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1 Inngangur 

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 upplýsingatækni, 

nemendasjálfstæði, einstaklingsmiðuðu námi og samvinnunámi og þar með breyttu hlutverki 

kennarans.  Íslensk, jafnt sem erlend menntayfirvöld, hafa um árabil lagt ríka áherslu á að nám og 

kennsla fari fram með aðstoð tölvutækninnar og skólar hafa smám saman verið að tileinka sér 

vinnubrögð í anda upplýsingatækni.  

Verzlunarskóli Íslands ákvað að setja tölvustudda kennslu sem eitt af stefnumálum 

skólans og með því marka sér sess sem einn fremsti framhaldsskóli landsins á því sviði. Í kjölfarið 

skipaði skólastjóri nefnd til að annast innleiðingu upplýsingatækni í nám og kennslu skólans. Hér 

er fyrst lítillega fjallað um stefnur og strauma í menntamálum, sagt frá starfi nefndarinnar og að 

lokum greint frá niðurstöðum hennar. 

1.1 1.1 Stefnur og straumar í menntamálum 

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 upplýsinga- og tölvu-

læsi 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 kennslu-

fræði og nýjar nálganir varðandi menntun kennara. Til þess að innleiðing upplýsingatækni í 

kennslustofuna sé árangursrík verði kennari m.a. að endurskipuleggja kennsluumhverfið, tengja 

tækninýjungarnar nýrri kennslufræði, skapa félagslega virka kennslustofu, hvetja til samvinnu-

náms (e. cooperative learning) eða hópvinnu. Kennslan á að vera nemendamiðuð og hlutverk 

kennarans er að skipuleggja lausnarleitarnám (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 tækni-

nýjunga, 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 
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taka þátt í námi alla ævi, vera fær um að vinna með öðrum, hafa tjáskipti við aðra, skapa og sjá ný 

tækifæri1. 

Hér til hægri er útfærsla á svo-

kölluðu TPACK-líkani sem útskýrir þá 

þekkingu og kunnáttu sem kennurum er 

nauðsynlegt að búa yfir til að innleiðing 

upplýsingatækni 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. Kennari á okkar tímum verður 

að þekkja sína námsgrein vel og kennslufræðina sem liggur að bak. Auk þess þarf hann að hafa 

góða tölvu- og tækniþekkingu og geta beitt henni á réttan hátt inni í kennslustofunni.2 

Í Evrópu hefur umræðunni svipað mjög til stefnu UNESCO. Fyrir nokkrum árum kom út á 

Íslandi ritið Mótun stefnu um nám alla ævi – Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi3 

þar sem hugmynd Evrópusambandsins Menntun og þjálfun 20104 er fylgt eftir. Í þeirri stefnu er 

gengið út frá átta lykilhæfnihugtökum sem ætlað er að endurspegla áherslur og markmið í öllu 

námi í Evrópu. Meðal þessara hugtaka er tæknifærni og námsleikni sem er ekki alls óskylt hug-

takinu 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.  

                                                           
1
  UNESCO. 2008a. ICT competence standards for teachers. Policy Framework. Paris: United National 

Educational, Scientific and Cultural Organization. 
2
  Mishra, P., Koehler, M.J., Shin, T.s. o.fl. 2009. Technological Pedagogical Content Knowledte (TPACK): 

The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservise Teachers. Journal of 
Research aon Technology in Education, 42(2), 123-149). 

3
  Menntamálaráðuneytið. 2009). Mótum stefnu um nám alla ævi. Þróun menntastefnu í evrópsku 

samhengi. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
4
  Menntamálaráðuneytið 2009b. Menntun og þjálfun 2010. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
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Í skýrslunni Menntun í mótun5 segir m.a. að í dag sé það samdóma álit sérfræðinga í 

menntamálum í Evrópu að innleiða skuli upplýsingatækni í alla námskrártexta. Efla þurfi mark-

vissa notkun hennar í öllu skólastarfi og námsmat þurfi að endurskoða í tengslum við notkun á 

upplýsingatækni. Leggja þurfi áherslu á að efla umfjöllun og rannsóknir á kennslufræði upplýs-

ingatækni og kynna betur hugtök eins og t.d. dreifnám (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 upplýsingatækni 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  

 að styrkja þurfi 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 

 að stuðla að nýjungum í náms- og kennsluaðferðum með aðstoð upplýsingatækni 

 markviss símenntun fyrir kennara með öflugri kynningu á nýjum möguleikum  

Af framangreindu er ljóst að hérlendis jafnt sem erlendis er mikil áhersla á notkun upplýsinga-

tækni í kennslu allra námsgreina og um verulegar breytingar í kennsluháttum er að ræða m.a. 

dreifnáms eða blandaðs náms. 

1.2 Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Í núverandi aðalnámskrá fyrir öll skólastigin er áhersla lögð á læsi í víðum skilningi, þar á meðal 

upplýsingalæsi eða þróað læsi6. Með þróuðu læsi er ekki átt við tæknina að lesa (reading) heldur 

færni í að nota þekkingu sína, rökræða, túlka upplýsingar og leysa viðfangsefni við ólíkar 

aðstæður. Í okkar huga er tölvustudd kennsla/nám því leið til að efla með nemendum þróað læsi 

og tengja við aðra lykilþætti menntunar á borð við lýðræði, jafnrétti, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð og sköpun. Svo dæmi sé tekið mætti efla lýðræðisvitund nemenda og þátttöku þeirra í 

                                                           
5
  Menntamalaráðuneytið. (2007). Menntun í mótun. Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
6
  Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011a, 2011b. 
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tímum með tölvustuddu námi. Að sama skapi væri hægt að nýta sér tölvutæknina til að stuðla að 

auknu jafnrétti í tímum og efla virðingu og skilning nemenda fyrir hvers kyns margbreytileika.  

Samkvæmt skilgreiningu í skýrslu Félags bandarískra bókasafna, American Library 

Association – ALA7, sem kom út árið 1989, er sá einstaklingur upplýsingalæs sem veit hvenær 

upplýsinga er þörf, hversu ítarlegar þær þurfa að vera og getur fundið þær með markvissum hætti 

ásamt því að meta gildi þeirra og nýta þær. Upplýsingalæs einstaklingur fer með upplýsingar á 

kerfisbundinn hátt og ber skyn á hagrænar, lagalegar og samfélagslegar hliðar við nýtingu þeirra. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla, Upplýsinga- og tæknimennt, frá 2012 er hugtakið skilgreint á eftir-

farandi hátt:  

Hugtakið upplýsingalæsi má skilgreina sem getuna til að greina hvaða upplýsinga er þörf, 
leita þær uppi hratt og örugglega, leggja á þær gagnrýnið mat, fella þær að eigin 
þekkingargrunni og tefla fram nýrri með ýmsum miðlum. Einnig að geta nálgast og notað 
upplýsingar í samræmi við siðferðileg viðmið um höfundarétt og grunnatriði sem varða 
eðli tækninnar og stafrænt umhverfi. Þannig getur nemandi öðlast hæfni í að tileinka sér, 
umskrifa og skapa þekkingu og miðla á fjölbreyttan hátt.

 8
  

Skýrsla sú sem liggur hér fyrir er samantekt og niðurstöður á þeirri vinnu sem nefnd um tölvu-

studda kennslu vann á skólaárinu 2012 til 2013. Nefndarmenn sátu ýmis námskeið og heimsóttu 

skóla jafnt hérlendis sem erlendis. Jafnframt var farið á ráðstefnur, m.a. á Bett-ráðstefnuna í 

Bretlandi. Nefndarmenn hafa því safnað að sér miklum fróðleik um tölvustudda kennslu/nám (sjá 

lista yfir fræðigreinar aftast í skýrslu undir ítarefni). Síðast en ekki síst hafa nefndarmenn haldið 

örnámskeið fyrir kennara á síðasta kennsluári, í þeim tilgangi að miðla þeirri þekkingu sem þeir 

hafa aflað sér og kynna starfsemi nefndarinnar.  

Í skýrslunni er að finna tillögur nefndarinnar fyrir áframhaldandi starfi sem mun hafa það 

að markmiði að innleiða tölvustudda kennslu/nám við Verzlunarskóla Íslands. Í þeim efnum þarf 

bæði skipulag og þrautseigju og þurfa því skólastjórnendur og kennarar að marka stefnu í 

sameiningu og fylgja henni eftir. Að mati nefndarinnar tekur verkefni sem þetta nokkur ár og er í 

raun í sífelldri mótun og endurnýjun, enda verða stöðugar breytingar á bæði kennsluháttum og 

sjálfri tölvutækninni. Er það von nefndar um tölvustudda kennslu við Verzlunarskóla Íslands að 

lokaskýrsla verði bæði skólastjórnendum og kennurum til gagns og hvatning til að hefja, þegar á 

komandi skólaári, öflugt frumkvöðla- og breytingastarf.  

  

                                                           
7
 Vefsíða American Library Association – ALA: http://www.ala.org/. 

8
 Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2012. Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt. 

http://www.ala.org/
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1.3 Skipun nefndar 

Nefnd um tölvustudda kennslu við Verzlunarskóla Íslands var skipuð af skólastjóra vorið 2012. Sú 

skipun kom í kjölfar forvinnu annarrar nefndar sem kannaði áhuga og viðhorf kennara við 

Verzlunarskólann til tölvustuddrar kennslu/náms. Sú könnun leiddi í ljós að meirihluta kennara 

skólans fannst þörf á að innleiða í meira mæli upplýsingatækni í kennslu og nám. Hlutverk nýju 

nefndarinnar skyldi vera að móta tillögur um innleiðingu tölvustuddrar kennslu/náms við VÍ. 

Eftirtaldir kennarar tóku sæti í nefndinni:  

Bergþór Reynisson 

Gylfi Hafsteinsson 

Hilda Torres Ortiz 

Ingibjörg S. Helgadóttir 

Jón Ingvar Kjaran 

Sandra Eaton og  

Sólveig Friðriksdóttir, formaður 

Samkvæmt skipunarbréfi var starfslýsing nefndar á þá leið að skoða vel og vinna m.a. með eftir-

farandi þætti: 

 breytta kennsluhætti 

 fyrirsjáanlegan ávinning af breyttum kennsluháttum 

 hvernig aðrir skólar gera þetta hérlendis og erlendis sem eru framarlega í þessum efnum 

 athuga tímasetningar að þessu markmiði (sjá skýrslu fyrri vinnuhóps) 

 fartölvur – nemendur/kennarar 

 samþættingu greina – þverfagleg kennsla (töflugerð) 

 skoða aðalnámskrána og skólanámskrá VÍ 

 skoða námskrár t.d. frá OECD og UNESCO 

 kennsluumhverfið Moodle 
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2 Starf nefndarinnar og verkefni veturinn 2012–2013 

Nefndin hefur nú starfað í heilt ár, haldið 25 formlega fundi og velt ótal möguleikum fyrir sér í 

tengslum við hvernig best væri að koma að og kynna möguleika tölvustuddrar kennslu í VÍ. 

Nefndarmenn fengu í hendur spjaldtölvur (iPad/Asus) frá skólanum til að geta kynnt sér og prófað 

notagildi slíkra tækja í kennslu og námi. Sjá nánar í kafla 2.4. 

Ályktun fyrri vinnuhóps um tölvustudda kennslu í VÍ var sú að vinna í áföngum að því að 

verða í fremstu röð framhaldsskóla í þeim efnum. Ákveðið var strax í upphafi að brýnast væri að:  

 skoða og laga kennslufræði tölvustuddrar kennslu að gildum skólans og aðalnámskrá með 
það að markmiði að auka sjálfstæð vinnubrögð og almenna færni nemenda við öflun og 
úrvinnslu upplýsinga 

 miðla henni til annarra m.a. með örnámskeiðum, kynningum af ýmsu tagi, í Moodle og 
fleiri gagnlegum leiðum 

 innleiða nýjar kennsluaðferðir í samvinnu við einstakar deildir 

Leiðir að ofangreindum markmiðum voru að mati nefndarinnar að fá sem flesta inn í umræðuna 

um tölvustudda kennslu, þ.e. hver tilgangurinn væri og tengja hann innleiðingu grunnþáttanna 

sex í aðalnámskrá og breyttum kennsluháttum, uppröðun í stofur o.fl. Til að hafa undirbúninginn 

sem bestan var settur fram eftirfarandi verkefnalisti strax í upphafi. 

 fá góðan fyrirlesara um tölvustudda kennslu á kennarafund strax að hausti 

 fara í heimsóknir í ýmsa skóla hérlendis þar sem tölvustudd kennsla er nýtt eitthvað að 
ráði. Hugmyndir voru um Kvennó, MK, FMos, Tröllaskaga, Norðlingaskóla, Vogaskóla o.fl.  

 skoða vel hvert væri eftirsóknarvert að fara til að heimsækja skóla erlendis, t.d. á 
Norðurlöndum og/eða annars staðar í Evrópu 

 skoða vel töflugerð í tengslum við samþættingu námsgreina og uppröðun í heimastofur 
bekkja 

 að nefndarmenn skyldu vera frumkvöðlar um notkun upplýsingatækni í sinni kennslu og 
halda jafnvel námskeið um þá þætti sem þeir þekktu varðandi notkun UT í kennslu 

Í kjölfarið var ákveðið að stofna áfanga í kennsluumhverfinu Moodle og að allir kennarar og 

stjórnendur skólans hefðu þar aðgang. Það varð síðan vettvangur til að koma áleiðis til kennara 

öllum þeim hugmyndum sem gætu stutt þá til frekari dáða í notkun tækja, tóla og rafrænna 

lausna sem til eru og efla um leið eigin færni í miðlun og framsetningu efnis. Í þessum áfanga eru 

geymdar allar upplýsingar um það sem nefndin hefur komið að, s.s. skýrslur um skólaheimsóknir, 

örnámskeiðin, fróðleiksmolar, fyrirlestrar sem haldnir hafa verið, ýmsar fræðilegar greinar um 

efnið, listi yfir gagnlegt efni fyrir ýmsar námsgreinar og fleira.  
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2.1 Örnámskeið/vinnustofur og kynningar 

Fyrsta verkefni nefndarinnar var að fá Ólaf Andra Ragnarsson, lektor við HR, á kennarafund þann 

18. september 2012. Hann hélt mjög athyglisverðan fyrirlestur um upplýsingatækni í kennslu og 

kom m.a. inn á hvernig honum hefur tekist að snúa hlutverki kennara og nemenda við og náð 

þannig fram meiri virkni hjá nemendum, betri tímasókn og auknum áhuga nemenda (Flipped 

Classroom).  

Nefndarmenn skipulögðu og buðu upp á fimm örnámskeið/vinnustofur og kynningar af 

ýmsu tagi þar sem kynnt var áhugavert og gagnlegt efni tengt tölvustuddri kennslu. Slík námskeið 

voru haldin tvisvar á haustönn, 18. september og 30. október, og fimm sinnum á vorönn, 

26. febrúar, 12. mars, 16. apríl og 21. maí.  

18. september var boðið upp á fimm kynningar tvisvar sinnum, um 20 mínútur í senn.  

 Smart-taflan, Khan Academy og Ipad: Bergþór Reynisson 

 YouTube – Photostory: Gylfi Hafsteinsson og Hilda Torres Ortiz 

 Glogster og fleira: Ingibjörg S. Helgadóttir 

 Camtasia: Sandra Eaton 

 Prezi – Vefræn glærugerð: Þórhalla Arnardóttir  

30. október var boðið upp á sjö kynningar tvisvar/þrisvar sinnum, um 20 mínútur í senn.  

 Smart-taflan: Bergþór Reynisson 

 Upptökur með Camtasiu: Sandra Eaton 

 Hljóð og mynd – YouTube: Gylfi Hafsteinsson 

 Photostory og fleira: Hilda Torres Ortiz 

 Myndasögur, krossgátur, Glogster, Vumail og teiknimyndasögur: Ingibjörg S. 
Helgadóttir 

 Prezi (glærugerð): Þórhalla Arnardóttir 

 Samfélagsmiðlar, Google drive og Dropbox: Jón Ingvar Kjaran 

Þann 26. febrúar kom Ólafur Sólimann, kennari og skólamálaráðgjafi hjá epli.is, á fund kennara og 

kynnti þeim möguleika iPad í kennslu. Mjög góð mæting var og kennarar ánægðir með framtakið. 

Ólafur bauð upp á annan fund til að ræða sérstaklega við hverja deild fyrir sig þann 12. apríl og 

spjallaði þá við kennara sögudeildar, dönsku og kennara þriðja tungumáls.  

16. apríl var kennurum boðið að kíkja í heimsókn í nokkra áfanga í dagskólanum sem 

nýttu kennsluumhverfið Moodle. Skoðaðir voru áfangar í íslensku (Gylfi Hafsteinsson) þar sem 

kynnt var sérstaklega hópavinna, nýting myndbanda í stærðfræðikennslu (vendikennsla – Bergþór 
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Reynisson) og tungumálaáfangar í dönsku (Ingibjörg S. Helgadóttir), ensku (Sandra Eaton) og 

spænsku (Hilda Torres Ortiz). 

Mæltust þessi örnámskeið/vinnustofur og kynningar mjög vel fyrir og telur nefndin fulla 

ástæðu til að halda áfram kynningarstarfi af þessu tagi. 

2.2 Skólaheimsóknir, ráðstefnur og námskeið 

Nefndarmenn fóru í skólaheimsóknir í ýmsa skóla innanlands, fylgdust þar með kennslu og fengu 

gagnlegar upplýsingar um kennsluhætti og fleira. Íslensku skólarnir sem heimsóttir voru eru 

Menntaskólinn í Kópavogi, Háskólinn í Reykjavík og Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ. Einnig voru 

heimsóttir skólar á Rhode Island, USA (Bergþór Reynisson) og Kaupmannahöfn (fimm nefndar-

menn).  

Í desember heimsótti Bergþór framhaldsskólann St. Georges High School í Middletown á 

Rhode Island ásamt fleirum frá VÍ og kynnti sér þar hvernig kennarar og nemendur nýttu tölvur og 

upplýsingatæknina. 

Í Kaupmannahöfn, 8.–12. október, voru skoðaðir tveir framhaldsskólar sem báðir eru 

þekktir fyrir tölvuvædda kennsluhætti, Brøndby Gymnasium og Rysensteen Gymnasium en sá 

síðarnefndi svipar mjög til VÍ. Í báðum þessu skólum eru allir nemendur og kennarar með far-

tölvur og í öðrum einnig iPad. Kennarar í Rysensteen fá mikla aðstoð við að nýta upplýsingatækni 

í kennslunni bæði hvað varðar tæknina og kennslufræðina. Segja má að þessar heimsóknir hafi 

veitt nefndarmönnum mikilvæga innsýn í það hvað þarf að gera og hvernig í Verzlunarskólanum. 

Síðastliðið haust var ákveðið að nefndarmönnum gæfist kostur á að sækja ráðstefnu í 

sinni grein á vegum skólans. Fimm nefndarmenn sóttu tölvuráðstefnuna Bett í London, dagana 

30. janúar til 3. febrúar síðastliðinn, og greiddi skólinn kostnaðinn fyrir einn nefndarmann, 

Sólveigu Friðriksdóttur. Aðrir greiddu sjálfir eða sóttu um styrk til fararinnar en skólinn greiddi þó 

staðfestingargjaldið, 30.000 kr. fyrir þá. Bett-ráðstefnan, http://www.bettshow.com/, er stærsta 

tölvu- og upplýsingatæknisýning í Evrópu og er haldin árlega í janúar í London. Hún er ætluð 

kennurum og á öllum skólastigum. Að þessu sinni var hún haldin í fyrsta sinn í Excel-sýningar-

höllinni og var stærri og umfangsmeiri en nokkru sinni áður. Á ráðstefnu sem þessari eru margir 

frábærir fyrirlesarar sem fjalla m.a. um tölvustudda kennslu, rannsóknir, sýningar og kynningar á 

fjölbreyttum tækjum og hugbúnaði ásamt kennslu í notkun þeirra og margt, margt, fleira. Að mati 

nefndarmanna var þetta afar áhugaverð og gagnleg sýning og telur nauðsynlegt að sem flestir 

kennarar fái tækifæri á að sækja slíka ráðstefnu sem oftast. 

http://www.bettshow.com/
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Tungumálakennararnir Hilda Torres Ortiz, Ingibjörg S. Helgadóttir og Sandra Eaton ásamt 

Gylfa Hafsteinssyni, íslenskukennara, hafa hug á að sækja alþjóðlegu tungumálaráðstefnuna ICT 

for Language Learning sem verður í Flórens á Ítalíu 14.–15. nóvember nk. Jón Ingvar Kjaran mun 

síðan sækja ráðstefnu um menntarannsóknir í tengslum við tölvustudda kennslu og nám í Istanbul 

í Tyrklandi dagana 9.–14. september nk. Ráðstefnufarar munu miðla til annarra kennara því sem 

þeir urðu vísari á þessum tveimur ráðstefnum. 

Nefndarmenn sóttu sér einnig ýmsan fróðleik um upplýsingatækni í kennslu, notkun 

spjaldtölva og fleira því tengdu í formi námskeiða og/eða fyrirlestra m.a. hjá Endurmenntun 

Háskóla Íslands. 

2.3 Fróðleiksmolar 

Vikulega, frá september og fram í maí, var boðið upp á fróðleiksmola um fjölbreytt efni sem 

tengdist tölvustuddri kennslu og upplýsingatækni í skólastarfi almennt. Þeir voru sendir rafrænt á 

alla kennara og stjórnendur skólans. Þetta urðu 25 fróðleiksmolar í allt og eru þeir allir aðgengi-

legir í kennsluumhverfinu Moodle og því hægt að nýta sér þann fróðleik og fletta upp hvenær 

sem þörf er á. 

2.4 Fartölvur, spjaldtölvur og snjallsímar 

Spjaldtölvur voru mikið í umræðunni um tölvustudda kennslu á öllum skólastigum. Þess vegna 

þótti nefndarmönnun mikilvægt að kynnast þessum tækjum betur og þeim möguleikum sem þau 

bjóða upp á. Í upphafi árs var óskað eftir að allir nefndarmenn fengju persónulegan aðgang að 

spjaldtölvu og varð skólinn fljótt við þeim óskum. 

Nefndarmönnum bauðst að fá iPad eða Asus spjaldtölvur. Bergþór, Gylfi, Hilda, Jón Ingvar 

og Sandra kusu að kynna sér iPad frá Apple en Ingibjörg og Sólveig Asus spjaldtölvu með Android-

stýrikerfinu. Báðar tegundirnar eiga í meginatriðum að geta nýst kennurum á svipaðan hátt enda 

eru smáforrit (öpp) í flestum tilvikum til fyrir bæði kerfi.  

Eftir reynslu vetrarins er það almennt mat nefndarmanna að spjaldtölvur geti seint komið 

í stað fartölva með lyklaborði enda er vandkvæðum bundið að vinna með mikinn texta á 

spjaldtölvu. Hún getur þó verið gagnleg viðbót við fartölvuna, bæði fyrir kennara og nemendur. 

Til dæmis er myndvinnsla í iPad tölvum sérlega einföld og skilar góðri útkomu.  

Spjaldtölvur nýtast nemendum einkum við upplýsingaleit á Netinu, í stað orðabóka í 

tungumálakennslu og íslensku og til að halda utan um rafræn verkefnablöð og skannað efni frá 

kennurum. Kennarar geta notað spjaldtölvurnar á svipaðan hátt en að auki geta þær komið að 
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gagni við nemendabókhald, eins og mætingaskráningu, og til að halda utan um frammistöðu í 

verkefnum og fleiru sem þarf að meta í skólastarfinu. Nefndin telur að gagnsemi spjaldtölva fyrir 

kennara myndi stóraukast ef hægt væri að sýna nemendum á skjáinn með skjávarpa. Þá væri til 

dæmis hægt að sýna nemendum efni á Netinu, smáforrit eða verkefnablöð til að vinna eftir. 

Nauðsynlegt er þó fyrir kennara að geta haft greiðan aðgang að þeim smáforritum (öppum) sem 

koma að gagni í hverri grein fyrir sig til að þær nýtist að fullu.  

Snjallsímar geta að nokkru leyti nýst á svipaðan hátt og spjaldtölvur. Stærð þeirra 

takmarkar notkunina en þó er auðvelt að nýta þá til að fletta upp í orðabókum og gera einfalda 

leit á Netinu. Einnig geta kennarar skráð mætingu á símum og spilað hljóðskrár svo eitthvað sé 

nefnt.  

Skólinn varð við ósk tölvunefndar og keypti Lenovo-fartölvur fyrir alla kennara í fullu starfi 

sem ekki áður höfðu fengið þær, t.d. vegna fjarkennslu. Stefnt er að því að þær komi í stað 

annarra tölva sem kennarar nota innan skólans, í vinnustofum og í kennslustofunum. Það krefst 

þess að þráðlaust net skólans virki óaðfinnanlega og netkort tölvanna sömuleiðis. Oft hefur reynst 

erfitt að tengjast neti skólans sjálfkrafa, jafnvel á stöðum þar sem aðrar tölvur geta tengst án 

vandræða. Snorri Halldórsson, kerfisfræðingur, hefur í öllum tilfellum náð að leysa þessi vanda-

mál, oft á einfaldan hátt. Nefndin telur nauðsynlegt að varanleg lausn fáist og að hvers kyns 

vandamál sem tengjast aðgengi að Netinu verði ekki fyrirstöða í námi eða kennslu. 

Til að tölvurnar nýtist sem best þarf því að leysa úr hvers kyns tæknilegum vandamálum. 

Enn fremur þarf að veita kennurum góðan stuðning og hafa kynningar fyrir þá á hvers kyns 

nýjungum. Með nýjum tölvum kom nýtt stýrikerfi, Windows 8, og er það talsvert frábrugðið eldri 

útgáfunni og því mikilvægt að veita kennurum stuðning við að læra á það. Einnig þarf að vera 

hægt, á auðveldan hátt, að tengja tölvurnar við skjái í vinnustofum og skjávarpa í kennslustofum. 

2.5 Tungumálakennsla – heimasíður 

Sumar tungumáladeildir skólans hafa í mörg ár látið nemendur sína skila ferilmöppum. Hingað til 

hefur ekkert samræmi verið á milli deilda um innihald eða notkun þessara mappa. Hugmynda-

fræðin á bak við þær er fengin frá Evrópuráðinu og er markmið þeirra að hvetja til sjálfstæðra 

vinnubragða nemenda og ábyrgðar á eigin námi. Ferilmöppurnar eru alþekktar í hinum vestræna 

heimi og notaðar á öllum skólastigum. Nefndin telur mikilvægt að tungumáladeildir samræmi 

notkun þeirra og athugi hvort ekki finnst einhver möguleiki á rafrænum skilum þeirra. En það þarf 

að vera á formi sem nemendur geta geymt og eyðist ekki á milli anna eða ára. Ein hugmynd er að 

hver nemandi hanni sína heimasíðu strax í byrjun þriðja bekkjar þar sem hann getur vistað öll 
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stærri verkefni sem hann vinnur. Sú heimasíða myndi ekki eyðast þó hann ljúki námi heldur geti 

hann vísað í hana í skóla- eða atvinnuumsóknum síðar, a.m.k. í einhvern ákveðinn tíma.  

2.6 Samþætting og verkefnavinna 

Samþætting námsgreina og þverfagleg verkefnavinna er gífurlega mikilvæg fyrir nemendur. Slík 

vinna tengir betur saman námsgreinar, eflir nemendur í virkri samvinnu, öguðum og sjálfstæðum 

vinnubrögðum. Nefndin telur því nauðsynlegt að leggja meiri áherslu á þennan þátt en verið 

hefur fram til þess. Því miður vannst ekki tími til að sinna þætti samþættingar sérstaklega en 

vonandi munu kennarar smám saman finna flöt á slíkri samvinnu. Enginn vafi leikur á að kennarar 

skólans eru orðnir mun meðvitaðri um gildi verkefnavinnu og samvinnuverkefna og flestar greinar 

hafa tileinkað sér slíka kennsluhætti. 

2.7 Office 365 

Á Bett-ráðstefnunni urðu nefndarmenn afar hrifnir af möguleikum Google Apps og töldu þá henta 

skólanum varðandi tölvustudda kennslu. Til stóð að hafa vinnustofu í möguleikum Google Apps 

og var breskur sérfræðingur frá Google tilbúinn til að koma til landsins með kynningu. Horfið var 

frá því og ákveðið að skoða frekar sambærilega möguleika sem Microsoft Office býður upp á, 

Office 365, en skólinn er nú þegar tengdur þar inn. Þar er boðið upp á forrit Office-pakkans og 

möguleika á samvinnu, t.d. milli kennara og/eða nemenda. Þar eru allar skrár vistaðar í skýjunum, 

Skydrive, gagnaveri Microsoft. Þeir sem aðgang hafa að skránum geta nálgast þær hvaðan sem er 

svo framarlega sem þeir geti tengst Netinu. Þórður Hauksson, kerfisstjóri, kom á fund nefndar-

innar og kynnti nefndarmeðlimum þessa lausn og virðist hún geta komið í stað ýmissa annarra 

lausna sem kennarar hafa verið að nota eins og Google Docs og Dropbox.  

Þórður Hauksson, kerfisstjóri, mun tengja alla nemendur og kennara skólans inn í framan-

greint kerfi næsta haust. Mikilvægt er að kynna vel umhverfið svo möguleikar þess nýtist. Hér 

gæti verið um hugsanlega lausn á vandamálinu þegar nemendur geta ekki kynnt verkefni þar sem 

það er vistað á tölvu annars nemanda sem ekki er á staðnum. Afar nauðsynlegt er að koma öllum 

nemendum skólans inn í Office 365 í byrjun haustannar. 

2.8 Moodle 

Allir nemendur og kennarar skólans eru skráðir inn í kennsluumhverfið Moodle og nota nokkrir 

kennarar kerfið fyrir áfanga í dagskólanum. Ljóst er að fleiri koma til með að nýta sér þennan 

möguleika og verða margir áfangar sem kenndir verða í þriðja bekk í Moodle. 
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Moodle er hægt að nota til að koma skjölum og efni til nemenda, vera með umræður um 

efnið, skila inn verkefnum og vera með gagnvirkar æfingar svo eitthvað sé nefnt. Hefur t.d. 

forritið Turnitin hjálpað mörgum kennurum við að átta sig á hvort nemendur eru með afrituð 

gögn af Netinu og hversu mikið í stað eigin vinnu/verkefna.  

Mikilvægt er að kerfið virki vel og að kennarar séu vel upplýstir ef einhverjar uppfærslur á 

kerfinu eiga sér stað til að forðast það að kennarar missi gögn sem þeir hafa verið að vinna vegna 

þess að keyra þarf eldra afrit. Einnig þarf að skoða vel hvort einhverjir árekstrar verði á milli 

dagskóla og fjarnáms inni á kerfinu, t.d. hvenær eru nemendur settir inn og út úr því.  

2.9 Vendikennsla (spegluð kennsla, Flipped Classroom) 

Vendikennsla, eða „flippuð“ kennsla (e. Flipped Classroom), er kennsluaðferð sem talsvert hefur 

verið fjallað um að undanförnu. Menntastofnunin Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, 

beitir þessari kennsluaðferð í öllum sínum áföngum og bauð upp á vinnustofu fyrir kennara til að 

kynnast aðferðinni. Katrín Ólafsdóttir, sögukennari í VÍ, kennir einnig í Keili og hefur því góða 

þjálfun í beitingu aðferðarinnar. Hún hélt erindi á kennarafundi um hana og sína reynslu.  

Aðferðinni er oft lýst þannig að heimanám eigi sér stað á skólatíma en nemendur horfi á 

fyrirlestra heima, áður en þeir koma í skólann. Margir hafa því lagt að jöfnu vendikennslu og 

„myndbandakennslu“. Hugmyndin er þó í grófum dráttum sú að kennslustundin nýtist til að 

öðlast dýpri og betri skilning á efninu, með markvissum verkefnum og leiðsögn kennara sem er þá 

í mun betri stöðu til að sjá hvað vefst fyrir nemendum og halda þeim við efnið í kennslustundinni. 

Nemendur tileinka sér lesefnið utan kennslustundar og hafa þá aðgang á talglærum eða kennslu-

myndböndum á Netinu. Með þessu móti geta nemendur nálgast efnið á eigin forsendum og 

komið með spurningar í tíma til kennarans um þau atriði sem vefjast fyrir þeim. 

Vinna kennarans verður hvorki minni né auðveldari með þessari aðferð því í henni felst að 

búa þarf til og endurskoða fyrirlestra. Að auki verður meira áreiti í tímum þar sem hann verður 

meira að glíma við einstaklinga fremur en að tala við stóra hópa og síðast en alls ekki síst bætist 

við meiri verkefnagerð sem höfðar betur til námshópa hverju sinni. 

Fyrir þá sem hafa áhuga á að kynnast hugmyndafræði aðferðarinnar betur eru til á bóka-

safni skólans tvö eintök af bókinni Flip Your Classroom eftir Jonathan Bergmann og Aaron Sams, 

sem er eignað að hafa byrjað með aðferðina. 
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3 Niðurstöður og tillögur 

Það er mat nefndarinnar að margt hafi áunnist á þessu ári sem hún hefur starfað. Fleiri og fleiri 

kennarar skólans hafa sýnt áhuga á að nota tölvur og upplýsingatækni meira í sínum kennslu-

stundum. Fleiri dagskólaáfangar hafa bæst í Moodle sem sýnir að kennarar ætla að nýta mögu-

leika þess fyrir nemendur sína. Þó er löng leið fram undan og mikilvægt að kennarar fái tíma og 

svigrúm til að velja það sem hentar þeim og þeirra kennsluháttum. Ljóst er að enginn kennari 

kemur til með að nota tölvur eða upplýsingatækni eingöngu tækninnar vegna. Það er mjög djúpt 

inni í fagvitund kennara að þeir sjái tilgang með því sem þeir gera og hafi trú á að það skili 

nemendum þeirra árangri.  

Til þess að tölvustudd kennsla við Verzlunarskóla Íslands verði að veruleika telur nefndin 

að eftirfarandi þættir verði að vera til staðar: 

1) Stefna skólans – tölvustudd kennsla 

Yfirstjórn skólans og skólanefnd þarf að gera stefnu skólans sýnilegri þegar kemur að tölvu-

studdri kennslu og fylgja málinu eftir. Enn fremur þarf að kynna hana vel fyrir bæði 

nemendum og kennurum – sbr. liði a) og b) hér á eftir: 

a) Stefna skólans þarf að vera skýr og sett skilmerkilega fram á heimasíðu skólans.  

b) Nemendur í efri bekkjum verða hvattir til að koma með eigin tölvur í skólann þar sem 
kennsluhættir munu í auknum mæli taka mið af tölvunotkun. Einkum þá í ljósi þess að 
tölvustofum mun fækka og sífellt fleiri og fleiri kennarar nýta þær. 

2) Fartölvur og nýnemar  

a) Gerð verði sú krafa að haustið 2013 hafi nýnemar aðgang að fartölvum.  

b) Kennsla í þriðja bekk frá og með haustinu 2013 muni taka mið af því að nemendur hafi 
fartölvur í tímum.  

3) Fartölvur og kennarar 

Keyptar verði fartölvur fyrir alla kennara. Í forgangi væru kennarar sem kenna í þriðja bekk.  

4) Endurmenntun og nýjar kennsluaðferðir 

Samhliða innleiðingu tölvustuddrar kennslu þarf að bjóða kennurum upp á tækifæri til að 

endurmennta sig og öðlast sýn á hvernig hægt er að umbreyta kennsluháttum með aðstoð 

upplýsingatækninnar. Sú endurmenntun þyrfti að rúmast innan starfstíma kennara. Við 

leggjum til að þeir kennararar sem kenna þriðja bekk frá og með haustinu 2013 kenni í 

samræmi við stefnu skólans um tölvustudda kennslu og fái endurmenntun í samræmi við það. 

Hægt væri að hugsa sér að kennarar sem taka þátt í að innleiða nýja kennsluhætti fengju t.d. 

kennsluafslátt. 
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5) Nýjungar – Örnámskeið/vinnustofur 

Nefndarmenn muni halda áfram að kynna ýmsar nýjungar fyrir kennurum í formi örnám-

skeiða og leggja til að haldnar verði vinnustofur í ýmsum hagnýtum lausnum fyrir tölvustudda 

kennslu. 

6) Rafbækur 

Skólinn hvetji kennara, sem útbúa sjálfir námsefni, að umbreyta því yfir á rafrænt form, þ.e. 

til rafræna kennslubók. Til að kennarar fái greitt fyrir vinnu sína myndi skólinn innheimta 

„stefgjöld“ af nemendum. Mætti hugsa sér að nemendur greiddu þau í gegnum skólagjöldin. 

7) Eftirfylgni  

Nefndin telur nauðsynlegt að áhugasamur kennaramenntaður einstaklingur sinni eftirfylgni 

með áframhaldandi fræðslu og kynningum á nýjungum. Sá aðili gæti verið einn meðlimur 

nefndarinnar og muni hann fylgjast með tækninýjungum og halda áfram að skipuleggja styttri 

eða lengri námskeið ætluð kennurum. Tæknibreytingar eru örar og sífellt nýir möguleikar 

varðandi notkun upplýsingatækni og miðlunar í kennslu líta dagsins ljós. Hinn almenni kennari 

hefur sjaldan tíma til að fylgjast með öllu því nýja sem boðið er upp á og því er það 

nauðsynlegt að ákveðinn kennari sé ábyrgur fyrir þessu. 

Í heildina teljum við því mjög nauðsynlegt að halda því við sem hefur áunnist á þessu skólaári. Má 

þar t.d. nefna öflugan stuðning við kennara næsta skólaár, fræðslu og námskeið, lengri eða styttri 

og margt fleira. Einnig er mjög mikilvægt að kennarar hafi einhvern ákveðinn aðila til að leita til í 

tengslum við m.a. tölvustudda kennslu, Moodle, ýmsar nýjungar og fleira. Skapa þyrfti frjóan 

samráðs- og samstarfsvettvang strax í haust. 
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4 Lokaorð 

Stefna skólans er að vera í fremstu röð hvað varðar tölvustudda kennslu. Það er von nefndarinnar 

að með vinnu vetrarins hafi ýmislegt áunnist og kennarar skólans hafi verið vel búnir undir þessar 

nýjungar. Nefndarmenn hafa fundið fyrir meiri jákvæðni gagnvart tölvustuddri kennslu og 

breytingum á kennsluháttum og sífellt fleiri kennarar eru hlynntari möguleika tækninnar í 

kennslunni. Ljóst er að þetta er langtímaverkefni sem þarf að fylgja vel eftir og veita kennurum 

skólans öflugan stuðning. Nýta má meira og betur spjaldtölvur og snjallsíma í kennslustundum þó 

einhver aukning hafi orðið þar á. Það að kynna sér mismunandi hugbúnað og tækninýjungar er 

tímafrekt auk þess sem nauðsynlegt er að kynna sér kennslufræðina sem liggur að baki. Nefndin 

telur að með þessari skýrslu sé störfum hennar lokið en verður að sjálfsögðu áfram tilbúin til 

skrafs og ráðagerða. 

Reykjavík, 19. júní 2013 

 
 
Nefnd um innleiðingu tölvustuddrar kennslu  
við Verzlunarskóla Íslands 
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