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Útdráttur:

Leið þessarar þrískiptu ritgerðar liggur um fjölbreytt landslag og í henni er glímt við 

margþætt viðfangsefni. Tilgangur hennar er m.a. undirbúningur á vinnslu gagnvirks 

starfræns námsefnis á ensku og íslensku um kolefnisbindingu og loftlagsmál fyrir 10–12 

ára nemendur. Þrír mastersnemar unnu að útfærslu námsefnisins um þetta viðfangsefni 

á vegum Orkuveitu Reykjavíkur og CarbFix sumarið 2013. Höfundur sá um grafískan 

hönnunarþátt verkefnisins. Megintilgangur CarbFix er að þróa aðferðir til að draga úr 

gróðurhúsaáhrifum með því að einangra kolefni úr gufuútbæstri í Hellisheiðarvirkjun 

og dæla þeim neðanjarðar þar sem þau mynda steindir í stað þess að valda skaða í 

andrúmslofti. Áður en höfundur tekst á við þetta viðfangsefni með beinum hætti kannar 

hann ýmsar forsendur þess að setja námsefni fram í gagnvirku formi, jafnframt því að 

rekja leiðina sem leiddi til þess að hann tókst á við verkefnið. Rannsóknarspurningin sem 

lögð er til grundvallar í síðari hluta ritgerðarinnar er þessi: Hverjir eru kostir þess að nota 

gagnvirkt námsefni til að fræða 10–12 ára börn um kolefnisbindingu?
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Abstract: 

This thesis is a kind of a journey. It´s main purpose in preperation for making interactive 

educational material for 10-12 year old kids in English and Icelandic on climate change 

and the CarbFix project as a contribution to a solution. The author, along with two other 

masters student, participated in the making of the project in co-operation with Reykjavik 

Energy during the summer 2013. As a preperation to the subject the author takes a look at 

the assumptions of using interaction and games as educational material as well as tracing 

the path that led him to participation in the project. The research question is following: 

What is the benefit of using interactive material to educate 10–12 year old kids on 

mineralogical storage of CO2?
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Inngangur

Þessi ritgerð er unnin að hluta sem undirbúningur fyrir verkefni sem unnið var á vegum 

Orkuveitu Reykjavíkur og svokallaðs CarbFix-verkefnis sumarið 2013. Verkefnið var 

kynnt fyrir mastersnemum í listkennsludeild LHÍ og jarðvísindadeild HÍ með svohljóðandi 

auglýsingu vorið 2012:

Í tengslum við CarbFix rannsókna- og nýsköpunarverkefnið auglýsir Orkuveita 
Reykjavíkur eftir þremur meistaranemum til sumarstarfs árið 2013. Nemendurnir 
munu mynda vinnuhóp sem hefur það verkefni að útbúa gagnvirkt fræðslu- 
og upplýsingaefni fyrir börn. Efnið þarf að fjalla um loftlagsvandann og þær 
áskoranir sem hann skapar og með hvaða hætti CarbFix verkefnið getur stuðlað 
að úrbótum. Orkuveita Reykjavíkur mun ráða hvern mastersnema í 10 vikna starf 
að verkefninu sumarið 2013. Fyrirtækið leggur til vinnuaðstöðu. Fræðileg breidd 
þarf að vera í hópnum og æskilegt að samsetning hans endurspegli eftirfarandi 
fræðasvið:

•  Uppeldis- og menntunarfræði

•  Grafísk hönnun/tölvunarfræði

•  Jarðfræði, umhverfisfræði eða önnur náttúruvísindi

Framsetning efnisins, sem verður á ensku og íslensku, mun verða á vef á ensku 
og íslensku og því er þekking á slíkri framsetningu æskileg meðal umsækjenda. 
(Ásdís Gíslason, 2012).

CarbFix er samvinnuverkefni Orkuveitu Reykjavíkur, Háskóla Íslands, Columbia University, 
University of Copenhagen, AMPHOS 21 og National Center for Scientific Research. Fjöldi 
vísindamanna hefur komið að verkefninu ásamt ríflega tug doktorsnema sem hefur unnið 
lokaverkefni sín í tengslum við verkefnið. CarbFix verkefninu var hleypt af stokkunum 
haustið 2007 og fæst við þá mikilvægu áskorun að ráðast í aðgerðir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda eins og koltvísýrings (CO2). Ein leið til að lækka varanlega styrk 
CO2 í andrúmslofti er myndun stöðugra, kolefnisríkra steinda í basalti. CarbFix verkefnið 
miðar að því að kanna fýsileika slíkrar steindabindingar djúpt í berglögum í nágrenni 
Hellisheiðarvirkjunar. Meginmarkmið CarbFix verkefnisins eru þrjú:

•  Að auka skilning á því hvað verður um koltvísýring sem dælt er niður í 
    berggrunninn til langs tíma litið.
•  Að þróa tækni til að binda koltvísýring varanlega í jarðlögum.
•  Að gefa út og miðla niðurstöðum rannsókna og tilrauna svo þær geti nýst sem 
    víðast (CarbFix verkefnið, 2012)
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Í starfi mínu sem grafískur hönnuður hef ég fengist við ólík verkefni, en áður en að þessu 

verkefni kom hafði ég enga reynslu af hönnun gagnvirks námsefnis eða tölvuleikja. Ég 

vissi að ef ég tæki þátt í verkefninu væri ég að stíga út fyrir mitt þekkingarsvið og ögra 

getu minni á vettvangi sem ég þekkti ekki fyrir. Ég ákvað þó eftir nokkra umhugsun að 

láta slag standa og sækja um að vera með í þessari óvissuför, þó ekki væri nema til að 

að ögra eigin getuleysi á þessu sviði. Í lok ágúst 2012 barst tilkynning um að ég hefði 

verið valinn í vinnuhópinn ásamt þeim Heiðu Lind Sigurðardóttur, samnemanda mínum 

við listkennsludeild LHÍ, sem sinnir uppeldis- og kennslufræðiþætti verkefnisins og 

Marielu Aráuz Torres, umhverfisverkfræðingi og nema við jarðvísindadeild HÍ, sem sér 

um jarðfræði- og umhverfisþáttinn. Vinnuhópurinn kom fyrst saman í desember 2012 á 

kynningarfundi hjá Orkuveitunni. Frá janúar 2013 og fram til vors funduðum við á 2–3 

vikna fresti, til að safna saman upplýsingum og ráða ráðum okkar um tilhögun verkefnisins. 

Sameiginlegt verkefni okkar þriggja er að búa til gagnvirkt fræðslu- og upplýsingaefni fyrir 

10–12 ára börn um loftslagsvandann og með hvaða hætti CarbFix getur stuðlað að úrbótum. 

Við undirbúning verkefnisins leitaði ég fanga víða og tók m.a. viðtöl við sérfræðinga 

á ýmsum sviðum sem tengjast gerð gagnvirks námsefnis með einum eða öðrum hætti. 

Viðmælendur mínir eru eftirfarandi: Hildigunnur Halldórsdóttir, forritari gagnvirks 

námsefnis hjá Námsgagnastofnun, Sylvía Guðmundsdóttir, ritstjóri hjá Námsgagna-

stofnun, Stefán Jökulsson, lektor á menntavísindasviði HÍ, Sigurður Ármannsson, 

teiknari og sérfræðingur í tölvu- og tæknimálum hjá Íslensku auglýsingastofunni og Björn 

Vadimarsson, teiknari, leikjahönnuður og eigandi Næst. Þær upplýsingar sem viðmælendur 

mínir miðluðu af reynslu sinni voru ásamt fræðilegu efni á þessu sviði sá grunnur sem 

framkvæmd verkefnisins sjálfs byggist á. Auk áðurnefndra viðmælenda ræddi ég við þá 

Hring Hafsteinsson hönnuð hjá Gagarín og Jonathan Gerlach vefhönnuð hjá Skapalóni. 

Samtölin við þá tvo síðastnefndu voru ekki hljóðrituð og er því ekki vitnað til þeirra þó 

svo að þeir hafi veitt gagnlegar upplýsingar. Hin viðtölin má lesa í VIÐAUKA 1.

Í ritgerðinni leitast ég m.a. við að kanna möguleika tölvuleikja sem námstækis, en einnig 

þær forsendur sem þurfa að liggja til grundvallar við hönnun gagnvirks stafræns námsefnis 

fyrir 10–12 ára börn. Upphaflega stóð til að ritgerðin þjónaði þeim tilgangi einum að 

undirbúa verkefnið út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu; Hverjir eru kostir þess að 

nota gagnvirkt námsefni til að fræða 10-12 ára börn um kolefnisbindingu? Þrátt fyrir að 

það væri gott og gilt ritgerðarefni fannst mér vanta í það nánari tengingu við bakgrunn 

minn sem grafískur hönnuður og listkennari. 
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Eftir að hafa fengist við grafíska hönnun í 27 ár og listkennslu síðastliðin þrjú ár fann ég 

fyrir þörf til að staldra aðeins við og skoða þá stefnubreytingu sem orðið hefur á mínum 

starfsvettvangi, áður en ég tækist á við nýtt viðfangsefni. Eitt af því sem kveikti hjá mér 

áhuga á slíkri nálgun voru kynni af starfendarannsóknum þeirra Hafþórs Guðjónssonar og 

Karenar Rutar Gísladóttur, sem ég kynntist í heimsókn þeirra í rannsóknarþjálfunartíma í 

LHÍ haustið 2012. Einnig hafði nokkur áhrif fyrirlestur og fundur sem hin skosk/írska Jean 

McNiff hélt um starfendarannsóknir á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 23. janúar 2013. 

McNiff er einn helsti brautryðjandi á þessu sviði í heiminum í dag og hefur skrifað margar 

áhugaverðar bækur um efnið. En hvað eru starfendarannóknir og með hvaða hætti tengjast 

þær rannsókn á gildi gagnvirkni í námsefnisgerð? Hugtakið starfendarannsókn hefur verið 

notað til að lýsa rannsóknum sem unnar eru af kennurum í skólum í þeim tilgangi að 

þróa og bæta eigið starf og skapa nýja þekkingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Í bók sinni 

Action Research, Principles and Practice skiptir Jean McNiff starfendarannsóknum í þrjá 

grunnþætti eða spurningar sem sá sem fæst við þær þarf að takast á við. Þessar spurningar 

eru: 1. Hvað gerum við? 2. Hvað vitum við? 3. Hvernig vitum við það sem við vitum og 

hvernig miðlum við þekkingu okkar? (McNiff, 2002). Þó að kynni af starfendarannóknum 

hafi verið kveikja að breyttri nálgun minni er í þessu tilfelli ekki um að ræða hefðbundna 

starfendarannsókn. Rammi þeirra er sniðinn að þörfum kennara með lengri kennslureynslu. 

Nálgun minni svipar til starfendarannsóknar, en þó er ég meira að rýna í forsendur þess að ég 

kýs að skipta um stafsvettvang á miðjum aldri. Markmiðið er að þessi rannsókn nýtist mér 

á nýjum vettvangi og tel ég þetta vera mikilvægan undanfara þess að takast á við hönnun 

gagnvirks námsefnis. Ekki ber að líta á ritgerðina í heild sem starfendarannsókn heldur beiti 

ég þessari nálgun einungis í fyrsta hluta af þremur. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginhluta. Fyrsti hlutinn nefnist SKÖPUN. Þar eru skoðaðir 

ýmsir þættir sem varðað hafa leiðina sem ég hef farið í minni sköpun frá barnæsku og fram 

að CarbFixverkefninu. Sá staður sem við erum stödd á hverju sinni er alltaf þversumma af 

því sem við höfum fengist við fram til þessa. Samkvæmt kenningum John Dewey lærum 

við fyrst og fremst af reynslunni (Dewey, 2000). Reynsla okkar gerir okkur að því sem við 

erum. Hver er reynsla mín af grafískri hönnun og listkennslu og hvernig nýtist sú reynsla 

í CarbFix verkefninu? 

Í öðrum hlutanum, MIÐLUN, eru könnuð tengslin á milli skóla, námskenninga og læsis, 

heilarannsókna og ímyndunarafls, auk áhrifa tölvu- og upplýsingatækni á nám. 
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Í þriðja hlutanum, GAGNVIRKNI, eru kostir, gallar og möguleikar gagnvirkra leikja í 

tengslum við CarbFix verkefnið kannaðir og niðurstöður dregnar saman. Undirliggjandi 

í 2. og 3. hluta er áðurnefnd rannsóknarspurning um kosti gagnvirks námsefnis. Það skal 

tekið fram að ritgerðin var skrifuð áður en tekist var á við verkefnið sjálft, þ.e. gerð og 

hönnun gagnvirks námsefnis, en samantekt á vinnuferlinu og niðurstöður þess fylgja í 

VIÐAUKA 2.

Ritgerðarhlutarnir þrír mynda samfellda heild, en einnig má líta á þá sem stakar einingar 

á þremur plönum. Í bakgrunni er SKÖPUN, MIÐLUN er í miðgrunni og GAGNVIRKNI 

í forgrunni. Sömuleiðis má líta á hlutana þrjá sem tímaplön; fortíð (SKÖPUN), nútíð 

(MIÐLUN) og framtíð (GAGNVIRKNI). Tilgangur ritgerðarinnar er öðrum þræði að 

gefa gleggri mynd af tengslum grafískrar hönnunar, listkennslu og gagnvirkrar náms-

efnisgerðar.

Þakkir

Við ritgerðarskrifin hef ég notið þess að hafa í kring um mig gott fólk sem hefur stutt 

mig og gefið góðar ábendingar við skrifin. Þar hefur mest mætt á leiðbeinanda mínum 

Aldísi Yngvadóttur, ritstjóra á Námsgagnastofnun og kennara við listkennsludeild LHÍ 

og kann ég henni bestu þakkir fyrir gott og gefandi samstarf. Einnig þakka ég Ásthildi 

B. Jónsdóttur, lektor í listkennsludeild fyrir gott utanumhald og margvíslega aðstoð. 

Kennurum við listkennsludeild LHÍ þakka ég tilraun til uppeldis í akademískum 

vinnubrögðum. Viðmælendum mínum þakka ég fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig 

og miðla mér mikilvægum fróðleik. Pétri Ástvaldssyni þakka ég prófarkalesturinn. Heiðu 

Lind Sigurðardóttur, Marielu Aráuz Torres og Bjarna Jens Kristinssyni þakka ég gott og 

gefandi samstarf. Ásdísi Gíslason og samstarfsfólki hjá Orkuveitu Reykjavíkur þakka ég 

traust, stuðning og tækifæri til að takast á við þetta verkefni. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

konu minni Jónu Guðrúnu og börnum mínum, þeim Unu Maríu, Jóni Páli og Benedikt 

Jens fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði. Án ykkar hefði þetta ekki verið hægt. 

Kærar þakkir öll.



1. hluti

SKÖPUN
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1.1 Sköpunarþörf 

Þörfin fyrir að bregðast við tilverunni í sínum margbreytilegu myndum með sköpun og 

umbreytingu hefur fylgt manninum í árþúsundir og á sér mörg og ólík birtingarform. Í 

Keflavík, þar sem ég ólst upp á 7. og 8. áratug síðustu aldar, var fátt í ytra umhverfi sem 

örvaði listáhuga. Engar fyrirmyndir, listasöfn eða listamenn sem ég vissi af. Man samt 

varla eftir sjálfum mér öðruvísi en teiknandi flestum stundum. Veit ekki hvaðan þessi þörf 

kom, en hún var til staðar og hefur fylgt mér gegnum lífið og tekið á sig ýmsar myndir. 

Æskuvinur minn og nágranni, Þorfinnur Sigurgeirsson, kallaður Þorri, var með þessa 

sömu bakteríu í sér. Hvort það hefur haft afgerandi áhrif á þá leið sem við völdum að fara 

í lífinu skal ósagt látið, en það hafði tvímælalaust örvandi áhrif á sköpunaráráttuna í okkur 

báðum að vera í þessu saman. Við vorum alltaf teiknandi og ekki skorti okkur hugmyndir. 

Allt var á flugi í litlu hausunum okkar. Skammt frá nýlega byggðum heimilum okkar 

við Mávabraut var varnarliðsgirðingin, þar sem vopnaðir hermenn voru oft á vappi. Við 

umbreyttum þessum veruleika, yfir í ímyndaðan hugarheim sem við myndskreyttum af 

kappi, innblásnir af kanasjónvarpi og hasar-blöðum. Nánast allt sem við upplifðum varð 

að sögum sem við myndgerðum á okkar hátt. Hins vegar kom okkur sjaldnast til hugar að 

myndgera þann raunveruleika sem fyrir augum okkur blasti. Við lifðum og hrærðumst í 

hugarheimi sem hafði aðeins óbein tengsl við hinn sýnilega heim. En þessi sameiginlegi 

hugarheimur hafði mótandi áhrif á okkur báða. Teiknistíll okkar og aðferðir runnu saman 

í eitt, þannig að oft er erfitt að greina hvor gerði hvað þegar við skoðum teikningar frá 

æskuárum okkar. Seinna, þegar við höfðum aldur til fórum við báðir í listnám og höfum 

með ýmsu móti haft áhrif hvor á annan í gegnum tíðina.

Foreldrar mínir höfðu flust til Keflavíkur, hvort af sínu landshorninu, skömmu áður en ég 

fæddist þar árið 1962. Faðir minn, Páll Þ. Jónsson, húsasmíðameistari, var frá Svínadal í 

Kelduhverfi. Móðir mín, Sólveig H. Jónsdóttir, kom vestan af Ísafirði. Saman eignuðust 

þau sex börn og var ég það fjórða í röðinni. Sem barn var ég sveimhugi með fjörugt 

ímyndunarafls og lét hugan reika um heima og geima. Ég naut þess að alast upp við frelsi 

til að fara mínar eigin leiðir án mikilla afskipta fullorðinna.

Það sem fær athygli vex og eflist. Þetta veit ég af eigin reynslu. Þegar ég var sex ára 

gamall var ég sendur í sveit til föðurbróður míns, norður í Kelduhverfi. Ferðalagið norður 

var ævintýraleg upplifun. Ekki síst vegna þess að á leiðinni heimsóttum við frænku 

mína á Akureyri, Kristínu Aðalsteinsdóttur, sem þá var nýútskrifaður kennari. Sýndi hún 
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teikningum mínum athygli og áhuga sem ég hafði ekki vanist að fá. Þessi óvænta athygli 

hafði hvetjandi áhrif á mig og ég lagði mig fram um að gera enn betur. 

Mynd 1. Teikningar frá 1968.

Teiknikennarinn minn í Barnaskólanum í Keflavík, Þorsteinn Eggertsson, sýndi því 

sem ég var að gera líka hvetjandi áhuga. Ég fékk að sitja í myndlistartímum með systur 

minni, sem er þremur árum eldri, og fékk sérstakan vegg þar sem myndir mínar voru 

hafðar til sýnis. Þorsteinn var óvenjulegur kennari. Hann las fyrir okkur Grimms-

ævintýri með miklum tilþrifum og átti það til að mæta í kennslustundir uppáklæddur sem 

alvöru sjóræningi með tilheyrandi sverð og hatt. Hann var ekkert að skipta sér af minni 

myndsköpun, en leyfði henni að vaxa af sjálfu sér. Á vorin vorum við Þorri verðlaunaðir 

með veglegum listaverkabókum í stóru broti. Ég lá í þessum bókum og drakk í mig 

listasöguna og viðurkenningin hafði sín áhrif. Ég minnist þess ekki að hafa á einhverjum 

tímapunkti tekið ákvörðun um að fara í listnám. Annað kom einfaldlega ekki til greina. 

Mynd 2. Teikningar 1972-74.

Stundum geta orð kennara haft öfug áhrif á nemendur. Þannig var það þegar ég var að 

klára gagnfræðaskóla. Umsjónarkennarinn var að spyrja okkur nemendurna hvað við 

ætluðum að leggja fyrir okkur í framtíðinni. Þegar ég sagðist ætla í listarnám reyndi hann 

það sem hann gat til að fá mig ofan af þeim áformum, sem honum þóttu ekki vænlegur 

kostur. Enginn gæti orðið ríkur af myndlist og þetta væri ekki rétta leiðin til að njóta 

velgengni í lífinu. Svona var gildismatið. Velgengni var mæld út frá fjárhagslegri afkomu. 
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Á þeim mælikvarða virtist myndlistin ekki vænlegur kostur. Ég lét þetta þó ekki slá mig 

út af laginu og vildi auk þess afsanna kenningu kennararans.

1.2 Listnám mitt 

Strax að loknum grunnskóla sóttist ég eftir inngöngu í Myndlista- og handíðaskólann. 

Mér var sagt að ekki væru fordæmi fyrir því að taka inn 16 ára nemendur, en þeir gætu 

hins vegar ekki meinað mér að fara í inntökuprófið, sem ég gerði. Prófið tók fjóra daga. 

Man hvað ég var hissa að fá synjun frá skólanum nokkrum vikum síðar. Þá fór ég vestur 

á Ísafjörð og vann við netagerð og smíðar til vors, en síðan tók ég prófið aftur.

1.2.1 Myndlista- og handíðaskóli Íslands 
Ég hóf nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands 17 ára gamall, árið 1979. Þá var 

Hildur Hákonardóttir skólastjóri og mikil gerjun innan skólans. Verið var að breyta 

fyrirkomulagi námsins, þannig að fornámið var stytt úr tveimur árum í eitt og var okkar 

árgangur sá fyrsti sem tók fornámið á einu ári. Áður en ég hóf nám við skólann var ætlun 

mín að fara í Teiknikennaradeild að loknu fornámi. En það fór á annan veg. Heimurinn 

sem opnaðist mér innan veggja skólans var bæði spennandi og framandi. Ég hafði frá 

barnsaldri þróað með mér persónulegan teiknistíl, viðhorf og færni sem þurfti að vinda 

ofan af. Fornámið gaf góða þekkingu á þeim grunni sem myndlist byggir á; teikningu, 

myndbyggingu, lita- og formfræði. Þurfti ég að temja mér nýjar aðferðir, nýja hugsun. 

Var þó stundum ráðvilltur og einn í mínu vindmyllustríði. Mér fannst ég á þessum árum 

vera fullorðinn og þroskaður, en var auðvitað bara óharðnaður unglingur. Mér fannst ég 

vera fær í flestan sjó og vita hvað ég vildi. Vissi ég það? Bandaríski heimspekingurinn og 

menntafrömuðurinn John Dewey tekur í riti sínu Hugsun og menntun áhugavert dæmi af 

manni við sambærilegar aðstæður;

Maður á ferð um ókunnugt landsvæði kemur þar sem vegurinn greinist. Þar sem 
hann hefur enga örugga þekkingu að grípa til nemur hann staðar hikandi og óviss. 
Hvaða leið er sú rétta? Og hvernig á hann að ráða fram úr þessum vanda? Það er 
ekki nema um tvennt að velja: Hann verður annað hvort að taka stefnuna í blindni 
og út í bláinn og treysta því að heppnin verði með sér eða hann verður að finna rök 
fyrir þeirri ályktun að önnur leiðin sé sú rétta. (Dewey, 2000, bls. 52)

Ég valdi fyrri kostinn af þessum tveimur. Hvað réð því? Ég er ekki viss. Nýlistadeildin 

togaði í mig, en ég var ekki viss um að ég ætti heima þar. Mikill styrr stóð um deildina 
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á þessum tíma og vildi Einar Hákonarson sem tók við stjórn skólans 1980 láta leggja 

deildina niður. Ég hafði brennandi sköpunarþörf en var ekki viss í hvaða farvegi hún ætti 

heima. Hélt í barnaskap mínum að ég fengi ekki tækifæri til að vera skapandi í listkennslu. 

Magnús Pálsson, sem kenndi við Nýlistadeildina á þessum árum, hélt erindi á ráðstefnu 

um listfræðslu árið 1986 og sagði þá m.a.:

Listkennsla er list og á að vera list. Hún færir sömu unun og lífsfyllingu og öll 
önnur list. Hún krefst sömu atorku, hugmyndaauðgi og hæfni til að hrífa aðra og 
hvetja þá til sköpunar. Þetta hafa menn ekki skilið. Listin að kenna þarf að öðlast 
sömu viðurkenningu og önnur list og vera höfð í hávegum. (Magnús Pálsson, 
1987, bls. 21)

Það var ekki fyrr en löngu síðar að ég áttaði mig á sannleikanum á bak við þessi orð. Ég fór 

sem sagt ekki í Teiknikennaradeildina, heldur varð Auglýsingadeildin ofan á. Á þessum 

tíma var ekki búið að finna upp fagheitið „grafísk hönnun“ fyrir þennan starfsvettvang. 

Deildin hét Auglýsingadeild og útskrifaði auglýsingateiknara. Það er þó langt frá því að 

vera lýsandi heiti því teiknun auglýsinga er aðeins einn af mörgum þáttum sem starfssvið 

grafísks hönnuðar nær yfir. 

Áhersla var lögð á fagleg vinnubrögð og breidd í viðfangsefnum. Hugsun Gísla B. 

Björnssonar, sem stýrði deildinni á þessum tíma, var fagmiðuð og öguð. Hann hefur 

sjálfur sagt í viðtali, aðspurður að því hvort hann hefði ekki verið að framleiða vinnuafl 

fyrir sjálfan sig; „Ég var að því, skoðaði hvort ekki væri kandidat til að ná í og hlúa að. 

Eins var ég í því verkefni fyrir kollega mína. „Hvern ætlar þú að ráða og hvern fæ ég?“ 

sagði Kristín Þorkelsdóttir“ (Guðmundur Oddur Magnússon, 2012, bls. 29).

Form- og litafræði, týpógrafía, merkjahönnun, veggspjöld, myndskreytingar, bókakápur, 

plötuumslög, umbúðir, ljósmyndun og kvikmyndagerð voru meðal þess sem við tókum 

fyrir í náminu. Ólafur Stephensen kenndi okkur markaðsfræði. Mörgum rann kalt vatn 

milli skinns og hörunds þegar hann fullyrti að fólk entist yfirleitt mjög stutt í þessu fagi. 

Flestir væru útbrunnar taugahrúgur eftir fimm ár í faginu. Slíkt væri stressið í þessum 

bransa.  

Í byrjun 9. áratugarins voru tölvur ekki komnar til sögunnar sem þarfasti þjónn grafískra 

hönnuða, eins og seinna varð, þannig að allt var meira og minna unnið í höndum. Mikil 

áhersla var lögð á nákvæmni og vandvirkni í öllu handverki. Rotring pennar, Letraset-

þrykkiletur, franskar kúrfur, skapalón, gouage litir, límsprey, smjör-pappír, Repromasterar, 

ljósaborð, vaxvélar, fólíur og skurðarhnífar voru meðal helstu tóla grafískra hönnuða á 
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þessum tíma. Man eftir þrotlausri baráttu við að handgera bókstafinn „ð“ og að fá stafabil 

til að virka sannfærandi. Einnig man ég endalausar hreinteikniglímur undir handleiðslu 

Gísla B. þar sem ýmist var verið að jafna, breikka eða grenna merkjaform í átt til einhvers 

konar fullkomnunar. Fjórar vikur frá morgni til kvölds var sá tími sem reiknað var með að 

maður þyrfti til að hanna merki. Lokaverkefni mitt var útlitshönnun tímarits með öllu sem 

að því sneri. Torfi Jónsson var þá tekinn við stjórn deildarinnar og gaf mér lofsamlega 

umsögn við útskriftina. Eflaust hef ég haft gott af þessu öllu saman, en þó fann ég alltaf 

fyrir óvissu og efa um að ég væri réttur maður á réttum stað. 

Mynd 3. Hluti verkefna úr Auglýsingadeild MHÍ 1980-83.

Áherslur í námi eru alltaf umdeilanlegar og síst vil ég gera lítið úr þeim áhrifum sem Gísli 

B. hefur haft á grafíska hönnun á Íslandi. Hann skapaði þetta fag nánast upp úr engu og 

er óumdeildur lærifaðir þess. Forvitnilegt er þó að velta því fyrir sér hver þróunin hefði 

orðið í þessari grein ef nálgunin hefði verið úr annari átt, t.d. ef maður eins og Dieter 

Roth hefði fengið að ráða för. Hann fékkst við grafíska hönnun, gerði ævintýralegar 

prenttilraunir og „vildi láta „skítinn“, fingraförin og uppsetningar-límbandið sjást. Hann 

„hafnaði“ hefðbundinni týpógrafíu og handskrifaði. Þetta sem kallað er „use of dirt“ og 

handskrift hefur farið sem eldur í sinu um allan hönnunarheiminn á síðustu misserum“ 

(Þröstur Helgason, 2004).

Eftir útskrift úr auglýsingadeild MHÍ vorið 1983 tók ég aukaár í grafíkdeild skólans. Jón 

Reykdal og Þórður Hall stýrðu deildinni af metnaði og áhuga. Þar var unnið á allt öðrum 

og ólíkum forsendum en ég hafði kynnst í auglýsingadeildinni. Sigurður Ármannsson, 

kennari við grafíkdeildina, orðaði það svo að forvitnilegt hefði verið að fylgjast með mér 

vinda ofan af auglýsingateiknaranum í mér og hleypa út listamanninum.

Auglýsingateiknarinn lifði samhliða listamanninum þótt ekki ríkti stöðug sátt á milli 

þeirra. Ég vann á auglýsingastofum á sumrin meðan ég var í námi. Fyrst á Örkinni hjá 

Páli Guðmundssyni og síðar á auglýsingastofu Ernsts Backman. Oft var mikið álag og 
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hátt flækjustig við að útbúa auglýsingar til prentunar í blöðin. Öll vinnsla tók miklu lengri 

tíma. Það sem gert er á 1–2 tímum í dag tók 3–4 daga á þessum árum. Fyrst að handgera 

skissur, funda með viðskiptavinum, myndskreyta eða láta taka myndir, texti í setningu út í 

bæ, litgreining, skeyting, filmugerð, fljúgandi leigubílar út um allan bæ. Stundum snerist 

vinnan um að sannfæra fólk um ágæti einhverrar vöru sem maður hafði oft litla trú á sjálfur. 

Það vakti samviskuspurningar. Ég tók þátt í þessu, en friðaði samviskuna með því að vinna 

í myndlistinni samhliða auglýsingavinnunni. Við Þorri héldum saman myndlistasýningu 

sem við kölluðum Svart–hvítur vetur árið 1984. Við settum einnig á fót auglýsingastofuna 

Umbrot í Keflavík og var hún starfrækt í rúmlega ár. Á þessum tíma hafði ég augun opin og 

safnaði upplýsingum um erlenda listaskóla. Ég hafði þörf fyrir að komast út og næra í mér 

listamanninn. Í það minnsta þurfti ég tíma og svigrúm til að láta sköpunarþörfina þroskast 

og finna sinn farveg. Var satt að segja ekki viss hvar ég stóð í þeim efnum.

Mynd 4. Nokkur myndverk frá árinu 1984.

Meðan ég var að leita fyrir mér með framhaldsnám vann ég á auglýsingastofu Ólafs 

Stephensen, ÓSA. Þar var góður hópur fólks sem ég lærði mikið af. Þar á meðal þeir 

Friðrik Erlingsson og Erlingur Páll Ingvarsson sem báðir útskrifuðust með mér úr MHÍ 

og höfðu hvor um sig áhrif á mig með sínu skapandi hugmyndaflugi. Teiknistofustjórinn, 

Sigríður Bragadóttir, sem hafði starfað í Hollandi, var mér innan handar við að sækja um 

í þarlendum listaskólum. Hún var í tengslum við fólk sem var vel tengt inn í hollenska 

hönnunarheiminn og kom mér í samband við Herman Hoeneveld, blaðamann sem var 

sérfróður um hönnun og ljósmyndun. Hann aðstoðaði mig þegar ég fór í skólaheimsóknir 

til Hollands. Ég sótti um á Gerrit Rietveld akademíunni í Amsterdam, en Herman ráðlagði 

mér að sækja líka um á ABK í Rotterdam því þar væri meiri áhersla á grafíska hönnun. Ég 

gerði það og komst inn í skólann. 

1.2.2 Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam 
Þegar ég hóf nám við akademíuna í Rotterdam höfðu kennarararnir á orði að þeir hefðu 

furðað sig nokkuð á þeim verkum sem ég sendi inn með umsókninni. Þeim fannst ég 
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óþarflega upptekinn af því að sýna og sanna hversu klár og flinkur ég væri. Þeim var 

nokk sama hvort ég væri flinkur eða ekki. Þeir vildu hins vegar fá að vita um mína afstöðu 

og sýn á listina og lífið. Fyrir hvað ég stæði, hver væri mín stefna, hvað ég vildi fá út úr 

þessu námi og að hverju ég væri að leita. Þetta kom mér á óvart. Var ekki vanur að glíma 

við þessar mikilvægu spurningar, en þær leiddu til þess að ég fór að skoða hug minn og 

reyna að finna svör. Hver voru markmið mín með því að fara í þetta nám? Eftir því sem 

ég hugsaði meira um það áttaði ég mig betur á því að þetta snerist um klofning innra 

með mér. Í mér bjuggu tveir menn sem voru ósáttir hvor við annan. Annar var listamaður 

og hinn grafískur hönnuður. Átti ég að taka byssu og skjóta annan þeirra? Nei, ég vildi 

frekar reyna að koma á sátt milli þessara tveggja póla og held að mér hafi bara tekist 

það bærilega. Skólinn var góður vettvangur til að skilja og skynja breiddina á grafíska 

hönnunarsviðinu. 

Til að byrja með fylgdi ég hefðbundinni stundatöflu nemenda í grafískri hönnun, en 

fann fljótlega að það kom ekki nógu vel út, bæði vegna þess að ég hafði gengið í gegn 

um sambærilegt nám áður og hafði nokkurra ára starfsreynslu í faginu. Mér fannst ég 

heldur ekki vera að fá það út úr náminu sem ég vildi. Hvað var það? Ég vildi vinna 

með tengsl mynda og texta með ýmsum hætti á sviði bókahönnunar, týpógrafíu og 

myndskreytinga. Þar fann ég minn heimavöll. Listaskóli á að vera vettvangur til að vinna 

með og þróa persónulega sýn á það sem maður er að fást við. Það varð að samkomulagi 

við skólayfirvöld að breyta námsfyrirkomulagi mínu þannig að ég fengist við skilgreind 

verkefni undir handleiðslu valinna kennara, en fengi að vinna frjálst í skólanum að öðru 

leyti. Þetta fyrirkomulag kom vel út og var það sem ég þurfti á að halda. Vorið 1989 sýndi 

ég afraksturinn við akademíuna og var sáttur við útkomuna.

Námið í Hollandi breytti nokkuð afstöðu minni til grafískrar hönnunar. Ég áttaði mig 

betur á þeim fjölmörgu möguleikum sem þetta svið býr yfir og að grafísk hönnun er 

ekki eingöngu bundin við markaðsstarf og sölumennsku, sem ég hef í raun aldrei getað 

tengt mig almennilega við. Í náminu í MHÍ hafði áhersla verið lögð á að teiknarar gætu 

brugðið sér í allra kvikinda líki til að mæta þeim ólíku verkefnum sem tæku við inni á 

auglýsingastofunum. Í Rotterdam var meiri áhersla á sérhæfingu, að hver og einn þróaði 

sig áfram á því sviði sem hann væri sterkastur. 

Aðalkennari og umsjónarmaður með mínu námi var týpógraferinn Stephan Saaltink, 

deildarstjóri í grafískri hönnun. Hann var nokkuð umdeildur og þótti harður í horn að 

taka. Ekki get ég þó sagt annað en að hann hafi reynst mér vel og verið góður kennari. Í 
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umsögn að námi loknu sagði hann mig vera sögumann og að nálgun mín á viðfangsefnum 

væri á forsendum fagurfræði fremur en nytjalistar (Saaltink, 1989). 

Mynd 5. Bókverk, grafík og myndskreytingar frá Hollandi 1987-89.

Meðan ég var í námi í Hollandi var Þorri í myndlistarnámi í Montreal í Kanada. Á 

þessum tíma vorum við iðnir við að senda hvor öðrum löng handgerð sendibréf þar 

sem hönnunarfáknum var gefinn laus taumur í alls kyns experímenti sem gat tekið á 

sig ólíklegustu myndir. Þessi vettvangur hentaði báðum vel til að forma hugmyndir og 

hugleiðingar um hönnun, list og daglegt líf okkar. 

Mynd 6. Úr sendibréfum til Þorra1987-92.

1.4 Grafískur hönnunarferill

Fljótlega eftir heimkomuna frá Hollandi fékk ég vinnu hjá Iceland Review útgáfunni og er 

það án efa besta skólun sem ég hef fengið. Þrátt fyrir að hafa unnið á auglýsingastofum og 

víðar fannst mér færni mín sem grafísks hönnuðar ekki fá að njóta sín til fulls fyrr en þarna. 

Ég var á heimavelli og naut þess sem ég var að gera. Metnaður Haraldar J. Hamar útgefanda 

og ritstjóra blaðsins var mikill og kröfurnar sömuleiðis. Minn lærimeistari og yfirmaður í 

hönnuninni var Guðjón Sveinbjörnsson, sem tekið hafði við hönnun blaðsins af Gísla B. 

nokkrum árum fyrr. Eitt af fjölmörgu sem Guðjón kenndi mér var að leggja alúð við öll 

smáatriði, því á endanum væru það smáatriðin sem sköpuðu heildarmyndina. En Guðjón 

var líka stór í hugsun, frábær hönnuður sem reyndist mér góður kennari og vinur.
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Áður en tölvurnar héldu innreið sína í fagið af fullum þunga upp úr 1991 var útlit greinanna 

handteiknað með hjálp ljósmyndastækkara. Tillögur að uppsetningum greina voru lagðar 

fyrir ritstjórn og stundum var allt hakkað í spað. Þá var bara að byrja upp á nýtt. Þetta var 

oft hárfínn línudans milli íhaldssemi og framsækni. Tölvurnar breyttu miklu fyrir alla sem 

að vinnslunni komu. Til að byrja með var ég haldinn tölvufælni, en ekki var um annað 

að ræða en að stökkva fram af brúninni og bjarga sér á hundasundi. Með tímanum náði 

ég ágætum tökum á þeim forritum sem mest voru notuð á þessum tíma s.s. Photoshop, 

Freehand og QuarkXPress.

Mynd 7. Útlitshönnun hjá Iceland Review 1990-98.
   

Samhliða starfinu hjá Iceland Review fékkst ég við ýmis önnur hönnunarverkefni. Þar 

á meðal voru leikskrár og annað efni fyrir Nemendaleikhús Leiklistarskóla Íslands, en 

konan mín, Jóna Guðrún Jónsdóttir, var nemandi við skólann. Í þessum verkefnum, sem 

ég vann í góðri samvinnu við Guðmund Ingólfsson ljósmyndara, naut ég þess að geta 

hagað málum eftir mínu höfði. 

Mynd 8. Leikskrár fyrir Nemendaleikhúsið 1992-96.

Þó að árin sjö hjá Iceland Review hafi verið góður skóli var ég farinn að finna fyrir 

leiða og löngun til að takast á við nýjar áskoranir þar sem ég gæti unnið meira á mínum 

eigin forsendum. Áður en ég hóf eigin rekstur lögðumst við Jóna Guðrún í nokkurra 

mánaða ferðalag um Bandaríkin, Mexíkó og Perú. Það var nærandi að komast burt frá 

öllu hversdagsamstri og snúa til baka með nýtt sjónarhorn á heiminn.
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Heim kominn byrjaði ég að vinna sjálfstætt, einn og út af fyrir mig. Það hafði bæði kosti 

og galla. Ég fékkst við ýmis hönnunar- og umbrotsverkefni fyrir Háskóla Íslands og ýmsa 

fleiri. Eftir að hafa starfað sjálfstætt í rúmt ár var niðurstaðan sú að fá fasta launaða 

vinnu. Í þrjú ár vann ég á auglýsingastofum, fyrst á Góðu fólki McCann-Ericson og síðan 

hjá Íslensku auglýsingastofunni. Vann um tíma sem hönnunarstjóri hjá útgáfufélaginu 

Vöku–Helgafelli og einnig við útlitshönnun hjá Morgunblaðinu. Í rúman áratug vann 

ég einnig alla útlitshönnun fyrir fatahönnunarfyrirtækið ELM DESIGN. Lærði mikið af 

þeim fjölbreyttu viðfangsefnum sem ég tókst á við og því góða fólki sem vann með mér. 

Kynntist árið 2002 umbrots- og hönnunarforritinu InDesign sem hefur verið minn helsti 

skjólstæðingur í grafískri hönnun síðan þá.

Útgáfufélagið Heimur, sem gefur út tímaritið Frjálsa verslun og fleiri rit, vantaði útlits- 

hönnuð og réð mig til starfa í ársbyrjun 2005. Ég breytti útliti blaðsins og lagaði að 

breyttum kröfum. Starfið var sæmilega launað en að sama skapi gat vinnuálagið oft keyrt 

úr hófi. Blöðin voru stundum hátt í 300 síður og hafði ég að jafnaði 5-10 daga til að 

hanna og brjóta um hvert blað. Þurfti að temja mér að vinna hratt án þess að það kæmi 

of mikið niður á gæðum. Aðlagaði mig að miklu vinnuálagi með ýmsum flýtileiðum og 

góðu skipulagi. Þetta gat þó verið nokkuð slítandi til lengdar. Til að vinna tíma þurfti ég 

að koma mér upp stöðluðum leiðum til að vinna eftir, þannig að smám saman breyttist 

þetta úr því að vera skapandi viðfangsefni yfir í rútínuvinnu sem ekki var sérlega nærandi 

fyrir sköpunarþörfina. 

Meðan ég vann hjá Iceland Review sótti ég nokkura daga alþjóðlega ráðstefnu ungra 

hönnuða á vegum Icograda í London sem haldin var undir yfirskriftinni I don’t know 

where I’m going but I’m on my way. Þessi setning hefur verið mér nokkuð hugleikin og 

gæti verið yfirskrift á þeirri leið sem ég hef farið í mínu lífi. Ég veit ekki alltaf hvert ég 

er að stefna, en finn hvort ég er á réttri leið eða ekki. Ég fann á þessum tímapunkti að nú 

væri breytinga þörf.
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1.5 Listkennsluferill 

Kaflaskipti urðu á starfsferli mínum í aprílmánuði 2010. Ég var þá að hætta störfum hjá 

útgáfufélaginu Heimi eftir rúmlega fimm ára starf. Ætlunin var að fara aftur af stað með 

eigin rekstur þegar skyndileg kúvending varð á starfsvettvangnum. Mér bauðst að kenna 

myndmennt í Akurskóla í Reykjanesbæ. Ýmislegt varð þess valdandi að ég setti plön um 

eigin rekstur í bið og tók starfið að mér. Þetta var nokkuð sem mig hafði lengi langað til að 

reyna. Langaði að ögra getuleysi mínu á nýju sviði. Þarna var tækifærið. Ég hafði kennt 

á hönnunarforritin InDesign og Photoshop á námskeiðum í Myndlistaskóla Reykjavíkur 

frá árinu 2004, en þetta var nokkuð annars eðlis. 

Tilviljun réð því að skömmu áður en ég fór að kenna í Akurskóla hafði ég rekist á bókina 

The element eftir Ken Robinson á bókasafni Myndlistaskólans og er óhætt að segja að 

hugmyndir hans hafi haft nokkur áhrif á mig og kveikt í mér aukinn áhuga fyrir kennslu. 

Undirtitill bókarinnar How finding your passion changes everything segir nokkuð um 

raunverulegt efni hennar. Ég minnist þess ekki að hafa lesið bók sem kveikt hefur jafn 

rækilega í mér. Það var eins og að vera lostinn af eldingu. Ég var hreinlega gagntekinn af 

hans byltingarkenndu sýn og afstöðu til menntunar og mikilvægi þess að hver einstaklingur 

finni sinn rétta farveg í lífinu. Í inngangi bókarinnar segir Ken Robinson m.a.; 

Þessi bók tekur á málefnum sem skipta miklu máli fyrir okkur, börnin okkar, 
nemendur og alla sem við umgöngumst. Ég nota hugtakið „frumefni“ (element) til 
að lýsa staðnum þar sem ástíða okkar og hæfileikar koma saman. Það er trú mín 
að okkur sé lífsnauðsynlegt að finna okkar „frumefni“, ekki einungis vegna þess 
að það veitir okkur meiri lífsfyllingu, heldur þarf heimur framtíðarinnar beinlínis á 
því að halda. (Robinson, 2009)

Ég stökk inn í kennsluna með stuttum fyrirvara. Það voru brött umskipti. Ekki ósvipað því 

að stökkva upp í hraðlest um nótt án þess að vita hvert lestin er að fara. Það tók tíma að ná 

áttum. Hvert var ég að stefna? Var ekki viss, en fann að ég var á réttri leið. 

Til að byrja með gekk ég beint inn í það kennslufyrirkomulag sem fyrirrennari minn í 

þessu starfi, Karólína Einarsdóttir, hafði útfært og sett niður. Það var mikil hjálp fyrir mig. 

Ég átti fullt í fangi með að ná tökum á starfinu þessa fyrstu mánuði, en aðlagaðist því þó 

furðu fljótt. Um haustið gat ég skipulagt námið eftir mínu höfði og unnið út frá mínum 

hugmyndum um listkennslu. 
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Hluti starfs míns við Akurskóla var verkefnastjórn við uppbyggingu útikennslusvæðis skólans, 

en ég hafði komið nokkuð að því áður sem foreldri og grafískur hönnuður. Uppbygging 

svæðisins heppnaðist vel og hlaut viðurkenningu Reykjanesbæjar vorið 2012.

Mynd 9. Útikennslusvæði í Narfakotsseylu.

Vorið 2011 fóru kennarar Akurskóla til Minneapolis í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að 

kynna sér skólastarf þar. Ávinningur af þeirri ferð var mikill. Helsti innblástur ferðarinnar 

var dagsheimsókn í FAIR skólann (Fine Arts Interdisciplinary Resource), en hann leggur 

sérstaka áherslu á listkennslu. Allir nemendur í þessum eftirsótta skóla fá a.m.k. 4 tíma á 

dag í listkennslu, með einum eða öðrum hætti, ásamt kennslu í öðrum greinum. Framsækni 

þessa skóla felst í metnaði, skilningi og stuðningi við gildi sköpunar í skólastarfi.

Mynd 10. Frá heimsókn í FAIR skólann í Minneapolis.

Í tvö sumur sáum við Jóna Guðrún um Listaskóla Reykjanesbæjar fyrir 6–12 ára börn. Það 

var ómetanleg og skemmtileg reynsla þar sem unnið var jöfnum höndum með myndlist 

og leiklist og endað með veglegri listahátíð þar sem afraksturinn var sýndur. Skörun 

listgreina leiðir yfirleitt af sér eitthvað ófyrirsjáanlegt og áhugavert. 
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Ég fann mig vel í kennslunni og naut þess sem ég var að gera. Myndlistarkennsla er ekki 

samfelldur dans á rósum en hún er spennandi og gefandi sköpunarvettvangur. Nokkuð 

sem ég tengi vel við og fann þörf fyrir að dýpka og skoða betur. Það var meginástæða 

þess að ég hóf nám við Listkennsludeild LHÍ haustið 2011. Námið hefur staðist væntingar 

mínar og aukið skilning á listkennslu. Einn af mörgum ávinningum af náminu eru kynni 

af kenningum Elliots W. Eisner og bók hans The arts and the creation of mind þar sem 

kafað er djúpt í kenningar höfundar um DBAE (Disipline Based Art Education) sem 

kallað hefur verið „fagmiðuð listkennsla“ á íslensku. Hún byggist á fjórum grunnþáttum 

sem eru listsköpun, listrýni, listasaga og fagurfræði. Í DBAE er meðal annars lögð áhersla 

á gildi þess að taka góðan tíma í að sökkva sér ofan í viðfangsefnið fremur en að tipla yfir 

það á hundavaði (Eisner, 2002). Áður en ég hóf nám í LHÍ hafði ég tilhneigingu til að 

láta nemendur stöðugt fá ný viðfangsefni sem þurfti helst að leysa á sem mestum hraða. 

Þarna var ég greinilega litaður af margra ára starfi á auglýsingastofum og útgáfubransa. 

Áttaði mig við lestur bókarinnar að þarna var ég á villigötum sem listkennari og sneri 

við blaðinu. Maður lærir af reynslunni og því að tileikna sér þekkingarniðurstöður sem 

aðrir hafa komist að með sínum rannsóknum. Starfendarannsóknakenningar Jean McNiff 

ganga m.a. út á að kennarinn geri sér grein fyrir forsendum eigin starfs og skoði það 

með gagnrýnigleraugum með það fyrir augum að endurmeta og bæta starfsaðferðir sínar 

(McNiff, 2002).  

Mynd 11. Listkennsla í Akurskóla.

1.1.1 Sýn mín á liskennslu
Ég hef alltaf gert mér grein fyrir ábyrgðinni sem fylgir því að kenna börnum myndlist 

og að það er ekki sama hvernig það er gert. Margar leiðir eru færar og sömuleiðis mörg 

víti að varast. Meðan ég var í gagnfræðaskóla fór listkennslan þannig fram að stillt var 

upp mynd og áttu nemendur að herma eftir henni. Hvar er sköpunarþátturinn í þess konar 

listkennslu? Ég vissi allavega að þannig ætlaði ég ekki að kenna sjálfur. Sem listkennari 
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hef ég lagt áherslu á hugmyndavinnu og öfluga sjálfstjáningu fremur en hermivinnu. Leit 

og uppgötvanir nemenda eru mikilvægur þáttur sem þarf að virða og styðja við. Góður 

undirbúningur og hlustun á nemendur skiptir líka miklu máli. Þau þurfa að fá að vera 

þau sjálf. Mikilvægt er að kveikja með þeim áhuga með öllum tiltækum ráðum. Sérstaða 

listkennslu felst meðal annars í því að þar hafa nemendur vettvang til að skapa á sínum 

eigin forsendum. Nemendur þurfa að finna tengingu við það sem þau eru að gera, þannig 

að sköpunin verði sjálfsprottin og veiti þeim ánægju. Það er mikilvægt að kennarinn 

hafi þekkingu og reynslu af því sem hann á að miðla til nemenda og þekki vel til þeirra 

lögmála og aðferða sem máli skipta við myndsköpun. Listnám og reynsla af vinnu við 

grafíska hönnun hefur nýst mér vel sem listkennara. Það kom mér hins vegar skemmtilega 

á óvart hversu gefandi er að vinna með börnum á þessum vettvangi. Hlutverk listkennara 

er margþætt og felst m.a. í að auka næmi þeirra á form, línu og lit, en ekki síður að losa 

um hömlur og opna fyrir hugmyndaflug og óhefta sköpun. Leiðbeina þeim við úrvinnslu 

hugmynda án þess að grípa fram fyrir hendur þeirra í sköpuninni. Þegar nemendur gleyma 

stund og stað í því sem þau eru að fást við er mikilvægu markmiði náð. Ég tel að mér hafi 

yfirleitt tekist ágætlega að vekja jákvæða afstöðu nemenda minna til listsköpunar. 



2. hluti

MIÐLUN
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Í þessum hluta eru teknir fyrir nokkrir þættir sem mikilvægt er að hafa í huga áður en 

tekist er á við gagnvirkni, en það er gert í þriðja hluta ritgerðarinnar. Hér er tekið á 

nokkrum undirliggjandi forsendum þess að nota gagnvirka stafræna tækni og tölvuleiki 

við framsetningu námsefnis. 

2.1 Skóli, kennsla og nám

Ungu fólki reynist stundum erfitt að átta sig á gildi þess að ganga í skóla og mennta 

sig. Þurfum við í alvöru á menntun að halda? spyrja þau. Sennilega er best að átta sig á 

mikilvægi menntunar með því að ímynda sér að engar menntastofnanir væru til. Í stuttu 

máli held ég að við getum flest verið sammála um að samfélag án skóla og menntunar 

myndi einfaldlega ekki virka sem samfélag. Við þurfum nauðsynlega á menntun að halda 

til að geta tekið þátt í þeim heimi sem við lifum og hrærumst í.

Fimmtán ára stúlka spurði Vísindavefinn; „Hvers vegna þurfum við að fara í skólann ef 

við viljum það ekki?“ Hún fékk eftirfarandi svar: 

Til þess að geta lifað og starfað í samfélagi nútímans er nauðsynlegt að hafa 
gengið í skóla. Það er hvort tveggja nauðsynlegt einstaklingunum, hverjum í sinni 
hamingjuleit, og samfélaginu í heild, bæði til að öllum störfum sé sinnt sem þurfa 
þykir og að virkt lýðræði haldist í landinu. [ ... ] Menntun þykir nógu mikilvæg 
bæði börnunum sjálfum og samfélaginu til að börnin skuli njóta hennar, hvernig 
sem þeim eða foreldrum líkar. Sú skylda er tvíhliða: Börnunum er skylt að læra 
(skólaskylda) en okkur er líka skylt að kenna þeim (fræðsluskylda). (Haukur Már 
Helgason, 2000)

Samfélagið og einstaklingar þarfnast menntunar til að þeir séu vel upplýstir um sjálfa 

sig og menningu sína. Menntun eykur lífsgæði og er mikilvægt að hún veiti nemendum 

þekkingu á ólíkum siðum og gildum manna til þess að öðlast umburðarlyndi og víðsýni. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er hlutverk skólastiganna þriggja skilgreint á eftirfarandi hátt:

Meginhlutverk leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er að stuðla að almennri 
menntun þegnanna. Skólarnir skulu leitast við að haga störfum sínum í sem 
fyllstu samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna. Skólastarfið miðar að 
virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi innan skólans og utan. (Aðalnámskrá 
grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls.10)
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Meginmunur nýju aðalnámskrárinnar (2011) og þeirrar sem í gildi var á undan (1999) er 

að í þeirri nýju er nemandinn settur í forgrunn meðan sú eldri var meira kennaramiðuð. 

Sex grunnstoðir eru lagðar til grundvallar í nýju aðalnámskránni. Þær eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Öll kennsla og 

starfhættir skóla eiga að taka mið af þessum grunnstoðum. Í CarbFix námsefnisverkefninu 

tökum við mið af þessum þáttum.

Skóli er eitt og menntun er annað. Þetta tvennt rennur stundum saman í eitt, en þó ekki 

sjálfgefið að einstaklingar komi vel menntaðir úr skólum. Hvað er skóli? Í hugum margra 

er skóli fyrst og fremst bygging sem hýsir skólastarf. En það er þó aðeins takmarkaður 

hluti af heildarmyndinni. Fyrstu skólarnir voru einfaldlega staðir þar sem einstakir 

kennarar voru með nemendum sínum. Þegar kennarinn færði sig til, fluttist skólinn með 

honum. Þess vegna merkti orðið skóli áður fyrr ekki endilega byggingu á ákveðnum stað, 

heldur öllu fremur tiltekinn hóp manna. (Hamilton, 1993)  

Skóli er fyrst og fremst sú starfsemi sem fram fer innan veggja byggingarinnar og kannski 

þá helst í höfðinu á þeim sem þar eru, jafnt nemenda sem kennara. Ytri umgjörð og 

hugsun á bak við skólastarf hefur breyst í tímans rás en grunnur skólastarfs byggist alltaf 

á því sama; að miðla upplýsingum, deila upplýsingum og reynslu og auka skilning og 

færni til að takast á við þau viðfangsefni sem glímt er við hverju sinni. 

Eitt sinn heyrði ég af gömlum bónda á Suðurlandi sem fékk í heimsókn unga háskólanema 

sem honum þótti heldur fákunnandi og hafði þá á orði; „Þið ungu mennirnir eruð svo 

uppteknir af að vera í skóla að þið hafið engan tíma til að mennta ykkur.“ Orð bóndans 

bera með sér skýra aðgreiningu skólagöngu og menntunar og vekja upp spurningar um 

mismuninn á þessu tvennu. Hvað merkir að mennta sig? Stofn orðsins bendir til þess að 

það hafi með mennsku að gera; verða að manni. Þurfum við að ganga í skóla til þess? 

Ken Robinson hefur verið gagnrýninn á uppbyggingu og áherslur sem hafa verið ráðandi í 

menntastefnu Vesturlanda. Hann gagnrýnir harðlega þann grunn sem menntakerfið byggir 

á og að það haldist ekki í hendur við þarfir samtímans. Þetta sé ein meginástæða þess að 

ungt fólk á stundum erfitt með að finna raunverulegan tilgang með sinni skólagöngu og 

gengur af þeim sökum ekki vel í skóla. Hann rekur í bókinni The element (2009) fjölmörg 

dæmi af einstaklingum sem rákust illa í skólum en komust á flug eftir að skólagöngu 

lauk. Þeim fannst skólakerfið hefta sig fremur en styðja í því sem þeir voru að gera. Dæmi 

um þetta er teiknarinn Matt Groening. Honum hundleiddist í skóla og var síkrotandi án 

þess að neinn veitti því eftirtekt eða kæmi auga á hæfileika hans. Helst að hann væri 
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skammaður fyrir krotið. Kennarar hans og foreldrar reyndu að fá hann ofan af því að fara 

í listnám. Enginn sá í honum snillinginn sem seinna átti m.a. eftir að skapa The Simpsons 

(Robinson, 2009). Robinson sýnir fram á að skólakerfið reyni jafnvel markvisst að drepa 

niður skapandi hugsun frekar en að örva hana og efla. Hann sýnir með dæmum að skapandi 

hugsun leikskólabarna er margfalt meiri en hjá þeim sem lokið hafa grunnskólanámi 

(Robinson, 2010b). Þetta kemur reyndar heim og saman við það sem Pablo Picasso hélt 

fram um að öll börn fæddust listamenn, en vandinn væri að viðhalda listamanninum í sér 

þegar maður yrði eldri (Peter, 1977).  

Sá sem helst hefur borið kyndilinn í gagnrýni á uppbyggingu skólakerfisins hér á landi er 

Þorvaldur Þorsteinsson, myndlistarmaður og rithöfundur, sem hefur í ræðu og riti ítrekað 

bent á þá staðreynd að stöðugt sé verið að telja okkur trú um að við séum ekki nógu góð 

eins og við erum. Að við skilgreinum okkur sjálf iðulega út frá skorti. Að við séum alin 

upp við að hlusta ekki á okkar innri rödd og sannfæringu:

Við eigum það sameiginlegt að hafa verið skilgreind út frá skorti, frá og með 
augnablikinu sem við gáfum okkur skólakerfinu á vald. Okkur var kennt að 
staðurinn sem við værum á væri ekki staðurinn sem við vildum vera á. [ ... ] Okkur 
hefur verið kennt markvisst að hafna eigin innstu sannfæringu og þessari mildu 
rödd sem við eigum öll í hjarta okkar. Röddinni sem veit alltaf hvað okkur er 
fyrir bestu og talar út frá heildarmyndinni, ekki tímabundnum aðstæðum okkar 
eða annarra. Það er þessi rödd sem við heyrðum þegar við stefndum allt í einu í 
þveröfuga átt við það sem allir ráðlögðu okkur, tókum ákvörðun um breytingar 
sem ekki þurfti að rökstyðja, vissum að komið var að því að skipta um vinnu eða 
maka, jafnvel áður en við gátum orðað sjálf hvers vegna. Við einfaldlega vissum. 
(Þorvaldur Þorsteinsson, 2013)

Það er mikil deigla í umræðu um menntamál og skiptar skoðanir um þær áherslur sem 

þar á að hafa til grundvallar. Þetta samtal er mikilvægt til að við gerum okkur grein fyrir 

hvert við erum að stefna. Viðmiðin breytast hratt og óhætt að segja að við stöndum á 

tímamótum nú með tilkomu byltingar í tölvu- og upplýsingatæknimálum. Skólastarf er í 

stöðugri endurskoðun og þannig á það líka að vera. Líkja má menntastefnu við risavaxið 

skip. Þó að það stefni beint á sker veldur skriðþunginn því að skipið þarf tíma til að 

breyta stefnunni og því ekki ráð nema í tíma sé tekið. Þó að okkar framlag sé ekki stórt 

má líta á verkefni okkar um kolefnisbindingu sem viðleitni til að setja námsefni fram á 

óhefðbundinn hátt. 
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2.2 Hugsmíðahyggja 

Ýmsir þættir móta hugmyndir okkar um það hvernig nám fer fram. Viðurkenndar hugmyndir 

um það eru breytilegar og mótast oft af straumum og stefnum hvers tíma. Nýjar kenningar 

koma fram og umbylta fyrri skoðunum. Það er langt frá því að vera augljóst hvernig nám 

á sér stað í raun og veru. Sú kenning sem hefur haft mest áhrif á námshugmyndir á seinni 

árum er svokölluð hugsmíðahyggja sem rekja má m.a. til bandaríska heimspekingsins og 

pragmatistans Johns Dewey (1859–1952), en hann kollvarpaði fyrri hugmyndum manna 

um hvernig nám fer fram. Áður en hann hóf að skrifa um menntamál litu flestir svo á að 

menntun fælist í því að þröngva námsefni með ströngum aga ofan í börn. Hugmyndir 

Deweys hafa haft mikil áhrif á mótun skólastarfs og hefur hann verið álitinn áhrifamesti 

uppeldisfræðingur seinni tíma (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Það var álit Deweys, eftir 

margra ára rannsóknir, að reynslan væri okkar besti kennari (Dewey, 2000). Við lærum 

mest og best af því sem við reynum sjálf. Magee (2002) lýsir lausnarmiðaðri leit Deweys 

með svofelldum hætti:

Útgangspunturinn er ávallt einhvers konar vandamál og því er fyrsta skrefið að 
átta sig á vandanum, með öðrum orðum að greina vandann. Þetta er ekki alltaf 
auðvelt og kann að fela í sér nokkur þrep. Næsta skrefið er að hugsa sér mögu- 
lega lausn á vandanum. Og þar á eftir skal kanna lausnina með tilraunum. Ef 
lausnin stenst ekki prófið þurfum við að hugsa upp nýja lausn, ef tilraunir stað- 
festa hana höfum við leyst vandann og getum snúið okkur að öðru. (bls.190)

Aðferð Deweys beindist að því að fá náttúrulega starfsorku barnsins í lið með sér til að 

knýja menntaferlið áfram og höfðu hugmyndir hans gríðarleg áhrif. Hann hélt því fram að 

börnum væru áskapaðar tilteknar hvatir og atferlishneigðir sem kæmu fram í ásköpuðum 

áhugaefnum:

• Félagshvöt
• Rannsóknarhvöt
• Sköpunarhvöt
• Listhvöt

Það var þetta sem Dewey kallaði ónotaða möguleika barnsins. Það voru einmitt þeir, sem 

reið á að virkja með því að haga aðstæðum þannig að barnið hitti á heillandi viðfangsefni 

til að spreyta sig á. Hlutverk kennarans var að skapa aðstæðurnar og veita nauðsynlega 

leiðsögn, þannig að hæfileikar barnsins þroskuðust barninu sjálfu og samfélaginu til góðs. 

(Myhre, 2001)
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Ein af þeim kennsluaðferðum sem sprottin er upp úr kenningum Deweys er svokölluð 

leitaraðferð. Hún byggist á því að líkt er eftir vinnubrögðum vísindamanna og má hæglega 

beita henni við raunverulega rannsóknarvinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Í vinnunni 

við hönnun fræðsluefnis um kolefnisbindingu munum við m.a. byggja á leitaraðferðinni.

Til marks um hvað Dewey var langt á undan sinni samtíð í hugsun má nefna hugmyndir 

hans um myndræna framsetningu kennsluefnis. Það er í raun ótrúlegt að eftirfarandi texti 

sé skrifaður árið 1897: 

Ég trúi því að myndin sé hið mikla kennslutæki. Það sem barnið fær út úr þeim 
viðfangsefnum sem lögð eru fyrir það er einfaldlega þær myndir sem það sjálft 
gerir sér úr þeim. (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010)

Annar kenningasmiður sem hafði áhrif á þróun námskenninga var Svisslendingurinn 

Jean Piaget (1896–1980). Þó að kenningum hans um nám og þroska hafi verið fálega 

tekið þegar hann setti þær fram um miðjan fjórða áratug síðustu aldar, átti hann seinna 

eftir að vera mjög atkvæðamikill í mótun námskenninga. Sú kenning sem hann hefur 

fram að færa hefur verið nefnd félagsleg hugsmíðahyggja því Piaget lagði áherslu á að 

ásamt reynslunni hefði það fólk sem maður umgengst, hvort sem um er að ræða foreldra, 

kennara eða samnemendur mótandi áhrif á nám og þroska einstaklingsins (Snowman og 

McCown, 2012). Meðal þess sem Piaget hafði fram að færa var að skipta vitsmunaþroska 

barna í þrjú stig, sem hann taldi að kennarar þyrftu að vera meðvitaðir um. Þessi þrjú 

þroskastig eru:

1. Innsæis- eða hugboðsskilningur (4–7 ára aldur)
2. Hlutbundin rökhugsun (hlutbundnar aðgerðir) (7–11 ára aldur)
3. Formleg rökhugsun (formlegar aðgerðir) (11–15 ára aldur)

Sá aldurshópur sem við komum til með að vinna með í okkar verkefni er 10-12 ára og 

stendur því mitt á milli 2. og 3. þroskastigs. Piaget taldi að vitsmunaþroski ætti rætur sínar 

að rekja til tveggja meðfæddra eiginleika sem hann nefnir skipulagningu og aðlögun. 

Skipulagning felst í því að nýta einfaldar athafnir – svo sem að horfa á, snerta, nefna – 

sem efnivið í flóknari hugsunarform. Með þessu móti kemur einstaklingurinn sér upp 

sínum eigin aðferðum til að kanna heiminn í kringum sig á skipulegan hátt (Charles, 

1989).
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Rússinn Lev Vygotsky (1896–1934) var jafnaldri Jeans Piaget. Vygotsky var ekki 

menntaður á sviði sálfræði, en hafði brennandi áhuga á þroskasálfræði og gerði merkilegar 

tilraunir á því sviði og hafði mikil áhrif. Vygotsky skrifaði mikið en naut þess ekki að sjá 

kenningar sínar á prenti í lifanda lífi. Þær áttu ekki upp á pallborðið hjá kommúnistum 

og það var ekki fyrr en undir lok kalda stríðsins að verk hans komust á prent. Þrátt fyrir 

að höfundurinn væri þá löngu fallinn frá vöktu hugmyndir hans og kenningar mikla 

athygli og blésu nýju lífi í félagslega hugsmíðahyggju. Vegna óhefðbundinnar nálgunar 

og skarpskyggni hefur Vygotsky verið kallaður „Mozart sálfræðinnar“ (Doyla og Palmer, 

2013).

Vygotsky var ósammála Piaget í því að kennsla ætti að miðast við þroskastig barna. Frekar 

ætti að leggja áherslu á að kenna börnum ákveðna hluti og ýta undir þroska þeirra, í stað 

þess að bíða eftir að þau verði tilbúin (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).

Eitt af því sem Vygotsky lagði nýtt til málanna var kenningin um „svæði hins mögulega 

þroska“ (e. zone of proximate development). Með því er átt við aðstæður eða svæði sem 

stuðla að því að hæfileikar nemandans þroskist. Nemandinn getur til dæmis verið ófær 

um að sýna tiltekna hæfileika sem hann býr yfir því þeir hafa ekki verið nægilega vel 

útskýrðir en með leiðsögn og stuðningi frá t.d. kennara getur nemandinn komist upp á 

,,svæði hins mögulega þroska“ þar sem hann gæti bætt við þroska sinn fram yfir það sem 

hann gæti ef hann væri óstuddur.  

 

2.3 Myndlæsi og merking

Stundum er sagt að mynd segi meira en þúsund orð. Andri Snær Magnason (2013) 

rithöfundur sneri þessu reyndar við í fyrirlestri sem hann kallaði „Eitt orð segir meira en 

þúsund myndir“ sem haldinn var í Norræna húsinu 12. febrúar 2013. Vafalaust getur hvort 

tveggja reynst rétt og spurning hvort það yfirflæði af sjónrænum áreitum sem við verðum 

fyrir daglega leiði til þess að orðið fái aukið vægi.  

Stundum greinir menn á um hvort sé máttugra, myndin eða orðið. Meðan ég vann sem  

grafískur hönnuður hjá Morgunblaðinu kom oft upp ágreiningur milli blaðamanna og 

ljósmyndara um hvort ætti að hafa meira vægi á síðum blaðsins, texti eða myndir. Báðir 

aðilar höfðu rök fyrir sínum sjónarmiðum. Blaðamennirnir vildu ekki láta stytta textann 

því hann geymdi upplýsingar sem myndirnar gætu ekki gefið, meðan ljósmyndararnir 
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sögðu að enginn nennti að lesa langan texta og það þyrfti að ná athygli lesendanna með 

stórum og grípandi myndum. Oft þurfti að sætta þessi ólíku sjónarmið og finna viðunandi 

jafnvægi á milli myndar og texta. Þetta er ekki spurning um að annað formið sé betra en 

hitt, heldur hvernig þau geta unnið saman og stutt hvort annað. Þessi línudans er eitt af 

því sem grafískir hönnuðir þurfa stöðugt að glíma við í sínu starfi. 

Eitt af því sem greinir manninn frá skepnum jarðarinnar er hæfileikinn til að lesa í tákn. 

Mannskepnan hefur frá örófi alda lesið í tákn með ýmsum hætti. Merking þess að sjá 

dýraspor í snjónum gat gefið fyrirheit um veiði. Við höfum í þúsundir ára þróað með 

okkur hæfni til að lesa í það sem við sjáum og gefa því merkingu í huga okkar. Hvort 

sem um er að ræða hungraðan veiðimann í fornöld eða ferðamann í leit að salerni eða 

veitingastað á flugstöð í dag eru þeir hvor með sínum hætti að lesa í tákn. Skilgreina 

má „læsi“ sem hæfileikann til að lesa í tákn og gefa þeim merkingu, að geta túlkað það 

sem við sjáum og upplifum yfir í merkingarbæran skilning. Þetta er í raun það sem allt 

nám snýst um. Dæmi um þetta eru bókstafir, sem við þurfum fyrst að læra að þekkja 

áður en við getum farið að mynda úr þeim skiljanleg orð og samhengi. Ýmist er hægt að 

skilja hluti „bókstaflega“ eða lesa úr þeim ólíka merkingu. Orð geta haft óljósa merkingu, 

eins og t.d. setningin „skáldið gekk aftur fyrir konunginn“. Var skáldið að fara á bak við 

konunginn eða að ganga fyrir hann öðru sinni? Var hann kannski afturganga? Það er 

ekki alltaf augljóst hvað hlutirnir merkja og margbreytilegur skilningur sem fólk leggur 

í orðið „læsi“. Þar sem læsi er ein af grunnstoðum í nýrri menntastefnu er mikilvægt 

að merking þessa orðs sé ljós. Grafískir hönnuðir og kennarar eiga það sameiginlegt að 

vinna með tákn og læsi, jafnframt því að vinna með miðlun, hvorir með sínum hætti. Eitt 

af viðfangsefnum okkar í verkefni okkar um kolefnisbindingu er myndræn framsetning 

upplýsinga þar sem upplýsingalæsi er mikilvægur þáttur.

Stefán Jökulsson, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, er höfundur heftis sem 

gefið hefur verið út til að skýra gildi og merkingu hugtaksins „læsi“ og er hluti ritraðar 

um grunnþætti menntunar. Það er ekki einfalt mál að útskýra hvað læsi raunverulega er, 

en hluti af skilgreiningu Stefáns er eftirfarandi: „Læsi snýst um samband orðanna við 

lífið sjálft, það sem við köllum raunveruleikann, og flest það sem við tökum okkur fyrir 

hendur. Það er ansi mikið“ (Stefán Jökulsson, 2012).

Stefán bendir á að munurinn á texta og mynd felist m.a. í því að meðan texti er línulaga, 

með upphaf og endapunkt, sé myndin opin og hægt að fara í allar áttir út frá henni 

(Stefán Jökulsson, 2013). Að átta sig á þessu opnar fyrir nýja möguleika í myndrænni 
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framsetningu. Möguleikar í myndrænni framsetningu eru ekki alltaf nýttir með þeim 

hætti sem möguleikarnir bjóða upp á, e.t.v. vegna þess að línulaga hugsun er okkur tamari 

þegar við leitum lausna, fremur en að við hugsum málin frá mörgum hliðum í einu. Hægt 

er að segja langa sögu með einföldum hætti með hjálp grafískrar framsetningar. Einn 

af þeim sem kynnt hefur sér þetta er Hörður Lárusson, grafískur hönnuður, sem hélt 

fyrirlestur um þetta efni í apríl 2011. Þar sýndi hann m.a. skýringamynd frá árinu 1869 

sem lýsir herför Napóleons til Rússlands veturinn 1812–13. Á þeirri mynd er gangur 

þessa feigðarflans rakinn, þannig að fáránleikinn blasir við. 422 þúsund hermenn lögðu 

fótgangandi af stað frá Kowno í Lettlandi rúmlega þúsund kílómetra leið til Moskvu þar 

sem 100 þúsund börðust. Um vorið sneru einungis 10 þúsund menn heilir heim úr þessum 

leiðangri. Myndin lýsir mannfalli í samhengi við fimbulfrost þessa vetrar og í huganum 

situr eftir mynd af ástandi sem hefði tekið langan tíma að útskýra í rituðu máli.  

Mynd 12. Skýringamynd Minards af herleiðangri Napóleons til Moskvu árið 1812.

Ótalmörg dæmi er hægt að taka af myndrænni framsetningu upplýsinga, t.d. í formi korta 

og leiðarkerfa. Tökum sem dæmi leiðakort neðanjarðarlesta í London. Þar er um að ræða 

táknkerfi sem umbreytist í hagnýta þekkingu hjá þeim sem geta lesið þau.

Mynd 13. Leiðarkerfi neðanjarðarlesta í London.
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Flestir sem komið hafa til London þekkja þetta táknkerfi og kunna að nýta sér þær 

upplýsingar sem það hefur að geyma. Það er því ekki fráleit hugmynd að nýta sér þessa 

þekkingu til að setja fram myndræna skýringu á áhrifavöldum í tónlist, eins og breski 

tónlistarmaðurinn Mixmaster Morris gerir í sinni útfærslu af leiðarkerfinu, en þar hefur 

staðarnöfnum verið skipt út fyrir nöfn tónlistarmanna og hljómsveita.

Mynd 14. Útgáfa Mixmaster Morris af leiðarkerfi áhrifavalda hans í tónlist.

Önnur dæmi um viðtekin tákn í okkar daglega umhverfi eru t.d. umferðar- og salernisskilti, 

veðurspákort og skýringamyndir. Í öllum þessum tilfellum er hagnýtum upplýsingum 

miðlað á myndrænan hátt, einfaldlega vegna þess að það gerir framsetningu þessara 

upplýsinga skiljanlegri.

 

Mynd 15. Ýmis tákn sem notuð eru til útskýringa.

Til að fá gleggri mynd af merkingu hugtaksins „læsi“ tók ég viðtal við Stefán Jökulsson 

og má lesa það í heild í viðauka þessarar ritgerðar. Þar kemur margt athyglisvert fram, 

m.a. að núorðið nota margir orðið læsi sem samheiti yfir nám. Um merkingu læsis segir 

Stefán:

Menn túlka þetta á misjafnan hátt. Það eru mjög misjafnar skoðanir á því hvað 
læsi sé og fer mikið eftir því hvaða fræði fólk hefur numið og svona. Mér finnst 
mjög mikilvægt að setja félagslegu og menningarlegu víddina inn í þetta, en 
aðrir eru kannski meira að hugsa um vitsmunaferli og slíkt, það sem gerist inni 
í höfðinu á manni og þess háttar. En það sem gerist inni í höfðinu á manni er 
auðvitað líka félagslegt á sinn hátt. (Stefán Jökulsson, 2013)
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Stefán benti mér á áhugaverðan fræðimann, James Paul Gee, prófessor við Arizona 

háskóla, sem kannað hefur tengsl læsis og tölvuleikja og hafa kynnin af nálgun hans 

breytt nokkuð sýn minni á læsi og gildi tölvuleikja sem námstækis. Gee heldur því m.a. 

fram að mikið nám og merkingarsköpun eigi sér stað í gegn um tölvuleiki og að þeir séu 

á margan hátt vannýtt auðlind til aukinnar þekkingar- og merkingarsköpunar. (Gee, 2003)

Einhver kann að velta því fyrir sér hvað læsi hafi með framsetningu gagnvirks námsefnis 

að gera. Með gagnvirku námsefni er verið að miðla upplýsingum um tiltekið viðfangsefni 

með aðferðum stafrænnar miðlunar og tækni í þeim tilgangi að hafa áhrif á viðhorf og 

auka þekkingu. Mikilvægt er að hönnuðir námsleikja séu meðvitaðir um þá merkingu sem 

lesa má út úr leiknum. Það er spurning um læsi, miðlun og merkingarsköpun á nýju sviði. 

2.4 Heilarannsóknir og ímyndunarafl 

Mannsheilinn er magnað fyrirbæri sem vert er að skoða nánar þegar kannað er hvernig nám 

fer fram. Það er merkilegt til þess að hugsa að þó að venjulegur mannsheili nemi yfirleitt 

innan við 2% af heildarþyngd fullorðins einstaklings (1300–1400 gr) þá fer um 20% af 

þeirri orku sem við notum til heilans. Heilinn þarf um 30 lítra af blóði á klukkustund 

eða um 750 lítra á sólarhring. Mestur hluti hans er vatn (78%), fita er 10%, prótein 8% 

og 4% önnur efni. Í heilanum eru um 100 milljarðar heilafruma. Lifandi mannsheili er 

svo mjúkur að það má hæglega skera hann með brauðhníf (Jensen, 1998). Það er í þessu 

litla líffæri sem skynjun okkar og skilningur á umhverfinu og okkur sjálfum á sér stað 

og merkilegt er til þess að hugsa að eina tólið sem við höfum til að skoða og skilja 

heilann og starfsemi hans er hann sjálfur. Þekking á stafsemi heilans er enn sem komið 

er takmörkuð. Ekki eru nema fáeinir áratugir síðan tæknin gerði vísindamönnum fært að 

hefja raunverulegar rannsóknir á því hvernig heilinn starfar. Heilaskannar (PET, fMRI og 

CAT) hafa á undanförnum árum gert mönnum kleift að kortleggja starfsemi heilans eftir 

virkninni sem þar á sér stað. 

Í bókinni Hver er ég og ef svo er, hve margir? veltir þýski heimspekingurinn Richard 

David Precht (2012) m.a. fyrir sér framtíð heilarannsókna:

Það sem gerir alla rannsókn minnisins og minninganna mjög vandasama, er að 
heilinn í okkur geymir merkingar en ekki ákveðin gögn eins og skjalasafn eða 
geisladiskur. Sjálfsagt eiga þeir sem fást við heilarannsóknir einhvern tíma eftir að 
geta lýst öllum þessum ferlum með hjálp erfðafræði, efnafræði og raflífeðlisfræði 
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– en verða þau þá jafnframt skiljanleg? Hverju erum við nær um minni mannsins 
þó að við vitum hvernig vissar sameindir tengjast innbyrðis? Það lítur út fyrir 
að rannsóknir á minninu eigi eftir að gera færri heimspekinga og sálfræðinga 
atvinnulausa en rannsóknir á tilfinningum og undirvitundinni. (bls.102)

Hugsun og minni eru flókin fyrirbrigði og eiga það sameiginlegt með kolefnum að vera 

hvorki áþreifanleg né sýnileg. Nám og minni eru í raun tvær hliðar á sama peningi (Jensen, 

1998). Þegar minnið meðtekur eitthvað er það til vitnis um að nám hafi átt sér stað, en 

það getur hins vegar verið fyrirhöfn að fá það sem við sjáum, heyrum eða upplifum til að 

festast í minninu. Þetta er spurning um hvernig við lesum úr því sem við sjáum, heyrum 

og upplifum. Heilinn tekur við gríðarlegu magni upplýsinga og áreita sem hann þarf að 

vinna úr. Hann getur ekki viðhaldið nema takmörkuðu magni þess sem hann meðtekur og 

er því stundum sagt að gott minni gleymi því sem ekki skiptir máli. Heilinn byggir nám 

á upplýsingum út frá þeirri reynslu og þekkingu sem hann hefur áður tileinkað sér. Hann 

leggur reynsluna á minnið og skapar merkingu út frá hverri nýrri upplifun. Skilningur á 

einhverju, einföldu eða flóknu, á sér stað þegar þekking, hugsun og merking falla saman 

þannig að það sem áður voru merkingarlausar upplýsingar fær nýja tengingu sem skapar 

nýja merkingu út frá fyrri þekkingu. Það sem helst hjálpar okkur við að brúa bil og búa til 

nýjar tengingar og hugmyndir er ímyndunaraflið, sem ef til vill hefur ekki verið nægilegur 

gaumur gefinn í námi. Ímyndunaraflið er í raun það sem öll sköpun byggist á og því er 

mikilvægt að styðja við það í skólastarfi. Með ímyndunaraflinu sjáum við fyrir okkur 

ólíka möguleika.

Í bókinni Teaching and Learning Outside the Box (2007) heldur japanski menntunar- 

fræðingurinn Keiichi Takaya því fram að ímyndunaraflið sé stórlega vanmetinn þáttur í 

menntakerfinu (Egan, Stout og Takaya, 2007). Hann heldur því jafnvel fram að menntun 

standi ekki undir nafni ef hún á einhvern hátt dregur úr ímyndunarafli nemandans (The 

Imaginative Education Research Group, 2013). Takaya skilgreinir ímyndunarafl sem 

sveigjanleika og aðlögunarhæfni hugans. Hann bendir jafnframt á að ímyndunarafl sé 

ýmist skapandi eða greinandi. Við beitum því m.a. til að máta okkur við misjafnar aðstæður, 

sjá fyrir okkur hluti og til þess að fá hugmyndir að lausnum á ólíkum viðfangsefnum. 

Ímyndunarafl, læsi og merkingarsköpun eru náskyld fyrirbæri. Við lestur beitum við 

ímyndunaraflinu til að skapa merkingu og fylla inn í eyður. Það ferli sem á sér stað þegar 

við reynum að skapa merkingu úr texta á tungumáli sem við kunnum ekki fyllilega skil 

á getur verið skapandi og ófyrirsjáanlegt. Guðbergur Bergsson rithöfundur hefur t.d. sagt 
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frá því að hann hafi í barnæsku komist yfir slitrur úr sögunni um Gosa. Það vantaði 

bæði upphaf og endi sögunnar, en hann var stöðugt að ímynda sér mögulegt upphaf og 

hugsanlegan endi á þessari sögu. Hann var ekki frá því að þetta hefði átt sinn þátt í að 

móta þann starfsvettvang sem hann síðan valdi. Ímyndunaraflið er mikilvægur þáttur við 

mótun námsefnis um kolefnisbindingu. Við sem að því komum þurfum að sjá fyrir okkur 

leiðir og koma með lausnir út frá þeim og sömuleiðis þarf að huga að því að leikurinn örvi 

ímyndunarafl, merkingarsköpun og skilning þess sem skoðar efnið. 

2.5 Virkni náms- og kennsluaðferða 

Fjölbreytni í náms- og kennsluaðferðum skiptir miklu miklu máli ef árangur á að nást 

í námi. Í könnun sem Dale gerði árið 1954 á virkni kennsluaðferða kemur fram að því 

fjölþættari aðferðum sem beitt er við framsetningu námsefnis, þeim mun meiri líkur eru 

á að þær festist nemendum í minni. Á meðfylgjandi mynd sem fengin er úr fyrirlestri um 

námsefnisgerð hjá Aldísi Yngvadóttur í LHÍ er sýnt það sem situr eftir í minninu tveimur 

vikum eftir að þátttakendur í könnuninni höfðu tekið inn nýja þekkingu gegnum ólíka 

miðla:

Mynd 16. Virkni ólíkra kennsluaðferða (Dale, 1954).
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Upplýsingarnar sem koma fram í töflunni eru áhugaverðar. Það lítur út fyrir að virkni 

nemandans sé lykilþáttur í námi. Þegar áhugi er til staðar og fjölbreytni í virkni nemenda 

tengjast þeir námsefninu betur og fá dýpri skilning á því sem þeir eru að fást við. Það 

kemur heim og saman við þær kenningar Deweys um að við lærum mest af reynslunni. 

Svokölluð „multimodal“ kennslufræðinálgun hefur verið að ryðja sér nokkuð til rúms 

að undanförnu. Multimodal má þýða sem fjölþætt nálgun eða aðferð. Í því felst t.d. að 

gera ráð fyrir fleiri en einni nálgunarleið að námsefni og texta sem getur verið í ýmsu 

öðru formi en ritmál í bók. Aðrir möguleikar geta t.d. verið sýnikennsla, hljóðbækur, 

hreyfingar og margt fleira. Þarna koma líka tölvuleikir sterkir inn sem aðferð til að vekja 

áhuga nemenda og auka skilning þeirra. Hvernig nýtum við þessar upplýsingar við 

framsetningu gagnvirks námsefnis um kolefnisbindingu? Til dæmis með því að ýta undir 

virkni nemenda í gegnum leik. Þeir munu þurfa að tileinka sér tiltekna þekkingu og leysa 

verkefni til að komast áfram í leiknum.

2.6 Tölvuleikir sem námstæki 

Heimurinn breytist hratt og eitt af því sem hefur haft mikil áhrif á námsumhverfi og 

gerir á vissan hátt erfitt að spá fyrir um þróun náms í framtíðinni er tilkoma tölvu- og 

upplýsingatækni. Hlutverk kynslóðanna hafa snúist við, þar sem talið er að færni þeirra 

sem yngri eru í notkun tölvu sé í flestum tilfellum margfalt meiri en þeirra sem eldri eru. 

Þetta er staða sem mannkynið hefur ekki staðið frammi fyrir áður með sambærilegum 

hætti og óljóst hvert þessi þróun muni leiða okkur. Þetta hefur óhjákvæmilega áhrif á 

skólastarf framtíðarinnar. 

Ken Robinson heldur því fram að við þessari breytingu þurfi að bregðast hratt. „Við 

þurfum ekki framþróun, heldur byltingu í menntun“ er mat hans á því til hvaða aðgerða 

þurfi að grípa í menntamálum samtímans. (Robinson, 2010a). Um hina stafrænu tækni 

hefur hann þetta að segja:

Tækni – sérstaklega sú stafræna – þróast á meiri hraða en flest okkar ná að halda 
utan um. Tæknibyltingin á sinn þátt í að mynda það sem sumir hafa kallað stærsta 
kynslóðabilið síðan rokkið hélt innreið sína. Fólk á fertugsaldri er fætt fyrir daga 
tæknibyltingarinnar. Við sem tilheyrum þessum hópi höfum lært að tileinka okkur 
tæknina, á ýmsum sviðum. Við þykjumst góð að ráða við fartölvur, tölvupóst, 
samskiptamiðla, myndavélar og þess háttar. Nokkuð stolt að geta vafrað um netið og 
búið til PowerPoint skjöl. Samanborið við fólk undir þrítugu má þekking okkar sín 
lítils. Þau hafa drukkið í sig tæknina með móðurmjólkinni. (Robinson, 2009, bls.17)



38

Ekki er gott að átta sig á hvert og til hvers þessi þróun muni leiða. Við sem foreldrar og 

kennarar erum að búa börn undir framtíð sem við höfum ekki hugmynd um hvernig verður. 

Auðvitað liggur það aldrei nákvæmlega fyrir, en á okkar tímum er framtíðin óljósari en 

oft áður. Ken Robinson dregur upp kunnuglega mynd þegar hann lýsir heimanámi sonar 

síns: 

Þegar James sonur minn sinnir sínu heimanámi í tölvunni er hann að jafnaði 
með fjölmörg skjöl opin í einu. Hann sinnir ýmsum samskiptum á sama tíma, 
bæði gegnum samskiptamiðla og farsíma. Hann er jafnframt að hlaða niður 
kvikmyndum og horfa á sjónvarp á sama tíma. Ég veit ekki hvort hann er beinlínis 
að sinna heimanáminu, en læt það ekki trufla mig því ég get ekki betur séð en að 
hann sé að stýra einhvers konar heimsveldi. (Robinson, 2009, bls.18)

Víða um heim er nú verið að gera framsæknar tilraunir með breytt fyrirkomulag náms, 

m. a. með hjálp sýndarveruleika og spjaldtölva, t.d. í StamfordAmerican sem er um 

þúsund nemenda alþjóðlegur einkaskóli í Singapúr. Skólagjöld eru himinhá, en nemendur 

fá tækifæri til að fara leiðir sem ekki eru færar í hefðbundnum skólum. Ekkert er til 

sparað. Þar er m.a. hægt að fá þjálfun í kauphallarbraski í sýndarútgáfu af Wall Street 

og vera í beinu sambandi við kennara um víða veröld gegn um risastóra gagnvirka skjái. 

Skólastjórinn Malcolm Kay leggur áherslu á að börnin þurfi að standa foreldrum sínum 

framar í þekkingarsköpun. „Við eigum ekki að kenna börnum á sama hátt og foreldrar þeirra 

lærðu. Við eigum að kenna börnum út frá því sem þau þurfa að glíma við í framtíðinni“ 

segir hann (Asia Educational Revolution, 2013). Ýmsir hafa gagnrýnt þá ofuráherslu sem 

þarna er lögð á tæknina og auðvitað vekur þetta upp siðferðilegar spurningar um forskotið 

sem börn efnaðra foreldra fá með því að geta sótt slíka skóla. 

Hér á Íslandi hefur verið gerð tilraun með innleiðingu spjaldtölva fyrir nemendur í 

Norðlingaskóla. Í september 2012 kom út áfangaskýrsla um stöðu tilraunarinnar en hún 

mun standa til vors 2013. Í lok skýrslunnar er lagt mat á hvernig til hefur tekist með 

verkefnið fram til þessa:

Matsvinnan sem þessi áfangaskýrsla byggir á leiðir í ljós að þróunarverkefnið 
um spjaldtölvur í Norðlingaskóla hefur farið vel af stað. ... Notkun spjaldtölva 
í skólastarfinu virðist veita skólanum möguleika til að vinna á nýjan hátt með 
grunnþætti námskrárinnar, t.d. læsi tæknimiðla og verkkunnáttu, sem ætla megi 
að nýtist nemendum vel í framtíðarviðfangsefnum þeirra. Tölvurnar gefa einnig 
aukna möguleika til fjölþættrar merkingarsköpunar, þar sem reynir á stafrænt 
læsi og krefur á um aukna miðlamennt. ... Aukin tækniþekking sem beitt er á 
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gagnrýninn hátt veitir lykil að framtíðarmöguleikum, bæði í áframhaldandi námi 
nemenda en einnig í tengslum við nýbreytni í atvinnulífi. Norðlingaskóli hefur 
tekið frumkvæði í skólaþróun sem býður heim tækifærum í þeim efnum. (Sólveig 
Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og 
Ragnheiður Líney Pálsdóttir, 2012, bls. 53)

Innleiðing tækninnar breytir hlutverki kennarans úr því að vera sá sem miðlar þekkingu 

sinni til nemandans yfir í að vera eins og þjálfari á hliðarlínunni. Það er spurning hvort 

spjaldtölvur og aukin tölvunotkun í skólum séu töfralausnin. Hildigunnur Halldórsdóttir, 

forritari hjá Námsgagnastofnun, hafði þetta um málið að segja:

Spjaldtölvurnar eru mjög spennandi kostur sem eiga örugglega eftir að koma 
í auknum mæli inn í skólana. En við megum ekki gleyma því að menn þurfa 
ennþá að læra að nota lyklaborð, læra á Excel og Word og allt það. (Hildigunnur 
Halldórsdóttir, 2013) 

Það er ýmislegt að athuga varðandi innleiðingu spjaldtölva í skóla. Fyrir utan kostnað við 

slíka innleiðingu virðist vankunnátta og þekkingarleysi kennara á þessu sviði stundum 

vera fyrirstaða. Í samtali við Sylvíu Guðmundsdóttur, ritstjóra hjá Námsgagnastofnun, 

hafði hún þetta að segja um notkun tölva í skólum: 

Þegar ég gerði mína úttekt (á tölvunotkun kennara) árið 1996 og ’97, uppgötvaði 
ég að kennarar höfðu yfirleitt ekki lært að nota nýja miðla í sínu starfi. Aðalmálið 
er að kennarar læri að nota þessa nýju miðla til þess að geta tekið þetta inn 
í kennsluna. Þeir þurfa líka að fá markvissan stuðning í skólastarfinu, inni í 
skólastofunni. Það er ekki nóg að fá bara spjaldtölvur. Maður verður að vita 
hvernig og til hvers maður ætlar að nota þessi tæki. Mér sýnist því miður að 
ástandið hafi lítið breyst í þessum efnum á þessum fimmtán árum sem liðin eru 
síðan ég gerði mína rannsókn. Þegar kemur eitthvað nýtt, eins og spjaldtölvunar 
núna, þá er eins og það eigi bara að leysa vandann. Fólk gleymir því að þó að 
tölvurnar hafi verið til staðar í allmörg ár þá eru þær ekki ennþá orðnar eðlilegur 
þáttur í skólastarfinu, þó þær séu notaðar heima. Þú heyrir endalaust, það eru 
ekki til peningar fyrir tölvum. Það er ekki hægt að gera þetta eða hitt því það eru 
ekki til tölvur. Það er alltaf tilhneiging til að ofmeta og halda að galdurinn felist í 
einföldum lausnum. Það er þetta mannlega. Mér sýnist þó að spjaldtölvurnar bjóði 
upp á marga skemmtilega möguleika sem getur verið mjög skemmtileg viðbót. 
Það hjálpar mikið með einstaklingsmiðað nám og maður þarf bara að vera opinn 
fyrir því þó að það leysi ekkert allan vanda. (Sylvía Guðmundsdóttir, 2013)
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Sigurður Ármannsson, teiknari og tæknisérfræðingur hjá Íslensku, hefur þetta að segja 

um spjaldtölvuvæðinguna:

Þetta er afskaplega spennandi en samt er líka ákveðinn söknuður í því að bókin 
sé að yfirgefa sviðið. En ég vil ekki dramatisera þetta of mikið og ég hef sagt það 
við fólk sem hefur verið að gráta og góla út af þessu að bókin sem almenningseign 
hefur ekki verið það nema í rétt rúmlega 100 ár. Prentverkið byrjaði fyrir um 500 
árum síðan. Það var ekki í almenningseigu til að byrja með. Bækur fara að berast 
af einhverju viti til fólks hér á landi fyrir kannski 150 árum eða svo og þetta er 
ekkert eins og þetta hafi átt að vera varanlegur hlutur. Við erum bara að breyta um 
form. Fyrst skrifuðum við í leir, síðan stein, svo á skinn og loks á pappír og núna 
eru þetta rafskinnur. Einhverntíma skrifum við kannski bara í loftið. (Sigurður 
Ármannsson, 2013)

Að framansögðu er nokkuð ljóst að gera má ráð fyrir að notkun tölva í skólum komi til 

með að aukast á næstu árum og í því ljósi er mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir 

auknu hlutverki þeirra við miðlun þekkingar og færni á ólíkum sviðum. Að því gefnu 

má sömuleiðis reikna með að tölvuleikir og aðrir gagnvirkir miðlar verði í auknum mæli 

notaðir sem aðferð við miðlun í skólastarfi framtíðarinnar.



3. hluti

GAGNVIRKNI
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3.1 Hvað er gagnvirkni?

Þar sem fyrir liggur að vinna gagnvirkt námsefni er ekki úr vegi að skoða aðeins hvað 

orðið gagnvirkni merkir. Segja má að öll kennsla sé á vissan hátt gagnvirk. Hún fæst við 

samband nemandans við það námsefni sem hann er að tileinka sér. Dr. Louis Abrahamson 

heldur því fram að gagnvirk kennsla hafi í raun verið til frá því að menn hófu að leggja 

stund á kennslu. Sókrates hafi uppgötvað að nemendur lærðu meira á því að leita svara 

við spurningum fremur en að þeim væru fengin svörin í hendur (Abrahamson, 1998).

Við framsetningu gagnvirks námsefnis er mikilvægt að gera grein fyrir þeim kennslu- 

fræðilegu forsendum sem þar liggja til grundvallar. Fræðslu- og skemmtanagildi þarf 

að fara saman. Reyndar var það niðurstaða Haraldar Sigmundssonar eftir að hafa gert 

samanburðarrannsókn á fræðslu- og skemmtanagildi í 31 íslenskum fræðslu-tölvuleik að leikir 

misstu marks þegar fræðslugildið yfirskyggði skemmtanagildið. Haraldur bar einnig saman 

fleiri þætti í þessum leikjum, s.s. viðmót, hljóð og grafík. (Haraldur Sigmundsson, 2011).

Í greinargerð sem NAEYC (National Association for the Education of Young Children) 

gaf út árið 2012 eru gagnvirkir miðlar skilgreindir á eftirfarandi hátt:

Gagnvirkir miðlar teljast stafrænt og hliðrænt efni, þar með talið forrit, öpp, 
útsent efni og niðurhalað, sumir barnaþættir, rafbækur, Netið og annað efni 
sem er hannað með það fyrir augum að virkja börn á skapandi hátt og efni sem 
hvetur til félagslegrar virkni með foreldrum eða öðrum börnum. (Technology and 
Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from 
Birth through Age 8, 2012)

Þetta er nokkuð víðari skilgreining á gagnvirkni en sú sem Hlynur Heimison setur fram í 

Gagnvirkni og menntun, en hún er svohljóðandi:

Gagnvirkni er samskiptaform sem byggist á áreiti og svörun við því. Má líkja því 
við samskipti á milli nemenda og kennara þar sem kennarinn miðlar þekkingu 
og nemandinn tekur við. Nemandinn mótar í kjölfarið spurningu sem kennarinn 
svarar. Í kennslu er orðið gagnvirkni oft notað yfir tölvuleiki eða yfir netnotkun 
þar sem efni er sótt eftir þörfum. Þrátt fyrir það eru samskipti milli nemenda og 
kennara yfirleitt mun gagnvirkari reynsla en sú sem fæst í tölvunotkun nemenda. 
(Hlynur Heimisson, 2011)

Tölvuleikir og gagnvirkt kennsluefni verður ekki til af sjálfu sér. Ef leikur á að hitta 

í mark þarf að vanda til verka. Til að gefa hugmynd um ferlið sem býr að baki tilurð 



43

tölvuleiks vitna ég í svar Bergþórs Jónssonar á Vísindavefnum við spurningunni Hvernig 

eru tölvuleikir búnir til? Hann lýsir ferlinu í eftirfarandi stigum: 

•  Einhver fær hugmynd að leik.
•  Hugmyndin er útfærð nánar og nauðsynlegar rannsóknir framkvæmdar.
•  Skrifað er handrit með grunnsöguþræði leiksins.
•  Hugsaðar eru upp þrautir fyrir persónur leiksins að takast á við.
•  Teiknaður er bakgrunnur með umhverfi leiksins.
•  Hreyfingar settar inn í tölvu til að fá sem eðlilegastar hreyfingar.
•  Gæðastjórnun, athugað að leikurinn sé eins og hann á að vera  
(Bergþór Jónsson, 2000)

Þetta ferli er í samræmi við þá nálgunarleið sem við í vinnuhópnum förum í okkar vinnu. 

Um vinnuferlið má lesa nánar í viðauka ritgerðarinnar. 

3.2 Ólík afstaða til tölvuleikja

Skiptar skoðanir eru á því hvaða áhrif tölvuleikir og skjárýni hafi á þroska barna. Finna 

má rök sem styðja það sjónarmið að tölvuleikir séu skaðlegir og slævandi fyrir þroska 

barna, en einnig má rökstyðja ávinning sem hafa má af tölvuleikjum. Það er eins með 

þetta eins og margt annað, spurning um að nálgast viðfangsefnið af skynsemi og nýta sér 

kosti upplýsingatækninnar á jákvæðan hátt. Ég mun nú tína til nokkur ólík sjónarmið, 

annars vegar gegn tölvuleikjum og óhóflegri skjárýni og hins vegar mun ég skoða þann 

ávinning sem hafa má af notkun skjámiðla. 

Sjóntaugafræðingurinn V.L. Ramachandran við University of California í San Diego 

heldur því fram að þar sem skjárinn sé tvívíður og kalli oft á hraðar augn-hreyfingar og 

stöðuga hvíldarlausa athygli í langan tíma geti það haft hamlandi áhrif á sjónskyn barna 

þar sem sjóntaugarnar fái ekki hvíld og næði til að vinna úr þeim áreitum sem berast 

til heilans (Jensen, 1998). Fræðimenn á sviði heilaþroska (þar á meðal Healey 1990, 

Strasburger 1992 og Hannaford 1992) telja að skjárýni fyrir börn undir átta ára aldri sé ekki 

æskileg og geti haft hamlandi áhrif á mál-, hreyfi- og félagsþroska barna (Jensen, 1998). 

Í könnun á debate.org er spurt um afstöðu til skaðsemi tölvuleikja fyrir börn og kemur 

fram í niðurstöðum hennar að 36% aðspurðra telja að tölvuleikir hafi slæm áhrif á börn, 

en 64% eru ósammála (Are video games bad for children?, 2013). Rök sem tilgreind eru 
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gegn því að börn spili tölvuleiki eru m.a. að þeir geti verið ávanabindandi tímaþjófur sem 

gefi börnum óraunsæja mynd af veruleikanum og ýti undir ofbeldishneigð. Tölvuleikir 

draga úr hreyfingu og auka þar með hættu á offitu. Þeir geti dregið úr námsárangri og 

félagsþroska. Sumir ganga jafnvel svo langt að fullyrða að tölvuleikir séu andfélagslegt 

eitur sem geti sundrað fjölskyldum. 

Í sjónarmiðum þeirra sem telja tölvuleiki ekki hafa skaðleg áhrif á börn kemur hins vegar 

fram að ofbeldi og offita sé ekki afleiðing tölvuleikja og hafi verið til staðar áður en 

þeir komu til sögunnar og að tölvuleikir geti eflt þekkingu og færni á ýmsum sviðum. 

Ekki sé hægt að alhæfa um tölvuleiki því þeir séu af mörgum og ólíkum gerðum. Sumir 

geti hugsanlega verið skaðlegir meðan aðrir séu uppbyggilegir. Til að koma í veg fyrir 

skaðsemi af völdum óhóflegrar skjárýni og tölvuleikjaspilunar þurfa foreldrar og aðrir 

sem bera ábyrgð á velferð barna að gera sér grein fyrir því að tölvunotkun ætti aldrei að 

vera stjórn- eða eftirlitslaus. Þó stundum geti verið freistandi að kaupa frið með því að 

leyfa börnum að spila tölvuleiki er líka mikilvægt að þeir sem bera ábyrgð séu meðvitaðir 

um skaðleg áhrif af of mikilli skjárýni. 

Þegar hugað er að framsetningu námsefnis á vef er mikilvægt að vera meðvitaður um 

möguleg skaðleg áhrif sem hljótast af of mikilli tölvunotkun. Samanburðarkönnun á 

300.000 niðurstöðum svokallaðs Torrance-greindarprófs frá árinu 2010 leiddi í ljós að 

greind og námsgeta fer minnkandi meðal bandarískra ungmenna. Þetta próf er kennt 

við Paul E. Torrance sem byrjaði að beita því í skólum í Minnesota um 1958. Stöðugur 

stígandi var í greindarkúrfunni fram til 1990, en kúrfan hefur fallið nokkuð síðan þá. 

Um þetta má lesa í athyglisverðri grein sem ber heitið The Creativity Crisis og birtist 

á vefútgáfu Newsweek í júlí 2010 (Bronson og Merryman, 2010). Mest sláandi eru 

niðurstöður fyrir aldurshópinn 6–12 ára, en það er sá aldurshópur sem ver mestum tíma 

í sjónvarpsgláp og tölvuleiki, oft á kostnað skapandi viðfangsefna. Talið er að vandinn 

af þessum hugsunarslævandi afþreyingariðnaði eigi eftir að verða vaxandi vandamál í 

framtíðinni og nokkuð sem þarf að berjast gegn. 

Maria Nogova (2009) hefur rannsakað hvaða miðla nemendur kjósa helst að nýta sér í 

námi og hvers vegna. Nogova nefnir netið, sjónvarp, útvarp, dagblöð, tímarit og bækur, 

einnig kennsluefni í stafrænu formi og hljóðbækur með niðurhali. Nogova gerir ekki lítið 

úr gagnsemi kennslubóka, en veltir fyrir sér hvað valdi því að nemendur leiti oft annarra 

leiða til að læra. Hún bendir á mikilvægi þess að skilja hugarheim þeirra námsmanna 

sem verið er að tala við áður en nýtt námsefni er sett fram. Árið 2009 var gerð könnun á 
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viðhorfi nemenda til námsefnis og byggir Nogova á niðurstöðum þeirrar rannsóknar. Um 

sjö þúsund 15 ára unglingar tóku þátt. Þar kom fram að mikill munur er á því hvernig 

kynin nota hina ólíku miðla. Strákar spila meira tölvuleiki en stúlkur, en segjast ekki líta á 

þá sem námsefni. Stúlkur lesa meira efni á vef en strákar og telja sig hafa nokkurt gagn af. 

Niðurstaða Nogova er að þrátt fyrir að nemendur geri sér grein fyrir að leiðin að góðum 

námsárangri sé að leggja á minnið texta úr námsbókum, þá sé þeim að mörgu leyti tamara 

að nota aðra miðla (aðallega tölvur) til þekkingaröflunar.

Gagnvirkir leikir eru kærkomin viðbót í flóru náms- og kennslumöguleika og með þeim 

má mögulega auka líkur á áhuga sem ekki er auðfenginn eftir hefðbundnum leiðum. 

Stefán Jökulsson hefur þetta að segja um notkun leikja í kennslu:

Það er svo margt sem gerist með leiknum. Leikurinn tekur námið sem á sér stað út 
úr þessu hefðbundna skólaumhverfi. Þeir sem eru í leik gleyma því gjarnan að þeir 
eru að læra. Í leik prófar maður oft að tengja saman hluti sem maður gerir ekki 
venjulega. Leika sér með hugmyndir eða hvað það nú er. Stundum er leikur vel 
til þess fallinn að losa um hugmyndir sem fólk hefur um eitthvað með því að búa 
eitthvað til eða tengja eitthvað saman sem það gerir ekki vanalega. Það flokkast 
undir leik. (Stefán Jökulsson, 2013)

Að mati Ingvars Sigurgeirssonar er leikurinn vannýtt auðlind þegar kemur að kennslu:

Kostir leikja sem kennsluaðferða eru m.a. að þeir eru líklegir til að vekja áhuga 
nemenda, auk þess að skapa fjölbreytta möguleika í kennslu. Margt bendir til þess 
að leikir séu ekki mikið notaðir í skólum og því full ástæða til að vekja athygli á 
þeim sem kennsluaðferð. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999)

Katie Salen, prófessor við Parsons hönnunarkólann í New York hefur kannað tölvuleiki 

sem námefni og bendir á marga athyglisverða þætti í því sambandi. Hún bendir m.a. á 

að tölvuleikir geti í vissum tilfellum verið ígildi góðs kennara. Sá sem hannar námsefni 

í formi tölvuleiks þarf stöðugt að hafa í huga hvar sá sem spilar er staddur og hvað hann 

þarf að vita til að komast áfram í leiknum. Hún vill meina að tíma við tölvuskjá sé ekki 

illa varið heldur felist ný tækifæri í hönnun námsefnistölvuleikja. (Edutopia, 2009a)

James Paul Gee bendir á að allir tölvuleikir snúist á sinn hátt um vandamálalausnir og geti 

þannig stuðlað að skapandi hugsun og kalli auk þess oft á samvinnu við aðra. Í tölvuleik 

er hægt að endurtaka glímuna við þrautalausn þangað til manni tekst að leysa málin. 

(Edutopia, 2009b)
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Að mörgu þarf að hyggja áður en gagnvirkt námsefni er búið til. Upplýsingatækni og 

notkun skjámiðla býður upp á marga spennandi möguleika, en það er líka ýmislegt sem 

ber að varast, eins og bent hefur verið á. Tölvur og gagnvirkir námsleikir leysa ekki allan 

vanda. Eins og Hildigunnur Halldórsdóttir bendir á er ekki auðvelt að sjá hver þróunin 

í gagnvirku námsefni verður á næstu árum, en nokkuð ljóst að þáttur náms og leiks í 

gegnum tölvur mun ekki fara minnkandi. „Aðgengi að tölvutækni fer stöðugt vaxandi og 

eru því líkur á því að notkunarmöguleikar hennar vaxi.“ (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2003) 

Á vefsíðu um notkun spjaldtölva í námi skrifar Ragnar Þór Pétursson m.a. um mögulega 

framtíðarsýn í skólamálum: 

Að sett verði upp risastór tölvubú þar sem sérhæfðir starfsmenn sjá um tækin og 
uppfæra eftir þörfum. [ ... ] Þeir skólar sem taka upp fjartækni (mobile technology) 
gætu sett upp sína eigin miðlara – og miðlað af þeim um þráðlaust net. Á þeim 
geta verið hljóðbækur, kvikmyndir og annað þungt efni sem nemendur mega 
nálgast. Netin eru rekin innan skólans og nemendur geta streymt efninu í tækin 
sín. (Ragnar Þór Pétursson, 2012)  

Ef þessi framtíðarsýn gengur eftir verður tölvan miðlæg í skólastarfi framtíðarinnar. 
Hvort sem það verður raunin eða ekki er afar mikilvægt að skoða vel þá náms- og 
kennslumöguleika sem tölvan og upplýsingatæknin býður upp á. Mikilvægt er að nýta 
möguleikana á uppbyggilegan hátt með öðrum kennsluaðferðum því ekki er allt unnið 
með tölvum og stafrænni tækni. 

3.3 Framsetning gagnvirks námsefnis

Þau Hildigunnur Halldórsdóttur forritari, Sylvía Guðmundsdóttir ritstjóri og Björn 

Valdimarsson leikjahönnuður hafa öll komið að gerð gagnvirks námsefnis sem 

Námsgagnastofnun hefur gefið út. Í viðtölum við þau fékk ég mikilvægar upplýsingar um 

það sem hafa þarf í huga við hönnun gagnvirks námsefnis. Viðtölin í heild eru í viðauka 

ritgerðarinnar, en ég vil hér draga stuttlega saman það sem þau höfðu fram að færa. Gefum 

Hildigunni fyrst orðið um vinnuferlið við hönnun gagnvirks námsefnis:  

Við höfum yfirleitt unnið þetta þannig að við byrjum saman ritstjórinn og ég að 
móta innihaldið, ekki umhverfið. Skoðum hvert markmiðið er með því að gefa 
þetta út með þessum hætti. Það er mjög mikilvægt að skoða það, af hverju er ég að 
gera þetta í vef en ekki bara á bók. Við viljum reyna að nýta okkur kosti tölvunnar 
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umfram bókina þar sem það er hægt. Það eru svona spurningar sem maður spyr 
sig fyrst. Síðan fer maður að skoða hvað það er sem við ætlum að kenna og þjálfa. 
Sjálft umhverfið er yfirleitt mótað af grafískum hönnuði. Við notum alltaf grafíska 
hönnuði í þá vinnu. Ég teikna aldrei neitt sjálf, kem ekki nálægt því. (Hildigunnur 
Halldórsdóttir, 2012)

Sylvía lýsti sinni aðkomu að gagnvirkum verkefnunum Námsgagnastofnunnar þannig:

Ég hef reynt í gegnum mitt starf að stuðla að aukinni tölvunotkun. Ég var í 
norrænu samstarfi, sem var að skoða hvernig tölvur nýttust best í námi fyrir 
fatlaða. Þarna var Netið ekki komið en það var verið að þýða alls kyns forrit 
til notkunar í þessu skyni. Kringum ’95 fór ég í meistaranám og þá tók ég fyrir 
hvernig tölvur nýttust og viðhorf kennara til þeirra í sérkennslu og fer þá vel inn 
í þessi mál. Nýtti mér þá vitneskju sem þá lá fyrir í löndunum í kringum okkur. 
Upp úr þessu förum við Hildigunnur að vinna mikið saman. Ég hafði alltaf mikinn 
áhuga á því hvernig hægt væri að nota nýja miðla í kennslu. Auðvitað var þetta 
svolítill barningur, því maður var ekki með neitt fólk sem kunni þetta almennilega, 
þannig að maður nýtti sér hugmyndir erlendis frá og fór bara einhvern veginn af 
stað. Við íslendingar erum vön að redda málunum bara einhvern veginn og við 
fórum að reyna að gera svona einföld forrit. Ég hef alltaf unnið með mjög færu 
fólki sem hefur verið til í slaginn. Við gerðum t.d. á þessum tíma forritið Glói 
lærir að lesa í samvinnu við Björn í Næst og Arnheiði Borg [ ... ] Þetta gengur 
auðvitað alltaf út á skilgreiningar. Þú þarft að vita hver er markhópurinn og 
hvernig á að nota þetta. (Sylvía Guðmundsdóttir, 2013)

Björn Valdimarsson hjá Næst hafði þetta að segja um sína aðkomu:

Það sem ég geri yfirleitt fyrst er hugmyndavinnan og svona breiði strúktúrinn. Ég 
er náttúrulega teiknari og get auðveldlega gert þetta sjálfur í tölvu. [ ... ] Strúktúr- 
eraði þetta upp, hvert á að fara og svoleiðis. Mótaði meginútlit og virkni. Einnig 
þurfti að huga að því hvort einhver framvinda ætti að vera í leiknum. Í sumum 
þessara leikja, eins og t.d. Á Lestrareyju er framvinda. [ ... ] Ég byrja ekkert að 
vinna í útlitinu strax. [ ... ] Já, en þetta þarf að vera orðið vel klárt og maður þarf 
að vita alveg nákvæmlega hvernig það á að að virka áður en byrjað er að pæla 
í útlitinu. [ ... ] Já ég geri storyboard. [ ... ] Setti þetta svona upp. Þetta er fyrsta 
mynd. Þarna hefur þú val yfir í eitthvað annað og hvernig þetta greinist svo í 
mismunandi áttir. Ég greini þetta svoleiðis niður til að maður átti sig á heildinni. 
(Björn Valdimarsson, 2013)
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Samkvæmt reynslu þeirra sem komið hafa að gerð gagnvirks námsefnis á vegum Náms-
gagnastofunnar er mikilvægt að undirbúa gerð slíks námsefnis með því að rýna í þá 
möguleika sem nám í gegn um gagnvirka tölvuleiki gefur umfram námsbækur. Einnig er 
mikilvægt að vinna alla greiningarvinnu áður en hafist er handa við útlitshönnun.

3.4 Óljós framtíð námsefnisþróunar

Það er nokkuð víst að nám, námsaðferðir og námsefnisgerð mun halda áfram að breytast 

og þróast. Þó er engan veginn augljóst hvert sú þróun stefnir. Þetta gerir þeim sem koma 

að þróun námsefnis að mörgu leyti erfitt fyrir. Sumir telja að opnar gagnaveitur þar sem 

hver og einn stýri sínu námi sjálfir séu framtíðin, meðan aðrir hafa efasemdir og telja 

að hlutverk kennarans verði áfram mikilvægt. Ég bað viðmælendur mína að deila sinni 

framtíðarsýn varðandi þróunina í þessum efnum.

Björn: Maður verður að vera raunsær í sambandi við kennsluefni sem kennarar búa til 
sjálfir. Það verður ekki betra þó búið sé að setja það á tölvuskjá. Þetta verður 
að vera vel unnið og vel hugsað og ég held að það lagist ekkert fyrr en ríkið fer 
að hafa meiri peninga til að sinna þessu. Þetta verður að koma af peningum frá 
ríkinu. Almennilegt forrit kostar um 10 milljónir í framleiðslu.

Hildigunnur: Þetta eru breytingatímar og erfitt að spá hver þróunin verður. Ég hef 
jafnvel ráðlagt Námsgagnastofnun að halda frekar að sér höndum og vera ekki að 
þróa mikið efni næstu eitt til tvö árin. Hinkra aðeins og sjá hver þróunin verður. 
Þetta gerist allt svo hratt. 

Sylvía: Ég átta mig ekki alveg á því hvert þetta er að stefna. Margir tala um opið 
menntakerfi (open source) þar sem hægt er að sækja allt á Netið og þar af leiðandi 
þurfi ekki að vera til námsefni. Ég fylli ekki þann hóp sem trúir á þetta. Ég held 
að það sé mjög mikilvægt að hafa námsefni sem stuðning fyrir kennara og líka 
öryggi. Þú hefur námsefni sem búið er til í samræmi við námskrá, en það segir 
ekki að duglegir kennarar geta náttúrulega kennt eftir námskránni og fundið til 
allt mögulegt efni til að hafa með því. En ég sé þetta ekki gerast svona alveg á 
næstunni. Það bætist stöðugt við efni sem hægt er að nýta í stafrænum miðlum. 
Það þarf líka að kenna nemendum að sækja efni og skoða það með gagnrýnum 
augum. Ég sé heldur ekki að bókin sé að leggjast af alveg á næstunni. 
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Stefán: Já, það eru margir sem eru að tala um það að hlutverk kennarans verði að 
breytast. Þá benda menn til dæmis á það að eitt af því sem upplýsingatæknin hafi 
gert er að hún hafi í raun breytt þekkingu eða í raun aukið þekkingarsköpunina, 
vegna þess að margir eru að tala saman um sama fyrirbærið í gegn um opnar 
gagnaveitur (open source) og svo breiðist þekkingin miklu örar út en áður var, 
sem þýðir líka að þekkingin úreldist svo hratt. Það fer að vera sífellt erfiðara að 
verja það eða ákveða hvað sé hið eina sanna námsefni. Það sem maður lærði fyrir 
nokkrum mánuðum er kannski orðið úrelt eftir einhvern ákveðinn tíma. Þess 
vegna segja sumir að það sé ekki inntakið sem skiptir öllu máli. Auðvitað verðum 
við á hverjum tíma að finna einhvern kjarna sem við teljum að allir þurfi að læra, 
en sumir segja að aðferðirnar séu í raun mikilvægari en inntakið. Það þurfi að 
kenna fólki að hugsa rökrétt, gagnrýnið og skapandi. Vinna saman og leggja mat á 
heimildir og svoleiðis. Það þurfi að búa fólk undir líf þar sem námi raunverulega 
lýkur aldrei. Ég held líka að kennarar verði að hugsa sig inn í nýjan tíma þar sem 
þeir eru eiginlega bara eins og forystunemendur, frekar en einhverjir fræðaþulir 
á stalli og hugsi sig inn í nýja tíma þar sem þeir eru ekki einu handhafar 
þekkingarinnar á einhverju námskeiði, heldur geti vel verið að einhverjir viti 
meira en þeir á einhverjum sviðum. Sérfræðiþekking kennarans verði sú að 
hvetja nemendur til dáða, hjálpa þeim að spyrja mikilvæga spurninga og leita að 
svörunum með þeim og nota til þess alla þá tækni sem hægt er að nýta sér til að 
ná í efni og vinna úr því. [ ... ] Ég tel að við eigum að auka svona „project“ vinnu 
rosalega mikið í skólum. Við eigum að minnsta kosti að hafa slíka vinnu til jafns 
við hefðbundna skólavinnu. Þar sem nemendur eru að vinna saman og þar sem 
kennarar eru líka að vinna saman með nemendum, þvert á greinar. Það virðist 
vera framundan í háskólum núna. Ég var að lesa skýrslu um breytingar sem eru 
að verða í bandarískum skólum og þar kom fram að mesta gerjunin virðist vera 
í skólastarfi þar sem unnið er þvert á greinar, t. d. í læsi. Þar er mest gróska þar 
sem það eru ekki bara móðurmálskennarar sem koma að, heldur mannfræðingar, 
listafólk, lestrarfræðingar og fleiri.

Sigurður: Ég þori ekki að spá mjög langt fram í tímann. Það sem er að gerast í dag
er að html5 er nánast að verða útskrifað. Það verður þó líklega ekki útskrifað sem 
standard fyrr en 2020, en þróunin á html6 er byrjuð. Þetta gengur þannig fyrir sig. 
Það sem er fyrirstaðan í dag er eins og þú segir að Flash er ekki að lesast yfir á 
iPad og Adobe er hætt að þróa Flash. Þeir eru búnir að gefast upp, taka Flashið 
bara í aðrar áttir. Adobe er að gera mjög skemmtilega hluti. Það framleiðir forrit 
sem er ókeypis og heitir Edge, er reyndar pakki af forritum. Uppsetningin á því 
er nánast eins og Flash og /eða After Effects, þannig að þeir sem þekkja þau forrit 
geta auðveldlega notað Edge og unnið með sömu þætti, tímalínu, svið og alls 
konar effekta. Edge tekur efni beint úr Illustrator, vistar það bara í öðru formati, 



50

swg heitir það. Þú raðar þessu og færð mjög fínar hreyfingar. Þetta forrit tekur 
inn svokallað jQuery, svona tilbúna módúla sem stýra hreyfingum og aðgerðum, 
sem einmitt er notað mikið í vefi. Annað sem Adobe er að gera er að þeir eru 
að þróa InDesign meira yfir í gagnvirkni, sem nýtist vel þeim sem kann á það 
forrit. Það er farið að gera mjög flotta hluti. Hægt er að búa til gagnvirkt pdf og 
gagnvirkar vefsíður og það er meira að segja hægt að búa til „öpp“ í því fyrir 
iPad. Fyrir þá sem eru með aðgang að CreativeCloud hjá Adobe, má nefna að 
núna fyrir nokkrum dögum var verið að opna að þeir geti búið til ótakmarkaðan 
fjölda af öppum án þess að greiða fyrir það sérstaklega. Þetta geta menn gert í 
InDesign. Við Íslendingar höfum því miður ekki aðgang að þessu ennþá.  Þarna 
er hægt að setja inn video, hljóð, hreyfingar og alls kyns hluti. Þessi möguleiki 
opnast í InDesign6. Adobe er með verðstýringu að reyna að fá alla inn í þetta 
CreativeCloud.

Það er sameiginlegt álit allra viðmælenda að erfitt sé að spá fyrir um hver þróunin verður 

í framsetningu gagnvirks námsefnis. Þar gerir óvissa í þróun netstýrikerfa, snjallsíma, 

spjaldtölva og opinna gangnaveitna mörgum erfitt fyrir með að sjá langt fram í tímann. 

Þau eru þó sammála um að námsaðferðir breytast hratt með nýrri tækni. Aðferðirnar séu 

í raun mikilvægari en inntakið. Upplýsingar úreldast hratt. Upplýsingatæknin og opnar 

gagnaveitur breyta hlutverki kennarans frá því að vera alvitrir handhafar þekkingar yfir 

í að vera eins og leiðbeinandi forystu-nemendur sem eru nemendum til aðstoðar í sinni 

einstaklingsmiðuðu færni- og þekkingarleit. 

3.5 Möguleikar við lausn CarbFix verkefnisins

Möguleikar við framsetningu gagnvirks námsefnis um kolefnisbindingu eru fjölþættir 

og margar ákvarðanir sem vinnuhópurinn þarf að taka áður en hafist verður handa við 

vinnslu verkefnisins. Til að fá góð ráð um vinnsluferlið bað ég viðmælendur mína að lýsa 

því hvernig þau myndu nálgast þetta verkefni ef það kæmi inn á borð hjá þeim:

Björn: Ég myndi byrja á því að kynna mér hvað kolefnisbinding er, skilja það 
nákvæmlega sjálfur og lúra aðeins á því og svo þyrfti bara að koma innsæi og 
kennarinn í manni myndi svo bara vinna úr því. 

Stefán: Ég myndi, þegar ég teldi mig vera búinn að ná grundvallaratriðunum í þessu,
velta því fyrir mér hvernig sögu væri hægt að segja og þá gilda bara þessi almennu 
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lögmál; hvaða beitu, hvaða agn notar maður til að vekja athygli þessa hóps? 
Hvernig er hægt að spinna inn í söguna einhverja framvindu sem verður þess 
valdandi að þau vilja fá að vita meira? Prófa eitthvað svoleiðis. Svo myndi ég 
velta því fyrir mér hvaða myndlíkingu væri hugsanlega hægt að nota til að skilja 
þetta. Við notum myndlíkingar til að skilja fyrirbæri. Svo myndi ég líka leyfa mér 
að hugsa aðeins út fyrir rammann. Ekki endilega hugsa þetta út frá því sem aðrir 
hafa gert og er nú þegar til heldur hugsanlega að koma fram með eitthvað nýtt sem 
ekki hefur verið gert áður. Leyfa sér það.

Sylvía: Nú veit ég náttúrulega ekkert um kolefnisbindingu, en ef ég fengi þetta þá 
myndi ég byrja á að velta því fyrir mér hvort það væri eitthvað sem væri inni á 
námskránni á þessu stigi. Ef svo væri myndi ég athuga hvort það væri aktúelt 
að taka það inn hér. Ég myndi reyna að setja upp hóp. Fá til viðræðu kennara og 
fræðimenn á þessu sviði. Maður þyrfti að huga að útfærslum og fá inn í þetta 
einhvern sem hugsar í myndum og virkni, því virknin skiptir svo miklu máli og 
að þetta sé aðlaðandi. Maður þarf alltaf að hugsa um aldursstigið, aldursviðmiðin. 
Framsetningin þarf að vera þannig að þetta höfði til krakkanna. Ef þetta er 
stafrænt efni þá er mjög mikilvægt að texta-, mynd- og útlitshöfundur og allir sem 
að þessu koma séu samstíga frá byrjun og geri sér grein fyrr hvert þeir eru að fara. 

Sigurður: Ég myndi nú alltaf byrja á að lesa mér til um þetta efni. Móta hugmyndir
um hvað ég vildi að kæmi fram og svoleiðis. Síðan myndi ég búa til storyboard. 
Rissa það bara á pappír, bæði í orðum og myndum, hvernig ég vildi hafa þetta. Ef 
maður er með svoleiðis undirlag er svo auðvelt að búa til efnishlutina og búa þá til 
á réttan hátt. Síðan er spurning hvað maður myndi velja til að gera það. Ég myndi 
að öllum líkindum henda mér út í þetta Edge-dæmi. Vistað í html5 og stýringarnar 
í CSS. Það er lang opnasta formatið. Svo er annað, sem er kannski viðbót við 
síðustu spurningu. Það er í sambandi við þegar fólk telur sig vera stopp eða komið 
út í blindgötur og veit ekki hvert það á að fara. Spurningin er þá að byggja allt 
grunnefnið á formötum sem eru sveigjanleg, sem hægt er að fara með í hvaða átt 
sem er. Það er t.d. til database format sem heitir XML sem tengist inn í vef og út 
um allt. Ef þú ert með allt efnið í því formati getur þú farið með það nánast hvert 
sem er, inn í vef, inn í InDesign eða hvert sem er. Sama gildir um myndefni. Ef 
þú ert með pixelerað myndefni í lögum í Photoshop þá ertu með sveigjanleika, 
þú getur exportað hverju lagi fyrir sig og útbúið það fyrir ólík formöt. Sama má 
segja um Illustrator. Þeir eru orðnir það ráðandi í vector-based hlutum að þú getur 
sveigt það að hverju sem er. Breytt því í pixelformat, haldið því sem vector, komið 
því inn í Flash, After Effects eða hvað sem er. Það er því um að gera að halda 
öllum leiðum opnum. [ ... ] Stundum hættir fólki til að vinna hlutina frá byrjun til 
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enda, þannig að það klárar fyrsta hluta og síðan koll af kolli þangað til verkinu er 
lokið. Ég hef mælt með því að fólk vinni frekar í lögum. Vinni grunnlagið fyrst 
alla leið og byggi síðan ofan á allt hægt og rólega. Þannig að ef tímann þrýtur að 
allt sé komið á einhvern ákveðinn viðunandi stall og ef tíminn er nægur þá geta 
menn farið að fínpússa restina. Eitt í viðbót langar að benda á en það er að passa 
vel upp á að vera með allt löglegt hvað snertir rafrænt efni, letur, myndir, forrit og 
annað. Það er mikilvægt að hafa þetta í lagi.

Viðmælendurnir mínir koma úr ólíkum áttum og hafa því ólík sjónarhorn á hvernig 

þeir myndu leysa verkefnið. Þessar upplýsingar eru gagnlegt veganesti fyrir okkur í 

vinnuhópnum fyrir þá vinnu sem framundan er við framsetningu efnisins. 
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Niðurstaða - lokaorð

Það hefur verið gefandi og ævintýralegur leiðangur að undirbúa gerð gagnvirks stafræns 
námsefnis. Ég hef viðað að mér þekkingu um efnið frá ýmsum hliðum í gegn um lestur og 
með því að ræða við mér fróðari aðila um þetta áhugaverða svið. Áður en lagt var af stað 
hafði ég frekar takmarkaða vitneskju um þau lögmál sem þurfa að liggja til grundvallar 
við framsetningu gagnvirks námsefnis, en tel mig nú vera nokkurs vísari um fjölþættar 
hliðar þess. Rýni í feril minn sem grafískur hönnuður og listkennari hefur skerpt sýn mína 
á viðfangsefnið með þeim hætti að ég geri mér betur grein fyrir þeirri leið sem liggur að 
baki, hvers vegna ég er staddur á þeim stað sem ég er á og hvert ég stefni. 

Að draga fram í stuttu máli það sem helsta sem ég hef áttað mig á í þessari undir-
búningsvinnu er m.a. að:

•  Aukin tölvunotkun í skólum kallar á breyttar áherslur í framsetningu námsefnis.
•  Myndræn framsetning gefur möguleika sem hægt er að nýta betur.
•  Ímyndunarafl og rannsóknir á starfsemi heilans í tengslum við nám eru þættir sem 
    gefa má meiri gaum.
•  Nemendum gengur betur að festa sér í minni það sem kennt er eftir því sem 
    námaðferðir og framsetning þess er fjölþættari.
•  Þrátt fyrir skiptar skoðanir um áhrif tölvurýni á börn er ljóst að fara má nýjar  
    leiðir og auka fjölbreytileika námsaðferða með gagnvirkri framsetningu.
•  Möguleikarnir við útfærslu gagnvirks námsefnis eru nánanast óþrjótandi, en 
    takmarkast helst við manns eigin ímyndunarafl og hæfni til tæknilegrar útfærslu.

Rannsóknarspurningin um kosti þess að nota gagnvirkt námsefni til að fræða 10-12 

ára börn um kolefnisbindingu hefur verið undirliggjandi þáttur í þessum leiðangri. Í 

upphafi hafði ég sjálfur nokkrar efasemdir um gagnsemi þess, en eftir að hafa kynnt mér 

niðurstöður fræðimanna, t.d. þeirra James Paul Gee (2003) og Katie Salen (2013) sem 

bent hafa á fjölþætta kosti sem gagnvirkir leikir hafa umfram hefðbundið bóklegt nám, 

auk viðtala við sérfróða aðila um þessi mál (sjá VIÐAUKA 2) er það niðurstaða mín að 

kostir þess að nota gagnvirkt námsefni til að fræða börn um kolefnisbindingu, og í raun 

um hvaða efni sem er, séu ótvíræðir.  
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Hildigunnur Halldórsdóttir 
forritari hjá Námsgagnastofnun.
Viðtal tekið fimmtudag 25. október 2012.

Ég er sestur niður með viðmælanda mínum Hildigunni Halldórsdóttur, á heimili hennar í 

Logalandi í Fossvogi. Við höfum komið okkur fyrir með kaffisopa og ég ætla að spyrja 

hana út í starf hennar sem forritara gagnvirkra kennsluforrita Námsgagnastofnunnar, en 

stofnununin var á síðasta ári tilnefnd til Evrópskara verðlauna fyrir besta barnaefnið á Netinu.

 
Ég byrja samtalið á að ræða aðeins við þig Hildigunnur um verðlaunin sem þú veittir 
viðtöku á síðasta ári fyrir hönd Námsgagnastofnunar. Hvaða þýðingu hafði þessi 
viðurkenning fyrir þig?
Já, það hefur auðvitað alltaf þýðingu ef einhver tekur eftir því sem maður er að gera. 
Það er nú aðallega það kannski. Maður er búinn að vera lengi í þessu og að mínu mati 
hefur Námsgagnastofnun ekki fengið nógu mikið kredit sko, fyrir það vefefni sem 
gert hefur verið og kannski alls ekki nógu mikið notað heldur. En það er alltaf mjög 
skemmtilegt þegar einhver tekur eftir þessu.

Hmm, þetta er gott efni. Hef verið að kynna mér þetta á vefnum ykkar.
Tja, þetta er auðvitað misgott efni, en ég held svona á heildina litið að þetta standist 
alveg það sem verið er að gera erlendis og sé ekkert verra.

Sammála því eftir að hafa kynnt mér efnið. Þetta er jákvæð viðurkenning fyrir ykkur 
sem að þessu komið. En nú langar mig að forvitnast aðeins um þinn bakgrunn, ef 
ég gef þér bara orðið Hildigunnur, hvaðan kemur þú og hvað svona dregur þig að 
viðmótshönnun og forritun gagnvirks námsefnis?
Ja, ég var nú búin að kenna stæðfræði í Menntaskólanum í Hamrahlíð í yfir tuttugu 
ár. En svona, á þessum tíma voru tölvurnar að koma inn í skólana. Þá lenti það af 
einhverjum ástæðum mikið á okkur stærðfræðikennurum að vera leiðandi í notkun og 
innleiðingu þeirra inn í skólana. Þannig að ég leiddist mikið inn í það. Síðan, uuh fór ég 
á námskeið, ég held að það hafi kannski verið svolítill vendipuntur. Ég fór á námskeið 
sem var haldið hérna í háskólanum um, jaah, það var eiginlega svona teknir svona efni 
sem verið var að kenna í tölvunarfræði á fyrsta ári, einhverjar glefsur úr því svona. Þá 
eiginlega áttaði ég mig fyrst á því að tölvufræði væri til sem fræðigrein. Upp frá því tók 
ég kúrs í tölvunarfræðinni samhliða kennslunni og hélt því áfram um tíma. Svo fékk ég 
námsleyfi, einn vetur, og lauk á þeim tíma við tölvunarfræðina.
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Hvaða ár var það?
Ætli ég hafi ekki lokið námi 1989 eða ’90. Eftir þennan vetur sem ég var í 
tölvunarfræðinni var mér boðin vinna hjá Reiknistofnun háskólans, sem hafði þá tekið 
að sér að reyna að þýða og aðlaga kennsluforrit fyrir íslenska skóla. Mér var fengið það 
starf. Um svipað leyti, eða 1986, var að byrja norrænt samstarf um tölvuforritaskipti, 
sem var þannig að hvert land lagði fram fjögur nokkur forrit sem valið var úr, þannig 
að saman urðu þetta 16 forrit. Við áttum auðvitað engin forrit að bjóða til að byrja með, 
þegar þetta var lagt fram, en við máttum þýða og nýta þessi forrit án endurgjalds. Þetta 
norræna samstarf varð byrjunin á því að koma upp kennsluforritum á íslensku. Ég 
starfaði við þetta í ein fimm ár við og fór þá aðeins aftur í kennsluna, en hélt jafnhliða 
því áfram að þýða og aðlaga forrit yfir á íslansku. Árið 1997 eða ‘98 var ákveðið að 
færa þetta verkefni yfir til Námsgagnastofnunnar og þá fór ég þangað í fullt starf. 
Stofninn var alltaf þessi norrænu forrit, en smám saman byrjuðum við að þróa okkar 
eigin forrit til að geta lagt fram í þessa norrænu púlíu. Þannig að svona byrjaði þetta allt 
saman.

Þú hefur sem stærðfræðikennari kannski ekkert verið að velta fyrir þér tölvum eða 
forritun fyrr en á þessum punkti sem þú nefnir?
Nei, það var nú ekki mikið. Ég hafði reyndar farið á sumarnámskeið í Bandaríkjunum 
í forritun. Reyndar hafði ég líka verið „tölvari“ sem kallað var, í hlutastarfi, annað árið 
mitt í háskólanum við nýju tölvuna sem kom þá til háskólans. Þetta var eignlega fyrsta 
tölvan sem kom þangað. Hún tók tvö herbergi. Ég var tölvari þar alltaf eftir hádegi og 
stjórnaði tölvunni, lesa inn kort og annað sem þá þurfti að gera. Á þeim tíma fannst 
mér þetta samt ekki nógu spennandi, aðallega vegna þess hvað þetta var allt seinlegt, en 
núna hefur þetta náttúrulega allt gjörbreyst. Ég hef þannig séð verið viðloðandi tölvur 
nokkuð lengi, en ég kem inn í þetta aðeins úr annari átt. Ég hef mína kennslureynslu 
sem var mjög gagnlegt að hafa.

Það hefur komið þér að miklu gagni að taka þessa kennslureynslu inn í þína vinnu 
hjá Námsgangastofun?
Alveg tvímælalaust. Það eru sennilega ekki margir tövunarfræðingar sem hafa líka 
kennslureynsluna og það hjálpar manni auðvitað mjög mikið þegar maður er að gera 
svona kennsluefni. Þarna sameinast tveir mikilvægir þættir.

Hvernig myndir þú lýsa þróuninni í gagnvirku kennsluefni síðustu ár, hvenær kemur 
þetta fyrst til sögunnar hér á Íslandi?
Ja, þetta efni sem við vorum að þýða frá Norðulöndunum það var auðvitað að miklu 
leyti gagnvirkt og kennslufræðilega mjög vel ígrundað, myndi ég segja. En þetta var 
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náttúrulega allt á diskum. Við vorum að selja forrit á diskum sem síðan voru sett upp 
í skólunum. Það verður mikil breyting þegar við förum að gera þetta alfarið á vef og 
hættum alveg að selja diska. Fórum fyrst að gera þetta í svokölluðum „Macromedia 
director“ en fluttum okkur síðan yfir í „Flash“. Þetta eru sem sagt allt hlutir sem hægt er 
að keyra í browser.

Vinnur þú í PC eða Mac umhverfi?
Ég vinn allt í PC alfarið, því ég kem úr þannig umhverfi, þannig að ég nota það 
eingöngu.

Hvernig fer vinnan við hönnun gagnvirkra leikja hjá Námsgagnastofnun fram? Hver 
hefur frumkvæði og hvernig skiptið þið með ykkur verkum?
Eins og þetta hefur þróast hjá okkur síðustu árin er þetta yfirleitt samvinna ritstjórans og 
mín sem tölvunarfræðings. Yfirleitt, en þó ekki alltaf, tengist þetta öðru námsefni sem 
verið er að gefa út. Það er kannski verið að gefa út stærðfræðibækur og þá reynum við 
að hafa þetta sem svona viðbótarefni sem tengist þá efni bókanna. Þetta gagnvirka efni 
er mjög mikið þannig. Svo erum við líka með svokallaða námsvefi, sem eru svona meira 
upplýsingavefir. Frumkvæðið kemur stundum frá ritstjóranum og stundum frá mér.

En hvað með útfærsluhugmyndir, lítur þú á þig sem sem mótandi í því eða ertu 
aðallega að útfæra?
Við höfum yfirleitt unnið þetta þannig að við byrjum saman ritstjórinn og ég að móta 
innihaldið, ekki umhverfið. Skoðum hvert markmiðið er með því að gefa þetta út með 
þessum hætti. Það er mjög mikilvægt að skoða það, af hverju er ég að gera þetta í vef 
en ekki bara á bók. Við viljum reyna að nýta okkur kosti tölvunnar umfram bókina þar 
sem það er hægt. Það eru svona spurningar sem maður spyr sig fyrst. Síðan fer maður að 
skoða hvað það er sem við ætlum að kenna og þjálfa. Sjálft umhverfið er yfirleitt mótað 
af grafískum hönnuði. Við notum alltaf grafíska hönnuði í þá vinnu. Ég teikna aldrei 
neitt sjálf. Kem ekki nálægt því. Við undirstingum þá hinsvegar oft með að við viljum 
hafa þetta svona eða hinsegin.  

Þú þarf væntanlega sjálf að meta hvað er gerlegt og hvað ekki. Færðu stundum óskir 
um gera eitthvað sem ekki er hægt að framkvæma?
Við höfum náttúrulega ekki ótakmarkað fjármagn, þannig að við getum t.d. ekki gert 
tölvuleiki. Við getum ekki keppt við marga tölvuleiki sem krakkar eru að spila. Það 
er einfaldlega of dýrt. Allar þessar animasjónir og svona. Það er kannski ekki svo dýrt 
að forrita, en teiknivinnan öll er mjög kostnaðarsöm. Það er gífurleg grafísk vinna á 
bak við einn tölvuleik. Þú veist hvernig það er. Við reynum að hafa þetta enfalt, en 
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svo eru alltaf einhverjir sem segja „þetta er ekki nógu skemmtilegt“. Ég var að lesa 
fundagerð fyrir stuttu af ritstjórafundi Námsgagnastofnunnar þar sem fram kom ósk 
um að reynt verði að gera kennsluforritin skemmtilegri. Ég brosi þá bara út í annað og 
spyr hvort ekki þurfi líka að skoða hvort hægt sé að gera námsbækurnar skemmtilegri 
líka. Auðvitað vill maður gjarnan gera flotta og fansí tölvuleiki en við erum auðvitað 
bundin af fjármagni. Við reynum í staðinn að hafa umhverfi námsvefjanna líflegt og 
sekmmtilegt. Meigum ekki gleyma því að við erum fyrst og fremst að kenna og þjálfa. 

Eru sjálf að nota ákveðin forrit þegar þú útfærir þína vinnu eða gerist það á einhvern 
annan hátt?
Ég vinn þetta allt í Flash. Grafíkina vil ég helst fá í Illustrator. Það gengur allt mjög vel 
inn í Flash. Núna eru ákveðin tímamót að eiga sér stað með Flash og maður veit ekki 
alveg hvert stefnir. Nú tala menn um að html5 javaskrift muni leysa Flash af hólmi.  Það 
er erfitt að sjá hver þróunin mun verða. Í dag er ekkert umhverfi sem er eins einfalt og 
þægilegt að vinna svona vinnu í eins og Flash. Ég veit ekki hver framtíðin verður þannig 
að það er ágætur tími fyrir mig að fara bara að hætta.

Ég sem ætlaði einmitt að fara að spyrja þig út í hvað þú sæir fyrir þér í framtíðinni. 
Hvar eru helstu tækifærin og ógnirnar?
Ég sé það að það verður auðvitað að svara þessari spjaldtölvuvæðingu með öllum 
þessum öppum og því öllu. Ég held að maður verði bara svolítið að bíða og sjá 
hvað setur. Android stýrikerfið styður Flash í dag, en maður veit ekki hvað verður 
í framtíðinni, hvort eitthvað annað mun leysa það af. Ég sé alveg fyrir mér að 
forritunaumhverfið eigi eftir að breytast. Það kemur örugglega forritunarumhverfi 
sem gerir mönnum auðveldara að forrita fyrir iPad. Svo er náttúrulega með öll 
þessi öpp, sem eru ekkert annað en smáforrit. Hét bara smáforrit í gamla daga. Ef 
Námsgagnastofun ætlar að fara að þróa forrit fyrir það þá erum við eiginlega komin 
aftur til baka. Ég sé það þannig. Smáforrit ganga vel í kennara því þau eru yfirleitt 
einföld í notkun, en þá eru menn komnir með það að þurfa að útfæra fyrir mismunandi 
stýrikerfi. Í vafranum getur þú keyrt á hverju sem er, en í smáforritunum þarftu að 
hafa margar útgáfur, eina fyrir iPad, eina fyrir Galaxy, Samsung o.s.frv. Þetta er 
nákvæmlega sama staðan og þegar ég var að byrja. Þá vildu menn fá eina lausn fyrir 
Makkann, aðra fyrir PC og líka fyrir BBC vélar sem þá voru til. Þetta endaði með því að 
ráðuneytið tók af skarið og sagði að Námsgagnastofnun ætti bara að hann fyrir PC því 
það væri of dýrt að þróa sérlausnir fyrir ólíka miðla. Ég er ekki alveg sannfærð um að 
Námsgangastofnun eigi að vera að gera öpp á þessu stigi. Okkar markhópur er fyrst og 
fremst nemendur í grunnskóla og þeir eru nú yfirleitt ekki með síma sem taka öpp fyrr 
en á unglingastigi, þannig að ef á að fara að gera námsefnisöpp þá þarf það að vera fyrir 
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nemendur á unglingastigi. Það gæti verið skemmtilegt að gera eitthvað sem krakkarnir 
vilja hafa á símanum sínum. En fyrir yngri börnin sé ég þetta ekki alveg sem valkost 
enn sem komið er. Ég held að eigi nú ennþá að einbeita sér að því að hafa þetta á vef 
fyrir yngri börnin. Spjaldtölvurnar eru mjög spennandi kostur sem eiga örugglega eftir 
að koma í auknum mæli inn í skólana. En við meigum ekki gleyma því að menn þurfa 
ennþá að læra að nota lyklaborð, læra á Excel og Word og allt það.

Að lokum Hildigunnur, hvernig sérðu þróunina fyrir þér á næstu árum?
Þetta eru breytingatímar og erfitt að spá hver þróunin verður. Ég hef jafnvel ráðlagt 
Námsgagnastofnun að halda frekar að sér höndum og vera ekki að þróa mikið efni 
næstu eitt til tvö árin. Hinkra aðeins og sjá hver þróunin verður. Þetta gerist allt svo 
hratt. Nú er t.d. að koma á markaðinn spjaldtölva frá WIndows. Hvaða áhrif mun hún 
hafa? Þetta eru miklir breytingatímar og þróunin svo ör að það er erfitt að átta sig á 
hvert þetta stefnir. 
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Stefán Jökulsson 
lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.
Viðtal tekið mánudaginn 18. febrúar 2013.

Ég er sestur með Stefáni Jökulssyni á skrifstofu hans á Menntavísnasviði H.Í. í Bolholti. 

Esjan blasir við út um gluggann og við ætlum að ræða aðeins saman um læsi og merkingu 

í tengslum við framsetningu gagnvirks námsefnis.

Hver er þinn skilningur á mikilvægi læsis á námsferlinu Stefán? Finnst þér nægilega 
skýrt í hugum þeirra sem fást við nám og kennslu fyrir hvað læsi stendur eða hvað 
það raunverulega þýðir?
Þetta hugtak er mjög mikið á floti núna. Menn eru farnir að nota þetta læsishugtak fyrir 
allt og ekki neitt. Það er stafrænt læsi, miðlalæsi, víðlæsi, tölvulæsi, upplýsingalæsi og 
svo tilfinningalæsi og þar fram eftir götunum, fjármálalæsi.

Þetta er nokkuð stór regnhlíf.
Já hún er nokkuð stór. Sumir fræðimenn andæfa þessu og halda því fram að það sé ekki 
gagnlegt að nota læsi sem samheiti yfir kunnáttu á einhverju sviði. Nýjasta sem ég hef 
heyrt á þessu sviði er svokallað „toilet-literacy“ eða klósett læsi.

Þetta er þá bara stimpill sem með góðum vilja má setja á hvað sem er?
Í mínum huga snýst þetta um nám og merkingarsköpun. Merkingarsköpun er eiginlega 
lykilhugtakið í þessu. 

Getur þú fallist á að læsi snúist um að búa til skilning úr því sem maður nemur?
Já og á báðum endum raunverulega. Maður býr til skilning þegar maður býr til efnið og 
maður býr líka til skilning þegar maður les það. 

Í okkar verkefni erum við að skoða þetta frá báðum hliðum. Við reynum að setja 
okkur í spor þeirra sem skoða efnið með augum þess aldurshóps sem kemur til með 
að nota það um leið og við reynum að miðla upplýsingum. Ég las einhversstaðar að 
galdurinn á bak við svona námsleiki væri að fela fræðsluna á bak við skemmtun. 
Hvað finnst þér um það?
Ja ég var að hugsa um það að þessi læsispæling er í rauninni náskylt því hvað nám 
sé. Það er mjög stutt þarna á milli. Maður hefði haldið að á stofnun eins og þessari 
væri fólk sammála um hvað læsi sé, en svo er alls ekki. Menn túlka þetta á misjafnan 
hátt. Það eru mjög misjafnar skoðanir á því hvað læsi sé og fer mikið eftir því hvaða 
fræði fólk hefur numið og svona. Mér finnst mjög mikilvæg að setja félagslegu og 
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menningarlegu víddina inn í þetta, en aðrir eru kannski meira að hugsa um vitsmunaferli 
og slíkt, því sem gerist inni í höfðinu á manni og þess háttar. En það sem gerist inni í 
höfðinu á manni er auðvitað líka félagslegt á sinn hátt. 

Hvað finnst þér um að setja fram námsefni í gegn um leik, er það farsæl leið til að 
miðla upplýsingum?
Ég held að það sé mjög fínt. Það er svo margt sem gerist með leiknum. Leikurinn tekur 
námið sem á sér stað út úr þessu hefðbundna skólaumhverfi. Þeir sem eru í leik gleyma 
því gjarnan að þeir eru að læra. Í leik prófar maður oft að tengja saman hluti sem maður 
gerir ekki venjulega. Leika sér með hugmyndir eða hvað það nú er. Stundum er leikur 
vel til þess fallinn að losa um hugmyndir sem fólk hefur um eitthvað með því að búa 
eitthvað til eða tengja eitthvað saman sem það gerir ekki vanalega. Það flokkast undir 
leik. Ég myndi í þinum sporum mæla eindregið með að þú kynntir þér hugmyndir James 
Paul Gee. Hann er frægur málvísindamaður sem datt í tölvuleikina fyrir kannski fimm 
árum eða svo. Hann hefur fært sannfærandi rök fyrir því að nota leiki sem námstæki. 
Hann er læsilegur og hefur margt merkilegt að segja um þessi mál. 

Ég þarf að skoða það. En finnst þér Stefán eftir að hafa sökkt þér ofan í pælingar um 
læsi að þær hafi á einhvern hátt breytt skoðunum þínum á námi og hvernig það er 
sett fram? Nú er hægt að kenna á svo mörgum ólíkum sviðum. Maður er sjálfur alinn 
upp við það að læra á bókina en er að sjá að nú eru að opnast fleiri leiðir. Hvernig 
sérð þú þetta?
Ástæðan fyrir því að ég sé þetta öðru vísi en sumir aðrir er sú að ég vann við fjölmiðlun 
og hafði auk þess verið grunnskólakennari í 13 ár áður en að því kom og áttaði mig 
á því eftir því sem árin liðu hvað það var mikið nám fólgið í því að búa til efni. En 
áherslan í skólakerfinu hefur verið þannig að þekking og merking sé flutt frá kennara 
til nemenda. Fólk hefur haldið að hægt sé að færa það beint yfir án þess að því sé 
umbreytt eða umskapað í höfðinu á nemendum. Það hefur líka verið slagsíða, bæði 
í fjölmiðlafræðum og náms- og kennslufræðum. Það er alltaf verið að tala um áhrif 
kennslu á nemandann, alltaf móttakandinn í aðalhlutverki, en það gleymist stundum í 
þessu að sá sem miðlar, kennarinn eða fjölmiðlamaðurinn, miðlunin hefur líka áhrif  á 
hann. Þá gerist þetta sem maður fattaði ennþá betur í fjölmiðluninni að ef maður vildi 
læra um eitthvað þá var vísasta leiðin til þess að bú til útvarpsþátt um það. Til þess 
að geta gert það þurfti maður að ramma efnið inn, maður þurfti að gera greinarmun á 
aðalatriðum og aukaatriðum, raða þessu í einhverja röð og setja sig í spor hlustenda. 
Vita hvað maður þurfti að segja mikið til að eitthvað skildist og svo þurfti maður líka að 
huga að fagurfræðilegum þáttum, að heildarmyndin væri falleg og gera þetta áhugavert 
þannig að fólk nennti að hlusta á þetta. Allt er þetta bullandi nám.
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Þetta er svolítið falin leið en örugglega mjög áhrifarík til náms. Maður tekur eftir 
því í kennslu að þegar maður sjálfur fer of mikið að stýra þá er oft eins og slökkni á 
áhuganum hjá nemendum, en þegar hvatinn er einhver leit, þá er líklegra að áhuginn 
viðhaldist. En aðeins út frá þessu Stefán, sérðu fyrir þér að hlutverk kennarans eigi 
eftir að breytast?
Já, það eru margir sem eru að tala um það að hlutverk kennarans verði að breytast. Þá 
benda menn til dæmis á það að eitt af því sem upplýsingatæknin hafi gert er að hún 
hafi í raun breytt þekkingu eða í raun aukið þekkingarsköpunina, vegna þess að margir 
eru að tala saman um sama fyrirbærið í gegn um opnar gagnaveitur (open source) og 
svo breiðist þekkingin miklu örar út en áður var, sem þýðir líka að þekkingin úreldist 
svo hratt. Það fer að vera sífellt eriðara að verja það eða ákveða hvað sé hið eina sanna 
námsefni. Það sem maður lærði fyrir nokkrum mánuðum er kannski orðið úrelt eftir 
einhvern ákveðinn tíma. Þess vegna segja sumir að það sé ekki inntakið sem skiptir öllu 
máli. Auðvitað verðum við á hverjum tíma að finna einhvern kjarna sem við teljum að 
allir þurfi að læra, en sumir segja að aðferðirnar séu í raun mikilvægari en inntakið. Það 
þurfi að kenna fólki að hugsa rökrétt, gagnrýnið og skapandi. Vinna saman og leggja 
mat á heimildir og svoleiðis. Það þurfi að búa fólk undir líf þar sem námi raunverulega 
lýkur aldrei.

Þetta er merkilegu punktur. Okkar kynslóð er kannski alin upp við það að þú byrjar 
nám og lýkur svo námi. Punktur. Síðan tekur lífið við, er það ekki?
Jú, ég held líka að kennarar verði að hugsa sig inn í nýjan tíma þar sem að þeir eru í 
eiginlega bara eins og forystunemendur, frekar en einhverjir fræðaþulir á stalli og hugsi 
sig inn í nýja tíma þar sem þeir eru ekki einu handhafar þekkingarinnar á einhverju 
námskeiði, heldur geti vel verið að einhverjir viti meira en hann á einhverjum sviðum. 
Sérfræðiþekking kennarans verði sú að hvetja nemendur til dáða, hjálpa þeim að spyrja 
mikilvæga spurninga og leita að svörunum með þeim og nota til þess alla þá tækni sem 
hægt er að nýta sér til að ná í efni og vinna úr því.

Ég er að hugsa í tengslum við þetta verkefni sem bíður okkar, svona kennslu- 
fræðilega, þó að ég sé kannski sérstaklega að skoða þennan sjónræna þátt og 
grafíska framsetningu, um hlutverk okkar sem kennara. Þetta er kannski svolítið 
nýtt kennarahlutverk þarna, að hugsa um framsetningu námsefnis í gegn um þessa 
miðla sem nú eru alltaf að koma sterkari inn. Er eitthvað sérstakt sem nú myndir vilja 
leggja til sem nálgunarleið út frá þínum læsispælingum?
Það sem er að gerast núna, við erum komin með mikið af græjum og svona sem væri 
hægt að nota, en ég held að við séum ennþá voða mikið að gera hlutina eins og við 
höfum alltaf gert með þessum tækjum. Eins og með iPadinn. Menn eru mikið að nota 
hann á vettvangi náms og kennslu, virðist manni, til að miðla efni, en minna til að 
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skapa það eða búa það til, þótt að græjan bjóði upp á það. Í því speglast þessi gildi um 
hlutverk kennarans til að mynda. En ég vona bara að þetta verði til þess að það gerist 
sem ég tel vera aðalatriðið; að það verði dregið úr þessari hefðbundnu þekkingarmiðlun 
okkar kennaranna og þar sem við erum að reyna að flytja þekkingu yfir til nemenda yfir 
í þekkingarsköpun þeirra. Eitthvað þarf maður auðvitað að segja og kenna nemendum, 
en þá til þess að þeir geti farið að búa til efni sjálfir og læra af því. Þeir séu meira í 
því að rannsaka hluti og halda þeim til haga. Auðvitað eru alltaf tiltekin atriði sem við 
viljum að nemendur læri, sem við teljum vera undirstöðu í þeirra námi. Það eru bara 
svo margar leiðir færar að þessu marki. Ég tel að við eigum að auka svona „project“ 
vinnu rosalega mikið í skólum. Við eigum að minnsta kosti að hafa slíka vinnu til 
jafns við hefðbundna skólavinnu. Þar sem nemendur eru að vinna saman og þar sem 
kennarar eru líka að vinna saman með nemendum, þvert á greinar. Það virðist vera 
framundan í háskólum núna. Ég var að lesa skýrslu um breytingar sem eru að verða 
í bandarískum skólum og þar kom fram að mesta gerjunin virðist vera í skólastarfi 
er það sem unnið er þvert á greinar, t. d. í læsi. Þar er mest gróska þar sem það eru 
ekki bara móðurmálskennarar sem koma að þessu, heldur mannfræðingar, listafólk, 
lestrarfræðingar og fleiri.

Þetta er gott innslag. Mér finnst merkilegt í læsisheftinu sem þú skrifaðir um 
skilvirkni þess sem maður tekur inn. Þú talar um að 75% þess sem maður tekur inn 
fari í raun inn um annað eyrað og út um hitt. Það hlýtur þá að vera að það skipti 
miklu máli hvernig framsetning upplýsinga er upp á að það sem maður tekur við sitji 
betur í minninu. Þarf maður ekki að fara fjölþætta leið í framsetningu upplýsinga?
Jú. Í fullkomnum heimi með fullkomnu margmiðlunarefni gæti hver farið sína leið. Ein 
mesta pælingin í svona margmiðlunarhönnun er hvað segir maður með hvaða miðli. 
Hvað segir maður með myndum og hvað segir maður með orðum, línuritum, hljóði og 
öllu þessu? Þá er þetta hugtak sem heitir „affordances“ sem er dálítið mikilvægt, þ.e.a.s. 
til hvers hvaða miðlar henta einkum og sér í lagi. 

Er þetta í raun sérstök fræðigrein?
Ja, lykilorðið á bak við þetta myndi vera multimodality. Þá er vísað til tjáningarforms 
sem mode á ensku. Þá eru menn að velta því fyrir sér hvort hægt sé að komast að því 
hvernig sé skynsamlegast að setja hlutina fram miðað við eitthvað. En þetta getur 
auðvitað stundum verið svolítið erfitt því við erum svo misjöfn. Ef sá sem tekur á móti 
efninu á einhverra kosta völ þá er það náttúrulega mjög fínt. En svo er hitt að það er 
alveg staðreynd að miðlarnir hafa ólíka eðliseiginleika, þannig að það er stundum betra 
að segja eitthvað með mynd heldur en með orðum.
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Ég ætlaði einmitt að koma inn á það hver þín sýn væri á mismuninn á framsetningu 
efnis í mynd eða orðum. Hvað viltu segja um það?
Það segja sumir að mesti munurinn sé fólginn í því að í málinu, hvort sem það er talmál 
eða táknmál þá sé það alltaf sequencial, það gerist eitt á eftir öðru. Þú þræðir þig áfram 
eftir línu. En í myndmálinu getur maður farið í allar áttir. Myndin er ekki línuleg. 
Marshall McLuhan sem var frægur fjölmiðlagúru sagði að við hefðum einu sinni verið í 
því sem hann kallaði acustic space, hugarrými sem svipar til myndrýmis. Það umlykur 
okkur og við getum farið í ýmsar áttir. Með tilkomu prentunarinnar hafi hugsun okkar 
orðið meira ferköntuð og þá fórum við að hugsa meira línulaga hugsun.

Þetta er í raun viðfangsefni sem maður botnar aldrei, en mig langar að lokum að 
spyrja þig Stefán hvort eitthvað sérstakt komi upp í hugann í sambandi við nálgun á 
svona viðfangsefni eins og við erum að fara út í. Hvernig myndir þú nálgast svona 
verkefni ef þú fengir það í hendur?
Þarna er í raun verið að kynna fyrir börnum ákveðið fyrirbæri er ekki svo?

Jú þarna er í raun verið að kynna það sem Carbfix verkefnið er að fást við í 
Hellsheiðarvirkjun, þar sem verið er að leita leiða til að binda kolefni í jarðveg með 
því að dæla því í sprungur og umbreyta því þannig í steinefni í stað þess að kolefni 
fari út í andrúmsloftið og stuðli þannig að eyðingu ósonlagsins og aukinni hlýnun 
jarðarinnar. Þetta er í senn bæði einfalt og flókið. Okkar hlutverk er að yfirfæra það 
sem þarna er verið að gera á einfaldan hátt, þannig að börn skilji. 
Ég myndi, þegar ég teldi mig vera búinn að ná grundavallaratriðunum í þessu, velta því 
fyrir mér hvernig sögu væri hægt að segja og þá gilda bara þessi almennu lögmál; hvaða 
beitu, hvaða agn notar maður til að vekja athygli þessa hóps? Hvernig er hægt að spinna 
inn í söguna einhverja framvindu sem verður þess valdandi að þau vilja fá að vita meira. 
Prófa eitthvað svoleiðis. Svo myndi ég líka velta því fyrir mér, af því ég er svo trúaður á 
að við skiljum eitt í öðru, hvaða myndlíkingu væri hugsanlega hægt að nota til að skilja 
þetta. Við notum myndlíkingar til að skilja fyrirbæri. Eins og hvað er þetta? Svo myndi 
ég líka leyfa mér að hugsa aðeins út fyrir rammann. Ekki endilega hugsa þetta út frá því 
sem aðrir hafa gert og er nú þegar til heldur hugsanlega að koma fram með eitthvað nýtt 
sem ekki hefur verið gert áður. Leyfa sér það.
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Sylvía Guðmundsdóttir 
ritstjóri hjá Námsgagnastofnun.
Viðtal tekið þriðjudaginn 19. febrúar 2013.

Ég er sestur niður með Sylvíu Guðmundsdóttur í húsakynnum Námsgangnastofnunnar í 

Víkurhvarfi. Ég ætla að spyrja Sylvíu út í framsetningu gagnvirks námsefnis frá sjónarhóli 

ritstjóra og kennara.

Hefur þú starfað lengi við mótun námsefnis?
Ég hef unnið hér hjá Námsgagnastofnun frá 1981, fyrst í hlutastarfi með kennslu. 
Ég er náttúrulega kennari með minn kennarabakgrunn, en fyrst og fremt með 
sérkennslukennarabakgrunn. Kem hér inn sem sérkennari til þess að lyfta upp 
námsefni fyrirr nemendur sem gátu ekki nýtt sér almennt efni. Það hafði aldrei verið 
unnið sérstakt efni fyrir þá. Ásgeir Guðmundsson sem var forstjóri hér, eftir að það 
breyttist úr ríkisútgáfu námsbóka í Námsgangnastofnun, hann lét sér alltaf mjög annt 
um þennan nemendahóp sem var svona svolítið hægfara og átti erfitt sem oft eru 
kallaðir sérkennslunemendur, hann lét sér annt um þessa krakka, hafði gert það sem 
skólastjóri í Hlíðaskólanum og hann þarna lagði áherslu á það að það væri farið að 
kann og athuga bara hvernig þetta væri í skólanum. Þá var þetta þannig að kennarar 
voru að búa til sitt eigið námsefni, klippa og líma og svona og Ásgeir vildi koma þessu 
svona í farveg. Þannig að þannig kem ég hingað inn. Ég starfa í kennslu til ’98 eða 
eitthvað svoleiðis á sviði sérkennslu. Ég hef starfað á nánast öllum sviðum sérkennslu. 
Ég er menntaður heyrnleysingajakennari, en ég hætti þar ’75 og vinn þá bæði með 
börnum sem eru með geðræn vandamál og þroskaheftum og bara öllum mögulegum 
börnum eftir það. Ég vann mjög mikið með málörvun og lestrarkennslu, það kemur 
náttúrulega út af mínum bakgrunni sem heyrnleysingjakennari. Þannig að ég kenni 
samhliða og kem svo inn í námsefnisgerðina. Í rauninni má segja að ég hafi svolítið 
byggt upp þetta sérkennslusvið, en síðan fer ég að vinna miklu víðar, þannig að ég hef 
unnið við að ritstýra námsefni í sundi og námsefni í smíðum og tæknimennt, en ekki í 
samfélagsfræði, stærðfræði eða slíku, en samt í mjög mörgum öðrum greinum þegar á 
leið, skilurðu?

Já ég skil, en má ég spyrja þig er eitthvað sérstakt sem vakti áhuga þinn á 
námsefnisgerð?
Ja það má segja að þannig sé mér kippt inn í þetta á sínum tíma. Þegar ég byrja að vinna 
í sérkennslu þá er nánast ekkert efni til, þannig að maður byrjar bara á því að fara að búa 
til efni, alls konar litlar lestrarbækur og slíkt, gera eitt og annað, spil og svona. Ég hafði 
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mikinn áhuga á því. Það er svona milli ’70 og ’80 sem ég er að garfa í þessu. Ég vann 
líka talsvert með félagi íslenskra sérkennara. Við höfðum verið að setja upp sýningar 
þar sem við höfðum safnað saman heimatilbúnu efni frá kennurum þannig að þeir sem 
voru áhugasamir á þessum vettvangi þeir kannski vissu af mér. Magnús Magnússon 
sem verið hafði skólastjóri Öskjuhlíðarskóla, var kominn í ráðuneytið, og Ásgeir, sem 
þarna var orinn forstjóri Námsgagnastofnunnar, settu á laggirnar nefnd um 1980. Við 
sátum með þeim í þessari nefnd, Ingvar Sigurgeirsson og ég. Við vorum unga fólkið í 
nefndinni. Við gerðum mikla úttekt á þörfinni fyrir sérkennsluefni. Ég var í því og upp 
úr þessu plataði Ásgeir mig inn í þessa stofnun. Bæði vegna áhuga míns og reynslu af 
þessu nefndarstarfi. Þannig fer ég inn í þetta. 

Þetta gefur þér breiðan reynslugrunn inn í þetta starf. Hvernig myndir þú lýsa þínu 
starfi hér hjá Námsgagnastofnun eins og það er í dag.
Í ritstjórastarfinu felst að þú þarft að vera með þumalinn á þörfum úti í skólakefninu. 
Svona gamall reynsluhundur eins og ég er með nokkuð góða tilfinningu fyrir landinu 
og miðunum í þessum efnum. Á sínum tíma var mitt tengslanet mjög öflugt. Ég hafði 
kennt, verið formaður sérkennarafélagsins, sat í stjórn kennarasambandsins og vann 
mikið með þeim og fannst ég þekkja það allt saman. Nú hefur þetta auðvitað breyst, en 
starfið hér felst í því að reyna að átta sig á hvar þarfirnar liggja í skólunum á því sviði 
eða sviðum sem þú ritstýrir. Þú gerir áætlun. Við gerum þarfakannanir í samvinnu við 
skólana, t.d. hvað er það á yngsta stigi sem kennurunum finnst vanta. Hvað finnst þeim 
hafa gefist vel, hvað illa. Þetta gefur þér grunn til að byggja á. Svo eru það náttúrulega 
námsskrárnar. erum við með efni sem uppfyllir áherslur í námskrá eða eru þarna göt 
sem við þurfum að stoppa inn í? Svo eru það náttúrulega bara viðræður við kennara sem 
segja frá viðbrögðum sínum og það þarf að vera opinn fyrir því. Þegar koma til mín 
ábendingar viðra ég þær oft við hóp kennara sem ég hef aðgang að, sem er þá óformlegt 
skilurðu? Kennarar sem ég veit að eru duglegir á sínu sviði. Já svo er það áætlanagerð, 
að setja niður áætlanir fyrir þau verkefni sem þér finnst þurfa og gætu verið til bóta. 
Þegar áætlun hefur verið samþykkt þá þarf að leita eftir bæði textahöfundum og 
myndhöfundum. Ef að þú ætlar að búa til vef eða eitthvað svoleiðis stafrænt efni, þá 
er það myndhöfundar, grafískir hönnuðir og fá fólk með sér. Þegar þetta er allt komið i 
skorður á hefst vinnan með höfundum. Efnisleg vinna, skilurðu?

Hafið þið hjá Námsgagnastofnun frumkvæði að gerð námsefnis eða fáið þið beiðnir 
um gerð þess inn á borð til ykkar?
Frumkvæðið kemur upp úr þessari þörf. Það er það sem maður grípur. Ef við þrengjum 
þetta þá getur komið frumkvæði, t.d. fékk ég í fyrra erindi að utan, það sem við köllum 
hér „aðsent efni“. Þá er það einhver kennari sem finnur fyrir þörf og fer að semja efni 
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sjálfur og sendir hér inn. Stundum kemur slíkt efni inn í eitthvað sem við erum að 
hugsa um, þannig að þá getum við gripið það. Stundum er líka verið að senda efni sem 
passar alls ekkert inn í áætlunina. Það er kannski tl hliðstætt efni. Það passar ekki inn í 
forgangsröðina. En dæmið sem ég var að nefna við þig áðan, þá sendir kennari hér inn 
efni sem hún var búin að taka saman í stórum dráttum. Það var lestrarefni fyrir hæglæsa 
nemendur sem þurfa mikla endurtekningu. Mér fannst þetta mjög flott konsept og það 
samræmdist því sem við erum að gera og passaði inn í áherslur og áætlanir, þannig að 
þá er það efni tekið. Þá hefst mikil vinna með höfundi, því þó konseptið sé komið þá 
þarf að vinna það miklu betur. 

Hvernig áætlið þið tíma í verkefni?
Það er misjafnt. Það er ekki hægt að segja nákvæmlega fyrir um það, því það er 
breytilegt. Það er samningsatriði. Bæði fer þetta eftir umfangi verkefna, hversu langt 
það er á veg komið? Er þetta vanur höfundur? Við fáum mjög oft höfunda sem eru ekki 
vanir. Þetta er ekki alltaf prófessional fólk sem er alltaf að skrifa eins og rithöfundar. 
Í útlöndum er oft um að ræða prófessional námsefnishöfunda. Stundum fáum við fólk 
með sniðugar hugmyndir en oft eru þetta frumraunir þeirra sem höfunda. Námsefnisgerð 
er mikið þróunarvinna. 

Kannski samtal milli margra aðila?
Já, kannski að átta sig á því hvernig ætlum við að gera þetta? Það er oft heilmikil vinna. 
Til dæmis þessi bók sem liggur hér á borðinu hjá mér þetta er lestrarkennsluefni sem 
kom út fyrir tveimur árum. Bara eins og svona opna. Við ákváðum að hafa stafinn sem 
áhefslan er á. Hann er hér uppi í þessu horni. Myndin á að vera stór, hún endurspeglar 
sögu sem rithöfundar hafa skrifað og eru í annari bók. Það er tvenns konar texti, léttur 
texti sem krakkarnir geta lesið sem eru að byrja að læra að lesa en hérna er síðan 
úrdráttur úr sögunni. Þannig að þegar þú kemur með hana heim er hægt að lesa hana 
með mömmu og pabba. Ef við hugsum ferlið þá er það þannig að sagan er lesin í 
skólanum fyrir krakkana og það er talað um myndina. Myndirnar eru líka stafrænar 
þannig að það er hægt að varpa þeim á skjá og ræða um þær í tímum. Það er málörvunin 
og líka að hlutsta eftir því hljóði og því sem verið er að kenna. Hugsunin er sú að þú 
getir síðan sagt pabba og mömmu frá myndinni og að þannig verði geti myndin verið 
vettvang fyrir málörvun heima. Nú  hefur leikskólastigið styrkst mikið að margir 
krakkar eru byrjaðir að lesa þegar þau koma í skóla, þá eru þau ekki föst þar heldur geta 
líka byrjað að glíma við erfiðari texta. 

Þetta er frábær hugsun.
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Já, á bak við eitthvað sem lítur út fyrir að vera einfalt liggja oft miklar pælingar. Svo eru 
dregin hérna út orð sem þau geta lesið með stafnum og einnig orð-myndir. Svo eru líka 
leiðbeiningar á netinu til viðbótar.Við vildum leggja áherslu á að þegar bókin opnast 
sé efnið áhugavert fyrir lesendurna. Opna hana þannig að hún kveikti áhuga án þess að 
nota orð. 

Þetta er skemmtilegt dæmi um myndræna framsetningu í tengslum við texta.  
Ég ætlaði einmitt að spyrja þig um höfund myndanna.
Ég var svo heppin að detta niður á þennan frábæra teiknara, Lindu Ólafsdóttur. Hún er 
menntuð hér heima og í San Fransisco. Það er náttúrulega mikið af góðum teiknurum, 
en ég vildi helst fá einhvern nýjan og ferskan í þetta verkefni. Násgagnastofnun hefur 
verið dugleg að styðja við íslenska teiknara og haft metnað til að stenda vel að gerð 
myndefnis. Mig langaði að bæta því aðeins við í sambandi við höfundavinnu að við 
erum með gátlista sem allir þurfa að fara eftir, þannig að hann kemur inn í þessa 
þróunarvinnu líka.

Ég tek undir það. Nú hef ég kynnt mér nokkuð það gagnvirka efni sem þið eruð með 
á ykkar vef og veit að þú hefur komið að því að hluta. Hver er þín aðkoma að því og 
hvernig fer hugmyndavinna fram í tengslum við þannig efni?
Það má segja að þegar maður vinnur hjá stofnun eins og Námsgagnastofnun verður 
maður að vera opinn fyrir nýjungum og því hvernig tæknin getur bætt við. Vegna míns 
bakgrunns sem sérkennara hef ég alltaf verið mjög opin fyrir öllum hjálpartækjum. Ég 
var til dæmis hrifin af notkun hljóðbóka til notkunar fyrir þá sem ekki gátu lesið. Þegar 
tölvurnar koma á 9. áratugnum þá fer af stað ákveðið ferli sem fólk var þó mismunandi 
áhugasamt um. Það var ákveðið vesen í kjölfar þess að ráðuneytið gat ekki gert upp 
við sig hvort nota ætti Apple eða PC tölvur, en samt var talað um að ef tölvurnar ættu 
einhverstaðar heima þá væri það fyrir nemendur með sérkennsluþarfir, því þeir þurfa 
oft mikið að nota bæði myndir og hljóð. Ég reyndi í gegn um mitt starf að stuðla að 
aukinni tölvunotkun. Ég var líka í norrænu samstarfi, Hildigunnur var þessu líka í 
svokölluðum Iðunnarhópi. ég var í hópi sem var að skoða hvernig tölvur nýttust best 
í námi fyrir fatlaða. Þarna var Netið ekki komið en það var verið að þýða alls kyns 
forrit til notknunar í þessu skyni. Kringum ’95 fór ég í meistaranám og þá tók ég fyrir 
hvernig tölvur nýttust og viðhorf kennara til þeirra í sérkennslu. og fer þá vel inn í 
þessi mál. Nýtti mér þá vitneskju sem þá lá fyrir í löndunum í kring um okkur. Upp úr 
þessu förum við Hildigunnur að vinna mikið saman. Ég hafði alltaf mikinn á huga á því 
hvernig hægt væri að nota nýja miðla í kennslu. Auvitað var þetta svolítill barningur, því 
maður var ekki með neitt fólk sem kunni þetta almennilega, þannig að maður nýtti sér 
hugmyndir erlendis frá og fór bara einhvernveginn af stað. Við íslendingar eum vön að 
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redda málunum bara einhvernveginn og við fórum að reyna að gera svona einföld forrit. 
Ég hef alltaf unnið með mjög færu fólki sem hefur verið til í slaginn. Við gerðum t.d. á 
þessum tíma forritið Glói lærir að lesa í samvinnu við Björn í Næst og konu sem heitir 
Arnheiður Borg sem hefur svipaðan bakgrunn og ég. Hún var mjög opin fyrir að láta 
reyna á þetta og við fórum bara af stað. Þetta gengur auðvitað alltaf út á skilgreiningar. 
Þú þarft að vita hver er markhópurinn, og hvernig á að nota þetta. Það var mjög gaman 
að vinna þetta með Birni. Hann var mjög opinn og kom inn í hlutina með manni. Hann 
var mjög sniðugur að útfæra alls kyns virkni sem skiptir miklu máli. Þannig unnum við 
þetta saman. Dóttir mín sem er tölvunarfræðingur benti mér reynar á að ef verið væri að 
vinna svona efni erlendis væru a.m.k. 20 manns að fást við þetta, en svona er þetta. Við 
vorum fjögur í þessu. 

Koma hönnuðir að hugmyndavinnunni?
Já það er í rauninni dásamlegt þegar maður fær hönnuði sem eru dýnamískir og koma 
inn í þetta með manni. Við gerðum fyrir tveimur árum vef sem heitir Samhljóðar í 
himingeimnum, þá gerðum við þetta þannig við Hildigunnur að við fengum strák, 
Gunnar Melsteð, sem hafði líka hjálpað okkur með vefinn Orðakistu Krillu. Sem 
reyndar er mjög einfaldur vefur. Allt sem við gerum er frekar einfalt. Við höfum 
einfaldlega ekki peninga í allar þessar animasjónir, hljóðsetningar og annað sem fylgir 
flóknari tölvuleikjum. Við fengum Gunnar sem sagt til að hjálpa okkur með rammann. 
Út frá okkar óskum kom hann með hugmyndir um hvernig mætti útfæra þetta. Síðan 
fengum við sniðugan strák, hann Kára Gunnarsson teiknara, sem unnið hefur mikið fyrir 
Latabæ, til að vinna þetta lengra með okkur. Hann var alveg frábær og gaman að vinna 
með honum. Það er sérstaklega mikilvægt í vinnu með stafrænt efni að hafa hönnuði 
sem hafa færni og skilning á því hvernig þetta vinnur saman.

Gott að hafa einhvern sem skilur jöfnum höndum þarfirnar hjá ykkur og leiðir til að 
útfæra þær.
Já þetta er mikil og gagnvirk samvinna og eitthvað sem ég vil kalla þróunarvinna. 
Þessvegna er líka svolítið erfitt að svara þessu sem þú spurðir um áðan með 
tímasetningar og áætlanir. Að sjálfsögðu verðum við að setja niður tímasetningar. En 
maður verður líka að vera raunsær. Tímasetningarnar standast ekki alltaf.

Í hverju liggur munurinn á námsefni í bók og vef að þínu mati?
Þessir miðlar eru náttúrulega mjög ólíkir. Í fyrsta lagi getur þú notað texta, hljóð og 
mynd, þannig að það er allt annað form. Stafrænir ganvirkir miðlar halda oft athyglinni 
betur. Þeir koma ekki í staðinn fyrir bókina en þeir geta bætt heilmiklu við. Í bókinni 
skapast ákveðin samræða á milli lesanda og höfundar, en það er ekki gagnvirkt 
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samband. Í gagnvirku ferli getur þú smellt og stýrt ferðinni sjálfur og þetta er ekki 
línulegt ferli eins og lestur bókar er. Maður þarf að losa sig út úr þeirri hugsun. Það þarf 
því að hugsa stafrænt námsefni öðru vísi og það vill stundum gleymast. 

Finnst þér réttlætanlegt eins og raunin virðist vera við framsetningu á gagnvirku 
námsefni fyrir börn að fela fræðslugildið á bak við skemmtanagildið?
Aðalatriðið er náttúlega að ná athygli barnanna. Þú skalt athuga að þú ert að tala við 
manneskju sem er hefur unnið með börnum sem þarf oft að hafa mikið fyrir að kveikja 
áhuga hjá. Ég man t.d. eftir því að hafa unnið með dreng á barnageðdeild sem hafði 
ekki áhuga á neinu nema hjólkoppum. Ég þurfti að virkja þann áhuga til að kenna 
honum að lesa. Við vorum bara úti að spegla eitthvað í hjólkoppum, skilurðu? Mér 
finnst allt réttlætanlegt. En maður verður að vita hvað maður er að gera. Það er allt gott 
hvað með öðru, en það er auðvitað ekki góðs viti ef börn sitja fyrir framan tölvu allan 
sólarhringinn. En ef þú getur kveikt á barni með því sem kallað hefur verið edutainment 
eða skemmtimennt þá finnst mér það bara hið besta mál. Ef þú nærð ekki til barna gegn 
um texta í bók, en getur gert það í gegn um tölvu þá finnst mér það bara vera mjög gott. 
Þess vegna skiptir svo miklu máli að stafrænt efni sé gott. Það er svo mikilvægt að get 
skilið hismið frá kjarnanum.

Það eru kannski ekki aðferðirnar sem eru aðalatriðið heldur kannski að geta valið úr 
mismunandi leiðum?
Það er ekki formið sjálft, heldur hvernig við notum það. Það er alveg eins með 
tölvurnar. Það er mikilvægt að vera með barninu. Barnið á ekki að sitja eitt í einhverri 
tölvu og hamast þar. Ég hef lagt áherslu á það að tölvar gefur oft betri tækifæri til 
samvinnu og samræðu en ýmislegt annað. Þú getur látið krakka sitja saman tvo og þrjá 
og verið að gera eitthvað saman í tölvu. Þessi samvinna og samræða og að fylgjast með 
því sem verið er að gera skiptir miklu máli. Ég er ekki að segja að stafrænt efni eigi að 
koma í stað bókarinnar, en við erum alltaf að reyna að vekja áhuga. 

Í framhaldi af þessu langar mig að spyrja þig hvort þú teljir að gildi stafrænna miðla 
sé ofmetið? Heldur þú að spjaldtölvuvæðing og aðrar tækniframfarir munu breyta 
hlutverki kennarans í framtíðinni?
Málið er, að þegar ég gerði mína úttekt árið 1996 og’97, uppgötvaði ég það að kennarar 
þeir höfðu yfirleitt ekki lært að nota nýja miðla í sínu starfi. Aðalmálið er að kennarar 
læri að nota þessa nýju miðla til þess að geta tekið þetta inn í kennsluna. Þeir þurfa 
líka að fá markvissan stuðning í skólastarfinu, inn í skólastofunni. Það er ekki nóg að 
fá bara spjaldtölvur. Maður verður að vita hvernig og til hvers maður ætlar að nota 
þessi tæki. Mér sýnist því miður að ástandið hafi lítið breyst í þessum efnum á þessum 



75

fimmtán árum sem liðin eru síðan ég gerði mína rannsókn. Þegar kemur eitthvað nýtt, 
eins og spjaldtölvunar núna, þá er eins og það eigi bara að leysa vandann. Fólk gleymir 
því að þó að tölvurnar hafi verið til staðar í allmörg ár þá eru þær ekki ennþá orðnar 
eðilegur þáttur í skólastarfinu, þó þær séu notaðar heima. Þú heyrir endalaust, það eru 
ekki til peningar fyrir tölvum. Það er ekki hægt að gera þetta eða hitt því það eru ekki 
til tölvur. Það er alltaf tilhneyging til að ofmeta og halda að galdurinn felist í einföldum 
lausnum. Það er þetta mannlega. Mér sýnist þá að spjaldtölvurnar bjóði upp á marga 
skemmtilega möguleika sem getur verið mjög skemmtileg viðbót. Það hjálpar mikið 
með einstaklingsmiðað nám og maður þarf bara að vera opinn fyrir því þó að það leysi 
ekkert allan vanda.

Hvernig telur þú að gerð námsefnis muni þróast á næstu árum?
Ég átta mig ekki alveg á því hvert þetta er að stefna. Margir tala um opið menntakerfi 
(open source) þar sem hægt er að sækja allt á Netið og þar af leiðandi þurfi ekki að vera 
til námsefni. Ég fylli ekki þann hóp sem trúir á þetta. Ég held að það sé mjög mikilvægt 
að hafa námsefni sem stuðning fyrir kennara og líka öryggi. Þú hefur námsefni sem búið 
er til í samræmi við námskrá, en það segir ekki að duglegir kennarar geta náttúrulega 
kennt eftir námskránni og fundið til allt mögulegt efni til að hafa með því. En ég sé 
þetta ekki gerast svona alveg á næstunni. Þð bætist stöðugt við efni sem hægt er að 
nýta í stafrænum miðlum. Það þarf að vera fjölbreytt efni og efni sem hægt er að nota í 
mismunandi miðlum. Það þarf líka að kenna nemendum að sækja efni og skoða það með 
gagnrýnum augum. Ég er heldur ekki að sjá að bókin sé að leggjast af alveg á næstunni.

Ein spurning að lokum, ef þú fengir það verkefni að útbúa gagnvirkt stafrænt 
fræðsluefni fyrir 10-12 ára börn um kolefnisbindingu hvernig myndir þú byrja?
Nú veit ég náttúrulega ekkert um kolefnisbindingu, en ef ég fengi þetta þá myndi ég 
byrja á að velta því fyrir mér hvort þetta væri eitthvað sem væri inni á námskránni á 
þessu stigi. Ef svo væri myndi ég athuga hvort það væri aktúelt að taka það inn hér. 
Ég myndi reyna að setja upp hóp. Fá til viðræðu kennara og fræðimenn á þessu sviði. 
Maður þyrfti að huga að útfærslum og fá inn í þetta einhvern sem hugsar í myndum og 
virkni, því virknin skiptir svo miklu máli og að þetta sé aðlaðandi. Maður þarf alltaf 
að hugsa um aldursstigið, aldursviðmiðin. Framsetningin þarf að vera þannig að þetta 
höfði til krakkanna. Ef þetta er stafrænt efni þá er mjög mikilvægt að texta-, mynd- og 
útlitshöfundur og allir sem að þessu koma séu samstíga frá byrjun og geri sér grein fyrr 
hvert þeir eru að fara. 
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Við Sigurður erum sestir inn í herbergi í kjallarnum á Íslensku auglýsingastofunni 

við Laufásveg. Sigurður er frumkvöðull í innleiðingu tölvuvæðingar í íslenska 

auglýsingaheiminum. Ætlunin er að spyrja Sigurð út í starf hans og ýmis tæknileg atriði 

varðandi framsetningu gagnvirks námsefnis.

Þar sem ég veit að þú varst meðal þeirra fyrstu í grafískri hönnun hér á landi sem 
komu auga á möguleika tölvunnar í þinni vinnu langar mig að byrja á að spyrja þig 
hvenær og hvernig það kom til.
Ef ég man þetta rétt þá var það þannig að ég hafði unnið sjálfstætt með litla teiknistofu í 
tvö ár minnir mig þegar það gerðist haustið 1986 að ég sá tvo bæklinga í Radíóbúðinni. 
Þeir voru afskaplega fallegir, flott upp settir og vel hannaðir. Alveg í þessum anda sem 
ég var að reyna að vinna í. Leturvalið var sérstaklega flott og ég féll alveg fyrir þessum 
bæklingum. Tók þá og fór að lesa þá. Annar var um tölvu sem hét Macintosh+, sem þá 
var glæný. Rosalega öflug. (hlátur). Það hlægilega við þetta að svona tveimur mánuðum 
áður hafði ég síðast sagt það að tölvur hefðu ekkert að gera í auglýsingabransann. Ég 
var oft spurður að þessu. Tölvurnar eins og ég þekkti á þeim tíma voru bara svartir 
skjáir með grænum stöfum, þannig að það var svo sem alveg rétt. Ég kynntist þarna 
nýrri hlið á tölvum sem gátu unnið svona meira grafískt. Það sem verið var að sýna í 
þessum bæklingum var annars vegar Apple tölvur og hins vegar PageMaker forritið. 
Það sem var svo sláandi var þessi flotta meðferð á letri og mikið opið hvítt svæði. Þetta 
var rosalega flott og hafði allt verið sett upp í þessu forriti PageMaker1 held ég. Ég féll 
alveg fyrir þessu. Ég bara varð að fá þetta. Þetta kostaði alveg morð fjár. Tókst reyndar 
að fá einhvern háskólaafslátt á þessu, en mig minnir að tölvar hafi kostað einhver 85 
þús. kall þá og forritið kostaði einhvern 30 þús kall minnir mig. Svo keypti ég svona 
punktprentara sem var það stærsta sem hægt var að fá þá og var búinn að ná þessu fyrir 
áramótin. Það tók þrjá mánuði frá því ég sá þetta og þangað til ég var kominn með þetta. 
Um leið og ég fékk þetta byrjaði ég að hamast og þá rakst ég strax á ákveðna annmarka. 
Það var hvergi hægt að prenta út í almennilegum gæðum. Komst í laserprentara í 
Reiknistofnun háskólans, en það var ekki hægt að nota þetta í auglýsingar eða neitt slíkt. 
Ég bjó til myndskreytingar sem byggðust á útlitinu, gerði m.a. bókakápur þannig. Þetta 
var allt svart hvítt, prentað út á glærur og málað á bakhliðina. Notaði það í bókakápu. 
Að öðru leyti notaði ég bara tölvuna fyrir bókhald og það var svona svolítið svekkelsi.  
Svo sumarið 1987 sé ég að það er að koma forrit sem leyfir mjúkar og flottar línur og 
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það var Illustrator sem var auglýst í blaði. Við þurftum reyndar að bíða nokkra mánuði 
eftir að það kæmi á markað, en um leið og það lenti hér á landi keypti ég forritið 
Illustrator.01 og er þar af leiðandi einn af þeim fyrstu sem notuðu það forrit, þannig 
séð. Ég stökk á þetta. Var reyndar í miðju verkefni þá, sem fólst í að myndskreyta með 
gröfum teikningar af krónum, þorski og þannig dóti. Ég byrjaði bara. Var hálfnaður 
með þetta verkefni þegar ég byrjaði bara að vinna með þetta nýja forrit. Lærði á það 
á kvöldin og hamaðist á daginn að teikna. Prentaði þetta svo í yfirstærð upp í háskóla, 
minnkaði þetta svo niður og skilaði öllu af mér tövugerðu. Eftir það var bara ekki aftur 
snúið. Svo liðu nokkrir mánuðir þangað til maður gat farið að prenta út úr þessum 
rippum, alvöru mjúkar línur. Ég vissi að þetta var að koma og ég vissi að þetta var 
framtíðin. Þetta var svo borðleggjandi að það var engin spurning.

Varstu á þessum tíma líka að vinna í myndlist?
Já ég kom úr námi ’83 frá Hollandi og var í hálfri kennslustöðu við Myndlista- og 
handíðaskólann. Það voru litlar tekjur svo ég fór að gera svona litla bæklinga og 
þannig. Smátt og smátt óx þetta og hlóð utan á sig. Mjög fljótlega eftir að ég byrjaði á 
þessu kynntist ég fólkinu sem þá var nýbúið að taka við Máli og menningu, Halldóri 
Guðmunssyni, Silju Aðalsteins og Árna Einars. Þau höfðu fundið kynningarmiða frá 
mér undir borðmottu þegar þau tóku við og hringdu í mig og ég gerði einhverjar 150 
bókakápur fyrir þau á nokkra ára tímabili. Eitt af því sem ég féll alveg fyrir í tölvunni var 
þessi aðgangur að letrinu. Miklu nánara samband við letrið, geta verið sjálfur með puttana 
í þessu í stað þess að þurfa að láta setja textann eða vera með límþrykkistafi og svoleiðis.

Þú hefur ekki hugsað tölvuna til notkunar í beinni myndsköpun sem myndlist?
Nei, það var ákveðin togstreyta í þessu hjá mér.  Ég hafði í huga að vera 
myndlistarmaður, en var síðan að vinna mér inn pening með því að myndskreyta á 
commercial forsendum. Ég vildi ekki blanda þessu saman. Reyndi að hafa ekki myndlist 
í því sem ég var að gera commercial. En þetta veldur ákveðinni togstreytu þegar maður 
gerir þetta og þýðir það að maður verður kannski aldrei alveg sannur í auglýsingunum 
og á móti geldur myndlistin fyrir það. Það þýðir ekkert að vera í þessu bara á 
sunnudögum. Annað hvort verður maður að vera í þessu alveg eða sleppa því. Þetta er 
eins og Rock’n Roll. Þetta er full time job.

Þróunin í innleiðingu tölvuvæðingar í grafískri hönnun hefur verið mjög hröð. Innan 
við aldarfjórðungur síðan teiknivinna fluttist af teikniborði og yfir í tölvur. Hvernig 
myndir þú í stuttu máli lýsa áhrifum þessarar þróunar á fagið?
Sko, það er hægt að skoða þetta fra mörgum sjónarhornum. Eitt er að venjulegur 
teiknari hann framleiðir svona 4-5 sinnum meira en hann gerði áður en tölvurnar komu 
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til sögunnar. Í auglýsingabransanum eru afköstin örugglega fimm sinnum meiri en áður, 
án þess þó að það skili nokkuð meira í vasann, skilurðu? Þetta snýst kannski svolítið um 
tilveru auglýsingastofanna. Þær eru komnar mjög lágt í verði miðað við það sem áður 
var. Þegar ég var að byrja í þessum bransa fyrir næstum 30 árum þá var útsedur tími 
lögfræðinga og auglýsingateiknara á svipuðu reki, en nú hefur gleikkað svolítið á milli. 
Hins vegar á móti, út af þessum afköstum, gefast hönnuðum sem eru að fást við alvöru 
hönnunarverkefni miklu meiri tækifæri til að skoða hluti hraðar. Með internetinu, ná sér 
í gögn, upplýsingar og hægt að prófa miklu fleiri hluti hraðar. Fyrir mig sem er haldinn 
miklu eyrðarleysi þá er þetta mjög þægilegt og fyrir flesta. Við getum sýnt kúnnanum 
miklu nákvæmari tillögur til dæmis, án þess að það kosti mikið meiri tíma, þannig að 
kostirnir eru mjög augljósir. Margir gagnrýna þennan þátt reyndar, að auglýsingastofur 
sýni hlutina of langt komna og skilji allt of lítið eftir fyrir eftirvinnsluna. Það sé búið að 
negla of mikið niður, síðan þora menn ekkert að spinna út frá því fram að lokapunkti. 
Þetta getur stundum verið svolítið erfitt við að eiga. Kúnnarnir hafa oft ekki mjög góða 
myndsýn og sjá hlutina ekki alltaf fyrir sér.

Þetta er kannski spurningin um að vera skefinu á undan í að leiða þá frekar en að 
láta þá ráða ferðinni?
Já þetta snýst um að setja meiri tíma í hugmyndavinnu og minni tíma í framleiðslu.

Hvað hefur helst knúið þig áfram með að vera á tánum í því að fylgja eftir 
tækninýjungum á þessu sviði, er það þinn áhugi eða eitthvað annað?
Já. Þetta var þannig að um 1990 leitaði Íslenska auglýsingastofan til mín. Ég hafði tekið 
að mér smá verkefni fyrir stofuna, sjálfstætt. Þeir komu síðan einn góðan veðurdag og 
vildu kaupa mann og mús. Tilgangurinn hjá þeim var að tölvuvæða hjá sér og vildu fá 
mig til þess. Fá bara einhvern sem kynni þetta, ætti einhverjar tölvur og gæti komið 
þessu af stað með að kenna fólkinu og kaupa tæki. Taka þetta hratt. Í fyrstu gerðu menn 
ráð fyrir að ég gæti komið inn, kennt öllum á tölvur og þar með væri mínu starfi lokið 
og ég gæti bara farið að teikna, en því starfi er ekki lokið ennþá (hlátur). Af því að þessi 
stofa hefur gengið vel fjárhagslega þá hef ég fengið mikið svigrúm til að sjá um að 
hlutirnir séu í lagi. Þeir spyrja í raun einskis. Ég segi bara hvað þarf að gera. Þó ég sé 
kannski mjög byssuglaður í þessum efnum þá er ég það ekki um of. Það er alltaf ástæða 
fyrir því sem fjárfest er í. Ég fæ mikið svigrúm til að skoða hlutina fyrirfram, fylgjast 
með. Ég er búinn að fara einhverjar fimmtán ferðir til útlanda á ráðstefnur og námskeið 
til að fylgjast með því sem er að gerast. Það allt hefur auki áhugann. Ég hef verið 
mjög lengi í erlendum samskiptum í þessum bransa. Byrjaði mjög fljótlega að setja 
mig í samband við fólk á internetinu í svipaðri stöðu. Finn að ég er þokkalega staddur 
miðað við það sem gengur og gerist. Það myndast svona hópar sem styðja hver annan. 
Áhuginn hjá mér er stöðugur og ég er alltaf að leita nýrra leiða til að leysa hlutina. 
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Hefur þú fundið fyrir tortryggni gagnvart því að tæknin sé að gleypa allt?
Ekki frá neinum marktækum aðilum.

Ég man að Gísli B. hafði á sínum tíma nokkrar áhyggjur af því að tilkoma tölvunnar 
hefði slæm áhrif á næmi teiknara fyrir týpógarfíu. Tilfinning fyrir stafabilum og slíku 
myndi hverfa. Sýnast þér að tölvuáhrifin hafa lækkað “standardinn” í faginu?
Nei, í rauninni ekki. Ég hef reyndar sjálfur alltaf haldið því fram að þegar fólk fer af 
stað með nýtt verkefni, hvort sem það er lógó, auglýsing eða bæklingur, að fólk byrji 
með blað og blýant, geri litlar skissur til að móta hugsanir meðan hugsanir taka á 
sig form, áður en byrjað er að vinna í tölvunni. Ég geri það sjálfur. Ástæðan er sú að 
maður er svo fljótur að teikna upp litlar skissur sem sýna gróft layout og skrifa niður 
hugmyndir, frekar en að byrja á að opna skjal í tölvunni setja inn texta og slíkt. Það fer 
ótrúlega mikill tími í að vinna svoleiðis, þannig að ég held að flestir sem teikni lógó, 
eins og Gísli er þekktur fyrir að þeir byrji á einhverju býantsrissi. Stór hluti af því fólki 
sem teiknar lógó er ágætis teiknarar líka og kunna vel með blýanta að fara. Hafa gott 
formskyn. Teikna kannski 20-30 riss áður en þeir byrja að vinna það í tölvu. Þeir spara 
sér feikilegan tíma á þessu. Hins vegar verð ég var við það að eldri hönnuðir og þeir 
sem hafa verið gefnir fyrir einföld og stílhrein merki hafa verið andsnúnir þessum nýju 
margtóna lituðu lógóum sem hafa verið að taka svolítið yfir svona að undanförnu og 
verið að vinna verðlaun sem bestu merki ársins. Málið er bara það að vægi pappírsins, 
vægi faxtækisins er að minnka svo mikið. Þú ert farinn að vera stóra hluta af öllu efni 
fyrir fyrirtæki á rafrænu formi, þannig að þörfin fyrir þennan stimpil hefur minnkað. 
Hins vegar er vel hannað þannig lógó alltaf frábært.   

Ef ég bæði þig að lýsa einföldum hlut, t.d. appelsínu eða ketti, hvort myndir þú frekar 
kjósa að gera það með orðum eða mynd?
Ég myndi nokkuð örugglega grípa penna og rissa þetta upp á blað. Ég myndi teikna fyrir 
þig mynd af ketti og útskýra fyrir þér hvað þetta væri. Ef ég væri með appelsínu myndi 
ég kannski hluta hana í sundur.

Þetta eru áþreyfanlegir hlutir, en þetta er kannski öðru vísi með hluti sem ekki er 
hægt að snerta, t.d. sorg eða hamingju, er kannski erfiðara að myndgera það?
Já, það er það. Það yrði að vera eitthvað meira í ætt við myndasögu. Það þyrfti að hafa 
söguþráð. Ef þú teiknar sorgmædda manneskju þá skilur það enginn nema hann hafi 
bakgrunn. Það er hægt að gera það með spýtuköllum þessvegna, eins og Hugleikur.

Mér finnst þetta áhugavert því það er svo breytilegt hvernig fólk setur hlutina fram og 
tjáir hug sinn.
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Ég hef stúderað nokkuð framsetningu efnis í PowerPoint af því að ég er búinn að sjá svo 
marga fyrirlestra í misjöfnum gæðum. Léleg framsetning á þessu sviði fer afskaplega 
mikið í taugarnar á mér. Þetta þarf að snúast um skýrar myndir og stikkorðatexta sem 
styður það sem verið er að segja. Ég hins vegar gríp oft til orðanna. Ég á mjög auðvelt 
með að skrifa og tel ekki eftir mér að útskýra hluti fyrir fólki þannig að það skilji. Ég er 
oft beðinn um að gera það.  

Nú eru tölvur í auknum mæli að ryðja sér til rúms innan skólakerfisins og 
fyrirsjánlegt að t.d. spjaldtölvuvæðing kemur til með að aukast í framtíðinni.  
Hefur þú fylgst með þessari þróun?
Ekki alveg úr návígi. Meira svona af afspurn. Ég umgengst tvo skólastjóra, tvisvar í 
viku, spila við þá badminton. Þetta ber oft á góma í okkar samtölum, þannig að ég fæ 
svona vísbendingar um það sem er að gerast. Eins hafa þær verið duglegar að mæta 
hjá mér á námskeið tvær konur sem vinna hjá Námsgagnastofnun og þá höfum við 
rætt þessi mál. Mér finnst sjálfum, þó ég vilji síður borga hærri skatta, að skólakefið sé 
verulega fjársvelt sem bindur hendur skólanna. Þetta er afskaplega spennandi en samt 
líka ákveðinn söknuður í því að bókin sé að yfirgefa sviðið. En ég vil ekki dramatisera 
þetta of mikið og ég hef sagt það við fólk sem hefur verið að gráta og góla út af þessu að 
bókin sem almenningseign hefur ekki verið það nema í rétt rúmlega 100 ár. Prentverkið 
byrjaði fyrir um 500 árum síðan. Það var ekki í almenningseigu til að byrja með. Bækur 
fara að berast að einhverju viti til fólks hér á landi fyrir kannski 150 árum eða svo og 
þetta er ekkert eins og þetta hafi átt að vera varanlegur hlutur. Við erum bara að breyta 
um form. Fyrst skifuðum við í leir, síðan stein, svo á skinn og loks á pappír og núna eru 
þetta rafskinnur. Einhverntíma skrifum við kannski bara í loftið.

Þetta er bara hluti af þróuninni þannig séð. Nú er það þannig að þeir sem hafa 
fengist við gerð stafræns námsefnis standa nú frammi fyrir óljósri þróun í þeim 
efnum. Mörg þeirra forrita sem notuð hafa verið við gerð gagnvirks námsefnis, s.s. 
Flash, virka ekki í sumum nýjustu tækjunum og html5 virðist a.m.k. ekki enn sem 
komið er ætla að leysa Flash af hólmi. Hefur þú skoðun á því hver þróunin muni 
verða á þessu sviði á næstu árum?
Ég þori ekki að spá mjög langt fram í tímann. Það sem er að gerast í dag er að html5 
er nánast að verða útskrifað. Það verður þó líklega ekki útskrifað sem standard fyrr en 
2020, en þróunin á html6 er byrjuð. Þetta gengur þannig fyrir sig. Það sem er fyrirstaðan 
í dag er eins og þú segir Flashið er ekki að lesast yfir á iPad og Adobe er hætt að 
þróa Flash. Þeir eru búnir að gefast upp. Þeir taka Flashið bara í aðrar áttir. Adobe er 
að gera mjög skemmtilega hluti þeir eru að framleiða forrit sem er ókeypis og heitir 
Edge. Það er svona pakki af forritum. Uppsetningin á því er nánast eins og Flash og /
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eða AfterEffects, þannig að þeir sem þekkja þau forrit geta auðveldlega notað Edge og 
unnið með sömu þætti, tímalínu, svið og alls konar effekta. Edge tekur efni beint úr 
Illustrator, vistar það bara í öðru formati, swg heitir það. Þú raðar þessu og færð mjög 
fínar hreyfingar. Þetta forrit tekur inn svokallað jquery, svona tilbúna módúla sem stýra 
hreyfingum og aðgerðum, sem einmitt er notað mikið í vefi. Annað sem Adobe er að 
gera er að þeir eru að þróa InDesign meira yfir í gagnvirkni, sem nýtist vel þeim sem 
kann á það forrit. Það er farið að gera mjög flotta hluti. Það er hægt að búa til gagnvirkt 
pdf og gagnvirkar vefsíður og það er meira að segja hægt að búa til „öpp“ í því fyrir 
iPad. Þeir sem eru með aðgang að CreativeCloud hjá Adobe þá var núna fyrir nokkrum 
dögum verið að opna að þeir sem eru þar inni geta búið til ótakmarkaðan fjölda af 
öppum án þess að greiða fyrir það sérstaklega. Þetta geta menn gert í InDesign. Við 
íslendinar höfum því miður ekki aðgang að þessu ennþá.  Þarna er hægt að setja inn 
video, hljóð, hreyfingar og alls kyns hluti. Þessi möguleiki opnast í InDesign6. Adobe er 
með verðstýringu að reyna að fá alla inn í þetta CraetiveCloud. Það veitir 40% afslátt af 
öllum forritum sem þú þarft að nota. Ég bíð bara eftir að það verði farið að bjóða þetta 
hér á Íslandi líka.

Nú langar mig aðeins að setja þig í þau spor að fá þetta verkefni sem við erum að 
fara að klást við. Gefum okkur að þú hafir 10 vikur til að hanna og útfæra gagnvirkt 
námsefni um kolefnisbindingu, hvar og hvernig myndir þú byrja? 
Ég myndi nú alltaf byrja á að lesa mig til um þetta efni. Móta hugmyndir um hvað ég 
vildi að kæmi fram og svoleiðis. Síðan myndi ég búa til nokkurs konar storyboard. 
Rissa það bara á pappír til að byrja með, bæði í orðum og myndum, hvernig ég vildi 
hafa þetta. Ef maður er með svoleiðis undirlag er svo auðvelt að búa til efnishlutina 
og búa þá til á réttan hátt. Síðan er spurning hvað maður myndi velja til að gera 
það. Ég myndi að öllum líkindum henda mér út í þetta Edge dæmi. Vistað í html og 
stýringarnar í CSS. Það er lang opnasta formatið. Svo er annað, sem er kannski viðbót 
við síðustu spurningu, það er í sambandi við þegar fólk telur sig vera stopp eða komið 
út í blindgötur og veit ekki hvert það á að fara, þá er þetta spurningin um að byggja allt 
grunnefnið á formötum sem eru sveigjanleg, sem hægt er að fara með í hvaða átt sem 
er. Það er t.d. til svona database format sem heitir XML sem tengist inn í vef og út um 
allt. Ef þú ert með allt efnið í því formati getur þú farið með það nánast hvert sem er. Þú 
getur farið með það inn í vef, inn í InDesign eða hvert sem er. Sama er með myndefni. 
Ef þú ert með pixelerað myndefni í lögum í Photoshop þá ertu með sveignaleika, þú 
getur exportað hverju lagi fyrir sig og þú getur útbúið það fyrir hin og þessi formöt. 
Sama má segja um Illustrator. Þeir eru orðnir það ráðandi í vector based hlutum að þú 
getur sveigt það að hverju sem er. Breytt því í pixelformat, haldið því sem vector, komið 
því inn í Flash, AfterEffects eða hvað sem er. Þannig að það er um að gera að halda 
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öllum leiðum opnum. Ég er voða mikið á móti svona blindgötum. Þegar fólk hleypur á 
eftir einhverju nýju tölvumódeli án þess að skoða hvert framhaldið verður. Það er fullt 
af svoleiðis dæmum, þar sem menn hafa keypt eitthvað sem ekki er hægt að uppfæra og 
lenda svo í vandræðum með og mála sig út í horn. 

Hvað með leturnotkun?
Í sambandi við letur þá eru mjög ánægjulegir hlutir að gerast. Sem eru þeir að nú er 
hægt að tengja letur á rafrænu efni við lifandi letur. Semsagt alvöru letur, ekki pixelerað 
eins og verið hefur. Á vefsíðum er þetta gert með þessu svokallaða WebKit. Það eru 
nokkrir aðilar sem eru að reyna að skapa sér svigrúm á því sviði, mest af því eru 
leturgerðarfyrirtæki með langa reynslu, en þeir sem eru komnir lengra í því eru aðilar 
sem hafa í raun verið frumkvöðlar á þessu sviði, eins og TypeKit heitir eitt. Það er þá 
bara þannig að það er búin til sérstök útgáfa af letrinu sem þú færð að tengja þig við 
með link, þannig að meðan vefsíðan þín er á netinu þá sækir hún letirð þarna inn og þú 
kaupir leyfi fyrir það og þá sýnir hún letrið rétt. Adobe keypti TypeKit fyrir stuttu síðan 
þannig að það er tengt saman við CreativeCloud og ef þú ert þar inni færðu bara aðgang 
að öllum bankanum, sjálfsagt með einhverjum skilyrðum, en þetta er alveg feikilega 
flott. Þetta sama letur er hægt að nota í rafbækur. Þá getur þú hlaðið niður Truetype 
útgáfu og sett inn hjá þér. Á sama tíma þá er Google komin með einhver 450 letur sem 
maður má nota ókeypis. Ég er búinn að skoða hluta af safninu, sumt er hægt að nota 
annað er afleitt. Íslensku stafirnir sem ég var að skoða eru teiknaðir á mjög mismunandi 
vegu. Mikið af þessu letri er teiknað af alvöru leturhönnuðum sem fara eftir þessum 
viðmiðunarstöðlum, hafa stafina okkar inni og svona og annað sem þarf að fara eftir 
þegar letur er teiknað. Ég punkta hjá mér hvað af þessu efni er hægt að nota og hef verið 
að hvetja fólk til þess að nota þetta letur í rafbækurnar. Það er mikið að gerast á þessu 
sviði og alltaf eitthvað nýtt í gangi.

Er eitthvað sem þarf sérstaklega að varast?
Fólki hættir stundum til að vinna hlutina frá byrjun til enda þannig að það klárar fyrsta 
hluta og svo annan og síðan koll af kolli þangað til verkinu er lokið. Ég hef verið að 
mæla með því að fólk vinni þetta frekar í lögum. Vinni grunnlagið fyrst alla leið og 
byggi síðan ofan á allt hægt og rólega. Þannig að ef tíminn þrýtur þá sé allt komið á 
einhvern ákveðinn viðunandi stall og ef tíminn er nægur þá geta menn farið að fínpússa 
í restina. Það sem ég á alveg von á í sambandi við alla þessa nýju tækni sem við erum 
bara rétt farin að dýfa litlu tánni út í er að við eigum alveg örugglega eftir að fara í gegn 
um sama prósess og þegar við vorum að tölvuvæða. Frumkvöðlastarfið gat stundum 
tekið langan tíma. Tók lengri tíma en hjá einhverjum sem var vanur að vinna með 
gömlu tækninni. Það var þar sem ég var helst var við efasemdir. Hvað var fengið með 
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tölvuvæðingunni ef þetta tók svona langan tíma? Ég lenti svolítið mikið í þessu,  því ég 
vann oft fyrstu verkin í einhverjum forritum sem aldrei höfðu verið notuð áður, eins og 
t.d. forveri Flash forritsins sem hét Director. Það var til að raða saman myndum og fá 
hreyfingar. Fyrsta verkefnið tók alveg óratíma, en næsta verkefni var strax mikið léttara. 
Þessi þróun á örugglega eftir að fara í gegn um svipaða hluti. 

Það er eitt í viðbót sem mig langar að benda á en það er að passa vel upp á í sambandi 
við rafrænt efni að vera með allt löglegt. Vera með letur, myndir, forrit og annað löglegt. 
Það skiptir miklu máli vegna þess að það sem er á netinu það fer ekkert. Ég mæli 
sérstaklega með að passað sé upp á svona. Það er mikilvægt að hafa þetta í lagi.
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Björn Valdimarsson
grafískur hönnuður og eigandi auglýsingastofunnar Næst.
Viðtal tekið föstudaginn 3. maí 2013.

Við Björn Valdimarsson á auglýsingastofunni Næst erum sestir til borðs á kaffihúsi í 

Borgartúni og er ætlunin að spyrja hann út í gerð tölvuleikja sem hann hefur unnið í 

samvinnu við Námsgagnastofnun.

Þú hefur komið nokkuð að gerð námleikja Björn, hvernig kom það til?
Þetta er nú fyrst og fremst nýungagirni. Mér fannst bara svo gaman að þessu 
margmiðlunardóti fyrst. Þetta var tíminn þegar Playstation var nýkomið. Krakkarnir 
voru alltaf í Playstation og svona. Það var kannski svona fyrirmynd til að byrja með.

Spilar þú sjálfur tölvuleiki?
Nei, alls ekki. Ég bara fylgist með. Mér finnst það alveg nóg.

Nú hefur þú komið að gerð margra leikja og vefja á vegum Námsgagnastofunnar. 
Hvernig myndir þú lýsa þinni aðkomu að gerð námsleikja og hver er þinn þáttur í 
hugmyndavinnunni, hvar liggur frumkvæðið?
Það sem ég geri yfirleitt fyrst er hugmyndavinnan og svona breiði strúktúrinn. Ég 
er náttúrulega teiknari og get auðveldlega gert þetta sjálfur í tölvu. Mér finnst samt 
rosalega óþægilegt að Freehand sé ekki lengur til staðar. Ég þoli ekki Illustrator þó ég 
noti hann núna. Það sem var svo gott við Freehand var að geta verið með margar síður í 
einu og svo hentar það rosalega vel til að nota fyrir Flash. Ég gerði þetta alltaf svoleiðis. 
Stúktúreraði þetta upp, hvert á að fara og svoleiðis. Mótaði meginútlit og virkni. Einnig 
þurfti að huga að því hvort einhver framvinda átti að vera í leiknum. Sumir þessir leikir, 
eins og t.d. Á Lestrareyju er framvinda. Fyrir krakka sem eru orðin 6-7 ára er mikilvægt 
að hafa framvindu í leiknum. Leikskólakrakkar geta kannski hjakkað í einhverju, en það 
gengur ekki fyrir þessi eldri. Svo höfum við eitthvað til að safna upp og svoleiðis. Ég 
byrja ekkert að vinna í útlitinu strax.

Er þá hugmyndavinnan grunnurinn sem þú byggir á?
Já, en þetta þarf að vera orðið vel klárt og maður þarf að vita alveg nákvæmlega hvernig 
þetta á að að virka áður en byrjað er að pæla í útlitinu.

Gerir þú þá handrit eða storyboard fyrir leikinn?
Já ég geri storyboard. Ég gerði þetta nú alltaf í Freehand. Setti þetta svona upp. Þetta 
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er fyrsta mynd. Þarna hefur þú val yfir í eitthvað annað og hvernig þetta greinist svo 
í mismunandi áttir. Ég greini þetta svoleiðis niður til að maður átti sig á heildinni. í 
sumum tilfellum, eins og t.d. í Glóa geimveru þá vorum við með teiknara sem teiknaði 
Glóa, Arndís heitir hún,  sem gerði fyrst skissur og svoleiðis og við fáum síðan 
samþykki fyrir því útliti sem við erum að móta. Ég ákveð hvað á að gerast, og hanna 
það hvernig leikurinn á að vera og svoleiðis. Í öðrum leikjum eins og t.d. Stærðfræði í 
dagsins önn þá teikna ég allt sjálfur. Það þarf að vera þannig að þetta séu mismunandi 
teiknarar þannig að þetta verði ekki allt eins. Þetta eru mismunandi stílar.

Hvernig er með hljóðvinnslu leikjanna eins og t.d. í Glóa?
Já, Felix Bergsson talaði fyrir Glóa. Við byrjum ekki á neinni textavinnu fyrr en allt 
er algjörlega ákveðið. Svo förum við í stúdíó og tökum allt upp í einu. Fyrir einn 
svona leik tekur það kannski einn og hálfan tíma. Tökum þetta upp í einni bendu með 
smáþögnum á milli. Síðan klippum við þetta bara niður. Þetta sparar pening og tíma. 
Með umhverfishljóðin þá keyptum við bara diskasafn með svo kling og bang og svo 
allskonar hljóðum. Það er mjög mikilvægt að kaupa allt svona. Ekki taka neina sénsa 
með það. Við höfum lent í því að vera með pínulitla mynd sem gleymdist að fá leyfi 
fyrir inn á vef hjá okkur og fengum 200 þús kr. reikning fyrir hana. 

Er forritun hluti af þinni vinnu?
Núna er ég svolítið að gera vefi fyrir ráðstefnur og ýmislegt svoleiðis og ég forrita það 
bara sjálfur, en flóknari forritun eins og í þessum leikjum ég ræð ekkert við það. Maður 
þarf bara vera í því allan daginn út og inn til að vera góður í því.

Hvaða forrit notar þú helst við þína vinnu, þá bæði í teiknivinnunni og viðmótinu?
Í teiknivinnunni notaði ég yfirleitt alltaf Freehand hér áður. Ég hef líka mikið gert það 
að teikna bara með tússpenna á blað og skanna svo inn og lita í Photoshop. Það er svona 
hin aðferðin og þá er ég bara með bitmap myndir. Í Ritfærni og Stærðfræði í dagsins 
önn er allt gers svoleiðis. Þegar þeir voru gerðir var ekki komið vector fyrir Photoshop 
þannig að við urðum að hafa þetta bitmap. Núna notar maður Illustrator þó að það sé 
mikið óhentugra forrit og svo Photoshop, svo notar maður aðeins Dreamweaver og svo 
Flash. 

Hver finnst þér helsta fyrirstaðan með að nota Illustator?
Það er voðalega óþægilegt að geta ekki haft margar síður inni í einu.

Er mikilvægt að setja sig í spor þeirra sem nota leikinn?
Já þetta bara verður að vera skemmtilegt til að virka. Annars nenna þau þessu ekki.
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Það er eins og skemmtunin verði að vera aðalatriðið ef fræðslan á að komast til skila. 
En þá að öðru Björn, hvað er mikilvægt að hafa í huga við hönnun og framsetningu 
gagnvirks námsefnis fyrir börn? 
Þú verður alltaf að hafa á bak við eyrað efnið sem þú ætlar að koma á framfæri, 
annars er þetta tilgangslaust. Svo verður að vera útlit og virkni og það verður að vera 
skemmtilegt. Þeim verður að finnast þetta flott útlit og flott virkni, annars er þetta glatað.

Á hvaða stigi vinnunar finnst þér æskilegt að teiknarinn komi inn í gerð námsleikja?
Ja í leik eins og t.d. Think about it sem er enskukennsluleikur var fenginn teiknari
sem ráðinn var í gegn um Námsgagnastofnun, en þeir fengu mig frekar snemma inn 
í þá vinnu til að vinna með kennurunum. Þeir eru stundum bara með þetta eins og 
verkefnabók en átta sig ekki endilega á möguleikunum sem eru til staðar. Þeim finnst 
gott að sjá einhverjar aðferðir til að gera þetta að einhverju skemmtilegu. Þetta sem 
ég er að gera er töluvert öðru vísi en það sem teiknarinn er að gera. Teiknarinn teiknar 
myndina eins og hún á að vera meðan ég er meira að hugsa um funksjónina. Það þarf að 
hugsa fyrir því hvernig þú ert leiddur í gegn um leikinn.

Hvernig hefur samvinnan við Námsgagna stofnun gengið, hafið þið á Næst sjálf 
frumkvæði að því að koma með hugmyndir að leikjum eða leita þeir til ykkar?
Við komum stundum með hugmyndir að leikjum sem þeir vilja síðan ekki taka þátt 
í, vegna þess að efnið er ekki á áætlun hjá þeim. Svo hef ég reyndar gert eina bók, 
Skilningsbókin, heitir hún, sem Námsgagnsstofnun keypti og gaf út.

Heldur þú að kennsla í gegn um vef komi til með að aukast mikið í framtíðinni, hvað 
sérðu fyrir þér í því?
Núna virðist það vera þannig að það verði að leysa þetta í gegn um iPad og í símum og 
geti hlaupið á milli mismunandi skjástærða. Það verður bara að vera þannig.  Meðan 
html5 styður ekki Flash þá er það greinilega úti. Svo held ég líka að í ennþá meiri 
framtíð þurfi þetta að vera svolítið mikið kennarastýrt, að kennarinn geti ákveðið 
hvernig kennslan á að vera. Að það sé ekki bara notandinn sem geti farið inn heldur sé 
hægt að breyta viðmótinu eftir getu. T.d. ef verið að kenna stærðfæði sé hagt að fara inn 
og breyta um tölur. Þetta verður samt að vera mjög notendavænt.  Við reyndum þetta 
aðeins með það sem við vorum að gera en það var flókið í útfærslu. 

Hvernig sérðu fyrir þér þróunina í gerð námsefnis á næstu árum? 
Ég held að þetta verði að fara í þessa átt, en maður verður að vera raunsær í sambandi 
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við kennsluefni sem kennarar búa til sjálfir. Það verður ekki betra þó búið sé að setja 
það á tölvuskjá. Þetta verður að vera vel unnið og vel hugsað og ég held að þetta lagist 
ekkert fyrr en ríkið fer að hafa meiri peninga til að sinna þessu. Þetta verður að koma af 
peningum frá ríkinu. Almennilegt forrit kostar um 10 milljónir í framleiðslu.

Að lokum Björn, hvernig myndir þú snúa þér ef þú fengir það verkefni að útbúa 
gagnvirkt fræðsluefni um kolefnisbindingu fyrir 10-12 ára nemendur?
Ég myndi byrja á því að kynna mér hvað kolefnisbinding er, skilja það nákvæmlega 
sjálfur og lúra aðeins á því og svo þyrfti bara að koma innsæi og kennarinn í manni 
myndi svo bara vinna úr því. 



VIÐAUKI 2

GREINARGERÐ
um vinnuferli við gerð 
gagnvirks námsefnis

um CarbFix
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

sumarið 2013
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Í þessari greinargerð verður rakið ferli sem fór af stað þegar vinnuhópur um gerð gagnvirks 

námsefnis um CarbFix kom fyrst saman í desember 2012 og þar til vinnslu verkefnisins 

lauk í ágúst 2013. Framsetning efnisins verður með þeim hætti að fyrst verður sagt frá 

undirbúningvinnu hópsins og síðan verður vinnuferlið rakið með því að segja frá því helsta 

sem gert var í hverri viku frá sjónarhóli mínum sem grafískum hönnuði verkefnisins. Að 

lokum er gerð tilraun til að leggja mat á hvernig til tókst og hvaða lærdóm má draga af 

vinnslu verkefnisins. 

Fyrsti fundur

CarbFix er tilraunaverkefni um kolefnisniðurdælingu á vegum Orkuveitu Reykjavíkur 

og fleiri aðila. Í vinnuhóp um útfærslu gagnvirks fræðsluefnis um CarbFix voru auk mín 

þær Heiða Lind Sigurðardóttir, samnemandi minn í listkennsludeild LHÍ, sem sér um 

uppeldis- og kennslufræðiþátt efnisins og Mariela Aráuz Torres, umhverfisverkfræðingur, 

sem sinnir jarðfræði- og umhverfisþætti verkefnisins. Þátttaka okkar í verkefninu var 

staðfest í lok ágúst 2012. Ásthildur B. Jónsdóttir lektor í kennslufræði sjónlista, sá 

um milligöngu fyrir hönd LHÍ. Tengiliður okkar hjá Orkuveitu Reykjavíkur var Ásdís 

Gíslason, markaðsstjóri. Til stóð að hittast um haustið, kynna verkefnið og aðstæður á 

Hellisheiði, þar sem tilraunir vegna verkefnisins fara fram. Nokkuð erfiðlega gekk að 

finna tíma sem allir gátu hist, en að lokum fannst tími mánudaginn 17. desember. Þann dag 

kl.10 um morguninn kom hópurinn fyrst saman og sátu fundinn, auk Ásdísar, Ásthildar 

og okkar í vinnuhópnum, þau Edda Sif Aradóttir, sérfræðingur í efna- og forðafræðum 

og framkvæmdastjóri CarbFix verkefnisins, Kristjana Eyjólfsdóttir sérfræðingur á 

þróunarsviði OR og Eiríkur Hjámarsson upplýsingafulltrúi. Þetta var kynningarfundur 

sem markaði á vissan hátt upphaf verkefnisins. Við í vinnuhópnum höfðum eðli málsins 

samkvæmt ekki mikið fram að færa á þessum fundi, en Orkuveitan útskýrði þeirra hlið 

málsins og um hvað CarbFix snýst. Ásdís sýndi m.a. heimasíðuna Ozzy Ozone sem á 

að fræða börn um loftslagsmál. Ég notaði tækifærið á þessum fundi til að benda á að 

þó að ég væri grafískur hönnuður væri ég ekki forritari og ef ætlunin væri að útfæra 

einhverskonar leik fyrir vef þyrftum við að fá forritara til liðs við okkur. Þetta virtist koma 

nokkuð flatt upp á fulltrúa OR. Nokkuð var rætt um tövumál og vinnuaðstöðu sem okkur 

verður búin innan fyrirtækisins. Þar sem ég er vanur að vinna í Mac umhverfi var rætt 

um möguleikann á að fá tölvu fyrir mig í LHÍ, en ákveðið að skoða það betur þegar nær 

dregur. Ekkert varð úr fyrirhugaðri skoðunarferð á Hellisheiði, en við höfðum eginlega 

reiknað með því til að fá betri innsýn um hvað hvað verkefnið snýst. Þrátt fyrir að hafa 
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kynnt mér CarbFix verkefnið í gegn um heimasíðu OR verð ég að viðurkenna að ég var á 

þessu stigi engan veginn með það á hreinu um hvað þetta snerist nákvæmlega. 

Eftir rúmlega klukkustundar fund með OR fólkinu héldum við þrjú í vinnuhópnum okkar 

fyrsta fund. Þar ræddum við um væntanlega samvinnu okkar. Þetta er stórt og mikið 

verkefni sem þarf að undirbúa vel. Verkefnið sjálft verður unnið á 10 vikna tímabili 

sumarið 2013, en fram að þeim tíma þurfum við að undirbúa vinnsluna og safna saman 

gögnum og upplýsingum. Sem vettvang til að miðla upplýsingum og skoðunum okkar á 

milli setti ég upp facebook grúppu og hefur það reynst okkur mjög vel. Þar höfum við 

sett inn ýmsa tengla, myndbönd og gögn, auk þess að skiptast á skoðunum um ýmislegt 

sem tengist efninu með beinum eða óbeinum hætti. Á þessum fyrsta fundi ræddum við 

um að reyna að hittast á 2-3 vikna fresti fram til vors til að viðra skoðanir og skiptast á 

upplýsingum. Eftir þennan fund okkar var verkefnið ekki lengur óljós og fjarlæg hugmynd 

heldur veruleiki sem við þurfum nú að takast á við og leysa saman. Tilfinning mín fyrir 

hópnum var góð frá fyrsta fundi og fann ég að framundan væri skapandi og skemmtileg 

samvinna.

Undirbúningur vinnuhóps frá áramótum til vors

Við þremenningar í vinnuhópnum erum ólík. Hvert um sig með sína sýn á viðfangsefnið 

og tel ég að það hafi stykt okkur sem hóp. Við áttum gott með að vinna saman og skiptast 

á skoðunum. Öll höfðum við á einhverjum tímapunkti efasemdir hvort við værum fær um 

að leysa verkefnið, m.a. vegna þess að við höfðum óljósar hugmyndir um til hvers væri 

raunverulega ætlast af okkur, auk þess sem ekkert okkar hafði fengist við svona verkefni 

áður. Hlutverk okkar allra voru mikilvæg, hvert með sínum hætti. Við vorum eins og 

þríhjól. Ef eitt dekk dettur af kemst hjólið ekki áfram. Eitt það mikilvægasta sem ég 

lærði af þessu verkefni var að uppgötva allt það óvænta sem getur þróast út frá samtölum 

og samvinnu. Svona vinna leiðir til útkomu sem ekki er fyrirsjánleg í byrjun. Eftir á að 

hyggja hefði maður kannski viljað gera ýmislegt á annan veg, en hluti af vinnunni er 

málamiðlanir og tilslakanir til að komast að ásættanlegri sameiginlegri niðurstöðu um 

innihald og útfærslu. Fyrir mig sem oftast hef unnið út frá mínum eigin forsendum var 

þetta lærdómsríkt ferli.

Frá því að ljóst var að við myndum taka að okkur vinnslu verkefnisins hófst undirbúningur 

þess sem framundan var innan í hausnum á mér. Hugmyndir, og mögulegar útfærsluleiðir 
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fóru að taka á sig mynd, auk þess sem ég nýtti mér verkefnið í ýmsum viðfangsefnum 

í listkennsludeildinni, m.a. í rannsókanarþjálfun, þar sem ég tók viðtal í tengslum við 

verkefnið, auk þess að forma rannsókarspurningu í samvinnu við leiðbeinanda minn 

Aldísi Yngvadóttur, ritstjóra hjá Námsgagnstofnun og kennara í listkennsludeild LHÍ. 

Frá byrjun var ljóst að lokaritgerð mín myndi tengjast þessu fyrirhugaða verkefni. Einnig 

skrifaði ég ritgerð undir heitinu Áskoranir í gerð gagnvirks kennsluefnis, þar sem ég 

fjallaði um aðkomu mína að verkefninu og undirbúningi þess. Eftir að hafa velt upp 

nokkrum mögulegum nálgunarleiðum vegna lokaritgerðar var sameiginleg niðurstaða 

okkar Aldísar að ganga út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hverjir eru kostir þess 

að nota gagnvirkt kennsluefni til að kenna nemendum í grunnskóla um kolefnisbindingu?

Til að skipuleggja og skrá hjá mér hugmyndir í tengslum við undirbúning og vinnslu 

verkefnisins hafði ég skissubók í A4 broti og hefur hún reynst mér hinn besti förunautur í 

þessu ferli. Mér finnst gott að hugsa á pappír og stundum skiptir máli hvort ég skrifa með 

blýanti eða penna. Hugmyndir flæða yfirleitt betur í gegn um blýantinn og eins finnst mér 

oft betra að orða hugsanir með handskrift fremur en innslætti á takkaborð. Þannig séð er 

skissubókin mikilvæg heimild um framgang verkefnisins frá minni hendi.

Leitað eftir forritunaraðstoð

Frá byrjun var ljóst að við þyrftum forritara með okkur í verkefnið þó ekki hafi verið 

beinlínis gert ráð fyrir því í upphafi. Reyndar hafði verið auglýst eftir grafískum 

hönnuði / tölvunarfræðingi, en það heyrir til undantekninga að einn og sami maður 

sinni þessum ólíku liðum. Sú leið sem við fórum til að reyna að leysa þennan vanda var 

að sækja um styrk í Nýsköpunarsjóð námsmanna hjá Rannís í samvinnu við grafísku 

hönnunardeildina í LHÍ. Haraldur Civelek og Halldóra Ísleifsdóttir höfðu milligöngu 

um kynningarfund með nemendum sem haldinn var í skólanum þann 27. febrúar og 

mættu á þriðja tug nemenda þar. Þau sýndu áhuga, en þótti styrkurinn, 170.000 kr. pr. 

mánuði, of lágur og því sótti enginn um. Verkefnið var einnig kynnt í tölvunarfræði- 

deild Háskólans í Reykjavík, en engin umsókn barst þaðan. Haraldur sagði mér eftir á 

að nemendur í grafískri hönnun vildu frekar bera út póst fyrir þennan pening en að vinna 

við sitt fag fyrir svo lág laun. Ég leitaði til Huldu Proppé hjá NSN til að kanna hvort við 

gætum boðið nemendum í Margmiðlunarskólans að sækja um, en Hulda sagði námið ekki 

uppfylla kröfur sjóðsins, þrátt fyrir að stúdentsprófs sé krafist. Niðurstaðan var því sú að 

við fórum forritaralaus inn í verkefnið.
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CarbFix kynningarfundur hjá OR í apríl

Á upphafsfundi verkefnisins í desember var talað um að við þyrftum að útbúa kynningu 

um verkefnið sem til stóð að Ásdís kynnti á CarbFix-fundi á Spáni um miðjan apríl. 

Þegar nær dró var fundurinn reyndar fluttur til Íslands og stakk Ásdís þá upp á að 

við flyttum kynninguna sjálf á fundinum sem haldinn var í húsnæði OR á Bæjarhálsi 

þann 24. apríl. Þar voru saman komnir fullrúar þeirra aðila sem tengjast verkefninu, 

en það eru auk Orkuveitunnar og Háskóla Íslands, jarðfræðideild Columbiaháskóla, 

Kaupmannahafnarháskóli, AMPHOS 21 og National Center for Scientific Research í 

Frakklandi. Auk þeirra sem þarna voru saman komnir fylgdist jarðvísindamaður á Spáni 

með í gegn um fjarfundabúnað. Á þessum fundi kynntum við tímaáætlun verkefnisins 

og hugmyndir okkar varðandi vinnslu þess. Við veltum upp nokkrum möguleikum við 

lausn verkefnisins, t.d. að búa til tölvuleik sem snýst um að ná í kolefni og setja í svarthol 

eða nýta myndlíkingu af því þegar tröll breytast í steina. Sú hugmynd sem okkur þótti 

henta best á þessum tíma var svokölluð þriggja dyra lausn. Hún byggðist á nokkurs konar 

leiðangri þar sem þátttakandinn stendur í upphafi leiks frammi fyrir þremur dyrum. Að 

baki þeim eru þrjú mismunandi rými með breytilegum viðfangsefnum. Fyrst kemur 

Upplýsingarýmið, sem geymir ýmsar upplýsingar varðandi loftslagsmál, kolefnishringrás 

og fleiri forsendur þess að skilja um hvað CarbFix snýst. Næst er Hætturýmið. Í því er 

unnið með þær hættur sem blasa við jarðarbúum ef ekkert er að gert til að vinna gegn 

loftlagsvandanum. Síðast er Lausnarrýmið. Þar er bent á ýmislegt sem hægt er að gera 

til að vinna gegn loftmengun og hlýnun jarðar. Hægt er að fara milli rýma, en forsenda 

þess að komast inn í Lausnarrýmið er að leysa verkefni og tileinka sér grunnskilning á því 

sem hin rýmin hafa að geyma. Við lögðum áherslu á að þessi lausn væri ekki endanleg 

heldur hugsuð sem rammi utan um viðfangsefnið og kæmi væntanlega til með að breytast 

í útfærslu. Nokkrar umræður spunnust um hugmyndir okkar og fengum við ágætar 

ábendingar frá fundargestum. Dr. Sigurður Reynir Gíslason benti á áskorunina sem felst 

í því að vinna með ósýnileg efni eins og kolefni. Einnig fengum við fyrirspurn hvort ekki 

væri hægt að búa til úr þessu app fyrir snjallsíma og spjaldtölvur. Á þessu stigi gátum við 

ekki alveg svarað því, en reiknuðum með að nota Adobe Edge Animate til að útfæra leikinn.
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Vinnuferlið 13. maí til 19. júlí

FYRSTA VIKA 13.–17. maí

Um miðjan maí var komið að því að hefjast handa við raunverulega vinnslu verk- 

efnisins. Ásdís Gíslason tók á móti okkur þegar við mættum til starfa og kynnti fyrir 

okkur starfsemi og glæsileg húsakynni Orkuveitunnar, auk þess að kynna okkur fyrir 

væntanlegu samstarfsfólki innan fyrirtækisins. Búið var að setja upp ágæta vinnu- 

aðstöðu fyrir okkur á 5. hæð, en þar er þróunarsvið OR. Við funduðum eftir hádegi, en 

sá háttur verður hafður á að funda með Ásdísi í byrjun hverrar viku til að fara yfir það 

sem framundan er og það sem áunnist hefur. Samkvæmt okkar tímaplani er ætlunin að 

taka fyrstu tvær vikurnar í að safna saman upplýsingum og móta hugmyndir. Á öðrum 

degi fór Ingvi Gunnarsson jarðefnafræðingur með okkur upp á Hellisheiði og sýndi okkar 

og útskýrði meira og minna það sem þar fer fram. Flott að fá innsýn og útskýringar 

sérfræðings í þetta flókna ferli og hjálpar heilmikið til við að skilja það sem þarna gerist. 

Ingvi sýndi okkur líka niðurdælingarholur í Þrengslum þar sem CarbFix tilraunirnar eru 

gerðar. Þessi heimsókn hjálpaði mér mikið við að skilja um hvað þetta raunverulega snýst. 

Að lokinni fyrstu vinnuvikunni skrifaði ég í vinnudagbókina:  

Byrjunin á verkefninu lofar góðu. Við höfum meðtekið mikið af upplýsingum, 
bæði um Orkuveituna og CarbFix verkefnið. Vinnuaðstaðan okkar er ágæt 
og samstarfsfólkið á þróunarsviðinu velviljað í okkar garð. Skoðunarferðin á 
Hellisheiði var mjög gagnleg, breytti sýn og dýpkaði skilning á því sem verið er 
að gera og um hvað þetta snýst í raun. Ingvi útskýrði þetta allt mjög vel. Við erum 
á góðri leið með að þróa hugmyndagrind utan um verkefnið, sem er í raun tvískipt, 
þó samtengt sé. Annars vegar er um að ræða heimasíðu sem hýsir gagnlegar 
upplýsingar og fræðsluefni í tengslum við CarbFix og hins vegar leikurinn 
sjálfur sem auðvitað er tengdur heimasíðunni. Hugmyndin er að vefurinn beri 
yfirskriftina The Carbfix journey. Til að skilja um hvað Carbfix snýst vinnum 
við glugga með eftirfarandi heitum: Carbon, Climate, Water, Earth og Extra. Efst 
verður svo tenging á leikinn sjálfan. Við í vinnuhópnum erum að læra inn á hvert 
annað og að vinna saman sem hópur. Við erum ólík en ég held að við séum að 
virka ágætlega saman. Meðan við getum rætt af hrein- 
skilni um þau mál sem upp koma eigum við að geta klárað þetta saman. Verð að 
viðurkenna að ég er með nettan kvíða yfir að tæknileg útfærsla verkefnisins vefjist 
fyrir mér, en ég tek eitt skref í einu og hef trú á að þetta leysist allt saman þó ég 
viti engan veginn á þessari stundu hvernig það mun gerast.
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ÖNNUR VIKA 21.–24. maí

Þessi vika fór aðallega í að gera tilraunir og prófa sig áfram með leikjaforrit, auk þess 

að þróa áfram útfærsluhugmyndir fyrir efnið og funda með sérfræðingum. Þrátt fyrir 

að Sigurður Ármannsson hafi mælt með að við myndum vinna þetta í Edge Animate 

forritinu, féll ég við nánari skoðum frá þeim áformum, m.a. vegna þess hve fáir þekkja 

til þess og lítil reynsla komin af notkun þess, a.m.k. hér á landi og litla hjálp að fá ef á 

þyrfti að halda. Kynnti mér ýmis leikjahönnunarforrit á netinu. Þar er úr mikilli flóru að 

velja. Meðal vinsælla forrita eru m.a. Unity, UDK, Scratch, Sploder, Construct Classic, 

Blender og Garagegames. Þessi forrit eru ýmist fyrir þrívíða eða tvívíða leikjahönnun. 

Mín hugmynd var að hafa leikinn frekar tvívíðan, vegna þess að það er einfaldara í 

útfærslu. Ég leitaði ráða hjá Arnari Steini Arinbjarnarsyni samnemenda mínum í LHÍ 

og kennara við Margmiðlunarskólann. Hann nefndi Unity forritið, en sagði það nokkuð 

flókið þrívíddarforrit og tæki í raun nokkra mánuði að ná almennilega tökum á því. Það 

forrit sem mér leist best á prófa var GameMaker Pro8, sem hefur þann meginkost að það 

krefst ekki forritunarkunnáttu. Þegar ég gúgglaði bestu leikjahönnunarforritin kom það 

oftast upp í einu af efstu sætunum. Þegar ég kynnti mér forritið betur sá ég ekki betur en 

þetta væri það sem ég væri að leita að. Það býður upp á möguleika fyrir leikjaútskrift fyrir 

html5, android stýrikerfi, iOS, spjaldtölvu- og farsímaöpp. Hægt var að fá ókeypis útgáfu 

til að prófa sig áfram með leikjagerð, en greiða þarf fyrir útskriftarmöguleika fyrir hin ýmsu 

stýrikerfi. Ég bað tölvudeildina að setja þetta upp í tölvunni minni og auk þess fékk ég þar 

inn CS6 pakkann frá Adobe og var það frábær viðauki. Fann það í síðustu viku hvað það er 

mikil fötlun fyrir mig að hafa ekki aðgang að þeim forritum sem ég þekki best. 

Hugmyndir okkar um leikinn eru í stöðugri þróun. Hef unnið útlitstillögur í InDesign 

CS6. Eins og stendur gerum við ráð fyrir að leikurinn spilist í fimm stigum þar sem eitt 

borð tekur við af öðru og glímt er við sérstakt viðfangsefni í hverjum þætti. Leikurinn á 

að skýra ferlið sem á sér stað og snýst um að fara í gegn um kolefnisbindiferlið í fylgd 

karakters sem við köllum fixerinn. Veltum því fyrir okkur hvort óraunhæft sé að reikna 

með að geta klárað bæði vefsíðuna og leikinn á þeim tíma sem við höfum til umráða. 

Tímaramminn er nokkuð þröngur hjá okkur. Sem dæmi má nefna að það tók nokkra tugi 

sérfræðinga fimm ár að hanna og þróa fjóra námsefnistölvuleiki á vegum Possible Worlds 

og 1st Playable Production (sjá: http://www.youtube.com/watch?v=AFyjKRW1FkM&lis

t=PL50B022BA2C78FCEE). Okkur eru ætlaðar 10 vikur til að leysa okkar verkefni og 

verður forvitnilegt að sjá hvað við náum að gera á þeim tíma.
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Á föstudag áttum við tvo fundi. Fyrst hittum við þau Tryggva Jakobsson og Aldísi 

Yngvadóttur hjá Námsgagnastofnun og sýndum þeim það sem við vorum komin með 

og fengum í raun fyrstu viðbrögð við okkar pælingum og voru þau bara nokkuð jákvæð, 

en komu líka með gagnlegar ábendingar, t.d. benti Aldís á að ekki gengi að vera bara 

með strák sem leiðbeinanda í leiknum. Gera þyrfti báðum kynjum jafnt undir höfði. Svo 

ræddum við hvernig við getum tengt það sem við erum að gera við það námsefni sem 

verið er að kenna þessum aldurshópi, 10–12 ára, á þessu sviði. Námsgagnastofnun er að 

setja saman nýtt efni upp úr bókum Helga Grímssonar og fengum við það efni sent til að 

gæta samræmis.

Að loknum fundinum hjá Námsgagnastofnun hittum við Allyson MacDonald, á 

menntavísindasviði HÍ og leiðbeinanda Heiðu og var það ágætur fundur. Allyson hefur 

kynnt sér efnið vel og var mjög málefnaleg í sinni yfirferð. Henni fannst sumt gott og 

annað ekki. T.d. þóttu henni síðustu tvö stig leikjarnins nokkuð ruglingsleg og óljós og 

lagði til að við myndum einfalda ferlið.

Skrifaði eftirfarandi í vinnudagbókina:

Framvinda leiksins hefur nú nokkurn veginn tekið á sig mynd þó enn eigi eftir að 
lagfæra og skerpa á ýmsu. Góð framvinda og plott er forsenda þess að vel takist 
til með þetta hjá okkur. Mér finnst sjálfum ennþá að þetta sé of flókið og þurfi að 
vera markvissara og skýrara. Það er verkefni næstu viku að fínpússa handritið. 
Svo þarf ég að setja mig inn í hvernig á að nota GameMaker forritið. Er smá 
stressaður yfir að það geti tekið lengri tíma en ég hafði reiknað með.

ÞRIÐJA VIKA 27.–31 maí 

Ákváðum á fundi í byrjun vikunnar að hlaupa yfir heimasíðugrunninn og hafa upplýs- 

ingarnar sem þar áttu að vera í einfölduðu formi í 2-3 mínútna skýringarmyndbandi með 

leiknum. Svo fækkuðum við stigunum í leiknum úr 5 í 4. Held að það virki betur. 

Á miðvikudag funduðum við með Eddu Sif og Ingva. Kynntum fyrir þeim hugmyndir 

okkar um útfærslu leikjarins. Þau komu bæði með fjölmargar gagnlegar og góðar 

athugasemdir sem við munum nýta okkur. Þau tvö þekkja þetta hvað þetta ferli snýst um 

manna best svo það var frábært að skoða þetta  með þeim. 

Eftir þriðju vinnuvikuna fór þetta í dagbókina:

Vinnan hefur gengið vel og við erum á áætlun með vinnsluna. Erum búin að þétta 
efnið mikið og stöndum uppi með gott handrit sem tekur á flestum þeim þáttum 
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sem Carbfix fæst við. Fundurinn með Ingva og Eddu Sif var mjög gagnlegur 
og opnaði nýja fleti á þessu viðfangsefni. Næsta vika mun að mestu fara í að 
sökkva sér ofan í að temja GameMaker forritið til hlýðni. Það er auðvitað ákveðin 
fífldirfska af mér að ætla að vinna þetta í forriti sem ég kann ekkert á. En einhvern 
veginn þarf að leysa þetta. Stelpurnar fara í handritið fyrir kolefnishringrásina.

FJÓRÐA VIKA 3.– 7. júní

Vikufundur með Ásdísi á mánudagsmorgun. Eiríkur Hjálmarsson kynningarfulltrúi 

sat líka fundinn og kom með athugasemdir sem vonandi verða til bóta fyrir verkefnið. 

Honum fannst m.a. vanta inn betri skýringar á ferlinu sem á sér stað í Hellisheiðar- 

virkjun áður en ferlið sem við erum að fjalla um fer af stað. Vildi meina að í Carbfix 

verkefninu væri verið að vinna með skuggahliðar af starfi OR á Hellisheiði. Hvert er 

framlag Carbfix til lausnar á loftslagsvandans? Ímynd Orkuveitunnar, hvaðan kemur 

koltvísýrungurinn? Má ekki skiljast þannig að OR sé að framleiða koltvísýrung, heldur 

árétta að hann sé afleiðing af vinnslu jarðhitaorku. Þetta eru góðar og gildar ábendingar 

sem við þurfum að taka tillit til. Maður þarf að geta sett sig í spor einhvers sem veit ekkert 

um hvað þetta snýst og sjá fyrir sér hvernig hann/hún upplifir og vinnur úr því sem fyrir 

augu ber. Má ekki gefa misvísandi skilaboð. Svo fórum við yfir tímaplön ofl. Ætla að 

reyna að sýna eitthvað í GameMaker forritinu í næstu viku. Þríeykið fundaði eftir fundinn 

og vann úr því sem þar kom fram. Niðurstaðan var sú að bæta in 60-90 sek. kynningu sem 

útskýrir þetta samhengi. 

Ég kynnti mér möguleg tól til að nota við hreyfimyndagerð.  Sýnist að Blender komi 

vel til greina, en auðvitað eru fullt af forritum sem hægt væri að nota t.d. 3D Movie 

Maker, daz3d, Anime Studio ofl., jafnvel hægt að gera ýmislegt í Photoshop. Spurning 

með Final Cut, After Effects eða Premiere. Þekki ekki nægilega vel inn á þessi forrit og 

hef ekki reynslu af að vinna í þeim. Síðan sökkti ég mér ofan í að prófa mig áfram með 

GameMaker forritið.

Hittum Hring Hafsteinsson á Gagarín vestur í bæ á þriðjudag og útskýrðum hugmyndina 

á bak við leikinn með því að sýna honum pdf skjal sem skýrir ferlið. Honum leyst 

vel á þetta, en benti okkur á ýmislegt sem honum fannst að betur mætti fara. Þeir hjá 

Gagarín vinna aðallega í Flash, en það gengur ekki fyrir okkur vegna þess að það 

spilast ekki spjaldtölvum. Hringur taldi okkur þurfa á forritara að halda til að ljúka 

við verkefnið. Hann stakk upp á að við hefðum samband við HR eða Margmiðlunar- 

skólann. Benti líka á þann möguleika að senda verkefnið til útlanda til forritunar.
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Samantekt eftir vikuna:

Mín vinna í þessari viku hefur aðallega snúist um að koma mér inn í virknina 
á GameMaker forritinu. Það hefur gengið upp og ofan og að sumu leyti reynst 
erfiðara en ég hélt að læra á forritið. Ég held þó að þetta sé allt að koma. Er a.m.k. 
kominn sæmilega vel inn í virknina á flestum þáttum forritsins. Ýmislegt nýtt 
hefur líka komið upp á í sambandi við þróun verkefnisins. Við áttum ágætan fund 
með Hring á Gagarín. Gagnlegt að rýna í þetta með utanaðkomandi aðilum og 
fá álit. Var nokkuð hissa á að Hringur hefði aldrei heyrt talað um GameMaker 
forritið. 

FIMMTA VIKA 10.–14. júní

Við erum að reyna að koma áfram með vinnsluna á leiknum. Gengur frekar hægt. Heiða 

og Mariela eru að vinna teikningar Heiðu í Photoshop fyrir vídeóin. Sjálfur er ég enn 

að reyna að koma mér inn í notkunina á GameMaker. Gerði prufur og skoðaði nokkur 

kennslumyndbönd frá Shaun Spalding sem hefur mikla reynslu í notkun forritsins. Sendi 

honum póst þar sem ég fór sagði honum frá verkefni okkar og hvort hann teldi forritið 

henta fyrir það. Hann svaraði um hæl:

Hi Magnús,
These questions are always a bit difficult to answer. From what I can see from 
a brief look over your document Game Maker is totally capable of producing a 
game like this. But I›d warn that some of your game mechanics look like they 
will be very challenging for a beginner to quickly replicate without a lot of 
work. Someone who knows what they›re doing already, or a very quick learner 
or capable programmer should be able to finish a game like this within that 
time frame. It depends how quickly you can learn but like I said, some of the 
mechanics especially the connecting pipe game might be difficult to get working 
quickly. The first level sounds fairly straightforward to make. The rest sound more 
complex but I›m not sure I 100% understand all the mechanics.
I hope that helps somewhat.
-S

Ásta Jóns hitti okkur í hádeginu á miðvikudag. Við sýndum henni það sem við erum 

komin með. Hún kom með mörg góð komment og nokkrar breytingartillögur. Verð að 

viðurkenna að ég er að verða pínu stressaður yfir að sjá ekki almennilega fyrir hvernig við 

komum til með að leysa ýmis tæknileg vandamál í sambandi við útfærslu verkefnisins. 

Gerði tilraunir með að nota gagnvirkni og hreyfimyndamöguleika InDesign til að leysa 

ýmis mál í sambandi við framsetningu á hluta efnisins, a.m.k. í videóin og hugsanlega í 
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fleiri þætti. Það er töluvert meiri fyrirhöfn en ég hafði reiknað með að komast að einhverju 

viti inn í í GameMaker forritið. Hafði samband við Hrafnkel Gíslason sem hefur gert 

leiki á kennsluleiki á GameMaker og fleiri forrit. Sendi honum póst og bað hann að hafa 

samband við mig.

Í lok vinnuvikunnar skrifaði ég í dagbókina:

Núna erum við á miðri leið í vinnsluferlinu. 24 dögum lokið og 24 dagar eftir. 
Gengur ágætlega, en þó er ljóst að við þurfum að taka allt efnið til endur- 
skoðunar og hugsa þetta upp á nýtt.

SJÖTTA VIKA 18.–21. júní

Ég er að komast á þá skoðun að vænlegra sé að vinna efnið í InDesign og hætta við 

GameMaker. Sér í lagi eftir póst sem ég fékk frá Hrafkatli Gíslasyni sem hefur gert sem 

heldur úti kennsluleikjavefnum kennsluforrit.is. Hann sagði m.a.: 

Flott útlit og hugmynd en tíminn er að mínu viti of knappur. Ég mæli ekki með 
GameMaker en bendi þér á Multimedia Fushion og þá velja Developer útgáfuna.  
Ég hef ekkert á móti GameMaker en hitt er í öðrum klassa.  Öll vefforritin mín á 
kennsluforrit.com eru skrifuð í MMF Developer.  Sjálfur er ég nú að útbúa app 
fyrir Android í þessu forriti.
Það er hægt að fá prufuútgáfu en hún skrifar ekki út keyranlegar skrár og 
hættir að virka eftir 30 daga. Ég held að GameMaker ókeypisútgáfan sé með 
svokallaðri “nag screen” sem ekki er hægt að losna við. Ég held að öll forrit 
skrifuð með henni byrji á því að upp komi GM logo. Ég vil ekki draga úr ykkur en 
tímaramminn er knappur  svo ég taki ekki dýpra í árina. Kannski getið þið samið 
um að skila prufuútgáfu og láta tildæmis fyrsta og annað borð virka? Gangi ykkur 
þetta sem best!
Kveðja,
Hrafnkell Gíslason

Stelpurnar hafa unnið flotta vinnu við myndskreytingarnar þrátt fyrir litla reynslu 

af Photoshop vinnu. Vídeóhandritin eru að smella saman. Hef sjálfur verið að vinna 

hreyfigrafík í InDesign og virkar það bara nokkuð vel.  InDesign CS6 gefur möguleika á 

að útbúa app fyrir spjaldtölvur, og getur auk þess verið aðgengilegt sem vefur. Hef verið á 

fullu að kynna mér hvernig það er gert, auk þess að skoða hvernig best er að búa til vídeó 

í Photoshop CS6. Þessir nýju hreyfimyndamöguleikar í CS6 opna áður óþekktar víddir 

sem auka mjög gildi þessara forrita og auka breiddina.
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Samantekt úr vinnudagbók eftir þessa viku:

Þessi vika hefur ekki nýst alveg nógu vel af ýmsum ástæðum. Finnst samt að nú 
séum við á réttri leið með þetta. Höfum gert miklar umbætur á handritinu. Höfum 
legið yfir því og sú vinna er að skila sér.  Nú höfum við fjórar vikur til að klára 
það sem eftir stendur. Vandamálið er eftir sem áður ýmis óleyst mál í sambandi 
við forritunina og of knappur tími. Vona að okkur takist að leysa okkar mál.

SJÖUNDA VIKA 24.–28. júní

Á mánudagsmorgun útbjó ég nýtt handrit þar sem allar aðgerðir í vef og leik voru 

skilgreindar. Sendi það síðan á Jonathan Gerlach hjá vefhönnunarfyrirtækinu Skapalón 

og hitti hann þar hádeginu. Jonni gaf sér góðan tíma til að fara yfir þetta allt með mér 

og benti á margt sem betur má fara. Hann benti á að betra væri að byrja á að gera vef 

áður en farið væri í að útbúa app. Það gæti komið síðar. Þrátt fyrir aukna tölvuvæðingu 

hefur aldurshópurinn sem við erum að vinna með enn sem komið er takmarkaðan aðgang 

að spjaldtölvum og snjallsímum, en aðgang að neti hafa flestir. Jonni spurði líka hvar 

vefurinn kæmi til með að vera hýstur og hverjir og hvernig notendur hefðu aðgang að 

þessu efni. Hann ráðlagði að láta skrifa þetta út fyrir html5 og hvatti okkur til að fá 

forritara til liðs við okkur sem allra fyrst. Benti líka á vefsvæðið Íslensk vefhönnun sem 

hann stýrir þar sem ég gæti haft samband við u.þ.b. 900 vefhönnuði og forritara. Hann 

veitti mér aðgang að svæðinu ef ég myndi vilja óska eftir aðstoð þar og gerði ég það. 

Fljótlega eftir að ég kom aftur upp í OR báðum við um aukafund með Ásdísi þar sem 

ég lagði spilin á borðið og við gerðum henni grein fyrir því að við værum komin að 

vegg í ferlinu og yrðum að fá hjálp frá utanaðkomandi aðila varðandi forritun þess sem 

gera þarf í ferlinu til að geta klárað þetta. Ásdís tók þessu af skilningi og bað okkur að 

undirbúa það að fá þá hjálp sem við þyrftum við að klára þetta. Miklu fargi af okkur létt 

eftir þennan fund. Pantaði tíma hjá Baldri í Geimsteini fyrir hljóðupptökur fyrir vídeó 

og vefefni. Heiða hafði samband við Bjarma Bergsteinsson forritara og kom hann til 

fundar við okkur. Hann var áhugasamur og með skemmtilegar hugmyndir, en hafði við 

nánari skoðun ekki tíma til að taka þetta að sér. Hann benti hins vegar á Darra nokkurn, 

sem einnig kom til fundar og fór yfir þetta með okkur, en gat heldur ekki tekið þetta að 

sér þegar til átti að taka. Ég hringdi líka í Bjarna Bendediktsson, frænda Jónu minnar og 

forritunarnema í HR. Hann hitti okkur í hádeginu á föstudag og gaf okkur góð ráð, en 

hafði því miður ekki tök á að koma að þessu. Spennan vex og ástandið er að verða krítískt. 
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Vitum ekki alveg hvað við eigum að gera eða hvernig við eigum að snúa okkur í þessu. 

Það sem eftir er að gera er komið að mörkum þess að vera gerlegt á þeim tíma sem við 

höfum til stefnu. Það gladdi mig því mikið að heyra frá Ásdísi að við gætum hugsanlega 

gefið forritunni meiri tíma þó að okkar verkþætti væri lokið. Mér leið eins og sprunginni 

blöðru á eftir, þvílíku fargi var af mér létt.

Að viku lokinni skrifaði ég:

Rússíbanavika. Frá því að ég kom af fundinum með Jonna á mánudag og fram 
til þess að Ásdís nefndi möguleikann á að teygja á tímamörkum forritunarinnar 
hefur mikið gengið á. Það var frábært að fá grænt ljós á að við fengjum aðstoð frá 
forritara, en það ætlar að reynast þrautin þyngri að finna einhvern í verkið. Vonum 
að einhver lausn finnst áður en tíminn rennur frá okkur.

ÁTTUNDA VIKA 1.–5. júlí

Vikulegur fundur með Ádísi var klukkan eitt á mánudag og fórum við yfir stöðuna, 

aðallega hvernig við fáum aðstoð við forritunina. Tveir höfðu samband í gegn um Íslenska 

vefhönnun. Höfðum samband við annan þeirra, Bjarna Jens Kristinsson sem hitti okkur 

á þriðjudagsmorgun. Hann var áhugasamur og okkur leist vel á að fá hann til liðs við 

okkur. Bjarni er nemi í stærðfræði og forritun í HÍ og hefur reynslu af vinnu við gagnvirkt 

námsefni á vef. Gengið var frá ráðningu hans á þriðjudag, en við þremenningarnir og 

Ásdís funduðum með honum og fórum yfir alla þætti leiksins. Hann var síðan mættur til 

vinnu við hlið okkar á miðvikudag. Hann er góður liðsauki og fellur vel inn í hópinn. 

Ég einbeitti mér að því að klára intró vídeóið í Photoshop og tókst að ljúka við prufuútgáfu 

á fimmtudag, en var ekki alveg ánægður með útkomuna. Fullt af hlutum sem ég hef 

ekki getað fundið út hvernig á að gera, svo sem að búa til hreyfanlegar línur, vinna með 

hljóð og sitthvað fleira. Við funduðum til að undirbúa vídeóið um kolefnishringrásina og 

kynningarfund á framvindu leiksins sem við ætlum að halda í næstu viku. Bjarni Jens er 

kominn vel inn í málin og gengur ágætlega með forritunina. Á fundinum lét Heiða í ljós 

þá skoðun sína að við ættum ekki að vera með stigasöfnun í leiknum. Ég var ekki sammála 

henni með það, því mér finnst það gera leikinn meira áhugaverðan fyrir aldurshópinn sem 

við erum að vinna með, en henni finnst þetta ýta um of undir samkeppni og samanburð 

sem henni finnst óæskilegt. Lendingin varð sú að leggja ekki áherslu á stigasöfnun. Nú 

styttist óðum tíminn sem við höfum til stefnu til að klára þetta og satt að segja lítur út 
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fyrir að kolefnishringrásarvídeóið verði nokkuð flókið og þungt í vinnslu, nema ég finni 

einhverja auðveldari leið en Photoshop CS6 til að vinna þetta.

Samantekt um áttundu viku:

Mikill léttir að fá Bjarna til liðs við okkur. Er samt orðinn nokkuð órólegur yfir 
hvernig þetta fer allt saman. Ansi margt óleyst og óljóst nú þegar tvær vikur eru 
eftir af ferlinu.

NÍUNDA VIKA 8.–12. júlí

Nokkuð drjúgur tími hefur farið í að útbúa nýtt myndefni fyrir Bjarna að vinna úr. 

Bakgrunnar, letur, titlar og karakterteikningar hafa gengið í gegn um undurskoðun, 

þróun og breytingar. Bakgrunnar hafa breyst frá því að vera raunverulegar ljósmyndir af 

vettvangi yfir í einfaldari grunna sem vinna betur með virkni leiksins. Leiðbeinendurnir 

tveir hafa breyst úr því að vera litlir og hnöttóttir, nokkuð sem miðað var við vinnslu 

í GameMaker, yfir í ögn manneskjulegri fígúrur sem bera nöfnin Hringur og Kolla á 

íslensku, en á ensku heita þau Fix og Carry.

Á mánudagskvöld var farið í upptökustúdíóið Geimstein í Keflavík og teknar upp raddir 

til að nota með efninu okkar. Nokkurn tíma hafði tekið að finna lesara og tíma til að geta 

gert þetta, en þetta tókst bara ágætlega, þrátt fyrir að ekkert okkar hafi leikstjórnarreynslu, 

en lesararnir voru búnir að æfa textann í nokkurn tíma.. Þau sem lásu inn textana voru 

Benjamín Jónsson, Una María Magnúsdóttir, Jóna Guðrún Jónsdóttir og Alda Kría 

Sindradóttir, en Hildigunnur Thorsteinsson var búin að lesa inn fyrir okkur áður.

Eftir að hafa lent í vandræðum með að ljúka við vinnslu myndbandanna í Photoshop leitaði 

ég annara leiða og er kominn á kaf í að vinna efnið í After Effects og Premiere Pro. Minn 

helsti kennari á því sviði er sá sami og leiðbeint hefur mér með flest þau forrit sem ég hef 

unnið með í ferlinu fram að þessu, en hann heitir YouTube. Hann býr yfir mikilli visku, 

en stundum getur reynst erfitt að greina kjarnann frá hisminu í því ógnarflæði upplýsinga 

sem hann býr yfir. Annar ágætur kennari er Lynda.com, sem setur fram sitt kennsluefni 

af alúð og kostgæfni. Ég leitaði líka til leiðbeinanda af holdi og blóði. Karl Newman 

heitir hann, klippari hjá RÚV og fyrrum samnemandi minn í LHÍ. Honum þótti reyndar 

algjörlega óraunhæft af mér að ætla sér að ná tökum á þessum myndvinnsluforritum á 

svo skömmum tíma, en hann leiðbeindi mér með grunnþætti vinnslunnar og útskýrði 

meginmuninn á þessum tveimur forritum. Í stuttu máli má útskýra þann mun með því að 
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fínni klippivinna, litastillingar, effektar og slíkt er best að vinna í After Effects, meðan 

samkipp á styttri senum og yfirgripsmeiri eftirvinnsla er unnin í Premiere. Hann ráðlagði 

mér að klippa efnið saman í After Effects og vinna síðan hljóð og annað eftirá í Premiere. 

Eftir leiðsögn Karls gat ég haldið áfram með það sem ég þurfti að mestu leyti, en þó var 

enn ýmislegt svo sem hreyfanlegar línur sem ég réði enn ekki alveg við.

TÍUNDA VIKA 15.–19. júlí

Lokasprettur. Mikill hasar að reyna að klára allt sem við getum klárað. Síðasta vinnuvika 

verkefnisins fór jöfnum höndum í að klippa saman hljóð og mynd fyrir vídeóin og 

betrumbæta grunna og ýmislegt annað tilfallandi með Bjarna forritara. Hann hefur sem 

betur fer tíma fram í miðjan ágúst til að ljúka við forritunina. Tíminn er nú að hlaupa frá 

okkur og þrátt fyrir að maður hefði viljað endurtaka margt og gera betur tel ég að við 

getum vel við unað að mestu leyti. 

Að lokum

Að vissu leyti má kalla það fílfdirfsku af minni hendi að taka að mér verkefni sem ég hafði í 

raun ekki hugmynd um í byrjun hvort ég væri fær um að leysa, en það var áhættunar virði. 

Svona vinna er eins og langhlaup. Það má alltaf deila um hvort sé mikilvægara, marklínan 

sjálf eða leiðin að markinu. Frá mínum sjónahóli felst lærdómurinn í leiðinni að markinu, 

en að sjálfsögðu skiptir afurðin, það sem út úr langhlaupinu kemur, líka miklu máli. Þetta 

hefur verið mjög lærdómsríkt ferli. Það sem upp úr stendur er samvinnan og það sem út 

úr henni hefur komið.  Þó stundum hafi blásið á móti við að reyna að temja forrit til hlíðni 

kemur sú vinna og þeir notkunarmöguleikar sem opnast hafa til með að nýtast mér áfram 

með ýmsu móti um ókomna framtíð.
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Kynningarfundur um CarbFix verkefnið hjá Orkuveitu Reykjavíkur 17. desember 2012. F.v. Mariela Arauz, Kristjana Eyjólfsdóttir, 
Edda Sif Aradóttir, Ásdís Gíslason, Eiríkur Hjálmarsson, Magnús Valur Pálsson og Heiða Lind Sigurðardóttir. 

Upphafleg verkáætlun sem kynnt var fyrir Orkuveitunni um miðjan apríl 2013.

Í heimsókn í Orkusýn í Hellisheiðarvirkjun skýrði Auður Björg fyrir okkur gang mála og þar hittum við Hring Hafsteins frá Gagarín.

MYNDIR ÚR VINNUFERLINU
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Nokkrar síður úr svörtu skissubókinni
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Í upphafi reiknuðum við með að útfæra leikinn þannig að flakkað væri milli þriggja rýma til að fræðast um loftlagsvandann.

Á seinni stigum þróaðist það út 
í heimasíðu undir heitinu The 
CarbFix journey þar sem hægt var 
að fræðast um kolefni, loftslag, vatn 
og jörð, auk þess sem hægt var að 
spila tölvuleikinn the Carbon Game 
í fimm þrepum.

Við nánari skoðun 
var tekin ákvörðun 
um að einfalda 
viðmótið með því 
að  láta síðuna opnast 
þannig að hægt væri 
að byrja strax að 
spila leikinn og auk 
þess væri þar stutt 
fræðslumyndband um 
kolefnishringrásina.
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Ingi Gunnarsson jarðefnafræðingur útskýrði vel hvernig koltvísýrungur er einangraður úr gufu og dælt 400 metra niður í jörðina.

Í húsnæði OR á Bæjarhálsi var komið upp vinnuaðstöðu fyrir okkur á þróunarsviði þar sem við höfðum góðan aðgang að sérfræðingum.

Þriðjudaginn 14. maí var farið 
með vinnuhópinn í vettvangs-
ferð á Hellisheiði þar sem 
okkur voru sýndar aðstæður í 
virkjuninni og ferlið á bak við 
CarbFix vinnsluna. Á myndinni 
til hliðar er niðurdælingarsvæðið 
sýnt með blágrænum lit.
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Á skissunum má sjá að ferlið í leiknum tók stöðugum breytingum, en markmiðið var að hafa það einfalt, skýrt og skemmtilegt.
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Eins og sjá má tók leikurinn stöðugum breytingum allan tímann sem unnið var að verkefninu.
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CarbFix grúppan á facebook var notuð sem vettvangur til að 
miðla upplýsingum og benda á áhugavert efni.

Margar útgáfur af handritinu litu dagsins ljós.

Haldnir voru vikulegir fundir þar sem farið var yfir stöðu mála.                         Í upptökustúdíói Geimsteins í Keflavík.



http://www.or.is/umhverfi-fraedsla/carbfix-verkefnid/carbfix-leikur
Á eftirfarandi slóð má finna CarbFix leikinn:


