaga námsefnið þannig að það sé auðveldara að nota í 

símum og spjaldtölvum (Johnson, N.,  2019 bls. 25–27). 

Þegar spurt var hvort önnur tækni eða forrit væru notuð heldur en þau sem 

fjarnámsstjórnunarkerfi skólans býður upp á voru svörin nokkuð jöfn, 

einhverjir eru að nota önnur forrit, mörg þeirra eru þau sömu og spurt var út í 

en einnig fjölda annarra. Þessi spurning hefur með virkni nemanda og 
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nýsköpun kennara að gera. Kennarar eru misduglegir að kynna sér forrit og 

tækni sem að gagni geta komið til að auka virkni nemanda í fjarnámi. Þeir sem 

gera það eru í nýsköpunarstarfi. Þeir eru að þróa aðferðir sem virka og sem 

nemendur þeirra skilja og geta nýtt sér. Nefndu Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður 

Jóhannsdóttir sérstaklega tækni sem varðar hljóð-og myndsendingar á netinu, 

þar fundu þær veikleika í tungumálakennslu. Með þróun á þeirri tækni töldu 

þær mikla möguleika í eflingu munnlegrar færni nemanda í fjarnámi (2010, 

bls. 36). Þegar úttektin er gerð, árið 2010, voru forritin sem veita einfalda 

möguleika á mynd og hljóðsendingum ekki fundin upp, til dæmis var Snapchat 

gefið út 2011. Þó svarendur spurningakönnunarinnar þekktu mörg forrit sem 

spurt var um voru færri sem nota þau í fjarkennslu sinni. Gæti það skýrst af því 

að stór námsstjórnunarkerfi eins og Moodle hafa nokkra af þeim möguleikum 

sem forritin í könnuninni hafa, þessi stóru forrit gera það að verkum að það er 

hægt að halda utan um áfanga og nemendur með því að nota eingöngu það 

námsstjórnunarkerfi sem skólinn veitir aðgang að. Moodle kerfið er það 

námsstjórnunarkerfi sem flestir framhaldsskólar á Íslandi nota samkvæmt 

heimasíðum þeirra. Það er einnig algengt kerfi víða um heim og á heimasíðu 

sinni segja framleiðendur að það sé öflugt, öruggt og samþættandi kerfi til að 

búa til persónulegt námsumhverfi (Moodle, 2018). Þó er misjafnt hvers konar 

aðgang skólar greiða fyrir, það getur haft áhrif á hvaða möguleika það veitir 

kennurum í gerð eða aðlögun námsefnis. Stundum þarf að greiða sérstaklega 

fyrir möguleika í uppsetningu, til dæmis er útlit Moodle kerfisins ekki það 

sama alstaðar, hægt að kaupa viðbætur sem breyta viðmóti nemandans. 

Svarendur nefndu ýmis önnur forrit og aðrar netsíður bæði innlendar og 

erlendar sem eru með gagnvirkar æfingar. Þeir nefndu líka Skype og Teams 

forritin, sem eru Microsoft forrit, Office 365, og fylgja aðgangi nemanda í 

skólunum. Einnig var rætt um forrit eins og Camtasia, vocabulary.com, 

Profeele.es, Youtube, Adobe Spark, Duolingo og fleiri. Kom fram í svörum að 

kennarar bentu nemendum sínum á að leita sjálfir forrita og upplýsinga, bæði 

til að bæta árangur en líka til að skila inn verkefnum. 

Ég spurði líka um annað gagnvirkt efni, mig langaði að sjá hvort kennarar 

nýttu sér til dæmis gagnvirkar bækur. Þeir nota gagnvirkt efni, bæði af síðum 

kennslubóka sem þeir kenna og efni sem er gefið út hérlendis og erlendis. 

Nefndu þátttakendur meðal annars bækur sem eru ekki lengur með virkan 

höfundarrétt og eru því aðgengilegar án gjalds á netinu. Í tengslum við þessa 

spurningu hefði verið gott að spyrja líka hvort kennarar fyndu fyrir að þá skorti 



48 

efni af þessum toga, hvort þeir finni fyrir því að gott væri að hafa gagnvirkar 

bækur í kennslunni. Mögulegt er að kennarar þekki ekki möguleika sem 

gagnvirkar bækur fela í sér hvað varðar fjarnám. Útgáfa þeirra er það ný og 

fáir skólar sem hafa þær á bókalistum sínum. Svör voru svipuð í Kanada, þar 

hefur útgáfa gagnvirks efnis verið styrkt af opinberum aðilum á ákveðnum 

svæðum, ríflega helmingur svarenda notaði efni sem var opið nemendum þeim 

að kostnaðarlausu (Johnson, N.,  2019, bls. 28). 

Næst var tekinn fyrir sá hluti spurningakönnunarinnar sem fjallar um hvort 

stefnumótandi áætlun eða stofnanastefna sé til staðar í skólum vegna fjarnáms. 

Þessi hluti samsvarar spurningum í spurningakönnun Canadian digital learnin 

research association frá 2017. Hlutfall skóla með fullmótaða stefnu eða stefnu 

í mótun er miðað við þessa könnun mjög líkt, um 30%. Það sama á við um þá 

skóla sem hafa ekki enn þá gert sér neina stefnu um fjarnám, bæði lönd eru 

með um 22% (Canadian digital learning reseach association, 2017, bls. 24). 

Til að meta gæði fjarnámsáfanga er algengast að notaðar séu tvær leiðir. 

Annars vegar er mögulegt að leggja fyrir nemendur kennslukannanir, þær veita 

nemendum möguleika á endurgjöf til kennara um efni áfangans, framsetningu 

efnis og kennsluhætti. Hins vegar geta kennarar skoðað námsárangur nemenda 

sinna með tilliti til sömu áherslupunkta. Kennarar taka saman skýrslur um 

niðurstöðurnar, fara yfir þær sjálfir eða með skólastjórnendum og nota til að 

bæta kennslu viðkomandi fags. Áfangalýsingar, námsmarkmið og niðurstöður 

þurfa að haldast í hendur. Ekki er víst að kennarar sem eru nýkomnir til starfa 

geri sér grein fyrir því hvernig starf skólans fer fram, þó að í 

kennsluréttindanámi séu ákveðnir áfangar sem snúast eingöngu um innra mat 

og gæðamat skóla vantar oft sýnileika á því í daglegu starfi skólans. Í úttekt 

Sólveigar Jakobsdóttur og Þuríðar Jóhannsdóttur (2010, bls. 22) var hafður til 

hliðsjónar kvarði um gæði fjarnáms sem metur inntak, námsgögn, skipulag og 

kennsluhætti, námsmat, samskipti og nýtingu tækni. Niðurstöður samanburðar 

á fjarnámi og staðnámi voru þær að kennarar nýttu tækni til skipulagningar, 

gáfu nemendum tækifæri til að æfa sig og prófa, en betur þurfti að huga að 

samskiptum og samvinnu ásamt þáttum sem efla samkennd og samhjálp. 

Kvarði af þessu tagi gæti verið mikilvægt gæðamatstæki, gátlisti sem kennarar 

hefðu hjá sér þegar áfangar eru settir upp. 

Ef gæðamat er ekki sýnilegt hvað varðar fjarnámsáfanga er erfitt að segja 

hvort þeir eru betri eða síðri en áfangar í staðnámi. Þegar kennari lítur yfir 

áfanga sína, skoðar innihald þeirra miðað við þá dagskólaáfanga sem kenndir 
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eru er námsefnið, námskráin og markmiðasetning áfangans sú sama. Hvað gæti 

valdið því að viðkomandi dragi niður gæði þess áfanga sem kenndur er í 

fjarnámi? Í gegnum tíðina hefur umræðan um fjarnámsáfanga verið neikvæð, 

oft hefur komið fram mikil gagnrýni á þá og vægi þeirra rýrt. Neikvæð umræða 

hefur oft tvöföld áhrif á við þá jákvæðu, alveg sama hvert umfjöllunarefnið er. 

Samskonar spurning var lögð fram í kanadísku könnuninni, þar hefur 

stuðningur við þá skoðun að gæði fjarnáms séu þau sömu og staðarnáms aukist 

um 10% milli ára. Þó er rætt um það í niðurstöðum 2019 að frekari rannsókna 

sé þörf, þar sem mismunandi upplýsingar komi fram hvað varðar mikilvægi 

fjarnáms og þess skilnings sem lagður er í gæðamat þess. Einnig taka þeir vara 

fyrir því að nemendur hafi ekki sömu skoðanir á þessu atriði og stofnanir eða 

kennarar hafa (Canadian digital learning research association, 2017, bls. 35–

36; Johnson, 2019, bls. 36). 

Nýsköpun í kennslu getur stuðlað að því að kennsluhættir breytist, að 

kennarar hætti að kenna í sama formi og þeir eru vanir. Því er mikilvægt að sjá 

hvert viðhorf þeirra er til nýsköpunar. Spurningin var opin og gaf kennurum 

færi á að svara eftir eigin skoðun. Það var gaman að sjá hversu jákvæðir flestir 

voru gagnvart umræðuefninu. Flestir töldu að til að kenna tungumál í fjarnámi 

þyrfti að hugsa hlutina eftir nýjum leiðum, rannsaka meira til að geta aðstoðað 

nemendurna betur, leggja metnað og ígrundun í fjarnámið. Nefndu nokkrir 

tækninotkunina, að eitthvað af þeim vandamálum sem sköpuðust í fjarkennslu 

væri hægt að leysa með tækninýjungum. Samskonar spurningu var einnig beint 

til svarenda í kanadísku könnuninni. Þar töldu 61% árið 2017 að 

fjarnámsáfangar leiddu til nýsköpunar í fjarnámi, helst var þar talið upp að ný 

tækni sem væri auðvelt að nota og væri tiltölulega ódýr, færði nemendum og 

kennurum nýjar leiðir til að læra og kenna. Mikið væri um tilraunavinnu, 

margar stofnanir væru með ýmiskonar nýsköpunarverkefni í gangi (Canadian 

digital learning research association, 2017, bls. 31). Hvað varðar þær 

kennsluaðferðir sem spurt er um í spurningakönnuninni þá þekktu kennarar 

lítið sem ekkert til þeirra. Gæti þetta verið vegna þess hversu nýjar þær aðferðir 

eru, líklegt er að kennara vanti upplýsingar um þær og virkni þeirra. 

Þegar spurt er um kosti fjarnáms eru niðurstöður spurningakönnunarinnar 

og könnunarinnar í Kanada þær sömu. Þar er sveigjanleiki náms og aukið 

aðgengi talið sem stærsti kosturinn við fjarnám. Kanadíska könnunin nefnir 

líka að sumir skólar sjái fjarnám sem leið til að auka innskráningar í skólana, 

sem leiddi af sér aukið fjármagnsstreymi. Mikill meirihluti svarenda árið 2017 
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nefndi að fjarnám leiddi til nýjunga í kennsluháttum skólanna, en einnig að í 

fjarnámi gæfust aukin tækifæri til að þróa þá hæfni sem til þarf í samfélagi 21. 

aldarinnar. Jafnframt nefndu þau að fjarnám gæfi deildum möguleika á að 

einbeita sér að bestu kennsluháttum og að kennslan væri meira grípandi í 

fjarnámi. Stefna stjórnvalda í tengslum við búsetu hefur líka áhrif í skólum sem 

eru með stærra skólasvæði og tengdu margir skólar fjarkennslu einnig við 

kostnaðarþátt fjarnámsins, þar er fjarnám talið hagstæðara en staðnám 

(Canadian digital learning research association, 2017, bls. 33–34). 

Sama var uppi á teningnum með áskoranir við fjarnám. Mikið samræmi var 

milli svara íslensku kennaranna og þeirra kanadísku. Svarendur í Kanada telja 

helstu áskorunina hversu erfitt getur verið að útbúa fullnægjandi úrræði fyrir 

fjarnám, helmingur svarenda nefndi að það vantaði starfsfólk sem væri sérhæft 

í tækni sem nota þarf fyrir fjarnám. Svarendur þar nefndu einnig að það vantaði 

þjálfun fyrir kennara og andstaða þeirra, og ákveðinna deilda, gegn fjarnámi 

væri líka hindrun. Nokkuð var einnig um að svarendur tilgreindu skort á 

stuðningi frá stjórnvöldum sem áskorun. Rúmlega helmingur svarenda ræddi 

um að óskýrt gæðamat fjarnámsáfanga gæti átt þátt í hversu mikil andstaða 

getur verið meðal deilda og kennara. Hefðu báðir aðila áhyggjur af því hvort 

gæðin væru verri en í staðnámi (Canadian digital learning research association, 

2017, bls. 35–36). 

Nokkuð var um mismun eða misskilning í svörum spurningakönnunarinnar 

sem skrifa má á gerð hennar. Sérstaklega tók ég eftir mismuninum á svörum í 

spurningum fjögur og fimm. Þar er möguleiki að svarendur hafi hreinlega 

misskilið tilgang spurninganna, í spurningu fjögur höfðu níu farið á námskeið 

í uppsetningu og umsjón fjarnámsáfanga en tólf svara því svo í spurningu fimm 

að slíkt námskeið hafi verið á vegum skólastjórnenda. Önnur skýring gæti 

verið að aðilar hafi fengið einhverskonar fræðslu á vegum skólans, en einungis 

hluti af fræðslunni fór sérstaklega inn á mál fjarnámsáfanga. 

Misræmi gætir líka í svörum 11 til 13. Þar eru annars vegar 11 og hins vegar 

12 aðilar af 30 sem segja að skólinn þeirra hafi stefnumótandi áætlun og virkt 

gæðamat en samt sem áður telja flestir svarenda að gæði fjarnáms séu lakari 

en gæði staðnáms. Gæti það bent til þess að þrátt fyrir að skólar hafi bæði 

gæðamat og stefnumótandi áætlanir sé árangur þeirra ekki að skila sér út í 

fjarnámið. Einnig gæti möguleg skýring verið að það vanti sýnileika af hálfu 

skólastjórnenda á árangri og eftirfylgni mats og áætlana innan skólans. 
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Spurningakönnunin veitir innsýn inn í fjölbreyttar aðstæður kennara sem 

kenna tungumálaáfanga í fjarnámi. Þeir sem svara eru kennarar við 

mismunandi skóla þar sem áherslur í kennslunni eru ekki alltaf þær sömu. Af 

því leiðir að svör kennara verða mismunandi, en sérstaklega hvað varðar 

gæðakröfur, kennsluaðferðir og kosti og hindranir. Þegar fjarnám og dagskóli 

eru kennd í sama áfanganum verða áherslur hvors hóps fyrir sig að vera í 

forgrunni. Spurningakönnuninni var beint að kennurum sem voru eingöngu að 

kenna fjarnáms áfanga en nokkrir svarendur tóku fram að sums staðar væru 

þeir að kenna fjarnám og staðnám í sama áfanganum. Þetta veldur möguleg 

nokkurri skekkju í svörum í spurningakönnuninni. Samt sem áður eru svör 

þeirra mikilvæg, þar sem þau varpa ljósi á fjölbreytt kennsluform í 

framhaldsskólum á Ísland og líka hversu jákvæðir kennarar eru gagnvart 

framtíð fjarnámsins.  

Þessi rannsókn er á engan hátt fullkomin. Spurningalistinn var eingöngu 

forprófaður með tilliti til virkni en ekki með tilliti til væntra svara. Vegna þessa 

er möguleiki á að hann endurspegli ekki nægjanlega vel reynslu kennara af 

fjarnámi heldur einblíni frekar á notkun nýrra forrita í kennslu. Skekkja af 

þessu tagi veldur að viðhorf kennara sjálfra til nýbreytni og tækninýjunga 

kemur ekki nægjanlega vel fram.  

Þar sem efnið hefur ekki verið rannsakað með reglubundnum hætti, hefði 

rannsóknin verið dýpri með því að fá viðtal/viðtöl við kennara sem hafa 

reynslu af því að kenna tungumál í fjarnámi. Það hefði verið gaman að ræða 

við nokkra reynslumikla kennara um þessi mál og fá betri innsýn í 

rannsóknarefnið. Jafnframt væri áhugavert að skoða hvernig þessum málum er 

háttað eftir að fjarkennslu vegna Covid-19 lýkur. Miklar líkur eru á að þekking 

og reynsla kennara á þessu sviði hafi aukist verulega.  
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6. Lokaorð  

 

 

Fjarnám er í stöðugum vexti, það er sveigjanlegur og aðgengilegur kostur fyrir 

fjölbreyttan nemendahóp. Með breytingum sem hafa orðið á tækni undanfarin 

ár verður þessi kostur vinsælli af hálfu nemenda og mikilvægt að skólar hafi 

tök á að mæta aukinni eftirspurn. Kennarar geta með fjarnámsáföngum tekið 

þátt í þróun kennsluaðferða og tækni, sem og aukið eða nýtt þekkingu sem þeir 

sjálfir og nemendur þeirra hafa á tækni 21. aldarinnar. Þeir hafa möguleika á 

að setja sitt eigið mark á kennsluna, koma sínu eigin verklagi inn í rafræna 

veröld og takast á við þær áskoranir sem þar bíða. Sú staðhæfing að nám fari 

eingöngu fram hjá nemanda á ekki við rök að styðjast lengur, kennari er alltaf 

að læra með nemendum sínum. Við lærum að vinna með breytilegum 

nemendum, nota breytilegar aðferðir til aukinnar virkni nemandans. En virkni 

nemanda er tengd virkni kennarans. Með því að vera virk í fjarkennslu, „taka 

utan um“ nemandann við upphaf áfanga, kenna þeim á umhverfi áfangans og 

leiðbeina þeim svo þau geti notað þær bjargir sem eru í boði, aukast líkur á 

farsælu námi og námslokum.  

Ef kennarar taka þátt í gæðakerfi skólans og nota staðla þess á 

fjarnámsáfanga sína leiðir það til að nemendur fá sömu kennslu hvernig sem 

þeir hyggjast nema. Hvort sem áfangi er kenndur í fjarnámi eða staðnámi á 

gæðamat hans að vera það sama og nemendur eiga að geta vænst samskonar 

eða mjög svipaðrar upplifunar. Til að tryggja þetta þarf að gefa kennurum kost 

á margvíslegum upplýsingum sem og valkostum símenntunar þar sem þeir geta 

styrkt sitt verklag innan fjarnámsins. 

Stöðugar breytingar í lýðfræði staða og atvinnuástand gerir það að verkum 

að stofnanir þurfa að vera skapandi og sveigjanlegar í þjálfunartilboðum sínum 

og skilja hvers nemendur þeirra þarfnast. 

Kannanir af því tagi sem bornar hafa verið saman hér, væri spennandi að 

gera á hverju ári. Það myndi gefa upplýsingar um þróun fjarnáms í landinu, 

veita skólum og kennurum ákveðið aðhald hvað varðar gæðamat en jafnframt 

hvetja til nýsköpunar og samstarfs. Með upplýsingar af þessu tagi er jafnframt 

auðveldara að sjá hvernig best er að haga uppsetningu áfanga og auk þess geta 

þær gefið kennurum ráð til að halda virkni fjarnemenda út önnina. 

 



53 

Heimildir 

Auður Torfadóttir og Brynhildur A. Ragnarsdóttir. (2005). Tvíþætt nám 

(CLIL):“Content and language intergrated learning“. Málfríður, 

21((2)), 8–10. 

https://timarit.is/page/6089418?iabr=on#page/n7/mode/2up 

 

Bates, T. (2008). Online learning tools and technologies. Sótt af 

https://www.tonybates.ca/wp-content/uploads/2008/07/online-

learning-tools.pdf 

 

Braun, V. og Clarke, V. (2013). Successful qualitative research. A 

practical guide for beginners. London: Sage. 

 

Building learning power. (e.d.). The learning power equation. Sótt af 

https://www.buildinglearningpower.com/ 

 

Canadian digital learning research association. (2017). Tracking online 

education in Canadian universities and colleges: 2017. Sótt af 

https://onlinelearningsurveycanada.ca/publications-2017/ 

 

Canadian digital learning research association, (2017). Data for 2017- 

appendix 2. Sótt af https://onlinelearningsurveycanada.ca/data-

appendix-2/ 

 

Chamot, A. (1996). Implementing the cognitive academic language learning 

approach: CALLA in Arlington, Virginia. The Bilingual Research 

Journal, summer/fall 1996, 19. Sótt af 

https://ncela.ed.gov/files/rcd/BE021100/Implementing_the_Cognitiv

e.pdf 

 

Creswell, J. W. (2018). Educational research: Planning, conducting, and 

evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.  

 

E-missions. (e.d.). Encouraging the next generation of explorers, energizing 

today´s generation of teachers. Sótt af www.e-missions.net 

 

Edpuzzle. (e.d.). Make any video your lesson. Sótt af https://edpuzzle.com/  

 



54 

Fjölbrautarskólinn við Ármúla. (2017). Árskýrsla. Sótt af 

http://www2.fa.is/stjornsysla/Arsskyrslur/arsskyrsla2017.pdf 

 

Fjölbrautarskólinn við Ármúla. (2019). Áfangalýsingar og bókalistar. Sótt 

af https://www.fa.is/namid/bokalistar-dagskolans/fjarnam/ 

 

Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra. (2019). Bókalisti. Sótt af 

http://www.fnv.is/is/fjar-dreifinam/fjarnam/bokalisti 

 

Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra. (2017). Sjúkraliðabraut. Sótt af 

http://www.fnv.is/is/namid/starfsnamsbrautir/sjukralidabraut 

Flipgrid. (e.d.). Empower every voice. Sótt af https://info.flipgrid.com/ 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ. (2019). Bókalisti fyrir vorönn 2019. Sótt af 

http://www.fmos.is/namid/bokalisti/ 

Grétar Þór Eyþórsson. (2013). Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun, 

uppbyggingu og framkvæmd. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 453–472). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Gillysalmon.com. (e.d.). Welcome. Sótt af : https://www.gillysalmon.com/ 

Hafþór Guðjónsson (2012). Kennaramenntun og skólastarf í ljósi ólíkra 

viðhorfa til náms, Netla. 

Hagstofa Íslands. (2020). Færri nemendur á framhaldsskólastigi læra erlend 

tungumál.Sótt af 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/menntun/nam-i-erlendum-

tungumalum-i-framhaldsskolum-2017-2019/ 

Honeycutt, B. og Glova, S. (2014). Can you flip an online class? Sótt af 

https://www.facultyfocus.com/articles/blended-flipped-learning/can-

flip-online-class/ 

Iðan fræðslusetur. (2020). Raunfærnimat. Sótt af https:// www.idan.is/ 

raunfaernimat/ 

IÐNÚ. (e.d.). Vefbækur. Sótt af https://vefbok.is/um/ 

Johnson, N. (2019). Tracking online education in Canadian universities and 

colleges: National Survey of online and digital learning 2019 National 



55 

Report. Sótt af https://onlinelearningsurveycanada.ca/publications-

2019/ 

Kahoot. (e.d.). Make learning awesome! Sótt af www.kahoot.com  

 

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands. (e.d.).. Vendikennsla. Sótt af 

https://kennslumidstod.hi.is/kennarar/rafraent-

nam/upptokur/vendikennsla/ 

Keilir. (2020) Námsframboð. Sótt af https://www.keilir.net/is/namsframbod 

Kilbane, C. R., og Milman, N. B. (2014). Teaching models: Designing 

instruction for 21st century learners. Boston, MA: Pearson. 

Khan, S. (2011). Let´s use video to reinvent education. Sótt af 

https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_use_video_to_reinvent_e

ducation?language=en 

Khan, S. (2015). Let´s teach for mastery- not test scores. Sótt af 

https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_mastery_not_te

st_scores?language=en#t-637753 

Koller, D. (2012). What we´re learning from online education. Sótt af 

https://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_fro

m_online_education#t-1213090 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

M. Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir. (2003). Handbók 

fjarkennara. Sótt af https://www.verslo.is/home/webct/ handbok_fjark 

/172.htm 

Menntamálastofnun. (2016). Listi yfir skóla sem bjóða upp á nám á 

framhaldsskólastigi. Sótt af https://mms.is/listi-yfir-skola 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá framhaldsskóla. 

Reykjavík: Mennta-og menningarmálaráðuneytið. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/#Tab1 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2014). Hvítbók um umbætur í 

menntun. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti 

media/media/frettir/Hvitbik_Umbaetur_i_menntun.pdf 



56 

Menntaskólinn við Tröllaskaga. (2018). Fjarnám. Sótt af 

https://www.mtr.is/is/fjarnam  

MindMeister.(e.d.). Online mind mapping. Sótt af www.mindmeister.com 

Neutzsky-Wulff A. C. (2010). Nærværende fjernundervisning - et projekt 

om ikt-støttet feedback. Læring og Medier. 3(6). Sótt af 

https://doaj.org/article/3af8a96904a249c6b60dd25e5327876f 

Nolinske, T. og Millis, B. (1999). Cooperative learning as an approach to 

pedagogy. American Journal of Occupational Therapy, 52, 31–40. 

Sótt af https://www.academia.edu/ 922275/ Cooperative_ learning_ 

as_an_approach_to_pedagogy 

Online learning consortium. (e.d). Quality scorecard for online student 

support. Sótt af https://onlinelearningconsortium.org/consult/olc-

quality-scorecard-student-support/ 

Padlet. (e.d.). Collaborate better. Be more productive. Sótt af www. 

Padlet.com  

Quizlet. (e.d.). Share knowledge. Sótt af www.quizlet.com  

Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Megindlegar rannsóknir: Gerð 

rannsóknaráætlunar og yfirlit yfir helstu rannsóknarsnið. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 377–

392). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Salmon, G. (2013). E-moderating: The key to teaching and learning online 

(3. útgáfa). New York: Routledge. 

Sighvatur Arnmundsson. (2020, 1.febrúar). Áhyggjur af tungumálanámi. 

Fréttablaðið. Sótt 28.mars 2020 af https://www.frettabladid.is/ frettir/ 

ahyggjur-af-tungumalanami/ 

Smith Olsen, C. og Monty, A. (2006). Hvordan bliver studerende aktive i 

fjernundervisning? Tidsskriftet for universiteternes efter- og 

videreuddannelse.4(8). Sótt af https://doaj.org/ article/ 8f5a1693eeca 

4572bcfda34c3b0fde54 

Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2010). Úttekt á fjarkennslu 

í framhaldsskólum. Reykjavík : Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

Sótt af http://www.verslo.is/home/moodle/fjarnam_uttekt_2010.pdf 



57 

Studentum.dk. (2019). Fjernundervisning – en fleksibel undervisningform. 

Sótt af https://www.studentum.dk/ uddannelse– i -danmark/ 

fjernundervisning -3500 

Studymate.(n.d). StudyMate is the smarter way to make flash cards. Sótt af 

www.studymate.com 

Sritulanon, A., Chaturongakul, P., & Thammetar, T. (2018). English 

speaking teaching model in distance education. Arab World English 

Journal, 9 (3), 418–433. Sótt af https://awej.org/ images/ AllIssues/ 

Volume9/Volume9Number3September2018/28.pdf 

Sun, S. Y. H. (2011). Online language teaching: the pedagogical challenges. 

Knowledge management and e-learning 3(3), 428–447. Sótt af 

https://www.researchgate.net/publication/281539069_Online_Langua

ge_Teaching_the_Pedagogical_Challenges 

Syafri. F,Rafli. Z, og Emzir, E. (2018). E-learning for learners 

comprehension in linguistics: A need analysis. English Review: 

Journal of English Education, 6(2), 105–118. Sótt af https://doaj.org/ 

article/27466f2098d24c8e9c4ee3cc154fa40d 

Tobias S., Fletcher J.D., Wind A.P. (2014).Game based learning. Í Spector 

J., Merrill M., Elen J., Bishop M. (ritstjórar) Handbook of research on 

educational communications and technology (bls. 485–503). Springer, 

New York, NY 

Wiseman, J. (2018). What is content and language intergrated learning? Sótt 

af https://www.english.com/blog/content-and-language-integrated-

learning/ 

Þingskjal nr. 690/2018. Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi 

byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. Sótt af https:// www.althingi.is/ 

altext/148/s/0690.html 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir 

í megindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 113–128). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri 

 

 



58 

 



59 

Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina ................................................. 60 

Fylgiskjal 2 Gátlisti vegna fjarnámsáfanga ................................................... 61 

  



60 

Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Kynningarbréf 

Kæru skólastjórnendur, það er von mín að þú/þið kæmuð þessari 

rannsókn á framfæri við tungumálakennara ykkar: 

Undirrituð, Eva Jóhanna Óskarsdóttir (ha180061@unak.is, 8461292) 

er að ljúka meistaranámi í Menntunarfræði, M.Ed. námi við Háskólann 

á Akureyri. Þessi spurningakönnun sem fylgir með er hluti af 

lokaverkefni mínu sem er 30 eininga (ECTS) ritgerð. 

Leiðsagnarkennari minn er Guðmundur H. Frímannsson 

(ghf@unak.is) prófessor við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á 

Akureyri. Lokaverkefnið byggir á rannsókn þar sem ætlunin er að 

skoða tilhögun fjarnáms í tungumálum. Rannsóknin er lauslega byggð 

á árlegri könnun Canadian Digital Learning Research Association um 

fjarnám (https://onlinelearningsurveycanada.ca/). Fjarnám er í þessari 

könnun skilgreint sem nám á vegum stofnunar, formlegt nám þar sem 

námshópar eru aðskildir og þar sem nútíma fjarskiptatækni er notuð til 

að tengja saman nemendur, námsgögn og kennara. 

Það er einlæg ósk mín að þú takir þátt með því að svara eftirfarandi 

spurningum til að tryggja sem marktækastar niðurstöður. Þér er að 

sjálfsögðu ekki skylt að svara öllum spurningum, en þátttaka þín er 

mikils virði og yrði ég þér þakklát fyrir hana. Farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál og nafn þitt mun hvergi koma fram í 

rannsóknargögnum birtum eða óbirtum. Að rannsókn lokinni verður 

öllum gögnum eytt.  

Með fyrirfram þökk, Eva Jóhanna Óskarsdóttir 
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Fylgiskjal 2 Gátlisti vegna fjarnámsáfanga 
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