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Ágrip 

Markmið þessa meistaraprófsverkefnis var að skoða notkun á 

upplýsingatækni og miðlun (UTM) meðal dönskukennara í íslenskum 

framhaldsskólum. Einnig að skoða viðhorf þeirra til þessa og hvaða 

þættir mögulega móta þau viðhorf. Áhrifaþættirnir sem skoðaðir voru 

byggjast á fræðilegum römmum og fyrri rannsóknum. Einkum var 

byggt á 4E líkani Collis og samstarfsmanna hennar en það eru þættir 

sem tengjast trú kennara á kennslufræðilegu gildi notkunar UTM, 

hversu gaman og hversu auðvelt þeim sjálfum finnst það vera að vinna 

við tölvur og tækni og loks eru það umhverfisþættir. 

64 dönskukennurum var send beiðni í tölvupósti um þátttöku og 

urðu 30 aðilar eða 46% við beiðninni og var unnið úr svörum þeirra. 

Rannsóknin var gerð í formi rafræns spurningalista sem hannaður var í 

fjarnámsumhverfinu WebCT. Við gerð spurningalistans og 

rannsóknarspurninga var aðallega stuðst við 4E líkanið.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að dönskukennarararnir 

nota töluvert mikið UTM og á fjölbreytilegan hátt. Þeir hafa almennt 

jákvætt viðhorf gagnvart notkun UTM og álíta að hún hafi jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda, nema einna helst talfærni þeirra. Þeir 

hafa sjálfir gaman af tölvum og tækni og telja tæknikunnáttu sína 

allgóða. Á fimm stiga notendakvarða, sem hannaður var samkvæmt 

röðun Dawes, raða þeir sér á bilinu þrjú til fimm - þar sem stig eitt er 

minnsta notkun. Einnig telja þeir að skólastjórnendur séu jákvæðir 

gagnvart notkun tölva og aðstöðu í skólunum almennt góða. Þó segja 

þeir að oft sé erfitt að komast í tölvur með nemendur og að skortur á 

kennsluefni sem styður notkun UTM sé einn hindrunarþáttur. 

Rannsóknin staðfestir mikilvægi áhrifaþátta í 4E líkaninu (Collis, 

Peters og Pals, 2001) og gefur innsýn í notkun UTM í dönskukennslu 

á fyrsta tugi tuttugustu og fyrstu aldarinnar í framhaldsskólum á 

Íslandi. Í framhaldi af rannsókninni væri áhugavert að kanna notkun á 

UTM meðal annarra kennarahópa og sjá hvort hún sé sambærileg 

þessum niðurstöðum. 
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Abstract 

The objective of this Masters Degree research study was to investigate 

the use of information technology and communication (ITC) and media 

among teachers of Danish at the college level in Iceland. It also examined 

their attitude towards computer-assisted learning and the factors that 

affect their attitudes. The attitudinal factors selected for research were 

based/on a theoretical framework and previous studies, in particular the 

4E model developed by Collis and her colleagues. This model includes 

factors connected to the teachers’ belief in the educational value of ITC 

and media, how enjoyable and how easy they themselves find working 

with IT, and finally several environmental factors. 

A sample of 64 Danish teachers was sent an e-mail requesting their 

participation in the study. Thirty Danish teachers, or 46%, responded and 

their answers were analysed. The research design consisted of a digital 

survey in the WebCT distance learning environment. The survey and the 

research questions were based on the factors in the 4E model. 

The main results of the study are that there is considerable and diverse 

use of ITC and media among the participants. They have a generally 

positive attitude towards the use of ITC and believe that it has a positive 

effect on student achievement, with the exception of oral ability. They 

themselves enjoy using the technology and all consider themselves 

proficient ITC users. On a five-point rating scale based on the framework 

proposed by Dawes, they rate themselves from 3-5, where one is the least 

use of ITC. They also consider the management in their schools to be 

supportive of the use of ITC, and the facilities within their schools to be 

generally good. The obstacles they mentioned, however, included the 

difficulty of booking enough computers for students, and the shortage of 

teaching material to support ITC-based learning. The research confirmed 

the importance of the factors identified in the 4E model (Collis, Peters og 

Pals, 2001)  and provided an insight into the use of ITC and media in the 

first decade of the twenty-first century in Icelandic colleges. Further to 

this research, it would be interesting to investigate the use of ITC and 

media among a different teacher group to discover whether the results are 

comparable. 
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1 Inngangur 

Hér verður sagt frá rannsókn sem gerð var á notkun dönskukennara í 

framhaldsskólum á Íslandi á upplýsingatækni og miðlun í kennslu og 

viðhorfi þeirra til notkunar þessa. Rannsóknin var gerð um mánaðamót 

febrúar og mars árið 2010. Hún var í formi spurningakönnunar sem gerð 

var í rafrænu formi. Ber verkefnið yfirheitið „Þetta er náttúrulega heimur 

nemendanna“. Heitið er fengið úr svari eins þátttakanda sem nefndi þetta 

einn helsta kost þess að nota upplýsingatækni og miðlun í kennslu.  

Tölvur og veraldavefurinn er stór hluti af lífi margra nú á dögum bæði 

í leik og í starfi og óhætt að fullyrða að þannig sé heimur nemenda. 

Töluvert hefur verið hannað af rafrænu efni til notkunar við kennslu og 

nám á undanförnum tveimur til þremur áratugum og kapp hefur verið lagt 

á að tölvuvæða skóla landsins. Menntamálaráðuneytið hefur hvatt skóla-

yfirvöld og kennara til að venja nemendur við að nota tölvur í námi sínu 

og kennara til að nýta þær við kennslu.  

Ekki hefur mikið verið kannað hérlendis hvernig og hversu mikið 

tungumálakennarar nota tölvur og aðra miðla í starfi sínu og því er 

áhugavert að sjá niðurstöður þessarar rannsóknar. Ástæða þess að 

dönskukennarar voru valdir er sú að mér fannst áhugaverðast að velja 

þátttakendur úr eigin stétt og vonast til að niðurstöðurnar auki notkun 

upplýsingatækni og miðlunar enn frekar meðal dönskukennara og stuðli 

að framþróun í rafrænni námsefnisgerð í dönsku. 

Á Íslandi hafa ýmis hugtök verið notuð yfir þá aðferð að nota tölvur 

og tækni við nám og starf svo sem upplýsingatækni, upplýsinga- og 

tölvutækni, upplýsinga- og samskiptatækni svo og upplýsingatækni og 

miðlun. Ég hef kosið að velja síðastnefnda hugtakið, upplýsingatækni og 

miðlun, en í riti Menntamálaráðuneytisins, Í krafti upplýsinga er 

skilgreiningin á orðinu upplýsingatækni eftirfarandi:  

Með hugtakinu upplýsingatækni er vísað í það að beitt er 

ákveðinni tækni við gagnavinnslu og með hugtakinu tækni 

er átt við tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni 

(Menntamálaráðuneytið, 1996). 

. 
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Upplýsingatækni er ekki markmið í sjálfu sér heldur getur tæknin 

greitt okkur leið til betri lífskjara og betra mannlífs. Orðið miðlun er 

skilgreint í íslenskri orðabók (Íslensk orðabók, 2002) sem það að miðla 

eða úthluta einhverju en orðið margmiðlun sem einnig skírskotar til 

hugtaksins upplýsingatækni og miðlunar er skilgreint sem:  

Það að nota tölvu til að miðla upplýsingum með texta, 

hljóði, kyrrmyndum, hreyfimyndum o.s.frv. 

(Menntamálaráðuneytið, 1996).   

Eftirleiðis mun upplýsingatækni og miðlun vera skammstafað sem 

UTM og er átt við þá aðferð að vinna með upplýsingar með nútímatækni 

en ekki er átt við tæknibúnaðinn sjálfan. 

1.1 Val á efni 

Val mitt á verkefninu er meðal annars tilkomið vegna eigin áhuga á 

UTM. Ég lærði kerfisfræði á fyrri hluta níunda áratugarins og vann við 

forritun og annað sem tengist starfi kerfisfræðings áður en ég hóf nám við 

Kennaraháskóla Íslands árið 1994. Ég sá fljótt þau tækifæri sem tölvur 

bjóða upp á í námi og kennslu og mér hefur alltaf fundist skemmtilegt og 

spennandi að nýta mér tölvur, hvort heldur sem er við undirbúningsvinnu 

eða í sjálfri kennslunni. Hins vegar hefur mér oft á tíðum fundist ég 

svolítið ein á báti með þetta áhugamál og mikill tími fara í að leita að 

áhugaverðu efni á Netinu og víðar. Undanfarið hef ég þó orðið vör við 

áhuga annarra tungumálakennara og hygg að kennarar séu farnir að nota 

tölvur og aðra miðla í auknum mæli. Þess vegna finnst mér áhugavert að 

kanna hvort þessi trú mín sé á rökum reist eða hvort ég og nokkrir aðrir 

séum enn undantekning frá því sem almennt tíðkast. Ég hef sjálf lent í 

basli með tölvukosti í þeim skólum sem ég hef unnið við og held að enn 

sem komið er, sé tölvubúnaður skólanna misjafn og sennilega lítilla 

úrbóta að vænta á yfirstandandi krepputímum. Þótt tölvur og önnur tækni 

sé orðin svo stór hluti í lífi margra er ekki víst að kennurum finnist alltaf 

létt að meðhöndla slíkan búnað og hvað þá að eiga að vera leiðbeinendur 

um notkun hans. Í samtölum við samkennara og aðra hefur komið fram 

að kennarar vita almennt ekki hvar og hvernig finna má hentugt efni sem 

nýta má í kennslu og þeim finnst tímafrekt að vafra um á Netinu í von og 

óvon. Auk þess hef ég líka orðið vör við að sumir kennarar eru á móti 
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tölvum og finnst sem fagmennska sín eigi ekki að liggja í kunnáttu á 

tæknibúnaði. 

Rannsóknir styðja þá ályktun að notkun UTM í kennslu hafi jákvæð 

áhrif á nám nemenda og námsárangur þeirra. Má sem dæmi nefna nýlega 

rannsókn sem gerð var meðal rúmlega 500 19 ára háskólanemenda í 

Hong Kong í ensku sem erlendu máli. Þar kom fram að allir færniþættir
1
 

tungumálanáms utan hlustunar komu betur út þar sem kennslan var tölvu-

studd í samanburði við hefðbundna kennslu. Borin var saman 

frammistaða nemenda annars vegar í blönduðu námi 
2
 (e. Blended 

Learning) og hins vegar í hefðbundinni bekkjarkennslu (Hui, Hu, Clark, 

Tam og Milton, 2008).  

Umræður um nám og kennslu síðastliðin ár hafa m.a. einkennst af 

námi í anda hugsmíðahyggju (e. constructivism) sem m.a. felur í sér 

áherslu á breytt hlutverk kennara, nemendasjálfstæði, nemenda- og verk-

efnamiðaða kennslu, notkun UTM í námi og kennslu svo og 

samvinnunám. Auk þess þykir mikilvægt í tungumálakennslu að hafa 

kennsluna tjáskiptamiðaða þannig að nemendur fái tækifæri til að nota 

tungumálið til tjáskipta. Undanfarin ár hefur stundum verið talað um að 

þegar kennsla sé tölvustudd og verkefnamiðuð þá leiði hún til hinna 

þáttanna. Að nemendur geri sér grein fyrir eigin ábyrgð og verði 

sjálfstæðir í námi sínu, áherslan verði á nám nemandans en ekki á kennslu 

kennarans. Nemendur vinni saman að lausn verkefna og læri þannig 

samvinnu sem eflir félagslega færni þeirra.  

Í námskenningum sem fjalla um nemendamiðað nám kemur fram að 

nauðsynlegt sé að tengja nám og kennslu veröld nemenda utan skólans 

(OECD, 2009a). Óhætt er að fullyrða að í heimi framhaldsskólanemenda 

séu tölvur og Netið stór hluti af lífi þeirra svo telja má eðlilegt að þessir 

miðlar séu nýttir í skólum. Því er áhugavert að sjá hvort raunin sé sú og 

                                                      

 

1
 Færniþættir tungumálanáms: Tal (frásögn og samskipti), lestur, hlustun og 

ritun (Aðalnámskrá framhaldsskólanna. Erlend mál - Tillögur, 2005). 

2
 Blandað nám: Námsform þar sem blandað er saman staðnámi og fjarnámi í 

mismunandi hlutföllum (Guðrún Geirsdóttir, Harpa Pálmadóttir, Rögnvaldur 

Ólafsson, Sólveig Jakobsdóttir, Þorvaldur Pálmason og Þuríður Jóhannsdóttir, 

2007). 
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þá hvernig það er gert og hvort kennarar hafi t.d. trú á kennslufræðilegu 

gildi notkunar UTM í kennslu.  

1.2 Markmið  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig dönskukennarar 

nota UTM við kennslu í framhaldsskólum landsins veturinn 2009 til 

2010. Einnig mun rannsóknin svara því hvað þeim finnst um UTM og 

hvaða áhrifaþættir komi þar við sögu. Þær upplýsingar, sem safnað 

verður, munu verða mikilvægar fyrir íslenskt skólasamfélag. Miklar 

breytingar hafa orðið síðastliðin ár og eru fyrirsjáanlegar í náinni framtíð 

hvað varðar áherslur í námi og kennslu. Kemur þar við sögu síbreytilegar 

tækninýjungar sem bjóða upp á mikla möguleika til notkunar í tungu-

málakennslu. Undanfarin ár og jafnvel áratugi hafa kennarar verið hvattir 

til að nota UTM við kennslu flestra eða allra greina og ekki síst í tungu-

málakennslu. Það er ekki eingöngu á Íslandi sem þessar áherslubreytingar 

hafa orðið heldur er þetta alþjóðleg þróun. Í mörgum erlendum ríkjum 

hafa ýmsir þættir varðandi UTM í tungumálakennslu verið kannaðir en 

staða mála hérlendis hefur lítið sem ekkert verið skoðuð. Því er áhugavert 

að sjá hvaða niðurstöður þessi rannsókn leiðir í ljós og sjá hvernig málum 

er háttað á fyrsta áratug þessarar aldar varðandi notkun UTM í 

dönskukennslu.  

1.3 Alþjóðlegar stefnur um notkun UTM 

Með síbreytilegum tækninýjungum hafa orðið breyttar áherslur víða í 

heiminum í öllu skólastarfi. Mikil áhersla er m.a. lögð á breytta 

kennsluhætti sem byggja á notkun UTM, nemendasjálfstæði, einstakl-

ingsmiðuðu námi og samvinnunámi og þar með breyttu hlutverki 

kennarans.  

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO-United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) birti árið 2008 

viðmið samtakanna um æskilega upplýsinga- og tölvuhæfni kennara 

tuttugustu og fyrstu aldarinnar. Er þar m.a. gerð krafa um almennt 
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upplýsinga- og tölvulæsi
3
 kennara svo og það að nútímakennarar verði að 

geta skapað tæknistudd námstækifæri fyrir nemendur sína. Kemur þar 

einnig fram að ný tækni kallar á nýtt hlutverk kennara, nýja kennslufræði 

og nýjar nálganir varðandi menntun kennara. Til þess að innleiðing UTM 

í kennslustofuna sé árangursrík verði kennari m.a. að endurskipuleggja 

kennsluumhverfið, tengja tækninýjungarnar nýrri kennslufræði, skapa fél-

agslega virka kennslustofu, hvetja til samvinnunáms 
4
(e. cooperative 

learning) eða hópvinnu. Kennslan á að vera nemendamiðuð og hlutverk 

kennarans er að skipuleggja lausnarleitarnám
5
 (e. problem-based 

learning eða problem-based instruction, PBI) og þekkja til alls kyns 

upplýsinga- og tölvubúnaðar til útfærslu á verkefnunum. Stofnunin telur 

að eftirfarandi þættir innan menntakerfisins þurfi að taka breytingum við 

breytta kennsluhætti en það eru; stefna stjórnvalda, námskrár og 

námsmat, kennslufræði, notkun tækninýjunga, skipulagning skólans og 

stjórnun hans svo og þróun kennarans sem fagmanns. Færni sú, sem þykir 

nauðsynleg öllum á tuttugustu og fyrstu öldinni snýst um að skapa nýja 

þekkingu og taka þátt í námi alla ævi, vera fær um að vinna með öðrum, 

hafa tjáskipti við aðra, skapa og sjá ný tækifæri. Einnig þykir nauðsynlegt 

að hafa gagnrýna hugsun til að bera (UNESCO, 2008a, 2008b). 

Í Evrópu hefur umræðunni svipað mjög til stefnu UNESCO. Á liðnu 

ári kom út á Íslandi ritið Mótun stefnu um nám alla ævi - Þróun 

menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi (Menntamálaráðuneytið, 

2009a) þar sem hugmynd Evrópusambandsins Menntun og þjálfun 2010, 

(Menntamálaráðuneytið, 2009b) er fylgt eftir. Í þeirri stefnu er gengið út 

frá átta lykilhæfnihugtökum sem ætlað er að endurspegla áherslur og 

                                                      

 

3
 Tölvulæsi: Það að hafa einhverja hugmynd um hvernig tölvur vinna, hafa 

vald á nokkrum orðaforða um gagnavinnslu og geta notað tölvur sér til gagns. 

Tölvulæsi þarf ekki að fela í sér kunnáttu í forritun eða þekkingu á innviðum 

tölvunnar (Í krafti upplýsinga: Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, 

menningu og upplýsingatækni 1996-1999, 1996) 

4
 Samvinnunám: Er samheiti yfir margar og oft ólíkar kennsluaðferðir sem 

eiga það sameiginlegt að í stað þess að fela einstaklingum að leysa tiltekin 

viðfangsefni eru þau falin hópum (Ingvar Sigurgeirsson, 2010). 

5
 Lausnarleitarnám: Byggist á því að nemendur fá í hendur raunveruleg 

vandamál eða úrlausnarefni sem þeir eiga að leysa (Ingvar Sigurgeirsson, 2010). 
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markmið í öllu námi í Evrópu. Meðal þessara hugtaka er samskiptafærni í 

erlendum tungumálum, tæknifærni og námsleikni sem er ekki alls óskylt 

hugtakinu nemendasjálfstæði. Þar er einnig samantekt rýnihóps um 

hlutverk og verkefni kennarans sem er talsvert að breytast. Í dag er meiri 

áhersla lögð á leiðbeinendahlutverkið, verkstjórn, hvatningu og 

endurgjöf. Kennarinn er eftir sem áður mikilvægur og því þarf að leggja 

áherslu á færni hans og starf. Mikilvægt er talið að þjálfa kennarann sem 

hluta af stærra teymi og til að hanna æskilegt starfsumhverfi nemenda.  

Í skýrslunni Menntun í mótun (Menntamálaráðuneytið, 2007) segir 

m.a. að í dag sé það samdóma álit sérfræðinga í menntamálum í Evrópu 

að innleiða skuli UTM í alla námskrártexta. Efla þurfi markvissa notkun 

UTM í öllu skólastarfi og námsmat þurfi að endurskoða í tengslum við 

notkun á UTM. Leggja þurfi áherslu á að efla umfjöllun og rannsóknir á 

kennslufræði UTM og kynna betur hugtök eins og t.d. dreifnám
6
 (e. 

distributed learning), blandað nám (e. blended learning), einstaklingsnám, 

samvinnunám (e. cooperative learning) og lausnarleitarnám (e. problem 

based learning). Einnig segir að stjórnunarhættir menntastofnana þurfi að 

taka mið af breytingum í skólastarfi og að stjórnendur þurfi að leggja 

áherslu á að styðja breytingastarf í skólum sínum. Forsendur þess að 

notkun UTM við nám og kennslu verði markviss og þróunin efli 

skólastarfið eru m.a.: 

 greiður aðgangur að nýlegum tækjum og hvetjandi 

vinnuaðstaða fyrir kennara 

 fjölbreytt og gott framboð af námsefni  

 styrkja þarf rannsóknir á nýjum leiðum til námsefnisgerðar 

 framboð af fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum þar sem 

nemendur nýti sér kosti nýrrar tækni 

 að þróa nýjar leiðir við námsmat í samvinnu við nemendur, 

kennara og skólastjórnendur 

                                                      

 

6
 Dreifnám: Er notað á Íslandi sem blanda af stað- og netnámi á 

framhaldsskólastiginu. Er notað af sumum sem nám einstaklinga eða hópa sem 

fer ekki eingöngu fram í einni kennslustofu heldur er dreift, s.s. á heimilum, 

vinnustöðum og úti í samfélaginu (Guðrún Geirsdóttir o.fl., 2007). 
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 að stuðla að nýjungum í náms- og kennsluaðferðum með 

aðstoð UTM 

 markviss símenntun fyrir kennara með öflugri kynningu á 

nýjum möguleikum (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Í Aðalnámskrá erlendra tungumála (2005) kemur fram að notkun 

UTM sé mikilvæg viðbót í námi og kennslu erlendra tungumála og hægt 

sé að nota hana til þjálfunar allra færniþáttanna. Þar er einnig lögð áhersla 

á mikilvægi þess að nemendur öðlist sjálfstæði í námi sínu og að 

námsmat þurfi að taka mið af eðli kennslunnar og verkefna. 

Af framangreindu er ljóst að hérlendis jafnt sem erlendis er mikil 

áhersla á notkun UTM í kennslu allra faga og um verulegar breytingar í 

kennsluháttum er að ræða m.a. í formi dreifnáms eða blandaðs náms. 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Annar kafli þessarar ritgerðar, sem er fræðilegur kafli, skiptist í þrjá 

hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um stefnur og strauma í kennslufræði. Hann 

byrjar á umfjöllun um stefnu íslenskra stjórnvalda hvað varðar nám og 

kennslu, og sér í lagi í tungumálakennslu. Fjallað er lítilsháttar um nokkur 

kennslufræðileg hugtök sem ofarlega eru á baugi í námskrám og umræð-

unni um nám og kennslu. Í öðrum hluta eru þau kenningarlegu líkön sem 

stuðst er við í rannsókninni útskýrð. Í þriðja hluta kafla tvö er sagt frá 

fyrri rannsóknum þar sem m.a. hafa verið kannaðir ýmsir umhverfis- og 

kennslufræðilegir þættir varðandi notkun UTM í kennslu. Þá eru 

rannsóknarspurningarnar settar fram í fjórða hluta og fimmti hlutinn er 

samantekt fræðilega bakgrunnsins. 

Í þriðja kafla er sagt frá aðferð rannsóknarinnar og skiptist sá hluti í 

sjö undirkafla þar sem fyrst er fjallað um rannsóknarsnið og greint frá 

þátttakendum. Þá er mælitæki rannsóknarinnar lýst og sagt frá hvernig 

framkvæmd rannsóknarinnar og gagnasöfnun fór fram. Loks er fjallað um 

nokkur siðferðileg álitamál og greint frá réttmæti og áreiðanleika.  

Fjórði kaflinn greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Byrjað er að 

segja frá tæknifærni og tækninotkun kennara í fyrsta undirkafla. Annar 

undirkaflinn fjallar um notkun dönskukennaranna á UTM og hverja þeir 

telja kosti og galla notkunar UTM vera. Þriðji undirkaflinn greinir frá 

niðurstöðum spurninga þeirra sem hannaðar voru samkvæmt 4-E líkaninu 

(Collis o.fl., 2001) og kanna viðhorf kennara til notkunar UTM og 
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skýringar á því hvað gæti valdið viðhorfi þeirra. Fjórða kaflanum lýkur 

með allítarlegri samantekt. 

Fimmti kaflinn er umræðukafli þar rannsóknarspurningunum er svarað 

með því að ræða niðurstöðurnar og setja þær í fræðilegt samhengi. Þeim 

kafla er skipt upp í sex undirkafla, einum fyrir bakgrunnsupplýsingar 

þátttakenda og fimm sem svara hverjum lið rannsóknarspurninganna. 

Fimmta kafla lýkur með samantekt. 

Sjötti kafli eru lokaorð þar sem ég met stöðuna út frá rannsókninni og 

jafnframt í fræðilegu samhengi.  
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2 Fræðilegt baksvið 

Þessi kafli skiptist í þrjá undirkafla. Í þeim fyrsta er fjallað um hvaða 

áherslur má sjá í stefnu íslenskra stjórnvalda í námi og kennslu og 

sérstaklega í kennslu erlendra tungumála. Meðal atriða sem oft eru nefnd 

í umræðunni um kennslufræði og kennslufræði tungumála eru hugsmíða-

hyggja, nemendasjálfstæði, tjáskiptahæfni, tölvustudd tungumálakennsla, 

héreftir skammstafað TST, (e. computer assisted language learning 

skammstafað CALL) og evrópska tungumálamappan. Til að glöggva sig 

aðeins á þessum hugtökum er þeim gerð örlítil skil í stuttum undirköflum. 

Í lokin er stutt samantekt. 

Margir telja að notkun UTM í kennslu henti vel þegar byggt er á 

ofangreindum kennslufræðilegum þáttum og því var sérstaklega valið að 

fjalla um þá. Í öðrum undirkaflanum er fjallað um þrjú fræðileg líkön sem 

skýra hvaða þættir eru taldir þurfa að vera til staðar til að innleiðing UTM 

í kennslu verði árangursrík. Einnig er sagt frá notendaramma sem nýtist 

við að flokka kennara sem UTM-notendur í fimm flokka eftir notkuninni. 

Hvert líkan fær sinn eigin undirkafla og notendaramminn einnig. Við 

gerð spurningalistans sem notaður var í rannsókninni var tekið mið af 

bæði líkönunum og notendarammanum. 

Í þriðja og síðasta undirkaflanum eru síðan skoðaðar ýmsar íslenskar 

og erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á sambandi notkunar UTM í 

kennslu og kennslufræðilegra og umhverfislegra þátta. Þeim þáttum er 

skipt í tvennt, annars vegar atriði sem lúta að kennaranum – viðhorfi hans 

til notkunar UTM, mikilvægi tæknifærni hans, hvaða máli kennsluhættir 

hans skipta og hversu mikilvægt það er að kennarar hafi trú á að notkun 

UTM skili nemendum árangri. Hins vegar eru það atriði sem snúa að 

umhverfinu, s.s. mikilvægi samstarfsmanna og tæknibúnaðs sem kennarar 

hafa aðgang að, mikilvægi þjálfunar við notkun á tæknibúnaði og 

skipulagsmál innan stofnunarinnar. 

2.1 Stefnur og straumar í kennslufræði 

Kennsla í erlendum tungumálum býður upp á fjölbreytta notkun á UTM. 

Mikið af hugbúnaði hefur verið hannaður til þjálfunar á færniþáttum 

tungumálsins og á Netinu má finna fjöldann allan af gagnlegu námsefni. Í 

síðustu aðalnámskrám framhaldsskólanna um kennslu erlendra tungumála 
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(Aðalnámskrá framhaldsskóla. Erlend tungumál, 1999; Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Erlend tungumál. Tillögur, 2005) kemur skýrt fram að 

æskilegt sé að stýra kennslunni í anda hugsmíðahyggju og að nýta beri 

UTM í kennslu erlendra mála. 

Við kennslu erlendra tungumála hefur þótt eðlilegt og mikilvægt að 

vinna jafnt með alla færniþætti tungumálanámi. Í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, erlend tungumál (1999, bls. 26) kemur fram að varast 

beri „[...] að leggja áherslu á að kennslan einkennist um of af einhliða 

færniþjálfun heldur miði að því að gefa nemendum tækifæri til að nota 

málið sem tæki til lifandi tjáskipta.“ Einnig er sagt að „[...] stígandi 

málanáms byggist á sjálfstæðum efnistökum nemenda í námi sínu, frá 

handleiðslu kennara til sjálfstæðari vinnubragða og viðfangsefna þar sem 

nemandinn verður virkari og ábyrgari í tungumálanáminu, hvað varðar 

skipulagningu námsins, námsaðferðir og heimanám.“ Í þessum tveimur 

tilvitnunum kemur greinilega fram að stefna beri að tjáskiptamiðaðri 

tungumálakennslu og að efla nemendasjálfstæði.  

Í tillögum að aðalnámskrá framhaldsskólanna, hluta erlendra 

tungumála (2005, bls. 17) koma einnig skýrt fram hugmyndir hugsmíða-

hyggjunnar um nám og kennslu og einnig er hugmyndin um evrópsku 

tungumálamöppuna kynnt. Í ritinu kemur fram að það þurfi 

 [...] að virkja nemendur jafnt í einstaklingsmiðuðu námi og 

samvinnunámi og viðfangsefnin þurfi að vera með þeim 

hætti að þau hvetji til sköpunar og sjálfstæðra vinnubragða. 

 Annars staðar á sömu blaðsíðu er sagt að 

[...] mikilvægt sé að nemendur öðlist með tímanum 

sjálfstæði í námi og axli ábyrgð á eigin námi [...] á þann hátt 

séu nemendur betur undir það búnir að takast á við það sem 

bíður þeirra í lífinu. Evrópska tungumálamappan (European 

Language Portfolio ) byggist á þessum hugmyndum [...] 

Á blaðsíðu 18 er svo nefnd notkun á UTM í kennslu: 

Upplýsingatækni og tölvunotkun er mikilvæg viðbót í námi 

og kennslu í erlendum tungumálum [...] Það er hægt að nýta 

upplýsingatæknina til að þjálfa alla færniþætti [...] 
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upplýsingatæknin er öflugt hjálpartæki í tungumálanámi og 

mikilvægt að notkun hennar fléttist sem eðlilegast inn í 

námið gegnum veraldarvefinn. 

Það er ekki nóg að setja fram kröfur um að kennarar nýti UTM í 

kennslu sinni heldur þarf einnig að sjá til þess að kennararnir búi yfir 

þeirri kunnáttu sem þarf til þess að sú notkun verði árangursrík. Á 

árunum 1996 til 2005 gaf menntamálaráðuneytið út þrjú rit, Í krafti 

upplýsinga (1996), Forskot til framtíðar (2001) og Áræði með ábyrgð 

(2005), þar sem mörkuð er stefna um nýtingu UTM innan sviða 

ráðuneytisins. Í nýjasta ritinu kemur meðal annars fram að stefnt sé að því 

að allir kennarar landsins nýti upplýsingatækni í starfi sínu og þeim sé 

boðið upp á námskeið til að geta orðið við þeim markmiðum.  

Í ritinu Menntun í mótun (Menntamálaráðuneytið, 2007) er áfram talað 

um hvað þurfi til að notkun UTM í kennslu verði að raunveruleika. En 

þar er ritað að meðal forsendna þess að UTM við nám og kennslu verði 

markviss verði að vera greiður aðgangur að nýlegum og góðum tækjum 

svo og fjölbreyttu námsefni sem nýtir tækninýjungar. Það verði að styrkja 

námsefnisgerð og símenntun kennara. Þetta felst m.a. í kynningu á nýjum 

möguleikum. Einnig þurfi verkefni nemenda að vera fjölbreytt og 

áhugavekjandi þar sem nemendur nýti sér tækni við leit, úrvinnslu og 

samvinnu. Í sömu skýrslu kemur fram hjá umræðuhópi um nýtingu UTM 

í skólastarfi að:  

 [...] huga þurfi að eflingu notkunar upplýsingatækni á öllum 

sviðum því hún hefur áhrif á persónulega þróun nemenda, 

kennara og skólastjórnenda þar sem einstaklingurinn getur 

þróað sína færni með aðstoð tækninnar (Menntamálaráðu-

neytið, 2007, bls. 51). 

Ljóst er að menntayfirvöld hérlendis hvetja til notkunar UTM í 

kennslu erlendra tungumála, tjáskiptaaðferðum í kennslunni og að 

kennarinn stýri kennslunni í anda hugsmíðahyggjunnar þar sem áhersla er 

lögð á sjálfstæði og ábyrgð nemenda á námi sínu. Kennarar venji 

nemendur á að vinna saman í hópum að lausn verkefna. Einnig beri að 

gefa nemendum kost á einstaklingsverkefnum þar sem námsstíll þeirra er 

misjafn og hugmyndinni um evrópsku tungumálamöppuna (ETM) er 
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komið að sem tilvöldu hjálpartæki. Til frekari glöggvunar á þessum 

hugtökum verður hér vikið nánar að merkingu þeirra. 

2.1.1 Hugsmíðahyggja 

Af alþjóðlegum viðmiðum í menntamálum sem gerð var grein fyrir hér að 

framan má sjá að áhersla er lögð á breytta kennsluhætti. Hugtakið 

hugsmíðahyggja (e. constructivism) er oft nefnt í sambandi við þessar 

breytingar og hefur hugtakið komið fram í umræðunni sem andstæða 

hefðbundinnar kennslu (e. traditionalism). Hugsmíðahyggja er stundum 

líka kölluð nemendamiðað nám. Í stuttu máli þýðir það að nemandinn er 

virkari í að byggja upp sína eigin þekkingu. Hefðbundinni kennslu er lýst 

sem kennsluaðferð þar sem kennarinn er fyrir framan bekkinn að kenna 

og í grófum dráttum þýðir það að nemendunum er ætlað að tileinka sér 

það sem kennarinn segir þeim. Við innleiðingu UTM í kennslustofuna 

hafa sumir fullyrt að kennsluaðferðir hugsmíðahyggju séu nauðsynlegar 

(OECD, 2009a). 

Kenningarlegum grunni hugsmíðahyggju er gjarnan skipt í tvo flokka. 

Annars vegar er um að ræða félagslega hugsmíðahyggja (e. social 

constructivism) og hins vegar vitræna hugsmíðahyggju (e. cognitive 

constructivism). Hugmyndir vitrænnar hugsmíðahyggju byggjast á ein-

staklingnum og hans persónulega ferli en kenningar félagslegrar 

hugsmíðahyggju byggjast á sambandi einstaklingsins við kennara sinn og 

bekkjarfélaga sína. Sameiginlegt með þessum hugmyndum er að nám á 

að byggjast á reynslu nemenda og hafa tilgang (Kalina og Powell, 2009). 

Vitræn hugsmíðahyggja byggir á kenningu Jean Piaget um það 

hvernig einstaklingurinn tileinkar sér þekkingu. Ekki er hægt að gera ráð 

fyrir að fólk skilji og geti nýtt sér strax upplýsingar sem því eru gefnar 

heldur verður það að byggja sjálft upp eigin þekkingu og skilning. 

Kenningar Piaget leggja áherslu á að skilja hvað hver einstaklingur þurfi 

til að læra á sínum eigin forsendum og að hann fái verkefni við hæfi 

(Kalina og Powell, 2009). 

Félagsleg hugsmíðahyggja er byggð á kenningu Lev Vygotsky sem 

lagði áherslu á að nám ætti sér stað í félagsskap við aðra. Hann hélt því 

fram að hver athöfn í menningarlegum þroska einstaklings birtist tvisvar. 

Fyrst  í samfélagi með öðrum og síðan innra með honum sjálfum 

(Kozulin, 1986). Hann taldi að tungumálið gegndi mikilvægu hlutverki 

svo og tjáskipti milli þess sem óþroskaðri er og þess sem þroskaðri er og 
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að þau tjáskipti væru forsenda vitsmunaþroska og árangursríks náms. 

Þetta á ekki síður við um tjáskipti milli fullorðinna og barna en tjáskipti 

milli jafninga. Hugtak hans „svæði mögulegs þroska“ (e. zone of 

proximal development eða ZPD) ásamt vinnupöllum (e. scaffolding) 

Bruners eru mikilvæg hugtök í kenningunum um félagslega 

hugsmíðahyggju (Kalina og Powell, 2009). Svæði mögulegs þroska segir 

til um það hvernig barn í samfélagi með sér þroskaðri einstaklingum 

getur náð að fullmóta hugmyndir sínar sem hann hefur áður byggt á fyrri 

reynslu (Kozulin, 1986). Vinnupallarnir hafa verið skilgreindir sem 

umsjón fullorðinna með námi barna háð þörfum hvers og eins (Anning, 

A. og Edwards, A., 2006). Þetta þýðir að hver einstaklingur hefur 

forsendur til að þroskast örar séu honum búnar réttar aðstæður og ef hann 

hlýtur nægjanlega örvun. Þekkingarmyndun er eins og smíði byggingar 

þar sem vinnupallar og verkfæri eru enn til staðar. Því betri verkfæri og 

vinnupallar, því traustari bygging. Nemandinn byggir þannig upp 

þekkingu gegnum samtöl og athafnir í félagi við sér þroskaðri 

einstaklinga. Með tímanum má fjarlægja vinnupallana og verkfærin því 

þá hefur einstaklingurinn öðlast nægilega trausta þekkingu til að hún geti 

nýst honum í eigin tilgangi (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Í daglegu tali hafa þessar tvær nálganir verið sameinaðar undir nafninu 

hugsmíðahyggja þar sem áhersla hefur verið lögð á þarfir nemenda og 

sambland af einstaklingsmiðuðum verkefnum og verkefnum þar sem þörf 

er á samvinnu nemenda í hópum eða pörum (Dam, 1995). Samkvæmt 

kennsluaðferðum hugsmíðahyggjunnar er kennsla ekki álitin vera miðlun 

upplýsinga heldur eigi kennarinn að stuðla að því að nemendurnir sjálfir 

byggji upp eigin þekkingu út frá reynslu og upplifun. Álitið er að ef UTM 

er notað í anda hugsmíðahyggjunnar hafi það möguleika á að valda 

breytingu á kennsluháttum (Jonassen, 1999).  

2.1.2 Nemendasjálfstæði 

Auk náms og kennslu í anda hugsmíðahyggju hefur athyglinni einnig 

verið beint að nemendasjálfstæði og ábyrgð nemenda á námi sínu. Með 

hugtakinu nemendasjálfstæði er átt við að nemandinn tekur ábyrgð á 

framförum sínum og námsárangri. Það er ekki litið á að tungumálanám 

sem þekkingarmiðlun þar sem þekking kennarans yfirfærist á þekkingu 

nemandans. Metaþekking (e. metacognition), þ.e. að vera sér meðvitaður 

um hvernig maður lærir, er mikilvæg þar sem hún gefur nemandanum 
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tækifæri til að fylgjast með og halda utanum nám sitt er nátengd 

hugtakinu nemendasjálfstæði (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006). Álitið er að 

slík nálgun auki vitund nemenda um nám sitt og þar með verði námið 

árangursríkara. Í Danmörku hefur Leni Dam talað í fjóra áratugi um 

nemendasjálfstæði og breytta kennsluhætti. Hún segir að forsenda þess að 

stuðlað sé að nemendasjálfstæði sé að kennarinn sé fús til að „sleppa“ 

takinu – og að nemandinn sé fús til að taka stjórnina. Reynslan sýnir að 

hið fyrrnefnda er erfiðast. Einnig er nauðsynlegt að bæði kennari og 

nemandi geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig gera á hlutina. Loks 

er afar mikilvægt að andrúmsloft milli kennara og nemenda einkennist af 

öryggi og gagnkvæmri virðingu (Dam, 2004).  

Gjarnan er talað um fimm atriði þegar nemendasjálfstæði í 

tungumálanámi er haft að leiðarljósi og þegar breyting úr kennarastýrðu 

umhverfi í nemendastýrt umhverfi á sér stað (Dam, 1995) - Tafla 5. 

Dönsk rannsókn frá árinu 1992 þar sem bornir voru saman tveir 

bekkir, annar þar sem nemendasjálfstæði var haft að leiðarljósi og hinn 

þar sem hefðbundin kennsla fór fram mældi ótvírætt betri árangur í 

fyrrgreinda bekknum varðandi orðaforða, málfræðiskilning og tjáskipta-

hæfni. Að sama skapi var upplifun nemenda jákvæðari og þeim fannst 

þeir læra mikið. Nemendur bekkjanna voru jafngamlir og stóð rannsóknin 

yfir í fimm ár á meðan nemendur höfðu erlend tungumál í grunnskóla 

(Dam, 2004). 
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Tafla 1. - Þættir nemendasjálfstæðis Dam (1995, bls. 4-6). Þýðing ISH. 

1. Áhersla á nám frekar en 

kennslu 

Hvað á að læra og hvernig á að læra það? Val á 

verkefnum og vinnu sem eru líkleg til að leiða til 

þess að nemandi verði virkur þátttakandi í 

námsferlinum sem felur m.a. í sér þróun á 

tjáskiptahæfni. 

2. Breyting á 

nemendahlutverkinu 

Hugmyndir nemandans um tungumálanám og 

hæfni hans og innsæi er kjarninn í því að skapa 

sjálfstætt námsumhverfi. Nemandanum er gerð ljós 

ýmis atriði sem stuðla að námsþróun, opinber og 

önnur markmið og hvers konar efni og 

viðfangsefni geti verið nothæf, þjóðfélagsleg og 

tilfinningaleg áhrif, hlutverk kennarans o.s.frv. 

Ætlast er til af nemandanum að hann skilgreini 

markmið sín, velji raunhæft efni og viðfangsefni 

og meti árangur námsins. 

3. Breyting á hlutverki 

kennarans 

Kennarinn  

a. leggur áherslu á nám frekar en kennslu 

b. fylgist vel með námsframvindu nemandans 

c. er opinn fyrir hugmyndum og uppástungum 

nemandans 

d. styður frumkvæði nemandans 

e. kynnir eða hvetur til frekari athafnasemi/virkni 

f. fylgist með og greinir námshegðun til seinni 

tíma mats með nemanda 

g. skipuleggur vinnuaðferðir og leiðir til 

námsmatsframvindu í samstarfi við nemanda 

h. er ráðgjafi, þátttakandi og samnemandi í 

námsferlinum 

4. Hlutverk 

ígrundunar/námsmats 

Ígrundun er þungamiðja námsferilsins. Það felur í 

sér endurteknar aðgerðir til að svara spurningum 

s.s.: 

a. Hvað er ég/við að gera? 

b. Af hverju er ég að gera þetta? 

c. Hvað var gott og af hverju? 

d. Hvað var slæmt og af hverju? 

e. Hvað get ég notað þetta í? 

5. Kennslustofan Er ekki óraunverulegt umhverfi heldur eins og 

vinnustaður þar sem: 

a. hlutirnir eru prófaðir og kannaðir 

b. nemendur eru kennarar og kennarar eru 

nemendur 

c. ferill og innihald eru hvort öðru háð 
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Hópvinna þykir ýta undir nemendasjálfstæði, sérstaklega ef nemendur 

fá sjálfir að velja efni, og hvernig unnið er úr efninu. Nemendur eru 

gerðir ábyrgir fyrir eigin námi. Þetta vinnufyrirkomulag flytur ábyrgðina 

frá kennaranum yfir á nemandann ásamt því að nemendur nota 

mismunandi þekkingu og jafnframt kunnáttu sína. Að læra í gegnum 

samvinnu er færni sem þarf að tileinka sér smám saman eins og aðra 

færni og þar kemur til kasta kennarans að þjálfa nemendur til að stýra 

eigin námi - með öðrum orðum að læra að læra. Til að hópvinna verði 

árangursrík þarf kennarinn að þjálfa með sér færni til að stjórna bekknum 

sem getur verið miklu áreynslumeira en að kenna eftir textabók (Little, 

1999). 

2.1.3 Tjáskiptahæfni 

Undanfarna áratugi hafa hugtökin tjáskiptaaðferð og tjáskiptahæfni verið 

hvað öflugust í umræðunni um kennslu erlendra tungumála. Við val á 

kennsluaðferð þarf kennarinn fyrst og fremst að gera sér grein fyrir því 

hvert markmið kennslunnar sé og að nemendurnir öðlist þá færni í tjá-

skiptum að þeir geti bjargað sér í sambandi við vinnu, menntun og dag-

legt líf. Þegar þetta er markmiðið verður kennsluaðferðin að fela í sér 

athygli á markmálið
7
, námið og einstaklinginn sem leiða til þess að mark-

miðinu sé náð (Auður Hauksdóttir, 2007; Pedersen, 2002; Tornberg, 

1997). 

Hugtakið tjáskiptaaðferðir nær yfir kennslu þar sem megin-

markmiðið er að nemendur öðlist tjáskiptahæfni á 

markmálinu, að tungumál og tjáskipti verði ekki aðskilin og 

að tungumál lærist með því að það sé notað til tjáskipta. 

(Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 169-170).  

Með tjáskiptahæfni er átt við að málnotandi þurfi að ná valdi á öllum 

þáttum málsins sem skipta máli við tjáskipti. Viðfangsefni námsins eiga 

að endurspegla venjulega og eðlilega notkun markmálsins. Mikil áhersla 

er lögð á nám hvers og eins einstaklings og athyglin beinist frekar að 

námi einstaklingsins en kennslu kennarans (Auður Hauksdóttir, 2007; 

                                                      

 

7
 Markmál: Það tungumál sem verið er að læra. 
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Pedersen, 2002; Tornberg, 1997). Litið er á að eftirtekt og vitund um 

tungumálanámið og markmálið sjálft geti verið forsenda þess hvernig til 

tekst með námið. Meiri áhersla er lögð á flæði (e. fluency) en hittni eða 

nákvæmni (e. accuracy) þannig að litið er á villur nemenda sem eðlilegan 

og óhjákvæmilegan hluta málanámsins svo og að grípa megi til 

móðurmálsins og þýðinga þegar það á við t.d. til að útskýra reglur eða 

flókin orð eða orðasambönd (Auður Hauksdóttir, 2007). 

Í tjáskiptamiðaðri kennslu er áherslan á nemendamiðuð samskipta-

form og á það að gefa nemendum tíma og fjölbreytt tækifæri til að tjá sig. 

Kennari verður að skapa aðstæður þar sem nemendurnir tjá sig um 

eitthvað sem þeim finnst áhugavert og hæfir þroska þeirra (Little, 1999; 

Pedersen, 2002). Verkefnin eiga að taka mið af framtíðarþörfum nemenda 

fyrir kunnáttu í markmálinu og verða að vera fjölbreytt og með ólíkan 

tilgang í huga (Auður Hauksdóttir, 2007). 

Lausn tjáskiptaverkefna krefst frumkvæðis nemenda, gagnvirkra 

tjáskipta og virkrar skapandi málnotkunar. Með tilkomu Netsins og bættu 

aðgengi að dönsku efni, t.d. dönsku sjónvarps- og útvarpsrásum og 

dönskum dagblöðum, hefur hlutverk kennarans breyst. Það felst ekki 

lengur í því að finna rétta textann fyrir allan hópinn heldur frekar í því að 

leiðbeina nemendum við að finna efni sem hæfir hverjum og einum. 

Hlutverk kennarans er mun minna stýrandi en í hefðbundinni kennslu. 

Kennarinn skipuleggur kennsluna, stuðlar að ílagi og frálagi og hefur 

hönd í bagga með nemendunum. Hlutverk hans er að vera leiðbeinandi 

auk þess sem hann tekur þátt í tjáskiptum. Hann finnur texta sem hentar í 

kennsluna og hannar verkefni sem örva nám og þróa tjáskiptahæfni 

nemendanna (Auður Hauksdóttir, 2007; Hafdís Ingvarsdóttir, 2006).  

2.1.4 Tölvustutt tungumálanám  

Það sem í dag nefnist tölvustutt tungumálanám (TST), skírskotar til 

tungumálanáms með aðstoð tölva og annarra rafrænna miðla. Fyrir árið 

1980 og tíma einkatölva var lítið um hugbúnað ætlaðan til kennslu, þar 

sem fólk hafði yfirleitt ekki aðgang að svokallaðri móðurtölvu fyrirtækj-

anna. Verkfræðingar eða kerfisfræðingar, sem hönnuðu þann hugbúnað 

sem ætlaður var til notkunar í kennslu, höfðu ekki neina kennslufræðilega 

þekkingu og kennurum var oft ekki kennt á hugbúnaðinn. Það varð oft til 

þess að sumir kennarar urðu frekar neikvæðir gagnvart notkun nýrrar 

tækni í kennslustofum (Chen, 1996).  
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TST er er ekki alveg nýtt af nálinni og byrjaði eiginlega með hinu 

svokallaða PLATO-verkefni (Programmed Logic for Automatic Teaching 

Operation) árið 1960. Verkefnið var þróað til að gera gagnvirkar æfingar 

fyrir stóran hóp nemenda. Það studdi tjáskipti milli notenda eða einhvers 

konar takmarkað vefpósts kerfi. Notendur gátu „talað“ saman ef þeir voru 

á sama tíma inni á kerfinu. Þrátt fyrir ýmsa annmarka var þetta fyrsta 

verkefnið sem kom tungumálakennurum í að þróa TST kennsluefni á 

skipulagðan hátt (Levy, 1997). Á þessum árum hefur viðmót tölvanna 

orðið notendavænlegra og fleiri fengið aðgang að tölvum. Á 6. og 7. 

áratug síðustu aldar voru raunhyggjukenningar (e. empiricist theory) 

ríkjandi í tungumálakennslu. Undir áhrifum Skinners og atferlisstefn-

unnar þótti örvun, svörun og styrking hvað mikilvægast í æfingum í 

tungumálakennslu. Kennarar kynntu nýjan orðaforða í gegnum eftir-

hermun og endurtekningu. Með tilkomu tölvutækninnar fann fólk fljótt út 

að hægt var að hanna forrit sem gætu þjálfað færni  nemenda sem byggði 

á endurtekningu, s.s. málfræðiatriðum (Levy, 1997).  

Með tilkomu Netsins hefur notkun UTM í tungumálakennslu breyst 

mikið. Fyrir tíma þess voru þeir miðlar sem notaðir voru í kennslu 

aðallega í formi disklinga eða staðneta (e. local area network) og 

samskiptaformið takmarkaðist í formi skrifaðs máls. Þeir möguleikar sem 

Netið hefur skapað fyrir tungumálakennslu hefur breytt hugmyndinni um 

tölvustutt tungumálanám (TST) í tölvumiðluð samskipti (e. computer-

mediated communication - CMC) og skírskotar til ýmissa samskipta-

forma í gegnum Netið þar sem möguleiki er bæði að sjá og tala við þann 

sem er hinum megin á línunni. Verkefnin sem tungumálakennarar hafa 

tækifæri til að láta nemendur sína leysa eru að sama skapi orðin öðruvísi. 

Vefleiðangrar (e. web quests), raunveruleikaferðir (e. virtual tours) á 

Netinu og verkefnamiðaðar nálganir (e. taskbased approaches) eru nú 

orðin algeng viðfangsefni í tungumálakennslu. Þar fyrir utan er tímamis-

munur og landfræðileg staðsetning ekki hindrun lengur. Samtalshópar 

víðs vegar um heiminn geta hannað umræðusvæði (e. forum) og nota til 

þess talmál, ritmál, myndbönd, hljóðupptökur o.fl. (Hoven, 2006) 

Atriði, sem geta komið í veg fyrir að hægt sé að byggja tungumála-

kennsluna upp sem TST-kennslu, eru samt nokkur (Jones, 2001). Fyrsti 

þröskuldurinn er auðvitað sá ef menn hafa ekki aðgang að nauðsynlegum 

tæknibúnaði. Annar þröskuldurinn er sá að nemendur kunna mismikið á 

tölvur en það vandamál er auðvelt að laga með að láta nemendur vinna 

saman þannig að þeir læri hver af öðrum. Það verður að vera hlutverk 
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kennarans að leysa það vandamál. Þriðja atriðið er áhugi nemenda. Þótt 

flestir nemendur hafi áhuga á tölvum þá eru alltaf einhverjir sem hafa 

ekki áhuga. Kennarar verða að vera vakandi gagnvart þessu og skoða 

hvernig hægt er að styðja þá nemendur. Fjórða hindrunin er svo 

kennsluaðferðin sjálf. Meirihluti tungumálanemenda eru líklegir til að 

vilja læra markmálið í gegnum tölvur. Einhverjir kunna þó frekar að vilja 

kennaramiðað umhverfi en það sjálfmiðaða sem talið er að geti leitt til 

nemendasjálfstæðis. Þegar kennari er að skipuleggja TST-verkefni verður 

hann að horfast í auga við að einhverjir nemendur kynnu frekar að vera 

fyrir kennarastjórnað nám. Þótt markmiðið sé að nemendur stýri sér 

sjálfir þá þýðir það ekki endilega að það sé eini kennsluhátturinn í 

gegnum TST. Fimmti og síðasti þátturinn er svo að sumum finnst lítil 

tjáskipti milli bekkjarfélaga fara fram fyrir framan tölvurnar. Þetta er 

atriði sem kennari verður að gera ráð fyrir og bjóða upp á annars konar 

verkefni (Jones, 2001). 

Hlutverk TST-kennara er lítið frábrugðið allra kennara sem styðja 

nemendur sína í því að verða sjálfstæðir í námi sínu. Það sem er frá-

brugðið er að kennarinn getur ekki talist virkur TST-kennari án þess að 

þekkja til þeirra möguleika sem TST hefur upp á að bjóða. Til þess þarf 

kennari að vera þjálfaður sérstaklega í einhverju sem mætti kalla TST-

kennslufræði. Með tilliti til þeirra vandamála sem upp geta komið, er 

nauðsynlegt að kennari öðlist þjálfun í þeirri tækni sem kennslan 

útheimtir, allt frá því að kunna á ritvinnslukerfi og leita á vefnum til 

flóknari verkefna. Einnig er mikilvægt að kennari hljóti þjálfun í að kljást 

af næmni við þá nemendur sem af einhverjum ástæðum hafna þessari 

kennsluaðferð eða nemendasjálfstæði eða jafnvel þá sem hafa ekki 

ákveðna félagsfærni sem TST-verkefnavinna krefst. Árangur nemenda-

sjálfstæðis með því að nota TST er algjörlega háður undirbúningi og 

hæfni kennarans. Því miður virðist það vera svo, að flestar stofnanir sem 

bjóða upp á tungumálakennslu, vilja frekar fjárfesta í dýrum tæknibúnaði 

en að bjóða kennurum sínum upp á þjálfun við að nota hann (Jones, 

2001). 

2.1.5 Evrópska tungumálamappan 

Fljótlega eftir stofnun Efnahagsbandalags Evrópu hratt Evrópuráðið úr 

vör rannsóknum á tungumálanámi og tungumálakennslu sem hefur skilað 

sér í samræmdum áherslum og viðmiðum í tungumálum, Rammaáætlun 
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Evrópuráðsins um kennslu og nám í erlendum tungumálum. Margar 

Evrópuþjóðir tóku þátt í að þróa rammann og er hann víða í Evrópu 

hafður til hliðsjónar við námskrárgerð í tungumálum (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2006). Á Íslandi var ramminn þýddur árið 2006 

(Menntamálaráðuneytið, 2006) og í kjölfar innleiðingar nýrra framhalds-

skólalaga er ætlast til að tekið sé mið af honum við gerð nýrra 

skólanámskráa (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Fjölmargar Evrópuþjóðir tóku þátt í gerð evrópsku tungumála-

möppunnar (ETM) og í október 2009 höfðu 116 Evrópuþjóðir fengið 

vottun og tekið hana formlega í gagnið, m.a. Ísland. Kennslufræðileg 

markmið og tilgangur ETM eru m.a. að efla áhuga nemenda og auka 

hæfni þeirra í tjáskiptum í mismunandi tungumálum. Meðal aðferða til að 

ná settum markmiðum er að stofna til kynna við fólk úr öðrum 

evrópskum löndum og heimsækja erlend lönd, lesa sér til um löndin, nota 

fjölmiðla og gera verkefni (Evrópuráðið, 2009).  

Evrópska tungumálamappan (ETM) er þrískipt og inniheldur: 

 Tungumálapassa sem er stutt samantekt um móðurmál 

eigandans og yfirlit yfir tungumálanám hans og 

tungumálakunnáttu. Samantekt passans er auðskiljanleg á 

alþjóðavísu.  

 Námsferilskrá þar sem eigandi getur skráð námsmarkmið sín, 

kunnáttu og reynslu af menningu annarra þjóða og lagt mat á 

framfarir sínar með skipulögðum hætti. 

 Safnmöppu þar sem varðveitt eru sýnishorn af verkum 

eigandans á tungumálum þeim sem hann hefur lært eða 

stundar nám í (Menntamálaráðuneytið, 2006) 

Tungumálapassinn inniheldur m.a. sjálfsmatsramma þar sem 

nemandinn metur færni sína í fimm þáttum tungumálsins; hlustun, lestri, 

töluðu máli – samskiptum, töluðu máli – frásögn og ritun. Hann metur 

færni hvers þáttar á A1 til C2 kvarða. Hugmyndin er sú að við náms- eða 

starfsumsóknir sé staðlaður viðmiðunarrammi sem skilst á alþjóðavísu. 

ETM hefur þau markmið að hvetja tungumálanemendur til að: 

 fylgjast með framvindu í námi sínu meðan á því stendur 

 skrá árangur í tungumálanámi og reynslu, þar með talin 

samskipti við fólk af öðrum menningarsvæðum 
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Með þessu tvískipta hlutverki ETM er það von Evrópuráðsins að 

mappan muni: 

 stuðla að framförum í tungumálanámi og auka samskipta-

hæfni milli þjóða 

 hvetja til náms í mörgum tungumálum 

 gera fólki auðveldara að flytjast milli landa til náms og starfa 

 stuðla að lýðræðislegu samfélagi í Evrópu 

(Menntamálaráðuneytið, 2006)  

ETM er byggð upp á margra ára þróunarstarfi helstu sérfræðinga í 

tungumálakennslu í Evrópu og leggur ekki aðeins áherslu á málfærni 

heldur líka á að efla gagnkvæma þekkingu og skilning á menningu 

Evrópuþjóða. ETM beinir sjónum sínum fyrst og fremst að nemandanum 

og stuðlar að því að gera hann að ábyrgari og meðvitaðri tungumálanema. 

Kerfi ETM byggir á þremur meginstoðum: nemendasjálfstæði (e. learner 

autonomy), vitund nemandans um hvernig hann lærir (e. learner 

awareness) og menningarnæmi (e. cultural awareness). Til að nýta ETM í 

kennslu þurfa kennarar að læra að hugsa um kennslu á óhefðbundinn hátt. 

Notkun möppunnar krefst annars konar vinnubragða en flestir kennarar 

hingað til hafa vanist, bæði í eigin námi og í kennslu sinni. Í 

tungumálamöppunni er áherslan færð frá kennaranum og kennslu yfir á 

nemandann og námið. Kennarinn gegnir þó afar mikilvægu hlutverki þar 

sem það er hann sem þarf að þjálfa nemandann í nýjum vinnubrögðum 

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2006). Í tengslum við einstaklingsmiðað nám þykja 

leiðarbækur og Evrópska tungumálamappan vera grundvöllur nýs 

verklags í kennslu. Einnig þykir notkun UTM auka möguleika á að mæta 

þörfum einstakra nemenda í náminu. Á það jafnt við um viðtöku og 

tjáningu á málinu og æfingu ólíkra þátta er lúta að máli og málnotkun 

(Auður Hauksdóttir, 2007).  

2.2 Fræðileg kenningalíkön 

Ýmsir fræðimenn hafa rannsakað þá þætti sem talið er að verði að vera til 

staðar til þess að innleiðing UTM í kennslustofuna verði árangursrík. Í 

kjölfar rannsókna hafa komið fram kenningar og líkön verið þróuð sem 

útskýra samspil mismunandi áhrifaþátta. Í rannsókn minni styðst ég við 

þrjú líkön sem útskýra víxlverkun þeirra áhrifaþátta sem talið er að verði 
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að vera fullnægjandi til að kennarar noti UTM á árangursríkan hátt. Eru 

það 4E líkanið (Collis o.fl. 2001), TPACK-líkanið (Mishra, Koehler, Shin 

og o.fl., 2009) og viðmiðunarrammar Zapata (2004). Þessum áhrifa-

þáttum er í fyrsta lagi skipt niður í umhverfislega þætti sem álitið er að 

hafi annaðhvort hvetjandi eða letjandi áhrif á notkun UTM í skólunum, 

s.s. stefna stjórnvalda og skólans eða viðkomandi deilda. Í öðru lagi eru 

það þættir sem snúa að kennaranum sjálfum. Hann er talinn þurfa að hafa 

tæknilega, faglega og kennslufræðilega þekkingu og vita hvernig víxl-

verkun þessara þriggja þátta er háttað. Að auki þarf hann sjálfur að hafa 

áhuga á tækni og trú á kennslufræðilegt gildi UTM í kennslu og trú á sína 

eigin getu varðandi tækni. Þegar öllum þessum þáttum er fullnægt ættu 

þau skilyrði, sem nauðsynleg þykja, að vera fyrir hendi. Auk 

framangreindra líkana, sem ég styðst við í rannsókninni, er 

flokkunarrammi Dawes (2003) sem raðar kennurum í fimm mismunandi 

flokka eftir tækninotkun þeirra.  

2.2.1 4E líkanið 

Álitið er að margir þættir geti haft áhrif á ákvörðun kennara um að nota 

eða ekki nota UTM í kennslu. Hið svokallaða 4E líkan (Collis o.fl., 2001) 

leit fyrst dagsins ljós árið 1991 og var hannað með það í huga að spá fyrir 

um hvernig einstaklingum tekst að innleiða tækni í námsumhverfið. 

Líkanið hefur tekið breytingum í kjölfar nýrra rannsókna en hefur frá 

byrjun byggt á orsakasambandi fjögurra eftirfarandi þátta.  

 menntunarlegur ávinningur, þ.e. hversu mikinn árangur 

kennarar telji að tæknin skili nemendum (e. educational 

effectivness) 

 hversu auðvelt það er fyrir kennara að nota tækninýjungar, (e. 

ease of use)  

 umhverfinu, ytri þættir, s.s. stofnun, félags- og menningarlegir 

þættir, tækniþróun, (e. environmental factors) og 

 áhuga, þ.e. hversu áhugasamir kennararnir sjálfir eru um 

UTM (e. personal engagement) (Collis o.fl., 2001). 

Í fyrstu voru umhverfisþættir taldir hafa óbein áhrif á notkun UTM en 

í dag er litið á þá sem beina áhrifaþætti eins og persónulegir þættir 

kennarans gera. Líkanið spáir fyrir um það hversu líklegt það sé að 

einstaklingur noti UTM í kennslu út frá þessum fjórum áhrifaþáttum. 

Fyrst eru það umhverfislegir þættir sem lúta að skipulagi stofnunar, 

félags- og menningarlegum þáttum svo og tæknileg atriði. Hinir þrír 
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áhrifaþættirnir snúa að kennaranum sjálfum. Hversu mikla trú hann hefur 

á gildi þess að nota UTM, hversu auðvelt honum reynist að nota UTM og 

hversu áhugasamur hann er um tækni. Líkanið gerir ráð fyrir fjórum 

flokkum spurninga, einum fyrir hvern áhrifaþátt. Síðan er unnið úr 

þessum fjórum áhrifaþáttum á tölfræðilegan hátt til að spá fyrir um líkindi 

þess að kennarar noti UTM. 

Endurbætta gerð 4E líkansins sem stuðst er við hér í rannsókninni er 

frá árinu 2001 (Collis o.fl., 2001) – Sjá mynd 1. Byggir það á niður-

stöðum viðamikillar rannsóknar sem gerð var meðal 550 einstaklinga í 39 

löndum. Markmið rannsóknarinnar var m.a. að prófa áreiðanleika líkans-

ins sem reyndist vera hægt að staðfesta. Niðurstöðurnar sýndu að grein-

ingaraðferð sú sem notuð var í rannsókninni studdi a.m.k. þrjá af fjórum 

4E áhrifaþáttum líkansins. Þeir þættir voru umhverfislegs eðlis – eða áhrif 

skipulags stofnunarinnar, menntunarlegur ávinningur - trú á kennslu-

fræðilegt gildi notkunar UTM og áhugi kennarans sjálfs í gegnum trú 

hans á eigin getu við notkun tækni. Þótt fjórði áhrifaþátturinn hafi ekki 

sýnt fram á orsakasamband við notkun UTM og hversu auðvelt kennurum 

finnst það vera að nota tölvur og tækni, er álitið að áfram sé nauðsynlegt 

að halda þeim þætti inni í líkaninu fyrir annars konar úrtök en það sem 

náðist í fyrir þessa ákveðnu rannsókn.  

 

 
Mynd 1. – Endurbætt 4E líkanið. (Collis o.fl., 2001, bls. 117). 

 

Samkvæmt höfundum 4E líkansins býður líkanið upp á fjölbreytta 

notkunarmöguleika. Fyrir utan það að nota líkanið til frekari rannsókna 

sem jafnvel leiða til enn endurbættrar útgáfu er m.a. hægt að skilja betur 
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hvernig einstaklingur eða hópur fólks bregst við innleiðingu tækni í 

námsumhverfið. Það má gera t.d. með samanburði eða að fylgjast með 

breytingum hjá ákveðnum einstaklingi eða hópi yfir ákveðið tímabil. 

Einnig má grípa til íhlutunar í formi viðeigandi stuðnings ef hægt er að 

sjá fyrir að einstaklingur eða hópur muni eiga í erfiðleikum með að 

innleiða tækni í nám eða kennslu (Collis o.fl., 2001). 

2.2.2 TPACK-líkan Mishra og Koehler 

TPACK líkanið útskýrir þá þekkingu og kunnáttu sem kennurum er 

nauðsynlegt að búa yfir til að innleiðing UTM í kennslu beri tilætlaðan 

árangur. Líkanið var hannað eftir líkani Lee Shulman sem byggir á 

kennslufræði og fagþekkingu kennarans, PCK (e. pedagogical content 

knowledge). Í líkanið bættu þeir Mishra og Koehler við þriðja atriðinu, 

tækninni. Þeir segja að nauðsynlegt sé fyrir kennara að endurhugsa 

kennslufræðina og hafa tæknina með (Mishra, Koehler, Shin og o.fl., 

2009). Enska skammstöfunin fyrir rammann er TPACK (Technological, 

Pedagogical, Content Knowledge) og er borið fram sem „tee-pack“. Sjá 

mynd 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. – „TPACK“-líkanið (Mishra, Koehler, Shin og o.fl., 2009, bls. 124)



39 

Tafla 2. - Útskýring á „TPACK“ líkani Koehler og Mishra (2003, 

bls. 125). Þýðing ISH. 

1. Tækniþekking (TK): Vísar til þekkingar á mismunandi tækni sem 

spannar allt frá penna og pappír til rafrænnar 

tækni eins og Netsins, þar með taldar 

rafrænar myndbandsvélar, gagnvirkar töflur 

og hugbúnaðarforrit. 

2. Fagþekking (CK): Er þekkingin á faginu sjálfu sem kenna á. 

Kennarar verða að kunna vel skil á faginu 

sem þeir kenna og vita að eðli 

þekkingarinnar er mismunandi eftir inntaki 

efnisins. 

3. Kennslufræðileg þekking 

(PK): 

Á við um aðferðir og undirbúning kennslu, 

þar með talið bekkjarstjórnun, kennslugögn, 

hönnun á kennsluáætlunum og námi 

nemenda. 

4. Kennslufræðileg 

fagþekking (PCK): 

Á við um þá fagþekkingu sem tekur á 

kennsluferlinum sjálfum. Kennslufræðileg 

fagþekking er mismunandi eftir fögum þar 

sem þar blandast bæði efni og kennslufræði 

með það markmið að þróa betri kennluhætti í 

faginu. 

5. Tæknileg fagþekking 

(TCK): 

Vísar í þá þekkingu um hvernig tækni getur 

skapað nýjar nálganir fyrir ákveðið efni. Það 

mælir með því að kennarar þurfi að skilja að 

með því að nota ákveðna tækni þá geti þeir 

breytt námsvenjum nemenda og skilið 

hugtök innan ákveðinna faga. 

6. Tæknileg 

kennslufræðiþekking 

(TPK): 

Er sú þekking um hvernig hægt er að nota 

mismunandi tækni í kennslu og skilja að 

með því að nota hana megi breyta 

kennsluháttum. 

7. Tæknileg kennslufræðileg  

        fagþekking (TPACK): 

Vísar í þá þekkingu sem krefst þess af 

kennurum að þeir innleiði tækni inn í 

kennslu sína í hvaða fagi sem er. Kennarar 

verði að hafa innsæi og skilning á hinu 

flókna samspili þessara þriggja 

grundvallarþekkinga með því að nota 

viðeigandi kennslufræðiaðferðir og tækni 

þegar þeir kenna grein sína. 
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Í kenningum Koehler og Mishra er gengið út frá að kennarar verði að 

hafa þekkingu á tækni, kennslufræði og fagi sínu svo og að skilja samspil 

þessara þriggja þátta til að notkun UTM í kennslu verði árangursrík. Tafla 

2 útskýrir tengsl hinna þriggja þátta. Fyrst er hver þessara þriggja 

þekkingaþátta útlistaður. Síðan er tengsl tveggja þátta, hver við annan 

útskýrð og loks er tengsl allra þriggja þáttana tekin saman, þ.e. sú 

þekking sem hver kennari verður að búa yfir til að geta á árangursríkan 

hátt nýtt fag- og kennslufræðþekkingu sína með því að nota UTM í 

kennslu. Þessir þrír sömu þekkingaþættir eru m.a. nefndir í viðmiðum 

UNESCO (2008) og þykja nauðsynlegir í tengslum við þróun kennarans 

sem fagmanns. 

2.2.3 Kenningar Zapata 

Zapata er sammála Collis og hennar samstarfsmönnum sem telja að það 

sé ekki nóg að horfa eingöngu á kennarann sjálfan þegar um innleiðingu 

UTM
8
 í tungumálakennslu er að ræða, heldur þurfi einnig að líta til 

utanaðkomandi áhrifaþátta. Við innleiðingu UTM segir (Zapata, 2004) að 

fyrir utan ýmsa kennslufræðilega þætti verði einnig að skoða þá 

stofnanalegu þætti sem hafa áhrif á kennarana. Víxlverkun þessara 

tveggja þátta hefur áhrif á undirbúning, þá aðstoð sem kennarar fá og það 

kennsluefni sem notað er í kennslustofunni. Samspil þessara þátta ræður 

stöðu UTM og hefur bein áhrif á hlutverk kennarans í kennslustofunni, 

kennsluhætti og notkun UTM og þar af leiðandi námsferil tungumála-

nemans. 

Tafla 3 sýnir viðmið Zapata um áhrif skólans. Samkvæmt þeim 

viðmiðum er mikilvægt að skólasamfélagið hafi sjálft áhuga á að flétta 

UTM inn í kennsluhætti skólans og hafi kost á að verja einhverju 

fjármagni til þess. Skólinn verður að skilgreina notkun UTM í námskrá 

sinni og skapa starfsfólki viðunandi aðstæður hvað varðar búnað og rými. 

Það má heldur ekki gleyma því að til að vel fari verður að vera 

starfsmaður með bæði tæknilega og kennslufræðilega þekkingu til 

aðstoðar. 

                                                      

 

8
 Zapata notar enska hugtakið CALL (Computer Assisted Language Learning 

eða tölvustutt tungumálanám– en hér held ég mig við hugtakið UTM. 
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Tafla 3. - Áhrifaþættir sem tengist stofnuninni við innleiðingu UTM í 

tungumálakennslu (Zapata, 2004, bls. 341). Þýðing ISH. 

1.  Markmið 

innleiðingarinnar 

Hvers vegna hefur stofnunin innleitt UTM? 

Hugmyndafræðilegur grundvöllur ákvörðunarinnar: 

Hefur stofnunin raunverulegan áhuga á málefninu eða 

er hún eingöngu að fylgja samfélagslegum 

straumum? Hefur ákvörðunin verið ráðlögð vegna 

fjárhagslegs ábata fyrir stofnunina? 

2.  Fjárhagslegur 

stuðningur 

Að hvaða marki getur viðkomandi stofnun 

ráðstafað fé úr nauðsynlegum sjóðum? 

3.  Hugmyndir stofn-

unarinnar um UTM 

Hvernig er UTM skilgreind af stofnuninni? 

4.  Grunngerð Hvers konar sýnilegar aðstæður hefur hún 

skapað? Tækni- og hugbúnað, rými og útbúnað, 

starfsfólk? 

5.  Þjálfun 

starfsmanna 

Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að útvega 

leiðbeinanda með kennslufræðilegan og tæknilegan 

undirbúning til aðstoðar? 

 

Það er ekki nóg að líta til stjórnunar skólans heldur verður líka að 

skoða viðhorf tungumálakennaranna sem starfa í viðkomandi 

máladeildum. Í töflu 4 koma fram  hvaða þættir í starfsemi tungumála-

deildar innan skólans skipta máli varðandi notkun UTM.  

Þeir áhrifaþættir sem tengjast kennslufræði við innleiðingu UTM í 

tungumálakennslu lúta m.a. að viðhorfi starfsfólks tungumáladeildarinnar 

gagnvart notkun UTM í kennslu, hugmyndum þeirra um kennslufræði 

tungumála o.fl. Það skiptir máli t.d. hvort notkun UTM sé getið í námskrá 

deildarinnar, hvort kennsluefnið sé sniðið með notkun UTM í huga og 

hvort kennararnir hafa fengið einhverja þjálfun eða kennslu í hvernig nýta 

megi UTM í kennslu á árangursríkan hátt. Einnig er mikilvægt hvernig 

það kennslurými þar sem kennslan fer fram er hannað og hvaða 

tæknibúnað kennarar og nemendur hafa aðgang að. Faglegur, kennslu-

fræðilegur og menningarlegur bakgrunnur kennara hefur áhrif á notkun 

UTM. Það skiptir líka máli hvaða kennsluhættir viðhafast í kennslu-

stofunni. Hlutverk kennara og nemenda í kennslustofunni skiptir máli.  
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Tafla 4.- Áhrifaþættir sem tengist kennslufræði við innleiðingu UTM 

(Zapata, 2004, bls. 342). Þýðing ISH. 

1.  Hugmyndir deildarinnar um 

tungumálakennslu. 

Hvernig er tungumálakennslan skilgreind í 

áætlun deildarinnar? Hver eru ríkjandi 

fræðileg viðmið? 

2.  Hugmyndir deildarinnar um 

UTM. 

Hvernig er UTM skilgreint í áætlun deildar-

innar? Hvernig er það námsefni sem notað er 

í UTM? 

3.  Hlutverk UTM í námskrá. Hver er staða UTM í námskránni? Hefur 

tungumáladeildin raunverulegan áhuga á að 

innleiða UTM eða er hún eingöngu að fylgja 

tilskipun stofnunarinnar/skólans? 

4.  Verkaskipting í samfélagi þar 

sem UTM hefur verið innleitt. 

Hvernig er kennslusamfélagið innan tungu-

máladeildarinnar skipulagt? Er einhver valda-

píramídi?  Hvernig er verkaskiptingin? 

Hvaða stöðu hafa kennararnir í samfélaginu? 

Að hvaða leyti koma þeir að ákvörðuninni 

um innleiðingu UTM í bekkjum sínum? 

5.  Þjálfun starfsmanna. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að  

ráða leiðbeinendur með kennslufræði- og 

tæknilega þekkingu og stuðning? 

6.  Grunngerð. Hvernig eru sýnilegar aðstæður þar sem 

UTM fer fram? Fer kennslan fram í 

venjulegri kennslustofu og/eða með 

tölvustofu? Hvers konar tækni- og hugbúnaði 

hafa kennarar aðgang að? Hvert er hlutfall 

tæknibúnaðar á nemendur? 

7.  Menntunar-, menningar- og 

faglegur bakgrunnur kennara. 

Hvernig hefur bakgrunnur kennara áhrif á 

innleiðingu þeirra á UTM? 

8.  Skoðun, skilningur og 

hugmyndir kennara um 

kennslu erlendra tungumála 

Hvernig hefur það þrennt áhrif á notkun 

þeirra á UTM? 

9.  Skoðun, skilningur og 

hugmyndir kennara um UTM. 

Hvernig hefur það áhrif á notkun þeirra á 

UTM? 

10.  Hlutverk kennara í 

kennslustofunni. 

Hvernig er hlutverk kennarans skilgreint í 

deildinni eða áætlun deildarinnar? Hversu 

líkt eða ólíkt er það raunverulegu hlutverki 

kennarans? 

11.  Hlutverk nemenda í 

kennslustofunni. 

Hvernig er hlutverk nemenda skilgreint í 

deildinni? Hversu líkt eða ólíkt er það frá 

raunverulegu hlutverki þeirra? 
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2.2.4  Notendaflokkun Dawes 

Dawes (2003) hefur hannað flokkunarkerfi sem gefur kost á að raða 

kennurum niður á fimm mismunandi stig eftir því hversu langt þeir eru 

komnir í að nýta UTM í kennslu sinni. Út frá þessum fimm flokkum hef 

ég búið til spurningar (nr. 19 í spurningalista – sjá viðauka I) og mun út 

frá svörunum úr þeim, raða þátttakendum í könnuninni í þessa fimm 

flokka sem eru sýndir í töflu 5. 

Tafla 5. - Fimm notendaflokkar Dawes (2003, bls. 76). 

1. Mögulegur 

notandi (e. 

potential user) 

Kennari hefur enga tölvu til eigin nota, hvorki heima né í 

skólanum. Hann gæti notað UTM einstaka sinnum en ekki 

kerfisbundið. Hann hefur hvorki nýlega fengið möguleika á að 

þjálfa sig né nægan tíma ti að þjálfa færni eða þróa skilning á 

viðeigandi notkun UTM. 

2. Notandi sem tekur 

þátt að e-u leyti 

(e. participant 

user) 

Kennari hefur eigin tölvu (ekki endilega með öðrum) heima eða í 

vinnunni og notar hana til að gera vinnutengd verkefni. Hann gæti 

notað UTM með nemendum einstaka sinnum en ókerfisbundið. 

Honum gæti fundist sig skorta öryggi eða undirbúningstíma til að 

nota tæknina með bekkjum sínum eða að kennslufræðilegi 

tilgangur notkunarinnar sé tvísýnn. 

3. Áhugasamur 

notandi (e. 

involved user) 

Kennari hefur eigin tölvu heima eða í skólanum og skipuleggur og 

undirbýr vinnu sína með því að nota UTM. 

a) Hann hefur hugsanlega tölvu- og upplýsingafærni en getur 

ekki notað það kerfisbundið vegna skorts á búnaði eða 

aðgengi að búnaði. Hann gæti hugsanlega líka vantað 

tæknilega aðstoð. 

b) Hann gæti haft aðgengi að UTM en getur ekki notað það 

kerfisbundið vegna skorts á þjálfun eða tíma til að æfa sig. 

c) Hann getur ekki notað UTM kerfisbundið vegna skorts á 

þjálfun og búnaði. Þetta gæti haft í för með sér tímaskort til 

æfingar eða skorts á aðgangi að búnaði. 

4. Fær notandi (e. 

adebt user) 

Kennari er tölvulæs (e. network literace skills) og hefur skilning á 

hvenær og hvernig á að nota UTM. Hann hefur áreiðanlegan 

aðgang að UTM bæði heima og í vinnunni og tæknilega aðstoð. 

Hann notar UTM bæði fyrir sjálfan sig og með nemendum sínum 

á skipulagðan og kerfisbundinn hátt. Hann gæti verið meðlimur að 

faglegu netsamfélagi (e. professional on-line community). 

5. Einlægur notandi 

(e. integral user) 

Kennari tengir UTM án nokkurs efa inn í undirbúning vinnu 

sinnar alltaf þegar það virðist skynsamlegt. Hann hefur aðgang að 

ávallt uppfærðum búnaði/björgum og tækifæri til að taka þátt í 

frekari þjálfun. Tími er ætlaður til að nota og undirbúnings á UTM 

í vinnuramma hans. Hann er hugsanlega meðlimur faglegs 

samfélags, sem er beintengt. 
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2.3 Fyrri rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi sem kanna notkun tungu-

málakennara og viðhorf þeirra til notkunar á UTM í kennslu sinni. Hins 

vegar hafa töluvert margar rannsóknir verið gerðar erlendis á þessu sviði. 

Þær rannsóknir sem hér er stuðst við beinast bæði að tungumálakennurum 

og öðrum kennurum. Fyrst og fremst er hér stuðst við rannsóknir sem 

gerðar hafa verið til að kanna viðhorf kennara á því að nota UTM í 

kennslu og hvaða þættir hafa áhrif á það viðhorf. Einnig eru nokkrar 

rannsóknir sem sýna fram á tengsl UTM og ákveðinna kennslufræðilegra 

þátta svo sem nemendasjálfstæðis, nemendamiðaðs náms og áhugahvata 

nemenda til náms. Hér hef ég skipt niðurstöðum rannsóknanna niður í tvo 

flokka þar sem fjallað er annars vegar um þætti sem snúa að kennaranum 

sjálfum og hins vegar um áhrif umhverfislegra þátta á UTM, svipað því 

og 4E-líkanið gengur út frá.  

2.3.1 Kennarinn 

Þessi hluti umfjöllunarinnar um fyrri rannsóknir lýtur að kennaranum 

sjálfum. Er það fyrst viðhorf kennara gagnvart UTM og notkun hans, 

síðan er það tæknifærni kennara og þættir sem snúa að kennsluháttum og 

kennslufræðilegu gildi UTM. 

Viðhorf  

Margt bendir til þess að áhugi kennaranna sjálfra á tölvum og tækni 

skili hvað mestum árangri inn í kennslustofuna þegar um notkun UTM er 

að ræða. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum þar sem fylgst var með 

sjö tungumálakennurum, sýndi að það voru ekki endilega þeir sem höfðu 

mesta sjálfstraustið hvað varðar þekkingu á tölvum sem voru ötulastir við 

að nýta UTM í reynd, heldur þeir sem höfðu miðlungs sjálfstraust en voru 

áhugasamir (Kessler og Plakans, 2008). Sýnt þykir að þeir kennarar sem 

hafa mikið umburðarlyndi gagnvart óvissu eru líklegri til að vera opnir 

fyrir nýjungum og nota tæknina í skólanum út frá þörfum nemenda. Þeir 

kennarar hafa oftar en ekki annars konar viðhorf til kennslu, náms og 

menntunar (Þuríður Jóhannsdóttir, 1999). Davis (1997) bendir á að þróun 

UTM í skólum byrji oft með tilraunum áhugasamra frumkvöðla en til að 

starfið breiðist út þurfi skólastjórnendur að taka forystuna.  

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum meðal rúmlega 100 kennara 

sem kenndu ensku sem erlent mál, sýndi að kyn og aldur tungumála-
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kennara hafði ekki áhrif á viðhorf þeirra gagnvart UTM. Viðhorf kvenna 

og karla til UTM í tungumálakennslu var mjög svipað og það sama var að 

segja um aldur kennara. Yngri kennarar virtust ekki hafa jákvæðara 

viðhorf til UTM en þeir sem eldri voru (Kessler, 2007). Ekki virðast 

íslenskir kennarar vera sama sinnis því rannsókn sem gerð var í 30 

íslenskum grunnskólum sýndi fram á að því eldri sem kennararnir voru 

því minna fléttuðu þeir UTM inn í kennslu sína. Þeim gæti hins vegar 

hafa þótt mikilvægt að gera það (G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004).  

Önnur íslensk rannsókn sem gerð var árið 2002 sýndi að kennurum 

fannst eðlilegt að nota UTM í kennslu en voru mismunandi öruggir með 

notkun nokkura þátta. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru rúmlega 400 

framhaldsskólakennarar en upphaflega var rúmlega 900 aðilum send 

beiðni um þátttöku. Þátttökuhlutfall reyndist því vera 48%. Meðal 

þátttakenda kom fram að 81% taldi það vera æskilegt að nota tölvur í 

kennslu og yfir 60% fannst auðvelt að nota tölvupóst og Netið í kennslu 

sinni. Hins vegar fannst eingöngu 26% þeirra auðvelt að nota umræðuvef 

í kennslu (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005).  

Tæknifærni 

Tölvur og annar tæknibúnaður býður upp á mikla fjölbreytni í kennslu 

en gerir vinnu kennarans lítið auðveldari. Starf þeirra verður jafnvel 

meira krefjandi og mikilvægari með notkun UTM í kennslustofunni. 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Noregi, þar sem kannað var hvaða 

aðstæður þyrftu að vera fyrir hendi, til að notkun UTM verði árangursrík 

kom fram að fyrir utan fagþekkingu sína þurfa kennarar m.a. að búa yfir 

tölvulæsi (e. computer literacy), þekkja mismunandi forrit svo og hvernig 

og hvenær þau geta nýst sem best í kennslu (Postholm, 2007).   

Samkvæmt rannsókn sem gerð var meðal íslenskra  framhaldsskóla-

kennara (sem  áður hefur verið getið) þá töldu þeir sig árið 2002 almennt 

vel undir það búnir að nýta UTM í kennslu eða 57% en rúmur þriðjungur 

varla og einungis 10% taldi sig ekki hafa góðan undirbúning. 81% hafði 

farið á námskeið um tölvunotkun í kennslu og 74% hafði farið á 

námskeið í vefsíðugerð (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel 

Lefever, 2005). Í annarri íslenskri rannsókn töldu íslenskir karlkyns 

grunnskólakennarar sig færari tölvunotendur en konur gerðu og yngri 

kennarar höfðu meiri trú á eigin tölvufærni en þeir sem eldri voru 

(Manfred Lemke, 2005). 
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Sumum kennurum hefur þótt aukin vinna fylgja notkun UTM í 

kennslu og rannsóknir hafa sýnt að þeir kennarar sem telja sig ekki hafa 

góða tækniþekkingu finnst allnokkurt aukið vinnuálag fylgja notkun 

UTM (Evrópuráðið, 2009; Kessler, 2007). Rannsókn sem gerð var 

hérlendis árið 2002 þar sem könnuð var reynsla og viðhorf þriggja 

reyndra enskukennara til notkunar á UTM í kennslu sýndi að þótt kenn-

ararnir sjái ýmsa spennandi möguleika við að nota tækni í skólastarfi þá 

finnst þeim tíma- og orkufrekt að læra að nota hana og oft erfitt að sjá 

tilganginn með tækninotkuninni (Gerður Guðmundsdóttir, 2004). 

Rúmlega helmingur þeirra íslenskra grunnskólakennara sem þátt tóku í 

rannsókn G. Þórhildar Elfarsdóttur (2004) sem fram fór árið 2004 var á 

sama máli. 

Kennsluhættir  

Þrátt fyrir stefnu stjórnvalda, fjölbreytta möguleika og aukinn aðgang 

að efni þykir sumum að ný tækni hafi ekki leitt til gagngerra breytinga á 

kennsluháttum. Í íslenskri rannsókn árið 2002 (sem getið hefur verið) 

kom þó fram að meirihluti kennaranna (75%) taldi að með tilkomu UTM 

hefðu þeir tækifæri til að breyta inntaki kennslu og 91% töldu mikilvægt 

að leggja áherslu á að nemendur kynnist mismunandi framsetningu 

námsefnis (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005). 

Í rannsókn Gerðar Guðmundsdóttur (sem fjallað var um hér að framan), 

þar sem hún tók viðtöl við þrjá reynda enskukennara, kom fram að tækni-

notkunin hafi fyrst og fremst verið felld að ríkjandi kennslufyrirkomulagi 

með kennarastýrðri kennslu en ekki nemendastýrðum verkefnum. 

Kennararnir töldu sig heldur ekki vera tilbúna að sleppa kennslubókum 

og fannst það ekki spennandi hugmynd að nota alltaf tölvur við kennslu 

heldur einungis öðru hverju. Þeim fannst einnig ókostur hversu vel þeir 

þurftu alltaf að undirbúa þær kennslustundir þar sem nota átti tölvur og 

allaf að hafa áætlun B í pokahorninu þar sem tölvurnar voru stundum í 

ólagi (Gerður Guðmundsdóttir, 2004).  

Í rannsókn Evrópusambandsins í 53 skólum sex aðildarríkja 

sambandsins kom fram að tungumálakennurum fannst það að nota t.d. 

veftímarit í kennslu jákvætt innlegg í kennsluna en voru samt í vafa um 

það hvort nemendur sýndu meiri framfarir í markmálinu en þeir myndu 

gera í hefðbundinni kennslu. Rannsakendur töldu hugsanlega skýringu á 

þessum efasemdum vera þá sterku námsmatshefð að prófa í ákveðnum 

staðreyndum eða ákveðnum orðaforða sem ekki var hægt að þjálfa 
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sérstaklega með þessari ákveðnu vinnu (Evrópusambandið, 2004). Sterk 

námsmatshefð gæti hugsanlega líka valdið einhverjum íslenskum 

kennurum vandamálum en í rannsókn Gerðar Guðmundsdóttur (2004) 

kom fram að námsmat hafi ekki breyst með tilkomu tækninnar en það 

fannst kennurunum vera forsenda fyrir góðum árangri. En almennt er 

talið að mikilvægt sé að litið sé á nám, kennslu og námsmat sem eina 

heild og að á milli þeirra sé gott samræmi. Margt bendir til þess að 

námsmat í tungumálum á Íslandi sé ekki í nógu góðu samræmi við 

markmið námskráa þar sem áherslan er á samskipti og heildstætt nám 

(Auður Torfadóttir, 2005). Rannsókn frá árinu 2002 (sem nefnd hefur 

verið hér að framan) staðfestir þessa tilfinningu Auðar Torfadóttur en 

samkvæmt henni eru það hefðbundnar námsmatsaðferðir sem eru 

langmest notaðar. Oftast voru það einstaklingsverkefni eða 90% og 

skrifleg lokapróf voru 70-100% af námsmatinu sem 60% svarenda 

sögðust nota. Námsmatsaðferðir sem taldar eru efla aukna ábyrgð 

nemenda á eigin námi (dagbækur, sjálfsmat nemenda, jafningjamat, 

hljóðupptökur, myndbandsupptökur) voru sjaldan eða aldrei notaðar af 

kennurum (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005). 

Kennslufræðilegt gildi 

Kennarar virðast ekki vera á einu máli um það hvort notkun á UTM í 

kennslu sé kennslufræðilega séð árangursrík aðferð en það er mikilvæg 

forsenda þess að notkun UTM í skólastrfi aukist að kennarar hafi trú á 

kennslufræðilegu gildi þess (Granger, Morebey, Owston og Wideman, 

2002). Samkvæmt átta ára gamalli íslenskri rannsókn hafði tæplega 

helmingur íslenskra framhaldsskólakennara trú á kennslufræðilegu gildi 

notkunar á UTM í kennslu. 45% þeirra taldi að aukin notkun á UTM í 

kennslu myndi skila nemendum betri árangri og eingöngu 12% voru 

ósammála því. Í sömu rannsókn kom fram að 31% þátttakenda taldi að 

UTM yki samvinnu nemenda í námi og 34% töldu UTM auka virkni 

þeirra í námi (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 

2005). Ennfremur töldu sumir að fyrir nemendur sem eiga í 

námsörðugleikum séu tölvurnar góðar en ókostur hversu auðvelt sé að 

taka efni af Netinu ófrjálsri hendi (Gerður Guðmundsdóttir, 2004). 

Rannsókn sem var gerð í um 30 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu árið 

2004 sýndi að skólastjórnendur höfðu meiri trú á því að UTM yki 

námsárangur eða 75% á meðan tæplega 60% kennara taldi svo ekki vera 

(G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004).  
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Rannsókn sem gerð var í Kína þar sem borin var saman tölvustudd 

kennsla í ensku sem erlendu tungumáli og hefðbundin kennsla í sama 

fagi, leiddi í ljós að nemendur voru almennt ánægðari í hinni fyrrnefndu. 

TST virkar þannig áhugahvetjandi á nemendur samkvæmt rannsókninni 

(Hui o.fl., 2008). Þrír enskukennarar í rannsókn Gerðar Guðmundsdóttur 

(2004) og nemendur í rannsókn Brynhildar Ragnarsdóttur (2002) töldu 

hins vegar að námsáhugi nemenda ykist ekki með tækninotkuninni einni 

saman heldur væru það viðfangsefnin sem réðu þar mestu um. 

TST þykir geta styrkt nemendasjálfstæði og eflt áhuga nemenda á 

náminu (Boulton, 2009; Brynhildur Ragnarsdóttir, 2002; Hui o.fl., 2008; 

Jones, 2001). Nauðsynlegt þykir þó að þjálfa nemendur í nokkrum 

þrepum til þess að svo megi vera. Nemendasjálfstæði virðist vera 

einstaklingsbundið og háð námsstíl, námstækni, hvata, viðhorfi og 

þörfum hvers og eins. Greinargóðar upplýsingar, nákvæm þjálfun, að 

gera nemendur meðvitaða um eigið nám og kenna þeim sjálfsmat eru 

mögulegir þættir sem gætu leitt til nemendasjálfstæðis (Boulton, 2009). 

Talið er að þær kennsluaðferðir erlendra tungumála þar sem stuðst er við 

tækni verði að vera nemendamiðaðar ef þær eiga að efla nemenda-

sjálfstæði. Verkaskipting nemenda og kennara verði að vera skýr svo og 

skipulag kennslunnar (Blin, 2005). 62% þátttakenda úr rúmlega 400 

manna hópi íslenskra framhaldsskólakennara, töldu árið 2002, að UTM 

styddi við sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Nemendur í sömu rannsókn 

(sem voru 2093 alls) voru ekki eins jákvæðir því 48% þeirra sögðust 

verða sjálfstæðari og virkari í náminu með notkun UTM og 44% þeirra 

sögðu að UTM hefði hjálpað þeim við að skipuleggja sig í náminu. 82% 

töldu að dreifnám krefðist meiri ábyrgðar af sér en staðbundið nám gerði 

(Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005). Íslenskir 

grunnskólakennarar í 30 skólum á höfuðborgarsvæðinu eru þó efins um 

hversu mikið UTM auki ábyrgð nemenda en 72% þátttakenda höfðu ekki 

trú á því (G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004) samkvæmt rannsókn frá árinu 

2004. 

2.3.2 Umhverfi  

Í þessum hluta er fjallað um nokkrar rannsóknir sem greina frá ýmsum 

umhverfislegum þáttum sem talið er að hafi áhrif á hversu vel eða illa 

kennurum tekst að innleiða UTM í kennslu sína. Hef ég skipt 

umfjölluninni niður í fjóra undirflokka, þ.e. áhrif samstarfsmanna, gæði 
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tæknibúnaðar, þjálfun kennara og loks hvernig skólastjórnun þykir 

líklegust að innleiða nýjungar. 

Samstarfsmenn 

Allnokkrar rannsóknir hafa leitt í ljós að það virðast vera ákveðnir 

umhverfislegir þættir sem verða að vera til staðar ef innleiðing UTM í 

kennslu á að bera árangur. Helstu þættir sem kennarar nefna eru: æfing og 

tími til að þjálfa sig, góðar skriflegar leiðbeiningar með tækjum og 

forritum, góð aðstoð frá samkennurum og starfsfólki sem hefur einhverja 

sérþekkingu á UTM, staðsetning tölvubúnaðar og þekking kennara á 

helsta hugbúnaði og tækjum (Granger o.fl., 2002; Postholm, 2007).  

Stuðningur stofnunar og samstarfsmanna virðist skipta miklu máli. Í 

samantekt OECD á rannsóknum sem fóru fram í aðildarríkjum 

sambandsins á árunum 2002 til 2009 kom fram að eftir því sem 

kennurum finnst þeir vera verr undirbúnir undir það að nota UTM í 

kennslu sinni því mikilvægara finnst þeim að hafa stuðning 

samstarfsmanna sinna og hafa góða aðstoð (OECD, 2009a). Á Íslandi 

virðist stuðningur samstarfsmanna og stofnunar einnig mikilvægur. Í 

rannsókn þar sem skoðaðir voru hvaða þættir einkenndu frumkvöðul í því 

að innleiða UTM í starf sitt og gefast ekki upp, kom fram hjá einum 

ákveðnum eldhuga, að mikilvægt sé að kennarar hafi góðan stuðning 

stofnunar og samstarfsmanna þegar þeir eru að stíga fyrstu skrefin 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 1999). Það sama sýnir önnur íslensk rannsókn þar 

sem kennarar í einum árgangi í íslenskum skóla fengu tímabundna 

sérfræðiráðgjöf til að auka þátt UTM í námi og kennslu sem varð til þess 

að þeir urðu öruggari og áræðnari við að takast á við flókin og margvísleg 

verkefni (Kolbrún Svala Hjaltadóttir, 2007).  

Tæknibúnaður 

Tæknibúnaður sá, er kennarar hafa aðgang að er afar mikilvægur hvað 

notkun UTM varðar. Einnig þykir skipta máli hvar búnaðurinn er 

staðsettur (Postholm, 2007). Rannsókn sem fram fór í fjórum kanadískum 

skólum, þar sem kannaðir voru hvaða þættir væru mikilvægastir varðandi 

innleiðingu UTM í kennslu, leiddi í ljós að kennurum fannst lélegur 

tækjabúnaður og tímaskortur aðalorsök þess að þeir nýttu ekki UTM í 

kennslu sinni. Þeim þótti ógerlegt að innleiða UTM inn í námskrána án 

þess að hafa tölvur sem virka. Skortur á góðum tækjabúnaði þótti líka 

hindra kennslu og skaprauna öllu skólasamfélaginu (Granger o.fl., 2002). 
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Miðað við 8 ára gamla rannsókn (sem fjallað hefur verið um hér að 

framan) þá lítur út fyrir að íslenskir skólar séu ágætlega búnir hvað 

tæknina varðar. Í rannsókninni var meðal annars kannað viðhorf kennara 

til notkunar á UTM og kom fram að 59% þátttakenda töldu tölvukost í 

skólum sínum ágætan eða góðan. Eingöngu 16% álitu hann vera mjög 

slæman eða fremur slæman. Hins vegar kom fram, þar sem kennarar voru 

beðnir um að telja ókosti þess að nota UTM, að þrátt fyrir góðan 

tölvukost í skólunum hefðu þeir ekki aðgang að tölvustofum í kennslu-

stundum. Einnig fannst þeim vanta rafrænt kennsluefni (Ásrún 

Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005). 

Þjálfun 

Menntamálayfirvöld víða um heim hafa undanfarin ár og áratugi lagt 

ríka áherslu á að þjálfa beri kennara til notkunar tækninýjunga. Það hefur 

þó sýnt sig að kennaranemar fá í mörgum tilvikum ekki næga þjálfun. 

Rannsókn sem OECD gerði á kennaramenntun í nokkrum aðildalöndum 

sínum sýndi að UTM er ekki notað reglulega eða markvisst í kennara-

menntun í þessum löndum. Það eru dæmi um áhugasama kennaraskóla-

kennara en aðeins lítill hluti kennaranema hefur hag af þeirra vinnu. Í 

heildina innleiða kennaranemar ekki tækninýjungar inn í kennslu sína 

þegar þeir byrja að vinna sem kennarar og þykir sýnt að stefna kennara-

skólanna er ekki nægilega skýrt mörkuð (OECD, 2009a).  

Ekki þykir nauðsynlegt að kennarar þurfi að hafa eitthvað formlegt 

tölvu- eða tækninám að baki til að notkun UTM í kennslu beri árangur. 

Samkvæmt nýlegri rannsókn sýndi það sig að þeir kennarar sem höfðu 

óformlegt nám í UTM eða voru sjálfmenntaðir voru jákvæðari og virkari í 

að innleiða tækni í kennslu sína (Granger o.fl., 2002). Rannsókn 

Manfreds Lemke (2005), sem gerð var á árunum 2001 til 2002 leiddi í 

ljós að til að læra á UTM kjósa íslenskir grunnskólakennarar námskeið 

eða námskeið með aðstoð frekar en að læra af fikti eða af bókum. Sú 

rannsókn var viðamikil og náði til rúmlega 1000 grunnskólakennara. 

Nýleg rannsókn meðal 80 grunnskólakennara sýndi að viðhorf þeirra til 

endurmenntunar almennt var ekki það sama þar sem grunnskóla-

kennararnir kusu að vera í vinnuhópi samstarfsfélaga, vera í sjálfsnámi og 

læra undir handleiðslu samstarfsmanna (Una Björg Bjarnadóttir, 2008).  

Í rannsókn Þórs Jóhannssonar (2007) þar sem hann tók viðtöl við 

nokkra grunnskólakennara kom fram að reynsla þeirra af formlegu 

námskeiðshaldi fyrir kennara í sambandi við notkun UTM er fremur 



51 

einsleit. Sameiginlegt með þeim námskeiðum er að viðfangsefni þeirra er 

oft hvorki tengd starfi kennarans né námi nemenda heldur eingöngu 

kennsla á tæki eða forrit. Álíka reynslu virðast fleiri kennarar hafa í 

sambandi við tölvunámskeið sem ætlað er kennurum. Önnur íslensk 

rannsókn sem gerð var meðal grunnskólakennara árið 2004 leiddi í ljós að 

kennurum fannst þau námskeið sem boðið var upp á ekki nýtast í starfi. 

Kennurum virtist vera kennt á tæknibúnaðinn en kennslufræðinni ekki 

fléttað saman við þannig að kennarar vissu ekki hvernig nýta mátti 

tæknina í kennslu (G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004). 

Skólastofnunin 

Talið er að dreifingu valds og ákvarðanatöku í skólum skipti máli 

þegar um breytingar er að ræða. Einnig þykir mikilvægt að starfsmenn 

miðli af reynslu sinni til samstarfsmanna sinna. Rannsókn, sem gerð var í 

15 skólum í Kanada, sem höfðu tekið þátt í þróunarverkefni varðandi 

innleiðingu UTM í skólana, leiddi í ljós að í þeim skólum þar sem 

innleiðingin gekk best var skólastjórnunin dreifð 
9
 (e. shared leadership). 

Auk þess einkenndist skólamenningin af svokölluðu stofnananámi
10

 (e. 

organizational learning). Það voru ekki endilega skólastjórnendur 

kanadísku skólanna sem voru talsmenn breytinganna heldur aðrir 

starfsmenn skólans sem tóku það hlutverk að sér. Skólastjórnendurnir í 

skólunum voru hins vegar talsmenn stofnananámsins. Þeir fundu leiðir 

fyrir kennara til að læra í starfi og hvöttu alla til þess að verða 

forystumenn ákveðinna verkefna (Sheppard, 2003). Skólastjórnendur, 

sem hvetja kennara til að læra á tækni og nota hana í kennslu, eru afar 

mikilvægur áhrifaþáttur þegar kemur að innleiðingu nýjunga eins og 

UTM í skólastofuna (Granger o.fl., 2002).  

                                                      

 

9
 Dreifð skólastjórnun: Skólastjórnun þar sem almennir starfsmenn taka þátt í 

stefnumótun og ákvarðanatöku 

10
 Starfsnám innan stofnunar (stofnananám): hæfni stofnunar til að öðlast eða 

bæta afkastagetu sem byggð er á reynslu. Felur í sér þekkingaröflun (þróun eða 

sköpun á færni, innsæi, samböndum), þekkingarmiðlun (að miðla til hinna því 

sem aðrir hafa lært/reynt, og nýting þekkingar) samlaga námið þannig að fólk 

tileinki sér það, að það sé tiltækt og það sé hægt að yfirfæra það nýjum 

aðstæðum (Sheppard, 2003). 
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Einn af mikilvægari þáttunum í því að gera kennurum kleift að nota 

UTM í kennslu er að gefa þeim nægan tíma til að skapa eigin hugmyndir 

um það hvernig notkunin henti þeirra fagi og markmiðum (Means, Penuel 

og Padilla, 2001). Talið er að eftir að búið er að tækjavæða skólann sé 

mikilvægt að beina athyglinni að námskrá og námsmarkmiðum og þegar 

notkun UTM er orðin hluti af skólanámskránni verði hún smám saman 

eðlilegur liður í öllu skólastarfi (Davis, 1997). Reyndar virðist þetta ekki 

vera raunin á Íslandi en rannsókn hér sýndi að það skipti ekki máli hvort 

áhersla varðandi notkun á UTM væri komin inn í námskrá skólanna eða 

ekki. Hvort skólar hafa mótað ákveðna stefnu í upplýsingatækni virtist 

ekki hafa áhrif á það hversu mikið kennarar nota UTM í kennslu sinni 

samkvæmt niðurstöðu rannsóknar í 30 grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu (G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004). 

2.4 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað örlítið um þær kennslufræðilegu 

áherslur sem ofarlega eru á baugi víða í heiminum í dag í kennslu 

almennt og í kennslu erlendra tungumála. Ef tekið er tillit til þessara 

áherslna þá mætti segja að kjöraðstaða tungumálanáms sé þar sem 

nemendur velja verkefni sín sjálfir í samráði við kennara og vinna ýmist 

einir eða saman að lausn verkefnisins. Evrópska tungumálamappan er 

höfð að leiðarljósi þar sem nemendur meta stöðu sína í markmálinu 

samkvæmt sjálfsmatsrammanum, safna saman verkefnum sínum og halda 

námsferilskrá. Samskiptaformið er markmálið og úrlausnum verkefna er 

skilað bæði skriflega og í munnlegu formi. UTM er nýtt við lausn 

verkefna, til upplýsingaöflunar og til samskipta við t.d. jafnaldra sem hafa 

markmálið að móðurmáli. Kennarinn er verkstjóri og leiðbeinir hverjum 

og einum nemenda eftir þörfum hans. Hann hefur yfirsýn yfir hvar og 

hvernig best er að ná í hentugar bjargir (e. resources) og aðstoðar 

nemendur við að meta raunverulega stöðu sína í markmálinu og til að ná 

markmiðum sínum. Fyrir utan góða kunnáttu í markmálinu og 

kennslufræði tungumála hefur hann allgóða þekkingu á tölvum og 

hvernig ber að nýta þær í tungumálakennslu. Hann þekkir til hvar bjargir 

er að finna á Netinu og hefur greiðan aðgang, bæði að tækjum og 

hugbúnaði í skólanum. Námsmat er í samræmi við notkun UTM í 

kennslustundum en byggist ekki á hefðbundnu skriflegu lokaprófi og þess 

er getið í námskrá. 
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Með tilliti til framangreindra fræðilegra líkana eru það margir 

víxlverkandi þættir sem talið er að verði að vera fullnægjandi til að 

kennarar noti UTM á árangursríkan hátt. Þeir þurfa að hafa tæknilega, 

faglega og kennslufræðilega þekkingu og skilja víxlverkun þessara 

þriggja þátta ef þeir sjálfir eiga að vera undirbúnir undir það að nota 

UTM í kennslu sinni með góðum árangri. Að auki eru það ýmsir 

utanaðkomandi þættir bæði í stefnu stjórnvalda og skólans, svo og 

viðkomandi tungumáladeildar innan skólans, sem hafa áhrif á 

kennsluaðferðir. Loks er það svo áhugi kennarans sjálfs varðandi tækni-

nýjungar og trú hans á kennslufræðilegu gildi UTM í kennslu og eigin 

getu sem skiptir máli. Þegar öllum þessum þáttum er fullnægt ættu þau 

skilyrði sem nauðsynleg eru við UTM í kennslu að vera fyrir hendi. 

Síðasti kenningaramminn er notendaflokkun Dawes (2003) sem raðar 

kennurum niður í fimm notendaflokka. Er sú röðun gerð eftir ákveðnum 

upplýsingum sem kennarar gefa upp um notkun sína á UTM. Spyrja má 

hvort t.d. aðgengi að búnaði og tími til þjálfunar hafi einhver áhrif á 

hversu virkur notandi kennarinn er? 

Í íslenskri átta ára gamalli rannsókn (Ásrún Matthíasdóttir, Michael 

Dal og Samuel Lefever, 2005) kom fram að mikill meirihluti framhalds-

skólakennara, sem þátt töku í rannsókninni, taldi æskilegt að nota UTM í 

kennslu en minni en helmingur hafði mikla trú á kennslufræðilegu gildi 

UTM. Ýmislegt bendir til þess að það sé áhugi kennaranna sjálfra sem 

ráði hvað mestu um notkun á UTM í kennslu. Kyn og aldur kennara í 

erlendri rannsókn virtist ekki skipta miklu máli um viðhorf gagnvart 

UTM. Í íslenskri rannsókn kom þó fram að íslenskir karlmenn voru 

kokhraustari en konur hvað varðar mat á eigin tölvufærni. UTM þykir 

virka áhugahvetjandi á nemendur en viðfangsefnin skipta þó meira máli. 

Einnig styðja rannsóknir að notkun UTM geti styrkt nemendasjálfstæði ef 

rétt er að farið. Árið 2002 töldu íslenskir kennarar sig hafa ágætan 

undirbúning varðandi notkun á UTM í kennslu og höfðu flestir sótt 

námskeið í UTM (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 

2005). Fleiri notuðu UTM til undirbúnings en þeir gerðu í sjálfri 

kennslunni. Kennarar sem töldu eitthvað vanta upp á tæknifærni sína 

fundu frekar fyrir auknu vinnuálagi með notkun UTM. Fram-

haldsskólakennarar á Íslandi álitu árið 2002 að notkun UTM í kennslu 

byði upp á breytingu á kennsluháttum en ýmislegt þótti þá benda til að 

svo hefði ekki orðið t.d. hafði námsmat ekki breyst mikið í rannsókn þar 

sem það var kannað. 
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Fyrri rannsóknir sýna fram á að það eru ýmiss konar umhverfislegir 

þættir sem geta skipt sköpum um það hvernig kennurum tekst til við að 

innleiða UTM í kennslu. Kennarar þurfa tíma til þjálfunar og 

undirbúnings og góða aðstoð frá samkennurum og starfsfólki sem hefur 

trausta þekkingu á UTM. Stuðningur og stefna skóla skiptir máli og 

aðgengi þeirra að tæknibúnaði. Árið 2002 var almennt álit íslenskra 

framhaldsskólakennara að skólar hérlendis væru ágætlega tækjum búnir 

en að kennarar hefðu samt ekki aðgang að tækjunum (Ásrún 

Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005). Rannsóknir hafa 

sýnt að þjálfun er ekki næg í kennaraskólum víða í heiminum (OECD, 

2009a) en ekki þykir nauðsynlegt að hafa mikla formlega tölvumenntun 

(Granger o.fl., 2002). Í skólum þar sem innleiðing nýjunga gengur best 

koma nýjar hugmyndir um breytingar frá starfsmönnum skólans en ekki 

skólastjórnendum. Starfsmenn slíkra skóla miðla hver öðrum af reynslu 

og kunnáttu sinni (Sheppard, 2003). 

Í ljósi kennslufræðilegra áherslna og fyrri rannsókna má sjá að notkun 

UTM í kennslu býður upp á mikla möguleika til að styðja við nám - og að 

sem verkfæri í kennslu eru líka margir kostir við UTM sem gera það þess 

virði að nota í skólastarfi (Blin, 2005; Boulton, 2009; Brynhildur 

Ragnarsdóttir, 2002; Hui o.fl., 2008; Jones, 2001). Tölvur og Netið í 

tungumálakennslu geta verið góð verkfæri til að styðja við kennslu í anda 

hugsmíðahyggjunnar. Með réttu verkefnavali er mögulegt að notkun 

UTM ýti undir áhugahvöt og nemendasjálfstæði og efli tjáskiptahæfni. En 

til þess að kennari geti með árangursríkum hætti nýtt UTM þurfa margir 

víxlverkandi þættir að koma til eins og fjallað hefur verið um. 

2.5 Rannsóknarspurningar  

Eins og komið hefur fram hafa fáar rannsóknir verið gerðar hérlendis um 

notkun UTM í kennslu tungumála og í undirbúningi kennslu eða viðhorfi 

tungumálakennara til notkunarinnar. Sumar rannsóknirnar sem stuðst er 

við hér að framan hafa þá takmörkun að vera litlar eigindlegar rannsóknir 

og því er ekki hægt að heimfæra niðurstöðurnar á alla eða flesta kennara. 

Að auki snúast þær flestar um aðrar greinar en tungumálakennslu. 

Mikilvægt er að þekkja stöðu þessara mála og þess vegna er áhugavert að 

kanna á hvaða hátt tungumálakennarar hafa nýtt sér hinar ýmsu 

tækninýjungar í kennslu og hvaða skoðun þeir hafa á gildi þeirra. Kannað 

verður á hvaða hátt kennarar styðjast við UTM í kennslu, hvert viðhorf 
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þeirra sé til notkunar UTM og hvaða þættir það séu sem hafa áhrif á það 

viðhorf þeirra. 

Af fyrri rannsóknum má sjá að það eru margir þættir sem móta viðhorf 

kennarans. Í fyrsta lagi er það áhugi hans á tækni og trú á 

kennslufræðilegt gildi UTM í kennslu. Í öðru lagi er það þekking hans og 

kunnátta í kennslugrein, kennslufræði og tækni og víxlverkun þeirrar 

kunnáttu. Loks eru það ýmsir umhverfislegir þættir sem hvetja eða letja 

hann og eru miklir áhrifavaldar um það hvernig honum tekst til. Til 

umhverfislegra þátta má telja t.d. stefnu stjórnvalda hvað varðar kennslu 

og kennslufræði, stefnu skólans hvað varðar notkun á UTM og 

kennsluaðferðir, aðgengi kennara að tölvubúnaði, þjóðfélagslega hætti og 

tækni samfélagsins. Í ljósi þessara þátta hafa eftirfarandi 

rannsóknarspurningar orðið til: 

1. Hvernig nota framhaldsskólakennarar UTM í dönskukennslu? 

2. Hvaða viðhorf hafa þeir til UTM í dönskukennslu?  

a. Hafa kennarar trú á kennslufræðilegu gildi UTM í 

kennslu? 

b. Hversu áhugasamir eru dönskukennarar sjálfir um 

tölvur og tækni? 

c. Hvernig meta kennarar aðstöðu sína til að nota UTM í 

kennslu? 

d. Hvernig er háttað stefnu, stuðningi og hvatningu 

umhverfisins hvað varðar UTM í kennslu og námi 

innan skólans? 
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3 Aðferð 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni. Byrjað er á því 

að fjalla um rannsóknarsniðið og síðan er gerð grein fyrir vali á 

þátttakendum. Þá er mælitækjum rannsóknarinnar lýst og hvernig staðið 

var að framkvæmd hennar. Í fimmta undirkafla er sagt frá því hvernig 

gagnaúrvinnsla fór fram og sá sjötti greinir frá nokkrum siðfræðilegum 

álitamálum. Loks er örlítið fjallað um réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið var lýsandi rannsókn (e. descriptive research) (Ary, 

Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006) og var í formi 

spurningalistakönnunar (e. questionnaires) þar sem gögnum var safnað í 

gegnum rafrænan spurningalista á Netinu. Í lýsandi rannsóknum er 

einmitt gjarnan notast við mælitæki eins og spurningalista, 

myndbandsupptökur, rafræn tjáskipti eða viðtöl til að safna saman 

upplýsingum frá þátttakendum. Slíkar rannsóknir veita rannsakanda leyfi 

til að taka saman einkenni mismunandi hópa eða til að mæla viðhorf og 

skoðanir þeirra gagnvart ákveðnum viðfangsefnum. Algengt er að 

rannsakendur innan mennta- og félagsvísinda noti slíkt rannsóknarsnið 

(Ary o.fl., 2006). Til grundvallar liggja að mestu megindleg gögn en 

einnig eigindleg gögn sem fengust úr opnum spurningum. 

3.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru dönskukennarar sem kenndu í framhalds-

skólum á Íslandi veturinn 2009 til 2010. Úrtak þýðisins var fengið með 

því að fara á heimasíður framhaldsskólanna og finna nöfn þeirra sem 

skráðir voru dönskukennarar við skólana. Ekki er gert ráð fyrir að nafna-

listi sá, sem fenginn var, hafi verið tæmandi. Úrtakið reyndist í fyrstu 

vera 65 dönskukennarar og var það sá hópur sem fékk beiðni um þátttöku 

- 35 kennarar (53,85%) í 15 skólum á höfuðborgarsvæðinu og 30 

(46,15%) kennarar í 16 skólum úti á landi. Ein skilaboð bárust frá mót-

takanda þess efnis að hann væri ekki dönskukennari þótt hann væri 

skráður sem slíkur þannig að reiknað er með 64 aðilum sem lokaúrtaki. 

Hugsanlegt er að beiðnin um þátttöku hafi ekki skilað sér til einhverra 
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netfanga og þannig hafi fækkað enn frekar í úrtakinu en það var ekki 

kannað frekar. Þeir dönskukennarar, sem gáfu sér tíma til að svara spurn-

ingalistanum, reyndust í allt vera 30 (46,88%) en í ljós kom við úrvinnslu 

gagna að þrír af þeim svöruðu eingöngu nokkrum fyrstu spurningunum 

svo segja má að raunverulegir þátttakendur hafi verið 27 (42,19%). Með 

tilliti til hlutfalls þátttakenda úrtaksins þá telst það ekki vera óeðlilega 

lágt miðað við netkannanir (Samúel Lefever, Michael Dal og Ásrún 

Matthíasdóttir, 2007).  

Kynjaskipting 

Kynjaskipting úrtak var þannig að í því voru 8 karlmenn (12,5%) á 

móti 56 konum (87,5%). 28 konur svöruðu eða 50% en eingöngu 2 karlar 

sem er 25%. Kynjadreifing þátttakenda reyndist því vera 93,3% konur og 

6,67% karlar. Í Félagi Dönskukennara (FDK) voru skráðir 248 

félagsmenn 7. apríl 2010. 220 af þeim eru konur eða 88,7% en 28 karlar 

eða 11,3%. Því lætur nærri að hlutfall úrtaksins sé í samræmi við 

félagatal dönskukennara
11

 en hlutfall karlkyns þátttakenda í lægri 

kantinum miðað við félagatal FDK. 

Aldur 

Aldur þátttakenda er frekar hár þar sem samtals 63,3% eru 51 árs eða 

eldri og eingöngu 23,3% eru 40 ára eða yngri. Sjá mynd 3. 

                                                      

 

11
 Heimild skv. tölvupósti: Erna Jessen, formaður Félags dönskukennara. 
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Mynd 3.- Adursdreifing þátttakenda, (N=30). 

Kennslureynsla og menntun 

Kennslureynsla dönskukennaranna sem þátt tóku í könnuninni er 

mikil. Tæplega 67% þátttakenda er með 16 ára kennslureynslu eða meira 

eins og sjá má á mynd 4. 

Mynd 4. - Kennslureynsla þátttakenda, (N=30). 
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Allir þátttakendur höfðu annaðhvort BA próf í dönsku eða 

meistarapróf. Tæplega 76% þátttakenda sagðist hafa BA eða sambærilegt 

próf í dönsku, 24% höfðu meistaraprófsgráðu og einn aðili svaraði ekki 

þessari spurningu. Allir kennararnir reyndust hafa kennsluréttindi, 

eingöngu 2 sögðust ekki hafa kennslufræði tungumála. 

Reynsla af fjarnámi 

Miðað við þátttakendur þá virðast dönskukennarar kenna núna eða 

hafa kennt sl. 3 ár þó nokkuð mikið í fjarnámi. 70% kennara sagðist 

reyndar kenna á þessu skólaári eingöngu í staðnámi, 6,7% eingöngu í 

fjarnámi og 23,3% bæði í stað- og fjarnámi. Það þýðir að 30% 

svarendanna er að kenna í fjarnámi þetta skólaár. Á síðastliðnum 3 

skólaárum sagðist 46,7% engan áfanga hafa kennt í fjarnámi en hins 

vegar kvaðst 43,3% hafði kennt 1-6 áfanga og 10% hafði kennt 7 eða 

fleiri áfanga í fjarnámi síðastliðin 3 ár. Það segir að rúmlega helmingur 

þátttakenda hefur eitthvað komið að fjarnámi sl. 3 skólaár – sjá mynd 5. 

Marktæk fylgni reyndist vera á kennslu í fjarnámi og áhuga kennara á 

notkun UTM (r = 0,499, p = 0,008), hversu auðvelt kennaranum finnst 

vera að nota UTM (r = 0,444, p = 0,020), hversu vel kennarinn telur sig 

vera undirbúinn (r = 0,425, p = 0,031), hversu aðgengilegt tölvunet í 

skólanum er (r = 0,444, p = 0,020) og hversu vel hann getur treyst á Netið 

(r = 0,538 , p = 0,004). 

 

Mynd 5. - Kennsla í fjarnámi sl. 3 skólaár, (N=30) 
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Búseta 

Í úrtakinu bjó 54,7% aðila á höfuðborgarsvæðinu og 45,3% á 

landsbyggðinni. Þátttakendur úr Reykjavík og nágrenni reyndust vera 

66,7% og frá landsbyggðinni 33,3%. Sjá mynd 6. 

Mynd 6.- Búseta úrtaks og þátttakenda, (N=30). 
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Rúmlega 73% þátttakenda kvaðst fylgjast mjög mikið eða mikið með 
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námsmenn. Fjórir nefndu að hún gæfi góða yfirsýn á vinnu nemenda og 
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0,026). Einnig reyndist vera jákvæð fylgni milli þess að nota ETM og 

námsefnis (r = 0,388, p = 0,046). 

 

Mynd 7.- Fylgst með nýjungum, (N=30) 
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12

 og 
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voru þýddar af rannsakanda og sumar umorðaðar að einhverju leyti. 4E 

líkanið gerir ráð fyrir fjórum flokkum spurninga, einum fyrir hvern 

áhrifaþátt sem eru trú kennara á kennslufræðilegt gildi notkunar UTM, 

hversu auðvelt kennurum reynist að nota tækni, áhuga þeirra sjálfra á 

tækni og loks umhverfislegir áhrifaþættir. Síðan er unnið úr þessum 

fjórum þáttum á tölfræðilegan hátt til að sjá fyrir líkindi þess að kennarar 

noti tölvutækni. Í rannsókninni var greiningaraðferð líkansins ekki notuð, 

heldur var einungis stuðst við fullyrðingar þessara fjögurra áhrifaþátta til 

að móta spurningalistann.  

Trú á kennslufræðilegt gildi – Spurningarammi 23 

Í 4E líkaninu eru átta fullyrðingar sem ætlað er að skoða áhrif þessa 

þáttar á viðhorf einstaklinga. Engin af þeim fullyrðingum var notuð í 

spurningalista rannsóknar minnar þar sem innihald þeirra hentaði ekki 

tilgangi rannsóknarinnar. Í staðinn voru hannaðar fullyrðingar sem eiga 

betur við kennslufræði erlendra tungumála og voru gerðar af 

rannsakanda. 

Ánægja af notkun tölva og tækni – Spurningarammi 24 

Í þessum hluta 4E líkansins eru einnig átta fullyrðingar sem mæla 

hversu gaman einstaklingum finnst það að nota tölvur og tækni. Af 

þessum átta fullyrðingum voru fimm valdar sem pössuðu 

tungumálakennslu.  

Hversu auðveld notkun tölva reynist – Spurningarammi 25 

4E líkanið gerir ráð fyrir 10 fullyrðingum til að kanna hversu auðvelt 

fólki finnst það að nota tölvur og tækni og voru átta af þeim valdar. 

Nokkrar aukafullyrðingar eru einnig í þessum ramma sem eiga við 

ákveðinn hugbúnað og var þeim því einnig sleppt. 

Umhverfislegir þættir – Spurninarammi 26 

Samkvæmt 4E líkaninu er umhverfislegum þáttum skipt í þrennt, 

skipulag stofnunar, félags- og menningarlegir þættir og tæknilega þróun. 

Samtals 17 fullyrðingar kanna áhrif þessara umhverfisþátta. Ákveðið var 

fyrirfram að kanna eingöngu áhrif skipulags stofnunarinnar og því var 

öllum spurningum sem ætlað var að kanna áhrif félags- og 

menningarlegra þátta og áhrif tæknilegrar þróunar sleppt. Valdar voru sex 

fullyrðingar af átta úr hluta skipulags stofnunar sem hentuðu 

rannsókninni. Að auki var bætt við fjórum spurningum úr kennslufræði-
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legum viðmiðum Zapata (2004) við fullyrðingar 4E líkansins (Collis o.fl., 

2001) sem lúta að stofnuninni hvað varðar viðhorf til notkunar UTM.  

Notendarammi – Spurningarammi 21 

Í greiningaraðferð 4E líkansins er háð breyta „líkindi notkunar“ og 

tilheyra þessari breytu fimm fullyrðingar. Ákveðið var að sleppa alveg 

þessum hluta þar sem hann þótti ekki henta markmiðum rannsóknarinnar. 

Í stað þessa hluta var stuðst við mælitæki Dawes (2003) sem fjallað er um 

á bls. 43 og samanstendur af flokkun einstaklinga eftir tölvu- og tækni-

notkun hans. Eftir þessari flokkun útbjó rannsakandi 5 kvarða 

fullyrðingar þar sem þátttakendur röðuðu sér á notandastig frá einu og 

upp í fimm þar sem fyrsta stig hafði að geyma þá sem minnst notuðu 

tölvur og stig fimm þá sem mest notuðu tölvur og tækni. Í spurninga-

listanum eru svarmöguleikar sjö vegna þess að notandi í flokki þrjú getur 

glímt við þrenns konar hindranir (möguleikar a, b og c). 

Fullyrðingarnar voru flestar unnar á fjögurra til fimm stiga Likert-

kvarða þar sem þátttakendur voru beðnir að merkja við hversu sammála 

eða ósammála þeir væru ákveðnum fullyrðingum eða skoðunum. Nokkrar 

spurningar voru opnar og gáfu þar með möguleika á að kennarar segðu 

eitthvað frá eigin brjósti. Spurningalistinn var unninn í fjarnámsumhverfi 

Verzlunarskólans, WebCT.  

Auk ofangreindra spurningaramma voru fyrstu 20 spurningarnar sem 

vörðuðu ýmsar bakgrunnsupplýsingar, kyn, aldur, kennslureynslu, 

menntun, notkun kennarans á UTM á yfirstandandi skólaári, reynslu hans 

af UTM og fjarkennslu, fag- og tæknimenntun og hverja hann teldi kosti 

og galla notkunar UTM helst vera.  

Spurningalistinn var forprófaður á þremur dönskukennurum áður en 

hann var opnaður fyrir úrtak rannsóknarinnar. Á þann hátt var hægt að sjá 

hvort spurningarnar væru raunhæfar og svöruðu rannsóknarspurning-

unum. Góðar ábendingar hvað varðaði orðalag komu og annað sem var 

lagfært. 

3.4 Framkvæmd  

Kennurum í úrtaki rannsóknarinnar var sendur tölvupóstur 22. febrúar 

2010 (sjá viðauka II) þar sem í stuttu máli var sagt frá því út á hvað 

rannsóknin gengi og fólk vinsamlegast beðið um að taka þátt í henni. Í 



65 

bréfinu var beinn tengill inn á síðu Verzlunarskóla Íslands og 

leiðbeinandi mynd um hvernig fólk gat skráð sig inn í könnunina.  

Þegar inn í kerfið kom voru nákvæmar leiðbeiningar gefnar um 

hvernig ætti að bera sig að við svörunina (sjá viðauka III). Fólk fékk í 

fyrstu eina viku til að taka þátt í könnuninni. Þegar vikan var liðin höfðu 

eingöngu 15 aðilar tekið þátt svo að ákveðið var að framlengja tímann um 

5 daga og senda annað bréf og biðja fólk um að gefa sér tíma til þátt-

tökunnar. Það reyndist bera árangur og 15 í viðbót urðu við þeirri beiðni. 

3.5 Gagnaúrvinnsla 

Eftir að gagnasöfnun lauk voru allar upplýsingar fluttar úr WebCT-

kerfinu yfir í Excelskjal og niðurstöðurnar unnar úr því skjali. Við 

úrvinnslu gagna var byrjað á að gera almenna samantekt út frá 

bakgrunnsupplýsingum um þátttakendur, aldur þeirra, kyn, búsetu, 

kennslureynslu o.fl. Síðan var unnið úr niðurstöðum þeim sem komu 

fram í spurningum og fullyrðingum og viðeigandi myndrit gerð í Excel. 

Eins og áður hefur komið fram var að mestu leyti stuðst við 4E líkanið 

(Collis o.fl., 2001) við gerð spurninganna en aðferð hennar við úrvinnslu 

gagnanna var ekki nýtt heldur var að mestu unnin lýsandi tölfræði úr 

gögnunum.  

Úr opnu spurningunum voru helstu sameiginlegu þættir í svörum 

kennaranna lyklaðir samkvæmt opinni lyklun (Flick, 2006) og fundin 

sameiginleg atriði úr svörunum. Úr spurningunum, þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að telja upp kosti og galla þess að nota UTM í kennslu, 

voru lyklarnir í samræmi við fjóra áhrifaþætti 4E líkansins eins og sjá má 

á mynd 8. Síðan var gerð tafla með þessum atriðum. Í lokin var gerð 

fylgnitafla í forritinu SPSS (e. Statistical Package for the Social Sciences) 

þar sem hægt var að sjá hvort um marktæka fylgni einhverra þátta væri að 

ræða og þá sérstaklega var áhugavert að sjá hvort marktæk fylgni var með 

notendaflokkum Dawes og áhrifaþátta 4E líkansins. 
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Mynd 8. - Lyklun svara þátttakenda. 

 

Við úrvinnslu gagna kom í ljós að þrjár spurningar voru ekki nógu vel 

orðaðar og ollu misskilningi hjá nokkrum þátttakendum, þannig að ekki 

var unnið úr þeim. Spurningarnar eru nr. 19, 20 og 27 k – sjá viðauka I. 

3.6 Siðferðileg álitamál 

Þar sem spurningalistinn var sendur til fullorðinna einstaklinga þurfti ekki 

að fá sérstakt leyfi. Kennurum var gert ljóst í tölvupósti (sjá viðauka II) 

hvers konar upplýsingar þeir þyrftu að gefa í svörum sínum og þar með 

var kröfunni um upplýst samþykki fullnægt. Kennurum var að sjálfsögðu 

frjálst hvort þeir tæku þátt eða ekki. Enginn skóli eða kennari er nafn-

greindur enda gerði spurningalistinn ekki ráð fyrir að hægt væri að rekja 

svörin til ákveðinna einstaklinga. Rannsóknin var tilkynnt til Persónu-

verndar vegna laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Við túlkun niðurstaðna ber að taka tillit til þess að þátttakendur 

rannsóknarinnar eru allir sjálfboðaliðar. Slíkt val á þátttakendum getur 

valdið skekkju t.d. í formi þess að þeir þátttakendur sem gefa sér tíma í 

svörunina séu þeir sem hafa sjálfir áhuga á efninu. Ég hef reynt að gæta 

hlutleysis í túlkun minni á niðurstöðum rannsóknarinnar vegna stöðu 

minnar sem rannsakanda þrátt fyrir ákveðnar skoðanir og reynslu af 

notkun UTM. Vona ég að það hafi tekist og skoðanir mínar liti ekki 

niðurstöður rannsóknarinnar.  
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3.7 Réttmæti og áreiðanleiki  

Hugmyndafræðingar 4E líkansins telja að áreiðanleiki innri stöðugleika 

mælikvarða þeirra sé yfir viðurkenndum mörkum sem er 0.600 og hærra. 

Í rannsókn sem þeir gerðu gagngert til að prófa spurningarnar og skoða 

hvort kenningar þeirra stæðust, sýndi að spurningarammarnir sem mæla 

áhrif stofnanalegra þátta, menntunarlegt gildi og hversu auðveld notkun 

UTM reynist kennurum voru yfir því viðmiði. Hinir þættirnir reyndust 

vera nálægt mörkunum en nokkur atriði mældust þó undir mörkum eins 

og þeir sem könnuðu tæknilega þróun (sem reyndar var ekki haft með í 

rannsókninni meðal dönskukennara). Spurningarammi sem mælir 

persónulegan áhuga kennara sýndi greinileg merki þess að hafa óbein 

áhrif en vegna fræðilegs mikilvægis hvers atriðis í líkaninu var ákveðið 

að halda öllum þáttum inni. Höfundar eru ekki í vafa um réttmæti 4E 

líkansins sem staðfestir mikilvægi stofnanalegra þátta og sjálfsöryggis 

einstaklinga í ákvörðun sinni um notkun UTM í kennslu. Styrkur 4E 

líkansins virðist vera fólginn í hversu einfalt líkanið og túlkandi það er 

(Collis o.fl., 2001). 
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4  Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og er 

kaflanum skipt niður í þrjá meginkafla. Byrjað er á að segja frá þekkingu 

og tæknifærni þátttakenda og þeim raðað samkvæmt fimm flokkum 

notenda Dawes (2003). Annar hlutinn greinir frá notkun þeirra á UTM og 

hverja þeir telja vera kosti og galla notkunar UTM. Loks er tekið fyrir í 

þriðja hluta síðustu spurningarnar fjórar sem gerðar voru samkvæmt 4E 

líkaninu (Collis o.fl., 2001). Í fyrsta lagi er það hvaða trú kennarar hafa á 

kennslufræðilegu gildi notkunar UTM í dönskukennslu. Í öðru lagi er það 

hversu gaman kennurunum þykir að vinna við tölvur og tækni. Þriðja 

umfjöllunin fjallar um hversu auðvelt það virðist þátttakendum að nýta 

UTM í kennslu og sú fjórða og síðasta er um það hvernig kennararnir lýsa 

stofnanalegu umhverfi sínu varðandi notkun UTM í námi og kennslu. Í 

lokin er samantekt um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

4.1 Þekking og færni á UTM  

Dönskukennararnir sem tóku þátt í könnuninni, hafa þokkalega trú á eigin 

þekkingu í UTM. Helmingur þeirra telur sig hafa mjög góða eða frekar 

góða þekkingu og helmingur hefur sæmilega þekkingu samkvæmt eigin 

mati. Enginn telur sig hafa frekar eða mjög litla þekkingu. Sjá mynd 9. 

Mynd 9. - Mat á þekkingu sinni í UTM, (N=30). 
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Marktæk fylgni reyndist vera á milli þess hversu góða þekkingu 

kennarar telja sig hafa á UTM og nokkurra annarra atriða. T.d. 

notendaflokk Dawes (r = 0,614, p = 0,001), hversu gaman kennurum 

finnst það að nota tölvur og tæki (r = 0,471, p = 0,013), líðan þeirra við 

að nota UTM (r = 0,525, p = 0,006), áhuga þeirra á tölvum og tækni (r = 

0,522, p = 0,005), hvernig reynsla þeirra við notkunina er (r = 0,586, p = 

0,001), hversu mikinn eða lítinn tímasparnað þeir telja vera í notkun á 

UTM (r = 0,521, p = 0,005). 

4.1.1 Hvar hafa kennarar fengið þjálfun 

Hvar og hvernig þátttakendur fengu þjálfun í að nota UTM í starfi sínu 

var hægt að lykla í fimm flokka samkvæmt svörum þeirra við opinni 

spurningu. Margir nefndu tvö til þrjú atriði og voru þau öll tekin fram. 

Ekki var neitt nefnt sem ekki var hægt að flokka innan þessa fimm atriða 

nema að einn þátttakandi sagðist hafa lært hjá eiginmanni sínum. 28 svör-

uðu þessari spurningu og tveir svöruðu ekki. Athygli vekur að aðeins 

14,3% töldu sig hafa lært eitthvað í kennaranáminu og 3,6% höfðu 

sérstakt próf í notkun UTM í kennslu. Sjá mynd 10. 

Mynd 10. - Hvar og hvernig þekking hefur fengist, (N=28). 
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4.1.2 Röðun í notendaramma Dawes 

Þátttakendur voru beðnir um að meta notkun sína á UTM samkvæmt 

ramma Dawes (2003) sem lýst var hér á bls. 42. Þar er gengið út frá fimm 

aðalnotkunarstigum þar sem notandi á stigi eitt er til þess að gera 

nýbyrjaður að tileinka sér notkun UTM í kennslu og aðili á stigi fimm er 

orðinn mjög fær notandi og notar UTM við flest störf innan kennslunnar. 

Að auki gerir skólinn ráð fyrir sérstökum tíma inni í vinnuramma 

viðkomandi til að vinna við UTM. Fjöldi þátttakenda var 27 (42,19%) og 

þrír svöruðu ekki þessari spurningu. 

Í ljós kom að það stig sem fjölmennasti hópur þátttakenda raðaði sér á 

var 3. stig en 40% telur sig vera á stigi áhugasamra notenda. Það eru 

notendur sem hafa sína eigin tölvu og telja sig vera nokkuð færa notendur 

en vantar eitthvað upp á notkunina til að geta flutt sig yfir á fjórða stigið 

sem einkennir notanda sem telst vera frekar fær í notkun UTM. Þeir 

þátttakendur (33%) töldu sig hafa viðeigandi búnað á staðnum en vantaði 

smá þjálfun eða tíma til að æfa sig á búnaðinn eða aðgengi að búnaðinum 

samkvæmt 3. stigi b og c í notendaflokki Dawes (2003).  

Mynd 11. - Röðun sem UTM-notendur skv. ramma Dawes (2003), (N=27). 

44,4% þátttakenda telja sig vera færa eða einlæga notendur og 
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mynd 11. Fylgni milli notendastigs kennaranna mældist jákvæð á milli 

þátta sem sést í töflu 6. 

Tafla 6. - Jákvæð fylgni við notendastig Dawes.  

Trú á 

eigin færni 

Þekking kennara á UTM r = 

0,614  

p = 

0,001 

4E- Áhugi 

kennara  

Mér líður vel með að nota tölvur og 

tækni í kennslu 

r = 

0,635  

p = 

0,000 

 Ég hef áhuga á tækni sem tengist námi 

og kennslu 

r = 

0,421  

p = 

0,029 

 Reynsla mín af því að nota tölvur og 

tækni í kennslu er góð 

r = 

0,485  

p = 

0,010 

4E - 

Auðvelt að 

nota 

Mér finnst auðvelt að nota tölvur og 

tækni í kennslu 

r = 

0,638  

p = 

0,000 

 Ég hef nægan stuðning við að nýta 

mér tölvutæknina í kennslu 

r = 

0,549  

p = 

0,003 

 Að nýta tölvutæknina fellur vel að 

mínum venjulegu vinnubrögðum í 

skólanum 

r = 

0,581 

p = 

0,001 

4E –

Stofnanalegt 

Stuðningur stjórnenda í skólanum 

mínum við notkun UTM er mikill 

r = 

0,404 

p = 

0,036 

 Skólinn minn er jákvæður gagnvart 

því að takast á við tæknilegt skipulag 

innanhúss varðandi UTM 

r = 

0,416 

p = 

0,035 

 Daglegur stuðningur við tölvunotkun í 

skólanum er góður 

r = 

0,480  

p = 

0,013 

 Námsefnið sem dönskudeildin í 

skólanum mínum notar er sniðið að 

notkun UTM í kennslu 

r = 

0,498  

p = 

0,008 

 

Jákvæð fylgni reyndist vera á milli notendastigs Dawes og þriggja 

áhrifaþátta 4E líkanins, þ.e. þrjár fullyrðingar sýndu jákvæða marktæka 

fylgni við það hversu auðvelt kennurum reynist það að nota tölvur og 

tækni. Af þremur fullyrðingum sem sýndu jákvæða fylgni við áhrifaþátt 

4E líkansins um það hversu gaman kennurum finnst sjálfum að nota 

tölvur og tækni sýndi eingöngu eina marktæka fylgni. Þriðji áhrifaþáttur 

4E líkansins er umhverfisþátturinn sem lýtur að skipulagi stofnunarinnar 

en fjórar af 11 fullyrðingum reyndust hafa jákvæða fylgni við notenda-

flokkana en engin þeirra var þó marktæk. Fjórði áhrifaþáttur 4E líkansins, 
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sem enga jákvæða fylgni reyndist hafa við notendaflokk Dawes er trú á 

kennslufræðilegt gildi. Auk 4E líkansins reyndist marktæk fylgni milli 

notendaflokks kennara og þess hversu mikla trú þeir hafa á eigin 

þekkingu í UTM. 

4.1.3 Hvað vantar? 

Í spurningu 22 voru þátttakendur beðnir um að tilgreina það sem þeir 

teldu sig mest þurfa á að halda til að uppfylla kröfur um að nota UTM í 

kennslu sinni ef slík krafa yrði sett fram af þeim skóla sem þeir störfuðu 

við. 24 aðilar svöruðu þessari spurningu og sex slepptu henni. Fjórir 

aðilar af þessum 24 sögðu að það væri nú þegar ákveðin stefna í 

skólunum þeirra. Þær tvær óskir sem nefndar voru langoftast hjá 

þátttakendum (37,5% í báðum tilfellum) voru óskir um betra aðgengi að 

tölvum og tölvustofum og þjálfun eða námskeið í að nota UTM í kennslu. 

8,3% nefndu að þeir myndu vilja samvinnu við aðra tungumálakennara 

skólans eða læra af öðrum kennurum og sama hlutfalli fannst mest vanta 

kennsluefni sem miðað væri að notkun UTM í kennslu, þá rafrænt efni og 

annað. Sjá mynd 12. 

Mynd 12. - Það sem kennarar töldu sig þurfa til notkunar UTM, (N=24) 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Betra aðgengi Meiri þjálfun Samvinna Kennsluefni

Óskir um hvað megi betur fara



74 

Dæmi um svör dönskukennara um hvað þeir töldu sig þurfa á að halda 

ef skólinn setti fram kröfu um notkun UTM í kennslu í dönsku:  

Aðgengi að búnaði. 

Kynnast því sem aðrir tungumálakennarar hafa verið að gera.  

Meiri þjálfun. 

Skólinn hefur verið þróunarskóli í notkun UTM. Hvað sjálfa 

mig varðar myndi ég vilja læra að gera myndir (stuttmyndir 

o.þ.h.). 

Að námsefnið (kennslubækurnar) væru miðaðar við 

upplýsingatækni. Meðan svo er ekki er þetta bara undir 

hverjum og einum kennara komið, hversu mikið hann notar 

upplýsingatækni. 

 

4.2 Notkun á UTM 

26 þátttakendur svöruðu opnu spurningunni um það á hvaða hátt þeir 

notuðu UTM í kennslu sinni ef þeir á annað borð nýttu UTM. Sjá mynd 13. 

Fjórir aðilar slepptu að svara henni og er óvíst hvort þessir fjórir notuðu 

ekki UTM eða hvort þeir bara slepptu að svara þessari spurningu. Misjafnt 

var hversu ítarleg svörin voru en allir þátttakendur sögðust láta nemendur 

sína nota ýmsar netsíður til upplýsingaöflunar. 38,5% nefndu eitt eða fleiri 

forrit úr Microsoft Office pakkanum. Þau verkefni sem voru nefnd voru að 

nemendur skiluðu ritunum í MS-Word-skjali, ynnu kynningar í Power-

point glærukynningaumhverfinu og hönnuðu bæklinga í Publisher. Sami 

fjöldi (38,5%) kvaðst láta nemendur vinna ýmis gagnvirk verkefni, 

málfræðiverkefni, lesskilningsverkefni og sem námsmatstæki í prófum. 

30,8% nefndi námsumsjónarkerfi (e. learning management system) 

skólanna þar sem þeir vinna og þau námsnet sem nefnd voru eru; WebCT, 

Blackboard, Angel, Moodle og einnig var Linux nefnt. 19,2% nefndi að 

þeir sýndu nemendum ýmis myndbrot sem þeir væru með verkefni við eða 

tónlistarmyndbönd af Youtube. Fjórir sögðust sýna kvikmyndir og annað á 

dvd-diskum og spiluðu tónlist af cd-diskum. 3,8% þátttakenda nefndi að 

auki rafrænar orðabækur, vefleiðangra, samskipti við erlenda skóla, 

vefsíðugerð, leiðarbækur og gsm-síma. Sjá mynd 13. 
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Mynd 13. - Notkun á UTM í kennslu, (N=26). 

27 þátttakendur svöruðu spurningunni um það hvort þeir hefðu búið til 

rafræn kennslugögn. 30% þeirra kváðust ekki hafa gert slíkt en 70% hafði 

gert það í einhverjum mæli. Flest verkefnanna voru á viðkomandi 

skólaneti en eingöngu 3,8% hafði hannað verkefni sem opin voru á 

Netinu fyrir aðra en nemendur og starfsmenn í skólanum hans. Dæmi sem 

nefnd voru eru gagnvirk málfræðiverkefni, ýmis gagnvirk verkefni, 

vefleiðangrar, hlustunarverkefni og krossapróf. Dæmi um svör 

þátttakenda sem nota UTM á fjölbreyttan hátt eru í töflu 7. 
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Tafla 7. - Dæmi um notkun dönskukennara, (N=26) 

„Power point - kynningar ca einu sinni á mánuð, Publisher-bæklingar einu 

sinni á önn, Word-verkefni og verkefnalausnir, tikynningar og fyrirmæli, á 

WebCT - leiðarbækur og gagnvirk verkefni. Tilkynningar til nemenda, danskar 

vefsíðu , DR 1 og , dönsku dagblöðin - fréttir og þematengt efni“´. 

„Upplýsingatækni er mikið notuð í mínum skóla Nemendur eru mikið á 

Netinu og allt námsefni er í WebCT. Nemendur eru mikið að lesa alls konar texta 

á dönsku og höfum við útbúið mörg gagnvirk verkefni sem þau vinna í sínum 

tölvum. Nemendur nota tölvur á hverjum degi og er nauðsynlegt að hver og einn 

hafi aðgang að tölvu í tímum til að geta unnið verkefni og fylgst með. Við 

kennararnir notum WebCt enn sem komið er en það stefnir allt í að það verði 

tekið út vegna fjárskorts. Mér finnst mjög gott að vinna með WebCt. Það er gott 

að halda utan um einkunnir og námsefni þar og eins er hægt að fylgjast með 

hversu mikið nemendur vinna í hverju verkefni fyrir sig. Ég nota mikið 

Respondus og Study Mate til að búa til verkefni og próf. Við vinnum mikið með 

alls konar danskar vefsíður, dagblöðin, sjónvarpsstöðvarnar og allt sem okkur 

dettur í hug“. 

„Ég nota dreifnám, sem er byggt á Moodle, nota það til að koma efni til 

nemenda og þeir geta skilað verkefnum til mín. Þetta nota ég u.þ.b. einu sinni í 

viku. Nota einnig oft Youtube til hlustunarþjálfunar, Google til að láta nemendur 

leita eftir upplýsingum. Nemendur vinna oft netverkefni þar sem þeir mega nota 

Wikipedia, dönsku vefmiðlana, Google translate upp að vissu marki og 

snara.is“. 

„Þematengd verkefni, ýmsar danskar vefsíður. Nemendur lesa sér til og fjalla 

um efnið með eigin skrifum / munnlega með glærusýningu. Gagnvirkar 

málfræðiæfingar á Netinu. Sjónvarpsfréttir á Netinu - hlusta, skrifa stikkorð, 

endursegja innihald. Einstaka fréttir, lesa, búa til spurningar og svara þeim. 

Finna X mikinn fjölda nýrra orða í frétt, glósa þau. Endursegja texta í stuttu 

máli. Allir nemendur eru með tölvu og vinna sjálfstætt eða í pörum. Netdansk 1 

og 2 á netinu. Textar með hlustun + verkefni. Spila geisladiska gegnum tölvuna 

fyrir nemendur. Nem. fara inn á ákv. heimasíðu og finna upplýsingar út frá 

gefnum spurningum sem ég hef samið. Nemendur taka próf á tölvur (í Angel og 

framvegis í Moodle). Það er misjafnt hve oft, en einu sinni í viku eða oftar er 

ekki fjarri lagi - að meðaltali. Í hverjum hópi fyrir sig“. 

4.2.1 Kostir  

Niðurstöður við spurningunni um hvað dönskukennarar telja vera helstu 

kosti þess að nota UTM í kennslu voru lyklaðar niður í fjóra áhrifaþætti 

samkvæmt 4E líkaninu (Collis o.fl., 2001). Hjá þeim 26 sem svöruðu 

spurningunni kom það fram að flest svörin lentu undir því sem telst vera 

trú á kennslufræðilegu gildi notkunar UTM. Mörg atriðanna var líka hægt 
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að flokka undir það hversu auðvelt kennurum reynist notkun UTM vera. 

Fæst atriði var hægt að flokka undir ánægju kennaranna sjálfra af notkun 

UTM og umhverfislegra áhrifaþætti. Það eina sem lenti undir 

síðastnefnda þættinum var að það væri verið að fylgja nútímanum en 

þónokkrir kennarar nefndu það á misjafnan hátt. Í sumum tilfellum voru 

fleiri en einn aðili sem nefndi sama hlutinn, t.d. voru 10 aðilar sem 

nefndu möguleikann á nýju dönsku efni og 8 kennarar nefndu að notkun 

UTM væri áhugahvetjandi fyrir nemendur. Í áhrifaþættinum um ánægju 

kennara voru flestir sem nefndu hversu mikla fjölbreytni í kennsluháttum 

eða námsefni notkun UTM byði upp á. Varðandi hversu auðvelt 

kennurum reynist notkun UTM var möguleikinn hversu aðgengilegt eða 

þægilegt það væri að nálgast efni og nýta UTM. Sá umhverfisþáttur, sem 

oftast var nefndur, var að þetta væri sá heimur sem nemendur lifðu í og 

þekktu eða að notkun UTM væri kröfur nútímans. Sjá töflu 8.  

Tafla 8. - Kostir UTM raðað skv. 4E líkaninu, (N=26). 

Áhrifaþættir skv. 4E líkaninu: Dæmi úr svörum þátttakenda: 

Trú á kennslufræðilegt gildi 

notkunar UTM: 

 Raunefni (10) 

 Nemendasjálfstæði (5) 

 Áhugahvetjandi (8) 

 Eykur færni (3) 

 Gagnvirkni (5) 

Ánægja kennaranna af notkun 

UTM: 

 Fjölbreytni (9) 

 Lifandi (1) 

Hversu auðvelt kennurum reynist 

notkun UTM vera: 

  

 Aðgengilegt (8) 

 Hagnýtt (2)  

 Eftirfylgni auðveld (1) 

 Öryggiskennd (1) 

 Tímasparandi (2) 

Umhverfisþættir:   Heimur nemenda (6) 

 Nútíminn (4) 

Dæmi um heil svör dönskukennara þar sem nefnd voru tvö til þrjú 

atriði innan mismunandi lykla.  

Með notkun upplýsingatækni er nemandinn í tengslum við 

núið. Fréttir og upplýsingar eru ekki fengnar úr úreltum 

kennslubókum. 
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Upplýsingatæknin gefur ýmsa möguleika á meiri fjölbreytni í 

kennslunni og gefur líka nemendum meiri möguleika á að 

læra sjálfstætt. 

Námsefnið er í sífelldri endurnýjun, nemandinn hefur 

eitthvað um það að segja, færniþættir samtvinnast meira. 

Auðvelt í notkun og yfirferð, nemendur duglegir í tölvum og 

þetta gerir kennsluna fjölbreyttari. 

Fyrsta dæmið hefur tvo lykla, umhverfið og kennslufræði. Annað 

dæmið er líka með tvo lykla, ánægju kennara og kennslufræði. Þriðja 

dæmið er með þrjá lykla sem allir eru innan kennslufræðinnar. Fjórða 

dæmið er einnig með þrjá lykla, auðvelt í notkun, umhverfisþátt og 

ánægju kennara. 

4.2.2 Ókostir 

Ókostir þeir sem nefndir voru í sambandi við notkun UTM í kennslu voru 

einnig flokkaðir undir fjóra áhrifaþætti samkvæmt 4E líkaninu. Þeir 

ókostir sem oftast komu fram í svörum hinna 28 aðila, sem svöruðu 

þessari spurningu tengjast annars vegar trú kennara á kennslufræðilegt 

gildi notkunar UTM og hins vegar hversu auðvelt það er kennurum að 

nota UTM í kennslu. Fá svör var hægt að tengja við hina tvo 

áhrifaþættina, umhverfislega og hversu gaman kennurum finnst það vera 

að nota UTM í kennslu sinni. Tveir svarendur sögðust eiga erfitt með að 

sjá einhverja ókosti. Undir þáttinn, agavandamál voru lykluð svör eins og 

„nemendur fara að gera annað en til er ætlast“, „nemendur nota copy og 

paste“, „óvönduð vinnubrögð nemenda“ o.fl. Sjá töflu 9. 
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Tafla 9. - Ókostir UTM raðað skv. 4E líkansins, (N=28). 

Áhrifaþættir skv. 4E líkaninu: Dæmi úr svörum þátttakenda: 

Trú á kennslufræðilegt gildi 

notkunar UTM: 

 Agavandamál (8) 

 Talþjálfun útundan (3) 

 Ofmetið/Ofnotað (3) 

Ánægja kennaranna af notkun 

UTM: 

 Þurrt til lengdar (1) 

 minni tengsl kennara og nemenda 

(1) 

Hversu auðvelt kennurum reynist 

notkun UTM vera: 

 Aðgengi að tækjum (7) 

 Netið/tæki léleg (6) 

 Slæm vinnuaðstaða/-stelling (1) 

 Tímafrekt (5) 

 Tölvufærni kennara (1) 

Umhverfisþættir:   Skortur á búnaði (1) 

 Fjárskortur (3) 

Dæmi um svör þátttakanda um ókosti UTM eru:  

Oft erfitt að nálgast tölvur. 

Tímafrekt í byrjun. 

Á erfitt með að sjá einhverja ókosti. 

Ef græjurnar klikka, sérstaklega núna í öllum 

niðurskurðinum, ef lampinn í skjávarpanum fer. Getur 

stundum tekið of langan tíma ef tölvur eru hægvirkar. 

Það getur náttúrulega farið þannig að nemendurnir fari að 

sinna öðrum hugðarefnum sínum i tölvunum en til er ætlast. 

Af ofangreindum svörum þátttakenda er dæmi eitt og tvö lykluð undir 

hversu auðvelt það er fyrir kennara að nota UTM (aðgengi að tækjum og 

tímafrekt). Dæmi þrjú er ekkert lyklað þar sem enginn ókostur var 

nefndur. Dæmi fjögur var lyklað á þrjá vegu, undir hversu auðvelt það er 

að nota UTM (biluð tæki og tímafrekt) og einnig undir umhverfisþáttinn, 

fjárskortur.  
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4.3 4E líkanið 

Næstu fjórar umfjallanir um niðurstöður eru þær sem unnar voru út frá 4E 

líkaninu (Collis o.fl., 2001) sem skoðar hversu líklegt það er að kennarar 

tileinki sér UTM í kennslu út frá ákveðnum þáttum sem fjallað var um á 

bls. 37. Spurningarnar voru gerðar á 5 stiga Likert-kvarða en vegna þess 

hversu fáir þátttakendurnir voru ákvað ég að skoða niðurstöðurnar á 3ja 

stiga kvarða. Það sem var í spurningunum merkt sem mjög miklum og 

miklum árangri set ég undir eitt, miklum árangri. Síðan hef ég óbreytt 

miðlungsárangri en tek svo aftur saman svör úr litlum árangri og mjög 

litlum sem verður litlum. Fyrsti þátturinn lýtur að trú kennara á kennslu-

fræðilegt gildi þess að nota UTM. Í annarri spurningunni er kannað 

hversu gaman kennurum finnst sjálfum að nota tölvur og tækni og þriðja 

spurningin gengur út á að skoða hversu auðvelt kennurunum finnst það 

vera að nota tölvur og tækni. Fjórði og síðasti spurningahlutinn er um 

stofnunina þar sem þátttakandinn starfar og er verið að athuga viðhorf 

hennar til notkunar UTM í kennslu. 

4.3.1 Trú á kennslufræðilegt gildi UTM  

Í þessum hluta spurningalistans voru tíu fullyrðingar þar sem þátttakendur 

áttu að svara hversu miklum eða litlum árangri þeir teldu að ákveðnir 

kennslufræðilegir þættir skiluðu nemendum. Svar við fullyrðingunum 

bárust frá 26 til 28 þátttakendum. Eins og hefur komið fram er mikilvægt 

að kennarar hafi trú á að notkun UTM í kennslu hafi jákvæð áhrif á nám 

nemandans. Niðurstöður eru kynntar á Mynd 14. Dönskukennararnir, sem 

þátt tóku í rannsókninni, virðast almennt telja að notkun UTM hafi 

kennslufræðilega séð góð áhrif á nám nemenda. Sá kennslufræðilegi 

þáttur, sem flestir voru sammála um að skilaði góðum árangri, var menn-

ingarleg færni og lestrarfærni (80,8%). Þá töldu 76,9% að UTM hefði góð 

áhrif á hlustunarfærni og styddi einstaklingsmiðað nám. 67,9% taldi 

notkun UTM í kennslu styðja nemendasjálfstæði og 70,4% að UTM hefði 

áhugahvetjandi áhrif á nemendur. Rúmlega 46% hafði trú á að UTM 

skilaði nemendum betri einkunnum og rúmlega fjórðungur 

dönskukennaranna taldi UTM auka samskiptafærni nemenda. Minnsta trú 

höfðu dönskukennarar á að hægt væri að auka talfærni nemenda með 

notkun UTM, eða einungis 14,8% kennara taldi svo vera. Enginn kennari 

taldi að UTM styddi lítið sem ekkert við nemendasjálfstæði eða 

áhugahvöt. Það sama er að segja um hlustunar- og lestrarfærni. Þá áleit 
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einungis 3,8% þátttakenda að UTM yki ekki menningarlega færni 

nemenda eða styddi ekki einstaklingsmiðað nám.Töluverð fylgni virðist 

vera á milli þess hversu mikla trú kennarar hafa á kennslufræðilegu gildi 

UTM og hversu gaman þeim sjálfum finnst það vera að nota tölvur og 

tækni. Nánar er greint frá þeirri fylgni á bls. 82. 

 

 

Mynd 14. - Trú á kennslufræðilegt gildi UTM, (N=26-28). 

4.3.2 Ánægja kennara af UTM 

Í fullyrðingunum þar sem kannaður var áhugi kennaranna sjálfra á því að 

vinna við tölvur og aðra tækni voru þátttakendur beðnir um að svara 

hversu vel eða illa fimm fullyrðingar pössuðu við þá. Sumum 

fullyrðingunum svöruðu 26 aðilar en öðrum 27. Kom í ljós að 74,1% 

þátttakenda finnst oftast gaman að nota tölvur og tækni og eingöngu 3,7% 

finnst það hins vegar leiðinlegt. 81% segist líða vel að nota UTM í 

kennslu og sama hlutfall hefur gaman af nýjungum í kennslu. 77% 

þátttakenda hefur almennt áhuga á tækni sem tengist námi og kennslu og 

loks er reynsla þeirra af notkun UTM í kennslu almennt góð en 78% 

þátttakanda taldi hana mjög góða eða góða. Sjá mynd 15. 
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Mynd 15. – Ánægja kennara á tölvum og tækni, (N=26-27). 

Jákvæð fylgni mældist milli þess hversu gaman kennurum þykir að 

nota tölvur og tækni og trú þeirra á kennslufræðilegt gildi notkunar UTM 

á flesta þætti sem getið var þar. Sjá töflu 10. Svipuð fylgni mældist einnig 

á milli áhuga kennarans á tölvum og tækni, reynslu hans af notkun UTM 

og trú hans á kennslufræðilegt gildi notkunar UTM. 

Tafla 10. - Fylgni milli þess hversu gaman kennarar hafa sjálfir af tölvum 

og tækni og trú þeirra á kennslufræðilegt gildi UTM í kennslu. 

Nemendasjálfstæði r = 0,424 p =0,027 

Talfærni r = 0,428 p = 0,029 

Ritunarfærni r = 0,489 p = 0,010 

Lestrarfærni r = 0,546 p = 0,004 

Áhugahvöt r = 0,479 p = 0,011 

Samskipti r = 0,456 p = 0,019 

Betri einkunnir r = 0,604 p = 0,001 

Einstaklingsmiðað nám r = 0,507 p = 0,007 
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Hversu gaman kennurum finnst sjálfum það vera að nota tölvur og 

tækni í kennslu sinni hafði líka jákvæða fylgni gagnvart fleiri þáttum t.d. 

áhuga þeirra á tækninýjungum (r = 0,842, p = 0,000), góð reynsla af 

notkun UTM (r = 0,580, p = 0,002), hversu auðveld þeim þykir notkun 

UTM vera (r = 0,638, p = 000), hversu vel undirbúnir þeir telja sig vera (r 

= 0,568, p = 0,002), hversu mikinn tímasparnað þeir telja fylgja notkun 

UTM (r = 0,711, p = 0,000). 

4.3.3 Hversu auðveld notkun UTM  

Miklum meirihluta dönskukennara finnst auðvelt að nota UTM í kennslu 

eða 81,5% þátttakenda. Þeim sem þótti erfitt að nota UTM voru eingöngu 

11,1%. Margir telja sig vel undir það búna að nota UTM, (77%), 19% er 

efins og eingöngu 3,8% finnst þeir ekki vera vel undirbúnir undir notkun 

UTM. Allir utan eins telja sig hafa aðgengilegt net í skólanum en tæplega 

helmingur segist geta treyst á Netið og tæplega 40% getur alls ekki treyst 

á Netið. Meirihluti þátttakenda telur sig hafa góðan aðgang að aðstoð 

(77,8%) og sama hlutfall hefur nægan stuðning og finnst UTM henti sér 

vel í kennslu. Aðeins minna hlutfall kvaðst notkun UTM vera 

tímasparandi (63%). Sjá mynd 16. 

Mynd 16. - Hversu auðvelt kennurum finnst notkun UTM vera, (N=26-27). 
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4.3.4 Stefna skólanna varðandi UTM 

85,2% þátttakenda taldi framtíðarsýn skólans sem þeir starfa við, 

varðandi notkun UTM jákvæða, 11,1% vissi það ekki og 3,7% áleit svo 

ekki vera. 63% þátttakenda sagði stjórnendur styðja notkun UTM, 

rúmlega 33% vissi það ekki og eingöngu 3,7% taldi þá ekki gera það. 

Rúmlega helmingur taldi stjórnendur skólans jákvæða gagnvart 

breytingum, 40,7% kvaðst ekki vita það og eingöngu 3,7% taldi það ekki 

svo. Skólarnir voru almennt jákvæðir gagnvart skipulagsbreytingum 

(84,6%), þátttakendur fengu góðan stuðning í skólunum (76,9%). Hvað 

varðar það hvort skólinn væri jákvæður gagnvart því að eyða fjármunum í 

tölvur og tækni taldi 33,3% hann vera það, 48,1% vissi það ekki og 

18,5% taldi skólann ekki tilbúinn í kostnað varðandi UTM.  

Fullyrðingarnar, sem gerðar voru út frá kennslufræðilegu viðmiðum 

Zapata, þá taldi rúmlega helmingur þátttakenda tungumálakennara í 

skólum sínum áhugasama um notkun UTM, 37% vissi það ekki og 7,4% 

taldi svo ekki vera. Tæplega 40% sagði að notkun UTM í dönskukennslu 

skólans væri getið í námskrá skólans, 30,8% vissi það ekki og önnur 

30,8% kvaðst svo ekki vera. Varðandi kennsluefni, sem dönskudeildi 

skólans notaði, sagði 40,7% það vera sniðið að notkun UTM, 11,1% vissi 

það ekki og 48,1% taldi það ekki gera það. Sjá mynd 17. 

Mynd 17. - Stefna skólans og námskrá varðandi UTM. (N=26-27). 
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Töluverð jákvæð fylgni reyndist vera á milli daglegs stuðnings 

stofnunarinnar og hversu auðvelt kennurum finnst það vera að nota UTM. 

Sjá töflu 11. 

Tafla 11. - Fylgni daglegs stuðning í skólanum og annarra þátta. 

Notendaflokkun Dawes r = 0,480 p = 0,013 

Ég get alltaf treyst á tölvunetið í skólanum r = 0,592 p = 0,001 

Ég hef aðgang að aðstoð við tæknina þegar ég 

þarf 

r = 0,765 p = 0,000 

Ég hef nægan stuðning við að nýta mér UTM r = 0,799 p = 0,000 

 

Einnig reyndist vera fylgni milli tveggja síðustu fullyrðinganna um 

það að skýrt sé tekið fram í námskrá skólans að stuðst sé við UTM og að 

námsefnið í dönsku í skólanum styðjist við notkun UTM (r = 0,663, p = 

0,000).  

Að lokum voru tekin saman svör þátttakenda úr ýmsum opnum 

spurningum þar sem kemur fram að skortur á fjármagni ylli sumum 

skólum erfiðleikum hvað tæknibúnað og annað varðar. Sjá dæmi hér í 

töflu 12. 

 

Tafla 12. - Dæmi úr svörum kennara um skort á fjármagni. 

„Við kennararnir notun WebCt enn sem komið er en það stefnir allt í að það 

verði tekið út vegna fjálskorts“ 

„Ef græjurnar klikka, sérstaklega núna í öllum niðurskurðinum“ 

„... erfiðara að fá greitt fyrir kennsluefni ...“ 

„Skortur á búnaði (peningum ...“ 

„Nú hefur það gerst að færanlegu kennslustofurnar (tölvuvagnarnir) eru úr sér 

gengnir og ENGIN kennsla fer fram í gegnum tölvur í bóklegum greinum 

skólans.“ 

„Nem. taka próf á tölvur (í Angel og framvegis í Moodle) ...“  

4.4 Samantekt 

Þátttakendur rannsóknarinnar reyndust færri en vonir stóðu til við 

undirbúningsvinnu hennar. Af 65 aðilum, sem upphaflega voru beðnir um 
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að taka þátt, var einn aðili sem reyndist ekki vera dönskukennara þannig 

að úrtakið telst vera 64. 30 aðilar fóru inn í rannsóknina og þrír af þeim 

hættu áður en þeir höfuð lokið við að svara öllum spurningum. Þannig má 

segja að raunverulegir þátttakendur hafi eingöngu verið 27. Í nokkrum 

spurningum vantaði síðan svar frá einum og einum þátttakanda og datt þá 

fjöldi svarenda niður í 26 í einstaka tilfelli.  

Meðalaldur þátttakenda er nokkuð hár eða rúmlega 63% reyndist vera 

yfir fimmtugt. Þeir hafa að sama skapi mikla kennslureynslu og þá 

menntun sem krafist er í framhaldsskólum. Rúmlega helmingur þátt-

takenda hefur eitthvað komið að fjarnámskennslu sl. þrjú ár. Þriðjungur 

þátttakenda býr úti á landi en tveir þriðju á höfuðborgarsvæðinu. Þeir 

fylgjast vel með nýjungum í fagi sínu og rúmlega helmingur hefur 

tileinkað sér notkun Evrópsku tungumálamöppunnar við kennslu sína. 

Þátttakendurnir telja sig hafa öðlast nokkuð góða færni í að nota UTM 

í kennslu og flestir hafa þá þekkingu af ýmiss konar námskeiðum, á 

vinnustað sínum og með sjálfsnámi. Þátttakendur voru beðnir um að meta 

notkun sína á UTM í kennslu á fimm stiga kvarða Dawes (2003) og 

staðsetti rúmlega 40% þeirra sig sem miðlungsnotendur, áhugasama en 

vantaði eitthvað upp á til að teljast færir notendur. 45% taldi sig hins 

vegar kominn á það stig að vera fær eða einlægur notandi UTM. Það sem 

þátttakendur töldu helst vanta til þess að þeir gætu nýtt UTM vel í 

kennslu sinni var betra aðgengi að tölvum eða tölvustofum og meiri 

þjálfun. Þau atriði sem oftast voru nefnd í spurningunni um á hvaða hátt 

þátttakendur notuðu UTM í kennslu voru netsíður (100%), ýmiss konar 

Microsoft Office hugbúnað og gagnvirk verkefni (40%), námsumsjónar-

kerfi skóla og samskipti við nemendur og önnur atriði voru sjaldnar nefnt.  

Kostir þeir sem oftast voru nefndir við notkun UTM í kennslu voru 

m.a. hversu mikla fjölbreytni UTM býður upp á, hversu auðvelt það væri 

að nálgast efni sem efst er á baugi hverju sinni, að UTM í kennslu 

tilheyrði einfaldlega nútímakennsluháttum. Einnig nefndu margir að 

UTM yki áhuga nemenda á faginu og þetta væri einfalt eða þægilegt í 

notkun. Önnur atriði voru nefnd en ekki af eins mörgum. Ókostirnir voru 

svo tengdir tækjabúnaði og sjálfsaga nemenda. Erfitt væri stundum að 

komast í tölvur, þær eða Netið bilað og nemendur gleymdu sér stundum í 

öðrum hlutum í tölvunum og notuðu óvönduð vinnubrögð.  

Í spurningunum sem tilheyra 4E greiningarlíkani (Collis o.fl., 2001) 

eru kannaðir hvaða þættir hafa áhrif á notkun kennara á UTM í kennslu. Í 
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fyrsta lagi er það trú kennarans á kennslufræðilegt gildi UTM í kennslu. 

Þátttakendur rannsóknarinnar virðast hafa töluverða trú á að notkun UTM 

skili nemendum árangri í faginu. Mesta trú hafa þeir á lestrar- og 

menningarlegri færni (80%) en minnsta trú á að hægt sé að auka talfærni 

nemenda með tölvum og annarri tækni. Í öðru lagi gerir líkanið ráð fyrir 

að áhugi kennaranna sjálfra á tækni skipti máli hvað viðhorf þeirra 

varðar. Dönskukennararnir svöruðu öllum þáttum þar á mjög jákvæðan 

hátt. Þeir hafa gaman af tölvum og tækni, líður vel að nota slíkt í kennslu 

og hafa flestir ekkert nema gott um UTM að segja. En allir fimm þættirnir 

fengu yfir 70% jákvæða svörun. Í þriðja lagi er kannað hversu auðvelt 

kennurum finnst vera að nota UTM og varðandi þann þátt eru kennararnir 

einnig mjög jákvæðir. Sá þáttur sem kom einna neikvæðast út er hversu 

vel kennarar geta treyst á að Netið virki í skólunum (rúmlega 40%). 

Fjórði og síðasti þáttur 4E líkansins kannar áhrif stofnunarinnar á notkun 

UTM. Sá þáttur kom einnig töluvert jákvætt út, þátttakendur telja skólana 

hafa jákvæða framtíðarsýn gagnvart notkun UTM í kennslu, meirihluti 

fær góðan stuðning og taldi að UTM vera almennt mikið notað í 

skólanum. Neikvæðastir voru kennararnir gagnvart því hvort skólarnir 

væru fúsir til að eyða fjármunum í tækni. Einnig töldu margir að notkun 

UTM kæmi ekki nógu skýrt fram í námskrá skólans og að kennsluefni 

sem notað er ekki vera miðað að notkun UTM í kennslu. 
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5  Umræða 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum svarað og niðurstöður 

ræddar í fræðilegu samhengi. Markmiðið með rannsókninni var að fá sem 

gleggsta mynd af notkun og viðhorfi dönskukennara til notkunar á UTM í 

kennslu. Að auki eru ástæður þeirra viðhorfa kannaðar út frá 4E líkaninu. 

Til að minna á hverjar rannsóknarspurningarnar eru koma þær hér aftur. 

1. Hvernig nota framhaldsskólakennarar UTM í dönskukennslu? 

2. Hvaða viðhorf hafa þeir til UTM í dönskukennslu? 

a. Hafa kennarar trú á kennslufræðilegt gildi UTM í kennslu? 

b. Hversu áhugasamir eru dönskukennarar sjálfir um tölvur og 
tækni? 

c. Hvernig meta kennarar aðstöðu sína til að nota UTM í 
kennslu? 

d. Hvernig er háttað stefnu, stuðningi og hvatningu umhverfisins 
hvað varðar UTM í kennslu og námi innan skólans? 

Í fyrsta undirkaflanum er byrjað á að fjalla um ýmsar bakgrunnsupp-

lýsingar þátttakenda. Í ljósi „TPACK“-líkansins hversu mikilvægt það 

telst vera fyrir fagmennsku kennara tuttugustu og fyrstu aldarinnar að 

hafa tækniþekkingu auk faglegrar og kennslufræðilegrar þekkingar er í 

öðrum undirkafla fjallað um tækniþekkingu dönskukennaranna. Einnig er 

fyrstu rannsóknarspurningunni „Hvernig nota framhaldsskólakennarar 

UTM í dönskukennslu?“ svarað. Í þriðja undirkafla er annarri rannsóknar-

spurningunni „Hvaða viðhorf hafa þeir til UTM í dönskukennslu?“ 

svarað. Undir þeim kafla koma fjórir sérkaflar fyrir hverja rannsóknar-

spurningu (sjá liði a-d hér að framan) sem ætlað er að varpa ljósi á 

hvernig hinir fjóru áhrifaþættir samkvæmt 4E líkaninu snúa að 

dönskukennurunum. 

5.1 „Aldur, menntun og fyrri störf“ 

Með tillit til aldursdreifingar þátttakenda er ljóst að dönskukennarar í 

framhaldsskólum landsins eru að eldast þar sem eingöngu tæplega 

fjórðungur er 50 ára eða yngri. Kemur þetta reyndar ekki á óvart þar sem 

landið er lítið og þessi umræða hefur um nokkurt skeið verið í gangi 

meðal starfandi dönskukennara. Kennslureynsla þeirra er eftir því mjög 
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mikil eða 67% þátttakenda hefur 16 ára eða lengri kennslureynslu. Þessar 

niðurstöður komu heldur ekki á óvart né sú staðreynd að allir kennararnir 

eru að minnsta kosti með BA próf í faginu og með kennsluréttindi. 

Fjórðungur kennaranna er með meistaraprófsgráðu og eingöngu tveir hafa 

ekki numið kennslufræði tungumála heldur kennslufræði annarra greina. 

Miðað við þá fjölgun á fjarnámsnemendum á landinu undanfarin ár 

(Hagtíðindi. Skólamál, 2008) kemur heldur ekki á óvart hversu margir 

dönskukennarar hafa kennt í fjarnámi síðastliðin ár en nær helmingur 

þátttakenda segist hafa kennt í fjarnámi undanfarin þrjú ár. Túlka má 

niðurstöður þannig að reynsla þeirra af kennslu í fjarnámi sé ein ástæða 

þess hversu auðvelt þeim finnst það vera að nota UTM í kennslu sinni og 

hversu vel undirbúnir þeir telja sig vera. Það gæti reyndar einnig verið í 

hina áttina að þeir kennarar sem eru hrifnir af því að nota UTM í kennslu 

fáist frekar til þess að sinna fjarnámi og hafi þar af leiðandi meiri trú á 

eigin tæknifærni. 

Í úrtakinu (þeir dönskukennarar sem fengu senda beiðni um þátttöku í 

rannsókninni) var ekki mikill munur á þeim fjölda sem bjó á höfuð-

borgarsvæðinu og úti á landsbyggðinni og hefði kannski mátt reikna með 

sama hlutfalli í svörum. Sú reyndist ekki raunin og var þriðjungur þátt-

takenda dönskukennarar sem kenna utan höfuðborgarsvæðisins og tveir 

þriðju þátttakenda störfuðu við framhaldsskóla í Reykjavík og nágrenni.  

Tæplega þrír fjórðu þátttakenda telur sig fylgjast vel með nýjungum í 

faginu og rúmlega helmingur notar ETM í kennslu. Þar sem ég hef starfað 

í stjórn fagfélags dönskukennara í nokkur ár vissi ég fyrir að dönsku-

kennarar eru duglegir að sækja endurmenntunarnámskeið og taka þátt í 

því sem er að gerast svo það kom ekki á óvart hversu vel þeir telja sig 

fylgjast með. Hins vegar kom það mér á óvart hversu margir nota ETM í 

kennslu þar sem ég hef hvorki orðið vör við það í umræðu dönskukennara 

á milli né annarra tungumálakennara. Oftast hef ég heyrt að tungumála-

kennarar hafi prófað ETM en hætt því fljótt aftur vegna ýmissa ástæðna. 

Meginkosti ETM töldu kennarar vera að hún styddi nemendur í því að 

verða ábyrgari og sjálfstæðari nemendur eins og aðalnámskrár undanfarin 

ár hafa kveðið á um. Þeir sem ekki hafa tileinkað sér notkun ETM 

kváðust m.a. ekki skilja almennilega tilgang hennar eða þekktu ekki til 

hennar. Að auki eru nokkrir þátttakenda sem eru að velta fyrir sér að taka 

hana í notkun. Vekur það upp spurningu um hvort ekki sé ástæða til að 

halda endurmenntunarnámskeið þar sem farið er í notkun hennar í kjölfar 

endurskipulagningu skólanámskrár framhaldsskólanna.  
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5.2 Tækniþekking og -notkun 

Samkvæmt kenningum Mishra og Koehler (Mishra o.fl., 2009) er 

mikilvægt að kennarar hafi þrenns konar þekkingu, þ.e. fag-, kennslu-

fræði- og tækniþekkingu, til þess að innleiðing UTM í kennslu verði 

árangursrík. Í viðmiðum UNESCO (2008a, 2008b) er einnig sett fram 

stefna um að þessi þrenns konar þekking sé æskileg meðal allra kennara á 

tuttugustu og fyrstu öldinni til þróunar á fagmennsku sinni. Hér að 

framan var komið inn á að dönskukennarar rannsóknarinnar hafa a.m.k. 

BA próf í dönsku og einnig menntun í kennslu erlendra tungumála. Hvað 

varðar tækniþekkingu virðast þeir einnig hafa ágætissjálfstraust á því 

sviði. Fáir telja sig þó með mjög mikla þekkingu en flestir með frekar 

góða eða sæmilega þekkingu. Miðað við rannsókn meðal 

framhaldsskólakennara árið 2002 hefur trúin á eigin tækniþekkingu aukist 

ef álykta má út frá þessari rannsókn um dönskukennara almennt. Í 

fyrrnefndu rannsókninni taldi 57% framhaldsskólakennara sig vel undir 

það búna að nýta tölvur og tækni í kennslu (Ásrún Matthíasdóttir, 

Michael Dal og Samuel Lefever, 2005) en 77% dönskukennaranna í 

þessari rannsókn. Áhugavert var að hvorki reyndist vera marktæk fylgni á 

milli reynslu kennara af fjarnámskennslu né tækniþekkingu kennara við 

notkun þeirra á UTM í kennslu. Marktæk fylgni var þó á milli reynslu af 

fjarnámskennslu og hversu auðvelt þeim reynist að nota UTM. 

 Ef tekið er tillit til aldurs dönskukennara kemur ekki mikið á óvart 

hversu fáir hafa fengið þjálfun í kennaranáminu þar sem notkun UTM í 

kennslu hefur væntanlega ekki verið ofarlega á baugi þegar meirihluti 

þeirra hlaut kennaramenntun sína. Þó hafa kennaranemar fengið allnokkra 

þjálfun í notkun UTM í kennslu í kennaranámi sínu a.m.k. síðastliðin 15 

ár þar sem ég í mínu námi gerði það.  Flestir dönskukennaranna hafa farið 

á námskeið sem ýmist hafa verið haldin á vinnustað þeirra eða utan 

þeirra. Einn nefndi sérstakt námskeið sem fagfélag dönskukennara hafði 

boðið upp á. Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að kennurum finnst ekki 

nóg að læra á sjálfa tæknina heldur þurfi þeir að hafa kennslufræði 

tungumála fléttaða inn í tækninotkunina (G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004). 

Einnig verða þeir að hafa trú á kennslufræðilegu gildi notkunar UTM 

(Granger, 2002). Mikilvægt er að þegar haldin eru námskeið í notkun 

UTM að kennslufræðin sé fléttuð inn í tækninotkunina. Á þann hátt mun 

innihald námskeiðsins líklega skila sér best inn í kennslustofuna.  
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Röðun dönskukennara samkvæmt notendaramma Dawes (2003) er 

skipt upp í fimm notendaflokka, mögulegur notandi, notandi sem tekur 

þátt, áhugasamur notandi sem getur haft við þrenns konar vandamál að 

stríða, fær notandi og loks einlægur notandi. Fjölmennasti hópurinn taldi 

sig vera á þriðja stigi, þ.e. áhugasaman notanda sem hafði yfir ýmsa 

þröskulda að fara áður en fjórða stiginu yrði náð. 45% þátttakendanna 

taldi sig vera færa eða einlæga notendur sem sagt að þeir nota tölvur og 

tækni heilmikið og eru nokkuð öruggir í notkuninni. Þegar litið er á 

niðurstöður rannsóknarinnar í heild þá er þessi röðun í samræmi við þær. 

Dönskukennararnir nýta UTM á fjölbreytilegan hátt í kennslu, eru 

jákvæðir um notkun hennar, hafa góða fagþekkingu og allgóða 

tækniþekkingu. Fylgniútreikningar sýna m.a. að tæknilegur stuðningur 

skiptir máli hvað notkun varðar og að námsefni sem kennt er sé sniðið að 

notkun UTM.  

Enginn þátttakenda sagðist ekki nýta UTM í kennslu sinni. Hins vegar 

voru fjórir sem ekki svöruðu spurningunni svo óvíst er hvort ástæða þess 

sé sú að þeir nýttu ekki UTM í kennslu sinni eða hreinlega einhver önnur. 

Allir svarenda nota Netið til upplýsingaöflunar, tæplega 40% nota 

„Microsoft Office“ eða sambærilegan hugbúnað og láta nemendur vinna 

gagnvirk verkefni. Rúmlega fjórðungur nefndi námsumsjónarkerfi 

skólanna og samskipti við nemendur sem eru ekki beint tengd kennslu en 

tengist engu að síður upplýsingatækni. Youtube og geisladiska með 

tónlist og kvikmyndum nefndu einnig allnokkrir.  

Þar sem þessi spurning var opin er líklegt að sá listi sem þátttakendur 

gerðu um notkun sína sé ekki tæmandi. Afar misjafnt var hversu ítarlega 

kennarar svöruðu spurningunni, sumir voru með stikkorð en aðrir heilu 

ritgerðirnar. Reikna má með að kennarar hafi ekki nefnt allt sem þeir 

gerðu í kennslu sem hefur eitthvað með notkun á UTM að gera. Þeir töldu 

líka upp atriði sem heyra ekki undir beina kennslu eins og samskipti við 

nemendur sem ég geri ráð fyrir að sé í gegnum tölvupóst eða 

námsumsjónarkerfi skólans. Líklegt er að fleiri en 19,2% kennarar sýni 

kvikmyndir eða spili tónlist af geisladiskum. Einnig má reikna með að 

fleiri en 38,5% kennara láti nemendur sína vinna verkefni sem hönnuð 

eru í Microsoft Office umhverfi eða sambærilegu umhverfi miðað við 

útbreiðslu þess. Það sama gildir með rafrænar orðabækur. Ég leyfi mér að 

telja að fleiri kennarar láti nemendur nota rafrænar orðabækur í náminu 

þótt eingöngu 3,8% hafi nefnt það sérstaklega. Hugsanlega hefði verið 

betra að hafa þessa spurningu ekki opna heldur setja niður nokkra 
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möguleika og biðja kennara að merkja við það sem þeir noti í kennslu. Á 

þann hátt hefði kannski verið hægt að sjá betur hvað kennarar eru að gera. 

70% þátttakenda hafa hannað einhvers konar rafræn kennslugögn sem 

líklega telst vera býsna stórt hlutfall ef það endurspeglar allt þýðið (allir 

dönskukennarar sem kenna í framhaldsskólum). Flest verkefnanna voru í 

námsumsjónarkerfi skóla og þá líklega flest eingöngu opin fyrir 

starfsmenn og nemendur viðkomandi skóla. Eingöngu einn kennari 

kvaðst hafa hannað verkefni sem voru öllum opin á Netinu.  

Ljóst er að kennararnir hafa allgóða þekkingu á hvaða möguleika 

notkun á UTM í kennslu hefur upp á að bjóða og eru að gera marga 

spennandi hluti í kennslu sinni. A.m.k. einn kennari er farinn að nota 

gsm-síma sem kennslutæki, t.d. til að láta nemendur taka upp litlar 

vídeómyndir og hljóð til að vinna að kynningum og sýnir það kannski 

hversu tilbúnir sumir kennarar eru að tileinka sér nýjungar. Annar hafði 

verið í samstarfi við erlendan skóla í gegnum Netið sem mennta-

málayfirvöld hvetja tungumálakennara til að gera en sparnaður í 

skólanum olli því að það starf var lagt niður. Í Aðalnámskrá framhalds-

skólanna (2005) er „eTwinning“ samskiptaverkefni Evrópuráðsins nefnt 

sem tilvalið samskiptaform milli íslenskra tungumálanemenda og 

nemenda erlendis sem hafa markmálið að móðurmáli. Fyrir fáum árum lét 

Evrópuráðið hanna sérstakt umhverfi, „eTwinning“ með slíkt samstarf í 

huga og býður það upp á fjölbreytta möguleika í tungumálakennslu sem 

og í öðrum greinum. eTwinning býður endurgjaldslaust upp á stuðning, 

rafræn verkfæri og þjónustu til þess að skólar geti stofnað til samstarfs í 

lengri eða skemmri tíma á einfaldan hátt“ (Menntaáætlun 

Evrópusambandsins. eTwinning, 2010). Þrátt fyrir að dönskukennarar 

fylgist vel með nýjungum og séu jákvæðir gagnvart notkun UTM í 

kennslu virðast þeir ekki hafa mikið nýtt þennan möguleika frekar en 

aðrir framhaldsskólakennarar. Af þeim íslensku kennurum sem taka 

virkan þátt í eTwinning koma fæstir úr framhaldsskólunum eða eingöngu 

16%. Helmingur verkefnanna eru þó samstarfsverkefni sem tengjast 

tungumálakennslu (Guðmundur Ingi Markússon, 2010). 

Athyglisvert var hversu mörg námsumsjónarkerfi voru nefnd. Það 

virðist ekki vera neitt samræmi á milli skóla hvaða kerfi eru notuð og 
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ýmist eru þetta opnar eða lokaðar lausnir
13

. Einn kennarinn nefndi að 

hingað til hafi skólinn hans notað WebCT (lokuð lausn) sem hann kynni 

mjög vel við en vegna sparnaðar væri skólinn að fara að taka Moodle 

(opin lausn) í gagnið. Sparnaður skólanna kemur víðar við því annar 

kennari nefndi að hann hafi verið í Comeníusar samstarfsverkefni við 

erlendan skóla en nú væri búið að leggja það samstarf niður vegna 

sparnaðar. Greinilegt er að niðurskurður til menntamála vegna efnahags-

hrunsins er farinn að gera vart við sig í framhaldsskólunum. 

5.3 Viðhorf til notkunar UTM  

Dönskukennararnir sem tóku þátt í rannsókninni eru almennt áhugasamir 

um notkun UTM í kennslu og hafa trú á kennslufræðilegu gildi hennar. 

Kosti notkunarinnar telja þeir vera umtalsvert meiri en galla hennar. 

Helstu kostirnir tengjast trú á kennslufræðilegu gildi notkunar UTM sem 

sýnir að dönskukennararnir trúa því að það að nota tölvur og aðra tækni 

hafi jákvæð áhrif á nám nemenda. Nokkrir nefndu að hægt væri að láta 

nemendur vinna með efni sem er nýtt en ekki efni úr „úreltum 

kennslubókum“. En vegna smæðar landsins og kostnaðar við útgáfu 

kennslubóka hafa íslenskir kennarar oft ekki um margt að velja hvað 

varðar val á kennlubókum. Ekkert kennsluefni fyrir dönsku sem erlent 

tungumál hefur verið gefið út hérlendis sem styður notkun UTM svo 

vitað sé. Er það umhugsunarvert í ljósi stefnu menntamálayfirvalda sem í 

allmörg ár hefur hvatt til stafrænnar námsefnisgerðar 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Skortur á stafrænu kennsluefni var sama 

vandamál í rannsókn meðal framhaldsskólakennara árin 2001 til 2002 

(Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005) svo 

undarlegt má telja að lítið sem ekkert hafi gerst á þessu sviði í nær heilan 

áratug. Þrátt fyrir að Námsgagnastofnun hafi haft það að sérstöku 

markmiði að gefa út stafrænt kennsluefni umfram prentað kennsluefni í 

a.m.k. heilan áratug virðist lítið hafa þokast áleiðis. Það kennsluefni sem 

Námsgagnastofnun flokkar sem stafrænt kennsluefni eru í mörgum 

tilfellum pdf-skjöl sem kennarar geta prentað út og notað á hefðbundinn 

hátt í kennslustofum sínum eins og annað prentað efni (Allyson 

                                                      

 

13
 Opnar lausnir eru námsumsjónarkerfi sem hægt er að nálgast án gjalds á 

Netinu en lokaðar lausnir eru aðkeypt kerfi. 
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Macdonald, 2008). Reyndar hefur Námsgagnastofnun ekki skyldur hvað 

námsgagnaútgáfu varðar gagnvart framhaldsskólum (Námsgagnastofnun, 

2010) og ekki var kannað hjá öðrum íslenskum bókaútgáfum hvort um 

stafræna námsefnisgerð í dönsku væri að ræða. 

Allmargir töldu að notkun UTM í kennslu hefði áhugahvetjandi áhrif á 

nemendur og ýtti undir nemendasjálfstæði. Það er í samræmi við fyrri 

rannsóknir og kenningar þeirra sem hvetja til tölvustudds tungumálanáms 

(Granger o.fl., 2002; Jones, 2001; Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og 

Samuel Lefever, 2005). Gallar við notkun UTM í kennslu eru oftast 

bundnir aðstöðu í skólunum, t.d. reynist sumum erfitt að komast í tölvur, 

internetið virkar ekki þegar síst skyldi eða önnur tæki bila. Þetta viðhorf 

kemur ekki á óvart þar sem samkvæmt fyrri rannsóknum og skoðunum þá 

eru þetta atriði sem helst hindra kennara í að nota UTM í kennslu 

(Granger o.fl., 2002; Postholm, 2007). Í rannsókn meðal íslenskra 

framhaldsskólakennara sem fram fór árið 2001 til 2002, kom í ljós að 

íslenskir framhaldsskólar voru þá vel búnir en helsti þröskuldurinn var að 

kennarar komust ekki í tölvustofurnar (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal 

og Samuel Lefever, 2005). Þess vegna kemur á óvart að sama vandamál 

skuli enn vera til staðar þrátt fyrir áherslur menntamálayfirvalda um 

nauðsyn þess að tungumálakennarari hafi aðgang að tölvum 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla. Erlend tungumál. Tillögur, 2005). 

5.4 Áhrifaþættir samkvæmt 4E líkaninu 

Hugsanlegar ástæður fyrir viðhorfa kennara gagnvart notkun UTM í 

dönskukennslu eru flokkaðar út frá rannsóknarspurningunum sem 

mótaðar voru eftir 4E líkaninu.  

5.4.1 Trú á kennslufræðilegt gildi UTM 

Þátttakendurnir hafa töluvert mikla trú á kennslufræðilegu gildi notkunar 

UTM í dönskukennslu. Kannað var hvaða áhrif kennarar teldu UTM hafa 

á fjóra færniþætti tungumálanáms. Almennt álitu þátttakendur rannsókn-

arinnar að UTM hefði ágæta möguleika til að styrkja þessa færni nema 

talfærnina. Þá færni álíta kennarar síst vera hægt að þjálfa til árangurs 

með UTM. Það viðhorf er ekki í samræmi við rannsókn sem gerð var í 

Hong Kong fyrir skömmu en hún leiddi í ljós að UTM hefði góð áhrif á 

alla færniþætti utan hlustunar (Hui o.fl., 2008). Trú tæplega 80% íslensku 
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dönskukennaranna var hins vegar sú að hlustunarfærni væri hægt að 

þjálfa með góðum árangri með UTM. Niðurstaða fræðimannanna í Hong 

Kong finnst mér a.m.k. erfiðara að skilja í ljósi alls þess talaða efnis sem 

finnst á Netinu til þjálfunar á hlustunarfærni. Skoðun íslensku dönsku-

kennaranna varðandi það að talfærni sé erfitt að þjálfa er væntanlega 

fólgin í því að þeir nota ekki mikið tölvur sem samskiptatæki, t.d. þannig 

að íslenskir nemendur tali við danska nemendur í gegnum Netið.  

 Þeir kennslufræðilegu þættir, sem sérstaklega eiga við 

tungumálakennslu og flestir  dönskukennararnir voru sammála um að 

hentugt væri að þjálfa í gegnum UTM, voru lestrar-  og hlustunarfærni. 

Kennararnir voru einnig frekar jákvæðir gagnvart þjálfun ritunar með 

UTM en rúmlega 60% þeirra taldi það skilaði mjög góðum árangri og 

30% taldi það eingöngu vera í meðallagi árangursríkt. Má segja að það 

komi örlítið á óvart þar sem að t.d. í gegnum tölvupóst er afar auðvelt og 

gott að þjálfa þann þátt tungumálakennslu. Talfærni álitu kennararnir síst 

vera hægt að þjálfa með notkun UTM. Aðrir kennslufræðilegir þættir sem 

kennarar töldu vera hægt að þjálfa á árangursríkan hátt var menningarleg 

færni, mendasjálfstæði, einstaklingsmiðað nám og áhugahvöt. Þeir höfðu 

ekki sérstaklega mikla trú á að notkun UTM hækkaði einkunnir hjá 

nemendum. Í ljósi þessara niðurstaðna er ástæða þess að kennarar noti 

ekki UTM í tungumálakennslu ekki sú að þeir álíti markmið námsins ekki 

nást með því móti. Athyglisvert er að sjá að því skemmtilegra sem 

kennurum finnst sjálfum að vinna með tölvur og tækni því meiri trú hafa 

þeir á kennslufræðilegu gildi UTM í kennslu. Sjá töflu 10. 

5.4.2 Áhugi kennara á UTM 

Eins og í umfjölluninni um fyrri rannsóknir kom fram að ýmislegt bendir 

til þess að það sé fyrst og fremst áhugi kennaranna sjálfra og eldmóður 

sem er aðaldriffjöðurin í notkun þeirra á UTM í kennslu (Saye, 1997; 

Þuríður Jóhannsdóttir, 1999). Dönskukennararnir, sem tóku þátt í 

rannsókninni nota heilmikið UTM í kennslu sinni. Á milli 73% og 80% 

þeirra voru jákvæðir gagnvart öllum liðum sem mældu hversu gaman þeir 

hefður sjálfir af tölvum, tækni og nýjungum í kennslu og höfuðu einnig 

góða reynslu af notkuninni. Jákvæð fylgni reyndist líka vera milli líðanar, 

áhuga, reynslu kennara af nokun UTM og hversu mikið þeir nota UTM. 

Sjá töflu 6. Athyglisvert er að jákvæð fylgni var gagnvart þeirri 

fullyrðingu að kennurum þætti tímasparnaður í því að nota tölvur og 
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tækni og þeirra fullyrðinga sem höfðu með ánægju og líðan kennara 

gagnvart UTM að gera. Sú niðurstaða styður eldri rannsóknir sem sýnt 

hafa að áhugi kennaranna sjálfra skiptir töluverðu máli um viðhorf þeirra 

til notkunar þeirra á tölvum og tækni í kennslu.  

Í ljósi þess hversu mikilvægur áhugi kennara virðist vera með tilliti til 

notkunar þeirra á UTM í kennslu, er áhugavert að skoða niðurstöður 

rannsóknar sem fram fór í grunnskólum á öllum Norðurlöndunum árið 

2006 á vegum OECD (2009b). Við rannsóknina var stuðst við líkan sem 

nefnist ACM-líkanið (e. Access, Competence, Motivation) og byggist á 

kenningum Viherä og Nurmela (2001) um að þessir þrír þættir, aðgengi, 

hæfni og hvati, séu forsenda þess að kennarar nýti UTM í kennslu. Í 

rannsókninni var m.a. skoðað aðgengi kennara að tölvum og tækni, 

tæknifærni þeirra svo og hvata þeirra til notkunarinnar. Í ljós kom að 

miðað við önnur Norðurlönd þá töldu íslenskir kennarar sig hafa lakast 

aðgengi að tölvum en þeir voru með 58,8 stig en Danir efstir með 71,3 

stig. Hvað hæfni varðaði voru Íslendingar með 88,2 stig, neðar voru 

Finnar með 84,9 stig en Danir og Svíar efstir með 93,3 stig. Síðan var það 

hvati þjóðanna sem var sá þáttur sem reyndist vera langlægstur hjá 

Íslendingum, eða 29,4 stig á meðan Danir voru með 70,9 stig og hinar 

þjóðirnar fast á hæla þeirra nema Svíar með 41,4 stig. Í rannsókninni eru 

leiddar að því líkur að ef vanti ákveðna stefna stjórnvalda gagnvart 

tæknifærni kennara virðist það veikja hvata kennara til notkunarinnar. 

Árið 2006 hafði Menntamálaráðuneytið gefið út öll þrjú rit sín, Í krafti 

upplýsinga (1999), Forskot til framtíðar (2001) og Áræði til ábyrðar 

(2005) þar sem mjög skýrt kemur fram stefna þeirra til notkunar UTM. Ef 

til vill má íhuga það hvort það sé eftirfylgnin sem vanti í skólunum 

þannig að þessi áhersla skili sér ekki til kennaranna í gegnum 

skólastjórnendur. Ef litið er á niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem 

dönskukennarar virðast vera áhugasamir notendur UTM í kennslu má líka 

velta því fyrir sér hvort það sé munur á tækninotkun á milli skólastiga eða 

hvort á þessum fjórum árum hafi orðið þessi mikla hugarfarsbreyting 

meðal kennara. 

Erlend rannsókn leiddi í ljós að það eru ekki endilega þeir sem hafa 

einhverja sérstaka menntun í upplýsingatækni eða tölvum sem eru 

duglegastir notendur UTM í kennslu sinni (Granger o.fl., 2002). 

Niðurstaða þessarar rannsóknar styður þá erlendu þar sem eingöngu einn 

af þessum 30 kennurum hefur einhverja formlega menntun í notkun 

upplýsingatækni og miðlun og meirihluti þeirra hefur lært notkun UTM á 
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námskeiðum eða á vinnustað sínum eins og íslenskir kennarar virðast 

helst vilja hafa endurmenntun sína (G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004; Una 

Björg Bjarnadóttir, 2008; Þór Jóhannsson, 2007). 

5.4.3 Auðvelt í notkun 

Rannsóknin leiddi í ljós að dönskukennurum finnst almennt frekar 

auðvelt að nýta UTM í kennslu sinni. Þeir telja sig vera vel undirbúna og 

að hafa gott aðgengi að Netinu. Meirihlutinn hefur góðan aðgang að 

aðstoð og stuðningi þegar þeir þurfa á að halda. Það sem einna helst vefst 

fyrir þeim er það að geta ekki treyst á tölvunetið í skólanum. Hins vegar 

var jákvæð fylgni milli þess að því meiri daglegan stuðning sem þeir telja 

sig hafa aðgang að, því betur geta kennarar treyst á Netið. Því betri 

þekkingu þeir telja sig hafa á UTM og því skemmtilegra þeim finnst 

sjálfum að vinna með tölvur því meiri tímasparnað telja þeir vera fólginn 

í notkun á UTM. Einnig eru tæplega 40% þeirra efins um að einhver 

tímasparnaður felist í því að nota UTM í kennslunni. Sú staðreynd að enn 

séu margir kennarar sem finnst það tímafrekt að nota UTM kemur ekki á 

óvart þar sem hver og einn kennari eða deild innan skóla þarf sífellt að 

útbúa efni til notkunar í kennslu vegna skorts á stafrænu kennsluefni. 

Tímabært er að hægt sé að nálgast tilbúin nothæf verkefni til UTM 

notkunar á vefsíðum. Styður þessi skoðun dönskukennara aðrar rann-

sóknir og viðhorf fræðimanna (Gerður Guðmundsdóttir, 2004; Granger 

o.fl., 2002; Krumsvik, 2006; Postholm, 2007) sem leitt hafa í ljós að 

kennarar eyða miklum tíma í að finna nothæft efni á Netinu og vekur til 

umhugsunar hvort ekki mætti að ætla ákveðinn tíma í vinnu kennara til 

þessa á meðan ekkert tilbúið stafrænt kennsluefni er til í faginu. 

Fyrri rannsóknir sýna fram á að kennurum finnist stuðningur 

samkennara og stofnunar nauðsynlegur og sérstaklega ef þeir eru 

óöruggir í notkun tölva og tækni (Granger o.fl., 2002; Kolbrún Svala 

Hjaltadóttir, 2007; Postholm, 2007; UNESCO, 2008a; Þuríður 

Jóhannsdóttir, 1999). Dönskukennarar virðast margir hverjir hafa þennan 

stuðning og samkvæmt fræðunum er það talin vera ein ástæða þess 

hversu vel þeir telja sig geta nýtt UTM í kennslu sinni. Fylgnitaflan á bls. 

85 sýnir að rannsóknin styður mikilvægi stuðnings skólans og 

samkennara við notkun UTM. 

Ljóst er að aðgengi að tölvum og öðrum búnaði getur skipt sköpum í 

notkun UTM í kennslu. Íslensk rannsókn byggð á gögnum frá 2002 sýndi 
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fyrir nokkrum árum að íslenskir framhaldsskólar eru almennt vel tækjum 

búnir (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005). 

Samt þótti kennurum þá erfiðast að komast í tölvurnar því þær voru nær 

alltaf uppteknar í kennslu í upplýsingatækni. Nú fimm árum síðar, virðist 

þetta vera sama vandamálið miðað við svör dönskukennaranna, þar sem 

margir nefndu það sem helsta ókost notkunar UTM að þeir hefðu ekki 

nógu gott aðgengi að tölvum í skólanum. Einnig taldi rúmlega helmingur 

þátttakenda rannsóknarinnar sig ekki geta treyst að Netið virkaði þegar 

þeir ætluðu að nota það. Athyglisvert er að þrátt fyrir áherslur 

menntamálayfirvalda hérlendis um árabil sé þetta enn viðvarandi 

vandamál í mörgum framhaldsskólum landsins. Aðgengi að tölvum og 

það að geta treyst á Netið reyndist þó ekki skipta máli hvað varðar 

notkunarstig dönskukennaranna samkvæmt fylgniútreikningum. 

5.4.4 Umhverfislegir þættir 

Í umfjöllun um fræðilegar kenningar, sem þróaðar hafa verið um notkun 

UTM í skólastarfi, kom fram að það er ekki eingöngu kunnátta og 

eiginleikar kennarans sjálfs sem skipta máli við innleiðingu UTM í 

kennslu (Collis o.fl., 2001; Zapata, 2004). Ýmsir þættir í umhverfinu 

koma þar líka mikið við sögu, s.s. stefna stjórnvalda, stefna skólans, 

skólasamfélagið (viðhorf nemenda, foreldra þeirra og starfsfólks) o.fl. 

Ljóst er að íslensk menntayfirvöld hafa haft á stefnuskrá sinni í mörg ár 

að nýta skuli UTM í öllum skólum landsins og í öllum fögum þar sem því 

verði við komið (Menntamálaráðuneytið, 2007). Sú er raunin líka víða 

erlendis (UNESCO, 2008a). Í kennslufræði tungumála er líka lögð 

áherslu á tölvustutt tungumálanám (Jones, 2001) og notkun evrópsku 

tungumálamöppunnar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006) sem hvort tveggja 

þykir styrkja nemendasjálfstæði og áhugahvöt nemenda sem einnig eru 

áhersluatriði í kennslufræði tuttugustu og fyrstu aldarinnar.  

Það þykir mikilvægt við innleiðingu UTM í kennslustofuna að 

skólastjórnendur hvetji kennara til slíks (Granger o.fl., 2002). Komið 

hefur fram að það er ekki endilega best að það sé skólastjórinn sjálfur 

sem er talsmaður breytinga, hvort heldur það er við innleiðingu UTM í 

kennslu eða einhverra annarra breytinga, heldur að það sé almennur 

starfsmaður skólans sem fái aðra samstarfsmenn í lið með sér 

(Sergiovanni, 1995; Sheppard, 2003). Mikilvægt þykir að skóla-

stjórnendur gefi kennurum tíma til að máta tæknina við fagið og til að 
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skipa henni sess í námsmarkmiðum. Síðan er æskilegt að skólinn móti sér 

stefnu sem rati inn í námskrá skólans (Krumsvik, 2006). Reyndar sýndi 

íslensk rannsókn að það virtist ekki skipta máli hvort skólar höfðu mótað 

ákveðna stefnu í notkun UTM varðandi hversu mikið kennarar noti UTM 

(G. Þórhildur Elfarsdóttir, 2004). Tæplega 40% þátttakenda þessarar 

rannsóknar sögðu að skýrt væri tekið fram í námskrám skólans að stuðst 

sé við UTM við kennslu í dönsku, u.þ.b. 60% annaðhvort vissi það ekki 

eða sagði svo ekki vera. Miðað við hversu vel dönskukennarar telja sig 

fylgjast með nýjungum í fagi sínu og eru vel heima í tækninýjungum 

skýtur það svolítið skökku við hversu margir virtust ekki fylgjast með 

stefnu skólans eða deildar sinnar í kennslufræði.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að yfir 80% þátttakenda álítur 

að skólinn þeirra sé með jákvæða framtíðarsýn og sé jákvæður gagnvart 

skipulagsbreytingum í sambandi við notkun á UTM í kennslu. Í skólanum 

fá tæplega 80% kennaranna góðan stuðning við tölvunotkun og nær 65% 

segir að í skólanum sé almennt mikil tölvunotkun við kennslu og að 

skólastjórnendur styðji notkun UTM. Töluvert stór hópur þátttakendanna 

eða 40% taldi sig ekki vita hvort starfsfólk í skólanum væri reiðubúið til 

breytingastarfs sem snerti notkun UTM í kennslu. Hugsanleg skýring á 

því gæti verið sú að það sé lítið samstarf milli faggreina og að dönsku-

kennarar viti kannski ekki hvað aðrar greinar í skólanum eru að gera í 

sambandi við notkun UTM. Þá skoðun styðja svörin við fullyrðingunni 

um það hvort tungumálakennarar í skólanum séu áhugasamir um að nota 

UTM í kennslu. Innan við helmingur þátttakenda taldi svo vera og nær 

helmingur vissi það ekki eða taldi svo ekki vera.  

Það kom ekki á óvart að sá liður sem kennarar voru hvað neikvæðastir 

gagnvart, var það hvort skólinn væri jákvæður þegar kæmi að fjármagni 

og styrkjum til UTM. En í sumum opnum spurningum kom einmitt 

nokkrum sinnum fram að fjármagnsskortur skólanna ylli erfiðleikum. Sjá 

dæmi í töflu 12. Ekki kom það heldur á óvart að námsefni það sem 

dönskudeildir margra skóla notuðu væri ekki sniðið að notkun UTM í 

dönskukennslu þar sem lítið sem ekkert af kennsluefni í dönsku hefur 

verið gefið út í nær áratug. En 60% af dönskukennurunum taldi 

kennsluefnið ekki sniðið að notkun UTM eða vissi það ekki.  

Miðað við hversu bjartsýnir þátttakendurnir eru varðandi áherslur 

skólanna og ákveðna stefnu menntamálayfirvalda ætti þessi áhrifaþáttur 

ekki að letja kennara til notkunar UTM í kennslu. Enda er sú raunin. 
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Áherslur og stefna íslenskra framhaldsskóla virðist ekki draga úr áhuga-

sömum kennurum þegar um notkun UTM í kennslu er að ræða. Einna 

helst er það fjárskortur sem gæti að einhverju leyti komið í veg fyrir 

notkunina, úrelt námsefni til dönskukennslu, bilun í tölvum og öðrum 

búnaði í skólunum, tímaskortur til þjálfunar og lélegt aðgengi að tölvum. 

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Vegna þess hversu fáir dönskukennarar tóku þátt í könnuninni er ekki 

hægt að alhæfa um almenna notkun og viðhorf dönskukennara í 

framhaldsskólum á Íslandi til notkunar á UTM í kennslu sinni. Ekki er 

ljóst hversu margir dönskukennarar voru starfandi við íslenska framhalds-

skóla veturinn 2009 til 2010 þannig að raunveruleg stærð úrtaks miðað 

við sjálft þýðið er ekki kunn. Vera má að þeir kennarar sem tóku þátt, 

hafi verið þeir sem eru hvað jákvæðastir gagnvart notkun UTM en þeir 

sem ekki hafa tileinkað sér notkunina eins mikið hafi haldið að sér 

höndum og kosið að taka ekki þátt.  

5.6 Samantekt 

Ekki er vitað hversu margir kennarar kenna dönsku í íslenskum 

framhaldsskólum en geta má sér til um að þeir séu um 70 -80
14

. Af 64 

manna úrtaki reyndust eingöngu 30 aðilar taka þátt í könnuninni svo 

varast ber að álykta að svör þeirra endurspegli viðhorf allra 

dönskukennara í framhaldsskólum. Æskilegt þykir á tuttugustu og fyrstu 

öldinni að kennarar hafi ekki eingöngu fag- og kennslufræðiþekkingu 

heldur einnig tækniþekkingu og það sem kallað er tölvulæsi. Þrátt fyrir 

háan meðalaldur dönskukennara rannsóknarinnar virðast allmargir hafa 

þessa þrenns konar þekkingu. Á fimm stiga notendakvarða raða þeir sér 

flestir á miðjuna eða ofar þannig að tölvunotkun þeirra er töluverð. 

Aðgengi að hentugum búnaði og þjálfun er helsti þröskuldur þess að þeir 

ná ekki á næsta notkunarþrep. Notkun þeirra á UTM í kennslu er nokkuð 

fjölbreytt en erfitt er að meta hversu mikið eða oft tækninni er beitt í 

kennslustundum þar sem spurningin var opin og fólk misjafnlega ítarlegt 

                                                      

 

14
 Munnleg heimild: Erna Jessen, formaður Félags Dönskukennara. 
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í svörum sínum. 70% þeirra hefur sjálft hannað einhvers konar rafræn 

kennslugögn. 

Viðhorf kennaranna til notkunar á UTM er að mestu leyti jákvætt. 

Ástæða þess viðhorfs er m.a. að þeir hafa trú á því að UTM í kennslu hafi 

góð áhrif á nám nemendanna. Síst trúa þeir því að það bæti talfærni og 

samskiptahæfni nemenda en bestu áhrifin skili sér í lestrar- og 

menningarlegri færni samkvæmt skoðun þeirra. Þátttakendur hafa 

almennt gaman af tölvum og annarri tækni og hafa góða reynslu af 

notkun þeirra. Þeim þykir frekar auðvelt að nýta UTM í kennslu sinni og 

telja sig vel undirbúna undir slíka notkun. Aðgengi þeirra að aðstoð og 

stuðningi í skólanum er góður og einnig aðgangur að Netinu. Mestu 

erfiðleikana telja þeir tengjast tölvuneti skólans og mörgum finnst frekar 

tímafrekt að nota UTM. Þótt skólarnir virðist vera vel tækjum búnir þá 

telja kennararnir sig ekki komast í tölvur þegar þeim hentar. 

Kennararnir telja almennt skólana sína hafa jákvæða framtíðarsýn 

gagnvart UTM í kennslu. Meirihlutinn (80%) fær góðan stuðning við 

tölvunotkun og margir (65%) telja tölvur mikið notaðar í skólanum 

almennt við kennslu. Meirihlutinn álítur einnig að annað starfsfólk 

skólans sé tilbúið til breytingastarfs en virðist ekki vita mikið hvað aðrar 

deildir skólans eru að gera. Þrátt fyrir jákvæðni skóla gagnvart UTM í 

kennslu telja kennararnir þó skólana ekki tilbúna til að verja miklum 

fjármunum til slíkra hluta. Einnig töldu þeir kennsluefni sem notað er í 

dönsku ekki styðja notkun UTM og að í mörgum skólum er UTM-notkun 

í dönsku ekki getið í námskrám skólanna. 
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6 Lokaorð 

Eins og komið hefur fram er ekki hægt að heimfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar yfir á alla dönskukennara vegna þess hversu fáir 

þátttakendurnir voru. Hins vegar felst fræðilegt gildi rannsóknarinnar í 

þeirri vitneskju og umræðu sem niðurstöðurnar væntanlega geta skapað. 

Kennarar, sem ekki tóku þátt í rannsókninni, geta mátað sig við 

þátttakendur og hugsað um sitt eigið starf. Hugsanlega eru einhverjir sem 

hafa áhuga á að breyta kennsluháttum sínum og m.a. auka notkun UTM í 

kennslu sinni og nýta ETM sem hvort styður annað. Þeir sjá hvað 

kollegar þeirra eru að gera og það gæti hugsanlega hvatt þá til dáða til að 

taka af skarið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna m.a. að flestir kennaranna eru 

duglegir að sækja sér endurmenntun og sækja tækniþekkingu sína á 

námskeiðum sem haldin eru í skólunum eða annars staðar. UNESCO 

telur mikilvægt að tæknin sé hluti af fagmennsku kennarans og gert sé ráð 

fyrir henni í endurmenntun hans (UNESCO, 2008a). Í ljósi eldri 

rannsókna þar sem kennarar telja að oft vanti að flétta kennslufræði inn í 

námskeið væri ekki úr vegi að óska eftir tölvunámskeiðum með 

kennslufræðilegu ívafi þannig að kennarar geti tekið nýja þekkingu beint 

inn í kennsluna. Það er ekki nóg að læra á ákveðinn hugbúnað og vita svo 

ekki hvað á að gera við hann frekar en að læra að kveikja og slökkva á 

eldavélinni en kunna ekki að setja eitthvað í pott og búa til mat! Einnig 

verða kennararnir að hafa trú á því að þessi tiltekni hugbúnaður eða 

kennsla hafi jákvæð áhrif á nám nemendanna. Tölvur á ekki að nota í 

kennslu tölvunnar vegna! 

Kennarar nefndu að kennsluefni í dönsku væri orðið úr sér gengið og 

að mikilvægt sé að nýtt kennsluefni verði gefið út sem styður notkun 

UTM í kennslu og kennsluhætti í anda hugsmíðahyggjunnar. Það er 

nánast ógerlegt fyrir kennarana sjálfa að þurfa að eyða löngum tíma í að 

finna nothæft kennsluefni fyrir hverja kennslustund. Menntamálayfirvöld 

hafa hvatt til stafrænnar námsefnisgerðar og boðið styrki til þess 

(Menntamálaráðuneytið, 2005) þannig að hugsanlega finnst lausn á því 

máli innan skamms. Á meðan kennarar eru að fikra sig áfram og sjálfir að 

útbúa allt kennsluefni er eðlilegt að tekið sé tillit til þess tíma í 

vinnuramma þeirra.  
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Margir dönskukennaranna röðuðu sér á miðjustig sem tölvunotendur 

og til þess að þeir komist upp á næsta stig var það yfirleitt aðgengi að 

tölvum eða tími til að þjálfa sig sem stóð í vegi þeirra. Ljóst er að með 

tilkomu tölvutækninnar hefur vinna kennara breyst mikið síðustu áratugi. 

Í vinnuramma kennara er ekki gert ráð fyrir þessari auknu tölvuvinnu 

sem, auk námsgagnagerðar, felst m.a. í miklum tölvusamskiptum við 

nemendur og foreldra þeirra sem oft fer fram fyrir utan lögboðaðan 

vinnutíma kennara. Einnig eru ýmsar skýrslugerðir, yfirferð verkefna 

nemenda sem berast gjarnan í rafrænu formi, utanumhald um 

námsframvindu nemenda og mætingar, skráning ýmissa upplýsinga í 

námsumsjónarkerfi o.fl., o.fl. sem ekki var til þegar margir þátttakenda 

rannsóknarinnar voru að stíga sín fyrstu skref í kennslunni. Ekki er 

ætlaður mikill tími innan vinnuramma kennara til þessa verkefna og þörf 

á að endurskoða í hverju starf kennara felst í dag. Það er a.m.k. ekki 

fólgið í 24 sinnum 40 mínútna kennslustundum og 20 mínútum til 

undirbúnings hennar auk yfirferðar verkefna og prófa eins og eitt sinn 

var. 

Almennt er álitið að til þess að nýjungar festist í sessi í skólastarfi 

þurfi þær að rata inn í námskrár skólanna. Því tel ég að sé kennurum 

alvara í að nýta UTM í kennslu sinni þurfi það að koma skýrt fram í 

skólanámskrám og kennsluáætlunum. Í hverjum skóla eru nokkur erlend 

tungumál kennd og oft eru tungumálin kennd með mjög ólíkum 

kennsluaðferðum í einum og sama skólanum. Allmargir dönskukennarar 

virtust lítið vita um skoðanir annarra tungumálakennara eða hvað hinir 

tungumálakennarar skólanna voru að gera og telst það varla gott á sama 

vinnustað. Það er hugsanlegt að í einhverjum skólum vinni tungu-

máladeildir saman og hafi eina sameiginlega stefnu. Það væri verðugt 

rannsóknarverkefni að kanna það og hvaða skoðun kennarar hafi á slíku 

samstarfi. Kennslufræði erlendra tungumála er svipuð fræði hvort heldur 

tungumálið heitir danska eða franska. Rannsóknir hafa sýnt að kennurum 

finnst gott þegar samstarfskennarar miðla af reynslu sinni og talsmenn 

stofnananáms mæla með slíku samstarfi (Sheppard, 2003). Þess vegna tel 

ég að samstarf tungumáladeilda innan sama skóla sé æskiegur liður í að 

þróa kennsluhætti skólans þótt hver kennari verði að fá að móta sína 

persónulegu kennsluhætti sem honum líkar best við.  

Við breytingu á kennsluháttum – frá kennarastýrðri kennslustofu til 

nemendastýrðra verkefna og opinnar kennslustofu má ekki gleyma að 

taka tillit til námsmats. Í eldri rannsóknum hefur komið fram að námsmat 
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hafi ekki breyst mikið þótt kennarar hafi breytt kennsluaðferðum. 

Mikilvægt er að hafa fjölbreytt námsmat og að það endurspegli 

kennsluhætti en talið er að notkun UTM geti einmitt stuðlað að breyttum 

kennsluháttum. Ekki er eðlilegt að ef vinna nemendanna á önninni er 

verkefna- og tjáskiptamiðuð, eins og mælt er með, að lítið tillit sé tekið til 

þeirrar vinnu heldur sé námsmat nær eingöngu í formi skriflegs lokaprófs 

eins og raunin var í mörgum skólum hérlendis á fyrstu árum þessarar 

aldar (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever, 2005).  

Með tilliti til hinna þriggja fræðilegu líkana sem stuðst hefur verið við 

í rannsókninni, er ljóst að til að kennarar geti nýtt UTM á árangursríkan 

hátt þurfi þrenns konar fagleg þekking að liggja til grundvallar eins og 

„TPACK“-líkanið (Mishra o.fl., 2009) gerir ráð fyrir. Kennarar þurfa að 

þekkja fag sitt vel, hafa kennslufræðilega þekkingu og líka ágæta 

kunnáttu í tölvum og tækni. Einnig þurfa þeir að hafa á valdi sínu að 

samtvinna þessa þrenns konar þekkingu til að árangurinn verði góður. 

Hægt er að staðfesta að hinir fjórir áhrifaþættir 4E líkansins (Collis o.fl., 

2001) skipta allir máli um það hvernig kennurum tekst til við að nota 

UTM í kennslu sinni. Þeir þurfa sjálfir að hafa áhuga á að nýta tölvur og 

tækni, hafa trú á kennslufræðilegu gildi notkunarinnar og hafa greiðan 

aðgang að uppfærðum tölvubúnaði og aðgengilegu Neti. Auk þess þarf 

stofnunin sem slík að styðja við bakið á þeim og vera tilbúin til að eyða 

fjármunum m.a. í uppfærslu tæknibúnaðar og endurmenntun kennara 

ásamt því að hafa starfsmann til að aðstoða kennara við tæknina. Þeir 

þættir til viðbótar við 4E líkanið, sem Zapata (2004) telur að þurfi að vera 

með og varða kennslufræði, eru líka mikilvægir. Tungumálakennarar, 

sem starfa saman, verða að vera sammála um hvaða kennsluhætti skuli 

stuðst við í viðkomandi deild og þær áherslur verða að rata inn í námskrá 

deildarinnar og kennslustofuna. Einnig verður námsefni, sem notað er, að 

vera sniðið með notkun á UTM í huga.  

Fyrir mig persónulega hefur rannsóknin verið mikilvæg. Undanfarna 

mánuði hef ég rifjað upp kennslufræði tungumála sem var orðin rykfallin 

þótt flest hafi rifjast fljótt upp og verið meðvitað og ómeðvitað það sem 

ég hef skipulagt mína kennslu út frá í gegnum árin. Einnig hefur það 

verið mér hollt að lesa allar þær rannsóknir sem urðu á vegi mínum við 

heimildaleitina og aðeins hluti þeirra var nýttur hér í rannsókninni. Ég er 

orðin viss í þeirri trú að notkun UTM í tungumálakennslu á rétt á sér og 

að hún geti stutt við þá kennsluhætti sem stjórnvöld hafa árum saman lagt 

áherslu á. Eigi að síður er ég, eins og sumir þátttakendur rannsóknarinnar, 
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orðin langeygð eftir bitastæðu kennsluefni í stafrænu formi sem styður 

notkun UTM. Undanfarin ár hef ég eytt miklum tíma fyrir framan tölvuna 

að vafra um Netið til að finna eitthvað nothæft, stundum verið heppin en 

stundum ekki haft erindi sem erfiði. Ég sé að það eru annasamir tímar 

framundan við endurskipulagningu tungumálakennslu en veit að þar 

standa margir saman. Kennarar gera sér grein fyrir því að „þetta er 

náttúrulega heimur nemendanna …“ 
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Viðauki  

Viðauki I: Spurningalisti 

1. Kyn:   kk.___  kvk.___ 

2. Hver er aldur þinn?  20-30  31-40  41-50  

    51-60  61 eða eldri 

3. Kennslureynsla:   1-5 ár  6-10 ár  11-15 ár  

   16-20 ár  21 ár eða meira  

4. Kennir þú á þessu skólaári dönsku eða önnur tungumál 

einungis í staðnámi ____ einungis í fjarnámi____  

bæði í stað- og fjarnámi____ 

5.  Hversu marga áfanga hefur þú kennt í fjarnámi síðastiðin 3 skólaár?  

Enga ____   1-3____  4-6____  7 eða fleiri ____ 

6. Búseta: Höfuðborgarsvæðið___ Landsbyggðin ___ 

7. Hver er hæsta prófgráða þín í dönsku? 

Stúdentspróf ___  BA eða sambærilegt ___ 

MA/M.Ped ___  Doktorspróf ___ 

8. Ertu með kennsluréttindi?    Já Nei 

9. Hefurðu lært kennslufræði tungumála? Já Nei 

10. Hversu mikið eða lítið telur þú þig fylgjast með nýjungum í 

tungumálakennslu? 

 Mjög vel  Vel Í meðallagi Illa Mjög illa 

11. Hvernig metur þú þekkingu þína í UTM? 

Mjög mikla  Frekar mikla Sæmilega Frekar litla Mjög litla 

12. Hvar og hvernig hefur þú fengið þá þjálfun í UTM sem þú býrð yfir? 

____________________________________________________ 

13. Ef þú notar UTM í kennslu þinni með nemendum (ekki við undirbúning 

kennslustunda) lýstu þá notkun þinni. (Hvers konar verkefni er unnið með, 

hversu oft, hvaða hugbúnaður er notaður, vefsíður, tæki ?) 

_______________________________________________________ 

14. Hefur þú sjálf/sjálfur búið til rafræn kennslugögn? Ef svo er hvers konar? 

_______________________________________________________ 

15. Hverja telur þú vera helstu kosti þess að nota UTM í tungumálakennslu? 

_______________________________________________________ 

16. Hverja telur þú vera helstu ókosti þess að nota UTM í tungumálakennslu? 

_______________________________________________________ 

17. Notast þú við Evrópsku tungumálamöppuna við kennslu þína?   

Já ___   Nei___ 
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18. Hver er ástæða þess að þú notar Evrópsku tungumálamöppuna eða hver er 

ástæða þess að þú notar hana ekki? 

_________________________________________________ 

19. Hversu vel eða illa telur þú að UTM fullnægi kröfum aðal- og 

skólanámskrár? 

Mjög vel  Vel Í meðallagi Illa Mjög illa 

20. Hversu vel eða illa telur þú að UTM fullnægi kröfum samfélagsins? 

Mjög vel Vel Í meðallagi Illa  Mjög illa 

21. Hver af eftirfarandi fullyrðingum finnst þér að passi best við þig. 

1. Ég hef ekki tölvu til eigin nota og nota UTM bara einstaka sinnum og 

ókerfisbundið. Ég hef ekki fengið tækifæri eða tíma nýlega til þjálfa 

tölvufærni mína eða þróa skilning minn um hvernig hentugt sé að nota 

UTM í kennslu minni. 

2. Ég hef mína eigin tölvu og nota hana til að gera vinnutengd verkefni. 

Ég nota UTM einstaka sinnum með nemendum mínum en frekar 

ókerfisbundið. Ég er frekar óörugg/(ur) við að nota tæknina og er 

efins um kennslufræðilegt ágætii UTM. 

3a. Ég hef mína eigin tölvu og skipulegg og undirbý vinnu mína með því að 

nota UTM. Ég er nokkuð fær í notkun UTM en vantar aðgengi að 

viðeigandi búnaði og tæknilega aðstoð 

3b. Ég hef mína eigin tölvu og skipulegg og undirbý vinnu mína með því að 

nota UTM. Ég hef aðgengi að búnaði en vantar smá þjálfun og/eða 

tíma til að æfa mig til að geta nýtt búnaðinn. 

3c. Ég hef mína eigin tölvu og skipulegg og undirbý vinnu mína með því að 

nota UTM. Ég get þó ekki nýtt UTM í kennslu vegna skorts á þjálfun 

og aðgengi að búnaði. 

4. Ég er frekar fær í notkun UTM og skil vel hvenær og hvernig á að 

nota UTM í kennslu. Ég hef góðan og greiðan aðgang að búnaði bæði 

heima og í vinnunni svo og góða tæknilega aðstoð. Ég nota UTM bæði 

fyrir sjálfa(n) mig og með nemendum minum á skipulagðan hátt.  

5. Ég nota UTM alltaf við undirbúning vinnu minnar og með nemendum 

þegar það virðist skynsamlegt. Ég hef aðgang að góðum búnaði og 

tækifæri til að afla mér þjálfunar þegar ég hef þörf á . Í mínum skóla 

er ætlaður tími í stundatöflu minni til að ég geti undirbúið og notað 

UTM í kennslu minni. 

 

22. Ef skólinn þinn setti fram stefnu um nýtt skuli UTM í allri tungumálakennslu í 

skólanum - hvað myndir þú þá telja að þú þyrftir mest á að halda til að geta orðið 

við kröfum skólans?  

____________________________________________________________ 
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23. Hversu miklum eða litlum árangri telur þú að UTM skili nemendum í: 

  Mjög 

miklum 

Miklum Miðlungs Litlum Mjög 

litlum 

a) Nemendasjálfstæði      

b) Talfærni      

c) Hlustunarfærni      

d) Ritunarfærni      

e) Lestrarfærni      

f) Áhugahvöt      

g) Samskiptafærni      

h) Menningarlegri 

færni/áhuga 
     

i) Betri einkunnum      

j) Einstaklingsmiðað 

nám 
     

  

   

 

 

24. Hversu vel eða illa passa eftirfarandi 

 fullyrðingar við þig? Mjög 

vel 

Vel Í 

meðal-

lagi 

Illa Mjög 

illa 

a. Mér finnst oftast gaman að nota tölvur 

og tækni 
     

b. Mér líður vel með að nota tölvur og 

tækni í kennslustundum 
     

c. Ég hef gaman af að prófa nýja hluti í 

kennslu  
     

d. Ég hef áhuga á tækni sem tengist 

námi og kennslu 
     

e. Reynsla mín af því að nota tölvur og 

tækni í kennslu er góð 
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25. Hversu sammála eða ósammála ertu 

eftirfarandi fullyrðingum? 

Mjög 

sam- 

mála 

Sam- 

mála 

Veit  

ekki 

Ósam- 

mála 

Mjög 

ósam- 

mála 

a. Mér finnst auðvelt að nota tölvur og 

tækni í kennslustundum  
     

b. Ég er vel undirbúinn/undirbúin undir 

notkun tölva og tækni í kennslu-

stundum 

     

c. Tölvunetið í skólanum er aðgengilegt 

til notkunar fyrir mig 
     

d. Ég get alltaf treyst á tölvunetið í 

skólanum 
     

e. Ég hef aðgang að aðstoð við tæknina 

þegar ég þarf á að halda 
     

f. Ég hef nægan stuðning við að nýta mér 

tölvutæknina til kennslu 
     

g. Að nýta tölvutæknina fellur vel að 

mínum venjulegu vinnubrögðum í 

skólanum 

     

h. Að nýta tölvutæknina við kennslu 

sparar mér tíma 
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26. Hversu sammála eða ósammála ertu 

eftirfarandi fullyrðingum? 

Mjög 

sam

mála 

Sam

mála 

Veit 

ekki 

Ósam-

mála 

Mjög 

ósam-

mála 

a. Framtíðasýn í skólanum mínum hvað 

snertir notkun upplýsingatækni og 

miðlunar við nám er jákvæð 

     

b. Stuðningur stjórnenda í skólanum 

mínum við notkun upplýsingatækni 

og miðlunar til náms og kennslu er 

mikill 

     

c. Starfsfólk í skólanum mínum er 

reiðubúið til breytingastarfs sem 

snertir notkun upplýsingatækni og 

miðlunar í námi og kennslu 

     

d. Skólinn minn er jákvæður að takast á 

við tæknilegt skipulag innanhúss 

hvað snertir upplýsingatækni og 

miðlun við nám og kennslu  

     

e. Daglegur stuðningur við tölvunotkun 

í skólanum mínum er góður 
     

f.  Skólinn minn er jákvæður þegar 

kemur að fjármagni og styrkjum til 

upplýsingatækni miðlunar til náms 

og kennslu  

     

g.  Í skólanum mínum er raunveruleg 

notkun upplýsingatækni og miðlun í 

námi og kennslu mikil 

     

h. Tungumálakennarar í skólanum 

mínum eru áhugasamir um að nota 

upplýsingatækni og miðlun við 

kennslu 

     

i. Í námskrá skólans er skýrt tekið fram 

að stuðst sé við upplýsingatækni og 

miðlun við kennslu í dönsku 

     

j. Námsefnið sem dönskudeildin í 

skólanum mínum notar er sniðið að 

notkun upplýsingatækni og miðlunar 

í kennslunni og hentar því vel til 

slíks kennslulags 

     

k. Námsmatið í dönsku í skólanum 

mínum tekur mið af raunverulegum 

áherslum í kennslunni 
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Viðauki II: Bréf til úrtaks 

Reykjavík, 22. febrúar 2010 

Kæri dönskukennari, 

 Ég, undirrituð, er að vinna að lokaverkefni mínu í M.Ed-námi við Mennta-

vísindasvið Háskóla Ísland og hyggst ljúka námi nú í sumar. Verkefnið byggist á 

könnun þeirri sem ég vinsamlegast bið þig nú að taka þátt í. Vinnutitill 

verkefnisins er: „Notkun og viðhorf dönskukennara í framhaldsskólum til 

notkunar upplýsingatækni og miðlunar í kennslu“. Könnunin er að mestu leyti 

samsett af fullyrðingum þar sem þú ert beðinn um að merkja við þann möguleika 

sem best passar við þig. Jafnframt eru nokkrar opnar spurningar þar sem þú 

skrifar niður það sem beðið er um. Ekki er ætlast til mikilla ritgerða í þeim 

svörum. Könnunin tekur u.þ.b. 15 mínútur og verður opin til 1. mars nk. Ég vona 

að þú sjáir þér fært að verja þínum dýrmæta tíma í rannsóknina. 

 Til þess að komast inn í könnunina þá ferð þú inn á: http://www.verslo.is og 

þar inn í Fjarnám, sjá mynd (hún er einnig í viðhengi) 

 Þar þarft þú að skrá þig inn og aðgangsorð þín eru: Notandanafn þitt 

veffang þitt sem ég sendi þetta bréf á. Sem dæmi er veffang mitt 

ingibjorg@verslo.is og notandanafnið það sama. 

Lykilorðið er síðan fjarnam. 

 Ég er fullviss um að niðurstöður könnunar-

innar verða áhugaverðar fyrir okkur dönsku-

kennara og tungumálakennara í heild. Því vona ég 

að þú verðir við þessari beiðni minni. 

 Að lokum vil ég geta þess að að sjálfsögðu 

mun fyllstu nafnleyndar verða gætt og engar 

upplýsingar verða unnar þannig að hægt verði að 

rekja til ákveðinna aðila eða skóla. 

 Ef einhverjar spurningar vakna þá endilega hafðu samband við mig á 

netfangið ingibjorg@verslo.is. 

 Með kærri kveðju og fyrirfram þakklæti fyrir þátttökuna. 

 Ingibjörg S. Helgadóttir, 

dönskukennari Verzlunarskóla Íslands og 

 varaformaður Félags Dönskukennara 

 P.S.  

Upplýsingar um nafn þitt og póstfang fékk ég af heimasíðu þess skóla sem þú 

ert skráður starfsmaður við. Ef einhver mistök hafa orðið og þú e.t.v. ert ekki 

dönskukennari biðst ég afsökunar og bið þig vinsamlegast um að eyða þessum 

pósti. 

  

https://mail.verslo.is/owa/redir.aspx?C=53382bf041e04c838de58f739d6d0bfd&URL=http%3a%2f%2fwww.verslo.is%2f
https://mail.verslo.is/owa/redir.aspx?C=53382bf041e04c838de58f739d6d0bfd&URL=mailto%3aingibjorg%40verslo.is
https://mail.verslo.is/owa/redir.aspx?C=53382bf041e04c838de58f739d6d0bfd&URL=mailto%3aingibjorg%40verslo.is
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Viðauki III: Síða könnunarinnar 

 

Kæri þátttakandi! 

Hér ferð þú inn í könnunina. 

Þú hakar við þann svarmöguleika sem passar þér best eða skrifar inn 

upplýsingar sem beðið er um. Þú skalt ýta á save eftir hverja spurningu 

og svo þegar þú hefur lokið könnuninni skaltu ýta á save all og síðan 

finish. 

Bestu kveðjur og kærar þakkir fyrir þátttökuna, 

Ingibjörg 

 

 

Könnun - Dönskukennarar  
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