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Formáli 

Ég hef ávallt haft mikinn áhuga á kennslu og kennslufræði en ég var einungis sex ára gömul 

þegar ég var búin að gera upp hug minn um hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði stór; ég 

ætlaði mér að verða kennari. Ég hef unnið með börnum og unglingum á öllum aldri, allt frá 

leikskólastigi yfir á framhaldsskólastig en ég hef mestan áhuga á að vinna með unglingum. 

Stefnan var því sett á framhaldsskólakennarann. Náttúruvísindi og umhverfismál hafa einnig 

skipað háan sess í mínu hjarta og því lá beinast við að hefja háskólanám í líffræði. Ég vissi að 

ef ég ætlaði mér að verða kennari í framhaldsskóla þyrfti ég að öðlast djúpa þekkingu á efninu 

og afla mér kunnáttu á hinum ýmsu sviðum líffræðinnar. Það var svo ekki fyrr en ég hóf 

meistaranám á menntavísindasviði Háskóla Íslands sem ég gerði mér grein fyrir áhuga mínum 

á námsefnisgerð. Ég var því ekki lengi að ákveða hvert viðfangsefni meistaraverkefnis míns 

ætti að vera þegar ég áttaði mig á að í boði var að setja saman kennsluefni í líffræði.  

Kristín Norðdahl veitti sérfræðilega ráðgjöf og vil ég þakka henni fyrir gott framlag til 

verkefnisins. Einnig vil ég sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Torfa Hjartarsyni fyrir afar 

gott samstarf og góða leiðsögn. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir mikinn stuðning 

og umburðarlyndi meðan á verkefninu stóð.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. 

Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, sem og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 4. maí 2020 

 

Íris Thorlacius Hauksdóttir 
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Ágrip 

Þessi greinargerð ásamt námsvefnum Líffræðivefurinn – Námsefni í lífeðlisfræði á framhalds-

skólastigi er lokaverkefni til M.Ed.-prófs í menntun framhaldsskólakennara. Meginmarkmið 

með verkefninu er að kanna hvort rafrænt námsefni henti í lífeðlisfræðikennslu á 

framhaldsskólastigi og varpa fram hugmynd að slíku efni. Fjallað er um bakgrunn verkefnisins 

í greinargerðinni og efnið sett í fræðilegt samhengi. Mikil þróun hefur átt sér stað í hvers konar 

miðlun og námsefnisgerð í takt við hraða tækniþróun nútímasamfélaga og æ fleiri framhalds-

skólakennarar kalla eftir stafrænu námsefni til nota með sínum nemendum. Í þessu verkefni 

var kannað hvers konar námsefni íslenskir framhaldsskólar styðjast við í líffræðikennslu og 

leitað eftir sjónarmiðum kennara og nemenda í einum af stærri skólunum um stafrænt 

námsefni í lífeðlisfræði. Gögnum var safnað með spurningakönnun og einstaklingsviðtali. 

Hugmyndir að gerð námsefnis á vef um lífeðlisfræði eru settar fram og ræddar í því ljósi. Lögð 

eru fram drög að efnisvef, fjallað um megintilgang með slíkum vef, efnisval, efnistök og 

framsetningu eða miðlun. Stuðst var við valin líkön um hönnun kennslu og námsgagna við 

þróun vefsins og alla hugmyndavinnu sem honum tengist. Niðurstöður athugana benda til þess 

að meirihluti framhaldsskóla noti ekki rafrænt námsefni í líffræðikennslu. Einnig benda þær til 

þess að nemendur séu almennt jákvæðir gagnvart rafrænu námsefni. Hins vegar virðast 

viðmót námsefnisins og aðgengi að því skipta miklu máli. Því lagði höfundur áherslu á að gera 

námsvefinn eins notendavænan og mögulegt er. Á námsvefnum er efni sem nemur um einum 

kafla í hefðbundinni námsbók. Þar má til að mynda finna stutta kennslumynd, þrívíddarlíkön 

og hugmyndir að verkefnum, þar sem meðal annars reynir á stafræna tækni og fjölhátta 

miðlun. Vefurinn á að auka aðgengi að námsefninu og bjóða upp á ólíkar leiðir að vinna með 

það. Á þann hátt má koma betur til móts við mismunandi þarfir nemenda og vonandi þjónusta 

þá betur. 

Námsvefinn má finna á slóðinni http://www.liffraedi.is.  

Skjáskot af efni vefsins eru birt í sérstöku skjali sem fylgja mun þessari greinargerð við skil. 

  

 

http://www.liffraedi.is/
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Abstract 

This report, The Biology Web site – Study materials in physiology at the upper secondary level, 

along with a prototype version of the Biology Web site, are a final assignment for an M.Ed. 

degree in upper secondary pedagogy. The main aim of this project is to research whether 

electronic study materials are suitable for upper-level physiology teaching and to present 

ideas reflecting what materials of that kind could be like. The background of the project is 

discussed in the report and the subject is presented in a theoretical context. Studies have 

shown that there has been considerable development in the field of study materials. An 

increasing number of high school teachers are demanding electronic study materials and this 

is in keeping with the pace of technological development in modern society. The report also 

examines the kinds of study materials some Icelandic colleges use in biology and the teachers‘ 

and students‘ views in one of the schools are explored when it comes to the use of electronic 

study materials in the subject. Data was collected through a questionnaire and individual 

interview. Design ideas for the web site are also discussed as well as its main purpose, which 

influences the content selection and layout. Selected design models were used, along with the 

results of the research when creating the site. Findings indicate that the majority of upper 

secondary schools do not use electronic study materials in biology. They also indicate that 

students generally hold positive views towards electronic study materials. However, the 

approach of the course materials and its accessibility seem to be of great importance. 

Therefore, the author emphasized making the website as user-friendly as possible. On the 

website, content is the equivalent of a single chapter in a traditional textbook. There, among 

other things, you can find a short tutorial video, 3D models, and project ideas. The web was 

designed to offer better and more varied access to the study materials of biology at the upper 

secondary school level in order to meet more efficiently different needs of the students. 

The website can be found at http://www.liffraedi.is. 

Screen shots of the website can be found in a document accompanying this report. 

http://www.liffraedi.is/
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1 Inngangur  

Meistaraverkefni þetta til M.Ed.-gráðu í menntavísindum vegur 30 ECTS-einingar og skiptist í 

tvo hluta. Annars vegar er námsvefur sem höfundur setti saman sem ætlaður er framhalds-

skólanemum í lífeðlisfræði og ber heitið Líffræðivefurinn. Hins vegar er þessi greinargerð um 

námsvefinn og þá vinnu sem býr þar að baki. Í greinargerðinni verður fjallað um námsefnis-

gerð, notkun upplýsingatækni í skólastarfi og hvaða áhrif hún getur haft á nám og kennslu í 

nútímasamfélagi. Reynsla kennara í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu af eldra rafrænu 

efni, rafbók, verður að auki til umfjöllunar. Rafbókin býður upp á ýmsa gagnvirka möguleika 

og því þótti ástæða til að kanna viðhorf kennara og nemenda til notkunar á slíku efni í 

líffræðikennslu. Auk þess var skoðað hvaða námsefni nokkrir framhaldsskólar á höfuðborgar-

svæðinu nota í lífeðlisfræðikennslu og þá sérstaklega kannað hvort efnið væri á rafrænu formi 

og á hvaða tungumálið. Fjallað verður um hugmyndavinnu og helstu sjónarmið sem liggja að 

baki vefgerðinni, samsetningu vefsins og hönnun, megintilgang hans og þær áherslur sem þar 

ráða ferðinni. Að auki verður fjallað um ætlaða nytsemi vefsins og hvernig megi nýta hann í 

kennslu. Á námsvefnum verður fjallað um valinn þátt í líffræðinni, hluta námsefnis í 

lífeðlisfræði, efni sem svarar til eins kafla í kennslubók. Einnig verður rætt um möguleikann á 

gagnvirkum æfingum fyrir nemendur ásamt annarri miðlun á námsefninu með myndskeiðum, 

útskýringarmyndum, þrívíddarlíkönum og fleiri miðlunarkostum. Markmið þessa verkefnis er 

þar með að kanna hvort rafrænt námsefni henti í lífeðlisfræðikennslu á framhaldsskólastigi. 

Það er gert með því að rannsaka hvernig námsefni er notað í framhaldsskólum á þessu sviði 

og með því að kanna sjónarmið kennara annars vegar og nemenda hins vegar þegar kemur að 

notkun rafræns efnis, rafbók, í líffræðikennslu í framhaldsskóla. Niðurstöður rannsókna eru 

loks nýttar til að semja og setja fram frumgerð kafla um lífeðlisfræði ætlaðan nemendum á því 

skólastigi.  
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1.1 Markmið með vefgerðinni 
Áhugi höfundar á námsefnisgerð hefur verið til staðar í dágóðan tíma eða allt frá því að hann 

byrjaði í meistaranámi vorið 2018. Hugmyndirnar um námsefnisgerð og viðfangsefni í 

meistaraverkefni hafa þó breyst hægt og rólega á meðan á náminu hefur staðið. Upprunalega 

var ætlunin að hanna og útbúa kafla í námsbók fremur en námsvef en eftir að hafa setið fáein 

námskeið á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands færðist hugmyndin í átt að hönnun á 

námsvef. Samfélagið þróast ört í átt að tæknivæddari heimi og virðist því augljóst að það þjóni 

mun fleirum að hafa námsefnið á stafrænu formi en prenti. Höfundur leggur þar með áherslu 

á notkun upplýsingatækni í námi og kennslu og telur líka að með hjálp hennar verði auðveldara 

að nálgast námsefnið á ólíka vegu. Þannig megi betur koma til móts við ólíkar þarfir nemenda 

sem er eitt af meginmarkmiðum námsvefsins. 

Í námsvefnum gefst færi á að útfæra ýmislegt sem höfundur telur geta auðveldað 

nemendum aðgengi að námsefninu. Smáatriði líkt og að breyta leturstærð eftir hentugleika, 

breyta lit á bakgrunn, hlusta á textann fremur en lesa hann eða horfa á stutt myndskeið eða 

samsetta mynd í stað texta og kyrrmynda eru atriði sem höfundur sér fyrir sér að geta boðið 

upp á. Höfundur dregur þá ályktun af eigin reynslu við kennslu að þessi atriði muni eflaust gera 

það að verkum að námsvefurinn verði aðgengilegri fleiri nemendum en þeir eru eins misjafnir 

og þeir eru margir.  

Áhugi höfundar hefur auk þess sem hér var nefnt beinst að fjölbreyttum kennsluháttum. 

Reynsla höfundar bendir til þess að kennsluhættir í líffræði séu fremur einhliða og því eru 

tillögur að mismunandi kennsluaðferðum er tengjast efni kaflans, sem hér verður kynntur og 

birtur á vef, lagðar fram á vefnum. Jafnframt því sem hér hefur verið nefnt eru svo aðrir kostir 

sem fylgja því að gefa út stafrænt efni á vef. Til dæmis verður að líkindum auðveldara að 

lagfæra, uppfæra og endurútgefa efni á vef frekar en í bók. Það ætti að auðvelda alla þróun á 

námsefninu sem höfundur telur mikilvægan og góðan kost við þessa stafrænu leið til miðlunar.  

Að lokum er vert að nefna að námsefnið á vefnum verður á íslensku. Lífeðlisfræði er 

alþjóðlegt greinasvið en það þýðir ekki að ekki sé hægt að kenna það á íslensku. Öll helstu 

hugtök og orð sem notuð eru í líffræði má finna á íslensku og það er sjaldan sem höfundur á í 

vandræðum með að fletta upp íslenskum skýringum sem varpa ljósi á efni eða hugtök sem 

koma fyrir í líffræðibókum gefnum út á ensku. Upplifun höfundar er hins vegar sú að sífellt 

fleiri ungmenni á Íslandi tali ensku meðfram íslenskunni og að þau eyði á degi hverjum 

töluverðum tíma í netheimum og að þar fari samskipti þeirra fram að miklu leyti á ensku. Þá 

benda nýlegar mælingar í PISA-könnun til þess að auka þurfi orðaforða og lesskilning ungs fólks 

á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019). Í ljósi þess verður annað megin 

markmið með námsvefnum að stuðla að auknu aðgengi að íslensku efni í líffræði, ýta undir 
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aukinn lesskilning og leitast við með stuðningi af íslensku máli að efla hugtakalæsi í náttúru-

vísindum. 
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2 Námsefnisgerð og upplýsingatækni 

Kennarar hafa jafnan leitast við að greina hvers lags náms- og kennsluefni hafi jákvæðustu 

áhrif á áhuga nemenda, afköst og árangur hverju sinni. Oft hafa þeir líka gripið til þess ráðs að 

útbúa sjálfir ýmis konar náms- og kennslugögn. Það er því ekkert nýtt að kennarar leitist við 

að hanna námsefni sem auðveldi nemendum þeirra að byggja upp skilning og þekkingu á því 

efni sem er til umfjöllunar. Í framhaldsskólum hafa verið mörg dæmi um að kennarar setji 

saman eigið efni til dreifingar meðal nemenda eða standi að gerð kennslubóka til útgáfu á 

bókamarkaði. Hins vegar hafa breytingar á námsefnisgerð síðustu ára og áratuga litast mikið 

af innkomu og þróun stafrænnar tækni. Eftir því sem henni vindur fram er ekki einvörðungu 

orðið auðveldara fyrir kennara en áður að semja og hanna nýtt efni heldur líka að koma því á 

framfæri og deila því sín á milli (Brown og Green, 2018).  

2.1 Námsefnisgerð í gegnum tíðina 
Höfundar og hönnuðir að nýjum námsgögnum hafa oftast komið auga á þörf fyrir umfjöllun 

um efni sem ekki hefur fengið næga umfjöllun fyrir eða nýja nálgun og breyttar áherslur frá 

því sem þeir þykjast hafa greint í eldra efni. Hönnunin getur byggt á ýmsum leiðum til miðlunar 

og fer þá eftir eðli efnisins, markhópnum og tæknilegum möguleikum, svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig er mikilvægt að kanna hvað hefur áður verið gert og hvaða efni er þegar í boði þegar 

hefja á ferli hönnunar. Hægt er að kanna hvaða tækni stendur til boða og hvernig hún nýtist,  

ígrunda færar leiðir við efnistök og nálgun og hvaða kennsluaðferðir henta best. Með 

skipulegum vinnubrögðum og yfirvegun má skapa efni sem líklegt er til árangurs. Ýmsir 

fræðimenn hafa sett fram svokölluð hönnunarlíkön sem hafa þann tilgang að auðvelda ferlið 

og gefa hönnuðum eða höfundum góða yfirsýn yfir sína vegferð frá fyrstu skrefum og allt til 

loka (Brown og Green, 2016). Á þeirri leið vakna margar spurningar og glíma þarf við marga 

óvissuþætti. Líkönin eiga að aðstoðað hönnuði við að sjá þess þætti fyrir, takast á við þá í réttu 

samhengi og líta á þau sem sjálfsögð og eðlileg úrlausnarefni (Hokanson og Gibbons, 2014). 

Eitt vinsælasta líkanið við hönnun námsefnis er svokallaða ADDIE-líkan. Skammstöfunin 

stendur fyrir þarfagreiningu (e. analysis), hönnun, (e. design), þróun (e. develop), prófun í 

framkvæmd (e. implement) og mat (e. evaluate). Líkanið lýsir hönnunarferlinu við mótun 

fræðslu- og námsefnis og endurspeglar vel helstu þætti sem þarf að hafa í huga við slíkt ferli. 

Líkönin eru þó fleiri (Brown og Green, 2016).  

Jerrold E. Kemp bjó til annað hagnýtt líkan sem fleiri höfundar og fræðimenn hafa tekið 

upp og lýsir hönnunarferli kennslukerfa, helstu þáttum hönnunar sem miðar að kennslu og 

námsefnisgerð. Í bókinni Designin Effective Instruction, sem Kemp átti lengs af aðild að sem 

höfundur og nú er komin út í níundu útgáfu, er gerð ítarleg grein fyrir þáttum líkansins lið fyrir 
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lið (Morrison o.fl., 2019). Í líkaninu er lögð áhersla á kerfisbundin vinnubrögð, greiningu 

markhópa, skilgreiningu efnisatriða og færniþátta, námsmarkmið eða hæfniviðmið, skipan 

efnis og skipulag, námsgögn, stuðning og mat á afrakstri að námi loknu fremur en miðlun efnis 

og útlit þess eða stíl. Eins og gefur að skilja eru færni, þekking og gildi sem nemendur öðlast í 

lok náms meginmarkmið kennslunnar en það sem vekur athygli er að líkanið gerir ekki ráð fyrir 

línulegu ferli hönnunar heldur efnisþáttum sem mynda hring eða sporöskju til að undirstrika 

að þeir eru allir undir allt hönnunarferlið. Líkanið hentar ekki einungis kennurum og 

menntastofnunum heldur einnig hverjum þeim sem þurfa að útbúa efni til fræðslu eða 

þjálfunar (Morrison o.fl., 2019). Þó að líkanið kunni að virðast um of kerfisbundið eða 

verkfræðilegt fyrir kennara er gott að hafa það til hliðsjónar við námsefnisgerð. Með því að 

fylgja líkaninu í megindráttum má fá yfirsýn yfir ferli námsefnisgerðar og sjá efnið fyrir sér í 

skýru samhengi við helstu þætti sem þarf að hafa í huga (Torfi Hjartarson, 2002). 

Í bókinni Interactivity by Design eftir hönnuðina Ray Kristof og Amy Satran (1995) er litið 

aðeins öðrum augum á hönnunarferli námsefnis. Athyglinni er beint að efnisgerðinni sjálfri og 

gagnvirkri miðlun fremur en kerfisbundinni greiningu á viðfangsefninu og hæfniviðmiðum líkt 

og í líkani Kemp. Fjallað er um þrjú þrep hönnunar á gagnvirku efni. Höfundar leggja fram þrjár 

spurningar í tengslum við þrepin: Hvað á að búa til? Hvernig á það að virka? Hvernig á það að 

líta út? Höfundar lýsa þannig hönnunarferli að baki gagnvirku margmiðlunarefni í grófum 

dráttum og setja fram tillögur sem hönnuðir geta stuðst við á hverju þrepi ferlisins (Kristof og 

Satran, 1995). Niðurstöðurnar eru þá settar fram í þremur þrepum, þ.e. með flæðiriti (e. flow 

chart), söguspjöldum eða skissum (e. storyboard) og að lokum frumgerð efnis (e. prototype). 

Reynsla höfundar er afar takmörkuð þegar kemur að hönnun námsefnis og vefgerð. Því var 

ákveðið að fylgja líkani Kemp og þrepunum þremur frá Kristof og Satran þegar hugað var að 

þarfagreiningu, efnisskipan, efnisgerð og allri framsetningu efnis eins og þessum aðferðum er 

lýst í samantekt Torfa Hjartarsonar (2002) og þeim ritum um efnið sem hér hefur verið vísað 

til. Að hanna nýtt námsefni er krefjandi verkefni sem krefst mikils utanumhalds og skýrs 

skipulags. Með því að fylgja þessum leiðbeiningum má sennilega forðast ýmsar hindranir sem 

hefðu annars orðið á vegi höfundar. 

2.2 Nýting upplýsingatækni í námi og kennslu 
Kennarar eru að mörgu leyti fyrirmyndir fyrir komandi kynslóðir. Það gefur því auga leið að 

kennarar þurfa að búa yfir þeirri tæknikunnáttu sem nauðsynleg er til að taka þátt í stafrænu 

nútímasamfélagi (Redecker, 2017). Þrátt fyrir að tækniþróun hafi fleygt fram síðustu ár lítur út 

fyrir að notkun á upplýsingatækni í námi og kennslu hafi ekki fylgt þeirri þróun að öllu leyti og 

alls ekki alltaf leitt til nýrra kennsluhátta (Hrefna Arnardóttir, 2007; Koehler og Mishra, 2009). 

Margar af þeim aðferðum sem framhaldsskólakennarar styðjast við í störfum sínum teljast 
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hefðbundnar og hafa lítið breyst síðustu áratugi. Allmargir virðast festast í einhæfri notkun á 

tilteknum verkfærum sem komu til sögunnar með nýrri tækni en leiða ekki endilega til nýrra 

kennsluhátta heldur geta nýst við hefðbundnar kennsluaðferðir eða komið í stað þeirra 

(Koehler og Mishra, 2009).  

Slík verkfæri höfðu sannarlega í för með sér breytingar en þær breytingar hafa að miklu 

leyti leitt til kennaramiðaðra kennsluaðferða (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013). Sem dæmi má nefna kynningar búnar til í PowerPoint frá Microsoft eða 

hliðstæðum forritum og fluttar frammi fyrir hópi nemenda eða fyrirlestra tekna upp og lagða 

út á vefsetur á borð við YouTube. Verkfæri til að útbúa og miðla slíku efni koma eflaust að 

góðum notum og geta aukið svigrúm kennara til að brjóta upp kennslu, virkja nemendur og 

þjónusta þá, til að mynda með vendikennslu en þau stuðla ekki sjálfkrafa að nýjum og 

fjölbreyttari kennsluháttum (Koehler og Mishra, 2009).  

Aftur á móti má nýta tækni með ýmsu móti til að kveikja áhuga nemenda, hvetja þá til 

þátttöku og auka fjölbreytni í kennsluháttum ef rétt er að staðið. Það lítur út fyrir að í þessum 

efnum skorti heildarsýn og að kennurum reynist það oft erfitt þegar ýtt er á eftir þeim að taka 

upp nýja kennsluhætti með hjálp tækninnar (Ng, 2015). Notkun tækni í kennslu getur reynst 

erfið viðureignar, ekki síst þegar þess er gætt að sífellt kemur fram ný tækni sem kennarar 

þurfa að tileinka sér. Þar af leiðandi þykir mörgum kennurum tæknin fráhrindandi og forðast 

sumir að nota hana í kennslu. Þeim þykir áskorun að tileinka sér nýja kennsluhætti, sérstaklega 

ef það kostar mikinn tíma í þéttri dagskrá. Annað atriði sem fælir kennara frá því að tileinka 

sér nýja tækni í kennslu er að þeim finnst hún oft ekki falla að eigin starfskenningu. Ólíklegt er 

að þeir eyði tíma í efni sem þeir sjá ekki fram á að henti þeim og þeirra nemendum (Koehler 

og Mishra, 2009). 

Hvernig eiga kennarar þá að fara að því að flétta nýja tækni inn í sína kennslu? Við því eru 

mörg svör enda leiðirnar margar og fjölbreyttar. Ef nota á tækni í námi og kennslu þarf fyrst 

og fremst að hafa í huga að bæði greinasvið og nemendahópar eru ólík. Með því að átta sig á 

mismunandi leiðum til að nýta tæknina og skoða hvert greinasvið fyrir sig er hægt að auðvelda 

kennurum þá vinnu sem þarf að eiga sér stað við innleiðingu á tækni í þeirra starfi. Nemandinn 

ætti þó ávallt að vera í fyrirrúmi (Koehler og Mishra, 2009). Það hlýtur því að teljast mikilvægt 

að kynna sér hugmyndafræðina sem liggur að baki notkun á upplýsingatækni í skólastarfi og 

öðlast sem skýrasta sýn á hlutverk tækni í námi og kennslu. Nokkur líkön þykja gagnleg til 

greiningar og stuðnings hvað það varðar og tvö þeirra verða tekin til umfjöllunar hér. Annað 

þeirra og það sem höfundi þykir hvað áhugaverðast að skoða í þessu tilfelli er svonefnt TPACK-

líkan sett fram af Koehler og Mishra (2009). Líkanið varð fyrir valinu vegna áherslu þess á 

fjölþætta hæfni kennara. Skammstöfunin TPACK stendur fyrir Technological Pedagogical 

Content Knowledge sem hægt væri að snara yfir á íslensku með því að tala um tæknilega og 
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kennslufræðilega fagþekkingu. Athyglinni er beint að samspili þriggja þátta: fagþekkingu eða 

þekkingu á inntaki (e. content knowledge), tækniþekkingu (e. technological knowledge) og 

kennslufræðilegri þekkingu (e. pedagogical knowledge) (Koehler og Mishra, 2009).  

Líkanið er byggt á eldri hugmyndum fræðimannsins Lee Shulman (1987) sem fjallaði um 

samspil kennslufræði og fagþekkingar (e. Pedagogical Content Knowledge, PCK). TPACK-

líkanið grundvallast í raun á sömu hugmyndafræði og gerir ráð fyrir að flétta þurfi saman 

fagþekkingu og kennslufræði og gaumgæfa hvernig þeir þættir hafi áhrif hvor á annan. 

Munurinn liggur í því að hér er tækni komin til sögunnar og verður að þriðja þætti líkansins 

eða þeirri þekkingu kennara sem það á að lýsa. Koehler og Mishra draga með því fram 

mikilvægi þess að laga tæknina að því greinasviði sem átt er við hverju sinni í samspili við 

kennslufræði þess og þekkingu á inntaki þeirrar greinar eða greina sem ætlunin er að fjalla um 

og kenna (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. TPACK-líkanið á ensku og í íslenskri þýðingu Fjólu Þorvaldsdóttur og Torfa 
Hjartarsonar (byggt á Koehler og Mishra, 2009). 

 
Á Mynd 1 má sjá hvernig líkanið er sett upp og hvernig þættirnir vinna saman. Hver þáttur á 

sitt hringlaga svæði sem skarast við hina þættina. Samvinna þessara þátta er jafn mikilvæg og 

þættirnir sjálfir samkvæmt Koehler og Mishra (2009). Þar sem þættirnir skarast myndast fjögur 
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ný svæði sem byggja á þekkingu þeirra þátta sem skarast. Til að kennarar geti notað 

upplýsingatækni á hagkvæman og árangursríkan hátt er mikilvægt að þeir afli sér þekkingar og 

hæfni á hverju sviði fyrir sig. Hver þáttur einn og sér dugir ekki til þegar skipuleggja og styðja 

við nám nemenda heldur þarf að laga þá alla hvern að öðrum (Koehler og Mishra, 2009). 

Annað líkan sem vert er að fjalla um í tengslum við innleiðingu og notkun á upplýsingatækni 

í skólastarfi er hið svonefnda DigCompEdu-líkan en það lýsir stafrænni færni eða hæfni 

kennara (e. Digital Competence of Educators). Líkanið er að mörgu leyti líkt TPACK-líkaninu þar 

sem lögð er áhersla á tæknilega og kennslufræðilega fagþekkingu kennarans en hér er sjónum 

einnig beint að nemandanum og mikilvægi hans í þessu samspili. Líkanið var hannað og sett 

fram af Evrópuráðinu og byggir á ákveðnum viðmiðum. Í ramma líkansins er greint frá sex 

mismunandi sviðum sem stafræn hæfni kennara snýst um eða byggir á. Innan hvers sviðs eru 

svo viðmið eða eiginleikar sem kennarar þurfa að búa yfir til að efla stafræna hæfni sína, 

samtals 22 þættir (Redecker, 2017). Á Mynd 2 má sjá hvernig líkanið er sett upp. 

 

 

Mynd 2. DigCompEdu-líkanið í íslenskri þýðingu höfundar og Torfa Hjartarsonar  
(byggt á Redecker, 2017). 

 
Kjarni líkansins eru svið tvö til fimm en þau skilgreina helstu þætti í kennslufræðilegri hæfni 

kennarans, það er þekkingu og færni hans, og varpa um leið ljósi á þá þætti sem tæknin getur 

eflt eða stutt þegar vinna á að skilvirkum og nýstárlegum kennsluaðferðum. Svið númer eitt 

snýr svo að faglegri þróun kennarans og samskiptum við aðra fagmenn. Sem dæmi er tekið 

fram að ígrundun um eigið starf og samstarf við aðra kennara séu mikilvægir þættir í þátttöku 
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kennarans í faglegu starfi og samfélagi fagmanna. Svið sex snýr hins vegar að nemandanum 

sjálfum og hæfni hans. Þar eru settir fram eiginleikar eða þættir sem kennara er ætlað að 

styðja við í fari nemenda sinna (Redecker, 2017). Þrátt fyrir sameiginlega þætti er 

DigCompEdu-líkanið nokkuð ítarlegra heldur en TPACK og áhugavert er að sjá hversu mikil 

áhersla er lögð á nemandann í samhengi náms og kennslu. 

2.3 Nýting rafbóka í námi og kennslu 
Nýting rafbóka hefur samhliða örri tækniþróun aukist innan menntakerfisins þegar kemur að 

upplýsingamiðlun. Rafbók er útgefin bók sem hægt er að lesa á stafrænan máta, hvort sem er 

í tölvu, spjaldtölvu eða síma. Með öðrum orðum eru rafbækur lesnar á tækjum með skjáum 

(Nelson, 2008). Þar sem snjalltæki eru nú orðin hluti af okkar daglega lífi hefur aðgengi að 

rafbókum orðið töluvert greiðara og í sumum tilfellum auðveldara heldur en að hefðbundnum 

bókum (Weber og Cavanaugh, 2006). Aðra þætti má þó nota til að greina í sundur rafbækur 

og bækur. Til dæmis eru rafbækur ekki eingöngu stafræn útgáfa af prentaðri bók þó að þær 

geti boðið upp á sömu kosti og prentaðar bækur. Í rafbókum er oft boðið upp á gagnvirk 

verkefni, upplestur og jafnvel fleiri hljóð, breytingar á letri og ýmislegt fleira. Skilgreiningin á 

orðinu „bók“ virðist því geta breyst með hliðsjón af eiginleikum rafbóka (Nelson, 2008). 

Nú til dags er orðið nauðsynlegt að geta boðið upp á fjölbreyttari nálgun þegar kemur að 

lestri til að geta mætt ólíkum þörfum nemenda en lestur er einn af grunnstoðum lærdóms og 

hluti af nánast öllum faggreinum hefðbundins skólakerfis. Rafbækur eru því tilvalin tæki sem 

nota má í þessum tilgangi þar sem þær bjóða upp á ýmis verkfæri líkt og nefnt var hér á undan. 

Slík verkfæri geta auðveldað nemendum lestur og geta boðið þeim að hlusta á texta í stað þess 

að lesa hann. Einnig getur breyting á leturstærð eða bakgrunni aðstoðað nemendur við lestur 

á efninu. Þá er hægt að setja inn glósur og fletta upp hugtökum á einfaldan hátt sem getur 

aukið hugtakaskilning. Með þessum verkfærum hefur skref verið tekið í átt að fjölbreyttari 

leiðum að lestri og upplýsingaöflun (Cavanaugh og Cavanaugh, 2002).  

Nýting rafbóka í faggreinum sem bjóða upp á verklegar æfingar hefur einnig þótt endur-

spegla aukna virkni nemenda og ánægju meðal þeirra. Þá er mikilvægt að rafbækurnar sem 

notaðar eru séu gagnvirkar og að verkefnin sem unnin eru í verklegum kennslustundum sé að 

finna í rafbókinni. Ef nemendur styðjast við spjaldtölvur eða snjallsíma er auðveldlega hægt að 

nýta rafbækur í verklegum kennslustundum. Verkefnin geta þá líka falið í sér að taka stutt 

myndskeið eða myndir af framkvæmd í kennslustundinni sem síðan má nota til að varpa ljósi 

á úrlausn eða afurð verkefnisins (Morris og Lambe, 2017). 

Annar kostur rafbóka sem vert er að draga fram er kostnaður við útgáfu og endurútgáfu 

þeirra. Rafbækur eru venjulega ódýrari en bækur á prenti og því sækjast nemendur frekar í 

þær. Auðveldara er að nálgast þær og nemendur geta sparað sér ferð í verslanir sem selja 
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prentaðar útgáfur sömu bóka. Talsvert auðveldara er fyrir höfunda að endurútgefa námsefni 

og veita nemendum tækifæri til þess að uppfæra eigin útgáfu af efninu. Á þann hátt má koma 

í veg fyrir að námsefni verði úrelt og spara nemendum kostnað við að uppfæra námsgögnin 

sín (Fojtik, 2015). 
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3 Ólíkar þarfir nemenda 

Höfundur telur að með því að bjóða upp á námsvefinn sem hér er kynntur megi mæta mun 

fleiri nemendum og þeirra þörfum heldur en ef einungis um bók væri að ræða. Í því samhengi 

er athyglisvert að velta fyrir sér spurningunni: Hvað er nám? Oftast er það skilgreint sem 

breyting á hugsun eða hegðun sem reynsla og upplifun kalla fram eða hafa í för með sér 

(Ormrod, 2011). Slíkar breytingar geta varað í langan tíma og mótað hugmyndir einstaklinga. 

Þegar rýnt er í skilgreininguna á námi er venjulega bent á tvenns konar breytingar sem geta 

átt sér stað. Annars vegar breytingu á hegðun og hins vegar breytingu á hugsun. Breyting á 

hegðun getur verið dæmi um atferlisnám (e. behaviorism) en breyting á hugsun dæmi um 

skilningsnám (e. cognitivism) (Ormrod, 2011). Nauðsynlegt er að námshönnuðir hafi þekkingu 

á því hvernig fólk aflar upplýsinga, vinnur úr þeim og geymir þær, með öðrum orðum hugsar. 

Þessi þekking getur dýpkað skilning námsefnishönnuða á því hvernig nemendur læra og 

tileinka sér námsefni (Brown og Green, 2016). Því telur höfundur mikilvægt að afla sér 

þekkingar um ólíkar leiðir til náms og kanna námssálfræðilegar undirstöður við skipulag 

kennslu og hönnun námsefnis.  

3.1 Atferliskenningar 
Atferliskenning (e. behavioral learning theory) eða atferlisnám vísa til breytinga á hegðun eða 

atferli vegna reynslu einstaklings af eigin umhverfi (Brown og Green, 2016). Þá er litið á ytri 

atburðir og leitast við að greina hvernig þeir leiða til breytinga í sjáanlegri eða mælanlegri 

hegðun. Breyting á hegðun á sér þó ekki stað með því að leyfa nemendum að sitja 

aðgerðarlausir í sínu eigin umhverfi og fylgjast með því. Þeir verða að vera virkir þátttakendur 

og lögð áhersla á að nám nemenda fari fram með því að framkvæma, gera mistök og draga af 

þeim lærdóm. Nemendur fá þannig tækifæri til þess að bregðast við námsferlinu og áhersla er 

lögð á upplifun þeirra á því (Brown og Green, 2016). Árangur er þá metinn eftir breytingum á 

hegðun eða atferli og endurspegla lýsingar á hæfniviðmiðum námsins þá nálgun. Umbun er 

talin vera lykilatriði í atferlisnámi og er veitt vegna tiltekinnar hegðunar nemenda. Nemendur 

eru þá líklegri til að endurtaka þá hegðun og hefur þá breyting orðið á þeirra atferli vegna 

reynslu af eigin umhverfi. Einnig er talið mikilvægt að brjóta niður kennslu og námsefnið í 

smáar einingar og veita endurgjöf við lok hverrar einingar. Talið er að það geti ýtt undir 

sjálfstraust nemenda og dregið úr hræðslu þeirra við að svara vitlaust eða framkvæma mistök 

(Driscoll, 2012). 
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3.2 Hugfræðikenningar 
Til eru ýmsar hugfræðikenningar þegar kemur að námi, til að mynda kenningin um hugræna 

vinnslu upplýsinga (e. cognitive information processing theory). Sú kenning leggur áherslu á 

innri hugræn ferli nemanda, ólíkt atferliskenningunni. Kenningarnar eiga það þó sameiginlegt 

að umhverfi nemanda er talið leika stórt hlutverk í námi. Hugrænu ferli nemanda má þá líkja 

við ferli í tölvu. Áreiti umhverfis er þá aðlag (e. input) og hegðun frálag (e. output). Ferlið sem 

á sér stað þar á milli er kallað hugræn vinnsla upplýsinga (Driscoll, 2012).  

Atkinson og Shriffin (1968) leggja fram kenningu um minni sem byggir á þremur 

minniskerfum sem notuð eru í ferlinu á milli aðlags og frálags. Þau er eru skynminni (e. sensory 

memory), skammtímaminni (e. short-term memory) og langtímaminni (e. long-term memory). 

Með skynminni er átt við þá skynjun á umhverfi sem nemendur upplifa og greina. Skammtíma-

minni eða vinnsluminni gerir nemanda kleift að halda upplýsingum út frá skynjun umhverfis í 

huga sér í stutta stund og jafnvel tengja þær við upplýsingar sem þegar eru í langtímaminninu. 

Langtímaminni eða geymsluminni gerir nemanda aftur á móti kleift að varðveita upplýsingar 

yfir langt skeið og nýta þær löngu eftir að þeirra var aflað (Atkinson og Shriffin, 1968).  

Varðveisla þekkingar í langtímaminni þykir skipulögð í mörgu tilliti og er þá oft litið svo á 

að upplýsingar séu geymdar í skipulegum knippum eða skemum. Nemendur nýta sín skemu til 

að vinna úr nýjum upplýsingum og byggja smám saman upp ný og flóknari skemu. Eftir því sem 

þau eru notuð oftar og lengur verða nemendur handgengari þeim og geta beitt þeim á æ 

skilvirkari hátt. Talið er að ýmsir þættir, líkt og athygli, hafi áhrif á þetta ferli. Það gefur til 

dæmis auga leið að nemandi sem ekki veitir námsefni athygli mun ekki glíma við hugræna 

vinnslu upplýsinga úr þeirri átt (sjá Mynd 3) (Atkinson og Shriffin, 1968).  

 

Mynd 3. Hugræn vinnsla upplýsinga. Mynd í íslenskri þýðingu Torfa Hjartarsonar  
(Atkinson og Shriffin, 1968). 
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Að auki er endurgjöf afar mikilvæg þar sem hana er hægt að nýta til að aðlaga og breyta 

skemum í langtímaminni, lagfæra og fínstilla skemu eða endurskipuleggja og víkka út hugtök 

og samhengi sem skemun endurspegla. Ef námshönnuðir eru meðvitaðir um þetta ferli og 

takmörk og möguleika minniskerfanna er líklegra að þeir geti hannað námsefni sem kallar á 

hæfilegt hugrænt álag. Álagið ræðst af því hvernig nemendum gengur að halda einbeitingu, 

vinna úr nýjum fróðleik og beita skemum sem finna má í langtímaminninu. Gæta þarf þess að 

halda álaginu í hófi og því er mikilvægt að nemendur finni fyrir stuðningi frá kennara og fái 

námsefni sem henti þeirra þörfum (Driscoll, 2012). 

3.3 Hugsmíðahyggja 
Hugsmíðahyggja (e. constructivism) er í raun ekki ein heildstæð kenning heldur safn hugmynda 

og sjónarmiða sem deila sameiginlegum grunni. Hún kallast vel á við hugfræðikenningar, þar 

sem áhersla er lögð á hugsanaferli, þekkingu nemanda og fyrri reynslu (Driscoll, 2012). 

Hugsmíðahyggja byggir á þeirri hugmynd að nemendur séu virkir þátttakendur í uppbyggingu 

sinnar eigin þekkingar (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Samkvæmt hugsmíðahyggju felur nám í sér myndun orsakasamhengis milli kerfisbundinna 

breytinga í tíma og rúmi. Nemendur tengja ný hugtök og ferli saman í net hugmynda sem 

mynda slíkt orsakasamhengi. Þá er mikilvægt að átta sig á því veigamikla hlutverki sem 

forhugmyndir leika þar sem hugmyndanetið byggir á þeim (sjá Mynd 4) (Meyvant Þórólfsson, 

2003). Forhugmynd er hver sú hugmynd eða skilningur sem nemandi hefur mótað sem byggir 

á fyrri reynslu. Tungumál er afar áhrifaríkt þegar kemur að mótun forhugmynda þar sem þær 

geta mótast af því hvernig talað er um ákveðin hugtök eða ferla og því getur skipt máli hvernig 

því er beitt (Driver o.fl., 1994).  

  

Mynd 4. Hugmyndanet. Rauði hringurinn táknar nýja hugmynd. Bláu hringirnir tákna 
forhugmyndir. Skilningur og varanleiki hugmynda eykst eftir því sem fleiri tengingar 
nemendur ná að skapa í sínu hugmyndaneti (byggt á Van de Walle, 2001) 
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Forhugmyndir nemenda geta þannig haft áhrif á mótun nýrra hugmynda og skilningur og 

varanleiki hugmynda eykst eftir því sem fleiri tengingar nemendur ná að skapa í sínu 

hugmyndaneti (Meyvant Þórólfsson, 2003; Hafþór Guðjónsson, 1993). Það getur þó gerst að 

einstaklingar myndi ákveðnar ranghugmyndir út frá slíkum tengingum sem geta haft áhrif á 

þekkingarsmíði. Nám í anda hugsmíðahyggju felst þar af leiðandi í því að endurskoða eigin 

hugmyndir og móta þær eða smíða á nýjan leik. Slík endurskipulagning felur í sér leit að 

ákveðnu röklegu jafnvægi og þurfa nemendur þá oft að breyta eigin umhverfi eða aðlaga sig 

að því til að jafnvægi myndist (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Kennurum getur reynst erfitt að vinna með forhugmyndir nemanda, sérstaklega í 

raunvísindum (Hafþór, 1991). Þeir þurfa að gera sér grein fyrir þeirri endurskipulagningu sem 

þarf að eiga sér stað og því þarf námsumhverfið að vera til þess fallið að stuðla að því. Það er 

því mikilvægt fyrir kennara að leggja fyrir nemendur verkefni tengd reynsluheimi þeirra eða 

raunverulegu samhengi og lýsandi dæmi. Þannig fá nemendur tækifæri til að byggja upp 

skilning á nýjum hugtökum út frá eigin reynslu. Jafnfram þarf að ýta undir samvinnu svo að 

nemendur geti skoðað efnið frá ólíkum sjónarhornum og aðstoða nemendur við að setja sér 

markmið og fylgja þeim eftir á sínum forsendum. Einnig er mikilvægt að kennarar hvetji 

nemendur til að líta yfir farinn veg, ígrunda eigið nám og aðstoða þá við að gefa námsefninu 

persónulega merkingu. Þannig fá nemendur að gagnrýna eigin hugmyndir, gagnrýna hug-

myndir fræðimanna og byggja upp eigin þekkingu (Driscoll, 2012). 

3.4 Fjölbreytt nám 
Síðustu áratugi hefur umræðan um fjölbreytt og einstaklingsmiðað nám orðið sífellt háværari. 

Lögð hefur verið áhersla á ólíka kennsluhætti, að brjóta upp hefðbundið skipulag og mikilvægi 

þess að mæta nemendum þar sem þeir standa. Þar af leiðandi hafa kennarar óskað eftir 

margbreytilegu námsefni í auknum mæli (Aldís Yngvadóttir, 2008). Ýmsar rannsóknir hafa 

einnig leitt í ljós að námsárangur nemenda batnar eftir því sem kennarar koma betur til móts 

við sína nemendur og þeirra þarfir, til dæmis með fjölbreyttum kennsluháttum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004). Það er því afar þarft að mati höfundar að huga að því að hafa námsvefinn 

sem hér er lagður upp við hæfi sem flestra. 

Aldís Yngvadóttir (2008) leitast við að skilgreina einstaklingsmiðað námsefni og setur fram 

spurninguna: Hvað er einstaklingsmiðað námsefni? Spurningunni má í raun skipta í tvennt og 

yrði þá spurt: Hvað er námsefni? Og hvað er einstaklingsmiðun? Samkvæmt Aldísi er námsefni 

skilgreint sem „allt það efni sem notað er eða lagt til grundvallar í kennslu og námi“ (Aldís 

Yngvadóttir, 2008) en hvað varðar einstaklingsmiðun styður Aldís sig við skilgreiningu 

Tomlinson (2014) á hugtakinu.  
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Tomlinson (2014) fjallar um einstaklingsmiðun (e. differentiation) í bók sinni 

Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. Þar talar hún um hversu 

mikið og hratt kennslustofan hefur breyst í gegnum tíðina og dregur fram að grunnur 

einstaklingsmiðunar byggi á sveigjanleika í kennsluaðferðum ásamt getu kennara til að greina 

áhuga og námsstíl nemenda (Tomlinson, 2014). Aldís telur að samkvæmt þessum 

skilgreiningum ætti í raun ekki að fjalla um einstaklingsmiðað nám heldur einstaklingsmiðaða 

kennslu þar sem sjónum er beint að hæfni kennara til að mæta sínum nemendum (2008). Það 

virðist því vera í höndum kennara að aðstoða nemendur við lærdóm, skapa gott umhverfi fyrir 

þá og kanna hvernig þeir læra best á ólíka vegu. Höfundur telur að námsvefurinn geti að 

einhverju leyti stutt við kennara og þróun á þeirra hæfni til að stuðla að einstaklingsmiðaðri 

kennslu. 
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4 Læsi 

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er minnst á að 

hugmyndir okkar um læsi hafi breyst mikið síðustu ár. Ekki er lengur litið á læsi einungis sem 

mælanlega og tæknilega færni, heldur sem merkingarsköpun og ekki síst félagslegt fyrirbæri. 

Í aðalnámskránni er jafnframt lögð áhersla á notkun tækninnar í námi og þá mikilvægu 

staðreynd að hana er hægt að nota til fjölþættrar merkingarsköpunar (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011). Starf kennara snýst þar af leiðandi ekki lengur um að miðla fróðleik til 

nemenda heldur ber honum að aðstoða nemendur við að afla sér fróðleiks á eigin vegum. Þá 

gefur hann nemendum tækifæri til þess að leita svara við spurningum með hjálp tækninnar og 

því nýja verklagi sem henni fylgir. Þannig er hægt að styrkja nemendur í miðlalæsi og gagnrýnni 

hugsun (Stefán Jökulsson, 2012). 

4.1 Áhersla á íslenskt námsefni 
Íslenskukunnátta meðal ungmenna hefur farið versnandi undanfarin ár. Ef skoðaðar eru 

niðurstöður úr PISA-könnunum sem gerðar hafa verið á þriggja ára fresti á bilinu 2000–2012 

má sjá að lesskilningur ungmenna við lok grunnskóla hefur dalað allverulega. Þá má einnig sjá 

að árangur í læsi á náttúrufræðitexta hefur versnað og mælst undir meðaltali OECD-ríkjanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Niðurstöður nýrrar PISA-könnunar sem lögð var 

fyrir 15 ára nemendur á Íslandi árið 2018 benda til þess að þeim nemendum sem ekki ná 

grunnhæfniviðmiðum í lesskilningi hafi hlutfallslega fjölgað. Heilt á litið er lesskilningur á 

Íslandi slakari en á Norðurlöndunum og undir meðaltali í OECD-löndunum. Einnig hefur læsi á 

náttúrufræðitexta haldist óbreytt frá fyrri könnun og eru íslenskir nemendur verr staddir en 

jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019). 

Árið 2019 gaf Íslensk málnefnd út ályktun um stöðu íslenskrar tungu. Þar er fjallað um 

hvernig fjarskiptabylting síðustu ára hefur stuðlað að hnattvæðingu og breytt samskiptum 

fólks verulega. Þó að slík veraldarvæðing geti verið að miklu leyti af hinu góða geta henni einnig 

fylgt slæmar afleiðingar fyrir tungumál okkar þjóðar. Bent er á að það skorti íslenskt efni á 

netinu og þá sérstaklega efni fyrir börn og unglinga. Nauðsynlegt er að hafa greiðan aðgang 

að íslensku efni og þá ekki síst að hjálpargögnum sem aðstoða einstaklinga við að fága mál sitt 

og beita því rétt. Talið er að aðgengi að slíku efni sé lykilþáttur þegar kemur að stöðu 

íslenskunnar í hinum rafræna heimi. Mikilvægt er að íslensk tunga fylgi þeirri öru þróun sem 

nú á sér stað á tæknisviðinu og hefur margvísleg áhrif á líf okkar og störf (Íslensk málnefnd, 

2019). 

Höfundi þykir mikilvægt að geta fjallað um sitt eigið áhugasvið hindrunarlaust og hefur 

þar með ávallt lagt áherslu á að geta fjallað um líffræði á íslensku. Hingað til hefur höfundur 
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ekki lent í vandræðum þar sem flest hugtök sem fyrir koma í námsefninu eru til í íslenskri 

þýðingu. Hins vegar hefur reynst erfitt að aðstoða nemendur við að tileinka sér þessi hugtök 

þar sem sjálft námsefnið í líffræði er oftar en ekki á ensku. Höfundur álítur nauðsynlegt að efla 

og styrkja íslenskst mál og leggur því áherslu á að hafa námsvefinn aðgengilegan á íslensku. 

Með því vill höfundur stuðla að auknu framboði af íslensku efni í hinum rafræna heimi og á 

þann máta leitast höfundur við að leggja sitt af mörkum í þarfri baráttu fyrir eflingu 

málnotkunar og íslenskrar tungu. 

4.2 Hugtakalestur og læsi í náttúrufræði 
Í grein sinni Að vera læs á náttúrufræðitexta bendir Hafþór Guðjónsson (2011) á að mörgum 

þykir náttúrufræðikennsla snúast um miðlun upplýsinga og að lítil áhersla sé lögð á skilning 

nemenda á þeim textum sem þeim er ætlað að lesa og læra (2011). Það eru ógrynni af nýjum 

hugtökum sem nemendur þurfa að tileinka sér í náttúruvísindum. Læsi á náttúrufræðitexta 

krefst skilnings á slíkum hugtökum og því telur Hafþór náttúrufræðitexta kalla á ákveðinn 

leshátt sem er allt annar en sá sem nemendur tileinka sér þegar þeir lesa sögur á yngri stigum 

skóla. Þetta gerir nemendum oft erfitt fyrir ef þess er ekki gætt að gefa þessu gaum (Hafþór 

Guðjónsson, 2011).  

Fræðilegir textar í náttúruvísindum einkennast af ákveðinni orðræðu (e. discours) sem er 

ólík öðrum textum. Tungumál fræðigreina innan náttúruvísinda er þar með orðið veigameiri 

hluti af náttúrufræðimenntun heldur en áður var talið. Að auki virðist skilningur nemenda á 

námsefni byggja að miklu leyti á því tungumáli sem þar er beitt en sýnt hefur verið fram á að 

nemendur eiga erfiðara með að afla sér þekkingar á námsefni sem er ekki í samræmi eða 

samhljómi við þeirra móðurmál. Því hefur verið lögð aukin áhersla á að nemendur tileinki sér 

orðræðuna sem einkennir fræðigreinina sem þeir stunda í stað þess að mata nemendur á 

staðreyndum (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

Mikilvægt er að námsefni í náttúruvísindum bjóði nemendum upp á nýjan leshátt. Svo 

virðist sem nemendur lesi æ minna í námsgreinum sem tengjast náttúruvísindum en 

fræðilegur texti er samt sem áður ein af grunnstoðum náttúruvísinda. Bækur sem nú eru 

notaðar sem námsgögn í náttúruvísindum bjóða venjulega upp á látlausa uppsetningu, 

einfaldar og aðgengilegar útskýringarmyndir og verkefni sem ætluð eru til þess að fanga 

athygli nemenda. Slíkir textar eru líklegri til að hvetja nemendur til lesturs (Wellington og 

Osborn, 2001).  

Ennfremur er mikilvægt að nemendur fái að ígrunda lesturinn. Það er til dæmis gert með 

því að hafa spurningar inni á milli efnisgreina. Þá fá nemendur tíma til að hugleiða efnið sjálft, 

velta því fyrir sér í nýju ljósi og jafnvel gagnrýna það (Wellington og Osborn, 2001). Að auki er 

mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir hvaða hugtök það eru sem nemendur eiga í 



 

27 

erfiðleikum með að skilja þar sem hugtakalestur er stór hluti af læsi í náttúruvísindum 

(Bennett, 2005). Þó þarf að gæta þess að viðhalda ákveðnu jafnvægi milli lesturs og verklegra 

æfinga. Hér á landi er mikil áhersla lögð á námsbókina sjálfa, lestur og texta, og fá þá verklegar 

æfingar lítið vægi. Nemendur öðlast þar með litla reynslu af virkri notkun á þeim hugtökum 

sem textarnir fjalla um en ein forsenda þess að nemendur geti tileinkað sér ákveðinn skilning 

á texta er eigin reynsla eða upplifun og tenging við hana (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

4.3 Læsi á myndefni í líffræði 
Myndefni hefur ávallt verið mikilvægt í líffræði og er oft notað til útskýringar á flóknu efni sem 

getur auðveldað skilning nemenda. Eitt helsta markmið líffræðikennslu er að gera nemendum 

kleift að sjá efnið fyrir sér því námsefni líffræðinnar er oft úr hinum smásæja heimi. Til dæmis 

frumulíffræði og lífeðlisfræði sem fjalla um innri byggingu lífvera eða fornleifafræði og 

vistfræði sem fjalla um framandi lífverur eða vistkerfi á fjarlægum slóðum og jafnvel löngu 

liðnum tímaskeiðum. Ein helsta áskorun líffræðikennara er að kynna fyrir nemendum 

smásæjan heim og auðvelda þeim að tileinka sér þau hugtök og ferla sem honum fylgja og sjá 

samhengi milli þeirra (Araújo-Jorge, 2004).  

Með tilkomu tækninnar hefur aðgengi að myndefni aukist töluvert. Það þýðir þó ekki að 

allt það myndefni sem er í boði sé gott og gilt til kennslu. Myndefni sem notað er í 

líffræðikennslu getur verið með ýmsu sniði og má þar nefna teikningar, ljósmyndir, þrívíð líkön 

eða myndskeið. Kyrrmyndir sem notaðar eru til útskýringar í líffræðikennslu nú á tímum eru 

venjulega einfaldar og í góðum gæðum. Þær birtast í ýmsu samhengi í námsbókum, á 

veraldarvefnum eða efni frá kennara, til dæmis í einföldum prentgögnum eða kynningum sem 

varpað er upp á skjá og jafnvel lagðar út á net. Það sama á við um líkön og myndskeið. 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir nemendur sem tileinka sér notkun myndefnis í líffræði öðlast 

dýpri skilning á námsefninu og eru jákvæðari í garð þess (Kareem, 2018).  

Með því að efla nemendur í notkun myndefnis í líffræðinámi er einnig verið að efla 

sjálfstæð vinnubrögð þeirra sem eru nauðsynleg í náttúruvísindum á háskólastigi. Niðurstöður 

úr vísindalegum rannsóknum á því fræðasviði eru oft birtar með ýmiss konar grafík og 

kyrrmyndum. Því er mikilvægt að nemendur geti lesið myndirnar og sett fram niðurstöður úr 

eigin rannsóknum á því formi. Einnig getur það auðveldað þeim skilning á því efni sem verið er 

að fjalla um enda geta kyrrmyndir geta verið afar lýsandi fyrir efnið (Watson og Lom, 2008). 

Nemendur öðlast þá einnig reynslu í að setja fram niðurstöður með myndefni og fá tækifæri 

til að átta sig á skilyrðunum sem þarf að mæta til að myndefnið verði nægilega fræðandi. 

Útfærsla á kyrrmyndum í vísindalegum rannsóknum fylgir oft ströngum reglum og því getur 

reynst nemendum gott að læra hvað það er sem liggur að baki hverrar myndar (Cromey, 2014). 
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Myndskeið eru mikið notuð í náttúruvísindum. Með myndskeiðum er til dæmis hægt að 

útskýra flókin ferli og gera nemendum kleift að sjá þau fyrir sér. Rannsóknir hafa jafnframt leitt 

í ljós að myndskeið með frásögn og texta sem ætlað eru til útskýringar á slíku efni eru að 

jafnaði skilvirkara heldur en samsvarandi kyrrmynd (O‘Day, 2007). O‘Day fjallar um þessa 

niðurstöðu í grein sinni The Value of Animations in Biology Teaching: A Study of Long-Term 

Memory Retention. Þar kannaði hann árangur nemenda og tengdi hann þeirri gerð myndefnis 

sem nýtt var við kennslu (2007). Niðurstöður sýndu fram á að nemendur sem höfðu fengið 

aðgang að myndskeiðum í upphafi náms áttu auðveldara með að rifja efnið upp að ákveðnum 

tíma liðnum heldur en samnemendur þeirra sem eingöngu fengu aðgang að kyrrmyndum.  

Svo virðist sem nemendur eigi auðveldara með að setja efnið í víðara samhengi og jafnvel 

byggja upp eða bæta við skemu í langtímaminni þegar þeir styðjast við myndskeið eða aðrar 

lifandi myndir í sínu námi. Sú upprifjun sem átti sér stað hjá nemendum með aðgengi að lifandi 

myndefni átti þó einungis við um myndskeið sem útskýrðu ákveðna ferla. Sá hópur átti 

almennt auðveldara með að sjá ferlið fyrir sér og lýsa því skref fyrir skref heldur en þeir 

nemendur sem studdust eingöngu við kyrrmyndir (O‘Day, 2007). Höfundir þykja þessar 

niðurstöður afar áhugaverðar þar sem ljóst má telja að myndræn framsetning getur aðstoðað 

nemendur töluvert þegar kemur að því að tileinka sér efni. 



 

29 

5 Könnun á notkun námsefnis 

Til að átta sig á þörfinni fyrir nýjan efnisvef um lífeðlisfræði til notkunar í framhaldsskólum 

þótti höfundi mikilvægt að kanna hvaða námsefni tengt lífeðlisfræði framhaldsskólar nota í 

sinni kennslu. Ásamt því var kannað hvernig tekist hefur til í framhaldsskóla á höfuðborgar-

svæðinu við nýtingu rafbókarinnar Líffræðibókin eftir Katrine Hulgard og Caroline-Marie Vandt 

Madsen (2019) í þýðingu Kristínar Marínar Siggeirsdóttur og Þóru Víkingsdóttur í lífeðlisfræði-

kennslu. Framhaldsskólinn verður nefndur Bjarkarskóli í þessari greinargerð. Markmiðið var 

þá að kanna hver reynsla kennara og nemenda væri af því að nota rafrænt efni í líffræði-

kennslu. Út frá þessari rannsókn og á grunni fræðilegra úttektar hér á undan um hvað sé mikil-

vægt í hönnun námsefnis var svo samið námsefni sem nemur um einum kafla í kennslubók. 

Höfundur mun leitast við að velja hönnunarlíkön af gaumgæfni og notagildi nýrrar tækni í 

huga. 

Rannsóknir á sviði menntavísinda byggjast iðulega á annarri af tveimur ólíkum 

rannsóknaraðferðum: eigindlegum eða megindlegum. Það veltur á markmiði rannsóknar hvor 

aðferðin hentar betur. Eigindleg gagnaöflun fer fram með athugunum og viðtölum en 

megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á tölfræðilegum gögnum, til dæmis spurninga-

könnunum sem byggja á kvarða. Þær gera manni kleift að leggja fram almennt viðmið um 

þátttakendur eða þann hóp sem rannsakaður er. Hins vegar er eigindlegum rannsóknar-

aðferðum beitt til að kafa dýpra í skoðanir þátttakenda og auka skilning fólks á rannsóknar-

efninu (Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun, 2014). Í þessari rannsókn var báðum aðferðum 

beitt. 

5.1 Námsefni í lífeðlisfræði í nokkrum framhaldsskólum 
Skoðuð voru vefsetur fjórtán framhaldsskóla hér á landi til að kanna gerð námsefni sem stuðst 

er við í þeirra kennslu. Markmiðið var að kanna hvort námsefnið væri á rafrænu formi og á 

hvaða tungumáli það væri. Til þess voru rýndir bókalistar sem aðgengilegir eru á vefsíðum 

skólanna. Vefsíðurnar voru kannaðar í nóvember 2019. Skólarnir voru valdir af handahófi en 

höfundur sótti lista hjá Menntamálastofnun yfir þá skóla landsins sem bjóða upp á nám á 

framhaldsskólastigi og eru þeir 38 talsins (Menntamálastofnun, 2016). Í fjórum tilfellum tókst 

ekki að finna bókalista á vefsetrum skólanna og því var haft samband við skrifstofu þeirra með 

tölvupósti. Skólarnir voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og tóku þeir skólar sem haft 

var samband við vel í beiðni höfundar og bárust svör frá þeim öllum. 
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5.2 Notkun Líffræðibókarinnar í lífeðlisfræði 

5.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru tveir bekkir í Bjarkarskóla ásamt kennara þeirra sem 

verður kallaður Davíð í þessu verkefni. Samtals tóku 39 nemendur þátt í rannsókninni. 

Þátttakendur voru valdir vegna tengsla höfundar við þá en höfundur starfar sem kennari í 

Bjarkarskóla og hefur sjálfur kennt efnið sem um ræðir. Báðir bekkir hafa aðgang að rafbókinni 

og er rafbókin notuð við lífeðlisfræðikennslu í skólanum. Nemendur bekkjanna eru á þriðja ári 

í Bjarkarskóla á náttúrufræðibraut. 

5.2.2 Framkvæmd og gagnaúrvinnsla 

Nemendur stofnuðu sér aðgang að rafbókinni í upphafi vorannar 2020 og þar geta þeir nálgast 

kaflana sem þeir þurfa að lesa og kynna sér yfir önnina. Þeir geta bætt inn glósum, valið um 

tvær leturstærðir á texta bókarinnar og stækkað myndirnar sem fylgja hverjum kafla. 

Spurningalisti könnunarinnar var settur saman af höfundi og notast var við forritið Google 

forms (sjá Mynd 4). Miðað var við átta spurningar sem áttu að kalla fram skoðanir nemenda á 

rafbókinni. Að auki var spurt út í álit þeirra á hugmyndum höfundar að viðbótum við rafbókina. 

Þær hugmyndir byggja á fræðilegum grunni með það að markmiði að koma til móts við þarfir 

nemenda. Meirihluti spurninganna byggði á kvarða frá einum til tíu þar sem nemendur áttu 

annað hvort að gefa til kynna einkunn eða líkindi. Á einkunnakvarðanum var einn versta 

einkunnin en tíu sú besta og á líkindakvarðanum stóð einn stóð fyrir Mjög ólíklegt en tíu fyrir 

Mjög líklegt. Það fór svo eftir eðli spurninganna hvor kvarðinn var notaður. 

Nemendum bekkjanna var boðið að taka þátt í rannsókninni í kennslustund í skólanum 

þann 24. febrúar 2020. Þeir voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og þeim gefið tækifæri 

til að íhuga þátttöku sína. Einnig hafði verið leitað leyfis frá skólameistara og kennaranum 

Davíð. Þeir voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar á stuttum fundi og gáfu skriflegt leyfi 

fyrir henni (sjá Viðauka A). Því næst var stutt könnun um rafbókina lögð fyrir nemendur 

bekkjanna. Samanlagður fjöldi nemenda í bekkjunum var 45 en 39 nemendur tóku þátt í 

könnuninni. Þrír nemendur voru fjarverandi þegar könnunin fór fram og þrír nemendur 

afþökkuðu þátttöku sína. Svör þeirra spurninga sem byggðu á kvarða voru sett upp í stöplarit. 

X-ásinn táknar kvarðann frá einum til tíu en Y-ásinn táknar fjölda nemenda. Svör þeirra 

spurninga sem byggðu á áliti voru flokkuð í efnisflokka sem síðan voru þemagreindir með 

þemagreiningu Braun og Clarke. Sú aðferð felur í sér greiningu á þemum sem koma endurtekið 

fram í gögnunum (Braun og Clarke, 2006). 
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Spurningalisti fyrir könnun 

1. Hversu vel líkar þér við rafbókina? (kvarði) 
2. Hverjir finnst þér vera helstu kostir og gallar bókarinnar? (stutt svar) 
3. Ef að boðið væri upp á sutt útskýringarmyndskeið á íslensku, hversu líklegt er að þú 

myndir nýta þér þau? (kvarði) 
4. Ef að boðið væri upp á tölvuleiki í tengslum við efni, hversu líklegt er að þú myndir nýta 

þér þá? (kvarði) 
5. Ef að boðið væri upp á hljóðskrá (líkt og hljóðbók), hversu líklegt er að þú myndir nýta 

þér það? (kvarði) 
6. Ef að boðið væri upp á verkefni í lok hvers kafla sem gefa niðurstöður strax, hversu 

líklegt er að þú myndir nýta þér þau? (kvarði) 
7. Myndir þú frekar vilja hafa bók á pappír? (já, nei, alveg sama) 
8. Eitthvað sem þú vilt bæta við? 

Mynd 5. Spurningalistinn sem lagðu var fyrir nemendur í Bjarkarskóla. 

 

Tekið var einstaklingsviðtal við Davíð sem notar Líffræðibókina í sinni kennslu til að glöggva sig 

betur á sjónarhorni kennara sem styðst við rafrænt námsefni í lífeðlisfræði á framhalds-

skólastigi. Hann var upplýstur um tilgang rannsóknarinnar og gaf samþykki sitt fyrir þátttöku. 

Hann þekkir höfund vel og hefur unnið náið með honum, því þótti honum sjálfsagt að taka 

þátt í þessari rannsókn. Hann hefur kennt við Bjarkarskóla í tæplega 30 ár og er þetta annar 

veturinn í röð sem hann styðst við rafbókina til kennslu. Viðtalið var tekið eftir kennslustund 

þann 10. október 2019 í einu fundarherbergi skólans. Viðmælandinn fékk sjálfur að ákvarða 

staðinn en hann var beðinn um að velja rólegt umhverfi þar sem honum liði vel og litlar líkur á 

truflun. Notast var við hljóðupptöku á meðan viðtalinu stóð til að hafa samtalið sem eðlilegast. 

Viðtalinu var komið í ritað form samdægurs og var samanlagt fimm blaðsíður. Því næst var 

viðtalið kóðað og greint í efnisflokka. Efnisflokkarnir voru þemagreindir með þemagreiningu 

Braun og Clarke (Braun og Clarke, 2006). Spurningalisti fyrir viðtalið var settur saman af 

höfundi (sjá Mynd 5). Miðað var við sjö spurningar en allar voru þær afar opnar og því gafst 

gott svigrúm fyrir frekari undirspurningar. Spurningarnar sneru allar að skoðun kennarans og 

upplifun hans af notkun rafbókarinnar.  
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Mynd 6. Spurningalistinn sem stuðst var við í einstaklingsviðtali við kennara í Bjarkarskóla. 
 

5.3 Siðferðileg álitamál 
Höfundur sá ekki ástæðu til að tilkynna verkefnið til persónuverndar þar sem ekki er um 

persónurekjanleg gögn að ræða. Nemendurnir sem tóku þátt voru allir orðnir 18 ára gamlir 

þegar könnunin fór fram og þar með var foreldrum nemenda ekki tilkynnt um hana. Nemendur 

voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og fengu þeir tækifæri til að íhuga þátttöku sína og 

afþakka hana. Samtals voru þrír nemendur sem afþökkuðu eins og minnst var á hér á undan. 

Einnig var skólameistari Bjarkarskóla upplýstur um tilgang rannsóknarinnar og gaf hann 

skriflegt upplýst samþykki sitt fyrir henni. Kennari nemendanna veitti einnig skriflegt upplýst 

samþykki fyrir könnuninni. 

 

Spurningalisti fyrir einstaklingsviðtal 

1. Hvernig hefur þér fundist ganga að nota bókina? 
2. Hvernig finnst þér nemendum almennt ganga að nota bókina? 
3. Hverjir finnst þér vera helstu kostir bókarinnar? En gallar? 
4. Hverju í bókinni myndir þú vilja breyta? 
5. Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við bókina? 
6. Hvernig finnst þér nemendurnir tala um bókina? 
7. Ef að bókin myndi bjóða upp á íslensk kennslumyndbönd myndir þú nota þau? 
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6 Niðurstöður 

6.1 Námsefni í lífeðlisfræði í nokkrum framhaldsskólum 
Í Töflu 1 má sjá námsefni þeirra framhaldsskóla sem kannaðir voru. Lista yfir námsefni fram-

haldsskólanna má sjá í Viðauka Á. 

Tafla 1. Námsefni framhaldsskólanna ásamt áföngum þar sem námsefnið er notað. 

Námsefni Skóli Áfangi 
Líffræðibókin – 
rafbók 
(Katrine Hulgard og 
Caroline-Marie 
Vandt Madsen) 

Kvennaskólinn í Reykjavík 
Flensborgarskólinn í 
Hafnarfirði 
Menntaskólinn á Egilsstöðum 

LÍFF3LE05 Lífeðlisfræði  
 
LÍFF3LE05 Lífeðlisfræði 
LÍFF2NH05 Næring og hreyfing 

Inquiry into Life 
(Silvia S. Mader og 
Michael 
Windelspecht) 

Menntaskólinn í Reykjavík 
Verslunarskóli Íslands 

LÍFF3CL08 Lífeðlisfræði 
LÍFF2LE05 Lífeðlisfræði 

Lífeðlisfræði 
(Örnólfur Thorlacius) 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 
Menntaskólinn á Egilsstöðum 
Borgarholtsskóli 
Menntaskólinn við Sund 
Menntaskólinn á Akureyri 

LÍFF3LE05 Lífeðlisfræði 
LÍFF3LE05 Lífeðlisfræði 
LÍF2A05 Lífeðlisfræði 
LÍFF2BL05 Boðskipti lífvera 
LÍFF2LE05 Lífeðlisfræði 

Introduction to the 
Human Body 
(Gerard J. Tortora og 
Bryan H. Derrickson) 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
Fjölbrautaskólinn við Ármúla 
Menntaskólinn í Hamrahlíð 

LÍOL2IL05 Líffæra- og lífeðlisfræði 
LÍOL2IL05 Líffæra- og lífeðlisfræði 
LÍFF 2BB05 Lífeðlisfræði 
LÍFF 3CL05 Líffæra- og lífeðlisfræði 

Líffæra- og 
lífeðlisfræði  
(Regína 
Stefánsdóttir þýddi) 

Menntaskólinn á Tröllaskaga LÍOL2IL05 Líffæra- og lífeðlisfræði 

 

Haft var samband við fjóra menntaskóla í gegnum tölvupóst þar sem ekki fundust bókalistar á 

vefsetrum skólanna. Í svörunum sem bárust frá kennurum skólanna taka þeir fram að þeim 

þykir erfitt að nálgast nýlegt efni á íslensku í lífeðlisfræði. Í svari frá einum kennara sem notar 

bókina Lífeðlisfræði eftir Örnólf Thorlacius tekur hann fram að „líffræðikennarar væru til í að 

nota aðra bók, hún er komin til ára sinna, en það er bara ekkert annað í boði á íslensku“. Í öðru 

svari tekur kennarinn fram að hann styðst mikið við myndskeið frá vefsetrinu YouTube. Telur 

hann það dýpka skilning nemenda á náminu. Hann tekur þó einnig fram að „þessi myndbönd 

eru reyndar á ensku og því takmarka ég notkun þeirra“. 
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6.2 Notkun Líffræðibókarinnar í lífeðlisfræði 
Efnisflokkarnir sem greindir voru út frá rituðum svörum nemenda voru þrír: Kostir, Gallar og 

Athugasemdir. Undir hverjum flokki eru þemu sem greind voru út frá svörunum. Í síðasta 

flokknum, Athugasemdir, eru mun færri svör en í þeim fyrri. Ástæðan er að sú spurning var 

valkvæð og einungis þeir sem höfðu eitthvað til málanna að leggja svöruðu henni. Hafa skal í 

huga að sameiginlegur fjöldi nemenda fer yfir 39 í báðum efnisflokkunum en það er vegna þess 

að sumir nemendur nefndu fleiri en eitt atriði í svörum sínum. 

Tafla 2. Efnisflokkurinn Kostir ásamt þemum innan flokksins. Einnig má sjá fjölda nemenda 
sem nefndu hvert þema. 

Kostir Fjöldi nemenda 

Auðvelt að fletta upp hugtökum 13 

Rafbók sem er aðgengileg í snjalltæki  10 

Tekur ekki mikið pláss í töskunni/er ekki þung 12 

Skýr og góð uppsetning 7 

Góðar skýringarmyndir 4 

Hægt að yfirstrika aðalatriði og bæta inn glósum 4 

Ítarlegar upplýsingar 3 

Rafbókin er umhverfisvæn 2 

 

Tafla 3. Efnisflokkurinn Gallar ásamt þemum innan flokksins. Einnig má sjá fjölda nemenda 
sem nefndu hvert þema. 

Gallar Fjöldi nemenda 

Óskýr og illa uppsett 22 

Erfitt að fletta upp hugtökum 10 

Einungis aðgangur í 6 mánuði 9 

Óþægilegt að lesa rafbækur 5 

Of lítið af efni 3 

Tekur of langan tíma að skrá sig inn  2 
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Tafla 4. Efnisflokkurinn Athugasemdir ásamt þemum innan flokksins. Einnig má sjá fjölda 
nemenda sem nefndu hvert þema. 

Athugasemdir Fjöldi nemenda 

Bókin er of rýr 2 

Væri gott að hafa myndskeið til útskýringar 2 

Að nálgast bókina án þess að vera í netsambandi 2 

Vantar kafla sem fjallar um bein 1 

 

Hér má sjá niðurstöður könnunarinnar og dreifingu svara við hverri spurningu sem byggði á 

kvarða. 

 
Mynd 7. Svör nemenda. X-ásinn sýnir kvarða frá einum upp í tíu. Einn er versta einkunnin, 

tíu sú besta. Y-ásinn sýnir fjölda nemenda. 
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Mynd 8. Svör nemenda. X-ásinn sýnir kvarða frá einum upp í tíu. Einn táknar „mjög 

ólíklegt“, tíu táknar „mjög líklegt“. Y-ásinn sýnir fjölda nemenda. 

 

 
Mynd 9. Svör nemenda. X-ásinn sýnir kvarða frá einum upp í tíu. Einn táknar „mjög 

ólíklegt“, tíu táknar „mjög líklegt“. Y-ásinn sýnir fjölda nemenda. 
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Mynd 10. Svör nemenda. X-ásinn sýnir kvarða frá einum upp í tíu. Einn táknar „mjög 

ólíklegt“, tíu táknar „mjög líklegt“. Y-ásinn sýnir fjölda nemenda. 

 

 
Mynd 11. Svör nemenda. X-ásinn sýnir kvarða frá einum upp í tíu. Einn táknar „mjög 

ólíklegt“, tíu táknar „mjög líklegt“. Y-ásinn sýnir fjölda nemenda. 
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Mynd 12. Dreifing svara. Einungis þrír svarmöguleikar voru í boði. Má sjá lit hvers 

möguleika í skífuritinu. 

 

6.3 Viðtal við kennara  
Notkun Líffræðibókarinnar, rafbók frá INÐÚ, er nú til prófunar í Bjarkarskóla við líffræði-

kennslu. Annan veturinn í röð kennir Davíð bókina og hefur ýmislegt um hana að segja. Hann 

telur einn helsta kost bókarinnar einfaldlega vera aðgengileika hennar á netinu. Nemendur 

þurfi þar af leiðandi ekki að bera bókina með sér í skólann og þeir geti nálgast hana hvort sem 

er í síma eða tölvu. Netsamband er í öllum byggingum skólans og því geti nemendur 

auðveldlega nálgast bókina hvar sem er innan veggja hans. Einnig telur Davíð það vera mikinn 

kost að geta breytt og lagað texta auðveldlega án þess að þurfa að prenta nýja bók. Viðmótið 

þykir honum þægilegt og auðvelt að vinna með og er opinn fyrir því að halda áfram að nota 

efni á þessu formi frekar en að fara aftur að nota útprentaðar bækur. 

Davíð lagði einnig áherslu á mikilvægi tungumálsins. Rafbókin er öll á íslensku og telur 

hann afar mikilvægt að nemendur geti tileinkað sér íslensk hugtök í líffræði. Þá geti nemendur 

rætt um námsefnið án þess að tungumálið standi í vegi þeirra. 

Davíð: [...] mér finnst það skipta máli að [nemendur] geti talað um 

líffræðileg málefni á íslensku og að [þeir] viti líffræðileg heiti á íslensku. 

Þau verða ekki til nema þau séu kennd í skólanum [...] þetta er bara 

partur af því að halda tungumálinu okkar við. 

Það dugar þó varla að hafa heitin á íslensku heldur þarf íslenskan að vera málfræðilega rétt. 

Davíð talar um að hafa áður notað aðra rafbók sem var á íslensku sem honum þótti góður 

kostur. Sú bók fannst honum þó ekki nægilega vel skrifuð þar sem mikið var af innsláttar- og 

stafsetningarvillum sem honum þótti draga námsefnið niður og gera það fráhrindandi. Þar á 
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undan notaði hann bókina Lífeðlisfræði eftir Örnólf Thorlacius sem honum þótti afar góð hvað 

snertir íslenskuna en úrelt hvað varðar námsefnið sjálft. 

Davíð talaði um að þó að honum þætti íslenskan mikilvæg í náminu þá setti hann ávallt 

ensku heitin með í efnið sem hann lætur nemendur fá. Það gerir hann til að auðvelda þeim að 

rannsaka efnið nánar á vefnum. Honum finnst nemendurnir eiga auðveldara með að leita að 

hugtökum og rannsaka þau nánar á ensku en á íslensku.  

Davíð minntist líka á að hann notaði ýmiss konar myndbönd í sinni kennslu. Helst nálgast 

hann þau á vefsetrinu YouTube en hann er mjög gagnrýninn á myndböndin sem hann notar. 

Honum þykir mikilvægt að þau séu skýr, einföld og hnitmiðuð. Öll myndböndin eru á ensku og 

talar hann um að ef íslensk myndbönd stæðu til boða myndi hann tvímælalaust nýta þau 

frekar. Hann leggur einnig áherslu á myndefni í sinni kennslu, bæði lifandi myndir og 

kyrrmyndir, og tekur fram að það sé nauðsynlegt að hafa góðar skýringarmyndir í líffræði-

kennslu. 

Davíð: [...] það að hafa aðgang að myndefni var algjör bylting í 

líffræðikennslu, það breytti mjög miklu [...] það skiptir verulegu máli í 

þessu námi, bara öllu máli [...] það er mikilvægt að myndefnið sé skýrt 

upp sett og með góðu letri, ekki of smáu. 

Þegar kemur að gagnvirkum verkefnum og námsmati minnist Davíð á að hann myndi vilja hafa 

stuttar kannanir eða verkefni eftir hvern kafla þar sem nemendur gætu kannað hvar þeir 

standa. Honum þætti gott að hafa verkefnin opin og aðgengileg fyrir nemendur svo að þeir 

geti leyst þau þegar þeim hentar og fengið niðurstöður samstundis. Þá leggur hann áherslu á 

að verkefnin þyrftu þó að vera fjölbreytt og mættu ekki vera eins eftir hvern kafla. 
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7 Námsvefurinn 

Þó að skilningur á hugtakinu „bók“ virðist vera að breytast eins og kom fram hér á undan 

(Nelson, 2008), kýs höfundur að styðjast fremur við hugtakið „námsvefur“ um námsefnið sem 

hér er lagt fram. Telur hann það hugtak víðara og gefa til kynna aðra nálgun eða leið að 

námsefninu heldur en hugtakið „rafbók“. Hafa ber þó í huga að námsvefurinn gæti flokkast 

sem rafbók vegna þeirrar þróunar sem hefur orðið eða á eftir að verða á hugtakinu. 

Við hönnun og uppsetningu á Líffræðivefnum – Námsefni í lífeðlisfræði á framhaldsskóla-

stigi var stuðst við valin hönnunarlíkön og námskenningar sem fjallað var um í upphafi 

greinargerðar. Höfundur studdist við þrjú þrep hönnunarferlis á gagnvirku efni sem lýst er í 

bókinni Interactivity by Design. Þar eru settar fram gagnlegar ábendingar sem auðvelda 

hönnuði verkið (Kristof og Satran, 1995). Einnig var horft til níu þátta í hönnunarlíkani Kemp 

og félaga hans (Morrison o.fl., 2019). Höfundur beindi sjónum jafnframt að TPACK-líkaninu og 

DigCompEdu-líkaninu sem lýsa ásamt fleiru stafrænni hæfni kennara. Þau líkön draga fram 

mikilvægi þess að endurskoða kennsluhætti reglulega og bjóða upp á gagnlegar leiðir til að líta 

á innleiðingu tækni í skólastarf (Koehler og Mishra, 2009). Skjáskot af efni vefsins eru birt í 

sérstöku skjali sem fylgja mun þessari greinargerð við skil. 

7.1 Uppsetning 
Ákveðið var að setja vefinn upp í vefkerfinu Wordpress. Vefkerfið er auðvelt í notkun og hentar 

vel við uppsetningu á námsefninu. Nokkrar áskriftarleiðir eru í boði hjá Wordpress allt eftir því 

hvert markmið vefhönnuðar er. Höfundur ákvað að velja áskrift að Wordpress sem gefur færi 

á að nýta ýmiss konar þætti sem ekki eru í boði í gjaldfrjálsri áskrift, til dæmis þann möguleika 

að hafa gagnvirk verkefni. Borga þarf um 25 þúsund krónur á ári til að viðhalda þeirri áskrift.  

Öll forritun og vinna að uppsetningu var framkvæmd af höfundi. Stuðst var við aðstoðavef 

á vegum Wordpress sem kom að góðum notum fyrir byrjendur í vefgerð. Það er mikil vinna 

sem liggur að baki námsvefsins en höfundur hóf uppsetningu hans í nóvember 2019 og vann í 

fáeinar klukkustundir á viku við lagfæringu og forritun fram í apríl. Almennt séð gekk upp-

setning vel en það komu þó tímabil þar sem höfundur lenti á vegg með ýmis atriði. Allt náðist 

þó að leysast á endanum. 

Við val á tilbúnu sniðmáti gekk höfundur úr skugga um að sniðmátið hentaði í hvers kyns 

snjalltækjum og þó einkum síma eða spjaldtölvu. Sniðmátið sem varð fyrir valinu var valið þar 

sem það þótti einfalt og notendavænt. Höfundi þótti mikilvægt að uppsetningin skýr og 

aðgengileg og ákvað því að setja efnisyfirlitið hægra megin á vefnum þar sem það er ávallt 

aðgengilegt sama á hvaða opnu einstaklingur er. Þannig hafa notendur yfirlit yfir efnið á 

meðan á lestri eða hlustun stendur (sjá Viðauka D).  
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7.2 Efnisval 
Þegar kom að efnisvali var ákveðið að semja kafla um loftskipta- og blóðrásarkerfið þar sem 

höfundur þekkir efnið vel og sér ýmsa möguleika fyrir sér í tengslum við það. Einnig er auðvelt 

að tengja efnið reynsluheimi nemenda. Loftskipta- og blóðrásarkerfið er efni sem flestir 

kannast við og nemendur geta vonandi séð námsefnið fyrir sér án mikillar fyrirhafnar. Einnig 

var kaflinn valinn með það í huga að geta sýnt nokkur dæmi um verklegar æfingar sem tengjast 

efninu, verkefni á borð við krufningar á líffærum úr brjóstholi. Höfundur hefur kennt efnið 

áður og veit því hvað skuli helst leggja áherslu á og hvaða þrepum er vert að ná til að hægt sé 

að meta árangur nemenda.  

Kafað verður nokkuð djúpt í efnið en þó ekki um of. Hægt væri að kenna heilan áfanga sem 

fjallaði eingöngu um loftskipta- og blóðrásarkerfið en í þessum kafla er gert ráð fyrir að 

kennarar hafi um tvær vikur til að fara í efnið sé gert ráð fyrir fjórum 60 mínútna löngum 

kennslustundum á viku. Af þeim tíma er gert ráð fyrir tvöföldum verklegum tíma í krufningu. 

7.2.1 Myndefni og hljóð 

Kyrrmyndir námsvefsins eru hannaðar af höfundi með forritinu BioRender. Forritið er gjald-

frjálst og gefur notendum leyfi til að búa til myndir og nota þær á eigin vegum. Hins vegar þarf 

að borga gjald ef um birtingu í gróðaskyni er að ræða, til dæmis ef höfundur rukkar fyrir notkun 

námsvefsins. Höfundur hyggst nota myndirnar þar til fengist hefur fjármagn fyrir frekari þróun 

vefsins. Vonast er til þess að geta hannað og búið til myndefni á eigin vegum. Myndirnar voru 

valdar af nákvæmni og séð var til þess að þær væru einfaldar en skýrar (sjá Viðauka E). Einnig 

var þess gætt að hafa þær hæfilega margar og í góðum gæðum þannig þær varpi skýru ljósi á 

efnið. Nemendur geta stækkað þær og þysjað inn á smáatriði til að skoða þau nánar. 

Boðið verður upp á þrívíddarlíkön þegar við á, til dæmis af hjarta í undirkaflanum sem 

fjallar um byggingu þess. Notendur vefsins ættu að geta skoðað líkanið frá öllum 

sjónarhornum og jafnvel farið inní það þegar við á. Þrívíddarlíkönin eru sótt á vefsetrið 

Sketchfab en þar býðst notendum að deila líkönum sín á milli gjaldfrjálst. Höfundur hafði 

hvorki tíma né hæfileika til að hanna og setja upp eigin þrívíddaríkön og því var stuðst við þessa 

veflausn. Hvert líkan er merkt höfundi þess og ef smellt er á nafn höfundar er hægt að kanna 

fleiri líkön hönnuð af honum (sjá Viðauka G).  

Einnig þykir höfundi mikilvægt að bjóða upp á stutt myndskeið á íslensku til útskýringar við 

lok hvers undirkafla. Slíkar kennslumyndir krefjast mikillar vinnu og fjármagns og því miður sér 

höfunur ekki fram á að geta búið þær til að svo stöddu. Ýmis myndskeið á ensku má þó finna 

á vefsetrinu YouTube sem eru afar góð og yfirgripsmikil. Tenglar á slík myndbönd munu vera 

til staðar á námsvefnum og geta lesendur nýtt sér þau ef það hentar. Þannig geta notendur 

einnig séð hvernig myndskeið höfundur sér fyrir sér að útbúa seinna meir.  
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Hins vegar má hæglega útbúa einfaldari myndbúta þar sem kennari útskýrir efni kaflans á 

töflu eða í tölvu. Slíkar myndir eru töluvert auðveldari í framkvæmd og verður ein slík í boði á 

námsvefnum. Þar má sjá höfund útskýra lífeðlisfræðina sem liggur að baki inn- og útöndunar 

(sjá Viðauka Ð). Höfundur nýtti kennslustofu í Bjarkarskóla, notaði eigin búnað við upptöku og 

nýtti forritið iMovie við vinnslu á því. Við undirbúning var stuðst við ýmis myndskeið sem finna 

má á vefsetrinu YouTube. Skýringarmyndin sem teiknuð er í myndskeiðinu er fengin frá 

notanda sem kallast Ninja Nerd Science. Notandinn sérhæfir sig í kennslumyndböndum sem 

fjalla um flókna líffræðilega ferla og fékk höfundur innblástur frá honum. Með því að bjóða 

upp á slíkt skýringarefni væri jafnvel hægt að biðja nemendur um að horfa á það áður en 

kennsla hefst sem gæfi kennara tækifæri til að kafa dýpra í efnið eða láta nemendur fást við 

verkefni í kennslustundum í anda vendikennslu.  

Ástæðan fyrir því að höfundur leggur mikla áherslu á myndefni og gæði þess í námsefni er 

sú að sýnt hefur verið fram á að að slíkt efni getur aukið skilning nemenda á flóknum ferlum, 

aukið jákvæðni þeirra í garð námsefnisins og jafnvel hjálpað nemendum að yfirfæra nýja 

þekkingu og setja efnið í víðara samhengi (Kareem, 2018; O‘Day, 2007). Þá er nálgun að efninu 

einnig orðin fjölbreyttari og mætir vonandi þörfum nemenda betur heldur en ef eingöngu um 

texta væri að ræða. 

Hljóðskrár voru teknar upp og unnar með forritinu Reaper. Notaður var hágæða hljóðnemi 

með hljóðsíu (e. pop filter) ásamt einangrandi skilrúmi sem umkringdi upplesara. Þannig voru 

gæði hljóðs tryggð eftir bestu getu. Einstaklingur ótengdur verkinu að öðru leyti las upp fyrri 

hluta námsefnisins (kafla 1 og 2) en höfundur sá sjálfur um upplestur á síðari hluta (kafla 3 og 

4). Það þótti mikilvægt að hafa tvær ólíkar raddir, annars vegar karlmannsrödd og hins vegar 

kvenrödd til að auka fjölbreytni. Engar greiðslur þurfti að inna af hendi fyrir hljóðupptökuna 

og hún var framkvæmd í heimahúsi. 

7.3 Efnisgrind 
Við samsetningu og vinnslu á námsefninu var stuðst við eftirfarandi líffræðibækur: Inquiry Into 

Life (15. útgáfa) eftir Sylvia S. Mader og Michael Windelspecht og Campell Biology (11. útgáfa) 

eftir Jane B. Reece o.fl. Þar sem bækurnar eru á ensku var stuðst við Íðorðabanka stofnunar 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum þegar á þurfti að halda. Textinn var saminn af höfundi 

með það að markmiði að hafa hann hnitmiðaðann og skýran. Faglegur yfirlesari sá um yfir-

lestur vegna málfars til að ganga úr skugga um gæði þess. 

Uppsetning efnisins var skipulögð af kostgæfni og var gætt að því að hver kafli byggði á 

þekkingu á undanförnum kafla. Einnig þótti höfundi mikilvægt að hafa kaflana stutta og 

hnitmiðaða. Efnisyfirlit má sjá í Töflu 5. 
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Tafla 5. Efnisyfirlit kaflans Loftskipta- og blóðrásarkerfið á námsvefnum. 

Loftskipta- og blóðrásarkerfið 

1. Lungu 

1.1 Brjósthol og lungu 

1.2 Inn- og útöndun 

1.3 Rúmtak lungna 

1.4 Loftskiptaflötur  

1.5 Loftskipti 

     1.5.1 Blóðrauði 

     1.5.2 Flutningur koltvíoxíðs með blóði 

2. Hjarta 

2.1 Bygging hjartans 

 2.1.1 Hjartaþræðing 

2.2 Hringrás blóðs 

2.3 Samdráttur hjartans 
2.4 Púls og slagmagn 

3. Blóðæðakerfi 

3.1 Bygging æðaveggja  

3.2 Háræðar 

3.3 Flæði blóðs til hjarta 

3.4 Blóðþrýstingur 

4. Blóð  

4.1 Samsetning blóðs 

4.2 Rauð blóðkorn  

     4.2.1 Myndun rauðra blóðkorna 

     4.2.2 Örlög rauðra blóðkorna 

     4.2.3 Blóðflokkar 

4.3 Hvít blóðkorn 

4.4 Blóðflögur 

     4.4.1 Blóðstorka 
 

 

7.4 Gagnvirkar hugmyndir 
Það eru ótal margar hugmyndir sem höfundur sér fyrir sér að framkvæma á námsvefnum en 

við vinnslu á honum hefur komið í ljós að flestar þeirra eru óframkvæmanlegar í bili sökum 

skorts á fjármagni. Það er ósk höfundar að ráðast í verkið einn daginn en það verður að bíða 

betri tíma. Hér verða hugmyndirnar ræddar og fjallað verður um tilgang þeirra og notagildi.  

7.4.1 Styrking læsis og hugtakalesturs 

Eins og fram hefur komið eru þættirnir læsi og hugtakalestur mikilvægir þegar kemur að námi 

í líffræði eða öðrum náttúruvísindum. Læsi ungmenna hefur aftur á móti farið versnandi 

síðastliðin ár og eru þau að meðaltali verr stödd en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019). Í ályktun Íslenskrar málnefndar (2019) er bent 

á mikilvægi þess að ungmenni hafi greiðan aðgang að hjálpargögnum sem aðstoðai þau við að 

styrkja íslenskukunnáttu sína.  

Í ljósi þessara staðreynda þykir höfundi mikilvægt að hugtök sem notuð eru á námsvefnum 

séu sem skýrust og aðgengi að nánari útskýringum greitt. Svo dæmi sé tekið sér höfundur fyrir 

sér að hægt sé að smella á hugtak í texta námsvefsins og við það birtist nánari útskýring á því. 

Höfundur kynntist þessari nálgun í lesbrettinu (e. eBook) Kindle. Í slíkum lesbrettum er hægt 
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að smella á hvaða orð sem er og fá skilgreiningu á því. Með því að bjóða upp á þennan kost 

þurfa nemendur ekki að fara út fyrir námsefnið til að afla sér frekari þekkingar á hugtökum 

sem þarna koma fyrir. Þá ætti enskt heiti hugtaksins að birtist samhliða útskýringunni (sjá 

Viðauka É). Hafi nemendur áhuga á að kynna sér það nánar á erlendum síðum geta þeir slegið 

það inn í leitarvél. Jafnframt kæmi sér vel fyrir nemendur ef útbúinn yrði orðalisti og látinn 

fylgja hverjum kafla. Þar ættu nemendur að sjá útskýringu á hverju hugtaki sem notað er í 

kaflanum og ef smellt yrði á það myndu birtast leitarniðurstöður yfir þær efnisgreinar þar sem 

hugtakið kemur fyrir. 

Enn fremur verður hægt að fletta upp einstaka hugtökum í leitarglugga á námsvefnum. 

Þær efnisgreinar sem innihalda hugtakið birtast þá í niðurstöðum leitarinnar. Færslur vefsins 

verða einnig flokkaðar og merktar með efnisorðum (e. tags) til að auðvelda leit. Í niðurstöðum 

könnunarinnar sem lögð var fyrir tvo bekki í Bjarkarskóla tekur hluti svarenda fram að erfitt sé 

að fletta upp hugtökum í rafbókinni sem nemendur nota í sínu námi. Ástæðan sé meðal annars 

sú að ekki er tekið tillit til mismunandi beygingarmynda orðanna. Þetta er atriði sem höfundi 

þykir mikilvægt að sé í lagi og nemendur ættu að geta slegið inn hugtakið í hvaða beygingar-

mynd sem er og fengið upp viðeigandi efnisgreinar.  

7.4.2 Fjölbreytt nálgun 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að námsárangur nemenda eykst með fjölbreyttari nálgun að 

námsefninu og ólíkum kennsluháttum (Ingvar Sigurgeirsson, 2004). Höfundur telur mikilvægt 

að námsefnið nái að mæta mismunandi þörfum nemenda og áætlar að ýmsar leiðir séu færar 

til að ná því marki. Sem dæmi sér höfundur fyrir sér að hver nemandi geti stofnað sér sinn 

persónulega aðgang að námsvefnum líkt og eigið eintak af prentaðri námsbók. Þar hefðu 

nemendur yfirlit yfir glósurnar sínar, undirstrikuð atriði, uppáhalds myndskeið og þar fram eftir 

götum. 

Í stað þess að einungis lesa texta vefsins sér höfundur fyrir sér að hann megi nálgast á 

ólíka vegu. Nemendur gætu valið texta úr námsefninu og lýst hann upp með undirstrikun eða 

lit. Inni á þeirra persónulega aðgangi væri svo síða með yfirliti yfir allan merktan texta. 

Nemendur gætu þannig undirstrikað þau atriði sem talin eru áhugaverð eða mikilvæg í náminu 

og átt greiðan aðgang að þeim á einum stað. Auk þess gætu nemendur sett inn minnispunkta 

eða athugasemdir við hverja efnisgrein. Höfundur kynntist þeirri aðferð hjá í forritinu Preview 

og hefur slík glósuaðferð reynst honum afar vel. Nemendur geta þar með glósað jafnóðum og 

þeir lesa. Þá væri hægt að bjóða nemendum að deila glósum sín á milli í gegnum námsvefinn.  

Ljóst er að með þessari aðferð er ætlast til þess að nemendur lesi textann en höfundur vill 

einnig bjóða nemendum upp á að hlusta á efni kaflans. Þeir nemendur sem eiga erfitt með 

lestur eða eru lesblindir geta þar af leiðandi hlustað á námsefnið í stað þess að lesa. Höfundur 
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leggur áherslu á að hljóðskráin sé í góðum gæðum og að textinn sé ekki lesinn upp af talgervli 

(e. speech synthesizer) heldur lesinn upp af einstaklingi með góðan framburð svo hægt sé að 

tryggja jafnt og gott flæði. Jafnframt telur höfundur það mikilvægt að nemendur geti breytt 

leturgerð, leturstærð og lit á bakgrunni. Hver og einn getur þannig sniðið textann að sínum 

þörfum en rannsóknir hafa sýnt fram á að sú nálgun geti auðveldað nemendum að tileinka sér 

námsefnið (Cavanaugh og Cavanaugh, 2002).  

7.4.3 Upprifjunarverkefni 

Líkt og kom fram í niðurstöðum könnunar sem lögð var fyrir nemendur Bjarkarskóla er ljóst að 

margir þeirra sjá fyrir sér að nýta gagnvirk verkefni í lok hvers kafla væru þau í boði. Á 

námsvefnum má finna stutt upprifjunarverkefni byggð á krossaspurningum. Hvert verkefni 

snýst um efni eins kafla og eru þau samtals fjögur. Nemendur geta leyst verkefnin eins oft og 

þeim hentar og fengið niðurstöður um leið og þeim er lokið. Þar geta þeir séð hvaða 

spurningum var svarað rangt og hvaða svarmöguleiki var réttur (sjá Viðauka H). 

Einnig er að finna gagnvirk minnisspjöld á námsvefnum þar sem hvert spjald sýnir eitt 

hugtak. Nemendur geta reynt að skilgreina hugtakið upp á eigin spýtur og síðan ýtt á spjaldið 

til að sjá skilgreiningu þess. Öll hugtökin eru að finna í efni námsvefsins og geta minnisspjöldin 

því reynst góð upprifjun við lok lesturs á öllu efninu (sjá Viðauka I). 

7.4.4 Myndefni 

Eins og fram hefur komið er myndefni gríðarlega mikilvægt í líffræðinámi og getur það 

auðveldað nemendum að tileinka sér ný hugtök og ferla (Kareem, 2018; O‘Day, 2007). Oft 

þurfa nemendur að læra ákveðin heiti sem fylgja skýringarmyndum til að átta sig á hvernig 

fyrirbærið sem lýst er á myndinni starfar (Watson og Lom, 2008). Til að aðstoða nemendur við 

að tileinka sér slíkar skýringarmyndir væri hægt að bjóða upp á gagnvirkar æfingar þar sem 

þeir fá tækifæri til að færa atriði inn á myndirnar eða merkja atriði inn á þær eins og við á. 

Nemendur draga þá heitin eða hugtökin á réttan stað á myndinni, síðan mætti smella á 

skjáhnapp til að athuga hvort að heitunum sé rétt raðað. Nemendur fengju þannig tækifæri til 

að kanna árangur sinn og bæta úr svörum sínum samstundis í stað þess að þurfa að bíða eftir 

því að kennari fari yfir verkefnið.  

7.4.5 Tölvuleikir 

Leikjavæðing (e. gamification) náms hefur aukist töluvert síðastliðin ár með aukinni tækni-

þróun. Tölvuleikir leika til að mynda stórt hlutverk í lífi margra og eru afar vinsælir meðal 

ungmenna. Þessa auknu vinsældir tölvuleikja geta haft það í för með sér að nemendur verði 

almennt opnir fyrir þeirri hugmynd að leikjavæða námsefni. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að 
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tölvuleikir geta ýtt undir áhuga meðal nemenda og dýpkað skilning þeirra á námsefninu 

(Chapman og Rich, 2018). 

Höfundur sér fyrir sér að bjóða upp á afar einfalda tölvuleiki á námsvefnum í tengslum við 

hina ýmsu efnisþætti, til dæmis í tengslum við blóðflokka. Nemendur væru þá í hlutverki 

hjúkrunarfræðings sem tekur blóðsýni úr nokkrum mismunandi sjúklingum. Nemendur þyrftu 

að meðhöndla blóðsýnið á réttan hátt til að ákvarða hvaða blóðflokki sjúklingurinn tilheyrir. 

Einnig þyrftu þeir að ákvarða úr hvaða blóðflokkum sjúklingur þeirra má taka við blóði eftir að 

sýnið hefur verið greint. Þannig fá nemendur tækifæri til að æfa ákveðin vinnubrögð og beita 

þekkingu sinni á efnið. Höfundur fékk hugmyndina frá enskum leik sem hannaður var af Nobel 
Media. Á námsvefnum má finna tengil að þeim leik sem byggir á sömu hugmyndafræði. 

Nemendur fá þannig tækifæri til að kynnast því hvernig blóðflokkar eru greindir út frá blóðsýni. 

Einnig væri hægt að gera tölvuleik þar sem nemendur fara í gagnvirkt ferðalag um 

loftskipta- og blóðrásarkerfið. Leikmaður nemenda væri þá eitt rautt blóðkorn sem byrjar 

ferðina við loftskiptaflötinn í lungunum. Þar þurfa nemendur að láta rauða blóðkornið gefa frá 

sér og taka til sín rétt efni til að geta haldið áfram á næsta áfangastað. Leikurinn myndi þá 

byggja á flæði blóðs um blóðrásarkerfið og þyrftu öll ferli að ganga rétt fyrir sig til að leiknum 

yrði lokið. Væri tekið við röngum efnum eða þeim sleppt frá rauða blóðkorninu myndi leikurinn 

lýsa því sem gæti gerst í líkamanum þegar ferlið gengur ekki rétt fyrir sig. Nemendur fá þá að 

gera mistök og draga af þeim lærdóm sem er í anda atferliskenningarinnar (Brown og Green, 

2016).  

Önnur útfærsla sem höfund langar að framkvæma er svokallað geimkapphlaup (e. space-

race). Á vefsetrinu Socrative er boðið upp á slíkan möguleika og væri hægt að hanna verkefni 

í anda þess á námsvefnum. Kennari býr þá til stutta könnun eða verkefni á vefnum og 

nemendur skrá sig þar nafnlaust inn í opna kennslustofu á honum. Nemendur geta annað 

hvort unnið saman eða unnið sjálfstætt. Hver nemandi eða hópur birtist upp á töflu sem lítil 

geimflaug og eru þær ólíkar á litin eftir keppendum. Allar geimflaugar byrja á sama stað en 

eftir því sem nemendur leysa verkefnið og gera það rétt flýgur hún áfram yfir skjáinn. 

Nemendur geta þannig séð árangur sinn og stöðu miðað við aðra í hópnum án þess að vita 

hver á hvaða geimflaug.  

7.5 Verkefni sem byggja á upplýsingatækni 
Á námsvefnum verður hugmyndabanki aðgengilegur fyrir kennara og nemendur. Sá banki mun 

geyma tillögur að verkefnum eða kennsluaðferðum sem byggja á upplýsingatækni. Ástæðan 

fyrir því að höfundur telur að slíkur banki ætti ekki einvörðungu að vera aðgengilegur fyrir 

kennara heldur líka nemendur er sú að með þeim hætti geta nemendur öðlast skilning á 

tilgangi með aðferðum sem þeir eiga að beita eða hugsun að baki verkefnum. Þá er möguleiki 
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á að þeir átti sig betur á til hvers er ætlast af þeim í hverju verkefni eða hverri kennslustund 

og hver ávinningurinn af vinnu þeirra gæti orðið. Hér verða nokkrar hugmyndir ræddar sem 

verða aðgengilegar í hugmyndabankanum (sjá Viðauka F). 

7.5.1 Verklegar æfingar 

Líffræðikennsla byggir að mörgu leyti á verklegum æfingum. Þar fá nemendur tækifæri til að 

taka virkan þátt í kennslustundinni og læra af eigin upplifun og reynslu. Slíkar æfingar eru ein 

forsenda þess að nemendur geti tileinkað sér ákveðinn skilning á texta. Jafnframt eru verklegar 

æfingar mikilvægar þar sem þær auka virkni nemenda og gefa þeim tækiæri til að endurskoða 

eigin hugmyndir og móta þær á nýjan leik (Hafþór Guðjónsson, 2011). Slík endursmíði er í anda 

hugsmíðahyggju. 

Verklegar æfingar í líffræði geta verið afar fjölbreyttar, sem dæmi má nefna krufningar á 

lífverum, athugun á rúmtaki lungna, könnun hreyfigetu á ólíkum liðamótum, blóðþrýstings-

mælingar, viðbragðsmælingar og ýmislegt fleira. Hér verður krufning á líffærum úr brjóstholi 

svína tekin sem dæmi um verklega æfingu. Nemendur fá þá að handleika ýmis líffæri og kanna 

byggingu og starfsemi þeirra. Venjan er að nemendur útbúi skýrslu við lok æfingar þar sem 

farið er yfir upplýsingar um aðferðafræði, niðurstöður og umræður. Nauðsynlegt er að 

nemendur þjálfist í skýrslugerð og því er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að vinna þær 

reglulega. Höfundur sér þó fyrir sér að hægt væri að brjóta upp form skilaafurða í krufningum. 

Til dæmis gætu nemendur nýtt snjallsíma til að taka myndir og myndskeið af krufningunni og 

hvernig hún fer fram. Þá gæta nemendur til dæmis nýtt myndefnið til að búa til myndskreytt 

hugarkort þar sem farið væri yfir krufninguna og hún útskýrð. Hægt væri að nota forritin Miro, 

Mindmeister og önnur svipuð því. Einnig væri hægt að útbúa myndskreytta skjákynningu til að 

útskýra krufninguna og skila henni með fyrirlestri frá nemendum. Hægt væri að nota forrit á 

borð við PowerPoint, Keynote eða Google Slides til þess. Auk þess gætu nemendur nýtt 

snjallsíma til að útbúa myndskeið af krufningunni þar sem verklag, aðferðir og niðurstöður 

væru kynntar.  

7.5.2 Stuttmyndir 

Flestir nemendur eiga góða snjallsíma sem hægt er að nota til að taka upp og setja saman 

lifandi myndir. Nemendur gætu þá búið til stuttmyndir sem lýsa ákveðnum hugtökum eða 

ferlum sem fjallað er um í kaflanum. Myndir og líkön námsvefsins yrðu aðgengileg nemendum 

og þeir gætu notað þau í sínum stuttmyndum. Markmiðið væri að fá nemendur til að vinna 

saman að handritsgerð, skilgreina hugtök eða ferla og koma því efni til skila á einfaldan og 

hagkvæman hátt. Nemendur fá þá einnig tækifæri til að nota efni námsvefsins sér til stuðnings 

og læra að vinna með myndefni í lífeðlisfræði. Hér má hugmyndaflugið einnig ráða för, 

nemendur gætu til dæmis sett upp leikþátt eða kynningu sem væri síðan skilað á sem stuttri 
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mynd. Verkefnið er í anda hugsmíðahyggju þar sem áhersla er lögð á samvinnu og virka 

þátttöku nemenda. Þá er efnið skoðað frá ólíkum sjónarhornum og nemendur gerast virkir 

þátttakendur í uppbyggingu sinnar þekkingar (Driscoll, 2012). 

7.5.3 Hlaðvörp 

Í þessu verkefni fá nemendur að semja og flytja stutta samantekt um fyrirframgefið efni. 

Nemendur styðjast við námsvefinn til undirbúnings og taka síðan upp hlaðvarpsþátt þar sem 

ákveðin atriði þurfa að koma fram um efnið sem fjalla átti um. Nemendur nefna dæmi um 

persónulega tengingu við efnið, rýna það og varpa fram til hlustenda athugasemdum eða 

spurningum sem ætlað er að vekja þá til umhugsunar um efnið. Nemendur geta notað 

snjallsíma sem upptökutæki líkt og í verkefninu sem lýst er hér á undan. Þeir hlusta síðan á 

hlaðvarpsþætti samnemenda sinna og ígrunda það efni, skrifa niður athugasemdir, ábendingar 

eða persónulegar hugleiðingar að þætti loknum. Þetta verkefni er einnig í anda hugsmíða-

hyggju þar sem nemendur fá tækifæri til að gerast virkir þátttakendur í námi sínu, vinna náið 

saman og skoða efnið frá ólíkum sjónarhornum. Þá fá þeir tækifæri til að gefa efninu 

persónulega merkingu og ígrunda það eftir eigin viðmiðum. Verkefnið er þó einnig í anda 

hugfræðikenninga þar sem hefur í för með sér á ákveðið hugrænt álag auk þess sem styðjast 

má við hugmyndir atferlisstefnu til að lýsa því sem fram fer (Driscoll, 2012). 
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8 Umræður 

Síðustu ár hefur átt sér stað mikil umræða í skólasamfélaginu um fjölbreytta kennsluhætti og 

fjölbreytt námsefni. Kennarar hafa óskað eftir einstaklingsmiðuðu námsefni í meiri mæli og 

áhersla hefur verið lögð á að gera nemendur að virkari þátttakendum í sínu námi (Aldís 

Yngvadóttir, 2008; Brown og Green, 2016). Samhliða því hefur sífellt meiri áhersla verið lögð 

á notkun tækni í námi og kennslu til að efla með nemendum færni í upplýsingatækni og 

stafrænni miðlun og búa þá undir að taka þátt í tæknivæddu nútímasamfélagi (Ng, 2015). Þá 

er mikilvægt að kennarar flétti tækniþekkingu sína og færni saman við faglega og 

kennslufræðilega þekkingu líkt og TPACK-líkanið gefur til kynna að þurfi að gera ef nota á 

upplýsingatækni á árangursríkan hátt í kennslu (Koehler og Mishra, 2009). Höfundur telur það 

afar mikilvægt að skólastofnanir fylgi þeirri þróun sem á sér stað í samfélaginu hvað varðar 

upplýsingatækni og gefi kennurum tækifæri til að nýta hana í sínu starfi.  

Miðað við mikla umræðu um tækni og gildi hennar í skólastarfi kom höfundi á óvart hvað 

íslenskt námsefni á framhaldsskólastigi er bundið prentgögnum og sjaldan gefið út á rafrænu 

formi. Líkt og niðurstöður gefa til kynna (sjá Töflu 1) styðjast ellefu af fjórtán framhaldsskólum 

við prentaðar námsbækur. Vissulega voru ekki allir framhaldsskólar landsins skoðaðir en 

þessar niðurstöður gefa ákveðna mynd af stöðu námsgagna. Niðurstöður benda einnig til þess 

að kennarar jafnt sem nemendur séu almennt jákvæðir gagnvart þróun í átt að rafrænu 

námsefni en sú þróun er afar hæg. 

Þegar niðurstöður úr könnuninni eru skoðaðar er áhugavert að sjá hversu ánægðir 

nemendur virtust vera með það að fá að nota rafbók í námi og kennslu en á sama tíma voru 

margir afar óánægðir með viðmót rafbókarinnar (sjá Töflu 2 og 3). Svo virðist vera að 

nemendur séu almennt jákvæðir í garð rafvæddra námsgagna en þeir setja fram ákveðnar 

kröfur um gæði þeirra og gagnrýna viðmót rafbókarinnar sem notuð hefur verið við Bjarkar-

skóla. Davíð er aftur á móti afar ánægður með viðmót hennar. Hann tekur einnig fram að hann 

vilji frekar halda áfram að nota rafbækur í kennslu heldur en að hverfa aftur til bóka á prenti. 

Sjónarmið kennara og nemenda eru hér andstæð hvað viðmót rafbókarinnar varðar en bæði 

kennari og nemendur eru ánægðir með að geta notað rafbók sem er aðgengileg í snjalltækjum. 

Jafnframt er áhugavert að skoða þessar niðurstöður samhliða niðurstöðum úr könnuninni við 

spurningu 6 þar sem spurt er hvort nemendur myndu frekar vilja hafa útprentaða bók (sjá 

Mynd 12). Þar má sjá að einungis 23,1% svöruðu: Nei en 43,6% svöruðu: Alveg sama. Miðað 

við hversu margir nemendur voru ánægðir með að hafa aðgang að rafbók (sjá Töflu 2) kom 

það höfundi á óvart hversu fáir svöruðu spurningunni neitandi. Mögulegt er að viðmót 

rafbókarinnar hafi áhrif á afstöðu nemenda. 
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Einnig kom á óvart að nemendur virtust skiptast í tvær fylkingar þegar fletta þurfti upp 

hugtökum í rafbókinni. Ellefu nemendur tóku fram að auðvelt væri að fletta upp hugtökum og 

að það væri einn helsti kostur bókarinnar. Hins vegar tóku þrettán nemendur fram að erfitt 

væri að fletta upp hugtökum og að það væri einn helsti galli bókarinnar! Höfundur veltir því 

fyrir sér hvort svör þeirra sem nefndu uppflettingu hugtaka sem galla gæti tengst viðmóti 

rafbókarinnar. Mögulegt er að þeir telji það kost að geta flett upp hugtökum en hvernig það 

sé framkvæmt hafi valdið óánægju þeirra. Höfundur telur þennan möguleika mikilvægan þar 

sem það getur stutt við hugtakalestur og þar með elft læsi nemenda á náttúrufræðitexta líkt 

og Hafþór Guðjónsson lýsti svo vel í sinni grein (2011).  

Sjö nemendur nefna að skýringarmyndir rafbókarinnar séu einn helsti kostur hennar og er 

Davíð einnig afar ánægður með þær. Er hann þá helst ánægður með að þær séu á íslensku. 

Höfundur er sammála Davíð og telur afar mikilvægt að hægt sé að bjóða nemendum myndir í 

góðri upplausn og á íslensku. Bæði hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að hafa námsefni 

aðgengilegt á móðurmáli og vandaðar skýringarmyndir, meðal annars til að efla læsi á 

náttúrufræðitexta og dýpkað skilning nemenda (Hafþór Guðjónsson, 2008; Kareem, 2018). Þar 

með þykir höfundi áhugavert að enginn nemandi tók það fram sem kost að rafbókin væri á 

íslensku. Eflaust gæti það verið of augljós kostur og nemendur jafnvel ekki gert sér grein fyrir 

að það sé ein helsta ástæða þess að bókin er í prófun. Davíð var hins vegar afar ánægður með 

að rafbókin væri á íslensku og nefnir það sem einn helsta kost hennar. Hann er þeirrar afstöðu, 

rétt eins og Íslensk málnefnd (2019) og margir fleiri, að auka þurfi aðgengi að íslensku efni á 

netinu. Námsvefurinn verður að sjálfsögðu á íslensku og þar verður lögð áhersla á faglegt 

orðalag. 

Breyting á leturstærð og bakgrunni texta var hvorki talinn kostur né galli í könnuninni. Þykir 

höfundi það athyglisvert þar sem slíkir valmöguleikar hafa í för með sér aukið aðgengi og eiga 

að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Líkt og grein Cavanaugh og Cavanaugh 

(2002) nefna í grein sinni eru þetta dæmi um verkfæri sem geta hjálpað nemendum við lestur. 

Þar sem fræðilegur texti er einn af grunnstoðum náttúruvísinda er mikilvægt að bjóða 

nemendum upp á ólíka nálgun að honum og hvetja þá til lesturs (Wellington og Osborn, 2001). 

Höfundur veltir því fyrir sér hvers vegna nemendur minntust ekki á eða ræddu þessa kosti í 

könnuninni. Það lítur út fyrir að þeir nýti sér þá lítið og mögulegt er að það sé ástæða þess að 

þeir staldra ekki við þetta. Einnig vekur athygli aukin fjölbreytni í aðgengi að texta var ekki 

nefnd í athugasemdum nemenda um mögulegar bætur á bókinni. 

Þegar stöplaritin sem sýna dreifingu svara eru skoðuð má sjá að hún er mikil (sjá Mynd 7). 

Einkunnirnar sex, sjö og einn voru algengastar og telur höfundur einkunnagjöfina afar lága. 

Fimmtán nemendur gefa rafbókinni falleinkunn (undir fimm). Ljóst er að það er ýmislegt sem 

bæta má og því er athyglisvert að skoða svör við þeim spurningum er snúast um hugmyndir 
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að úrbætum. Sem dæmi má nefna spurninguna sem snýst um lifandi skýringarmyndir (sjá 

Mynd 8). Flestir nemendur gáfu svar á bilinu fimm til tíu við þeirri spurningu sem þýðir að afar 

líklegt er að meirihluti þeirra myndi nota lifandi myndir á íslensku ef þær stæðu til boða í 

bókinni. Auk þess eru tveir nemendur sem nefna í athugasemdum um úrbætur á rafbókinni að 

þeir myndu vilja myndskeið til stuðnings í náminu. Sömu niðurstöðu má sjá þegar kemur að 

spurningunni um stutt verkefni í lok hvers kafla (sjá Mynd 11). Meirihluti nemenda velur tíu 

sem gefur til kynna að líklegt er að þeir nemendur myndu nýta sér verkefni eftir hvern kafla ef 

boðið væri upp á þau. Álíka niðurstöður má sjá í svörum Davíðs. Honum þætti gott að nýta 

stutt og gagnvirk verkefni í lok hvers kafla ásamt því að geta stuðst við myndskeið á íslensku 

til að hjálpa nemendum að auka skilning sinn á efninu líkt og talað er um í grein Morris og 

Lambe (2017).  

Það sama er hins vegar ekki hægt að segja um spurninguna sem snýr að hljóðbók (sjá Mynd 

10). Svör nemenda við þeirri spurningu eru nánast jafnt dreifð um allan kvarðann. Þetta 

endurspeglar vel hversu ólíkir nemendur eru sem námsmenn og hversu mikilvægt það er að 

bjóða upp á fjölbreytt aðgengi að námsefninu. Ljóst er að hljóð sem viðbót myndi hjálpa 

sumum nemendum að tileinka sér efnið betur og jafnvel dýpka skilning sinn á því. 

Miðað við þá kosti og galla sem nemendur nefndu bjóst höfundur við mörgum 

athugasemdum um úrbætur á bókinni. Það voru hins vegar einungis sjö nemendur sem 

svöruðu þeirri spurningu. Nemendur nefna til dæmis að bókin sé of rýr og myndu vilja nánari 

upplýsingar og lengri kafla. Kaflarnir eru frekar stuttir og því kemur ekki á óvart að einstaka 

nemendum þykir rafbókin ekki kafa nægilega djúpt í efnið. Að auki er athyglisvert að tveir 

nemendur tóku fram að þeir myndu vilja nálgast bókina án þess að vera í netsambandi (sjá 

Töflu 4). Höfundur er sammála þessari athugasemd og gott væri að geta halað niður bókinni 

og nálgast hana án þess að vera tengdur neti. Þannig er aðgengi aukið enn frekar og hægt að 

aftengjast netinu ef henta þykir þegar þörf er á einbeitingu. 

Á heildina litið virðist rafbókin vera skref eða þróun í rétta átt. Það er ýmislegt sem hún 

getur boðið upp á sem hefðbundin bók getur ekki. Því telur höfundur hana vera betri kost en 

prentaða bók þar sem hún bætir námsumhverfið að einhverju leyti og ætti að styðja betur við 

nám. Enn er margt sem þarf að breyta og lagfæra í rafrænu námsefni en eins og við á um aðrar 

hefðbundnar námsbækur þarf sífellt að endurmeta og endurútgefa námsgögn. Því verður 

fróðlegt að fylgjast með áframhaldandi þróun rafbókarinnar. Einnig væri áhugavert að fylgjast 

með fleiri framhaldsskólum innleiða rafrænt námsefni og kanna álit nemenda og kennara 

þeirra. Ljóst er að slíkt efni hentar ekki síst við kennslu í lífeðlisfræði líkt og bent hefur verið á 

hér að framan. 

Með því að kynna sér notkun rafræns námsefnis í framhaldsskóla og kanna fræðilegan 

bakgrunn námsefnisgerðar og upplýsingatækni í námi og kennslu hefur höfundur sett saman 
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grunn að námsvef og lagt upp frumgerð eins kafla í lífeðlisfræði fyrir framhaldsskóla. Eins og 

fram hefur komið er á þessu stigi ekki hægt að framkvæma allar hugmyndir höfundar um efni 

og framsetningu í vefnum en hann telur námsvefinn engu að síður mikilvægt framlag í 

stafrænni þróun námsefnis á íslensku á þessu skólastigi. Höfundur sér einnig fyrir sér að hann 

muni halda áfram að þróa vefinn, bæta við fleiri köflum og mögulega fá fleiri kennara til liðs 

við sig við þróun efnisins. Markmið höfundar eru háleit og það er von hans að vefurinn verði 

nýttur af kennurum og nemendum við lífeðlisfræðikennslu í framhaldsskólum. Upplifun 

höfundar og reynsla að loknu þessu verkefni bendir til þess að kennarar séu jákvæðir í garð 

rafræns námsefnis og áhugi þeirra á upplýsingatækni í kennslu mikill. Vonandi munu kennarar 

nota vefinn til að stíga skref í átt að aukinni notkun tækni í líffræði en hún hefur reynst mörgum 

erfið. Vefurinn getur mögulega aðstoðað kennara við að auka færni sína þegar kemur að 

beitingu upplýsingatækni og jafnvel aukið kjark þeirra til að takast á við hana. 
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9 Lokaorð 

Menntun er ein af grunnstoðum okkar samfélags og því er mikilvægt að styðja vel við kennara 

á öllum skólastigum. Kennarar óska eftir námsefni sem endurspeglar öra þróun tækninnar og 

það þarf að gefa þeim ráðrúm til að prófa sig áfram með slíkt efni. Þeir þurfa að fá tækifæri til 

að þróa starfið, móta sína starfskenningu og jafnvel hanna sitt eigið efni og deila því sín á milli. 

Þegar kennarar vinna saman og miðla sinni þekkingu og reynslu er það öðrum kennurum og 

nemendum til hagsbóta. Í dag er töluvert auðveldara fyrir þá að ræða sínar hugmyndir við aðra 

og hafa til að mynda ýmsir umræðuþræðir og hópar orðið til á samfélagsmiðlinum Facebook 

þar sem líflega umfjöllun og heitar umræður um margvísleg mál ber oft fyrir augu. Hönnun 

námsefnis er oftast tafasamt og veigamikið verk og því er mikilvægt að hafa gott stuðningsnet 

í kringum sig þegar ráðist er í slíkt starf. Oft hefur tilfinning höfundar verið sú að kennarar 

styðjist við eina bók í mörg ár og eigi erfitt með að breyta til út af vana. Því er afar ánægjulegt 

að sjá framfarir í námsefnisgerð og ekki síst í í líffræði. Að mati höfundar ýta slíkar framfarir 

undir frekari mótun á kennsluháttum þar sem kennarar hafa möguleikann á að prófa efni af 

ólíku tagi og kanna hvað henti þeirra nemendum. Aukin flóra í námsefnisgerð er af hinu góða 

og getur hrint af stað ýmiss konar þróunarverkefnum sem gera skólastarfið faglegra og 

árangursríkara.  

Höfundur lærði ýmislegt við vinnuna að þessu verkefni. Hann hefur til að mynda áttað 

sig á mikilvægi þess að vera gagnrýninn á námsefni, bæði sem kennari og nemandi. Ljóst er að 

námsefni þarf að uppfylla ákveðin viðmið og því var afar athyglisvert að vinna úr niðurstöðum 

könnunar á viðhorfi nemenda til rafbókar og fá innsýn í afstöðu nemenda og kennara þeirra 

til hennar. Búist var við því að báðir aðilar hefðu sterkar skoðanir á efninu og kæmu með 

tillögur að lausnum til að bæta hana og annað hliðstætt námsefni og er höfundur afar 

þakklátur fyrir þeirra athugasemdir þeirra og hugmyndir. Þær munu vafalaust koma að góðum 

notum við þróun námsvefsins sem hér er kynntur til sögu. Höfundur hlakkar til að halda áfram 

að vinna með og þróa námsefni í líffræði á framhaldsskólastigi. 

 

 



54 

Heimildaskrá 

Aldís Yngvadóttir. (2008). Einstaklingsmiðað námsefni – tilraun til skilnings og skilgreiningar. 
Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2008/001/ 
index.htm 

Araújo-Jorge, T. C., Cardona, T. S., Mendes, C. L. S., Henriques-Pons, A., Meirelles, R. M. S., 
Coutinho, C. M. L. M., ... Luz, M. R. M. P. (2004). Microscopy Images as Interactive Tools 
in Cell Modeling and Cell Biology Education. Cell Biology Education: A Journal of Life 
Science Education, 3(2), 99-110.  

Atkinson, R. C. og Shriffin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control 
processes. Í Spence, K. og Spence, J. (ritstjórar), The psychology of learning and 
motivation. New York: Academic Press. 

Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2013). Fleiri vindar blása: viðhorf 
reyndra framhaldsskólakennara til breytinga í skólastarfi 1986-2012. Netla – Veftímarit 
um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2013/ryn/006.pdf. 

Braun V. og Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 3(2), 77-101. 

Bennett, J. (2005). Teaching and Learning Science: A Guide to Recent Research and its 
Applications (1. útgáfa). London: Continuum. 

Brown, A. H. og Green, T. D. (2016). The Essentials of Instructional Design: Connecting 
Fundamental Principles with Process and Practice (3. útgáfa). New York: Routledge. 

Brown, A. H. og Green, T. D. (2018). The Educator‘s Guide to Producing New Media and Open 
Educational Resources. New York: Routledge. 

Cavanaugh, C. og Cavanaugh, T. (2002). eBooks for Education. Proceedings of SITE 2002--
Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 1127-
1129. Sótt af https://www.learntechlib.org/primary/p/10950/ 

Chapman, J. R. og Rich, P. J. (2018). Does educational gamification improve stundents‘ 
motivation? If so, which game elements work best? Journal of education for Business, 
93(7), 314-321. doi: 10.1080/08832323.2018.1490687 

Driscoll, M. P. (2012). Psychological Foundations of Instructional Design. Í R. A. Reiser og J. V. 
Dempsey (ritstjórar), Trends and issues in instructional design and technology (bls. 35-
44). Boston: Pearson. 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, R. og Wood-Robinson, V. (1994). Making sense of 
secondary science – research into children‘s ideas. London: Routledge 
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Viðauki A: Skriflegt samþykki 

Hér má sjá samþykkisyfirlýsingu frá skólastjórnanda og kennara við Bjarkarskóla. 
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Viðauki B: Forsíða 

Hér má sjá skjáskot af forsíðu Líffræðivefsins – Námsefni í lífeðlisfræði á framhaldsskólastigi. 
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Viðauki D: Uppsetning 

Hér má sjá skjáskot af upphafi eins undirkafla á Líffræðivefnum – Námsefni í lífeðlisfræði á 

framhaldsskólastigi. 
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Viðauki Ð: Myndband 

Hér má sjá skjáskot af upphafi eins undirkafla á Líffræðivefnum – Námsefni í lífeðlisfræði á 

framhaldsskólastigi þar sem stutt kennslumyndband er aðgengilegt. 
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Viðauki E: Kyrrmynd 

Hér má sjá skjáskot af mynd úr einum undirkafla á Líffræðivefnum – Námsefni í lífeðlisfræði á 

framhaldsskólastigi þar sem sést hvernig skýringarmynd er sett upp. 
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Viðauki É: Hugtök 

Hér má sjá skjáskot af hluta úr einum undirkafla á Líffræðivefnum – Námsefni í lífeðlisfræði á 

framhaldsskólastigi þar sem sést hvernig skilgreiningar á hugtökum birtast sé músarbendill 

færður yfir hugtakið. 
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Viðauki F: Hugmyndabanki 

Hér má sjá skjáskot af hugmynd úr hugmyndabanka Líffræðivefsins – Námsefni í lífeðlisfræði 

á framhaldsskólastigi. Hugmyndin er skýrsla úr krufningu sem er byggð upp á óhefðbundinn 

máta. 
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Viðauki G: Þrívíddarlíkan 

Hér má sjá skjáskot af þrívíddarlíkani á Líffræðivefnum – Námsefni í lífeðlisfræði á 

framhaldsskólastigi. Líkanið er í kafla 2.1 sem fjallar um byggingu hjartans. 
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Viðauki H: Krossaspurningar 

Hér má sjá skjáskot af upprifjunarverkefni á formi krossaspurninga á Líffræðivefnum – 

Námsefni í lífeðlisfræði á framhaldsskólastigi. 
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Viðauki I: Minnispjöld 

Hér má sjá skjáskot af upprifjunarverkefni byggðu á minnisspjöldum á Líffræðivefnum – 

Námsefni í lífeðlisfræði á framhaldsskólastigi. 
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