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Formáli 

Þessi ritgerð lögð fram við Uppeldis- og menntunarfræðideild á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til 
meistaragráðu í menntunarfræði með áherslu á upplýsingatækni og 
miðlun og fræðslustarf með fullorðnum. Verkefnið er unnið að mestu 
veturinn 2008–2009 en fullunnið á haustönn 2009. Þó er vert að geta þess 
að höfundur hefur safnað efni í þetta verkefni síðan haustið 2005. 
Leiðbeinandi við verkefnið var Torfi Hjartarson lektor. Kann höfundur 
honum bestur þakkir fyrir þolinmæðina og þrautseigjuna við að benda 
höfundi á það sem mætti betur fara og hvatninguna við vinnslu verksins. 

Sérstakar þakkir fær Valgerður Garðarsdóttir fyrir óendanlega 
hvatningu, yfirlestur og ráðleggingar. Kristín Runólfsdóttir fær þakklæti 
fyrir ensku þýðinguna á útdrættinum. Sigurlaug Angantýsdóttir og 
sjöundi bekkur Grunnskóla Bláskógabyggðar Reykholti, veturinn 2008–
2009, fá einnig þakklæti fyrir að gera höfundi kleift að tilraunakeyra bæði 
forritakennsluna og nemendaverkefnin. Einnig vill höfundur þakka 
fræðslunefnd Bláskógabyggðar og skólastjórum Grunnskóla Bláskóga-
byggðar, Arndísi Jónsdóttur og Sigmari Ólafssyni, fyrir að veita höfundi 
tækifæri til að stunda nám með vinnu og veita fjámagni í að vista vefinn 
sem var settur upp og er hluti þessa verkefnis. 

Þá langar höfund að þakka heimilisfólkinu, Vegatungu Bláskóga-
byggð þeim, Friðriki Sigurjónssyni, Freydísi Höllu og Freyju Hrönn 
Friðriksdætrum fyrir allan stuðninginn og þolinmæðina meðan þetta verk 
var í vinnslu. 
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Ágrip 

Þetta verkefni heitir Átthagafræði Bláskógabyggðar. Innleiðing 
upplýsingatækni og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um átthaga 
nemenda að leiðarljósi. Verkið er tvíþætt; annars vegar fræðileg ritgerð 
og hins vegar vefur sem birtir nemendaverkefni, kennslu á þrjú forrit, 
tengla á ýmislegt um upplýsingatækni og tengla sem tengjast sveitar-
félaginu Bláskógabyggð. 

Verkefnið byggir á hugmyndum um kennslu í upplýsingatækni og 
nýtingu hennar í skólastarfi en einnig á hugmyndum um átthagafræði. 
Einnig er verkefninu ætlað að vera innan ramma grunnskólalaga og 
byggja á Aðalnámskrá grunnskóla. Verkefnið er hugsað, frá upphafi, til 
þess að koma á kennslu og notkun í upplýsingatækni og miðlun í 
grunnskóla, einkum í Grunnskóla Bláskógabyggðar. Auðvelt á að vera að 
yfirfæra verkefnið og nýta það breytt fyrir aðra grunnskóla eða 
sveitarfélög. Verkefnið byggir einnig á hugmyndum um fullorðinsfræðslu 
og hvaða leiðir eru færar til að hvetja kennara til að efla færni sína í 
upplýsingatækni og innleiða hana í grunnskólastarfið. 

Verkefninu er skipt í fjórar meginstoðir. Ritgerðin fjallar um 
fræðilegar forsendur fyrir kennslu í upplýsingatækni og miðlun, 
miðlalæsi og sköpunarþörf. Þar er sjónum beint að því hvað kemur sér vel 
fyrir nemandann í náminu og forsendur fyrir því að hann geti unnið 
verkefnin og nemendaverkefnin sem fylgja. Nemendaverkefnin eiga að 
gefa hugmyndir um það hvernig hægt er að samþætta og flétta 
upplýsingatækni inn í aðrar námsgreinar grunnskólans. Þar er einkum 
beint sjónum að því að verkefnin snúi að heimabyggð nemenda og 
styðjist við Aðalnámskrá grunnskóla. Segja má að þriðja stoðin sé fyrstu 
skrefin í kennslu á forrit. Þar eru kynnt þrjú forrit sem eru einföld í 
notkun og talin góð fyrir byrjendur. Fjórða stoðin er vefur. Höfundur 
hefur sett hann upp á léninu http://grblaskogabyggd.is/atthagafraedi. 

Markmið verkefnisins Átthagafræði Bláskógabyggðar er tvíþætt. 
Annars vegar að fá nemendur í Grunnskóla Bláskógabyggðar til að búa til 
með hjálp upplýsingatækninnar og setja á Netið ýmiss konar efni um 
átthagana. Hins vegar að benda á leiðir til þess að efla grunnskólakennara 
í endurmenntun á sviði upplýsingatækni og miðlunar. 
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Verkefnið er ennfremur hugsað, til lengri tíma litið, sem heimild um 
sögu Bláskógabyggðar. Einnig gæti vefurinn orðið eitt af andlitum 
sveitarfélagsins út á við. Þá má sjá fyrir sér að eldri nemendur skólans 
vinni verkefni á erlendum tungumálum og þannig geti vefurinn orðið 
ferðamennsku í sveitarfélaginu að liði í að kynna sveitarfélagið. Þá má 
ætla að t.d. brottfluttir, ættingjar sveitunga og nýir sveitungar hefðu 
gaman af að glugga í vefinn. Með tímanun á vefurinn að þróast og vaxa, 
verða safn til fróðleiks og skemmtunar. 
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Abstract 

The name of the project is Native region studies in Bláskógabyggð. The 
Implementation of information technology in a primary school focusing 
on the pupils’ community. The project is in two parts; a theoretical 
discussion and a web with student assignments, teaching aids for three 
software programs, links to material on information technology and links 
to material related to the community of Bláskógabyggð. 

The project is based on ideas about teaching information technology 
and its use in schools but also on theories about native region studies 
(icel. átthagafræði). The project is in accordance with Icelandic law and 
regulation on primary schools and the national curriculum. The aim of the 
project has from the beginning been the implementation of information 
technology in a primary school, mainly the primary school of 
Bláskógabyggð. However the project should be easily transferable to 
other primary schools and municipalities. The project also relies on 
theories in adult education and ways to motivate teachers to further their 
skills and implement information technology in their work. 

The project is divided into four main pillars or parts of support. First 
there is a discussion on the theoretical basis for teaching information 
technology, media literacy and creativity. The focus is on what is best for 
the pupil for him to be able to learn and do the pupils assignments that are 
included. Second, the pupil assignments should give ideas on how 
teachers can integrate information technology into other subjects. The 
assignments focus on the pupil’s community and are designed in 
accordance with the national curriculum. The third part is software 
teaching aids which help teachers take their first steps in learning to use a 
program. Three programs are introduced. These are thought to be easy to 
use and good for beginners. The fourth support is a web set up by the 
author of the project; http://grblaskogabyggd.is/atthagafraedi. 

The aim of the project Átthagafræði Bláskógabyggðar is for the pupils 
of Bláskógabyggð Primary School to make different material about their 
community with the help of information technology, and to publish it on 
the web. Secondly to point out ways to encourage primary school 
teachers to lifelong learning within the field of information and computer 
technology. 
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The project will in the future also provide documentation about the 
community of Bláskógabyggð. The web could become a source of 
introduction for the community. It is ment to evolve and grow as time 
passes and become a collection for knowledge and entertainment. 
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1  Inngangur 

Þetta verk fjallar um það hvernig upplýsingatækni í grunnskóla og 
átthagar nemenda geta orðið uppspretta að lifandi verkefnum sem sett eru 
út á Netið. Verkið nefnist Átthagafræði Bláskógabyggðar. Innleiðing 
upplýsingatækni og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um átthaga 
nemenda að leiðarljósi. Verkið er tvíþætt annars vegar fræðileg ritgerð og 
hins vegar vefur með nemendaverkefnum, kennslu á þrjú forrit, tenglum á 
ýmislegt um upplýsingatækni og tenglum sem tengjast sveitarfélaginu 
Bláskógabyggð. Verkefnið byggir á hugmyndum um átthagafræði og 
hugmyndum um kennslu í upplýsingatækni og nýtingu hennar í 
skólastarfi. Verkefnið miðar einkum að því að sinna nemendum og 
kennurum Grunnskóla Bláskógabyggðar. Á einfaldan hátt er hægt að 
yfirfæra verkefnið og nýta það staðfært fyrir aðra grunnskóla og/eða 
önnur sveitarfélög. 

Ástæður þess að höfundur valdi að vinna þetta verkefni má rekja allt 
til ársins 2002 til námskeiðs sem höfundur fór á hjá Fræðsluneti 
Suðurlands. Námskeiðið var ætlað fullorðnum og hét Biskupstungur, land 
og saga – átthagafræði í ellefu hundruð ár. Þetta námskeið vakti áhugann 
á því að gefa nemendum í Grunnskóla Bláskógabyggðar tækifæri til að 
vinna verkefni um heimabyggðina með ýmsu móti. Síðar beindist áhugi 
höfundar að því að ná þeim markmiðum með hjálp upplýsingatækninnar 
og innleiðingu hennar í skólastarfi. Einnig að fá nemendur til að hugsa 
um það hvernig þeir setja efni fram fyrir miðil eins og Netið. Höfundur 
hefur brennandi áhuga á því að grunnskólanemendur læri meira um eigin 
heimahaga og nýti þá þekkingu m.a. til að segja frá á opinberum 
vettvangi.  

Ritgerðin fjallar um fræðilegar forsendur fyrir kennslu í 
upplýsingatækni og miðlun, miðlalæsi og sköpunarþörf. Fyrst og fremst 
er sjónum beint að því hvað getur komið sér vel fyrir nemandann í 
náminu og forsendum fyrir því að hann geti unnið verkefnin. Þá er litið til 
þess hvernig hægt væri að mæta þörfum kennara varðandi endurmenntun 
og hvaða möguleikar eru fyrir hendi fyrir þá að innleiða tæknina í 
almennt skólastarf. Í ritgerðinni er einnig fjallað um hvernig hægt er að 
efla tengsl samfélags og skóla með upplýsingatæknina að leiðarljósi. 

Vefurinn ber yfirskiftina Átthagafræði Bláskógabyggðar og hefur 
fengið sitt eigið lén og er á vefslóðinni http://www.grblaskogabyggd.is/ 
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atthagafraedi. Hann birtir nemendaverkefni, forritakennslu fyrir bæði 
nemendur og kennara, ýmsa tengla fyrir kennslu og vísar á síður sem 
tengjast sveitarfélaginu. 

Tilgangur verkefnisins er margþættur. Hann er að tvinna saman 
upplýsingatækni og miðlun um átthaga nemenda í grunnskóla. Til þess að 
það sé hægt er nauðsynlegt að skólastjórnendur og yfirmenn þeirra séu 
meðvitaðir um þær tækninýjungar sem eru í boði. Einnig er tilgangurinn 
að reyna að efla áhuga kennara til að nýta upplýsingatækni og 
upplýsingamennt í skólum. Til þess þarf að huga að endurmenntun 
kennara og aðstoð við að koma þeim af stað í nýrri tækni og nýrri 
framsetningu kennsluefnis sem og samþættingu námsgreina. Þá má segja 
að tilgangurinn sé einnig að nemendur tileinki sér nýja tækni og ný 
vinnubrögð í upplýsingatækni og upplýsingamennt.  

Markmið verkefnisins er að fá nemendur í Grunnskóla 
Bláskógabyggðar til að búa til með hjálp upplýsingatækninnar og setja á 
Netið ýmiss konar efni um átthaga nemenda, þ.e.a.s. um sveitarfélagið 
Bláskógabyggð. Lagt er af stað með tvær meginspurningar: Er hægt að 
samþætta upplýsingatækni og aðrar námsgreinar um viðfangsefni sem 
snúa að heimabyggð nemenda? Er hægt að vekja áhuga og hvetja 
kennara til að gera nám nemenda fjölbreyttara með hjálp 
upplýsingatækninnar? 

Þetta verkefni miðar þess vegna að því að tengja saman 
upplýsingatækni og miðlun annars vegar og hugmyndir um 
átthagafræðikennslu hins vegar. Með því er lagður grunnur að 
skólaþróunarverkefni sem getur vaxið og dafnað með tímanum fáist til 
þess svigrúm og stuðningur. 

Ritgerðin er skrifuð með það í huga að bæði skólafólk og leikmenn 
geti lesið hana og notað sem leiðbeiningu og hvatningu til að fara nýjar 
leiðir í skólastarfi. Hér er vísað til flestra þátta sem þarf að hafa í huga 
þegar farið er af stað með nýja hugsun í skólastarfi. 

Framtíðarsýnin er sú að þau verkefni sem nemendur vinna í 
grunnskólanum fari inn á þennan vef og í framtíðinni verði til safn 
verkefna um Bláskógabyggð sem nemendur í grunnskólanum hafa unnið. 
Einnig, að eftir því sem færni nemenda og kennara eykst og tæknin 
breytist, verði hægt að setja inn nýtt efni. Einnig má sjá framtíðarsýnina 
þannig að vefurinn verði andlit eða eitt af andlitum sveitarfélagsins út á 
við. Á vefnum væru þá upplýsingar byggðar á munnlegum heimildum 
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íbúa og skráðum heimildum. Einnig vísanir í aðra vefi sveitarinnar bæði 
hjá stofnunum og fyrirtækjum og einstaklingum. Þegar horft er enn lengra 
fram í tímann má sjá fyrir sér að vefurinn verði einnig á erlendum 
tungumálum og nýtist þá ferðamönnum. Þá má líka hugsa sér að t.d. 
brottfluttir, ættingjar sveitunga og nýir íbúar sveitarfélagsins myndu hafa 
bæði gagn og gaman að fara inn á slíkan vef. Þetta verkefni er hugsað 
sem upphaf á ferli sem hægt væri að vinna áfram eftir að þessu verkefni 
er lokið formlega sem meistaraprófsverkefni. Þessar hugmyndir byggjast 
þó á því að vel takist til í upphafi og að þeir sem koma til með að vinna í 
skólanum hafi áhuga og trú á verkefninu. Að öðrum kosti fellur það um 
sjálft sig. 
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2  Upplýsingatækni og skólastarf í Bláskógabyggð 

Í heimi upplýsingatækninnar gerast breytingar hratt. Til að takast á við 
breytingar á nútímasamfélagi og alþjóðavæðingu þarf grunnskólinn sem 
stofnun að fylgjast með því sem gerist í þeim heimi. Nemendur þurfa líka 
tengingar við upprunann, heiminn sem börnin lifa í og byggja. Þau þurfa 
að þekkja ræturnar og jarðveginn sem nærir þær. Verkefnið sem höfundur 
kynnir hér til sögunnar snýst um að tengja nemendur Grunnskóla 
Bláskógabyggðar betur við rætur sínar í gegnum skólastarfið með hjálp 
upplýsingatækni. 

Verkefnið sem hér er sett fram skiptist í ritgerð, nemendaverkefni, 
forritakennslu setta upp í formi skjásýninga og uppsettan vef. Ritgerðin 
lýtur að fræðilegri umfjöllun og hugmyndum um hvernig má vinna 
upplýsingatækniverkefni í grunnskóla með hliðsjón af aðalnámskrá 
grunnskóla og umfjöllun nemenda um átthaga þeirra. Nemendaverkefnin 
eru grunnverkefni og eiga að vera byrjendaverkefni í upplýsingatækni og 
leggja grunn að frekari vinnu með upplýsingatækni um ýmis viðfang-
sefni. Forritakennslan er hugsuð fyrir bæði nemendur og kennara og 
miðar að því að þeir noti opinn hugbúnað. Að lokum er settur upp vefur 
þar sem nemendaverkefnin eru aðgengileg sem og forritakennslan, ásamt 
tenglum á nánara kennsluefni fyrir nemendur og kennara. 

Framtíðarsýnin er sú að þau verkefni sem nemendur vinna í 
grunnskólanum fari inn á þennan vef og í framtíðinni verði til safn 
verkefna og vekefnaúrlausna um Bláskógabyggð og ýmiss konar efni sem 
nemendur í grunnskólanum hafa unnið. Einnig er hugmyndin sú að eftir 
því sem færni nemenda og kennara eykst og tæknin breytist, verði hægt 
að setja inn nýtt efni. Þá er átt við nemendaverkefnin, forritakennsluna og 
tengla á áhugavert efni. 

2.1 Hugmyndin að meistaraprófsverkefninu 
Upphafið að þessu verkefni má rekja til námskeiðs sem höfundur fór á 
hjá Fræðsluneti Suðurlands vorönnina 2002. Námskeiðið var ætlað 
fullorðnum og hét Biskupstungur, land og saga – átthagafræði í ellefu 
hundruð ár. Þetta var tíu kvölda námskeið þar sem margir fyrirlesarar 
komu fram. Námskeiðið vakti margar spurningar um það af hverju við 
kennum ekki nemendum í grunnskólanum meira um eigin heimabyggð, 
förum með þeim um svæðið og fáum fólk eins og fyrirlesara 
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námskeiðsins til að koma í skólann og segja frá. Þessi hugsun náði ekki 
lengra þarna. 

Þegar höfundur fór í framhaldsnám í Kennaraháskóla Íslands, árið 
2005, og ákvað að taka upplýsingatækninám sem valfag og sá hvaða 
möguleika hún bauð uppá, vaknaði sú hugmynd að beita mætti 
upplýsingatækni og nýmiðlun til að fást við viðfangsefni sem lúta að 
átthögum og heimabyggð. 

Nú hefur þessi hugmynd þroskast og þróast með höfundi í nokkur ár. 
Til þess að hrinda þessu í framkvæmd þurfti ekki aðeins að spyrða saman 
nemendur og átthagafræði heldur einnig að sjá til þess að kennarar gætu 
fært sér í nyt upplýsingatækni og verið óhræddir við að reyna nýtt verklag 
í kennslu. Þess vegna hefur höfundur einnig tekið námskeið um 
fullorðinsfræðslu í framhaldsnámi sínu til þess að finna út hvernig best sé 
að fá kennarana í lið með sér og greina hvaða leiðir eru færar þegar 
fullorðnir námsmenn eru annars vegar. Einnig til að höfundur átti sig á 
því hvernig fullorðnir læra og skilja hvað vekur með þeim áhuga eða 
áhugahvöt. 

Þessar vangaveltur höfundar hafa leitt til þessa meistaraprófsverkefnis, 
sem er tvíþætt; annars vegar ritsmíð um fræðilegar forsendur vefsins og 
verkefnavinnunnar og hins vegar vefur þar sem kennarar geta látið 
nemendur vinna verk um heimahagana með hjálp upplýsingatækni og 
miðlunar eins og til er ætlast í námskrám grunnskólans. Um leið er ýtt 
undir sveigjanleg vinnubrögð og aukna fjölbreytni á sviði ýmissa greina 
skólastarfsins. Nám nemenda ætti að verða fjölbreyttara með þessu móti. 
Hvað kennarann varðar verður starfið hans fjölbreyttara og hann fær 
þarna verkfæri sem nýtist honum í kennslu, hann fær tækifæri til að 
tileinka sér ný vinnubrögð og fylgja tækniþróuninni. 

2.2 Sveitarfélagið Bláskógabyggð 
Verkefnið er hugsað fyrir nemendur í Grunnskóla Bláskógabyggðar í 
Bláskógabyggð og miðast allt efni og vinna út frá því. Höfundur hefur verið 
kennari við skólann frá haustinu 1998 og þekkir vel til innviða skólans. 

Sveitarfélagið Bláskógabyggð er í Árnessýslu. Það varð til 9. júní 
2002 (Bláskógabyggd, e.d.) við sameiningu þriggja sveitarfélaga; 
Biskupstungnahrepps, Laugardalshrepps og Þingvallahrepps. Nýtt nafn 
sveitarfélagsins er sótt í Þingvallasveit þar sem birki og blámi 
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Þingvallavatns setja svip sinn á landið. Bláskógabyggð tilheyrir 
uppsveitum Árnessýslu.  

Atvinnulíf er af ýmsum toga í sveitarfélaginu; landbúnaður, garðyrkja, 
ýmiss konar ferðamannaþjónusta, margs konar iðnaður og að Laugarvatni 
hefur byggst upp skólasamfélag. Þar eru leikskóli, starfsstöð Grunnskóla 
Bláskógabyggðar, Menntaskólinn að Laugarvatni og starfsstöð frá 
Háskóla Íslands. Ýmsir kunnir staðir og menningarverðmæti eru í 
Bláskógabyggð eins og til dæmis þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 
kirkjustaðurinn Skálholt, Haukadalsskógur og náttúruperlurnar Geysir og 
Gullfoss. Þá er hálendið með öllum sínum perlum eins og Skjaldbreið, 
Hlöðufelli, Hvítárvatni, Hveravöllum og ýmsum vatnsföllum eins og 
Hvítá frá upptökum og nánast til sjávar. Á láglendinu hafa staðir eða 
kennileiti eins og Þrælagarðurinn og Kóngsvegurinn áhugaverða sögu 
sem má setja í ýmsan búning. Bæði plöntu- og dýralíf er fjölbreytt í 
sveitarfélaginu. Menningarlíf er með miklum blóma og eru starfrækt 
mörg hefðbundin félagasamtök eins og kvenfélög, ungmennafélög, 
björgunarsveitir en einnig eru til óhefðbundin félög eins og Trölla- og 
draugaskoðunarfélag Evrópu. Það verður því af mörgu að taka þegar að 
átthagarnir í Bláskógabyggð verða skoðaðir af nemendum grunnskólans 
og þeir útbúa efni fyrir vefinn. 

Í sveitarfélaginu er einn grunnskóli, Grunnskóli Bláskógabyggðar. 
Hann hefur tvær starfsstöðvar með nemendum frá 1.–10.bekk. Í 
Reykholti eru um 100 nemendur og að Laugarvatni um 40 nemendur. 
Starfsstöðvarnar í Reykholti og að Laugarvatni eru ólíkar að því leiti að 
samkennsla árganga að Laugarvatni er mikil, þar er allt upp í þremur 
árgöngum kennt saman en í Reykholti er misjafnt milli ára hvernig 
samkennslu er háttað. Fer það eftir nemendafjölda hverju sinni. Unglingar 
í 8.–10. bekk að Laugarvatni fara í Reykholt í valgreinar. Einnig hafa 
undanfarin ár komið úr Grunnskólanum Ljósuborg í Grímsnes- og 
Grafningshreppi nemendur í 7.–10.bekk í Grunnskóla Bláskógabyggðar í 
Reykholti. 

Skólinn hefur ekki gefið út neitt skriflegt um skólastefnu skólans, 
einkunnarorð eða önnur viðmið sem mætti flokka undir séreinkenni 
skólans, einkunnarorð eða stefnuyfirlýsingu. Þess er heldur ekki getið á 
heimasíðu skólans (Grunnskóli Bláskógabyggðar, e.d.a). Skólanámskrá er 
birt á heimasíðu skólans. Hún er eyrnamerkt hverjum bekk. Að mati 
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höfundar er skólanámskráin ekki til að styrkja þetta verkefni, þar er lítil 
áhersla lögð á upplýsingatækni og miðlun. 

Verkið sem hér er unnið byggir því á gögnum annars staðar frá, það 
miðar að því að uppfylla kröfur grunnskólalaga og Aðalnámskrár 
grunnskóla og tekur mið af umfjöllun fræðimanna um nám og kennslu. 
Auk fræðilegra heimilda og stuðnings við Aðalnámskrá grunnskóla hefur 
höfundur rúmlega 25 ára kennslureynslu og hefur unnið við Grunnskóla 
Bláskógabyggðar meira og minna í 10 ár. Strax eftir útskrift úr 
Kennaraháskóla Íslands 1984 vann höfundur í Snælandsskóla í Kópavogi 
en á þeim árum var unnið merkilegt tilraunastarf um margra ára skeið. 
Einkunnarorð Snælandsskóla voru opið og sveigjanlegt skólastarf. Auk 
þess sem ýmislegt var gert sem taldist til nýbreytni í skólastarfi. Þar var 
lögð áhersla á þemaverkefni og samþættingu námsgreina í öllum 
aldurshópum (Guðbjörg Emilsdóttir og Kristrún Hjaltadóttir, 2008). 
Byggir verkefnið að hluta á þeirri starfsreynslu. Sem kennari við 
Grunnskóla Bláskógabyggðar getur höfundur einnig verið bæði 
nemendum og kennurum til stuðnings við úrlausn verkefna, sem og 
aðstoðað kennara við að útbúa ný nemendaverkefni til að leggja fyrir 
nemendur. 

2.3 Tenging verkefnisins við grunnskólann 
Þegar farið er af stað með verkefni sem er hugsað út frá öðru sjónarhorni 
en kennari hefur gert áður þarf að spyrja áleitinna spurninga sem lúta að 
starfi og umhverfi skóla og leita svara við þeim.  

 Getur almennur grunnskólakennari sem hefur fengið nokkra 
þjálfun á sviði upplýsingatækni og miðlunar búið til 
heildstætt verk, vef fyrir grunnskóla byggðan á aðalnámskrá 
grunnskóla og kenningum fræðimanna? 

 Hvernig má þætta saman námsgreinar eða námsmarkmið sem 
lúta að átthagafræði eða átthögum nemenda og námskrár-
markmið sem lúta að upplýsingatækni og miðlun? 

 Er hægt að auka og efla áhuga nemenda og kennara á 
upplýsingatækni og miðlun með því að bjóða þeim upp á 
tilbúin nemendaverkefni sem hægt er að vinna eftir, inni í 
bekk? 

 Hvað kröfur gerir verkefnavinna af þessum toga til skipulags 
og bjarga í skólastarfinu? 
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 Er hægt þróa einföld verkefni og láta þau verða upphafið að 
viðamiklu þróunarverkefni fyrir skólann? 

 Væri hægt að nota vef skólans um heimabyggð sem kynningu 
fyrir menningartengda ferðamennsku í sveitarfélaginu? 

Þessar meginspurningar snúa annars vegar að innra skólastarfinu og 
að því hvort hugsanlega væri hægt að þróa verkefnið áfram til hagsbóta 
fyrir skólann sjálfan og hins vegar hvort hægt væri að tengja saman 
skólastarf og þarfir atvinnulífsins, og þá einkum ferðamennskunnar í 
sveitinni, t.d. með því að fá aðila til að styrkja verkefnið og mæta 
kostnaði við að halda uppi vefnum. 

2.4 Verkefnið Átthagafræði Bláskógabyggðar 
Þegar höfundur var búinn að velta fyrir sér í þó nokkurn tíma hvernig 
hægt væri að leggja upp með verkefni sem þetta varð niðurstaðan sú að 
leggja upp með fjóra þætti; ritgerð, byrjunarverkefni fyrir nemendur, 
leiðbeiningar til kennara og nemenda og vef sem væri aðgengilegur öllum 
á Netinu. 

Að formi til byggist verkefnið Átthagafræði Bláskógabyggðar. 
Innleiðing upplýsingatækni og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um 
átthaga nemenda að leiðarljósi á þessum þáttum: 

 Ritgerð þar sem raktar eru faglegar forsendur verkefnisins. Í 
fræðilegri umfjöllun um verkefnið verður fjallað um hug-
myndir fræðimanna um félagslega hugsmíðahyggju, 
fjölgreindir, upplýsingatækni í skólastarfi, m.a. möguleika 
skólans til að nýta Netið til samskipta og birtingar á efni, 
fullorðinsfræðslu með endurmenntun kennara í huga, leiðir og 
hlutverk stjórnenda við að hjálpa kennurum til að endur-
mennta sig og leiða inn nýja tækni, miðlalæsi nemenda og 
hlutverk skóla við að efla slíkt læsi, sköpunarkraft nemenda 
og gildi þess að búa til eitthvað nýtt í námi og starfi. 

 Verkefni fyrir nemendur, byggð á Aðalnámskrá grunnskóla. 
Nemendaverkefnin eru hugsuð sem byrjendaverkefni í 
upplýsingatækni. Þau eru hugsuð sem grunnur fyrir nemendur 
að vinna útfrá. En einnig eru þau hugsuð til að sýna 
kennurum fram á að það er hægt að flétta saman verkefni 
byggð á hugmyndinni um að kynna heimabyggðina annars 
vegar og hins vegar ákvæði um upplýsingatækni og miðlun í 
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Aðalnámskrá grunnskóla; þ.e.a.s. að blanda saman námi og 
kennslu í upplýsingatækni og öðrum greinum. Nemenda-
verkefnin eru því þríþætt. Þau lúta að heimabyggðinni og því 
sem tengist henni, að upplýsingatækninni og að lokum öðrum 
fögum sem kennd eru í grunnskóla. 

 Leiðbeiningar til nemenda og kennara um hvernig hægt er að 
nota ýmis vefverkfæri og forrit í skólastarfi. Lagðar eru fram 
leiðbeiningar til kennara um notkun á þremur forritum. 
Einnig tenglar á kennsluefni sem hægt er að nýta sér í kennslu 
við gerð vefverkefna. 

 Vefur sem verður aðgengilegur á Netinu og er birtingar-
vettvangur þar sem 

o afrakstur nemendaverkefnanna er lagður fram og myndar 
uppstöðu vefsins. Hugmyndin er að sýna afrakstur af 
námsvinnu nemenda 

o liggja frammi nemendaverkefnin sem eru leiðbeiningar til 
nemenda um hvernig hægt er að vinna verkefnið 

o birtast leiðbeiningar til nemenda og kennara, um hvaða 
búnað er hægt að nota og hvernig við vinnslu nemenda-
verkefnanna 

o eru birtir tenglar sem tengjast sveitarfélaginu 
Bláskógabyggð og tenglar sem gagnast við vinnu við 
nemendaverkefnin 

Þessir þættir þurfa allir að ná að vinna saman og mynda eina heild. Ef 
að það tekst vel má gera ráð fyrir að þetta gæti verið byrjun á verki sem 
mætti þróa áfram, verða að skólaþróunarverkefni í framtíðinni. 

2.5 Aðkoma skólasamfélagsins að verkefninu 
Til þess að skólastjórnendur, kennarar og nemendur vilji leggja af stað í 
ferð sem þeir þekkja ekki þurfa þeir að sjá einhvern áhugahvata. Þeir 
þurfa að sjá tilganginn með því að fara út í ný verkefni og prófa eitthvað 
nýtt. Það þarf að huga að því hvaða kröfur verkefnið gerir til nemenda, 
kennara, skólastjórnenda og sveitarfélagsins sem einnar heildar, íbúa og 
umhverfis þeirra. Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til þess að 
verkefnið gangi upp? 
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2.5.1 Skólastjórnendur eru í lykilhlutverki 

Skólastjórnendur eru í lykilhlutverki í því að einhver þróun í skólastarfi 
verði að veruleika. Þeir eru eða ættu að vera faglegir leiðtogar skóla. Því 
er að mörgu að hyggja þegar að sett er fram verkefni sem mætti flokka 
undir nýja sýn á vinnu nemenda og breytta starfshætti. Skólastjórnendur 
sem vilja vera í framvarðarsveit þurfa að átta sig á þeim forsendum sem 
þarf til nýsköpunar í skólastarfi, í þessu tilviki á sviði upplýsinga-
tækninnar og átthagafræði. 

Verkefnið sem hér um ræðir gerir kröfur til skólastjórnenda að þeir: 

 Hafi trú á tækninni og tækifærum sem í þeim felast fyrir 
skólastarf 

 Tryggi nægt fjármagn, svigrúm og stuðning til að innleiða 
tækni og halda henni 

 Hafi viljann til að prófa eitthvað nýtt í skólastarfi, þ.e. sinna 
skólaþróun 

 Hafi viljann til að skapa sérstöðu skólans, til að vera í 
framvarðarsveit 

Ef áhugi skólastjórnenda beinist að þessum kröfum þá má segja að 
boltinn sé farinn að rúlla. Skólastjórnendur eru að vísu ekki eyland, 
heldur hafa þeir í kringum sig ýmsar nefndir og ráð sem þeir þurfa að 
vinna með og sannfæra um gildi þess sem verið er að vinna í skólanum. 
Má þar t.d. nefna fræðslunefnd, sveitarstjórn, skólaráð og foreldrafélag. 
Þetta eru helstu stofnanir sem koma að grunnskólanum og geta styrkt 
starf þeirra á marga vegu. 

2.5.2 Endurmenntun og áhugi kennara á nýsköpun 

Þegar að kennarar leggja af stað í ný verkefni og jafnvel nýja hugsun 
þurfa þeir að hafa skýrt leiðarljós sem þeir starfa eftir. Margir kennarar 
eru einnig þannig að þeir þurfa að sjá fyrir endann á því sem þeir eru að 
vinna, þeir fara ekki út í nýja leiðangra nema að sjá til lands. Þess vegna 
þurfa kennarar vita hvaða kröfur eru gerðar til þeirra. 

Verkefnið sem hér um ræðir gerir þær kröfur til kennara að þeir: 

 Vilji sýna framsækni í starfi, t.d. með því að endurmennta sig 
með hliðsjón af tækninni 

 Hafi áhuga á að tileinka sér tækni og fylgja tækniþróuninni 
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 Leiti leiða til að fella upplýsingatækni og tæknikennslu að 
öðru námi nemenda 

 Styðji opna starfshætti og sveigjanleika í skólastarfi 
 Nýti stuðning sem þeim stendur til boða, t.d. í formi 

endurmenntunar og aðstoðar inni í bekk eða bekkjum 
 Hafi áhuga á því að skapa eitthvað nýtt með nemendum 
 Vilji halda á lofti því sem vel tekst og fylgja því eftir 

Þegar að kennurum er þetta ljóst í upphafi er væntanlegra auðveldara 
fyrir þá að takast á við nýjar áskoranir. Ef vel tekst til er samspil skóla-
stjórnenda og kennara grunnurinn að því að framþróun og nýsköpun í 
skólastarfi verði að veruleika. 

2.5.3 Nemandinn og áhugahvatinn 

Til þess að hrífa nemendur með sér þurfa þeir að fá skýr skilaboð annars 
vegar frá kennaranum og hins vegar frá námsefninu sem þeir fara eftir. 
Skilaboðin snúast um það sem er lagt fyrir þá, þeir þurfa að vita hvaða 
kröfur eru gerðar til þeirra. 

Nemendur þurfa að: 

 Geta tileinkað sér nýja tækni og nýtt verklag 
 Geta farið eftir fyrirmælum verkefna en jafnframt nýtt 

sköpunargáfuna til að útfæra verkefnið 
 Geta unnið sjálfstætt og með öðrum 
 Geta haft gleði og ánægju af því sem þeir eru að fást við 
 Vera tilbúnir að deila eigin efni með öðrum, leyfa öðrum að 

njóta þess 

Ef nemendum er þetta ljóst í upphafi má vænta þess að eftirleikurinn 
verði auðveldari fyrir þá. Jafnframt því að nemandinn fái skýr og 
afmörkuð skilaboð, þarf einnig að vekja áhuga nemandans á verkefninu. 
Hann þarf að sjá tilganginn með því og hann þarf að sjá fyrir afrakstur af 
verkefninu, sjá til hvers það leiðir. 

2.6 Samvinna íbúa, sveitarfélagins og grunnskólans 
Þetta verkefni getur haft margháttaða þýðingu fyrir íbúa sveitarfélagsins, 
sveitarfélagið Bláskógabyggð og Grunnskóla Bláskógabyggðar. 
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Helstu þættirnir eru: 

 Samvinna og tengsl milli heimilis og skóla ættu að eflast 
vegna þess að nemendur þurfa að leita í smiðju foreldra sinna 
og annarra sveitunga til þess að afla þeirra heimilda sem þarf 

 Áhugi þeirra sem búa í samfélaginu á því sem skólinn er að 
fást við ætti að eflast. Vonir standa til að þeir muni vilja 
miðla efni sem þeir eiga í fórum sínum; leyfa nemendum að 
vinna upp úr þeim heimildum og koma þeim á framfæri með 
nýrri tækni. Einnig gæti áhugi almennings í sveitarfélaginu á 
upplýsingatækni aukist eða eflst ef skóli sveitarfélagsins 
reynir að vera í framvarðarsveit hvað þennan þátt varðar 

 Upplýsingar um byggðina geta nýst brottfluttum, nýbúum og 
þeim sem hyggja á búsetu í sveitinni. Einnig væri hægt að 
nýta tungumálakennslu í að yfirfæra efnið á erlend mál og 
þannig myndi vefurinn gagnast erlendum ferðamönnum og 
verða þá hluti af menningartengdri ferðaþjónustu 

 Þáttur upplýsingatækni og miðlunar í skólastarfi og 
tómstundum nemenda ætti að styrkjast 

 Kunnátta og færni kennara í upplýsingatækni ætti að styrkjast 
 Opið og sveigjanlegt skólastarf með hjálp upplýsingatækni og 

miðlunar ætti að styrkjast 
 Tækifæri nemenda og kennara til að vinna og birta verk í 

anda félagslegrar hugsmíðahyggju ættu að aukast 

Til þess að þetta verði að veruleika og haldi áfram sem verkefni í 
þróun, þarf að vinna verkið í samfellu. Ef ekki er unnið samfellt í því og 
áhuga nemenda, kennara, íbúa og stofnana sveitarfélagsins haldið við, má 
leiða líkum að því að verkefnið detti niður og leggist af. Því er 
nauðsynlegt að halda öllum þáttum vakandi. 

2.7 Samantekt 
Þegar hugað er að nýju verkefni sem þessu er ljóst að það þarf að líta til 
margra þátta. Allir þættirnir þurfa að vinna saman. 

Í upphafi þegar að hugmynd að verki fæðist er hún oft á tíðum óljós 
og á reiki. Hún sprettur upp af einhverju sem höfundurinn setur í 
samhengi við annað og vinnur út frá því. Þannig varð þetta verkefni til, 
spratt upp úr hugsunum á námskeiði sem höfundur sótti. Hugmyndin lá í 
dvala í nokkurn tíma uns tækifæri gafst til að þróa hana áfram og nýta 
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sem meistaraprófsverkefni. Í ljósi mikilla tæknibreytinga er mikil áskorun 
að leggja af stað í verkefni sem byggir á upplýsingatækni. Því þar virðist 
sem nýir möguleikar spretti upp eins og gorkúlur. Erfitt er að fylgjast með 
öllum uppfærslum á forritum og nýjungum sem koma fram. En einhvers 
staðar verður að byrja og reyna síðan að fylgja þróuninni. 

Segja má að áhugi kennara á að vinna að nýsköpun sé grunnurinn að 
því að eitthvað nýtt gerist í skólastarfi. Til þess að þeir fai rými og 
verkfæri til að vinna slíka vinnu þurfa skólastjórnendurnir að skapa 
svigrúm og útvega nauðsynlegt fjármagn. Nemendurnir þurfa síðan að 
finna festu í þróunarferlinu og sjá tilganginn með því sem þeir eru að 
gera. Ef næst að kveikja áhuga nemenda og kennara á upplýsingatækninni 
eiga þeir væntanlega auðveldara með að fylgja eftir nýrri tækni. 

Í litlu samfélagi sem byggir á hefðum forfeðranna, þar sem sagan er 
talin til verðmæta, þar sem kynslóð tekur við af kynslóð í því að byggja 
samfélagið, er skólinn einn af grunnstoðunum. Til að styrkja þetta 
samband kynslóða og beina þeim inn í tækniveröldina er ein hugmyndin 
að fá nemendur til að skrásetja það sem þeir eldri vita og muna, setja það 
í búning upplýsingatækninnar þar sem að almenningur getur notið 
afrakstursins. 
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3 Hlutverk skólans 

Grunnskólinn starfar eftir grunnskólalögum frá Alþingi. Menntamála-
ráðuneytið gefur út til viðbótar leiðbeinandi lýsingu á því sem vinna á í 
grunnskólunum. Sú lýsing er Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 
en einnig eru gefnar út undirnámskrár fyrir mismunandi námsgreinar. 
Skólar hafa svigrúm innan námskránna til að móta eigin skólanámskrá. 
Þar hafa þeir möguleika á að búa til sína eigin skólastefnu byggða á 
námskrám. Þeir geta útfært hana á ýmsa vegu og tekið tillit til fleiri þátta 
eins og hugmynda fræðimanna um hvernig reka eigi skóla. 

3.1 Grunnskólalög 
Grunnurinn að öllu skólastarfi er lagður í grunnskólalögum. Önnur grein 
laganna frá 2008 er líklega sú sem hefur verið mest vitnað í í gegnum 
tíðina. Hún gefur starfsfólki og nemendum tækifæri til að huga að 
nýjungum í samfélaginu eins og því sem er að gerast í upplýsingatækni í 
víðasta skilningi þess orðs. 

Í greininni segir: 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla 
færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku 
samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á 
skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og 
umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta 
sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í 
stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal 
leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun 
nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra (Lög 
um grunnskóla nr.91/2008). 

Þessi grein grunnskólalaganna er höfð hér að leiðarljósi í verkefninu 
Átthagafræði Bláskógabyggðar. Þar er leitast við að tryggja að nemendur sjái 
kostina við eigin heimabyggð og verði stoltir af henni. Þeir læri á umhverfið, 
átthagana í kringum sig. Jafnframt kynnist þeir því að útbúa fjölbreytt efni 
um það, verði forvitnir og vilji vita meira. Þeir þurfa að eiga samstarf við 
aðra í upplýsingaleitinni og vinna í hóp með skólafélögunum. Einnig ætti 
verkefnið að efla tengsl nemenda við heimahagana og þegar þeir afla 
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upplýsinga þurfa þeir að leita í smiðju þeirra eldri. Verkefnið byggir því 
heilmikið á annarri grein grunnskólalaganna. 

Þegar nemandi útskrifast úr grunnskóla þarf hann að hafa 
undirstöðufærni í kjarnagreinum en hann þarf einnig að hafa þekkingu á 
og vitund um hvaða aðferðum hann getur beitt, hvaða aðferðir hann getur 
tileinkað sér og hafi fengið þjálfun í að beita aðferðunum. Þetta á t.d. við 
um upplýsingatækni, tækni nýrra tíma. 

Ljóst er að reynsla nemenda er mjög mismunandi, nemendur koma inn 
í skólann með misjafnan bakgrunn. Því þarf skólinn, í samvinnu við 
foreldra að byggja upp marga reynslufleti þar sem komið er inn á svið 
allra skilningarvita. 

3.2 Námskrár 
Til þess að samhljómur sé í skólakerfinu gefur menntamálaráðuneytið út 
námskrá. Hún er samin á grunni 24. greinar grunnskólalaganna. 
Námskráin skilgreinir og lýsir sameiginlegum námsmarkmiðum sem 
grunnskólum ber að stefna að og segir til um þann lágmarkstíma sem 
skólum ber að bjóða nemendum. Skólastjórar eru ábyrgir fyrir þvi að 
skólanámskrá sé unnin, gefin út og kynnt árlega (Aðalnámskrá 
grunnskóla. Almennur hluti, 2006, bls. 12). 

3.2.1 Almennur hluti skólanámskrár 

Í skólanámskrá er hægt að samþætta námsgreinar og þar þurfa ekki allir 
nemendur að fara í gegnum sama námsefni. Þetta frelsi aðalnámskrár-
innar gefur skólum og sveitarfélögum tækifæri til þess að hanna og klæð-
skerasníða námsefni, t.d. fyrir sveitarfélag. Það er beinlínis gert ráð fyrir 
þessu í almenna hluta námskráinnar þar sem rætt er um viðmiðunar-
stundaskrá og nýtingu hennar, en þar segir á bls. 14: „einnig má nýta 
hann [tímann] til að ná staðbundnum markmiðum skólans eða til kennslu 
þess efnis sem ekki er í aðalnámskrá grunnskóla“. Þarna er tækifæri 
skólanna til að sérhæfa sig að einhverju leyti og bjóða jafnvel upp á 
nýjungar í skólastarfi. 

Í ljósi þessara tækifæra sem aðalnámskráin gefur grunnskólum í dag er 
hægt að hugsa sér að skólinn bjóði fram eigið „valfag“ í skólanum sem 
gæti snúið að umhverfi nemandans – átthögum hans. Þannig getur skólinn 
skapað sér sérstöðu. Það sem styrkir þá hugmynd að hver skóli eða hvert 
sveitarfélag skapi sér sérstöðu er sú orðræða sem þarf að vera milli 
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skólans og samfélagsins annars vegar og hins vegar orðræðan á milli 
starfsfólks skólans, nemenda og foreldrasamfélags um það hvernig og 
hvers konar nám nemendurnir eigi að fara í gegnum. Aðalnámskráin 
tekur aðeins á þessu og segir um samstarf við heimilin að „þrír hópar 
mynda skólasamfélagið í hverjum skóla, þ.e. nemendur, starfsfólk 
skólans og foreldrar og forráðamenn. Mikilvægt er að þessir hópar vinni 
vel saman að mótun þessa samfélags og þeirra umgengnishátta sem eiga 
að einkenna samskipti innan skólans og utan. Til þess að það gangi vel 
þarf að ræða reglulega um áherslur og koma sér saman um meginviðmið“ 
(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006, bls. 20). 

Almenna námskráin er því leiðarljós skólanna við að móta eigin 
skólastefnu í sátt við allt skólasamfélagið. 

3.2.2 Upplýsinga- og tæknimennt 

Í almenna hluta námskrárinnar er lögð áhersla á að notkun 
upplýsingatækni sé sjálfsagt hjálpartæki í öllum námsgreinum 
(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006, bls. 10). Til að árétta 
þetta er gefin út sérstök námskrá í upplýsinga- og tæknimennt. Námskráin 
fjallar um það á hvern hátt tækni og verkleg kunnátta hefur verið notuð til 
að fullnægja þörfum fólks til að takast á við umhverfi sitt á markvissan, 
skapandi og mótandi hátt. Hún styður þá nálgun að nemendur fáist við 
það sem er að gerast í umhverfi þeirra, samfélagi og menningu og nýti til 
þess nýjustu tækni. Með því að nota Netið sem upplýsingamiðil, bæði 
með því að sækja efni þangað sem og að leggja þar inn efni, fá nemendur 
tækifæri til að tengja saman hinar ólíku greinar skólakerfisins og sníða 
þær að þörfum samfélagsins. Einnig er horft til framtíðar fyrir nemendur 
þar sem gert er ráð fyrir því að nemendur taki þátt í þróuninni sem er í 
gangi og skólinn tileinki sér tæknina eins og hún er á hverjum tíma en 
ekki að skólinn sé íhaldssöm stofnun og haldi ekki í við nútímaþróun með 
því að fylgja tækninýjungum. 

Til að efla tölvulæsi nemenda er mikilvægt að nemendur læri að vinna 
á og fyrir vefinn. Þeir þurfa að geta nýtt sér vefinn til gagns og einnig að 
geta lagt sjálfir eitthvað af mörkum. Raunveruleg verkefni eru vel til þess 
fallin (Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson, 1999, bls. 59). Með 
því að setja afurð sína, verkefnin, á vef og gera hana sýnilega má segja að 
verið sé að uppfylla að hluta til þá hugmynd í aðalnámskrá að 
„grunnskólinn á að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa öðlast 
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sjálfstraust og öryggi. Þeir eiga að kunna að læra, hafa kjark til 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið með öðrum og kunna 
að tjá sig skýrt og skilmerkilega í töluðu og rituðu máli. Á þessa þætti ber 
að leggja áherslu í öllu starfi skólans allt frá upphafi skólagöngu“ 
(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006, bls. 15). 

Það er ekki einungis talað og ritað mál sem hægt er að setja á vef, 
tæknin í dag gerir kleift að nota einnig myndmálið, t.d. með stafrænum 
ljósmyndum og stafrænum myndskeiðum. Því þarf að vera til staðar 
aðstaða til vinnunnar og „námsgögn, sem nýta upplýsingatækni, gera 
hvort tveggja í senn að miðla þekkingu og þjálfa nemendur í 
vinnubrögðum sem nýtast þeim í lífi og starfi“ (Aðalnámskrá grunnskóla. 
Almennur hluti, 2006, bls. 15). Námskráin í upplýsinga- og tæknimennt 
ýtir enn frekar undir þessa hugmynd en þar segir: „Upplýsinga- og 
tæknilæsi felur í sér tileinkun nemandans á þeirri þekkingu, færni og 
tækni sem þarf til að útfæra eigin hugmynd í sýnilega afurð“ 
(Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 21). 
Þessi sýnilega afurð getur verið að setja t.d. efni á vef, hvort sem hann er 
opinn eða lokaður. 

Á árunum fyrir 1999–2002 voru til skólar sem voru þróunarskólar 
með áherslu á upplýsingatækni. Í verkefninu var lögð áhersla á að semja 
sérstaka skólanámskrá sem og að samþætta skyldi tölvukennslu við allar 
námsgreinar. (Jón Torfi Jónasson o. fl., 2002, bls. 38). Þar má segja að 
formlegar tilraunir hafi farið fram um það hvernig best væri að sinna 
upplýsingatækninni í skólastarfi. Niðurstöður kannana sem voru gerðar í 
kjölfarið gáfu til kynna að tölvunotkun nemenda óx jafnt og þétt eftir því 
sem leið á verkefnið (Jón Torfi Jónasson o. fl., 2002, bls. 52). Í skýrslu 
sem var gefin út við lok tilraunarinnar má sjá að hver skóli fór sínar eigin 
leiðir og þróaði „sína“ leið að því að móta upplýsingatæknikennslu í 
sínum skóla (Jón Torfi Jónasson o. fl., 2002, bls. 8). 

3.3 Möguleikar og samantekt 
Sú námskrá sem unnið er eftir núna gefur skólum nokkurt svigrúm til að 
hanna sína eigin skólanámskrá að þörfum og óskum skólasamfélagsins á 
hverjum stað. Skólinn getur sérhæft sig í eða lagt áherslu á ákveðna þætti 
skólastarfsins en þetta þarf þó að gera innan ramma grunnskólalaganna 
og ramma aðalnámskrár grunnskóla.  
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Þegar möguleikar grunnskólalaga og námskrár hafa verið skoðaðir er 
nauðsynlegt fyrir hvern skóla að skapa sér sína eigin námskrá, hún þarf 
að byggja á því hvaðan er verið að koma í náminu og hvert skuli stefnt. 
Það fer síðan eftir því hvaða spurninga og svara er leitað í hvaða mæli og 
með hvaða móti tölvu- og upplýsingatæknin er með í för hlýtur að fara 
eftir því hvert svarið við þeim spurningum er hverju sinni (Hrefna 
Arnardóttir, 2007). Möguleikarnir eru margir við gerð skólanámskráa og 
mikilvægt að tryggja að nemendur fái markvissa menntun frá skólanum í 
sátt við skólasamfélagið. 
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4 Hugmyndir fræðimanna 

Þegar ný hugmynd fæðist og tekur að þróast er gott að líta til margra átta. 
Höfundur er búinn að ganga með hugmyndina að þessu verki lengi og vill 
byggja það á traustum grunni. Þá er nauðsyn að líta til fræðimannanna og 
rannsaka hvernig hægt er að nýta kenningar og niðurstöður þeirra til að 
betrumbæta hugmyndina eða hugmyndirnar. 

Til þess að hægt sé að koma nýjum hugmyndum um skólastarf í 
framkvæmd þurfa stjórnendur skóla að vera með frá upphafi. Þeir eru 
lykilpersónur í þessu tilliti. Åke Grönlund hefur sett fram hugmyndir um 
aðkomu stjórnenda að upplýsingatækni í skólum. Þær hugmyndir verða 
skoðaðar í kaflanum um skólastjórnendur. 

Þá er einnig vert að skoða hvernig hægt er að fá kennara til að tileinka 
sér nýja tækni og nýta hana í skólastarfi. Ennfremur hvernig hægt er að 
innleiða nýtt efni og nýja hugsun inn í skóla sem ekki býr að hefðum 
varðandi kennslu í upplýsingatækni né hugsun um að móta nemendur í 
það að huga að eigin umhverfi og koma því á framfæri. Þegar litið er til 
þessara þátta er gott að líta til fræðimanna eins og Malcolm Knowles en 
kenningar hans um nám fullorðinna eru skoðaðar í ljósi þess að 
kennararnir þurfa að tileinka sér ný vinnubrögð, læra nýja tækni og koma 
henni áfram. 

Loks þarf að líta til þess hvernig best væri að huga að þætti nemenda í 
verkefninu. Upplýsingatækni býður upp á að vinna með sköpunarkraft 
einstaklingsins, einnig með hugsmíðar einstaklingsins og hæfileika í 
félagið við aðra. Þá er vert að skoða hvernig nemendur bregðast við þegar 
þeir eru settir í það að skoða eigið umhverfi og máta sig við það, og 
endurspegla með sama hætti þá menningu sem þeir búa í. Fræðimenn eins 
og Jerome Bruner, Pierre Bourdieu og Howard Gardner fjalla allir um 
þessa þætti á einhvern máta. 

Í kafla 4 eru kenningar þessara fræðimanna kannaðar og reynt að 
varpa ljósi á það hvaða þætti þarf að hafa í huga þegar að innleiða þarf 
nýja hugsun í skóla og tengja tæknina við þær hefðir sem fyrir eru. 

4.1 Skólastjórnandinn og umgjörðin 
Skólastjórar eru faglegir leiðtogar skólanna. Það eru þeir sem leiða 

starfið í skólunum. Þeir skólastjórar, sem vilja vera í framvarðarsveit 
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skólastjórnenda, þurfa að huga að nýjungum í skólastarfi. Þar eru 
tæknimálin, upplýsingatæknin og upplýsingamenntin, eitt af mörgu. Þeir 
þurfa að vita hvað er um að vera, til að geta lagt áhugasömum kennurum 
lið eða hvatt kennara til dáða á þessu sviði. 

4.1.1 Hugmyndir Grönlund 

Hugmyndir Åke Grönlund (2000) eru um hvernig aðkoma stjórnenda er 
að upplýsingatækni. Þar þarf að hafa í huga að stjórnendur eru einnig að 
stíga sín fyrstu skref í tækninni og eru að læra á hana um leið og aðrir í 
samfélaginu. 

Stjórnendur þurfa að huga að mörgum þáttum þegar þeir vilja leggja 
upplýsingatækninni lið í skólastarfinu hjá sér og stuðla að því að efni úr 
skólastarfinu birtist á Netinu. Þar getur verið um að ræða heimasíðu 
skólans, sem er andlit skólans út á við eða ýmiss konar efni frá starfi 
skólans eða nemendaverk sem kynna á umheiminum. 

Þarna verður að huga að mörgum þáttum; það þarf 

 að útvega fjármagnið og vita hvað á að fá fyrir það 
 að útvega tækin sem kennarar og nemendur eiga að nota 
 að útvega tæknifólk til að sinna viðhaldi, annað hvort innan 

stofnunar eða í formi aðkeyptrar þjónustu 
 að hafa hæfa kennara til að sinna verkefninu 
 að huga að endurmenntun kennaranna 
 að huga að því að halda í frumkvöðlana innan stofnunarinnar 

svo þeir hverfi ekki í önnur störf (Grönlund, 2000, bls. 10) 

Þar sem sveitarstjórnir eru bakhjarl skólastjórnenda hafa þær 
ákveðnum skyldum að gegna við skólann. Stjórnvöld hafa þá miklu 
ábyrgð gagnvart heimilum og skólanum að þurfa í raun og veru að bjóða 
uppá árangursríkt og gagnlegt nám fyrir nemendur (Kolawole Kazeem og 
Noah Musa, 2008, bls. 1000). 

Stjórnendur þurfa einnig að huga að því hvort þeir og stofnunin eru 
tilbúin til að setja út á Netið það sem unnið er í skólanum. Þá þurfa þeir 
einnig að huga að því hver sé tilgangurinn og markmiðið með því að setja 
efni frá skólanum út á Netið (Grönlund, 2000, bls. 9). Árangur af slíkri 
nýbreytni þyrfti að vera mælanlegur til að vita hvað kemur best út, hvað 
hefur áunnist og hvaða áhugi er á efninu (Grönlund, 2000, bls. 22). Þá þarf 
einnig að vera vakandi yfir því að uppfærsla og viðhald vefefnisins sé virk 
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(Grönlund, 2000, bls. 33). Til þess að það verði raunin er nauðsynlegt að 
einhver í skólanum hafi það hlutverk að sjá um vefinn. Stjórnendur þurfa 
einnig að huga að því að þeir sem koma að vinnslu verks tali sama tungumál, 
þ.e.a.s. kennarar og þeir sérfræðingar sem kallaðir eru til, eins og tæknimenn, 
sölumenn tækja og slíkir aðilar. Ef kennararnir sem vinna með tækin eru ekki 
sáttir við það sem boðið er uppá er betur heima setið en af stað farið. Það þarf 
að þróa verkefnið á þann hátt að það skapi áhuga og tilfinningu fyrir tilgangi 
og markmiði (Grönlund, 2000, bls. 106–108). Stjórnendur þurfa að hafa 
leiðarljós til að fara eftir og stefnumörkun er nauðsynleg. Stefnumörkunin 
þarf að vera nákvæm þannig að ekki sé vafamál um hvað er verið að ræða og 
hvert skal stefna. Þar þarf að koma fram hver stefna er gagnvart kennurum, 
endurmenntun þeirra og aðstöðu, kennslu og þjálfun nemenda, varðandi 
búnað o.s.frv. (Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson, 1999, bls. 21). 

Einnig þarf að líta til og fara eftir námskrám sem í gildi eru. Ljóst er 
að námskráin gerir þær kröfur til allra kennara að þeir geti notað tölvur í 
starfi sínu sem kennarar; að þeir geti skipulagt nám nemenda sinna 
þannig að upplýsinga- og samskiptatækni sé í senn aðferð og hjálpartæki 
við námið. Að nota tölvurnar sem námstæki í kennslustofu gerir kröfur til 
kennara um öðruvísi undirbúningsvinnu (Allyson Macdonald o. fl., 2005, 
bls. 88). Til þess að þeir standi undir því er nauðsynlegt að finna út hvers 
konar menntun hentar almennum kennurum og starfsfólki grunnskólans 
best. Það er skylda grunnskólans og þar með skólastjórnenda að horfa 
fram á veg og reyna eftir megni að sjá fyrir helstu breytingar til þess tíma 
að nemendur verða fulltíða og bregðast við þeim með því að undirbúa 
nemendur á viðeigandi hátt (Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og 
tæknimennt, 2007, bls. 14). Til þess að uppfylla kröfur aðalnámskrár 
þurfa stjórnendur að vera vakandi fyrir símenntun kennara. Til þess að 
nemendur fái bestu mögulegu þjónustu og kennslu í takt við tæknina þarf 
kennarinn að vera vel menntaður og fylgjast vel með öllum nýjungum. 

Hvað varðar verkefnið sem hér er verið að vinna, Átthagafræði 
Bláskógabyggðar, þá er það ekki síst undir stjórnendum skólans komið hvort 
það verður að veruleika eða ekki. Þeir þurfa, ef vel á að vera, að flétta alla 
ofangreinda þætti saman svo að verkefnið verði að veruleika og dafni. 

4.2 Grunnskólakennarinn 
Til þess að geta kennt börnum að vinna að upplýsingatækni og fylgja 
tækninýjungum og framsetningu efnis fyrir Netið, þarf að kenna 
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kennurunum á tæknina. Kennarar eru fullorðnir og læra öðruvísi en börn. 
Því þarf að huga sérstaklega að því hvernig á að standa að endurmenntun 
þeirra. Kennarar þurfa að vera í farabroddi, ryðja brautir og kunna að nýta 
sér þá möguleika sem eru fyrir hendi. Skoða þarf hvaða leiðir eru færar til 
að kenna kennurunum á tæknina og hvernig það er best gert. Án 
þekkingar og áhuga kennaranna gerist lítið. 

4.2.1 Hugmyndir Knowles og námsleiðir kennara til 
endurmenntunar 

Einn fremsti fræðimaður í kennslu fullorðinna er Malcom Knowles. Hann 
hefur sett fram hugmyndir um nám eða kennslufræði fullorðinna og notar 
hugtakið andragogy í þeirri nálgun. Samkvæmt evrópskri túlkun um 
andragogy er „listin og vísindin við að hjálpa fullorðnum að læra“ 
(Merriam S.B. o. fl., 2007, bls. 84). Andragogy er ekki kennsluaðferð 
heldur hugmyndir um hvernig nálgast má það hvernig fullorðnir læra. 

Merriam, Cafarella og Baumgartner setja fram líkan Knowles með sex 
atriðum sem varða nám fullorðinna einstaklinga: 

 Þegar einstaklingur þroskast þá breytist sjálfsmynd hans frá 
því að vera háður öðrum yfir í það að verða einstaklingur sem 
fer sínar eigin leiðir 

 Fullorðinn einstaklingur hefur safnað í reynslubanka sem 
geymir bjargir hans í námi 

 Það hversu tilbúinn fullorðinn einstaklingur er að læra tengist 
þroskaverkefnum hans í því félagslega hlutverki sem hann 
gegnir 

 Þegar fólk þroskast verða breytingar á tímasjónarhóli, þeir 
sem yngri eru ætla að nota þekkinguna seinna en þeir sem 
eldri eru ætla að nota þekkinguna núna. Fullorðnir námsmenn 
einblína frekar á lausn vandamála heldur en læra ákveðið 
námsefni 

 Helstu hvatir koma innan frá en ekki að utan 
 Fullorðnir verða að vita hvers vegna þeir verða að læra 

ákveðna hluti (Merriam S.B. o. fl., 2007, bls. 84) 

Þetta líkan var fyrst sett fram af Knowles á áttunda áratugnum með 
fjórum fyrstu greinunum og um 1984 bættust síðustu tvær við. Líkanið 
hefur verið að breytast og þróast í gegnum árin, einkum greinar fjögur til 
sex (Merriam S.B. o. fl., 2007, bls. 84, Knowles o.fl., 2005, bls. 68). Ef 
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grannt er skoðað fjallar þetta líkan um þörfina fyrir að vita eitthvað meira. 
Af hverju að læra eitthvað? Hvaða gagn er að náminu? Hvað get ég gert 
nú? Og hvað get ég gert á eftir? Þetta eru spurningar sem fullorðnir spyrja 
sig. Síðan fjallar líkanið um sjálfsmynd fullorðinna nemenda en þeir vilja 
vera sjálfstæðir, ábyrgir og stýra sér sjálfir. Þá fjallar líkanið um reynslu 
einstaklingsins, hversu misjöfn hún er bæði að gæðum og magni. Einnig 
skoðar líkanið hversu einstaklingurinn er tilbúinn til að læra, hvert hann 
stefnir í námi sínu og hvaða hvatir liggja til grundvallar náminu, eru það 
bæði innri og ytri hvatir. Ytri hvatir eru t.d. laun eða önnur umbun fyrir 
vinnu, hvort þau breytist við það að fara í nám og hvort möguleiki er á 
breytingu í starfi eða nýju starfi. Innri hvatirnar eru þá t.d. ánægjan í 
starfi, breytist hún til batnaðar, verður hún meiri? Öðruvísi? (Knowles o. 
fl., 2005, bls. 61–69). 

Þegar fullorðnir eiga að svara spurningunni hvers vegna þeir fara í 
nám vitna flestir í hvöt tengda vinnunni og skyldum í vinnunni. Knowles 
segir að þegar einstaklingur þroskast breytist sjálfsmyndin úr því að vera 
háður í að verða sjálfstæður (Merriam o. fl., 2007, bls. 84) sem þýðir að 
fólk fer í nám á eigin forsendum og að hvatinn kemur innan frá en ekki að 
utan (Merriam o. fl., 2007, bls. 84). 

Á Íslandi er sambærileg niðurstaða en þar er „ljóst að áhugi, löngun til 
að afla sér aukinnar þekkingar og ásetningur um að auka færni sína í 
núverandi starfi hefur afgerandi áhrif á ákvörðun fólks að sækja 
námskeið. Athyglisvert er að þættir eins og launahækkun og afþreying 
virðast ekki hafa haft mikil áhrif á það að fólk sótti námskeið“ (Jón Torfi 
Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999, bls. 20). Þetta kemur 
vinnuveitendum vel og ættu þeir að hvetja starfsfólk sitt í að afla sér betri 
þekkingar. 

Fullorðnir námsmenn setja sér gjarnan markmið, hvað þeir vilja með 
náminu og „það fyrsta sem kemur fram er að fullorðnir námsmenn eru 
yfirleitt áhugasamir um nám sitt en áhuginn skilyrðist gjarnan af því 
gagni sem fullorðnir álíta sig hafa af náminu og af eignarhaldi þeirra á 
því“ (Hróbjartur Árnason, 2005, bls. 14). Þetta kemur einnig heim og 
saman við Knowles sem segir að sýnin á tímann sé þannig hjá fullorðnum 
að þeir ætli að nota þekkingu sína strax og þeir vilja geta bætt stöðu sína 
(Merriam o. fl., 2007, bls. 84). 

Endurmenntun kennara er langtímamarkmið og ekki hægt að drífa af 
eitt eða tvö námskeið og finnast þá endurmenntuninni lokið. Eitt af því 
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sem þarf að huga að og kemur fram í bæklingnum Áræði með ábyrgð, 
stefna menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, menningu 
og vísindum 2005–2008, er að kennurum verði veitt hvatning til að þróa 
færni sína í upplýsingatækni með viðurkenningum og möguleika á að fá 
viðurkenningar/skírteini fyrir kunnáttu í notkun upplýsingatækni til 
kennslu (Áræði með ábyrgð, 2005, bls. 10). 

Einnig má leiða hugann að því hvort það er ekki nauðsynlegt fyrir 
kennara að fara stundum hinum megin við borðið og verða nemendur, fara 
sjálfir í nám. Þá reyna þeir á eigin skinni hvernig er að vera nemandi, það 
gæti hjálpað þeim að setja sig í spor nemenda og fengið þá til að vera 
meðvitaðri (e. cognizant) um eigin kennslu og framsetningu efnis til 
nemenda. Einnig gæti þetta vakið kennara til umhugsunar um eigin hegðun, 
væntingar og viðhorf til nemenda (Brookfield, 1986, bls. 174–177). 

Þegar reynt er að feta nýjar slóðir eins og gert er í þessu verkefni má 
segja að góðir hlutir gerast hægt. Það tekur tíma að vinna áhuga og vilja 
kennara sem eru fullorðnir til þess að takast á við nýja hluti og breyta því 
sem þeir hafa verið að gera. Þess vegna er svo mikilvægt að hafa í huga 
kenningar fræðimanna þegar farið er af stað með eitthvað nýtt og óþekkt. 
Taka lítil og stutt skref í einu, bjóða upp á örnámskeið í upplýsingatækni 
á vinnutíma fyrir kennara, vera með „upplýsingatæknikennara“ til 
aðstoðar inni í bekk á meðan kennarar eru að taka fyrstu skrefin, þannig 
að þeir öðlist öryggi í því sem þeir eru að gera. 

4.2.1.1 Nám í starfi, leiðir í vinnu 
Þegar huga þarf að endurmenntun kennara í grunnskólum þarf að gera 
þarfagreiningu á hópnum og miða námskeið og fyrirlestra út frá því. Til 
eru margar aðferðir til að gera hóp samstíga í upplýsingamennt. 

Við leit og lestur á greinum um endurmenntun kennara komu upp 
fjórar meginaðferðir, sem voru áhugaverðar, við að mennta kennara í 
upplýsinga- og tölvumennt. Hver aðferð hefur sinn kost en skoða þarf út 
frá kennarahópnum hvað hentar á hverjum stað. Þá þarf að skoða hversu 
ör kennaraskipti í hópnum eru og hvernig sé hægt að bregðast við því. Þá 
þarf að líta á slíka endurmenntun sem langtímamarkmið. 

4.2.1.2 Lærum saman 
Aðferðin, Lærum saman, er aðferð sem hefur verið prófuð í Kanada, við 
barnaskólann Indian Hills í Topeka. Skólinn fékk sérfræðing til starfa í 
eitt ár. Kennarinn kom með bekkinn sinn í tölvustofuna og var með 
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sérfræðingnum í tíma fyrst til að byrja með. Bæði kennari og nemendur 
lærðu af honum. Næst í ferlinu var að kennarinn og sérfræðingurinn unnu 
saman og skipulögðu tímana. Þá fékk kennarinn viðbótarnámskeið fyrir 
sig í framhaldi af því. Að lokum tók kennarinn yfir vinnuna og var fullfær 
um að sinna því sem snéri að tölvukennslu, sér í lagi það sem snýr að því 
að vinna í og með tölvur. Kennsla fór fyrst fram í tölvuverum en þegar 
leið á verkefnið færðist kennslan inn í bekkjarstofur líka. Ekki eru gefnar 
upp tölur um árangur en ásókn í að nota tölvurnar á fjölbreyttan hátt, 
bæði til upplýsingaöflunar og skapandi vinnu jókst til muna. Þetta 
verkefni stóð yfir í tvö ár og eftir að þetta var kynnt tóku fleiri skólar upp 
þessa aðferð. 

Í framhaldi af þessari vinnu komu foreldrafélög inn í þetta verkefni 
með því að styrkja verkefnið en það kostaði nokkur þúsund dollara. 
Foreldrum fannst þetta afar spennandi verkefni (Adams, 1997). 

Svo virðist sem anga af þessari aðferð hafi verið beitt hér á landi. Í 
rannsóknarskýrslu frá grunnskólahópi NámUST- rannsóknarinnar kemur 
fram að í Lindarskóla (dulnefni) var byrjað með upplýsinga- og 
tæknimennt þannig að einn eða tveir sérhæfðir tölvukennarar sáu um 
kennsluna. En kennslunni var breytt þannig að kennarinn stóð ekki einn 
þegar upplýsinga- og samskiptatækni var annars vegar. Stundum var hægt 
að skipuleggja námið þannig að hægt var að hafa þrjá kennara til að sinna 
nemendahópnum í tilteknu verkefni (Allyson Macdonald o. fl., 2005, bls. 
30). Þessi aðferð vakti áhuga vegna þess að þarna er gefin upp aðferð 
fyrir skóla sem vill efla upplýsingatækni í sínum skóla. Þarna eru 
möguleikar sem hægt er að útfæra í íslenskum skóla og sýnt hefur verið 
fram á að hægt er að fá foreldrafélag til liðs við sig ef gagnsemi 
verkefnisins er skýr. Einnig er gott að sjá að þarna eiga hlutirnir ekki að 
gerast strax og allir kunna allt strax heldur eru sett fram langtímamarkmið 
og unnið eftir þeim. 

4.2.1.3 Kennurum kennt 
Þessi aðferð, Kennurum kennt, sem hér verður sagt frá fjallar um hvernig 
hægt er að kenna kennurum á hugbúnað og fylgihluti tölvunnar. Gert er ráð 
fyrir að kennarinn kunni afar lítið og sé leiddur skref fyrir skref í gegnum 
tölvuna. Í upphafi ferilsins eru skoðuð samskipti nemenda og kennara, þar 
sem nemandinn getur kennt kennaranum vegna þess að nemandinn kann 
meira en kennarinn í byrjun. Þá er skoðað hvernig sé hægt að gera tölvuna 
spennandi tæki fyrir áhugalitla og tölvufælna kennara. 
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Í fyrsta lagi á að sýna kennurum fram á hversu margt gagnlegt er hægt 
er að gera með tölvunni, sérstaklega er kynnt hversu öflugt Netið getur 
verið í kennslu. Í öðru lagi er farið inn á að kennsla til kennara ætti að 
vera sveigjanleg og reynt að koma inn á þeirra áhugasvið, til þess að 
koma upp áhuga á möguleikum tölvunnar. Í þriðja lagi er bent á að þegar 
grunntæknin er komin þurfa kennarar tíma til að æfa þau atriði, u.þ.b. sex 
mánuði. Sérstaklega eiga þeir að æfa sig í tækninni og reyna á sig við að 
leysa tæknileg vandamál sem koma upp á þessu tímabili. Þegar kennari 
hefur lært á tæknivandamálin sem koma upp, finnst honum hann vera 
tilbúinn í að vera með tölvukennslu með bekk. Í fjórða lagi þarf að hafa 
einhverja gulrót til að fá kennarana í slíka vinnu. Og í fimmta lagi, eftir 
árs þjálfun á tækin er gerð tillaga um að taka þau af þeim í nokkurn tíma. 
Ef það er gert, þá rennur upp fyrir kennurum, sem voru þvermóðskufullir 
í garð tölva, að tölvan er hin nýja krítartafla (Tenbusch, 1998). Þessi 
aðferð vakti áhuga, umfjöllunin er skýr og vel fram sett. Hún gerir ráð 
fyrir því að kennarinn kunni ekkert í upphafi og fái þjálfun og verði eftir 
árið betri en nemendurnir sem hann er að kenna. Þarna er sett upp nokkuð 
skýr áætlun og sett niður í smáatriðum. Þó að þessi aðferð hafi komið 
fram um 1998 og sé því komin nokkuð til ára sinna þá er margt gagnlegt í 
henni. Það væri hægt að fara inn á hvert þrep fyrir sig í áætluninni ef 
maður vissi hvers konar kennara- eða nemendahóp maður er með í 
höndunum. 

Þessi aðferð gefur mikla möguleika að fá utanaðkomandi kennara að 
stofnuninni, að kennarar geti sótt námskeið til einkafyrirtækja og að þeir 
kennarar sem kunna mikið innan stofnunarinnar geti tekið að sér 
afmarkaða þætti og kennt samstarfsfólki sínu. Einnig er kostur að hver 
eining er njörvuð niður í tíma, þ.e. tekið fram hversu langan tíma hver og 
einn þáttur á að taka. Tilraun með slíka kennslu hefur verið prófuð hér á 
landi. Í NámUST-skýrslunni, sem hér var nefnd, kemur fram að kennslu-
ráðgjafar höfðu skipulagt og staðið að námskeiðahaldi fyrir kennara í 
tveimur stórum lotum í samvinnu við ýmsa aðila. Í Lautaskóla (dulnefni) 
var kennt í 6 vikur í senn, tvær stundir einu sinni í viku og tekið á ýmsum 
algengustu forritum. Líkur háttur var hafður á í Helluskóla (dulnefni). 
Færni kennarana mun hafa fleygt fram og þeir hafa meðal annars öðlast 
talsvert öryggi gagnvart kunnáttusömum nemendum (Allyson Mcdonald 
o. fl., 2005, bls. 46). Þetta gæti verið afar spennandi kostur sem 
byrjunarreitur í endurmenntun kennara í grunnskóla. 
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4.2.1.4 Sjálfsnám kennara 
Í þessari nálgun, Sjálfsnám kennara er einkum hugsað út frá því að 
kennarar kunni nokkuð vel á tækin og tæknina. Þeir geti aflað og leitað 
sér menntunar sjálfir á Netinu. Einnig er gert ráð fyrir að kennarar leiti út 
fyrir eigið land og geti verið í leshópum á öðrum tungumálum; þetta 
mætti kalla Framhaldssjálfsnám kennara. 

Með möguleikum á rafrænni (e. online) fræðslu fyrir fræðara (e. 
educators) hafa orðið til skínandi tækifæri. Áratuga ganga Netsins hefur 
þotið áfram og breyst í áranna rás, þar skapast möguleikar fyrir meiri og 
betri faglegri þróun. Möguleikarnir eru margir, jafnvel óþrjótandi. 
Allavega hefur vöxtur slíkra möguleika gert sérfræðingum ljóst að það 
þarf að feta slíka slóð með mikilli gætni. Ýmsir kostir og ókostir eru við 
rafræna fræðslu eða menntun. Helstu kostir eru að nemendur (hér 
kennarar) geta verið í vinnu/kennslu og stundað nám eftir hana, á þeim 
tíma sem gefst. Samskipti við aðra í gegnum Netið geta verið gefandi og 
nemendur í slíku námi eiga gjarnan auðveldara með að finna sér 
samstarfsmann með sama eða líkan áhuga á starfinu. Eftir kennslu hittast 
þeir svo á rafrænni leið, t.d. með Skype (e.d.) , msn (e.d.), tölvupósti (e. e-
mail) og slíkum verkfærum. Spurningin er sú hvort að „aðdráttarkraftur“ í 
menntun eigi sér stað á Netinu, þ.e. allir hafi aðgang að námskrám og 
námsáætlunum og öðru sem gert er í skólum og hægt sé að kafa ofan í 
það og gagnrýna á Netinu. Þetta er eitthvað sem kennarar þurfa að hugsa 
um. Þetta kemur einnig heim og saman við hugmyndir í 
fullorðinsfræðslu, að hvötin þarf að koma innan frá og að nemendur þurfa 
að sjá tilgang í því sem þeir eru að gera eins og líkan Knowles segir til 
um (Merriam o. fl., 2007, bls. 84). 

Við Walden University í Baltimore í Bandaríkjunum hafði áhugi á 
rafrænni menntun eins og t.d. fjarnámi jókst úr því að vera 80 manns árið 
1998 í það að vera 10.000 árið 2005 (Keller, 2005). Slíkur áhugi hlýtur að 
sýna að þetta er eitthvað sem hentar í dag, margt hefur breyst og 
möguleikarnir hafa aukist síðan 2005, t.d. hafa komið fram ný verkfæri af 
annarri kynslóð veftóla. Með þessari aðferð finnst mönnum þeir spara 
tíma, t.d. í ferðir og svo getur þetta verið ódýrara nám. Menn þurfa ekki 
að rífa upp fjölskyldu og skipta um vinnu ef námið er ekki til í þeirra 
nágrenni. Huga þarf að mismunandi gæðum rafrænnar menntunar en 
metnaður margra skóla sem hana veita virðist ótvíræður. 
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Eitt af því sem er talið verulega neikvætt eða galli á fjarkennslu er að 
það hafa ekki allir sama aðgang að Netinu, menn gefast upp ef að þeir 
hafa seinan, lélegan eða slitróttan rafrænan aðgang. Þessi aðferð, að nota 
Sjálfsnám kennara, fékk huga höfundar til að fara á flug um möguleika 
rafrænnar menntunar og rafrænna samskipta. Hvort tveggja gæti vel nýst 
starfandi kennurum á Íslandi, þar sem að í fámennum skólum einangrast 
kennarar faglega og hefðu gagn af að koma upp t.d. „leshringjum“ eða 
samráði á Netinu um sitt áhugasvið (Keller, 2005). Í Áræði með ábyrgð er 
vikið að breyttum starfsháttum í skólum. Þar segir: „Skólar leggja í 
auknum mæli áherslu á að miða starfsemi sína við þarfir einstaklinga og 
bjóða einstaklingsmiðaða kennslu. Upplýsingatækni hefur skapað nýja 
möguleika til að auka fjölbreytni í námsframboði og skapa nauðsynlegan 
sveigjanleika til að koma betur til móts við þarfir ólíkra einstaklinga. 
Þetta hefur meðal annars gert kleift að hægt er mæta mikilli fjölgun 
fjarnema á undanförnum árum. Gera má ráð fyrir að starfshættir skóla 
eigi eftir að breytast mikið á komandi árum og samstarf þeirra að aukast“ 
(Áræði með ábyrgð, 2005, bls. 37). Með því að leggja áherslu á og að 
hvetja kennara til að nota tæknina eins og hún er í dag verður auðveldara 
að fylgja þróuninni og verða jafnvel í framvarðarsveit. Ef tekið er 
skipulega á málum um endurmenntun kennara í skólanum og litið á 
endurmenntun kennara sem framtíðarverkefni, geta slíkir skólar orðið 
stefnumarkandi og í forystusveit um upplýsinga- og tæknimennt. 
Nemendum sem koma frá slíkum skólum ættu að vera færir vegir inn í 
framtíðarnám og þeir ættu að hafa uppfyllt öll lokamarkmið aðalnámskrár 
grunnskóla í upplýsinga- og tæknimennt. 

4.2.1.5 Framhaldssjálfsnám kennara 
Í þessari aðferð, Framhaldssjálfsnám kennara, er gert ráð fyrir að 
kennarar séu orðnir nokkuð færir að bjarga sér sjálfir á Netinu. Kunni að 
leita og nýta það sem þeir finna því að ný nettækni og nýir möguleikar 
eru alltaf að koma fram. Sum tæki og sum tækni eru ný en önnur eru 
útgáfa af gamalli tækni eða ný útgáfa af eldri nettækni. Með þessari 
aðferð þurfa kennarar að hafa mikinn tíma til undirbúnings því að þó svo 
að kennarar séu að skoða nýja hluti eru þeir ekki allir hentugir til kennslu 
og margt er gagnslaust og lítið spennandi (Clyde, 2005). Í þessari aðferð 
þurfa kennarar fyrst og fremst að beita áhuga og sjálfsaga. En það er 
kannski ekki það eina, hér þurfa kennarar einnig að flokka og vinsa 
hismið frá kjarnanum. Þessi aðferð er afar spennandi, sem framhald af 
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fyrri aðferðum, en þá þarf skilningur yfirmanna að vera fyrir hendi, m.a. 
hvað varðar tækjakost, undirbúning og skipulag. Sér til halds og trausts 
geta þeir haft stefnu menntamálaráðuneytisins að leiðarljósi en í 
bæklingum Áræði með ábyrgð er stefnumiðið að nemendum og 
kennurum verði veittur stuðningur til að tileinka sér nýjungar í hugbúnaði 
og tölvutækni (Áræði með ábyrgð, 2005, bls. 23). 

4.2.2 Færar leiðir í Grunnskóla Bláskógabyggðar 

Þegar litið er til ofangreindra hugmynda þarf að hafa í huga að í 
Grunnskóla Bláskógabyggðar er nánast ekki nein hefð fyrir kennslu í 
upplýsingatækni og í skólanámskrám síðustu ára (Grunnskóli 
Bláskógabyggðar, e.d.b) er upplýsingatækni ekki gert hátt undir höfði. 
Höfundur og samkennari hennar gerðu litla rannsókn í Grunnskóla 
Bláskógabyggðar undir stjórn Sólveigar Jakobsdóttur dósents á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsóknin var gerð haustið 2005 
og kom í ljós að kennarar við Grunnskóla Bláskógabyggðar nota tölvur 
mismikið og á misjafnan hátt. Daglega nota 68% kennara tölvu í vinnunni 
en 92% nota tölvur í vinnunni og er þá tíminn óskilgreindur og verkefnin 
sem verið er að fást við óskilgreind. Þá vakti einnig athygli höfunda að 
44% kennara notuðu eigin tölvu til að vinna vinnuna sína. Það kom 
einnig fram í þessari rannsókn að 44% kennaranna höfðu ekki fengið 
neina tölvukennslu á vegum vinnuveitanda síns (Agla Snorradóttir og 
Kristín Björk Guðbjörnsdóttir, 2005, bls. 18–24). Þessar niðurstöður 
vöktu upp margar spurningar um tölvunotkun kennara í vinnunni, sem og 
endurmenntun þeirra á því sviði einkum í tengslum við að þeir eiga að 
geta kennt upplýsingatækni skv. Aðalnámskrá grunnskóla. 

Þegar farið verður að skoða hvaða leiðir eru færar og vænlegar til 
árangurs í endurmenntun kennara til að kenna upplýsingatækni er gott að 
nýta sér þá reynslu sem þegar er til. Það þarf að skoða fyrst hvort og 
hvernig kennarar nýta sér upplýsingatæknina og verkfærið tölvuna. Þar 
þarf að líta til undirbúnings kennslunnar, umsýslu kennara, þ.e.a.s hvaða 
tölvuforrit kennarar nota til að halda utan um alls konar skýrsluhald, 
samskipti milli heimils og skóla, hvernig þeir nota vefinn sem 
kennslutæki og nýta kennsluforrit í kennslu (Jón Torfi Jónasson o. fl., 
2002, bls. 15). 

Þegar að ný tækni verður til og hún ryður sér til rúms, eins og 
tölvutæknin í skólunum, þurfa bæði skólastjórnendur og kennarar að 
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temja sér nýtt verklag við nýtingu upplýsingatækninnar í starfi. 
Einhverstaðar þarf að byrja og er samvinna mikilvæg í þeim efnum, 
þannig að allir séu ekki að vinna frumkvöðlastarf. Mikilvægt er að móta 
skýra stefnu í endurmenntunarmálum og ráðgjöf innan skólanna sjálfra til 
að koma til móts við breytta kennsluhætti með notkun upplýsingatækni 
(Jón Torfi Jónasson o. fl., 2002, bls. 17).  

Höfundur sér fyrir sér eftir því sem á undan er sagt að sennilega séu 
tvær leiðir vænlegastar til þess að vekja áhuga starfsfólks Grunnskóla 
Bláskógabyggðar á möguleikum upplýsingatækninnar og tölvunnar sem 
tækis; annars vegar að skólastjórnendur setji fram ígrundaða 
endurmenntunarstefnu á sviði upplýsingatækni og hins vegar að þeir 
kennarar sem starfa við skólann verði fegnir í að aðstoða þá sem kunna 
minna til að koma þeim af stað og vera til ráðgjafar. Leggja þarf fyrir 
verkefni sem eru áhugavekjandi og sýnileg. Þannig má leiða líkum að því 
ef áhugi næst fram hjá starfsfólkinu að það fari sjálft af stað og leiti sér 
þekkingar t.d. í formi sjálfsnáms. Þá er hvatinn kominn innan frá og 
starfsfólkinu verða allir vegir færir í endurmenntun. 

4.3 Grunnskólanemandinn 
Þegar hugað er að skólastarfi þarf einstaklingurinn að vera í forgrunni, 
það þarf að huga að því hvað hentar honum og hvort hann nýtur sín í 
skólanum. Skólinn þarf að vera vettvangur fyrir nemandann til að prófa 
og skapa eitthvað nýtt, eitthvað sem hann getur byggt á til framtíðar. 
Nemandinn er í forgrunni þegar hugað er að því að búa til nemenda-
verkefni en menningin í samfélaginu í kringum nemandann er 
uppsprettan að því sem hann á að vinna útfrá. Það þarf einnig að huga að 
getu og þörfum einstaklingsins, sem og áhugasviðum hans. Kenningar 
Bourdieus, Bruners og Gardners snerta þessa þætti. 

4.3.1 Kenningar Bourdieus 

Þegar grunnskólanemendur eru í settir í það verkefni að skoða eigið 
samfélag og mótun þess er mikilvægt að gera sér grein fyrir því í hverju 
auður (e. capital) samfélagsins er fólginn. 

Pierre Bourdieu setti fram kenningar um ólíkt form auðmagns sem eins 
konar eign sem menn geta notað sjálfum sér og öðrum til framdráttar, bæði í 
efnahagslegum og félagslegum tilgangi. Hann greindi á milli fjárhagsauðs, 
menningarlegs og félagslegs auðs. Bourdieu undirstrikar að menning og 
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menntun hafi svipaða tilhneigingu og fjármagn til að safnast saman, að þann 
auð þurfi að ávaxta og að um hann gildi margt það sama og um 
fjármagnsauð. Ólíkt form auðmagns er eins konar eign sem menn geta notað 
sjálfum sér til framdráttar, bæði í efnahagslegum og fjárhagslegum tilgangi. 
Verðmæti þessara tegunda auðs eru ólík og mælikvarðarnir misjafnir. 
Fjárhagsauður vísar til efnislegs auðs en menningarauður byggir líka á 
gjaldmiðli, það er virðingu og viðurkenningu, en ávallt á óhlutbundnari hátt 
(Bourdieu, 2007). 

Bourdieu notaði lykilhugtök eins og vettvang og auð. Vettvangurinn er 
þar sem einstaklingurinn lifir í afmörkuðum hluta samfélagsins, þar sem 
gilda sérstakar reglur. Auðurinn getur tekið á sig ýmsar myndir í 
samfélaginu en menningarauðurinn (e. cultural capital) birtist með 
þrennum hætti; auði sem er er bundinn í hug og líkama einstaklinga, t.d. í 
menntun; auður sem birtist í menningarverðmætum, t.d. bókum og 
myndum og í þriðja lagi í auði sem er bundinn í ýmsum stofnunum 
samfélagsins eins og ákveðnum hefðum og opinberum stofunum, t.d. 
skólum. Grunnur menningarauðs er yfirleitt lagður á æskuheimili, í 
jafningahópi, meðal leikfélaga og gegnum skólagöngu. 

Hvað varðar kenningar Bourdieus þá má ætla að þegar nemendur hafa 
safnað saman upplýsingum um eigið samfélag og sett það í búning sem 
birtist á Netinu, sé það tilraun til að nota og efla gjaldmiðil menningar-
auðsins, þ.e.a.s. virðingu og viðurkenningu. 

Auður samfélagsins er settur fram og gerður öllum aðgengilegur. 
Auðurinn er séður með augum barnsins og túlkun á því sem gerist í 
kringum það. Að vísu er það hinn fullorðni sem leiðir barnið í gegnum 
ferlið en í lokin er túlkunin og vinnslan séð með augum barnsins. 
Barnsins sem er þátttakandi í því samfélagi sem það fjallar um. 

4.3.2 Kenningar Bruners og mikilvægi þeirra fyrir menntun 

Grunnskólanemandi sem þarf að skoða eigið samfélag og vinna með það 
þarf að beita einhverjum verkfærum. Bruner hefur sett fram kenningar (e. 
tenets) um að ekki sé hægt að líta á hugann sem tölvu heldur mótist 
manneskjan og læri á flókinn hátt. Grunnskólanemandi er alltaf í 
mótunarferli, hann er alltaf að takast á við nýja hluti. 

Jerome Bruner hefur aðhyllst og skrifað í anda vitsmunahyggjunnar 
(e. cognitivism) en megináherslan í þeirri stefnu er að lýsa og skilja 
vitsmuni mannsins og þá hugsanaferla sem hann beitir. Bruner (1996) 
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hefur sett fram nokkrar meginhugmyndir og kennisetningar um mikilvægi 
menntunar. Hann stefnir saman sjónarmiðum menningarsálfræðinnar (e. 
cultural-psychology) og menntunnar. Hann leggur áherslu á kraft 
vitundarinnar, speglunina (e. reflection), breidd orðræðunnar (e. 
dialogue) og samningaviðræður (e. negotiation) (Bruner, 1996). Þegar 
nemandi „leitar“ sér menntunar hlýtur hann í ljósi þessa að spegla sig í 
samtímanum og því sem þar er að gerast, þar með breytist orðræðan og 
hún þroskast. Nemandinn fær nýja sýn á umhverfið og það sem hann er 
að vinna og þannig ætti hann að tengjast nánar því umhverfi sem hann 
lifir og hrærist í daglega. 

Bruner ræðir grundvallabreytingarnar sem hafa orðið í kjölfar 
vitsmunabyltingarinnar (e. cognitive revolution) (Bruner, 1996, bls. 1) á 
síðustu áratugum síðustu aldar. Hann segir að öll kerfi ráðist af 
einhverskonar valdi. Allir þættir sem tekið er á valda áhættu með því að 
opna umræðu um núverandi stofnanavald (Bruner, 1996, bls. 42). Með 
því getur skilningur á samfélagsfyrirbrigðum dýpkað. Það þarf að skoða 
alla þætti samfélagsins, samfélagsgerðina og habitus mannsins, uppruna 
hans og menntun. Hann veltir fyrir sér hvernig nám eigi sér stað, nám á 
sér ekki bara stað í skólastofnunum heldur alls staðar í kringum okkur. 
Menn afla sér reynslu, þá er frekar spurt um hæfni en ekki próf. 
Niðurstaða hans er að manneskjan læri og mótist af öllu umhverfi sínu. 
Ekki einungis í skólastofunni og af því sem er verið að kenna þar. Námið 
á sér stað með beinum og óbeinum hætti, manneskjan mótast af siðum og 
venjum, skráðum sem óskráðum lögmálum. 

Einstaklingurinn fer úr einum reynsluheimi í annan, úr skólanum til 
heimilisins, fer í áhugamálin. Hann nýtir sér þau, „verkfæri“ sem hann 
hefur tileinkað sér. Próf fyrri ára eru ekki undirstaðan, heldur 
reynslan/verkfærin sem einstaklingurinn býr yfir. Raunfærni hans er 
metin til nýrra verka, þar sem raunfærnin er það sem hann kann og getur. 

Notkun Bruners á hugtökunum verkfæri (e. tools) og verkfærakista (e. 
tool kit) er eitt af því sem hann er þekktur fyrir. Hann segir að til 
innihaldsríkra samskipta noti einstaklingar táknkerfi sem standi föstum 
fótum í menningu og tungumáli. Þetta táknkerfi sé sérstakt, sameiginlegt 
verkfærasafn sem við notkun geri notandann að spegilmynd samfélagsins. 
Manneskja hefur lært tiltekin vinnubrögð í sinni menningu, á sínum 
vettvangi (Bruner, 1990). Ef þessi hugmyndafræði er yfirfærð á 
grunnskólasamfélagið má líta á orðfærið, hugsunarháttinn, vinnubrögðin 
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og menninguna í kringum nemandann sem verkfæri sem hann ber með 
sér alla tíð. Hann getur nýtt þau á meðan á skólagöngu hans stendur en 
einnig í framtíðinni því „verkfærasafnið“ sem nemandinn kemur sér upp 
nýtist alla ævi, það er bara spurningin um það hvenær og í hvaða 
samhengi hann nýtir sér þessi verkfæri. 

4.3.2.1 Líkan hugans – tvö meginsjónarmið 
Það eru tvö meginsjónarmið ríkjandi um líkan hugans (e. model of mind). 
Bruner skoðar menningarhyggjuna (e. culturalism) sem einbeitir sér 
eingöngu að því hvernig tilvera mannsins í menningarsamfélögum býr til 
og umbreytir merkingunni. Bruner tiltekur og fjallar um níu 
grundvallarkennisetningar (e. tenets). Þær snúast um samhengi, 
hömlur/takmarkanir, hugsmíðar, gagnkvæmni, afurðir og afrek, 
hagnýtingu, stofnanavæðingu menntunar, mótun sjálfsmyndar og öryggis, 
gildi frásagnar. Útfærslan á þessum kennisetningum rennir stoðum undir 
þá kenningu hans sjálfs að ekki sé hægt að líta á hugann sem tölvu heldur 
mótist manneskjan og læri á flókinn hátt. Umhverfið, samskiptahefðir, 
siðir og venjur geti bæði orðið til að efla og hefta einstaklinginn á 
þroskaferli hans. 

Menningarhyggjan fjallar um það hvernig tilvera mannsins í 
menningarsamfélögum býr til og umbreytir merkingu. Bruner setur fram 
kennisetningarnar níu undir áhrifum hennar og veltir upp atriðum sem 
hafa áhrif á hvernig nám og kennsla eru hugsuð. Þessar kennisetningar 
auðvelda þeim sem eru að fjalla um nám og kennslu að tala út frá sama 
grunni og velta fyrir sér hvort eitthvað tiltekið henti því samfélagi og 
menningu sem unnið er í hverju sinni. Nemendur hjálpa hver öðrum og 
læra hver af öðrum í samræmi við hæfileika hvers og eins. Þannig er 
menntun aldrei hlutlaus þegar litið er á hagnýtinguna af menntuninni 
sjálfri fyrir samfélagið. En í veröld samtímans breytast gildin. 
Einstaklingar í samfélaginu eru þátttakendur í breytingunum. Þeir þurfa 
að skoða allt ferlið í samhengi, út á það gengur fyrsta kennisetning 
Bruners, um samhengið (e. the perspectival tenet). 

Bruner setur einnig fram kennisetningar um hömlurnar (e. the constraints 
tenet) þar sem tilgangurinn sjálfur er viðfangsefnið og hinsvegar áhrif 
tungumálsins – táknkerfisins – á umhverfið og hvernig það getur verið setja 
fram efni. Hugsunin mótast af því tungumáli sem er notað til að koma 
menningu og áhrifum samfélagsins til skila. Í raunveruleikanum búum við til 
það sem við setjum inn í heiminn og byggjum upp aðra. Raunveruleikinn er 
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búinn til en ekki fundinn. Raunveruleg uppbygging er það sem við búum til 
með verkfærakistu hefða og menningar; á því hvernig við hugsum (Bruner, 
1996, bls. 19). Menntun eða uppeldi felst í að hjálpa nemanda að nota tæki 
menningar til uppbyggingar, að laga sig að heiminum, finna sjálfan sig og ná 
framförum og breytingum sem þetta útheimtir. Þetta fellur undir 
kennisetningar hugsmíðahyggjunar (e. the constructivism tenet) sem Bruner 
setur fram. Einstaklingurinn mátar sig þannig inn í menntunina og skoðar 
hvaða áhrif hún hefur á hann sjálfan. En til þess að þetta sé hægt þurfa 
einhvers konar samskipti að vera fyrir hendi (Bruner, 1996, bls. 20). Þetta 
tekur Bruner fyrir í kennisetningunni um gagnkvæmnina/gagnvirknina/ 
samskiptin (e. the interactional tenet). Þar hjálpa nemendur hver öðrum að 
læra í samræmi við getu viðkomandi (Bruner, 1996, bls. 21). 

Ef litið er á „lítið“ samfélag sem vettvang en ekki fyrirtæki má sjá að 
samskipti milli einstaklinganna virka sem hvatning og hafa áhrif á það 
hvað einstaklingar taka sér fyrir hendur. Einstaklingarnir eru sífellt að 
endurskoða hlutina þar sem einhverjar breytingar eru á samfélaginu. 
Þegar hópurinn í samfélaginu eða samfélagið sjálft er farið að vinna 
saman, leggja allir inn þekkingu en taka hana út líka. Þetta á vel við hér í 
þessu verkefni, þar sem nemendur þurfa að leita í smiðju þeirra sem eldri 
eru og hafa búið í samfélaginu. Þeir þekkja söguna, kennileitin, geta sagt 
sögur og margt fleira tengt átthögunum. Þegar nemendur hafa síðan unnið 
út úr upplýsingunum og komið þeim á framfæri á Netinu, geta þeir sem 
lögðu inn þekkinguna, tekið hana út með því að sjá afraksturinn á Netinu. 
Því verður vinnan og „vinnan í framkvæmd“ hluti af heildinni. Þetta er 
líka partur af því að vinna í hóp og vera hluti af einhverju, hópnum sem 
vinnur verkið og samfélaginu sem nemandinn er þátttakandi í. 
Kennisetning Bruners um afurðir og afrek (e. the externalization tenet) 
snýst um þetta. 

Við geymum okkar mestu dýrgripi í frásögn og það er ekki aðeins 
innihaldið sem er dýrmætt heldur einnig frásagnarmátinn. Á sama hátt 
römmum við gærdaginn eða fyrri daga inn með frásögn. Fram að þessu 
hefur því verið trúað að frásagnarhefðina þurfi ekki að kenna en ef farið 
er ofan í kjölinn þá er þetta ekki svo einfalt. Það er margt sem hefur áhrif 
á frásögnina. Meðal annars í hvers konar umhverfi einstaklingurinn elst 
upp í og hvaða hefðir gilda þar. Að finna sig heima, vitandi hvernig á að 
staðsetja sjálfan sig í sjálfslýsandi sögum er örugglega ekki gert 
auðveldara með miklum flutningum í nútímaheimi. Ef frásagnarhefðin á 
að vera áhald hugans til skoðanamyndunar þá krefst það vinnu. Vinnan 
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felst í að lesa, að móta, að skilgreina, að skilja kraftinn sem býr að baki, 
að skilja merkinguna sem er notuð og að ræða það (Bruner, 1996). 
Nemendur Grunnskóla Bláskógabyggðar velja sér viðfangefni út frá 
fyrirfram gefnum forsendum. Þær eru gefnar í kennsluverkefnunum. 
Þegar þeir velja verkefni má leiða líkum að því að þeir finni sér vettvang 
sem þeir hafa áhuga á og geta samsamað sig við. Krafturinn kemur þá 
innan frá við vinnslu verkefnisins. 

Þegar við hugum að skólagöngu nemenda, einkum grunnskólagöngu þarf 
ekki alltaf að vera samhljómur við aðra þætti menningar í samfélaginu þar 
sem ætlast er til að nemendur fylgi kröfum og normum samfélagsins. Ef 
nemendum er gefinn kostur á að skoða eigin menningu og samfélagið sem 
þeir lifa í með þeim sem lifa í samfélaginu og hafa skrifað um samfélagið má 
minnka þessa togstreitu. Framleiðslan sem sköpuð er í gegnum verkfærakistu 
hefða og menningar verður afurð sem hægt er að gera sýnilega. Til þess að 
afurðin verði sýnileg er hægt að fylgja tækninni og gera hana sýnilega, með 
viðtölum í ýmsum birtingamyndum, t.d. með skrifuðum texta eða upptökum 
bæði með hljóði og mynd. Það sem Bruner leggur fram er að við geymum 
dýrgripina okkar í frásögninni. Því verður framleiðslan – úrlausnir sem 
nemendur leggja fram sköpuð í gegnum verkfærakistu hefða og menningar. 
Afurðin, verkefnið, er þá spegilmynd samfélagsins á hverjum tíma. 

4.3.3 Hugmyndir Gardners 

Nemendur eru einstaklingar og hafa hæfileika á mismunandi sviðum. Til 
þess að allir fái notið sín í grunnskólanum þurfa þeir sem vinna þar að 
leggja sig fram um að virkja hæfileika og skilja þarfir einstaklingsins. 

Hugmyndir Howards Gardners ganga út á að fólk búi yfir mismunandi 
greindum og að hæfileikar hvers og eins liggi í tilteknum greindum. Þetta 
kallar hann fjölgreindir. Hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum frá 
upphafi og getur þróað hverja greind fyrir sig. Allar greindirnar starfa saman 
á flókinn hátt og það er hægt að vera greindur á mismunandi hátt á hverju 
sviði. Það að einstaklingurinn/nemandinn búi yfir mörgum greindum og að 
þær skarist býður upp á að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að nálgast 
sama markmiðið. Þannig er námið styrkt. Nemendur sem eiga að fjalla um 
eigið umhverfi geta því gert það svolítið út frá eigin forsendum og 
upplifunum. Hver og einn getur valið það sem vekur áhuga hans og þar með 
er hægt að virkja þá greind sem er sterkust í hans fari eða á best við. Vilji 
nemandinn t.d. sýna átthagana, umhverfið sem hann býr í á tiltekinn hátt, þá 
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er að laga verkefnið að hans tillögum og hjálpa honum til að túlka umhverfi 
sitt með þeim greindum sem eru hans sterkasta hlið. Nota má 
upplýsingatækni til að virkja þá greind sem best á við hverju sinni. Ef að 
málgreindin er sterkasta hlið nemandans er t.d. hægt að leggja áherslu á að 
nemandinn noti t.d. tæknina til að taka viðtöl og nýti þannig tungumálið sem 
hann á svo gott með að beita. Ef nemandi er sterkastur í t.d. 
tónlistargreindinni getur hann nýtt sér það með því að búa til t.d 
tónlistarmynd. Nemandi sem býr yfir mikilli rýmisgreind gæti t.d. fengist við 
að mynda ákveðna þætti í umhverfi lögbýlisins sem hann býr á. Þannig er 
hægt að spyrða saman bæði getu og hugmyndir nemenda á mismunandi 
sviðum (Armstrong, 2001, bls. 17). Með því að tefla saman einstaklingum 
með mismunandi hæfileika er einnig verið að nýta hugmyndir félagslegrar 
hugsmíðahyggju um samvinnu. 

4.3.4 Samhljómur fræðimannanna – samantekt 

Mat Bourdieus er að auður samfélagsins liggi í menningu og menntun 
samfélagsins og sá auður tekur á sig ýmsar myndir. Það má leiða líkum 
að því að nemendur sem alast upp í samfélagi þar sem heimahagarnir 
hafa sterk áhrif á þá þarf kennari að vera meðvitaður um að það eru til 
leiðir til að sinna þörfum allra nemenda. Hæfni kennarans felst þá í því að 
geta nýtt kosti á borð við verkfærakistu Bruners annars vegar og 
hugmyndaheim Gardners um mismunandi greindir fólks. 

Þegar að nemendaverkefnin sem fylgja með þessum skrifum voru búin til 
voru hugmyndir þessara manna hafðar í farteskinu, auðinn í samfélaginu, 
sem Bourdieu talar um, má draga fram með viðtölum við það fólk sem býr í 
sveitarfélaginu, kannski einkum þá sem eldri eru og hafa búið sem lengst í 
sveitarfélaginu. Þá var litið til verkfærasafns Bruners, þar sem að nemendur 
geta hjálpað hver öðrum og lært hver af öðrum. Einnig var horft til þess 
hvernig frásagnarmátinn birtist í mismunandi afurðum, þ.e.a.s. eftir því 
hvaða form nemendur velja sér til að vinna með; myndir, hljóð eða skrifaða 
frásögn, allt eftir því hvað afurðin á að sýna. Hugmyndir Gardners og þeirra 
sem túlka hugmyndir hans leiða okkur fyrir sjónir, einkum kennurum, að 
nemendur vinna út frá ákveðnum greindum, að verkefni þarf að semja 
þannig að það sé hægt að vinna þau út frá mismunandi greindum og 
meginuppistaðan í skilum á verkefninu er að nemendur hafi sveigjanlega 
möguleika á að vinna verkefnin eftir því sem greindir þeirra segja til um og 
hæfileikar þeirra nýtast best. 
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Á sama hátt og með sömu viðmið að leiðarljósi þarf líka að huga að því 
hver sé tilgangurinn og hver markmiðin séu með því að nota tæknina í 
kennslu?  

4.4 Upplýsingatæknin 
Hver er tilgangurinn og hver eru markmiðin með því að nota tæknina í 
kennslu? Hvað er það sem gerist þegar að nemendur læra með tækninni 
og getur tæknin orðið vitsmunalegur félagi nemenda? Þetta eru 
spurningar sem Jonassen og fleiri (1999) hafa haldið á lofti. Vert er að 
skoða þær spurningar og reyna að finna svörin við þeim. En það er 
kannski ekki nóg að skoða tæknina sem slíka og hvað liggur að baki 
henni. Það er eitthvað sem drífur hugann áfram, þegar hann er að búa til 
eitthvað nýtt. Það er sköpunargáfan. Sternberg (2003) hefur velt því fyrir 
sér hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á sköpunina. 

4.4.1 Kenningar og hugmyndir Jonassen 

David H. Jonassen og fleiri (1999) hafa velt fyrir sér hlutverki tækninnar sem 
tækis í höndum nemenda. Þeir líta á tæknina sem tól til stuðnings eða 
dýpkunar á hugarstarfi í anda hugsmíðahyggju. Í tækninni felast verkfæri 
sem við getum beitt, þurfum að læra að vinna með. Nemendur læra með því 
að hugsa um það hvað þeir eru að gera eða gerðu, hugsa um það hvað þeir 
trúa á, hugsa um það sem aðrir hafa gert og trúa á, hugsa um þá aðferð - ferli 
(e. process) sem þeir nota – þeir hugsa (Jonassen o. fl., 1999, bls. 2). 

Jonassen og samstarfsmenn hans setja fram fimmhyrning sem sýnir 
vel fimm lykilþætti í námi í anda hugsmíðahyggju. Þeir hafa allir tilgang 
og eru tengdir hver öðrum: 

Virkni 

Vilji Uppbygging 

Samhengi Samvinna 
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 Virkni (e. manipulative/observant learning) Þegar hugað er 
að virkni má segja að nám sé náttúrulegt atferli og aðlögun að 
mannlegum veruleika. Þegar nám fer fram þarf nemandinn að 
sýna áhuga og virkni, annars á sér ekki stað neitt nám 

 Uppbygging (e. constructive learning) Virkni í námi er 
nauðsynleg en ekki fullnægjandi fyrir nám sem á að þjóna 
tilgangi. Nemendur verða að tengja nýja þekkingu fyrri 
reynslu. Þeir endurspegla í verkum sínum eftirtektarsemi í 
náminu og í kennslunni sem fer fram. Þannig byggist þekking 
upp smám saman 

 Vilji (e. intentional learning) Öll hegðun mannsins stefnir að 
einhverju markmiði. Það þýðir að allt sem við gerum er til að 
að uppfylla einhver markmið. Markmiðin geta verið einföld 
eins og að seðja hungur. Í skólastarfi og námi er nauðsynlegt 
að setja sér markmið svo nemendur sjái tilgang með því sem 
þeir eru að vinna og leitast við að meta árangur 

 Samhengi (e. contextual learning) Stærsta vitsmunalega 
syndin sem kennarar drýgja er að ofureinfalda hugmyndir til 
þess að koma þeim til nemenda og smita nemendur og ýta 
undir áhuga. Þeir taka hugmyndir úr þeirra náttúrulega 
umhverfi en allir hlutir þurfa samhengi. Það er ekki nóg að 
læra hlutina utanbókar og skilja síðan ekki um hvað þeir 
snúast. Þess vegna þarf að taka tillit til umhverfisins og tengja 
viðfangsefnin eins og hægt er flóknum veruleikanum 

 Samvinna (e. collaborative learning) Öll mannanna verk eru 
byggð á einhvers konar vinnu og námi. Uppbygging 
þekkingar verður öflugust þegar menn vinna saman og reyna 
að leysa vandamál. Samvinna í skólastarfi er því nauðsynleg. 
Hún er kannski nauðsynlegri nú en áður fyrr vegna þess að 
tæknin er í stöðugri framþróun. Samvinna og samneyti 
nemenda er til að styrkja það sem verið er að gera hverju 
sinni. Það koma fram nýjar hugmyndir og nemendur læra 
hver af öðrum (Jonassen o. fl., 1999, bls.8–11; Bruner, 1996, 
bls. 19 um samvinnuna) 

Farnar hafa verið mismunandi leiðir í skólastarfi við að innleiða nám 
sem lýtur að upplýsingatækni og miðlun. Fyrst voru sérstakir 
tæknikennarar sem kenndu á tæknina en núna eru margir kennarar sem 
nota tæknina beint í kennslu, bæði með því að nýta hana sjálfir og með 
því að láta nemendur nota tæknina, t.d. til þess að finna ákveðið efni á 
Netinu en einnig með því að hanna og fást við verkefni með tækjum 
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upplýsingatækninnar. Þannig verður tæknin hluti af almennu skólastarfi 
en ekki endilega sérstök eining í skólastarfinu. Þegar upplýsingatækni er 
innleidd í skólastarf, þarf að huga að því hvernig það er gert og þá þarf að 
gæta þess að tæknin er meira en vélbúnaðurinn. Undir tæknina falla 
einnig hönnun og það umhverfi sem móta tækninotkun nemandans. Í 
tækninni felast einnig beiting tækninnar og aðferð til að taka þátt í námi, 
svo sem vitsmunalegar námsaðferðir (e. cognitive learning strategies) og 
vitsmunafærni (e. cognitive thinking skills). Námið getur farið fram í 
hvaða umhverfi sem er eða skilgreindu námsumhverfi, þar sem nemendur 
geta verið virkir þátttakendur og tekið þátt í uppbyggilegu (e. 
constructive), ráðgerðu (e. intentional), veruleikamiðuðu (e. authentic), 
samvinnumiðuðu (e. cooperative) námi. Slíkt nám er ekki einfalt að setja 
á laggirnar og fellur ekki alltaf í skýra farvegi. Upplýsingatækni styður 
nám, þegar beiting hennar uppfyllir námsþarfir. Nám stutt 
upplýsingatækni eða um upplýsingatækni ætti að virka sem vitsmunaleg 
verkfærakista sem gerir kleift að byggja upp stærri og þýðingameiri 
reynslu og þekkingu, eflir persónulega túlkun á eigin reynslu og 
umheiminum. Slík verkfærakista þarf að koma að gagni við þau 
vitsmunalegu viðfangsefni sem námið krefst hverju sinni. Nemendur og 
tækni ættu að vera vitsmunalegir félagar í námsferlinu, þar sem ábyrgð 
eða þungi í náminu liggur hjá þeim aðilanum sem skilar mestum árangri 
eftir því við hvað er fengist (Jonassen o. fl., 1999, bls. 12–13). 

Ef nám um upplýsingatækni og miðlun er notað sem stuðningur við 
annað nám, þá verður það ekki notað sem einfaldur flutningsmiðill eða 
einhvers konar aukageta og gulrót, heldur ætti að nota það til að efla 
hugarstarf og uppbyggingu þekkingar. Til þess að vinna markvisst að því 
að koma á námi eða kennslu sem lýtur að upplýsingatækni og miðlun eru 
nokkrir þættir sem vert er að hafa í huga: 

 Nám stutt upplýsingatækni ætti að styðja við uppbyggingu 
þekkingar 

o með því að gefa hugmyndum nemenda gaum, endurspegla 
hugmyndir þeirra, skilning þeirra og gildi 

o með því að láta nemendur byggja þekkingargrunna með 
hjálp margmiðlunar  

 Tæknin getur verið upplýsingamiðill til að kanna þekkingu og 
styrkja uppbyggingu náms og þekkingar (e. learning by 
constructing) 
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o með því að veita aðgang að nauðsynlegum upplýsingum 
o með því að bera saman sjónarhorn, skoðun og heimssýn 

 Tæknin getur myndað samhengi um og stutt við nám sem 
byggir á virkni nemenda (e. learning by doing) 

o með því að líka eftir þýðingarmiklum viðfangsefnum úr 
raunheimi og ýta undir þau 

o með því að gefa mynd af skoðunum, sjónarmiðum, 
ágreiningi og sögum annarra 

o með því að fá nemendum vel afmörkuð og viðráðanleg 
viðfangsefni að glíma við eða rýna, skapa þeim 
viðráðanlegt rými til að glíma við vandamál 

 Nám stutt tækni getur verið félagslegt tæki til að láta 
nemendur læra af mótsögnum og andstæðum sjónarmiðum  
(e. learning by conversing): 

o til að vinna með öðrum 
o með umræðum, rökræðum og viðleitni til að komast að 

félagslegri niðurstöðu í samfélagi við aðra 
o til að halda uppi orðræðu þekkingarleitar og uppbyggingu 

þekkingar í þekkingarsamfélagi 

 Tæknin getur verið vitsmunalegur félagi til að styðja við nám 
byggt á ígrundun (e. learning by reflecting) 

o með því að hjálpa nemendum að segja frá því hvað þeir 
kunna og setja það skýrt fram 

o með því að hjálpa nemendum að koma fram og segja hvað 
þeir hafa lært og hvernig þeir fóru að því að læra það 

o með því að hjálpa nemendum að fást við innri 
samningagerð og inntak merkingar 

o með því að byggja upp persónulega framsetningu og 
túlkun 

o með því að styrkja ígrundun og umhugsun (Jonassen o. fl., 
1999, bls. 12–14) 

Af þessu má sjá að tæknina og nám um hana er hægt að nýta í 
skólastarfi og með því má styðja það nám sem þegar er stundað í skólum. 
Tæknina má nota til að nálgast námsefni með ýmsum hætti. Einnig getur 
tæknin eflt leikni nemenda í hugsun um námsefnið, t.d. þegar nemendur 
þurfa að fást við og túlka efni í nýjum miðli. Tæknin veitir tækifæri til að 
vinna með námsefni og túlka á margvíslegan hátt í nýjum miðli. 
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Nemendurnir læra á tæknina meðan þeir eru að leysa verkefnin og getur 
hópavinna verið góð leið til að standa að þeirri vinnu. Þá miðla nemendur 
einnig sín á milli því sem þeir kunna í tæknimálum og fást við annað 
námsefni um leið. Endurgjöf og gagnrýni, bæði á námsefnið og 
tækniútfærsluna, verður hluti af verkefnavinnunni. Þeir læra þá samvinnu, 
tillitsemi og aðra hliðarsprota sem fylgja samvinnuverkefnum. Þessi 
útfærsla á námi um upplýsingatækni spyrðir því saman marga þætti 
skólastarfsins (Jonassen o. fl., 1999, bls. 13–14). 

Þegar unnið er með tækni í skólastarfi þarf að huga að því að tækni er 
meira en vélbúnaður. Í tækninni felst tenging við nám og umhverfi þess. Í 
tækninni getur einnig falist leið til að breyta kennsluaðferðum. Tæknin 
getur ennfremur fengið nemendur til að vera virkari í námi, t.d. fengið 
nemendur til að yfirfæra það sem þeim er kennt eða þeir lesa í bókum og 
setja fram í öðrum miðlum. Þá er nemandinn bæði að læra nýtt efni og 
túlka það á sinn hátt með því að setja það í nýjan búning. Tæknin styður 
við fjölbreyttar námsaðferðir og kemur til móts við margs konar 
námsþarfir nemenda. Það eru notaðar margar leiðir til þess að kenna 
nemendum að vinna í og með tækniumhverfinu. (Jonassen o. fl., 1999, 
bls. 12–13). Tækni og síðar margmiðlun á sér langa og athyglisverða 
sögu í kennslu og menntun. Meðal annars var miðlað með krít á töflu og 
skyggnum og tjaldi, segulbandstækjum og kvikmyndasýningum. Þessi 
tækni byggðist að jafnaði á því að það var kennarinn sem stýrði tækninni. 
En tölvur nú hafa náð mikilli útbreiðslu í skólastarfi og færa með sér 
samspil miðlunarþátta á borð við texta, hreyfingu, hljóð og mynd auk 
þess sem þær geta brugðist við notendum, byggt miðlun á gagnvirkni þar 
sem notandi á val um viðbrögð, kosti og leiðir. Gagnvirk margmiðlun 
býður upp á nýjar leiðir í námi, þar sem nemendur þurfa að vinna saman 
og eiga samskipti á menntagrunni sem vex fram með hjálp tækninnar (e. 
educational communication) (Jonassen o. fl.1999, bls. 86–88). 

4.4.2 Hugmyndir Sternberg 

Hugmyndir Robert Jeffrey Sternberg (2003) um sköpunargáfuna er vert 
að skoða en hann veltir fyrir sér hvað sé sköpunargáfa og hvernig hún 
þróast? Sternberg (2003) talar um að einföld hugmynd geti leitt af sér 
sköpunargáfu sem verður ákvörðun um að skapa eitthvað. Þetta er 
spennandi að skoða í ljósi þess að nemendur í Bláskógabyggð eiga 
samkvæmt hugmyndum um átthagafræði, sem hér er lagt upp með, að fá 
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ákveðinn ramma til að vinna eftir en eiga að útfæra efnið á sinn eigin hátt 
og skapa eitthvað nýtt. Annað hvort með því að fara í fortíðina, nútíðina 
eða spá í framtíðina og segja sína sögu með sínum hætti í gegnum 
upplýsingatæknina. Þegar hugað er að sköpuninni er gott að hafa í huga 
hugmyndir Gardners um greindirnar og hugsa um það hvernig þær geta 
tengst sköpunargáfunni á hverri greind fyrir sig. 

Sternberg skiptir ákvörðuninni um sköpunina í þrjá hluta: 

 ákvörðunina um að vera skapandi 
 ákvörðunina um hvernig maður virkjar sköpunargáfuna 
 hagnýtinguna af þessum ákvörðunum 

Það þarf að ná leikni í að skapa og sú leikni (e. the creativity – 
relevant skills) felur í sér: 

 hugrænan stíl sem skiptir máli og hefur í för með sér stjórn á 
eigin lífi og er samofinn vitsmunaþroska í gegnum 
verkefnalausnir 

 vitneskju um þekkingarleit fyrir framleiðslu nýstárlegra 
hugmynda, svo sem að reyna að nálgast andstætt innsæi 

 vinnustíll einkennist af einbeittri áreynslu, hæfni til að setja til 
hliðar vandamál og miklum krafti 

Það er samfella eða samrennsli (e. confluence) í sköpuninni. Hún 
helgast af fimm þáttum í fari einstaklingsins: 

 þekkingu 
 hugsunarferlum 
 hvatningu 
 persónuleika 
 umhverfi 

Víkjum þá að sköpunarferlinu sjálfu. Þegar að sköpunarferlið er 
skoðað í heild má segja að það sé hægt að taka mismunandi tegundir af 
ákvörðunum til að vera skapandi. Þetta er mikilvægt í ljósi þess að 
bakgrunnur nemenda er afar misjafn og það þarf að taka tillit til hvers og 
eins, hvað hann getur og hvað hann kann (Aðalnámskrá grunnskóla. 
Almennur hluti, 2006, bls. 9). Gardner gengur, eins og fram kom hér á 
undan, út frá því að fólk búi yfir mismunandi greindum og að 
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hæfileikarnir liggi í ákveðinni greind eða greindum umfram aðrar. 
Nemendur sem eiga að fjalla um eigið umhverfi geta því gert það svolítið 
út frá eigin forsendum og upplifunum. Hver og einn getur valið það sem 
vekur áhuga hans og þar með er hægt að virkja þá greind sem er sterkust í 
hans fari (Armstrong, 2001). Sköpunarkrafturinn er þá virkjaður. Með því 
að virkja hann og ná fram virkni (e. manipulative/observant) og áhuga fer 
fram nám (Jonassen o. fl., 1999, bls. 8–11). 

Ef litið er til Bruners þá segir hann að verkfærin sem einstaklingum 
eru gefin geri notandann að spegilmynd samfélagsins. Raunveruleikinn er 
búinn til, en ekki fundinn, með verkfærakistu hefða og menningar, á því 
hvernig við hugsum (Bruner, 1990). Þannig má tengja sköpunarkraftinn 
hjá Sternberg og hugmyndir Bruners saman. 

Hér hefur verið talað um einstaklinginn og ekki gerður greinamunur á 
barni og fullorðnum. Þegar litið er á fullorðin einstakling sem hefur 
safnað í reynslubanka, geymir hann bjargirnar sem hann býr til til síðari 
tíma (Merriam o. fl., 2007). Þetta ætti að nýtast kennurum til þess að 
aðstoða nemendur í sköpunarferli sínu með því að kenna þeim og sýna 
hvaða möguleikar eru í tækniheiminum. En um leið eru kennararnir sjálfir 
að takast á við tæknilegar nýjungar í skólastarfinu, eins og t.d. að setja 
margmiðlunarefni út á Netið. 

En sköpunarferlið og útkoman úr því er ekki það eina sem þarf að huga 
að það, þarf einnig að taka mið af því að í viðfangsefnunum, sem nemandinn 
fær, felist hvatning til að leita lausna og leiðbeina nemendum við öflun 
þekkingar (Thoman, E. og Jolls, T., 2005, bls. 7). Það er mikilvægt að 
nemendur skilji eðli og uppbyggingu mismunandi miðla. Það þarf að kenna 
þeim að vera læsa á þá. Ef þeir skilja uppbyggingu miðilsins sem þeir vinna 
með má ætla að efnið sem er búið til og birt eigi möguleika á að nýtast í þeim 
miðli, t.d. á Netinu. Allt þetta spilar því saman; þekkingin á sköpunar-
kraftinum, miðlalæsið og kenningar fræðimannanna. 

4.5 Samantekt: Kenningarnar, upplýsingatæknin  
og ferli sköpunar 

Þegar kenningar fræðimanna, upplýsingatæknin og ferli sköpunnar eru 
skoðaðuð í samhengi, er hægt að sjá með þeim samhljóm. Kenningar 
fræðimannanna eru undirtónninn, grunnurinn sem byggt er á. 

Það þarf að skoða hlutina í samhengi allt frá því að hugmynd að 
verkefni kemur upp og þar til það er framkvæmanlegt. Lykilpersónan í 
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því að verkefni geti orðið að veruleika er skólastjórinn/skólastjórnendur. 
Þeir þurfa að huga að umgjörðinni þ.e.a.s að leggja línurnar og huga að 
ytri þáttum eins og t.d. fjármagni og slíku. Leiðarljós þeirra ætti að vera 
sú stefna sem skólinn hefur skapað sér og að finna nýjum verkefnum 
farveg innan hennar. Þess vegna er verkefni eins og Átthagafræði 
Bláskógabyggðar áskorun á skólastjórnendur að taka afstöðu til nýrra 
hugmynda sem lúta að starfi skólans og ákveða hversu stóran sess 
verkefnið á að skipa í skólastarfinu. 

Hvað grunnskólakennarann og aðra starfsmenn skólans varðar, þarf 
hvatinn til þess að læra nýja hluti að koma innan frá einstaklingnum, hann 
þarf að geta greint hagkvæmnina í því að læra nýja hluti og að geta nýtt 
sér þá í starfi. Fullorðnir verða að vita hvers vegna þeir eru að læra 
ákveðna hluti. Það er ekki hægt að drífa af eitt námskeið fyrir starfsfólk 
og láta þar við sitja. Endurmenntun er langtímamarkmið, sameiginlegt 
verkefni skólastjórnenda og starfsfólks. Ýmsar leiðir er hægt að fara í 
endurmenntun starfsfólks. Hægt er að mynda lestrarhópa eða vinnuhópa 
þar sem starfsfólk fer saman í gegnum námsefni og reynir að nýta það. 
Það er einnig hægt að setja upp tveggja manna teymi kennara þar sem 
kennarinn og kennarinn með sérþekkinguna vinna saman. Þannig lærir 
almenni kennarinn smám saman af sérfræðingnum uns hann er 
sjálfbjarga. Þá er hægt að setja upp námskeið fyrir starfsfólk þar sem það 
fær grunnkennslu í byrjun og á síðan að geta bjargað sér sjálft í ákveðinn 
tíma og fær þá síðar annað námskeið til að skerpa á hlutunum. Í 
milllitíðinni hefur starfsfólkið aðgang að námskeiðskennaranaum. Þá er 
einn möguleikinn enn til og það er að starfsfólk stundi sjálfsnám en það 
krefst bæði mikils sjálfsaga, mikils tíma og nokkurrar grunnþekkingar. En 
hvaða leið sem er valin er grunnurinn hjá fullorðnum sá að hvatinn til 
náms þarf að koma innan frá og þá eru allir vegir færir í endurmenntun 
starfsfólksins. Þegar að ferli endurmenntunar er hafið þá flyst sú þekking 
innan skólans yfir til nemendanna. Nemendurnir eru þá í forgrunni. 

Það þarf að huga að því hverjar þarfir nemenda eru þegar að nýtt 
námsefni er lagt fyrir nemendur og athuga hvað komi þeim best til 
framtíðar. Það þarf einnig að huga að því hvaða leiðir eru vænlegastar til 
árangurs. Það þarf að huga að getu og þörfum einstaklingsins, sem og 
áhugasviðum hans. Það eru einkum þrír fræðimenn, Bourdieu, Bruner og 
Gardner, sem hafa haft áhrif á höfundinn. Þeir eiga það allir sameiginlega 
að taka mið af því hvaðan fólk kemur og hvaða hæfileikar liggja að baki. 
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Einnig sjá þeir allir möguleika nemandans til að nýta sér eigin hæfileika 
og fella að eigin umhverfi. 

Bourdieu leggur áherslu á að menning og menntun hafi svipaða 
tilhneigingu og fjármagn til að safnast saman og að þann auð þurfi að 
ávaxta. Vettvangurinn sem Bourdieu talar um er þar sem einstaklingurinn 
lifir í afmörkuðum hluta samfélagsins. Það fer eftir því hvar einstak-
lingurinn býr hvaða myndir þessi hugtök, vettvangurinn og auðurinn, taka 
á sig. Nemendur sem safna saman upplýsingum og fróðleik um eigið 
samfélag og nýta hugmyndirnar gera hugtök Bordieu að veruleika. En til 
þess að hugmyndirnar verði að veruleika þarf að hafa í huga mikilvægi 
menntunar. 

Hugmyndir Bruners eru þær að einstaklingurinn fer úr einum 
reynsluheimi í annan. Hann nýtir sér þau „verkfæri“ sem hann hefur 
tileinkað sér. Nemendur nýta sér einnig að hjálpa hver öðrum og læra 
hver af örðum. Þeir geta einnig nýtt sér þekkinguna sem til er í 
samfélaginu. Þannig skiptir hjá Bruner bæði máli að reynslan er dýrgripur 
sem þarf að nota og varðveita í senn sem og að samfélagið sem 
einstaklingurinn býr í er uppspretta þar sem hægt er að safna saman því 
sem maður lærir í „verkfærakistuna“ og reynslubankann. 

Reynslubankinn er ekki einsleitur, það er hægt að safna í hann með 
mismunandi aðferðum. Gardner setti fram að fólk hefði mismunandi 
greindir sem það nýtti sér. Að einstaklingurinn nýtti mismunandi svið til 
þess að tileinka sér hlutina. Með því að tefla saman einstaklingum með 
mismunandi hæfileika er einnig verið að nýta hugmyndir félagslegrar 
hugsmíðahyggju um samvinnu. 

Samhljómurinn er, má því segja, að umhverfið og lærdóminn sem má 
draga af því að búa þar er hægt að safna saman í einhvers konar 
verkfærakistu, verkfærakistu sem geymir þekkingu sem safnað er saman 
út frá mismunandi forsendum, mismunandi hæfileikum. En til þess að 
nýta alla þessa reynslu og uppsöfnuðu þekkingu sem einstaklingurinn er 
búinn að viða að sér er ekki úr vegi að nýta nútímatækni. 

Þegar að Jonassen og félagar veltu fyrir sér hvernig best væri að kenna 
nútímatækni, þ.e.a.s. upplýsingatækni, þá settu þeir fram myndrænan 
fimmhyrning sem sýnir vel lykilþætti í námi. Allir þættirnir, virknin, 
uppbyggingin, viljinn, samhengið og samvinnan hafa tilgang og eru 
tengdir hver öðumm. Tæknin veitir nemendum tækifæri til að vinna 
námsefni og túlka á mismunandi hátt; þar tengjast greindir Gardner 
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hugmyndum Jonassens og félaga. Jonassen segir einnig að tæknin styðji 
fjölbreyttar námsaðferðir og námsþarfir nemenda. Í gegnum þær 
hugmyndir má finna samhljóm í hugmyndum Gardners, um greindirnar 
og hugmyndum Bruners um „verkfærakistuna“. 

Það gerist ekkert af sjáfu sér, það þarf að huga að sköpunargáfunni 
þegar að nemendur eiga að búa til eitthvað nýtt. En hvernig fær nemandi 
hugmyndir? Yfirleitt fá nemendur ramma til að vinna útfrá, ramma sem 
kennarinn setur þeim og þeir þurfa að vinna innan hans. Innan þessa 
ramma þurfa nemendur að virkja sköpunarkrafta sína. Þegar hugmyndir 
Sternbergs um sköpunargáfuna og hvernig hún er virkjuð er skoðuð má 
sjá að það er samrennsli í henni. Það byggir á þekkingu, hugsunarferlum, 
hvatningu, persónuleika og umhverfi nemandans. Þetta er mikilvægt í 
ljósi þess að bakgrunnur nemenda er afar misjafn og það þarf að taka tillit 
til hvers og eins, hvað hann getur og hvað hann kann (Aðalnámskrá 
grunnskóla. Almennur hluti, 2006, bls. 9). 

En hvernig á að koma öllum þessu hugmyndum fræðimannanna í 
framkvæmd? Hvernig er hægt að samræma allar þessar hugmyndir og 
þarfir? Með þessum hugmyndum sem hér hafa verið kynntar má segja að 
skólastofan breytist úr því að vera geymsla þekkingar í að vera eins konar 
tjald sem er nemendum afdrep og samkomustaður þegar þeir fara út og 
kanna, spyrja, reyna og uppgötva. Í stað þess að troða þekkingu í 
nemendur verður hlutverkið meira að hvetja og leiðbeina nemendum í 
öflun þekkingar í greininni. Viðfangsefnin þurfa að taka mið af því að í 
þeim felist hvatning til að leita lausna og leiðbeina nemendum í öflun 
þekkingar. 
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5 Lykilhugtök 

Þegar hugað er að því fyrir hvað verk stendur þarf að greina hugtök, hafa 
hugtökin skilgreind. Með því að skilgreina hugtök er leitast við að tryggja 
að þeir sem nota hugtökin skilji þau á sama hátt. Þegar að höfundur veltir 
fyrir sér hvaða hugtak eða hugtök hann á að nota liggur beinast við að 
skoða það sem til er í tungumálinu og nær yfir það sem hann er eða ætlar 
að gera. Hugmyndin í þessu verki er að fá nemendur í grunnskóla, hér 
Grunnskóla Bláskógabyggðar, til að líta í kringum sig og skoða eigið 
umhverfi í víðasta skilningi þess orðs. Áður fyrr var til í barnaskólum 
námsgreinin átthagafræði, sett saman út námsgreinum sem hétu áður 
saga, félagsfræði og landafræði. Í dag er samheitið yfir þessar greinar 
samfélagsfræði. 

5.1 Átthagafræði 
Átthagafræði er gamalt og gegnsætt orð. Samkvæmt Ritmálssafni 
Orðabókar Háskólans kemur orðið átthagafræði fyrst fram á prenti 1945 í 
Helgafelli, Tímariti um bókmenntir og önnur áhugamál. (Orðabók 
Háskólans, e.d.). Íslensk orðabók skilgreinir orðið átthagafræði sem 
„námsgrein þar sem nemendur læra um nánasta umhverfi sitt“ (Íslensk 
orðabók, 2002, bls. 79) og umhverfi er skv. sömu bók „grennd, nágrenni, 
landslag í nágrenni e-h, kringum e-ð, náttúrufyrirbæri í ljósi mannlegra 
athafna og verknaðar, kringumstæður eða aðstæður manns, andlegar og 
efnalegar aðstæður sögupersóna í skáldverki, félagslegar aðstæður, 
náttúrulýsingar o.s.frv.“ (Íslensk orðabók, 2002, bls. 1639). Með hliðsjón 
af þessum orðaútskýringum orðabókarinnar í þessu samhengi má velta 
fyrir sér spurningum tengdum sveitarsamfélaginu Bláskógabyggð eins og, 
hver erum við? Hvaðan komum við? Hver er saga okkar? Hvað eigum 
við sameiginlegt? Hvert stefnum við? Hvernig hafa náttúruöflin, sagan, 
samfélagið mótað okkur? Þetta eru allt áleitnar spurningar sem vert er að 
hafa í huga þegar að nemendaverkefnin eru samin. Leita þarf leiða til þess 
að nemendur grunnskólans skilji og þekki umhverfi sitt - það umhverfi 
sem þeir byggja. 

Hér áður fyrr var kennd átthagafræði í skólum. Í dag eru hugtökin 
umhverfismennt og grenndarkennsla yfirleitt notuð um það að kanna og 
skilja umhverfið í kringum sig. 
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Hugtakið umhverfismennt er ekki til í íslenskri orðabók sem gefin var út 
2002. Hugtakið finnst í lokaskýrslunni Staðardagskrá 21 á Íslandi sem gefin 
var út í desember 2000 en þar er talað um umhverfimennt í skólum (Stefán 
Gíslason, 2000, bls. 39) en ekki er hugtakið skilgreint né útfærsla á því 
hvernig á að standa að umhverfismenntuninni í skólum. Skv. Ritmálssafni 
Orðabókar Háskólans er til heimild um hugtakið umhverfismennt í 
Sveitarstjórnarmálum frá 1991 (Orðabók Háskólans, e.d.). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 er umhverfismennt gerð ítarleg 
skil og er þá sett í flokk með náttúrufræðinni (Aðalnámskrá grunnskóla. 
Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). Í námskránni er hugtakið ekki 
skilgreint heldur sagt að það sé hluti af námsþættinum Að búa á jörðinni 
en þar er átt við hreinleika vatns, flokkun úrgangs, umhverfisvernd og 
náttúruvá í heimabyggð (Aðalnámskrá grunnskóla. Náttúrufræði og 
umhverfismennt, 2007, bls. 8). Með hliðsjón af þeirri áherslu á 
umhverfisgæði sem fylgir þessu hugtaki þykir höfundi það ekki eiga vel 
við um þetta verkefni. 

Grenndarkennsla er eitt af þeim hugtökum sem hafa bæst við 
orðaforða Íslendinga. Þetta hugtak er ekki að finna í Íslensku orðabókinni 
frá 2002 en svo virðist sem hugtakið og skýring á því komi fyrst fram á 
prenti um 2000 þar sem Bragi Guðmundsson (2000, bls. 51) segir að gera 
eigi nemendur læsa á nánasta umhverfi sitt bæði landfræðilega, 
náttúrufræðilega og menningarlega. Nýta eigi nánasta umhverfi auk 
byggðasögunnar til að flétta saman í eina heild atriðum úr náttúru- og 
landafræði, sögu, bókmenntum, listum, jarðfræði o.s.frv. Út frá því 
viðfangsefni megi svo víkka sjóndeildarhringinn og líta til fjarlægari 
staða. Þessa nálgun og framkvæmdina í skólunum telur hann eðlilegast að 
kalla grenndarnám eða grenndarkennslu og verður stuðst við þá 
skilgreiningu hér. Þá kemur hugtakið grenndarkennsla einnig fyrir í 
meistaraprófsverkefni Eyglóar Björnsdóttur, Á heimaslóð. (Eygló 
Björnsdóttir, 2003). 

Í grein Eyglóar (2005) ræðir hún um hvernig þróunin hefur verið á 
hugtakanotkuninni á orðunum umhverfi og umhverfismennt í gegnum 
tíðina. Þar veltir hún einnig upp spurningunni „hver er þá munurinn á 
umhverfismennt og grenndarkennslu ef um einhvern mun er að ræða? 
Það er skoðun mín að grenndarkennsla og umhverfismennt séu skyld 
hugtök, greinar á sama meiði. Segja má að einungis sé um mismunandi 
túlkun eða blæbrigðamun að ræða“ (Eygló Björnsdóttir, 2005). 
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Eftir skoðun á þessum hugtökum og merkingu þeirra er niðurstaða 
höfundar að nota hugtakið átthagafræði um það verkefni sem hér er 
unnið. Rök höfundar eru sú að í sveitasamfélagi eins og hér um ræðir, 
Bláskógabyggð, virðist hugtakið þekktara en grenndarkennsla og 
umhverfismennt. Eins og áður sagði var haldið námskeið í átthagafræði í 
sveitinni árið 2002 og þar voru bæði foreldrar og afar og ömmur 
barnanna sem eiga að vinna verkefnin á vefnum. Hugtakið er því þekkt í 
sveitarfélaginu Bláskógabyggð og þegar að nemendur þurfa að leita 
upplýsinga heima fyrir má ætla að þar gæti meiri skilnings en ef gripið 
væri til annarra hugtaka eða orðanotkunar. Það er líka gaman að halda í 
gamlar hefðir og merking orðsins hefur ekki breyst í áranna rás. 

Nemendaverkefni um átthagana fær merkingu þegar það er fellt að 
reynslu nemandans. Reynslan er ólík og merkingin sem verkin fá er háð 
upplifun og reynslu hvers og eins. Skólinn getur ekki gengið út frá því að 
nemendur hafi allir sömu reynslu og upplifun af því sem gerist í kringum 
þá þó svo að þeir búi í sama sveitarfélagi. Ræturnar liggja líka í 
reynsluheimi fjölskyldunnar og einnig þar lítur hver og einn heiminn 
sínum augum. Í grunnskólalögunum frá 2008, 2. grein um markmið 
kemur fram skýrt svigrúm til þess að koma til móts við þennan mun. Með 
því að „grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni 
þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og 
sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, 
umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta 
sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni 
til menntunar og þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði 
og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við 
aðra“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hlutverk skólans er samkvæmt þessu að veita nemendum aðstöðu, 
tækifæri og þjálfun til þess að efla með sér margs konar færni og skoða 
eigið umhverfi á eigin forsendum. Skólinn getur gegnt lykilhlutverki 
hvað þetta varðar bæði fyrir fjölskyldu og nærsamfélag. 

5.2 Upplýsingatækni – upplýsingamennt 
Í þessu verkefni er leitast við að koma á fót og samþætta námsgreinar við 
upplýsingatæknina. Viðfangsefni grunnskóla sem lúta að upplýsingatækni 
hafa gengið undir ýmsum heitum. Námsgreinin sem nú er gjarnan kölluð 
upplýsinga- og tæknimennt hefur oft verið kölluð upplýsingatækni og 
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heitið eða hugtakið upplýsingamennt, gjarnan á vegum skólasafns, kemur 
víða fyrir í námskrám skóla. 

Hugtakið upplýsingatækni er skilgreint á UT-vefnum í bæklingi sem 
var gefinn út í tengslum við UT-daginn 2006: 

Upplýsingatækni (e. information technology) nær yfir vítt 
svið. Almennt er talað um upplýsingatækni sem það að beita 
viðeigandi tækni við gagnavinnslu. Með tækni er átt við 
tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni. Upplýsinga-
tækni er notuð í viðskiptalífinu, í iðnaði, í skólastarfi, við 
fjarnám, á heimilum, í stórmörkuðum og á bókasöfnum og 
upplýsingamiðstöðvum svo eitthvað sé nefnt. 

Upplýsingatæknin er grundvöllur upplýsingaþjóðfélagsins, 
tækni sem gerir fjarskipti og hraðvirka miðlun þekkingar og 
upplýsinga mögulega. Upplýsingatækni er ekki inntak eða 
markmið í sjálfu sér heldur forsendan og afar mikilvægt er 
að huga að því að innihald og gæði upplýsinga séu eins og 
best verður á kosið hverju sinni. (UT-vefurinn, e.d.a) 

Í bæklingi Menntamálaráðuneytisins Áræði með ábyrgð: Stefna 
menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, menningu og 
vísindum 2005–2008 er t.d. talað um að þróaðar verði kennsluaðferðir til 
að mæta námsmarkmiðum í aðalnámskrá um upplýsingatækni. Í sama 
bæklingi er talað um upplýsingalæsi. Í meistaraprófsritgerð Þuríðar Jónu 
Jóhannsdóttur frá 2001 (Þuríður Jóhannsdóttir, 2001) er talað um 
upplýsingatækni þegar rætt er um starf í grunnskólum. Þá er talað um 
upplýsingatækni í skólastarfi í meistaraprófsritgerð Eyglóar Björnsdóttur 
frá 2003 (Eygló Björnsdóttir, 2003) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla bæði frá 1999 og 2007 heita hlutarnir sem 
tilheyra upplýsingatækninni, Upplýsinga- og tæknimennt. Þar er gerður 
greinamunur á upplýsingatækni og upplýsingamennt. Upplýsingatæknin 
er það sem lýtur að tækninni sjálfri, þ.e.a.s. margmiðlunarefni, 
gagnabönkum, leitarvefjum og Netinu. Kjarninn í upplýsingamennt er 
upplýsingalæsi. Það er sú þekking og færni sem þarf til að afla, flokka, 
vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. 
(Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 7–8). 
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Þessa skilgreiningu hafði höfundur að leiðarljósi þegar hann samdi 
nemendaverkefnin í þessu verki. 

5.3 Samantekt, notkun hugtakanna 
Það er mikilvægt þegar að farið er af stað með verkefni sem þetta að 
ramma inn hugtökin sem verið er að nota. Þegar að höfundur hafði 
skoðað ýmis hugtök sem komu til greina við gerð þessa verkefnis var úr 
vöndu að ráða.  

Niðurstaðan varð sú að nota orðið átthagafæði frekar en annað vegna 
þess að í Bláskógabyggð er hugtakið þekkt og notað, einkum af eldra 
fólki. Það má því leiða líkum að því að þegar að nemendur þurfa að fá 
aðstoð hjá sveitungum sínum við heimildaaflanir, þá verði það 
auðveldara vegna þess að hugtakið er þekkt. 

Í verkefninu Átthagafræði Bláskógabyggðar er hugtakið 
upplýsingalæsi haft sem leiðarljós við gerð nemendaverkefnanna. Þar 
þurfa nemendur að velta fyrir sér hvernig þeir ætla að setja verkin sín 
fram eftir að hafa aflað gagna og metið þau og flokkað. 
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6 Hugbúnaður 

Þegar skólar fara að huga að því hvaða og hvers konar hugbúnað og forrit 
þeir vilja og ætla að nota, standa þeim a.m.k. þrír kostir í boði. Í fyrsta 
lagi að nota eingöngu séreignarhugbúnað, í öðru lagi að nota eingöngu 
frjálsan (e. free software) eða opinn hugbúnað (e. open source) og í þriðja 
lagi einhvers konar blöndu af báðum möguleikum. En hvað þýða 
hugtökin hugbúnaður, forrit, frjáls og opinn hugbúnaður? Hvaða 
möguleikar eru vænlegastir fyrir grunnskóla og hvers vegna? 

Reynsla höfundar er að þeir sem þekkja lítið til tölvumála henda illa 
reiður á hugtökum eins og hugbúnaður og forrit. Því er vert að skoða 
hvað orðabókin segir um þau. Í Íslenskri orðabók (2002) er hugbúnaður 
skilgreindur sem „tölvuforrit, einkum safn forrita t.d. stýrikerfi og 
ritvinnsla (e. software)“ (Íslensk orðabók, 2002, bls. 657) og í sömu bók 
er forrit skilgreint sem „röð skipanna sem tölva vinnur eftir, skrifuð á 
forritunarmáli“ (Íslensk orðabók, 2002, bls. 371). Forrit er með fastmótað 
ferli sem tölvan vinnur eftir. Í séreignarhugbúnaði er aðgangur að 
innviðum forritsins (kóðanum) lokaður og engu hægt að breyta. Í opnum 
hugbúnaði er kóðinn opinn og leyfilegt að fara í hann og laga forritið að 
eftir þörfum. Þá er opinn hugbúnaður (e. open source) „regnhlífahugtak 
yfir hugbúnað sem hægt er að dreifa án endurgjalds að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum“ (Sigurður Fjalar Jónsson, 2007a). 

Í þessu verkefni hér er leitast við að nota og kynna opinn hugbúnað 
vegna þess að grunnskólinn hefur úr mjög takmörkuðum fjármunum að 
spila til að kaupa hugbúnað. Einnig er efnahagur nemenda afar misjafn og 
því má ætla að það komi nemendum vel að kunna á slíkan búnað og vita 
að hann er til og hvernig er hægt að ná í hann og nýta. Því telur höfundur 
nauðsynlegt að kynna fyrir samstarfsfólki og nemendum hvaða 
möguleikar eru í stöðunni. Einnig að kenna þeim á opin hugbúnað af 
ýmsum gerðum. Það gæti minnkað bilið milli þeirra sem geta keypt sér 
hugbúnað og þeirra sem geta það ekki. 

6.1 Opinn hugbúnaður í skólastarfi 
Þegar hugað er að því hvaða hugbúnað á að nota í grunnskólastarfi er val 
um tvennskonar búnað, annars vegar séreignarhugbúnað sem ekki má 
nota nema kaupa til þess leyfi og hins vegar svonefndan opinn og frjálsan 
hugbúnað sem ekki krefst fjárútláta af hálfu notanda. Þá hafa höfundar 
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búnaðarins gert forritunarkóðann opinberan og aðgengilegan fyrir alla. 
Auk almennra nota er leyfilegt að aðlaga forritunarkóðann og 
betrumbæta. Séreignarhugbúnaður er aftur á móti háður ýmsum leyfum 
og kóðar eru ekki aðgengilegir (UT-vefurinn, e.d.b). 

Íslensk stjórnvöld hafa látið setja upp og reka UT-vefinn (e.d.c), vef 
um upplýsingatækni. Á vefnum kemur fram stefna stjórnvalda í þá veru 
að „stuðlað verði að því að nemendur í menntastofnunum landsins fái 
tækifæri til að kynnast og nota frjálsan hugbúnað til jafns við 
séreignarhugbúnað“ (Forsætisráðuneytið, 2008). 

Sigurður Fjalar Jónsson (e.d.) heldur úti eigin vefsetri, sfjalar.net, þar 
sem hann fjallar m.a. um ýmsa þætti í skólastarfi og þá einkum 
upplýsingatækni. Grein sem hann ritaði á vefsetrið sitt þar sem hann 
ræðir um og ber saman skýrslur sem voru gefnar út af sitthvorum 
aðilanum sem aðhyllast annars vegar opinn hugbúnað og hins vegar 
séreignarhugbúnað vakti höfund til umhugsunar (Sigurður Fjalar Jónsson, 
2007a). Hann ber lauslega saman þessar skýrslur og dregur fram það 
helsta sem ber á milli aðila. Höfundur las báðar skýrslurnar og er í 
aðalatriðum sammála Sigurði um niðurstöðurnar og túlkuninni á þeim. 
Þegar litið er til birtingar á niðurstöðum rannsóknar frá Microcoft, frá því 
í desember 2007 um notkun hugbúnaðar í skólastarfi kemur margt 
áhugavert fram. Rannsóknin var gerð í sex Evrópulöndum í 73 skólum á 
grunn- og framhaldsskólastigi. Rannsóknin var á viðtalsformi og 
markmið viðtalanna var að skilja hvernig skólar nýta upplýsingatæknina. 
Sér í lagi til að veita stuðning við rekstur skóla, kennslu og nám nemenda, 
þ.e.a.s. að kanna þarfir skólakerfisins. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 
eru að nemendum og kennurum finnst framleiðsla Microsoft vera 
auðveldari við að eiga og liggja ljósar fyrir hvernig á að nota þann búnað 
en opinn hugbúnað. Einnig sýnir rannsóknin fram á að nemendum og 
kennurum líst betur á að nota hugbúnaðinn frá Microsoft til daglegra 
athafna (Wipro Technologies, 2007, bls. 32). 

Hvað kostnaðarhliðina á notkun hugbúnaðarins varðar þá gáfu 
niðurstöður þessarar könnunar til kynna að hugbúnaðurinn frá Microsoft 
væri ódýrari en opni hugbúnaðurinn þegar litið var til eftirfarandi þátta: 

 Skólar sem nota Microsoft hafa ekki eins mörg vandamál að 
kljást við í hug- og vélbúnaði og þeir sem nota opinn 
hugbúnað 
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 Tæknileg vandamál frá Microsoft eru auðleysanlegri og það 
eru fjölbreyttari leiðbeiningar sem fylgja búnaðinum 

 Sérfræðingar frá Microsoft eru þjálfaðir og þeir eru ódýrari 
þegar þarf að kalla þá til  

 Þeir sem nota Microcoft – búnað þurfa að leggja út í 17% 
minni kostnað en hinir sem nota annan hugbúnað 

 Það kostar meiri fjárútlát fyrir þá skóla sem nota opinn 
hugbúnað að halda kerfum sínum við en hina sem nota 
Microsoft hugbúnað (Wipro Technologies, 2007, bls. vi) 

Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við þær sem bresku Becta-
samtökin (British Educational Communications and Technology Agency) fá 
út úr sinni rannsókn sem var gerð var í nokkrum breskum skólum árið 2005. 
Þar er skoðað hvernig opinn hugbúnaður er notaður og kostnaðurinn við það. 
Þetta er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem farið er í skóla og athugað 
hvernig opinn hugbúnaður er notaður. Þegar að kennararnir eru spurðir um 
kosti þess að nýta og nota opinn hugbúnað tala þeir um að almennt sé 
kostnaðurinn við að nota slíkan búnað minni en við séreignarbúnað. Einnig 
að staðreyndin sé sú að það sé hægt að hlaða slíkum búnaði niður hvar sem 
er, t.d. geta nemendur gert það sjálfir heima. Einnig virðist það ekki skipta 
máli þótt notaður sé opinn hugbúnaður í skólanum en séreignarhugbúnaður 
heima (British Educational Communications and Technology Agency, 2005, 
bls. 6–7). Nemendur segja að það sé auðveldara að nota opinn hugbúnað eins 
og StarOffice en þeim líki betur við Microsoft Office vegna virkninnar þar 
(British Educational Communications and Technology Agency, 2005, bls. 9) 

Þetta er umhugsunarvert en í ljósi þess sem kom fram í skýrslu 
Microsoft um að „meirihluti kennara okkar vilja Microsoft Office frekar 
en Open Office, í raun voru það aðeins tveir af kennurunum sem vildu 
opinn hugbúnað. Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Fyrst af öllu er 
Microsoft-hugbúnaður það sem þessir kennarar eru vanir að nota, það er 
grunnurinn frá því að PC-hugbúnaður varð vinsæll. Einnig hafa kennarar 
okkar tekið eftir því að það er einfaldara og auðveldara að nota 
Microsoft-hugbúnað“ (Wipro Technologies, 2007, bls. 24). 

Sennilega er þetta það sem málið snýst um, kennarar og nemendur 
þekkja best hugbúnaðinn frá Microsoft og nota hann þess vegna frekar en 
opinn hugbúnað. Ef litið er á það námsefni í upplýsinga- og tæknimennt, 
sem hægt er að nálgast hjá Námsgagnastofnun (Námsgagnastofnun, e.d.) 
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byggir það á séreignarhugbúnaði. Þar er nemendum ekki gefinn kostur á 
að læra á neitt sem tilheyrir opnum hugbúnaði.  

En hvert eiga þá skólastjórnendur og kennarar að leita, ef og þegar, 
þeir vilja kynna sér opinn hugbúnað og læra á hann? Ekki hefur höfundur 
eitt svar við þessari spurningu, heldur má benda á að til eru erlendis ýmis 
samtök sem halda úti vefsíðum með slíkum búnaði og upplýsingum um 
það. Þar má nefna t.d. bandarískt vefsetur; The Open Source Education 
Foundation (e.d.) með gagnlegum upplýsingum um alls konar opinn 
hugbúnað. Einnig er til vefsetur þar sem samtökin SchoolForge´s, (e.d.) 
safna saman alls konar þekkingu og fræðslu um opinn hugbúnað. 
Samtökin eru óháð samtök sem berjast fyrir að nota og þróa opinn 
hugbúnað. Það má segja að þessi vefsíða sé gullnáma fyrir þá sem hafa 
áhuga á að vinna með slíkan hugbúnað. Þá er einnig til breskt vefsetur, 
Open Source Schools (e.d.) þar sem hægt er að skiptast á upplýsingum 
um opinn hugbúnað. Markmið með setrinu er að hjálpa fólki til að átta sig 
á hvort opinn hugbúnaður geti boðið upp á ávinning fyrir nám, kennslu, 
þátt nemenda og foreldra. Þá er einnig til fjórða vefsetrið sem Special 
Interest Group on Open Source Software for Education in Europe (Open 
Source Software for Education in Europe, e.d.) halda úti. Þetta eru 
samtök þar sem maður þarf að gerast meðlimur til þess að hafa fullan 
aðgang að því efni sem er í boði. 

Þegar þessar síður eru skoðaðar má sjá að það er til þó nokkuð af efni, 
efni sem er misvel unnið og jafnvel óunnið. Það er því nánast ógjörningur 
að fylgjast með öllu sem er að gerast í heimi upplýsingatækninnar. Þó má 
benda á að tölfræðin gefur vísbendingar um það hvað er skoðað oftast og 
hvað er vinsælast hverju sinni. Það gæti gefið vísbendingar um nytsemi 
hugbúnaðarins og verið það leiðarljós sem gott er að fara eftir þegar fólk 
er að feta sín fyrstu spor inn í þennan heim opins hugbúnaðar. Í 
Netlugreininni Opnar lausnir eftir Sigurð Fjalar Jónsson (2007a) segir 
hann; „Í stuttu máli má segja að frjáls og opinn hugbúnaður sé ekki 
lengur sá forvitnilegi en afskipti afkimi hugbúnaðarþróunar sem hann 
áður var. Umfang hans er gríðarlegt og ekkert bendir til þess að hægja 
muni á vexti og útbreiðslu í náinni framtíð. Þróun frjáls og opins 
hugbúnaðar er ekki lengur á höndum sérviturra hakkara ... Frjáls og opinn 
hugbúnaður er kominn til að vera“. 

Ef hugað er að grunnskólastarfi og notkun opins hugbúnaðar í kennslu 
annars vegar og hins vegar endurmenntun kennara má vera nokkuð ljóst 



  

69 

að til þess að slíkur hugbúnaður verði notaður í grunnskólum þarf áhuga 
og framtaksemi einstakra kennara að stökkva út í þann frumskóg sem til 
er og læra á hann. Það má því segja að kenningar og hugmyndir Knowles 
kristallist í þessari umræðu um að nýta nýjan og opinn hugbúnað í 
skólastarfi, þ.e.a.s. að fullorðnir fara í nám af eigin hvöt og áhuga með 
því að stökkva út í upplýsingatæknifrumskóginn. Einnig má flokka slíka 
menntun kennara undir framhaldssjálfsnám eins og sagt var frá hér fyrr, 
en þar þurfa kennarar að hafa mikinn tíma til undirbúnings og eru að 
skoða nýja hluti sem eru ekki allir hentugir til kennslu en vekja samt 
áhuga og kennari vill prófa og sjá hvort hlutirnir nýtast í skólastarfinu. 

6.2 Hugbúnaður og forrit í grunnskólastarfi 
Nú, árið 2009, stendur kennurum ýmis hugbúnaður til boða. Þar má nefna 
ýmis kerfi eins og námsstjórnunarkerfið Moodle (e.d.), vefumsjónarkerfi 
eins og Joomla! (e.d.) eða blogg- og hugbúnaðarkerfi eins og Wordpress 
(e.d.). Þessi kerfi er öll hægt að nota endurgjaldslaust, og þau teljast því 
til opins hugbúnaðar. 

Hugbúnaðurinn sem hefur verið valinn til að nota sem geymslu- og 
birtingarsvæði fyrir kennslu- og nemendaverkefnin í upplýsingatækni og 
átthagafræði við Grunnskóla Bláskógabyggðar er kerfi Joomla!. Helgast 
það af því að höfundur hefur gert tilraunir og lítilega unnið í slíku kerfi, 
auk þess sem komin er reynsla á það í skólakerfinu. Nokkrir grunnskólar 
halda úti sínum heimasíðum eða skólavefjum í þessu kerfi. Má þar á 
meðal annars nefna Austurbæjarskóla (e.d.), Flúðaskóla (e.d.) og 
Grunnskóla Grundarfjarðar (e.d.). 

Ýmis forrit er hægt að fá ókeypis á Netinu og nota í grunnskólastarfi. 
Þetta eru forrit sem taka ekki mikið geymslupláss í tölvum og er 
jafnframt auðvelt að hlaða niður í einkatölvur. Það sem nemendur læra í 
skólanum geta þeir farið með heim og bjargað sér sjálfir um viðeigandi 
hugbúnað, án þess að leggja út í mikinn kostnað ef þá nokkurn. Forritin 
sem hér hafa verið valin til þess að nota í þessu verkefni eru forrit sem 
hafa reynst vel í skólastarfi og nemendur eiga auðvelt með að tileinka sér. 
Samkvæmt námskrá í upplýsingatækni þurfa nemendur að geta unnið 
ýmis verkefni í forritum svo sem með ljósmyndir, hljóð og texta. 

Til að eiga við ljósmyndir varð fyrir valinu ljósmyndaforritið 
IrfanView 4.10 (e.d.). Forritið er auðvelt í uppsetningu og með fáa en 
skýra valkosti til að vinna með. Þetta er byrjendaforrit sem auðvelt er að 
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læra á. Forritið gengur bæði á tölvur sem nota Windows- og Mac-
stýrikerfi. 

Þá varð fyrir valinu hljóðvinnsluforritið Audacity 1.2.4 (e.d.) sem er 
einnig auðvelt að hlaða niður í einkatölvur og einfalt að vinna með. Þetta 
forrit gengur bæði á tölvur sem nota Windows- og Mac-stýrikerfi. 

Að lokum varð fyrir valinu að nota forritið Photostory 3 fyrir 
Windows. (Microsoft, e.d.a). Þetta forrit er búið að hlaða niður á margar 
tölvur með Windows-kerfinu þegar þær eru keyptar, einnig getur eigandi 
PC-tölvu hlaðið þessu niður sjálfur. Þetta forrit gengur ekki fyrir Apple-
umhverfið (e.d.). Sambærilegt forrit fyrir slíka tölvur hjá þeim er ekki til 
eins og staðan þar er í dag. 

Hvað ritvinnslu varðar í þessu verkefni er reiknað með að nemendur 
hafi aðgang að hugbúnaðarsafninu Microsoft Office (e.d.) en þegar til 
framtíðar litið er vert fyrir grunnskóla að skoða hugbúnaðarsafn eins og 
Open Office (e.d.) sem býður upp á alla möguleika sem grunnskóla-
nemendur þurfa á að halda í sinni vinnu. 

Þegar til litið er til framtíðar má hugsa sér að gera kennara og 
nemendur hæfari í upplýsingatækni með því að prófa og nota annan opinn 
hugbúnað en hér hefur verið nefndur til sögunnar. Þar má nefna t.d. 
ritvinnslu sem hægt er að inna af hendi beint á Netinu eins og hjá Google 
Docs (e.d.). Þegar þetta er skrifað er Google að setja fram nýjan 
samskiptavettvang, Google Wave, (e.d.). Hann hljómar spennandi en þar 
á að vera hægt að hafa samskipti eins og með tölvupósti, með umræðum 
og fleira í rauntíma. Það verður spennandi að fylgjast með því hvernig 
þetta þróast og hvort grunnskólaumhverfið sér sér hag í að nota slíkt 
verkfæri fyrir og með nemendum. 

Þá er einnig til gott ljósmyndaforrit sem höfundur hefur reynslu af, 
Paint.net (e.d.). Það er einfalt og auðvelt að nota í grunnskólastarfi. Þetta 
forrit er nokkuð flóknara en IrfanView og mætti hugsa sér að nota það í efstu 
bekkjum grunnskólans. Þá má einnig líta til þess að nemendur nýti sér forrit 
eins og Windows Movie Maker (Microsoft, e.d.b) og Camstudio (e.d.). 

Í fjölbreytileika dagsins, eru alltaf að koma fram ný forrit og nýr 
hugbúnaður. Kennarar sem og aðrir í samfélaginu mega hafa sig alla við að 
fylgjast með þróuninni á upplýsingatæknisviðinu. Því má leiða líkum að því 
að nemendur sem fá innsýn í tæknina og læra að vinna með hana, eigi 
auðveldara með að tileinka sér nýja tækni og jafnframt að meta á einhvern 
hátt það sem er í boði hverju sinni. Þeir safna þekkingunni í eigin 
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verkfærakistu eins og Bruner segir og kalla fram þegar þarf að nota 
þekkinguna. 

6.3 Samantekt 
Það þarf að huga að mörgum þáttum þegar að stjórnendur og kennarar 
grunnskóla velta fyrir sér upplýsingatækninni. Upplýsingatæknin er í þróun á 
hverjum degi, nýr hugbúnaður og forrit að koma fram. Það þarf að velta fyrir 
sér hvernig grunnskólinn geti undirbúið nemendur sem best til að takast á við 
þann heim sem upplýsingatæknin er. Hver er grunnþekkingin sem nemendur 
þurfa að hafa og hvað er það sem gagnast þeim best inn í framtíðina? Þetta 
eru stórar spurningar og að einhverju leiti svarar námskráin í upplýsinga- og 
tæknimennt henni. Þar segir hvaða hæfni og getu nemendur eiga að hafa við 
lok grunnskóla. Það val sem kennarar hafa til að fara þessar leið er 
margbreytilegt. Á að velja séreignarhugbúnað eða opinn og frjálsan hug-
búnað? Þetta er spurning sem þarf að velta fyrir sér. Miðað við rannsókn 
Microsoft þá reyndist sá hugbúnaður betur en þegar að bresku Becta-
samtökin birtu niðurstöður sinnar könnunar. Námsgagnastofnun hefur 
einungis gefið út námsefni fyrir séreignarhugbúnað svo það má leiða líkum 
að því að þar sem að opinn hugbúnaður er notaður í skólum er það fyrir 
áhuga og frumkvæði þeirra kennara sem nota slíkan hugbúnað. Samkvæmt 
því sem að Knowles og félagar halda fram er að hinn fullorðni einstaklingur 
hefur safnað í reynslubanka sem geyma bjargir hans í námi, þ.e.a.s. hann 
hefur áhuga á opnum hugbúnaði og leggur á sig að læra á hann og sér 
tilganginn í því. Það hversu tilbúinn fullorðinn einstaklingur, kennarinn, er að 
læra tengist þroskaverkefnum hans í því félagslega hlutverki sem hann 
gegnir, hér í hlutverki kennara. Helstu hvatar til námsins koma innan frá en 
ekki utan frá (Merriam S.B. o. fl., 2007, bls. 84). Hvatinn hér, fyrir kennara, 
er að nota hugbúnað og forrit sem nýtast skólanum og nemendum hans. 
Þannig geta nemendur nýtt sér heima það sem þeir læra í skólanum án tillits 
til efnahags, þeir þurfa ekki að kaupa hugbúnaðinn og forritin frekar en þeir 
vilja. Þannig ná þessir kennarar, sem sýna þetta frumkvæði og vilja, til að 
afla sér sjálfir eigin menntunnar, aukin heldur betur fram markmiðum 2. gr 
grunnskólalaganna að grunnskólinn skuli „veita nemendum tækifæri til að 
afla sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri 
viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal því leggja grundvöll að 
sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra“ 
(Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 
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7 Vefurinn - hugbúnaðurinn og umhverfi hans 

Vefurinn Átthagafræði Bláskógabyggðar (e.d.) er vistaður hjá TRS, 
Tölvu- og rafeindaþjónustu Suðurlands (e.d.). Þeir hlóðu niður forritinu 
Joomla! 1.5.11 á vefþjóninn hjá sér. Hugbúnaðurinn var sóttur á vefsíðu 
samtaka um Joomla! (e.d.). Þá veittu þeir höfundi aðgang kerfistjóra (e. 
administrator) að vefnum. Kerfisstjórinn getur sett upp útlit og stillt 
vefinn að þeim þörfum sem verkefnið þarf t.d. sett upp veftré, fjölda 
vefsíðna og uppbyggingu þeirra. Hann getur einnig sett inn viðbætur (e. 
extensions) sem eru í boði. 

Joomla! er opinn hugbúnaður og byggir á forritunarmálinu PHP (e.d.) og 
notar gagnagrunnskerfið MySQL (e.d.). Allar viðbætur sem eru settar þar inn 
er hægt að nálgast á Netinu. Mikið af viðbótum er hægt að fá frítt en sumt 
þarf að greiða lítilsháttar fyrir. Til eru samfélög (e. community) áhugamanna 
á Netinu sem halda úti samræðum um Joomla!-hugbúnaðinn og þeir sem að 
eru að búa til og hanna viðbætur bera saman bækur sínar þar. Þeir gefa líka 
notendum kost á að gefa viðbótinni einkunn og ræða kosti og galla 
viðbótarinnar. Allt er þetta gert til þess að þróa og breyta og bæta 
hugbúnaðinn. Til eru margir erlendir vefir þar sem hægt er að lesa sig til um 
Joomla!-umhverfið og samfélög. Ef orðið Joomla! er sett inn í leitarvélar 
eins og hjá Google (e.d.) þá koma upp nú í nóvember 2009 um áttatíu og sjö 
milljónir síðna þar sem talað er um Joomla! á einhvern máta. Höfundur hefur 
skoðað margar síður um Joomla! og bendir á að síðan Joomla.org (e.d.) er 
með afar gagnlegar upplýsingar. Þá er að byggjast upp á Wikipediu (e.d.) 
heilmikil vitneskja sem hægt er að leita í og nýta. 

7.1 Um vefumsjónarkerfið Joomla! 
Saga Joomla! hugbúnaðarins er stutt. Joomla! er þróað sem grein út frá 
hugbúnaðinum Mambo (e.d.). Teymi sem vann að því var stofnað í ágúst 
2005 og leiddi Andrew Eddie þá vinnu. Teymið stofnaði vefsetrið Open 
Source Matters (e.d.) til að koma fram upplýsingum til þeirra fjölmörgu 
sem höfðu áhuga á að vinna að og fylgjast með þróunarvinnu í opnum 
hugbúnaði. 

Fyrsta september 2005 var nafnið Joomla! kynnt sem hugbúnaður sem 
byggir á hugmyndum teymisins. Nafnið er enski rithátturinn á arabíska 
orðinu „jumla“ (a. ة  sem þýðir „allir saman“ eða „ein heild“. Í (جمل
framhaldi af því var hannað merki (e. logo) fyrir hugbúnaðinn (e.d.). Þar 
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með var boltinn farinn að rúlla og á þessum rúmlega 4 árum hafa 
vinsældir Joomla! aukist töluvert. 

Fyrsta heildarútgáfa af Joomla!, Joomla! 1.0.0 leit dagsins ljós í 
september 2005. Útgáfan sem stuðst er við í þessu verkefni er 1.5.11 en 
útgáfa 1.5 var fyrst gefin út í janúar 2008 og síðan eru komnar um 15 
uppfærslur á þeirri útgáfu. Það segir líklega nokkuð um þann hraða sem 
er í þróun þessa hugbúnaðar. Þegar þetta er skrifað, í nóvember 2009, er 
útgáfa 1.6 komin út í beta-útgáfu en það þýðir að það er verið að reyna 
hana og finna á henni annmarkana. 

Í október 2009 var birt í skýrslunni Open Source CMS Market Share 
Report 2009 (Water og Stone. CMSWire, 2009) að Joomla! er einn 
vinsælasti opni hugbúnaðurinn fyrir vefumhverfið. Niðurstöðurnar eru 
byggðar á víðtækum greiningum á notkun og ummælum notenda. Önnur 
kerfi, WordPress (e.d.) og Drupal (e.d.) eru næst Joomla! að vinsældum. 
Þessi þrjú kerfi skiptast á að vera í efstu sætum í þessari skýrslu, það fer 
aðeins eftir því hvaða þætti er verið að mæla hverju sinni hvaða 
hugbúnaður af þessum lendir í fyrsta sæti. Joomla! skorar hæst í þáttum 
(e. keys) sem eru taldir leiðandi fyrir opinn hugbúnað fyrir vefinn (Water 
og Stone. CMSWire, 2009. bls. 57). 

7.2 Vinnsla í vefumsjónarkerfinu Joomla! og umhverfi 
þess 

Vinnuumhverfi Joomla! byggist upp á einingum modúlum (e. module) 
sem hægt er að raða inn í sniðmátin (e. template) sem annað hvort fylgja 
grunnkerfinu eða hægt er að hlaða inn sem viðbót. Sniðmátið ræður 
röðuninni á modúlunum, þ.e.a.s. útlitinu. Í gagnagrunninum eru 
„catagoríur“ - flokkar - (e. category) og „sessjónur“- hlutar - (e. section) 
þar sem aðalflokkun á efni fer fram. Þá er hægt að velja um mismunandi 
framsetningu á efni; t.d. hafa síður sem greinasíður (e. article), blogg (e. 
blog) og setja inn vefslóðir, myndaalbúm og annað sem þarf til þess að 
vefsíðan sé nútímaleg. 

Þegar kerfisstjóri (e. administrator) skráir sig inn (e. login) í kerfið 
birtast honum einingar sem hann getur unnið í. Það tekur dálítinn tíma að 
skilja innviði Joomla! sér í lagi ef lítil þekking er til staðar á 
vefumsjónarkerfum. Það skipti þó máli hvort sá sem er að nota kerfið er 
aðalstjórnandi (e. super administrator) eða hvort hann hefur aðgang að 
innri vef sem lýtur að því að setja inn unnið efni á vefinn en hefur ekki 
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aðgang að því að stjórna útliti vefsins og breyta möguleikum sem 
vefurinn gefur. 

Einungis kerfisstjóri getur sett inn viðbætur og breytt útliti vefsins. 
Það eru til yfir 3.000 viðbætur (e. exension) fyrir Joomla! (e.d.) en þær 
eru misgóðar og misvel unnar. Það sem hægt er að hafa í huga þegar 
leitað er að viðbótum er að skoða þá stjörnugjöf og ummæli sem viðbótin 
hefur fengið, eins er hægt að líta til þess hversu oft hugbúnaðurinn hefur 
verið sóttur. Þá má leiða líkum að því að þetta séu viðbætur sem nýtast 
vel og eru vel hannaðar. Það sem líka þarf að líta til er hvernig og hvort 
hægt er að þýða viðbæturnar yfir á íslensku, til þess þarf nokkra þekkingu 
og er ekki á allra færi. Það tekur nokkurn tíma að átta sig á þessum 
viðbótum og þjálfun í að velja hvað hentar herjum vef. Einnig fer þó 
nokkur tími í að prófa hvort sú viðbót sem hefur verið valin henti því 
markmiði sem vefurinn á að þjóna. 

Ýmsir gefa sig í þýðingarvinnu á viðbótum og sem dæmi um það má 
nefna Íslenska samfélagið Joomlís! (e.d.) en það er með opið vefsetur á 
slóðinnni http://www.joomlis.net. Einnig er að skapast áhugamanna-
klúbbur um þennan hugbúnað í tengslum við félagið 3f. (e.d.). 
Klúbburinn hefur hist nokkrum sinnum til að miðla þekkingu og reynslu. 
Stefnir klúbburinn á að halda starfi áfram. Þá er einnig vert að geta þess 
að félagið 3f hefur staðið fyrir námskeiðum í Joomla! og hafa námskeiðin 
verið sniðin að þörfum skóla. 

7.3 Vefur verkefnisins, Átthagafræði Bláskógabyggðar 
Þegar höfundur fór að huga að vef verkefnisins, uppsetningu vefsins, 
vöknuðu margar spurningar um hvers konar vefur þetta ætti að vera. 
Hvaða útlit hann ætti að hafa? Hvað ætti að vera inni á vefnum og 
hvernig hann ætti og gæti þróast í framtíðinni? 

Höfundur hefur aflað sér reynslu í að móta vefi og halda vefjum við. 
Höfundur hefur fullmótað eigin vef (Vegatunga, e.d.) frá grunni í 
Joomla!; á vefslóðinni http://vegatunga.com. Niðurstaðan af þessari 
reynslu og síðar hugarflugi er sú að vefurinn Átthagafræði Bláskóga-
byggðar verður í upphafi vefur þar sem einungis kerfisstjóri setur inn 
efni. Þegar að fram líða stundir og kennarar eru fanir að búa til efni, með 
nemendum, sem hægt er að setja inn á vefinn þá fá þeir kennslu í að setja 
efnið inn og aðgang þar að lútandi. 
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Efnið inni á vefnum skiptist í þrjár meginstoðir auk þess sem þessi 
ritgerð er sett þar inn til upplýsingar fyrir lesendur vefsins. 

 Fyrsta og mikilvægasta stoðin geymir efni sem nemendur búa 
til undir leiðsögn kennara og er birt á vefnum. Þetta er hinn 
eiginlegi vefur um átthagafræði Bláskógabyggðar. Þetta er sá 
hluti sem má vænta að vaxi hvað mest. Í þessum hluta byggist 
upp fróðleikur um Bláskógabyggð með augum grunnskóla-
nemenda 

o Hér verður í upphafi safnað inn tenglum (e. links) að efni 
sem tilheyrir sveitinni og höfundur þekkir. Ætla má að 
þegar litið er til lengri tíma verði þessi tenglar inn í 
verkefnunum sem nemendur vinna og leggja fram í 
þessum kima vefsins 

 Önnur stoð vefsins verður þá með nemendaverkefnum sem 
kennarar hafa búið til og sett inn á vefinn og þar geta 
nemendur nálgast þau. Meðan að verkefnið fer af stað geta 
kennarar leitað í smiðju höfundar og notað þau verkefni sem 
fylgja vefnum í upphafi. Á síðari stigum geta þeir útbúið 
síðan eigin verkefni og fengið þau sett inn á vefinn 

 Þriðja meginstoðin er forritakennslan og ábendingar um alls 
konar forrit á Netinu. Hún er hugsuð bæði fyrir nemendur og 
kennara. Í upphafi er sett inn kennsla á þrjú forrit, í formi 
skjákynninga. Einnig fylgir í upphafi tenglasafn á ýmislegt 
sem lýtur að kennslu á forrit og hvernig er hægt að nota þau. 
Reiknað er með að þetta tenglasafn breytist og fleiri þættir 
komi inn eftir því sem að færni í skólanum eykst og nýtt efni 
lítur dagsins ljós 

 Líta má á ritgerðina sem fylgir þessu verkefni sem sérstaka 
stoð, en hún er höfð þarna með til þess að hægt sé að lesa sér 
til um tilurð þessa alls og hugsunina að baki 

Þegar fram í sækir, m.a. í ljósi þróunar í upplýsingatækni, þarf að gera 
ráð fyrir að stoðum vefsins fjölgi. Einnig þarf að hafa í huga að 
flutningsmáti á gögnum er alltaf að eflast og batna. Þá verður hægt að 
setja inn stærri og flóknari verkefni en hér hafa verið kynnt.  

Þegar þetta er skrifað veit höfundur um tvo vefi sem eru á Netinu og 
mætti líkja að sumu leyti við þennan vef sem hér um ræðir. Fyrst ber að 
nefna vefinn Torfbæir í Netheimum (Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 
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e.d.). Þar hafa nemendur við Kennaraháskóla Íslands, nú Háskóla Íslands, 
gert vefi um torfbæi, byggða á viðtölum við fólk sem ólst upp í bæjunum 
eða hafði af þeim náin kynni. Nemendurnir unnu verkefnin undir stjórn 
Þorsteins Helgasonar og Torfa Hjartarsonar kennara við skólann. Þetta er 
orðið gott safn af upplýsingum um þennan horfna tíma samfélagsins. 
Gögnunum var safnað saman á árunum frá 2000 til 2006. Þessi vefur er 
gott dæmi um safn sem höfundur sér fyrir sér að geti einnig orðið til á 
átthagafræðivefnum, en þá safn upplýsinga um sveitarfélagið 
Bláskógabyggð. Þá er einnig til vefur á Netinu sem heitir Á heimaslóð 
(Eygló Björnsdóttir, 2003). Þetta er vefur sem Eygló Björnsdóttir vann 
sem meistaraprófsvefkefni frá Kennaraháskóla Íslands árið 2003 (Eygló 
Björnsdóttir, 2003) Hún leggur útfrá öðrum þáttum en höfundur gerir hér 
en gerir ráð fyrir að nemendur fjalli um eigið nærumhverfi. Á þessum vef 
eru ýmiss konar verkfæri bæði til náms og skemmtunar. Hann byggir þó 
ekki á því að setja verk nemenda út á Netið. Átthagafræði Bláskóga-
byggðar er frekar hugsaður líkt og fyrri vefur þar sem afurðir nemenda 
eru settar út á Netið örðum til fróðleiks og ánægju.  

Hér hefur ekki verið minnst á ýmsar gagnaveitur eins og t.d. Youtube 
(e.d.) og Teachertube (e.d.) sem geyma efni út á Netinu. Á þessum og 
viðlíka veitum má geyma efni sem nemendur og kennarar vinna. Þar má 
tengja þær við átthagafræðivefinn og minnka þannig vistunarkostnað 
vefsins. Í þessu felast möguleikar fyrir skólastarf þó að vistun með 
þessum hætti hafi bæði kosti og galla. Þá þarf að gaumgæfa vel en hér 
verður ekki farið nánar út í þá sálma. 

7.4 Hugleiðing, samantekt 
Vefurinn sem hér fylgir er hugsaður sem upphaf á ferli sem er ekki séð 
fyrir endann á. Ef höfundi tekst, í framhaldi af þessu verkefni, að laða 
nemendur, kennara og stjórnendur Grunnskóla Bláskógabyggðar til 
verka, þá má búast við að boltinn fari að rúlla og vefurinn stækki hratt. 
Upplýsingar um heimabyggðina komi inn í ýmsum myndum, sem 
skrifaður texti, sem unnin hljóð, t.d. viðtöl, sem ljósmyndasýningar eða 
stuttmyndir. Allt eftir áhuga hvers og eins. Þannig ættu sem flestir, bæði 
kennarar og nemendur, að geta virkjað og nýtt sína bestu hæfileika 
(Armstrong, 2001), safnað í og nýtt verkfærakistuna sína (Bruner, 1996). 
Þeir ættu að geta horft til samfélagsins með eigin augum þar sem grunnur 
menningarauðs er yfirleitt lagður á æskuheimili, í jafningahópi, meðal 
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leikfélaga og gegnum skólagöngu. Nemendur þurfa þá að skoða auð 
samfélagsins með eigin augum og nýta hann í verkefnavinnu sinni 
(Bourdieu, 2007). 

Ef litið er til þess hvað við lifum á mikilli upplýsingaöld er 
nauðsynlegt að vera meðvitaður um gildi þess að vera læs á mismunandi 
miðla og geta metið þær upplýsingar sem fást með þessum hætti. Þá þarf 
að líta til þess að skólinn er að jafnaði í eðli sínu íhaldssöm stofnun og 
allar breytingar og nýjungar koma inn í skólastarfið í litlum skrefum. 
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8 Forritakennsla 

Forritakennslan sem fylgir verkefninu er hugsuð fyrir bæði nemendur og 
kennara og miðar að því að þeir noti opinn hugbúnað. Kennslan er sett 
fram í skjákynningu útbúna í Microsoft Powerpoint. Á skjámyndunum 
eru settar fram myndir og textaskýringar. Kennt er á þrjú forrit, IrfanView 
4.10, Audacity 1.2.4 og Photostory 3 fyrir Windows. 

Hugmyndirnar sem liggja að baki því að útfæra forritakennsluna á 
þennan hátt eru nokkrar. Þær eru hugsaðar út frá þremur þáttum; 
kennurunum, nemendunum og íbúum sveitarfélagsins. Áhugasamir 
nemendur geta smitað áhuga til fjölskyldunnar og heimamenn geta nýtt 
sér kennsluna þar sem hún er á opinberum vef. Þannig má leiða líkum að 
því að menntunarstig íbúa Bláskógabyggðar geti breyst sýni þeir þessum 
þætti verkefnisins áhuga. 

Forritakennslan er hugsuð til að efla tölvufærni grunnskólanemenda 
og grunnskólakennara (skammtímamarkmið) annars vegar og hins vegar 
að kenna þeim að nota ýmis ókeypis verkfæri, forrit, sem hægt er að ná í 
á Netinu og í framhaldinu (langtímamarkmið) að þeir læri að vinna beint 
á Netinu; t.d. í vefmyndaalbúmum, á bloggsíðum, vinna með og í Google 
Sites og nýta Google Docs, svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru verkfæri sem 
gætu nýst bæði kennurunum sjálfum og nemendum þeirra. 

Í heimi síbreytileika og tækniþróunar þurfa kennarar að fylgjast vel 
með því sem er að gerast í tækni sem hægt væri að nota í grunnskólanum. 
Haustið 2005 gerðu höfundur og Kristín Björk Guðbjörnsdóttir grunn-
skólakennari könnun á eigin vinnustað, í Grunnskóla Bláskógabyggðar. 
Könnunin laut m.a. að tölvufærni kennara. Þessi könnun og greinargerð 
var unnin undir handleiðslu Sólveigar Jakobsdóttur dósents við 
Kennaraháskóla Ísalnds. Niðurstöðum og tillögum til úrbóta skiluðum við 
inn til skólastjórnenda í greinargerð sem nefndist Tölvur eru fjaðurpennar 
nútímans. Meginniðurstöður þessarar greiningar voru að: 

 8% kennara nota aldrei tölvu vegna vinnu sinnar 
 60% kennara telja sig ekki hafa farið á sérstakt tölvunámskeið 
 Að yfirgnæfandi meirihluti kennara vill bæði fá kennslu á 

hugbúnað og tæki 
 Flestir kennarar nota ritvinnsluforrit og Skólavefinn (e.d.), vef 

Námsgagnastofnunar og slíka vefi. Nokkrir nota einnig 
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töflureikniforrit, kennsluforrit, póstforrit og upplýsingakerfið 
Mentor (e.d.) í starfi sínu sem kennarar 

 Önnur forrit sem spurt var um virðast færri kennarar nota, 
forrit eins og spjallforrit, hljóðvinnsluforrit og mynd-
vinnsluforrit 

Frá því þessi könnun eða greining var gerð hefur lítið sem ekkert gerst 
í tölvumálum í skólanum. Ekki hafa verið haldin námskeið fyrir kennara í 
grunnskólanum né þeir hvattir til að afla sér þekkingar á þessu sviði. 
Forritakennslan sem hér um ræðir er því skipulögð með þarfir þessa skóla 
í huga, bæði fyrir nemendur og kennara en jafnframt á hún að geta nýst 
öðrum grunnskólum og jafnvel almenningi. 

Hér á eftir er einkum lögð áhersla á að fjalla um námsmarkmið, 
kennsluaðferðir eftir kennslustundum. Hér verður aftur á móti ekki farið út 
í námsmat, þ.e.a.s hvernig á að meta verk nemenda í lokin. Þó ber að geta 
þess að höfundur hefur verið að prófa sig áfram með námsmat á verkum 
nemenda og er það eyðublað látið fylgja með þessu verki. Rökstuðningur 
og faglegur bakgrunnur fylgir ekki með eyðublaðinu en þróun 
námsmatseyðublaða er eitt af framtíðarverkefnum og ætti vel heima í 
skólaþróunarferlinu sem er fyrirhugað. Einnig verður ekki tekið á 
námsumhverfinu sem slíku. Þó svo það sé ekki gert telur höfundur að þetta 
séu nauðsynlegir þættir til að fjalla um og nauðsynlegt að minna á þá. 

Þegar hugað er að því hvernig á að setja fram námsefni þarf að líta til 
margra átta. Námsefnishöfundur þarf að hafa í huga hverjir það eru sem 
nýta efnið. Gagné og félagar hans (2005) hafa sett fram rökstuddar 
hugmyndir um það sem fræðsluhönnuður eða námsefnishöfundur þarf að 
hafa í huga þegar að námsefni er sett fram. Tekið skal sérstaklega fram að 
höfundur notar hér jöfnum höndum í þessum kafla orðin þátttakandi og 
nemandi sem samheiti. Helgast það af því að bækurnar sem eru hér til 
hliðsjónar nota þessi orð jöfnum höndum. 

Fræðsluhönnuður er sá sem hannar námskeið og námsefni. Hann 
leggur drög að öllum undirbúningi en kennari er sá sem kennir í 
kennslueiningunni og vinnur með nemendum/þátttakendum. Gagné og 
félagar setja fram þætti eða líkan fyrir kennslu. 

Þeir leggja upp með að: 

 ná athygli nemanda 
 upplýsa nemandann um markmið 
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 örva nemendur, kynna forsendur 
 kynna efnið, sýna hvað á að nota 
 bjóða námsleiðsögn 
 kalla fram virkni 
 fá endurgjöf 
 meta kennsluna 
 bæta við, varðveita og yfirfæra efnið (Gagné, 2005, bls. 248–253) 

Segja má að það náms- og kennsluefni sem hér er sett fram nái a.m.k. 
sex þáttum þessa líkans. Þeir koma fram í námsmarkmiðum með 
kennslunni. Endurgjöf og mat falla frekar undir kennslu á staðnum en það 
efni sem höfundur hefur lagt út á Netið. Höfundur hefur nýtt sér síðasta 
þáttinn við gerð þessa námsefnis, hann hefur þegar tilraunakennt 
námsefnið áður en hann setti það út á Netið. Hann hefur því fengið 
tækifæri til færa efnið til betri vegar.  

Þegar kennsluefni er hannað þarf að skoða námsmarkmið og setningu 
þeirra, kennsluhönnun og huga að kennsluháttum. Það þarf að setja skýr 
námsmarkmið þannig að nemandinn viti hvaðan hann er að koma og 
hvert hann er að fara í náminu og hvenær hann lýkur náminu. Þegar farið 
er af stað með kennslu á nýju efni fyrir nemendur þarf að vera skýrt í 
upphafi til hvers er ætlast og hverju á að ná fram. Nemandinn þarf að vita 
hver afraksturinn verður í lokinn. Því eru sett hér fram námsmarkmiðin 
sem á að ná fram með kennslunni á forritin. 

8.1 Námsmarkmið með forritakennslunni 
Námsmarkmið með kennslunni eru að þátttakandinn: 

 Læri byrjunaratriði í þremur forritum, sem eru öll opinn 
hugbúnaður á Netinu  

o myndvinnsluforritinu IrfanView 4.10 
o hljóðvinnsluforritinu Audacity 1.2.4 
o myndasöguforritinu Photostory 3 fyrir Windows 

 Í lokin kunni þátttakandi að búa til ljósmyndasögu með 
töluðum texta eða tónlist byggða á vinnu í forritum sem um 
ræðir 

 Þátttakandi geti kennt öðrum á forritin  

8.1.1 Námsmarkmið með IrfanView 4.10 
Námsmarkmið með myndaforritinu IrfanView eru að þátttakandinn: 
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 Fari á vefslóðina http://www.irfanview.com 
 Hlaði niður forritinu 
 Opni mynd í forritinu; velji myndina úr tölvunni 
 Minnki mynd 
 Visti mynd á nýjum stað 
 Setji mynd í gráa tóna 
 Skerpi mynd 
 Taki hluta úr mynd, skeri út (e. crop) úr mynd 
 Læri nokkrar brellur (e. effects), negatívur, breyta litum og 

slíkt og prófi þær 
 Sýni öryggi og vinni í forritinu 
 Visti myndir í möppu 

8.1.2 Námsmarkmið með Audacity 1.2.4 
Námsmarkmið með hljóðvinnsluforritinu Audacity eru að þátt-
takandinn: 

 Byrji á að fara á vefslóðina http://audacity.sourceforge.net 
 Hlaði niður forritinu Audacity, helst útgáfu 1.2.4 
 Finni forritið á skjánum 
 Opni forritið 
 Læri grunninn í stjórnborði forritsins 
 Opni nýja hljóðrás 
 Taki upp talað mál 
 Hlusti á upptökuna 
 Afriti og lími bút úr upptökunni, fái endurtekningu 
 Breyti, hækki og lækki styrk hljóðupptökunnar 
 Visti upptöku sem vinnuskrá (e. project) 
 Visti upptöku sem wav- eða mp3-skrá 
 Vinni saman hljóðstyrk á lagi og töluðu máli 
 Spili hljóðskrárnar sem búnar voru til 
 Tileinki sér nýjan orðaforða 

8.1.3 Námsmarkmið með Photostory 3 
Námsmarkmið með ljósmyndasöguforritinu Photostory 3 eru að 
þátttakandinn: 

 Búi til ljósmyndasögu með tónum 
 Finni ákveðið forrit á Netinu eða finni forritið í tölvunni 
 Byrji á ljósmyndasögu  
 Finni ljósmyndir í tölvu 
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 Hlaði myndum inn í forritið 
 Fjarlægi rauð augu úr myndum 
 Skerpi ljósmynd 
 Snúi mynd um 90 og 180 gráður 
 Taki hluta úr mynd, skeri út (e. crop) úr mynd 
 Setji texta inn á ljósmynd 
 Staðsetji texta á ljósmynd 
 Velji leturgerð, stærð og lit á mynd  
 Breyti mynd með hrifum (e. effects) á mynd 
 Setji birtingartíma á mynd 
 Setji inn mismunandi skiptingarmöguleika milli mynda 
 Búi til eigið „lag“ 
 Setji inn tónlist 
 Visti ljósmyndasögu á tölvu 
 Ákveði hvaða gæði eiga að vera á ljósmyndasögu 
 Visti vinnsluhaminn (e. project) 
 Kunni að wmv-skrá er notuð um kvikmyndaskjal eða 

kvikmyndaskrá 
 Skilji að táknmyndir geta verið mismunandi 
 Viti að það er hægt að breyta nafni á skrám (e. rename) 
 Læri ný orð sem eru notuð í tölvuvinnslu  
 Beiti nýju orðunum meðan unnið er í forritinu 

8.2 Um námsmarkmið í kennslu 
Þegar að námsefni er samið þarf að hyggja að mörgu; meðal annars að 
námsmarkmiðum (e. instructional objectives, educational objectives, 
learning objectives). Þeir sem halda fram gildi skilgreindra markmiða 
leggja áherslu á að einmitt það að gera sér skýrar hugmyndir um hvert 
takmark kennslunnar á að vera sé forsenda þess að hægt sé að skipuleggja 
hana með markvissum hætti. Þeir benda á að vel skilgreind markmið séu 
besti leiðarvísir um alla uppbyggingu kennslunnar og sömuleiðis 
grundvöllur þess að hægt sé að meta hana skipulega. Bent er á að skýr 
markmið séu mikilvæg forsenda þess að nemendum sé ljós tilgangur 
námsins, en varla þarf að fjölyrða um þýðingu þess að nemendum sé ljóst 
að hverju keppt er hverju sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 14). 
Markmið er tæki til þess að lýsa fyrirhugaðri útkomu náms og skilgreina 
þarf til þess að gera uppbygginguna árangursríka og nothæfa á marga vegu 
(Mager, 1997, bls. 13). Þegar skrifuð eru námsmarkmið (e. learning 
objectives) verður fræðsluhönnuður að spyrja sig spurninganna: Hvað eiga 
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nemendurnir að geta gert eftir reynsluna, eitthvað sem þeir gátu ekki gert 
eða gerðu ekki áður? Eða hvernig verður námsmaðurinn annar (e. different) 
(Gagné o. fl., 2005, bls. 133)? En ef fræðsluhönnuðurinn og kennarinn er 
ekki sama persónan verður sá sem kennir efnið að meta það og skoða hvað 
liggur að baki námsefninu. Því er sjónarhorn kennarans nokkuð annað en 
fræðsluhönnuðarins. En það eru ekki endilega ólíkar spurningar sem 
kennarinn þarf að hafa í huga. „Hver kennari verður ætið að spyrja sig 
gagnrýninna spurninga um þau viðfangsefni sem ákveðið hefur verið að 
kenna: Er þörf á þeim? Bæta þau raunverulega einhverju við þekkingu 
nemenda? Efla þau skilning? Skipta þau nemendur máli? Eru viðfangsefni 
svo mikilvæg að til þeirra megi verja þeim takmarkaða og dýrmæta tíma 
sem skólum er skammtaður? ... Sú spurning er einnig mikilvæg hvort allir 
nemendur þurfi alltaf jafnt á öllum viðfangsefnum að halda. Í sérhverri 
bekkjardeild eru ólíkir nemendur. Þeir búa við ólíkar aðstæður, hafa 
mismunandi áhugamál, geta þeirra er ólík og sömuleiðis er vafasamt að 
þeim henti sömu námsaðferðir“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 31). 

Þegar sett eru markmið varðar miklu að þau taki til allra þeirra sviða 
sem kennarar vilja leggja áherslu á í kennslu. Þau verða því að ná til 
þekkingar og skilnings, rökhugsunar, sköpunarhæfileika, innsæis, 
flókinnar færni og viðhorfa (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 18). 
Markmið eru nothæf þegar þau gera nemanda ljóst (e. communicate) hvað 
hann á að geta eftir fræðsluna (e. instruction). Markmiðin eru ekki 
gagnleg ef þau eru tvíræð (Gagné o. fl., 2005, bls. 134). Hver 
markmiðsþáttur inniheldur nýtt efni til að læra. Athafnasagnir lýsa 
hvernig framkvæmdin er fullkomnuð. Hér er átt við að þegar þú hefur náð 
markmiðunum er einhver afurð sem líta má sem athöfn (Gagné o. fl., 
2005, bls. 136). Það eru til óteljandi athafnasagnir eða lýsingar (e. action 
verb): bera saman, skrifa, nefna, ræða, benda á hluti, velja hluti, teikna o. 
s. frv. (Gagné o. fl., 2005, bls. 137). Það þarf einnig að setja niður 
ákveðin markmið þannig að það sé hægt að mæla þau (Gagné o. fl., 2005, 
bls. 136). Einnig þarf að hugsa um að hafa jafnvægi í markmiðum og því 
þurfa skilgreind markmið fyrir hverja kennslustund, (eða kennsluþátt) að 
vera líklegur fulltrúi fyrir mismunandi flokka námsárangurs (e. learning 
outcomes) (Gagné o. fl., 2005, bls. 148). Meginatriði er að hver kennari 
spyrji sjálfan sig hvernig hann geti komið til móts við þarfir nemenda 
sinna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 33). Þess vegna þurfa 
markmiðslýsingar að þjóna fyrst og fremst því hlutverki að minna á að 
stöðugt þarf að huga að því að kennslan reyni á sem flesta hæfileika 
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nemandans. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 37). Ef kennarar nýta sér 
þessa forritakennslu segir Knowles (2005) að þeir þurfi að sjá tilganginn 
með náminu til þess að nota tíma sinn í það. 

Námsmarkmið taka á mörgum mannlegum hæfileikum. Bloom og 
samstarfsmenn hans hafa sett fram flokkunarkerfi. Þeir skipta 
hæfileikunum niður í þrjú meginsvið; þekkingarsvið (e. cognitive 
domain), viðhorfa- og tilfinningasvið (e. affective domain) og leiknisvið 
(e. psychomotor domain). Hverju sviði er síðan skipt niður í stig eða þrep 
eftir því hve flókin þau eru talin vera. Þekkingarsviðið tekur á sex þáttum, 
þ.e. mati (e. evaluation), nýmyndun/nýsköpun (e. synthesis), greiningu (e. 
analysis), beitingu (e. application), skilninigi (e. comprehension) og 
minni (e. knowledge). Viðhorfasviðið tekur á fimm þrepum. Heildsstæðu 
gildismati (e. value system), heildarsýn/ábyrgð (e. organization), 
alúð/rækt (e. valuing), svörun/þátttöku (e. responding) og athygli/eftirtekt 
(e. receiving). Leiknisviðið tekur á hverskonar færni og eru þar sjö þrep; 
skynjun (e. perception), viðleitni (e. set), svörun/eftirlíking (e. response), 
vélrænleikni (e. mechanism), flókin færni (e. complex response), aðlögun 
(e. adaptation) og skapandi tjáningu (e. orgination) (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 18–28). 

Bloom og Gagné eru ekki alveg sammála um flokkun markmiða. 
„Bloom skiptir vitsmunalegum vettvöngum/sviðum niður í sex tegundir 
af þekkingu; þekkingu (e. knowledge), skilning (e. comprehension), 
notkun/beitingu (e. application), greiningu (e. analysis), samruna (e. 
synthesis) og gildismat (e. evaluation). Gagné fer aftur á móti aðeins aðra 
leið í flokkuninni (e. taxonomy) þó svo hann sé sammála Bloom að vissu 
marki. Hann vill skoða munnlegar upplýsingar sem aðgreind svið náms 
og ekki sem part af stigskiptri kunnáttu (e. skills hierarchy). Í öðru lagi 
eru skilningur, notkun/beiting, greining, samruni og gildismat ekki 
hugsuð á sama hátt hjá Gagné og hjá Bloom, Gagné vill sjá það sem 
andstæðar tegundir af námshæfileikum“ (Gagné o. fl., 2005, bls. 60). 

Það sem hér hefur verið skrifað um námsmarkmið er annars vegar 
hugsað út frá því að námsefni sé samið frá grunni og hins vegar út frá því 
að efni sé til og kennarinn búi til leiðbeiningar fyrir nemendur um 
námsefnið. Sem dæmi um þetta má nefna að forritið Photostory 3 er til en 
ekki eru til leiðbeiningar á íslensku um efnið. Námsmarkmiðin fyrir það 
efni byggjast því á að grunnurinn er til (forritið sjálft) en það þarf að setja 
fram kennsluleiðbeiningar. Þegar að námsmarkmiðin voru sett með 
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námsefninu sem fylgir þessu verkefni, þurfti að fara eftir efni sem þegar 
var búið að hanna af öðrum. Því voru grunnmarkmið ekki sett fyrir efnið 
sjálf, heldur hugsað hvernig væri best að koma námsefninu til skila með 
kennsluleiðbeiningum. Einnig var hugsað hvaða námsmarkmið ætti að 
setja fyrir nemandann sjálfan, hvað hann ætti að fá út úr náminu. Gera 
nemandanum ljóst hvað hann er að fara að gera og hvað hann hefði lært 
að lokum. Með því að setja markmiðin í upphafi efnisins og í lokin er 
ætlunin að fá þátttakandann til að taka eftir því hvað verður tekið fyrir og 
í lokin hvað hann hefur í raun lært. Forritin þrjú sem kennt er á í þessu 
verkefni, IrfanView, Audacity og Photostory 3 er efni sem til var og 
tilgangurinn er að kenna þátttakendum á forritin með íslenskum 
leiðbeiningum. 

Ef litið er til flokkunarkerfis Blooms og félaga falla flest mark-
miðanna sem sett hafa verið hér þar inn.  

Inn á þekkingarsviðið er tiltölulega auðvelt að fella inn markmiðin: 

 Meti hvort þessi leið til nálgunar á kennslu er vænleg (mat) 
 Búi til eigið „lag“ (nýmyndun) 
 Í námskeiðslok kunna þátttakendur að búa til, ljósmyndasögu 

með töluðum texta eða tónlist unna í forritum námskeiðsins 
(nýmyndun) 

 Rökstyðji í umræðum hvers vegna þessi leið er vænleg 
(greining) 

 Beiti nýju orðunum meðan unnið er í forritinu (beiting) 
 Opni mynd í forritinu, velji myndina úr tölvunni (beiting) 
 Visti myndir í möppu (skilningur) 
 Tileinki sér nýjan orðaforða (minni) 

Inn á leiknisviðið falla t.d. þessi námsmarkmið: 

 Búi til ljósmyndasögu með tónum (skapandi tjáning) 
 Breyti myndhrifum á mynd (aðlögun) 
 Sýni öryggi og vinni í forritinu (flókin færni) 
 Að þátttakendur geti kennt öðrum á forritin (vélræn færni) 
 Prófi ítarefni vefsíðunnar til að auka þekkingu sína á efni 

námskeiðsins (svörun) 
 Læri nokkrar brellur, myndhrif (e. effects), negatívur, breyta 

litum og slíkt og prófi þær (svörun) 
 Sýni áhuga á að þetta geti verið möguleiki í eigin kennslu 

(viðleitni) 
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 Byrji á að fara á vefslóðina http://audacity.sourceforge.net 
(viðleitni) 

 Velji leturgerð, stærð og lit á mynd (skynjun) 

Þegar markmiðin eru skoðuð eru engin þeirra sem flokkast undir 
viðhorfa- og tilfinningasviðið hvað námsmarkmiðin fyrir verkefnin í 
kennslustundunum varðar. Aðalmunurinn á milli skipulagningar á 
margþættum markmiðum og einföldum markmiðum liggur í því hvernig 
kennarinn eða hönnuðurinn kynnir efni kennslunnar (Gagné, 2005, bls. 255). 

Til að fylgja þeirri þróun sem á sér stað á tæknisviðinu þessa dagana 
telur höfundur rétt að setja forritakennslu sem þessa inn á 
átthagafræðivefinn til þess að sem flestir geti notið hennar, frekar en að 
hugsa hana sem eigið kennsluefni til nota fyrir eigin kennslu. Forrita-
kennslan er þá opin öllum sem skoða vefinn. Þegar að námsmarkmiðin 
eru skýr í upphafi eins og þau eru sett upp í forritakennslunni má segja að 
nemandanum sé ljóst hvað hann er að fara að læra og hvað hann á að geta 
gert í lokin ef hann fylgir námsefninu. 

8.3 Kennsluhönnun, kennsluhættir 
Þegar kennsluefni er sett fram þarf að huga að mörgum þáttum. Spyrja 
þarf í upphafi hvað eigi að kenna, hverjum eigi að kenna, og hvernig eigi 
að kenna efnið sem sett er fram. Hér eru settar fram þrjár skjákynningar 
sem þurfa að þjóna bæði ungum nemendum og kennurum sem geta verið 
á öllum aldri. Því þarf að gæta að mörgu. Þetta námsefni sem hér fylgir er 
því hugsað út frá mörgum þáttum. Það þarf að vera hægt að fást við 
námsefnið í sjálfsnámi sem og að hafa kennara á staðnum sem fer í 
gegnum efnið og leiðbeinir um notkun efnisins. 

Gagné og félagar segja að oft og iðulega velji kennarar að hanna 
kennsluefni eins og þeir kenna frekar en að þróa kennslufræðilegt efni. 
Þeir hanna kennslustundina á undan kennslufræðinni. Eða þeir undirbúa 
útlínur kennslunnar og innihald hennar en þeir hanna ekki allar 
kennslustundir í smáatriðum áður en þeir byrja námskeiðið. Vegna 
praktískra kringumstæðna, skipuleggja kennarar kennsluna venjulega 
aðeins í meginatriðum og telja sig tilbúna til að koma fræðslunni til skila. 
Þetta er vegna þess að þeir geta leikið af fingrum fram sum smáatriðanna 
í kennsluferlinu. Þetta er ekki fullkomlega óæskilegt vegna þess að það 
gefur kennaranum möguleikann á að endurhanna á staðnum (e. on the 
spot) – það er að lagfæra aðferðir og verklag að kennslufræðilegum 
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aðstæðum og að gefa nemendum svörun. Markmið í kennslufræðilegri 
hönnun er að framleiða, setja upp, kennslustund eða flokk kennslustunda 
sem gerir ráð fyrir einhvers konar miðlun sem þjónar nemendum þegar 
þeir þurfa. Eðli kennslunnar ræðst af því hvernig aðstæðurnar eru notaðar 
(Gagné, 2005, bls. 238). 

Þegar námsefnið er tilbúið er hægt að fara að huga að uppbyggingu 
kennslunnar og hvaða kennsluhætti á að nota. Þetta eru þó allt 
órjúfanlegar heildir og þarf að skoða í samhengi. Þegar að kennarar eru 
að feta sín fyrstu spor í upplýsingatæknikennslu eru þetta þættir sem þarf 
að hafa sterklega inni í myndinni. Þá má ætla að minni líkur séu á að 
kennslan fari út um þúfur eða mistakist vegna lítils undirbúnings. 
Kennslan eins og hún snýr að þessu verkefni er margþætt. Kennslan felur 
í sér kennslu á margt sem lýtur að upplýsingatækni og upplýsingamennt. 
Hún lýtur að því sem snýr að unhverfi nemandans, átthögunum. Hún snýr 
einnig að því að virkja hæfileika hvers og eins. Þetta er flókið og 
margbrotið ferli. Þess vegna er vert að huga að því hvort og hvaða leiðir 
eru færar í kennslunni til að koma efninu á framfæri og ná til nemenda. 

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 44) segir: „Þróun í tölvutækni gerir 
kennurum einnig auðveldara að búa til eigin kennsluforrit og benda líkur 
til þessa að námsefni sem kennarar semja verði á næstu árum unnið æ 
meira í tölvum. Stöðugt verður algengara að kennarar setji námsefnið á 
Internetið og möguleikar á framsetningu slíks efnis eru að aukast hratt.“ 
Þarna hefur Ingvar væntanlega rétt fyrir sér og má benda á marga nýja 
möguleika, t.d. Google Sites (e.d.) eða wiki-vefi á borð við Wetpaint 
(e.d.) Þegar tölvufærni kennaranna hefur aukist geta þeir sett inn 
námsefni og ýmsa tengla á slíka vefi. Þegar að þeir hafa náð tökum á 
þessu væri skemmtileg framtíðarsýn að sjá elstu nemendur grunnskólans 
með eigin vefi. Ef þessi sýn verður einhvern tíma að veruleika í 
Grunnskóla Bláskógabyggðar er kennslan eins og hún er sett hér fram 
barn síns tíma. Segja má að þar sé einn vandinn í upplýsingatækninni í 
hnotskurn. Efni sem er kynnt, er fljótt að úreldast. Það eru sífellt nýjar 
útfærslur en einnig nýrri og fjölbreyttari forrit. Þeir sem fá áhuga á 
upplýsingatækninni verða að vera fljótir að tileinka sér nýjungar og prófa 
þær. Þeir velja síðan hvað það er sem hentar þeim í það sem þeir eru að 
vinna. Þetta er hægara sagt en gert en einhvers staðar verður að byrja. 
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8.4 Hlutur kennara 
Fyrr í þessu verkefni hafa verið kynntar þrjár aðferðir við að mennta 
kennara í starfi á heimaslóð. Í fyrsta lagi þar sem kennurum er kennt 
alveg frá grunni með nemendum og sérfræðingurinn sér um kennsluna. Í 
öðru lagi þar sem kennarinn fer á einhverskonar námskeið í 
upplýsingamennt sem stendur yfir í langan tíma. Í þriðja lagi er gert ráð 
fyrir að kennarinn kunni mikið og geti aflað sér menntunar sjálfur og 
verið í leshringjum og slíkri vinnu án mikillar aðstoðar. Allar hafa þessar 
aðferðir sina kosti en velja verður aðferð skólans, skólahverfisins, 
fræðsluumdæmisins út frá kennarahópnum hverju sinni. 

Endurmenntun kennara er langtímamarkmið. Það er ekki hægt að drífa 
af eitt eða tvö námskeið og finnast þá endurmenntuninni lokið, hvorki af 
hálfu skólastjórnenda né kennaranna. Eitt af því sem þarf að huga að og 
kemur fram í Áræði með ábyrgð er að kennurum verði veitt hvatning til 
að þróa færni sína í upplýsingatækni með viðurkenningum og möguleika 
á að fá viðurkenningar/skírteini fyrir notkun upplýsingatækni til kennslu 
(Áræði með ábyrgð, 2005, bls. 10). 

8.5 Áhrif á íbúa sveitarfélagsins 
Það er von og ósk höfundar að forritakennslan sem hér fylgir verði 
sveitungum einnig hvatning til að læra á forritin og prófa sig síðan sjálfir 
áfram í upplýsingatækni. Ef vel tekst til með þetta verkefni, Átthagafræði 
Bláskógabyggaðar og áframhald á því, má hugsa sér að nemendur og 
jafnvel kennarar smiti áhuga til sveitunga þannig að heimamenn geti nýtt 
sér kennsluna, þar sem hún er á opinberum vef. Hugsanlega má halda 
sérstök námskeið fyrir sveitunga þar sem bæði nemendur og kennarar 
skólans gætu kennt íbúum á tæknina. Þetta er skemmtileg framtíðarsýn og 
hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér? 

Þannig má leiða líkum að því að menntunarstig íbúa Bláskógabyggðar 
geti hækkað sýni þeir þessum þætti áhuga og nýti hann. Á þennan hátt 
getur þetta verkefni þjónað fleirum en kennurum og nemendum 
Grunnskóla Bláskógabyggðar. 

8.6 Samantekt 
Þegar að kennsluefni er sett fram þarf að huga að mörgum þáttum. Það 
fyrsta sem þarf að huga að er markhópnum sem er hér eru einkum 
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grunnskólakennarar og grunnskólanemendur á mið- og unglingastigi. En 
einnig er haft í huga að íbúar sveitarfélagsins sem hefðu áhuga á 
upplýsingatækni gætu notfært sér kennsluna í sjálfsnámi. Forritakennslan 
er hugsuð til að efla tölvufærni. Tekið var meðal annars mið af kunnáttu 
starfsfólksins skv. niðurstöðum könnunar sem gerð var í skólanum. 

Þegar höfundur hugaði að því hvernig hann gæti sett sem best fram 
kennsluna á forritin var úr mörgu að velja. Það hefði t.d. mátt taka þess 
kennslu upp á forrit eins og forritið Camstudio (e.d.) leyfir, þannig að 
myndefnið væri lifandi, með hreyfimynd og tali. Það hefði einnig verið 
hægt að búa til hefðbundinn prentaðan bækling og gefa út. Eftir nokkra 
umhugsun og yfirlegu yfir kennslufræðinni og hvaða framsetninga-
rmöguleikar væru fyrir hendi, var niðurstaðan sú að nýta möguleika 
skjámyndaforritsins Powerpoint frá Microsoft til framsetningar. Þetta er 
náttúrulega stílbrot miðað við það sem á undan er sagt varðandi 
séreignarhugbúnað og opinn hugbúnað. Höfundur hefði átt t.d. að nota 
opna hugbúnaðinn Open office (e.d.).  

Skjámyndaforritið Powerpoint hefur þá kosti að hver og einn getur 
stjórnað sínum hraða í gegnum kennsluferlið. Það þarf að hafa í huga að 
námsefnið sem sett er fram er hugsað fyrir algera byrjendur bæði í að 
nota tölvur og að læra á forrit. Með skjámyndaforritinu geta nemendur 
farið á sínum hraða í gegnum það og flett fram og til baka eins og þeir 
vilja. En með þessu er ekki alveg hugsað til þeirra sem eiga á einhvern 
hátt erfitt með lestur. Þar hefði verið betra að hafa talað mál með en 
útskýringamyndirnar sem fylgja styðja væntanlega textann og ættu að 
létta undir með textalestrinum. 

Líkan Gagné og félaga var haft að leiðarljósi við hönnun efnisins, sem 
og markmiðsetningarhugmyndir Roberts F. Magers. Þá var einnig leitað í 
smiðju Ingvars Sigurgeirssonar um markmið og kynningu hans á 
flokkunarkerfi Blooms. Þá er aðeins farið inná hversu mikilvægt er að 
undirbúa kennslu vel og hafa hana í samræmi við uppbyggingu 
námsefnisins. 

Í heimi upplýsingatækninnar gerast hlutirnir oft hratt. Forritakennsla 
eins og þessi dugar skammt, það eru alltaf að koma fram nýjungar og 
nýjar uppfærslur á forritum. En einhvers staðar verður að byrja og gera 
jafnframt ráð fyrir því að það séu til einstaklingar sem hafa litla sem enga 
tölvufærni. Þeir þurfa að fá stutta, hnitmiðaða kennslu sem þeir sjá fram á 
að ráða við. 
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Þegar til framtíðar er litið og tölvufærni fólks hefur aukist má hugsa 
sér að upplýsingarnar sem hægt er að fá í gegnum hjálpina (e. help) sem 
fylgir forritunum, spjallsíður tengdar þeim og wiki-vefi verði a.m.k. hluti 
af þeirri kennslu á forritin sem kennarar og nemendur geta notfært sér. 
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9 Nemendaverkefni 

Einn þáttur þessa verks er að útbúa nemendaverkefni. Markmið með þeim 
er að fá nemendur til að búa til með hjálp upplýsingatækninnar og setja á 
Netið ýmiss konar umfjöllun um átthaga sína í sveitarfélaginu 
Bláskógabyggð. 

Verkefnin byggja á tilvísunum í námskrár grunnskóla en þær eru: 
heimilisfræði (Aðalnámskrá grunnskóla. Heimilisfræði, 2007), íslenska 
(Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska, 2007), trúarbragðafræði (Aðalnám-
skrá grunnskóla. Kristin fræði, siðfræði og trúabragðafræði, 2007), 
lífsleikni (Aðalnámskrá grunnskóla. Lífsleikni, 2007), náttúrufræði og 
umhverfismennt (Aðalnámskrá grunnskóla. Náttúrufræði og 
umhverfismennt, 2007) og samfélagsgreinar (Aðalnámskrá grunnskóla. 
Samfélagsgreinar, 2007). Alltaf er tekið mið af námskránni í upplýsinga- 
og tæknimennt (Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt, 
2007) en síðan er vísað í a.m.k. aðra námskrá og oft tvær þar sem 
námsefnið skarast og nær til fleiri sviða. Leitast er við að búa til verkefni 
sem eru einungis sett fram sem grunnhugmyndir, þannig að nemandinn 
hafi svigrúm til að nýta þær hugmyndir sem hann fær við vinnslu 
verkefnisins. Nemandinn verður að fá tækifæri til að nýta verkfærakistu 
sína (Bruner, 1990). Hann þarf einnig að fá að koma auga á auðinn í 
samfélaginu (Bourdieu, 2007) og nýta sköpunarkraftinn til að koma 
hugmyndum sínum á framfæri (Sternberg, 2003). Það getur hann gert 
annað hvort með því að fara í fortíðina, nútíðina eða spá í framtíðina og 
segja sína sögu með sínum hætti í gegnum upplýsingatæknina. Það má 
því segja að nemendaverkefnin séu frekar hugsuð sem hugmyndabanki en 
bein stýring á því frá hvaða sjónarhóli verkefnið er unnið. Ekki er heldur 
sagt fyrir um hvernig endanleg útkoma þess eigi að vera. 

Í verkefnunum ætti nemandinn að geta nýtt sér sem best áhuga sinn á 
umhverfinu og hæfileika sína. Þannig ætti hann að geta nýtt þá greind eða 
greindir sem Gardner bendir á að séu til staðar hjá manninum 
(Armstrong, 2001). Verkefnin eiga að gefa nemendum tækifæri til að 
yfirfæra námsefnið á nýjan miðil og túlka það sem þeir hafa lært á nýjan 
hátt. (Jonassen o. fl., 1999, bls. 13). Þessi verkefni miða einnig að því að 
tengja saman upplýsingatækni og miðlun annars vegar og hugmyndir um 
átthagafræðikennslu hins vegar. 
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Verkefnin sem hér um ræðir eru hugsuð sem grunn- og 
byrjendaverkefni. Einnig er haft í huga að sýna kennurum fram á að það 
er hægt að flétta saman verkefni byggð á hugmyndinni um að kynna 
heimabyggðina annars vegar og hins vegar ákvæðum um 
upplýsingatækni og miðlun í Aðalnámskrá grunnskóla, þ.e.a.s. að blanda 
saman námi og kennslu í upplýsingatækni og öðrum greinum. 
Nemendaverkefnin eru því þríþætt. 

Þau lúta að 

 heimabyggðinni og því sem tengist henni 
 upplýsingatækni og miðlun hennar 
 öðrum fögum sem kennd eru í grunnskóla 

Grunnskóli Bláskógabyggðar hefur ekki gefið út sérstaka námskrá í 
upplýsinga- og tæknimennt. Námskrá skólans, sem er gefin út og er 
aðgengileg á vefnum þegar þetta er skrifað, nóvember 2009 (Grunnskóli 
Bláskógabyggðar, e.d.b), er ekki til að byggja á fyrir þetta verkefni að 
mati höfundar. Verkefnin hér eru því sjálfstæðar einingar. Kosturinn sem 
fylgir því er sá að það er auðvelt fyrir aðra skóla að nýta þau fyrir sig og 
sitt samfélag. Þannig ætti hagurinn af verkefnunum að vera margþættur. 
En gallinn við það er þá aftur á móti að það er ekki samfella í því sem 
nemendur eru að vinna og heildarsýn skólans er ekki til á þessu sviði. Sýn 
til framtíðar væri sú að þróa þessi verkefni áfram þannig að þau myndi 
einhvers konar heild, bæði fyrir nemendur og síðan upplýsingar um alla 
þætti er lúta að átthögunum í Bláskógabyggð. 

Ef litið er til verkefnanna sjálfra þurfa nemendur að fá skýr skilaboð 
um það sem er lagt fyrir þá, þeir þurfa að vita hvaða kröfur eru gerðar til 
þeirra. Nemendur þurfa að geta tileinkað sér nýja tækni og nýtt verklag. 
Þeir þurfa einnig að geta farið eftir fyrirmælum verkefna en jafnframt nýtt 
sköpunargáfuna til að útfæra verkefnið. Þeir ættu að geta unnið sjálfstætt 
og með öðrum. Æskilegt væri að þeir hefðu gleði og ánægju af því sem 
þeir eru að fást við. Í lokin þegar verkefnið er búið ættu þeir að vera 
tilbúnir til að deila eigin efni með öðrum, leyfa öðrum að njóta þess með 
því að setja það út á Netið. Ef nemendum er þetta ljóst í upphafi má 
vænta þess að frágangur í lokin verði auðveldari fyrir þá. 

Upplýsingatækni býður upp á að vinna með sköpunarkraft einstak-
lingsins, huga einstaklingsins og mismunandi hæfileika hans. Þá er vert 
að skoða hvernig nemendur bregðast við þegar þeir eru settir í það að 
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skoða eigið umhverfi og máta sig við það (Sternberg, 2003; Armstrong, 
2001; Bourdieu, 2007). Nemandinn þarf að skoða vettvanginn sem hann 
býr í og læra á þær sérstöku reglur sem þar eru. Hann þarf að skoða auð 
samfélagsins (Bourdieu, 2007) og vinna út frá honum. Með þessu fer 
einstaklingurinn, sem hér er nemandinn, úr einum reynsluheimi í annan 
og tengir á milli reynsluheima skóla og náms og áhugamála. Hann nýtir 
sér þau, „verkfæri“ sem hann hefur tileinkað sér (Bruner, 1990). 

Þegar hugað er að skólastarfi þarf einstaklingurinn að vera í forgrunni, 
það þarf að huga að því hvað hentar honum og hvort hann nýtur sín í 
skólanum. Skólinn þarf að vera vettvangur fyrir nemandann til að prófa 
og skapa eitthvað nýtt, eitthvað sem hann getur byggt á til framtíðar. 
Nemandinn er í forgrunni þegar hugað er að því að búa til nemenda-
verkefni en menningin í samfélaginu í kringum nemandann er 
uppsprettan að því sem hann á að vinna út frá (Bruner, 1990; Bourdieu, 
2007). Nemendaverkefni fær merkingu þegar það er fellt að reynslu 
nemandans. Reynslan er ólík og merkingin sem verkin fá er háð upplifun 
og reynslu hvers og eins. Skólinn getur ekki gengið út frá því að 
nemendur hafi allir sömu reynslu og upplifun af því sem gerist í kringum 
þá þó svo að þeir búi í sama sveitarfélagi. Ræturnar liggja líka í 
reynsluheimi fjölskyldunnar og einnig þar lítur hver og einn heiminn 
sínum augum. 

9.1 Verkefnin 
Í upphafi var búinn til grunnur fyrir öll verkefnin. Þar kemur fyrst fram 
nafn verkefnis, viðfangsefni, lýsing á verkefninu, heimildir sem hægt er 
að ná í, áhöld og tæki sem væri gott að nota, frágangur verkefnis og hvert 
á að skila verkefninu. Þá er leiðbeinandi tilvísun fyrir hvaða aldurshóp 
verkefnið hentar. Í lokin er tilvísun í námskrár, alltaf í upplýsingatæknina 
og síðan í aðrar námskrár sem liggja að baki verkefninu sjálfu. Aldurinn 
og tilvísunin í námskrána er einkum ætluð kennurunum til leiðsagnar. 

Þau verk sem höfundur leggur hér fram með þessu verkefni eru unnin 
með það í huga að þetta eru byrjendaverkefni á tæknisviðinu, 
byrjendaverkefni bæði fyrir nemendur og kennara þar sem þeir eru að feta 
sig áfram í upplýsingatækninni. Nemendaverkefnin eru námsgreinatengd 
og valdir þættir úr greinunum að takast á við.  
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Verkefnin eru: 

 Heimilisfræði 

o Um matargerð 

 Íslenska 

o Um ljóð, kvæði og vísur 
o Um þjóðsögur 

 Lífsleikni 

o Um stofnanir og fyrirtæki í samfélaginu 

 Náttúrufræði 

o Um lífverur, dýr 
o Um lífverur, plöntur 
o Um jarðvísindi, mótun jarðar 

 Samfélagsfræði 

o Um félagasamtök í sveitinni 
o Um heimabyggð - íbúðarhús 
o Um landafræði - stafræn kort og örnefni 
o Um opinberar byggingar í sveitarfélaginu 

 Trúarbragðafræði og saga 

o Um kirkjusögu – saga kirkna í sveitarfélaginu 

Í framhaldinu er hægt að semja fleiri verkefni sem eru byggð á sama 
grunni og þessi. Höfundur vonar að með aukinni þekkingu kennara og 
nemenda í skólanum á upplýsingatækni verði í framtíðinni hægt að setja 
inn fleiri forrit og gera ítarlegri kröfur um fagþekkingu í upplýsingatækni 
en gert er í þessum verkefnum. Þá er óplægður sá akur sem hægt er að 
beina sjónum sínum að varðandi átthagana og námsgreinarnar. 

9.2 Grunnskóli Bláskógabyggðar 
Í Grunnskóla Bláskógabyggðar eru tvær starfsstöðvar, önnur að 
Laugarvatni og hin í Reykholti. Að Laugarvatni eru um 50 nemendur en í 
Reykholti um 130 nemendur. Í Reykholti er ein bekkjardeild í hverjum 
árgangi. Samkennsla milli árganga er á báðum stöðvum. Það er misjafnt 
milli ára hvernig hún er byggð upp. Fer það eftir samsetningu 
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nemendahópa hverju sinni hvernig það er skipulagt. Hefðbundin 
faggreinakennsla er í efri bekkjum, ýmist taka bekkjakennarar að sér 
fögin og kenna þau í sínum bekk eða að kennarar eru einungis með 
faggreinar og fara á milli bekkja. Þetta fer eftir því hvernig kennara-
hópurinn er samsettur á hverjum tíma.  

9.2.1 Aðstaðan í Reykholti og að Laugarvatni 

Aðstaðan til kennslu í upplýsingatækni í starfsstöðinni í Reykholti er 
þannig að í hverri bekkjarstofu er ein nettengd tölva. Þá eru fimmtán 
nettengdar tölvu á bókasafni skólans, Reykholtsmegin. Bókasafnið er 
notað sem kennslustofa, annars vegar fyrir bókasafnskennslu og hins 
vegar þegar að nemendur þurfa að vinna í tölvum. Kennari getur pantað 
bókasafnið fyrir bekkinn til slíkar vinnu. Bókasafnið þjónar nemendum 
með fræðibókaútlánum og annast líka almenn bókaútlán. Bókasafnið 
þjónar einnig almennum sveitungum en það hefur sérstakan opnunartíma 
fyrir slíka þjónustu. Á vinnusvæði kennara eru tvær nettengdar tölvur og 
þar er einnig skanni skólans. 

Aðstaðan til kennslu í upplýsingatækni í starfsstöðinni að Laugarvatni 
er þannig að í hverri bekkjarstofu er nettengd tölva, einnig hafa kennarar 
til umráða á vinnusvæði sínu tvær tölvur. Einnig er lítið tölvuver að 
Laugarvatni með 5 tölvum en það er ætlað bæði fyrir nemendur og 
kennara. Þá hefur tónmenntakennari sem starfar á báðum stöðum Apple-
fartölvur til umráða. Þær geta almennir kennarar fengið afnot af.  

Í skólanum sem heild er til ein stafræn myndavél, ein myndbands-
upptökuvél, nokkur heyrnartól, einn minnislykill, einn litaprentari í 
Reykholti og bleksprautuprentari að Laugarvatni. Á hvorum stað um sig 
eru miðlarar (e. server), en þeir eru ekki samtengdir. 

9.3 Námsefni tilraunakennt 
Til að láta reyna á hugmyndina um verkefni um upplýsingatækni og 
heimabyggð var lagt í sérstakt átthagafræðiverkefni í samvinnu við 
umsjónarkennara sjöunda bekkjar í Grunnskóla Bláskógabyggðar á 
vorönn 2009. Þann vetur, 2008–2009, voru 15 nemendur í sjöunda bekk. 

Nemendur í sjöunda bekk hafa ekki fengið markvissa kennslu í 
upplýsingatækni utan nokkurra „bókasafnstíma“ þar sem kennarinn á 
bókasafni kenndi þeim á grunnatriðin í ritvinnslukerfinu Microsoft Word 
eins og það er sett fram í námsefninu hjá Námsgagnastofnun. Í 
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tónlistartímum hafa þau aðeins fengið að vinna í tónlistarforritum sem 
fylgja Machintosh-vélunum frá Apple. Annað sem tengist 
upplýsingatækni hefur lítið komið við sögu hjá þessum bekk. 

Til þess að komast að því hvort hugmyndin um að búa til nemenda-
verkefni og vinnuleiðbeiningar væri nothæf fékk höfundur leyfi skóla-
stjórnenda til þess að fara inn í sjöunda bekk sem viðbótarkennari á vorönn 
2009, þrjár kennslustundir á viku, tvær samfelldar kennslustundir og eina 
staka. Eftir samtal við umsjónarkennara bekkjarins, sem jafnframt var 
samstarfsaðili, var ákveðið að taka verkefnið um Húsið mitt (íbúðarhúsin) en 
það féll vel að því sem umsjónarkennarinn hafði lagt upp með í 
samfélagsfræðikennslunni hjá sér. Nemendur voru að vinna í námsefninu 
Ísland - veröld til að njóta (Björn Hróarsson, 2007). Í því námsefni er fjallað 
um eitt og annað er snýr að landafræði Íslands. Í foreldraviðtölum kynnti 
umsjónarkennari foreldrum hvað stæði til. Allir foreldrar gáfu sitt samþykki. 

Þegar munnlegt samþykki foreldra lá fyrir var niðurstaðan sú að skipta 
bekknum í tvo hópa. Höfundur fór með annan hópinn á bókasafnið og 
kenndi þeim á forritin þrjú IrfanView, Photostory 3 og Audacity. 
Umsjónarkennarinn var með hinn helming bekkjarins og leiðbeindi þeim 
með hvernig ætti að vinna textann um húsið og finna heimildir. Þessi 
vinna tók tvær vikur eða sex kennslustundir á hóp. Þegar þessum þætti 
var lokið var verkefni nemenda að finna myndir eða taka myndir af 
húsinu sem þeir höfðu valið sér að fjalla um. Þessi þáttur tókst 
misjafnlega og þarna reyndi á hvernig heimili nemenda brugðust við og 
gátu  eða vildu aðstoða börnin sín. Sumir komu með allt tilbúið í fyrsta 
tíma meðan að ljósmynduninni lauk þannig hjá einum nemanda að 
umsjónarkennarinn fór heim til nemandans og tók myndir fyrir hann til 
þess að hann gæti unnið verkefnið. Næstu vikur fóru síðan í að vinna 
verkefnið sjálft, annars vegar að setja inn myndir og tónlist í Photostory 3 
og hins vegar að ganga frá texta um húsið sem unnið var með. Þessi vinna 
fór fram í þeim tímum þar sem höfundur og umsjónarkennari unnu báðir 
með nemendum, bæði í bekkjarstofunni og á bókasafninu. 

Í þessari samvinnu kennara var, í upphafi, skipt í tvo hópa en þegar 
verkið var komið á skrið fengu nemendur þann tíma sem þeir þurftu í 
hvorn hlutann fyrir sig eins og á þurfti að halda. Kennararnir voru til 
staðar til að aðstoða. Þegar nemandi hafði lokið þessu verkefni fól 
umsjónarkennari honum annað að gera. Þannig minnkaði smám saman 
hópurinn sem vann að verkefninu uns allir höfðu lokið sínu verkefni. Í 



  

99 

lokin sýndu nemendur bekknum verkin sín með sérstakri skjávarpa-
sýningu í stofunni sinni. Þannig var verkefninu lokað í bekknum. 

Verkefnum var skilað til höfundar en einnig voru verkin send heim í 
netpósti til nemenda þar sem vefurinn sem á að birta þau var ekki kominn 
í loftið. Ekki var lögð áhersla á formlegt námsmat í þessu verkefni heldur 
lögð áhersla á að verkefninu væri lokið og allir ánægðir með sína afurð. 

9.4 Samtöl við nemendur 
Í óformlegum samtölum við nemendur eftir að verkefninu lauk var ekki 
að heyra annað en að þeim hafi þótt þetta skemmtileg vinna og tilbreyting 
frá hefðbundnu bóknámi. Eftir þetta verkefni er höfundur stundum 
stoppaður af nemendum bekkjarins á göngum skólans til þess að spyrja 
um eitt og annað sem nemendur hafa verið að spá í og prufa heima. Þá 
vantaði nánari leiðbeiningar um forritin og önnur tengdum þeim. Leiða 
má líkum að því að þetta hafi vakið áhuga sem nær lengra en bara til þess 
sem á að vinna í skólanum. 

9.5 Hvernig tókst til – hvað má gera betur? 
Þegar litið er til baka og reynt að meta hvernig tókst til má segja að 
markmiðið að vekja áhuga nemenda og virkja hann hefur náðst að því 
marki að allir tóku þátt og allir í bekknum kláruðu sitt verkefni. Þar sem 
þetta var eitt fyrsta verkefni nemenda í upplýsingatækni hefði nemendum 
ekki veitt af að fá a.m.k. eitt æfingaverkefni áður en þau voru sett í 
verkefni sem átti að fara beint á vefinn. En hins vegar voru þau spennt 
yfir verkefninu af því að það átti að fara á vefinn og verða öllum sýnilegt. 
Sumir nemendur lögðu því mikla vinnu í sitt verk. 

Það sem snýr að skipulagningu skólastarfsins og þjálfun kennara þarf 
að vera hugsað frá upphafi vetrar. Hvað á að gera og hvernig? Í þessu 
tilfelli sem hér um ræðir kom höfundur inn í skólann á miðju starfsári og 
þá var farið að huga að því hvort og hvernig hægt væri að vinna 
verkefnið. Það gekk upp að þessu sinni hvað varðar kennslustundirnar og 
samvinnu kennara en þar var gengið út frá hugmyndinni að fá þann sem 
kann á upplýsingatæknina til að vera með kennara og nemendum inni í 
tímum. Kennarinn lærði þá á upplýsingatæknihlutann um leið og nem-
endurnir. Þetta samstarf fellur undir hugmyndina um endurmenntun 
kennara í starfi í kaflanum, Lærum saman, hér að framan. Þar er gert ráð 
fyrir að sérfræðingurinn og kennarinn vinni saman með nemendum inni í 
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bekk og sérfræðingurinn og kennarinn komi báðir að undirbúningi 
kennslunnar. Það sem hefði mátt fara betur var að vinna verkefnið þéttar, 
það er að hafa fleiri kennslustundir í viku meðan verkefnið er unnið og 
ljúka því á styttri tíma. Þegar vinna á svona verkefni væri betra að hafa 
þau í stuttum en þéttum námskeiðum, námslotum eða þemum. Þá kemur 
að aðkomu skólastjórnenda sem setja niður tímaplön fyrir skólann að 
setja þau þannig upp að slík vinna geti farið fram í skólanum á sem 
bestan og auðveldastan hátt. 
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10 Umræða 

Verkefnið, Átthagafræði Bláskógabyggðar. Innleiðing upplýsingatækni 
og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um átthaga nemenda að 
leiðarljósi er orðið að veruleika. Þessi hugmynd hefur gerjast með 
höfundi í ýmsum myndum frá námskeiðinu Biskupstungur, land og saga, 
átthagafræði í ellefu hundruð ár, sem var haldið árið 2002. Áhugi 
höfundar á að grunnskólanemendur læri meira um eigin heimahaga og 
læri um eigin heimabyggð hefur drifið hann áfram. Þegar höfundur fór í 
framhaldsnám í Kennaraháskóla Íslands haustið 2005 og tók upplýsinga-
tækni sem valgrein sá hann möguleika á að gera eitthvað spennandi úr 
hugmyndinni. Þegar höfundur velti enn frekar fyrir sé möguleikum 
upplýsingatækninnar, hvernig væri hægt að vinna með hana í grunn-
skólum, fannst honum nauðsynlegt að kynna sér hvernig fullorðnir læra 
og tók því nokkur námskeið á fullorðinsfræðslusviðinu. Einnig var horft 
til reynslu höfundar sem grunnskólakennara í rúm tuttugu ár. 

Tilgangur verkefnisins er margþættur. Hann er að flétta saman 
upplýsingatækni og miðlun um átthaga nemenda. Einnig að benda á hvað 
skólastjórnendur og yfirmenn þeirra eru nauðsynlegt afl þegar að settur er 
fram nýr kostur í skólastarfi. Þá er litið til þess hversu nauðsynlegt er að 
þeir hafi metnað fyrir hönd síns skóla og fylgi honum eftir t.d. með því að 
vera meðvitaðir um tækninýjungar. Þá horfir höfundur til þess hvernig 
hægt er að aðstoða kennara við að setja sig inn í heim tækninnar með 
endurmenntun. Hvaða leiðir eru færar og eru áhugahvetjandi bæði fyrir 
nemendur og kennara? Hæfni kennarans lýtur ekki einungis að því að 
kunna á tæknina, hann þarf einnig að geta nýtt kenningar fræðimanna í 
kennslu. Hann þarf að geta farið í smiðju þeirra og fléttað hugmyndir 
þeirra saman. Nemandinn og verkefnin sem hann á að leysa eru þá í 
forgrunni og bakgrunnurinn eru hugmyndir fræðimannanna. Þá þarf að 
líta til þeirra laga og umgjarða sem skólastarfi eru settar. 

Verkefnið miðaði að því að samþætta upplýsingatækni og aðrar náms-
greinar um viðfangsefni sem snúa að heimabyggð nemenda. Það var gert 
með því að hafa hugmyndir fræðimannanna í bakgrunninum og nota 
námskrár grunnskóla til að flétta saman viðfangsefnin. Þá þurfti einnig að 
hafa til viðmiðunar að það er lítil sem engin hefð fyrir upplýsingatækni í 
Grunnskóla Bláskógabyggðar. Kennarar og starfsfólk hafa, að mati 
höfundar, lítið tileinkað sér eða verið gefið tækifæri af skólans hálfu til 
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þess að leggja áherslu á upplýsingatækni. Þegar námskráin í upplýsinga- 
og tæknimennt kom fram árið 2007 má segja að þar hafi verið gert ráð 
fyrir því að greininni væri fléttað inn í aðrar námsgreinar og stæði ekki 
sem sérstök námsgrein. (Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og 
tæknimennt, 2007, bls. 7). Þannig reynir enn frekar á almenna kennara nú 
en áður í þessum efnum. þar sem segja má að frekar hafi verið gert ráð 
fyrir sérstökum „tæknikennurum“. Það má því segja að önnur 
meginspurningin sem lagt var upp með í þessu verkefni; er hægt að 
samþætta upplýsingatækni og aðrar námsgreinar um viðfangsefni sem 
snúa að heimabyggð nemenda?, eigi brýnt erindi við skólastarf því 
námskráin gerir beinlínis kröfur um þá nýtingu tækninnar sem spurningin 
leitar eftir. Með verkefninu er reynt að sýna áhugaverða leið til að tengja 
upplýsingatæknina viðfangsefnum annarra námsgreina en árangur verður 
ekki dæmdur fyrr en að fenginni reynslu í starfi á næstu árum. 
Hugmyndin er að nemendur skoði eigið nærsamfélag betur, afli sér 
upplýsinga um það og setji fram efni um átthagana. Nemendur kynnast þá 
eigin samfélagi með slíkri vinnu og læra vonandi að meta kosti þess og 
sjái tækifærin sem felast í því að búa þar. 

Ekki er nóg að líta til nemendanna þegar sett eru fram ný verkefni. 
Það þarf einnig að líta til þeirra sem stjórna og til almennra 
grunnskólakennara. Það þarf að skoða hvaða möguleika þeir hafa til að 
fylgja tækninýjungum sem snúa að grunnskólastarfi. Skoða hvaða leiðir 
þeir hafa til að endurmennta sig og hvaða leiðir eru færar. 

Ef litið er til síðari meginspurningar verkefnisins; er hægt að vekja 
áhuga og hvetja kennara til að gera nám nemenda fjölbreyttara með 
hjálp upplýsingatækninnar?, má segja að það hafi verið gerð tilraun til 
þess í þessu verkefni. Til þess að vinna verkefni á borð við Átthagafræði 
Bláskógabyggðar þarf að vera einhver áhugahvati. Allir sem koma að 
verkinu þurfa að sjá tilganginn með því að fara út í verkefni sem þetta. 
Bent er á að skólastjórnendur gegna lykilhlutverki í slíku ferli. Verkefnið 
gerir þær kröfur til þeirra að þeir hafi trú á framgöngu verkefnisins. Ef 
næst að virkja skólastjórnendurna er boltinn farinn að rúlla, verkefnið fær 
þann stuðning sem þarf. Bakhjarlinn, umgjörð skólasamfélagsins, er 
einnig mikilvægur hlekkur í slíku starfi. Þar er átt við t.d. fræðslunefnd, 
sveitarstjórn, skólaráð og foreldrafélag. 

Endurmenntun og áhugi kennara á nýsköpun er eitt af því sem þarf til 
að verk sem þetta fari af stað og verði að veruleika. Kennararnir þurfa að 
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hafa skýrt leiðarljós í vinnunni og þeir þurfa að sjá hvert það leiðir. 
Höfundur hefur leitast við að tryggja þetta. Þegar að verkefnið 
Átthagafræði Bláskógabyggðar var að fara af stað í skólanum kynnti 
höfundur með fyrirlestri hugmyndina að baki verkinu og hvað væri 
framundan. Með þessum fyrirlestri kviknaði áhugi kennara á möguleikum 
upplýsingatækninnar. Þeir báðu höfund um námskeið um forrit og annað 
tengt upplýsingatækninni, sem og aðstoð við að koma sér af stað. 
Höfundur ræddi í kjölfarið við skólastjórnendur, þeir sýndu þessu áfram 
áhuga. Þá var farið af stað með eitt tveggja klukkutíma námskeið og 
þurfti að skipta þátttakendum í tvo hópa. Nánast allir starfsmenn skólans 
tóku þátt í þessu námskeiði, bæði kennarar og annað starfsfólk. Höfundur 
var stuttu seinna tilbúinn með annað „örnámskeið“ fyrir kennara. En þá 
kom babb í bátinn – skólastjórnendur voru ekki tilbúnir til þess að leggja 
fjármagn í slíka endurmenntunn, a.m.k. ekki strax og hafa hana eins þétta 
og höfundur lagði til. Síðan þetta var, í janúar 2009, hafa hvorki höfundur 
né aðrir haldið slík námskeið fyrir starfsfólk. En það er þó hægt að segja 
að fræjum hafi verið sáð á fyrirlestrinum, því starfsfólk er enn að koma til 
höfundar og spyrja út í eitt og annað sem mætti flokka undir 
upplýsingatækni. Einnig má segja að áhugi starfsfólksins hafi aukist 
þegar það sá verkefnin sem sjöundi bekkur vann á vorönninni 2009. 

Eins og áður er sagt er endurmenntun kennara langtímamarkmið. 
Kennarar eru fullorðnir og læra öðruvísi en börn. Þetta þarf að hafa í huga 
þegar að hugað er að endurmenntun kennaranna og annars starfsfólks 
skólans. Þegar litið er til kenninga og líkans Knowles og félaga má segja 
að helstu hvatar til náms komi innan frá hjá fullorðnum og að þeir verði 
að vita hvers vegna þeir þurfa að læra ákveðna hluti. Fullorðnir verða að 
sjá tilganginn með og vita hvaða gagn er af því námi sem þeir fara í. Það 
liggja einnig aðrir hvatar til grundvallar námi fullorðinna. Þeir eru ytri 
hvatar sem eru að fá umbun, t.d. í formi launa og innri hvatar sem lúta því 
t.d. að fá meiri ánægju í starfi. Þetta er það leiðarljós sem skóla-
stjórnendur þurfa að hafa til þess að fá starfsfólk í endurmenntun. 
Höfundur bendir hér í verkinu á fjóra meginhugmyndir, eða aðferðir, við 
að endurmennta kennara í starfi. Það má segja að höfundur hafi prófað 
tvær af þessum fjórum aðferðum við vinnslu þessa verks. Annars vegar 
hugmyndina um að sérfræðingur aðstoði kennara inn í bekk, Lærum 
saman og hins vegar aðferðina um Framhaldssjálfsnám kennara. 

Í fyrri aðferðinni vann höfundur sem sérfræðingur með almennum 
bekkjarkennara og gekk sú hugmyndafræði upp að flestu leiti, nema að 
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höfundi þótti tíminn stuttur sem höfundur var með kennaranum í vinnu, 
aðeins nokkrar vikur. Að mati höfundar hefði þurft lengri tíma í að vinna 
með viðkomandi kennara. Það má segja að það helgist einkum af því að 
skipta þurfti bekknum í tvo hópa og því að vera í hvor í sinni stofunni. 
Aftur á móti hefði ekki verið hægt að vinna þessa vinnu nema vegna þess 
að umjónarkennarinn var tilbúinn til að fara í þessa vinnu og tileinka sér 
nýja hluti. 

Síðari aðferðin í endurmenntuninni lýtur að framhaldssjálfsnámi 
kennara. Þá aðferð hefur höfundur prófað á eigin skinni, þar sem hann 
hefur undanfarin misseri aflað sér þekkingar á Netinu og haft samskipti 
við kennara sem eru í sömu sporum og hann. Þetta er afar tímafrek aðferð 
og hentar líklega ekki sem hvati fyrir endurmenntun kennara í upphafi. 
Höfundur vill þó taka fram að þetta form hefur veitt honum ómælda 
ánægju og hvata til þess að halda áfram á þeirri braut sem hann er. 

Í litlu skólasamfélagi eins og er í Grunnskóla Bláskógabyggðar, þar 
sem kennarar eru fáir og oft einangraðir í sínu fagi er nauðsynlegt að leita 
fanga víðar. Það eflir kennarann og hann kemur þá væntanlega með 
ferskan blæ og hugmyndir í eigið skólasamfélag. Forsendan fyrir þessari 
umræðu má segja að sé sú umgjörð sem skólastjórnendur skapa í sínum 
skóla. Skólastjórnendur eru faglegir leiðtogar skólanna. Það eru þeir sem 
leiða starfið í skólanum. En það þarf að hafa í huga varðandi 
endurmenntun og leiðtogahlutverk í upplýsingatækniheiminum að 
skólastjórnendur rétt eins og aðrir í skólanum eru að stíga sín fyrstu skref 
í tækninni og eru að læra um leið og allir hinir. Þegar farið er inn á nýjar 
brautir, þarf að vera hægt að mæla árangurinn af þeirri nýbreytni. Það 
þarf að mæla hvað kemur best út, hvaða áhugi er á efninu og hvað hefur 
áunnist (Grönlund, 2000). Ef það er gert má ætla að það sé auðveldara að 
sjá hvar hefur tekist vel til og hvað mætti gera betur. 

Í vetur, 2009–2010, er höfundur umsjónarkennari sama bekkjar og 
hann tilraunakeyrði verkefnin sín á síðastliðinn vetur. Þetta er áttundi 
bekkur og hefur höfundur haldið áfram með bekkinn í þeirri för sem hófst 
á síðustu önn. Nemendur hafa eflst mikið í upplýsingatækninni og eru nú 
farnir að taka upp á kvikmyndavélar, setja efnið inn á tölvur og vinna í 
flóknari forritum eins og t.d. Windows Movie Maker. Áhugi þeirra er 
slíkur að þau ákváðu að taka þátt í myndbandakeppni sem auglýst var hjá 
fyrirtækinu 66°NORÐUR (e.d.). Sendi bekkurinn inn fjórar stuttmyndir 
um iðnað í Bláskógabyggð. Með þessum verkum sem nemendur sendu 
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inn í keppnina hefur skapast umræða um þennan þátt skólastarfsins og 
ætlar höfundur að trúa því að innan tíðar verði farið af stað með 
markvissa vinnu í Grunnskóla Bláskógabyggðar í upplýsingatækni. Þar 
þarf að hafa nokkra þætti sem leiðarljós: 

 Líta þarf sérstaklega til upplýsinga- og tæknimenntar 
 Tryggja þarf að nemendur geti notað þá verkfærakistu sem 

Bruner segir að allir eigi til og geti notað 
 Líta þarf til þess að allir nemendur geti tekið þátt og notað þá 

greind eða greindir Gardners sem nemandanum er 
eignlegastar 

 Horfa þarf til þess vettvangs sem grunnskólinn er í og auður 
hans nýttur. Auður samfélagsins er settur fram af nemendum 
og gerður öllum aðgengilegur. Auðurinn er séður með augum 
barnsins og túlkun þess á því sem gerist í kringum það 
(Bourdieu, 2007) 

 Finna þarf sköpunargáfunni og sköpunarþörf nemenda farveg, 
þannig að það sé samfella í sköpuninni eins og Sternberg 
bendir á 

 Virkni, uppbygging, vilji, samhengi og samvinna verði 
farvegur sem nemendur fara í verkefnavinnu sinni. Þessir 
þættir hafa allir tilgang og eru tengdir hver öðrum þegar 
unnið er með tækni í skólastarfi. Í tækninni felst hönnun og 
tenging við nám og umhverfi þess (Jonassen o. fl., 1999) 

 Nýta þarf hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju um 
samvinnu þannig að mismunandi hæfileikar einstaklinga njóti 
sín  

Með þessum hugmyndum sem hér hafa verið kynntar, bæði hvað 
snertir endurmenntun kennara og stöðu nemenda í skólanum hvað 
tækninýjungar snertir, má segja að skólastofan breytist úr því að vera 
geymsla þekkingar yfir í það að vera einhvers konar tjald eða regnhlíf, 
sem er afdrep fyrir nemendur þegar þeir fara út í samfélagið og kanna, 
spyrja, reyna og uppgötva. Í stað þess að kennarinn troði þekkingu í 
nemendur verður hlutverk hans meira að hvetja og leiðbeina nemendum. 

Nemendaverkefnin sem eru hluti þessa verks byggja að hluta til á 
þessum hugmyndum um hvatningu og leiðbeiningu. Þau byggja einnig á 
þeirri hugmynd að ræturnar liggja í reynsluheimi fjölskyldunnar og einnig 
þar lítur hver og einn heiminn sínum augum. Á þessu byggir hugmyndin 
um átthagana sem lykilhugtak í verkinu enda var ákveðið að grípa til 
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þess gamla orðs sem til er í málinu og hefur verið á undanhaldi 
undanfarin ár. Þá má segja að skilgreiningin á hugtakinu upplýsingalæsi 
sé leiðarljósið við gerð nemendaverkefnanna. Þar þurfa nemendur að 
velta fyrir sér hvernig þeir ætla að setja verkin sín fram eftir að hafa aflað 
gagna, metið þau og flokkað. 

Þegar höfundur þurfti að huga að því hvaða hugbúnað og forrit átti að 
nota og jafnvel mæla með voru margir möguleikar í stöðunni og margt 
sem þurfti að íhuga. Fyrst var það spurningin um hvort ætti að nota opinn 
hugbúnað eða séreignarhugbúnað. Átti að velja aðra hvora leiðina eða 
bland af báðum? Niðurstaðan var að kynna báða kostina að einhverju 
leyti en leitast þó frekar við að benda á opinn hugbúnað. Helgast það 
einkum af því að grunnskólinn hefur úr mjög takmörkuðu fjármagni að 
spila. Einnig ætlar höfundur að þetta komi einnig efnaminni nemendum 
til hjálpar. Þeir eiga þá kost á að leita að og nýta sér opinn hugbúnað sem 
kostar jafnvel ekkert eða lítið. Það má segja að höfundur fylgi eftir stefnu 
stjórnvalda þar sem þau leggja áherslu á að slíkur búnaður verði notaður 
til jafns á við séreignarhugbúnað. Eitt fyrirtæki hefur náð ráðandi 
markaðsstöðu hvað varðar hugbúnað og höfundur vitnar í rannsókn þar 
sem fyrirtækið leitast við að sýna fram á að hugbúnaður þess hafi ýmsa 
kosti fram yfir opinn hugbúnað. En bresku samtökin Becta sýna fram á að 
það skipti ekki máli hvort notaður sé opinn hugbúnaður eða séreignar-
búnaður. Það fer alveg eftir því hverju er verið að sækjast eftir. Þegar 
vefsetur Námsgagnastofnunar er skoðað snýst námsefnið sem boðið er 
upp á í upplýsinga- og tæknimennt um séreignarhugbúnað. Þar er ekki 
gefinn kostur á að læra á opinn hugbúnað. Nemendur og kennarar hafa 
ekkert val þar. Valkosturinn er að leita að opnum hugbúnaði eða hlusta 
eftir og spyrjast fyrir um opinn hugbúnað hjá öðrum. Þar kristallast 
hugmyndir og kenningar Knowles og félaga um að fullorðnir fari í nám af 
eigin hvöt og áhuga og afli sér sjálfir þekkingar. Þá er vert að benda á það 
að margir nemendur eru orðnir afar færir í vafri sínu á Netinu og búa 
margir þeirra yifir töluverðri færni í ýmsum forritum sem eru í boði. 
Þekking þeirra kemst inn í skólana ef þessum nemendum er gefinn kostur 
á að sýna og ræða það sem þeir kunna. Þessi fjársjóður nemenda er 
óplægður akur og hefur hingað til verið vanmetinn í skólastarfi að mati 
höfundar. Það þyrfti að skoða þennan þátt nánar og reyna að virkja þá 
kunnáttu og hæfileika sem þessir nemendur búa yfir. 

Hugbúnaðurinn sem höfundur valdi til að útfæra verk sitt er opinn 
hugbúnaður sem kom fyrst fram árið 2005, en byggir á eldri hugbúnaði, 
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Mambo. Þetta er hugbúnaðurinn Joomla!. Valið helgaðist annars vegar af 
því að höfundur hafði aðeins kynnst þessum hugbúnaði og að hann 
flokkast undir opinn hugbúnað. Hugbúnaðurinn er í eðli sínu einfaldur. 
Hann byggir á einingum sem settar eru saman þannig að þær myndi eina 
heild. Þetta sýnist einfalt við fyrstu kynni en þegar þarf að fara að setja 
einingarnar upp þá reynir þó nokkuð á útsjónarsemi, hugkvæmni og 
skilning á vefumhverfinu. Þegar að vefurinn er uppsettur og allt farið að 
virka eins og ætlast er til er tiltölulega einfalt að halda vefnum við og 
þróa hann áfram án mikillar fyrirhafnar. Einnig er einfalt að setja inn 
nýjar einingar og taka aðrar út án þess að það raski heildarskipulagi 
vefsins. Eitt helsta vandamál varðandi þetta vefumhverfi er að það er 
mest allt á erlendum tungumálum og sniðið að þörfum þeirra tungumála 
sem vefhönnuðir eru frá og nota. Í dag er hægt að fá ýmis konar viðbætur, 
m.a. þýðingar úr ensku yfir á íslensku og setja inn í kerfið. Kosturinn er 
þá sá að sá sem setur upp vefinn þarf ekki að fara í vefgrunninn og setja 
allt yfir á íslensku. En á móti kemur að þetta er opinn hugbúnaður sem 
allir geta sótt sér, ekki er greitt fyrir hann og þess vegna eru sumar 
þýðingar lélegar og stundum ónothæfar. Þá ber einnig að líta til þess að 
stundum eru leikmenn, eins og höfundur, að baksa við að setja upp slíka 
vefi og hafa ekki þekkingu og forsendur til þess að þýða allt. En með 
aukinni reynslu og samfélögum eins og klúbbnum Joomla!, sem starfar í 
gegnum félagið 3f, má ætla að vefjum með amböguþýðingum muni 
fækka og færni í að móta vefi í þessu kerfi muni aukast.  

Þegar litið er til forrita opnins hugbúnaðar er af miklu að taka en margt 
af því er ónothæft. Forritin sem voru valin til þess að kenna á í þessu verki 
eru þrjú og öll frekar góð forrit fyrir byrjendur að læra á. Tvö af þeim, 
IrfanView og Audacity, flokkast undir opinn hugbúnað en ekki það þriðja, 
Photostory 3. Það er hannað af Microsoft og fylgir með þegar keyptar eru 
PC-tölvur. En einnig er hægt að nálgast það frá heimasíðu Microsoft án 
greiðslu. Þegar farið er af stað með kennslu eins og þessa þá þarf að miða 
hana við þann eða þá sem eru skemmst á veg komnir í tölvufærni. Valið 
var t.d. miðað út frá þeirri könnun sem höfundur og samkennari hennar 
gerðu í eigin skóla haustið 2005. Þar kom fram að 60% kennara við 
skólann taldi sig ekki hafa farið á sérstök tölvunámskeið (Agla Snorradóttir 
og Kristín Björk Guðbjörnsdóttir, 2005). Höfundur getur vitnað um það að 
ekki hefur verið sett upp nein opinber áætlun síðan þessi könnun var gerð, 
um að efla tölvufærni starfsmanna né haldin almenn tölvunámskeið fyrir þá 
í skólanum utan þessa tveggja stunda námskeiðs sem fyrr var sagt frá. Þó 
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hafa nokkrir kennarar farið á stutt tölvunámskeið en það er þeirra eigið 
framtak og er ekki hluti af endurmenntunarstefnu skólans. Í sumum 
tilfellum hefur skólinn tekið þátt í námsskeiðskostnaði kennaranna. Verkið 
Átthagafræði Bláskógabyggðar er, m.a. hugsuð sem leið til þess að vekja 
áhuga kennara og starfsfólks á að efla tölvufærni sína í víðasta skilningi 
þess hugtaks. 

Þegar að höfundur fór að huga að því hvernig ætti að setja upp og 
hanna fræðsluna, kennsluna á forritin leit hann til fræðimanna eins og 
Gagné og Mager. Höfundur leitaði í smiðju þeirra vegna þess hve skýrt 
þeir setja upp hvernig best er að setja sér námsmarkmið, hanna 
fræðsluefni og hvernig er best að koma á móts við þarfir nemenda. 
Nemendur hér eru einkum hugsaðir fullorðnir námsmenn, þ.e. kennarar 
og starfsfólk skólanna. Ingvar Sigurgeirsson (1999) bendir einnig á 
hvernig hafa má stuðning af flokkunarkerfi Blooms. Athygli vekur að 
flokkunarkerfi Blooms og Gagné eru ekki fyllilega samhljóða en bæði 
varpa þau gagnlegu ljósi á verkefnið. Námsmanninum þarf að vera ljóst 
hvað hann fær út úr náminu, hvar hann byrjar og hvar ferlinu lýkur. 
Góðum undirbúningi fylgir öryggi og þar eru skýr fyrirmæli og markviss 
framsetning er lykilatriði. Eftir rúma tveggja áratuga reynslu höfundar 
sem grunnskólakennari getur hann varla verið meira sammála þessum 
fræðimönnum. Það má nánast fullyrða að þetta er einn af lyklunum að 
velgegni kennara í starfi. Því er mikilvægt að hafa þessa umræðu með hér 
því góð vísa er aldrei of oft kveðin. 

Nemendaverkefnin sem eru hluti þessa verks, Átthagafræði 
Bláskógabyggðar, eru byggð á námskrám grunnskóla. Nemendaverkefnin 
eru hugsuð sem byrjendaverkefni í upplýsinga- og tæknimennt þar sem 
að slík kennsla hefur verið af skornum skammti í Grunnskóla 
Bláskógabyggðar. Nemendaverkefnin eru jafnframt tengd ýmsum 
námsgreinum. Nemandinn hefur því nokkurt svigrúm til að vinna verkið. 
Kosturinn við slíka framsetningu er að þeir nemendur sem eru 
áhugasamir og frjóir í hugsun verða væntanlega fljótir að tileinka sér 
efnið og koma fram með hugmyndir sem hægt er að nýta og virkja. Aftur 
á móti er gallinn við verkefnin sá að nemendur sem eru óöruggir, djúpt á 
hugmyndaauðgi þeirra og áhugalausir gætu átt erfitt með að leysa þau án 
mikillar aðstoðar og stýringar. Höfundur fékk tækifæri til að prófa eitt af 
þessum nemendaverkefnum í skólanum, Grunnskóla Bláskógabyggðar, 
vorið 2009. Reynslan af þeirri vinnu var jákvæð að því marki sem 
höfundur fær best séð. Farið var eftir hugmyndinni Lærum saman. Hún 
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gengur út á að sérfræðingur komi inn í bekk og aðstoði bæði nemendur 
og kennara við að koma verkefninu í framkvæmd. Það má segja að það 
hafi tekist vel til, allir nemendur skiluðu af sér afurð í lok vinnunnar. Sú 
afurð er nú sýnileg á vefnum sem fylgir þessu verki.  

Haustið 2009 fékk höfundur aftur tækifæri til að prófa verkefnið á 
vettvangi. Sú reynsla hefur verið afar ánægjuleg, einkum að fá að halda 
áfram með þann hóp sem tók áður þátt í verkefninu. Þeim nemendum fer 
mikið fram í að vinna með forrit og útbúa efni fyrir Netið. Þeir eru nú 
þegar farnir að vinna með myndbandsupptökuvélar og forrit eins og 
Windows Movie Maker. Auk þess hafa þeir farið meira út í hljóðblöndun í 
Audacity forritinu. Þeir voru sjálfir svo ánægðir með afrakstur sinn að 
þeir sendu afurðirnar í myndbandakeppni einkafyrirtækis. Af þessari 
frásögn af eigin reynslu höfundar má jafnvel búast við að því að eftir því 
sem tíminn líður komi áhugi fram hjá öðrum nemendum skólans að fá að 
vinna slík verkefni. Það upplifði höfundur þegar hann sá hópa af 
nemendum inni á bókasafni skólans fyrir framan tölvurnar að skoða verk 
áttundu bekkinga úr Movie Maker. 

Höfundur hefur í þessu verki leitast við að sýna fram á að það sé hægt 
að samþætta upplýsingatækni og aðrar námsgreinar um viðfangsefni sem 
snúa að heimabyggð nemenda. Höfundur hefur einnig reynt að setja upp 
efni og aðgengi fyrir kennara til að vekja áhuga og hvetja kennarana til að 
gera nám fjölbreyttara með hjálp upplýsingatækninnar. Hvort það hefur 
tekist er ekki útséð með ennþá en grunnurinn að því hefur verið lagður í 
þessu verki með því að setja fram þessa ritgerð þar sem ýmiss gagnlegur 
fróðleikur er til staðar fyrir leikmenn og lærða. Einnig hafa verið sett á 
Átthagafræðivef Bláskógabyggðar grunn bjargir fyrir kennara til að 
leggja af stað í þá vegferð. 

Þegar hér er komið við sögu er vert að líta til framtíðar og spá í hvort 
og þá hvaða og hvers konar framtíð bíði þessa verks, Átthagafræði 
Bláskógabyggðar. Höfundur hefur gengið með hugmyndina að verki sem 
þessu í kollinum um langt árabil. Nú er það orðið að veruleika og 
spurningin er hvert framhaldið verður. Í huga höfundar er ekki spurning 
að Átthagafræði Bláskógabyggðar er komið til að vera ef ákveðin 
markmið og tilteknar forsendur ganga eftir. 
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Þessar forsendur eru meðal annars að: 

 Höfundur nái að sannfæra skólastjórnendur um að veita 
frekari tíma og fjármagni í verkið 

 Höfundur sannfæri skólastjórnendur og kennara um að 
skólinn geti með þessu verki verið í framvarðarsveit og 
leiðandi í slíkri vinnu 

 Höfundur fái kennara í lið með sér til að gera þetta verk að 
skólaþróunarverkefni fyrir skólann 

 Höfundur fái kennara og samstarfsfólk til að sjá gildi þess að 
fylgjast með upplýsingatækninni og að samstarfsfólk hafi 
vilja til að tileinka sér hana 

 Höfundur kenni kennurum og þjálfi þá til að geta verið 
sjálfbjarga um að setja efni inn á vefinn 

 Höfundur sannfæri kennara um að þeir geti unnið 
nemendaverkefnin með nemendum og búið til með þeim 
afurðir um heimabyggðina sem þeir geta sett á 
átthagafræðivefinn 

 Kennarar og nemendur verði svo áhugasamir um verkið að 
höfundur þurfi ekki alltaf að vera driffjöðrin í að vinna efni á 
átthagafræðivefinn 

 Áhugi sveitunga á vefnum vakni þannig að þeir bendi bæði 
nemendum og kennurum á efni úr Bláskógabyggð sem væri 
hægt að vinna úr og birta á vefnum  

Þetta eru háleit markmið en höfundur er enn jafn sannfærður og hann 
var í upphafi verks að þetta sé verkefni sem getur gengið, þróast og 
þroskast áfram. Það er einungis spurningin um að hrífa fleiri með sér og 
virkja þann kraft sem er enn óbeislaður í skólaumhverfinu og 
sveitasamfélaginu til þess að þetta verk eigi sér framhaldslíf. Þannig ætti 
verkið að geta í framtíðinni staðið sem eining og þroskast og þróast í takti 
við tæknina, óháð því hvort höfundurinn sem „prímusmótor“ haldi 
verkinu gangandi. Einhvern tíma kemur að því að „naflastrengurinn verði 
slitinn“ og verkið standi sem sjálfstæð eining. Þetta er bara spurningin um 
tíma. Sú er að minnsta kosti sannfæring höfundar. 
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11 Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur höfundur, bæði með heimildavinnu og hugmynda-
vinnu sett upp vefinn Átthagafræði Bláskógabyggðar sem er hugsaður 
sem upphaf að nýjum tækifærum fyrir grunnskóla til að koma eigin efni 
nemenda um átthaga þeirra á framfæri. Einnig getur vefurinn verið andlit 
sveitarfélagsins út á við og til framtíðar litið verið vefur á erlendum 
tungumálum þar sem ferðamenn og aðrir geta sótt upplýsingar um 
sveitarfélagið. 

Hugmynd höfundar að verkinu kviknaði á námskeiði um átthagafræði 
sem Fræðslunet Suðurlands hélt vorönnina 2002. Námskeiðið var ætlað 
fullorðnum og hét Biskupstungur, land og saga, átthagafræði í ellefu 
hundruð ár. Þetta námskeið vakti áhuga á því að gefa nemendum 
Grunnskóla Bláskógabyggðar tækifæri að vinna verkefni um 
heimabyggðina. Allt síðan hefur þessi hugmynd þróast að því verki sem 
hér er hefur verið unnið. Hér hefur verið fjallað um hvort og hvernig hægt 
sé að samþætta upplýsingatækni og aðrar námsgreinar um viðfangsefni er 
snúa að heimabyggð nemenda. Einnig hefur verið fjallað um hvernig 
hægt sé að vekja áhuga og hvetja kennara til að gera nám nemenda 
fjölbreyttara með hjálp upplýsingatækninnar og hvernig hægt sé að hátta 
endurmenntun kennara í starfi á því sviði. Þá voru settar fram vangaveltur 
um hlutverk og ábyrgð stjórnenda í grunnskóla er varða aðkomu að nýrri 
tækni og innleiðingu hennar í skólastarfið. Þar sem við lifum í 
lýðræðisþjóðfélagi sem gerir ráð fyrir virkri þátttöku allra hópa sam-
félagsins er nauðsynlegt að lítill grunnskóli í litlu sveitarfélagi gefi 
nemendum sínum a.m.k. sömu tækifæri og stærri skólar og stærri 
sveitarfélög gera fyrir sína nemendur. Það er mikilvægt fyrir þá sem 
stjórna litlum sveitarfélögum að gera sér grein fyrir því hvað öflugur 
grunnskóli getur verið mikið aðdráttarafl fyrir samfélagið. Því má halda 
fram að í litlum samfélögum sé grunnskólinn hjarta samfélagsins í 
ýmsum skilningi. 

Innan ramma grunnskólalaganna og aðalnámskrár hafa skólastjórn-
endur ýmsa möguleika til að sérhæfa skólana og gera einstaka liði 
skólastarfsins að sérkennum skólans. Þá þarf einnig að líta til fjárhagslega 
þáttarins. Sveitastjórnir verða að vera tilbúnar að láta jafnvel aukið 
fjármagn til skólans eða skólanna til að skapa þessa sérstöðu. En þar má 
ekki kasta til höndunum. Skólinn þarf að skipuleggja sig til framtíðar með 
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virkri þátttöku allra sem koma að skólastarfi. Þar er átt við þríeykið 
sveitarstjórnarmenn, starfsfólk skólanna og foreldrasamfélagið. Aðrir sem 
koma að skólamálum þurfa að vera vel með á nótunum um hvert hlutverk 
þeirra er í heildarstefnunni. 

Meistaraprófsverkefnið Átthagafræði Bláskógabyggðar. Innleiðing 
upplýsingatækni og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um átthaga 
nemenda að leiðarljósi varpar ljósi á hvernig samspil margra þátta 
samfélagsins geta tengst hjarta sveitarfélagsins, grunnskólanum. Þátta 
eins og samvinnu heimils og skóla. Þátta á borð við tengsl nemenda við 
þá sem hafa þekkingu á innviðum sveitarfélagsins, náttúru, sögu þess og 
menningu. 

Ef skólinn vill vera í framvarðarsveit á sínu sérsviði kostar það mikinn 
og vandaðan undirbúning. Undirbúningurinn er forsenda þess að vel 
takist til. Ef hann tekst vel, er ekki ólíklegt að umræða um stefnur og 
strauma í skólamálum byggðarlagsins verði meiri, fjölbreyttari og 
kannski faglegri. Einnig væri gott fyrir skólann ef hróður skólans yrði til 
þess að það yrði eftirsóknarvert að flytja í sveitarfélagið vegna skólans, 
sem og að það þyrfti ekki að auglýsa eftir kennurum heldur að kennarar 
myndu sækja um án auglýsingar og hægt væri að velja úr þá starfskrafta 
sem best henta fyrir þá skólagerð sem keppt er að. Í verkefni sem þessu 
getur falist margfaldur ávinningur bæði fyrir skólann og sveitarfélagið. 
Vandaður undirbúningur, markviss vinna og eftirfylgni þess sem unnið 
er, er forsenda þess að vel takist til. 

Ráðist var í þetta verk vegna áhuga höfundar á að beina sjónum 
nemenda að eigin heimabyggð og setja fram efni um hana á jákvæðan og 
uppbyggilegan hátt með það fyrir augum að auður samfélagsins verði 
varðveittur. Einnig að grunnskólanemendur geti verði stoltir af sinni 
heimabyggð og sjái tækifærin þar og að þeir sjái og skapi ný sóknarfæri 
til framtíðar, þannig að þeir geti síðar hugsað sér að eiga heima í 
sveitarfélaginu sínu og geti haft þar viðurværi sitt til framtíðar. Þá væri 
ekki til lítis unnið. 
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