
 

Upplýsingatækni og samþætting 
 

Samþætting upplýsingatækni við almennar námsgreinar 

Valdís Arnarsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 
 

 



2 

 



3 

Upplýsingatækni og samþætting 
 

Samþætting upplýsingatækni við almennar námsgreinar 

Valdís Arnarsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs í Faggreinakennslu í grunnskóla 

Leiðsögukennari: Jóhanna Karlsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2013 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplýsingatækni og samþætting 
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs í 
Faggreinakennslu í grunnskóla, Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© Valdís Arnarsdóttir 2013 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, Ísland 2013  



5 

 

Útdráttur 

Þessi ritgerð inniheldur könnun og úrvinnslu hennar sem gerð var í þremur 

grunnskólum í Kópavogi, Salaskóla, Snælandsskóla og Kársnesskóla. Í henni var 

kannað hvort og hvernig samþættingu almennra námsgreina við upplýsingatækni væri 

háttað í skólunum. Skoðað var hvort um markvissa samþættingu við upplýsingatækni 

væri að ræða. Samvinna á milli kennara var skoðuð og hún borin saman á milli skóla og 

skólastiga. Framkvæmd könnunarinnar var þannig að sendir voru út rafrænir 

spurningalistar til allra kennara skólanna. Til að fá betri sýn á hvernig kennslan væri 

útfærð sem og aðstæður í skólunum voru tekin stutt viðtöl við einn upplýsinga-

tæknikennara í hverjum skóla.  

Niðurstöðurnar benda til þess að almennt sé frekar mikið um samþættingu almennra 

námsgreina við upplýsingatækni í skólunum þremur. Það vantar meiri fjölbreytni í 

samþættinguna og má til dæmis nefna að enginn af skólunum þremur er með almenna 

kennslu í vefsmíðum, hljóðvinnslu eða stuttmyndagerð. Þó að kennarar samþætti 

almennar námsgreinar við upplýsingatækni virðist ekki vera mikið um samvinnu þeirra 

á milli varðandi samþættinguna. Samvinna við upplýsingatæknikennara er mjög 

mismunandi eftir skólum.  
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vettvangsnámið mitt. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt verkefni og er ég viss um 

að ég á eftir að skrifa fleiri verkefni í þessum dúr í framtíðinni. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um upplýsingatækni og samþættingu hennar við aðrar 

námsgreinar.  

Nýja Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 og 2013 má skilja á þá leið að 

upplýsinga- og tæknimennt eigi að falla inn í aðrar námsgreinar og eigi í raun ekki að 

vera sérfag í grunnskólum landsins. Þeir eru margir og misjafnlega langt á veg komnir 

hvað varðar innleiðingu nýrra markmiða aðalnámskrár enda er stutt síðan hún gekk í 

gildi. Einhverjir skólar hafa þó stigið skrefið og tekið upplýsingatækni út úr 

stundatöflum nemenda og uppfylla að einhverju leyti kröfur aðalnámskrár um 

samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar.  

Nokkur umræða er nú á meðal skólafólks um gildi samþættingar almennra 

námsgreina við upplýsingatækni og eru kennarar almennt mjög jákvæðir fyrir 

tækninýjungum. Margir skólar eru byrjaðir að vinna að tilraunaverkefnum á sviði 

upplýsingatækni þar sem hin ýmsu tæki eru notuð í tilraunaskyni.  

Nokkrir skólar eru byrjaðir að nota spjaldtölvur í kennslu og hefur það reynst mjög 

vel og segja þeir sem reynt hafa að mun aðveldara sé að þjóna þörfum allra nemenda 

með tilkomu þeirra. Fróðlegt verður að fylgjast með því hver framtíð spjaldtölva verður 

og hvort þær ná að festa sig í sessi í grunnskólum landsins.  

Með nýja aðalnámskrá að leiðarljósi var í þessu verkefni gerð lítil rannsókn í þremur 

skólum í Kópavogi, Kársnesskóla, Salaskóla og Snælandsskóla. Markmiðið með 

rannsókninni var að kanna hvort og hvernig samþættingu námsgreina við 

upplýsingatækni væri háttað. Skoðað var hvort markvisst væri unnið að samþættingu og 

hvaða námsgreinar væru helst samþættar við upplýsingatækni. Rannsóknarspurningin 

sem leitast var við að fá svar við var: Hvernig er samþættingu upplýsingatækni við aðrar 

námsgreinar háttað í þremur grunnskólum í Kópavogsbæ? Hvernig er samvinna 

kennara, vinna þeir markvisst saman að samþættingu? 

Þegar úrvinnslu rannsóknarinnar er lokið ættu skólarnir þrír að geta nýtt niðurstöður 

hennar til að bæta hluti hjá sér sem hugsanlega mættu betur fara. Þeir gætu einnig 

mögulega lært eitthvað hver af öðrum.  

Í byrjun ritgerðarinnar er farið stuttlega yfir sögu upplýsingatækni í skólastarfi á 

Íslandi. Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, er skoðaður sem og ný námskrá í  

upplýsinga- og tæknimennt. Þar á eftir er Skólastefna Kópavogsbæjar skoðuð, þ.e.  
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stefna bæjarins í upplýsingatækni. Námskrár skólanna þriggja eru síðan skoðaðar og 

þeim gerð stuttlega skil. Rannsóknaraðferðir eru kynntar og þar á eftir er niðurstöðum 

rannsóknarinnar lýst og þær reifaðar.  

 

Upplýsingatækni í grunnskólum 

Þegar saga upplýsingatækni í skólastarfi er skoðuð má sjá að ekki er um mjög langa 

sögu að ræða. Upplýsingatækni eða upplýsingamennt er fremur nýtt fag í grunnskólum 

á Íslandi og var fyrst getið í námskrá árið 1989 en þar má finna einn lítinn kafla þar sem 

talað er um tölvur í grunnskólum (Aðalnámskrá grunnskóla 1989, bls. 176). Í raun má 

kannski segja að þessi kafli móti upphafið af markvissri upplýsingatæknikennslu í 

grunnskólum landsins. Haustið 1995 voru stofnaðar nefndir af Menntamálaráðuneytinu 

sem höfðu það að markmiði að móta stefnu í upplýsingamálum. Í framhaldinu kom út 

rit sem nefnt var Í krafti upplýsinga og var það haft að leiðarljósi við gerð næstu 

námskrár sem kom út árið 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1996).  Í námskránni frá 1999 

er í fyrsta sinn talað um sér fag sem nefnist upplýsinga- og tæknimennt. Í þessari 

námskrá kemur fram að upplýsingatækni eigi að verða sjálfsagt hjálpartæki í öllum 

námsgreinum. Þar kemur einnig fram að nýta eigi upplýsingatækni í sem flestum 

námsgreinum. Í viðmiðunarstundaskrá kemur fram að kennsla í uppýsinga- og 

tæknimennt skuli vera 2 kennslustundir á viku frá 1. bekk og upp í 8. bekk 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999: Almennur hluti, bls. 18 -29). Ný aðalnámskrá kom út 

árið 2011 og kom ný greinanámskrá út í mars 2013. Í henni er áfram talað um 

upplýsinga- og tæknimennt og er mikil áhersla lögð á samþættingu við aðrar 

námsgreinar eða eins og segir í henni:  

 

„Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem 

þverfaglegt námssvið. Unnin eru raunhæf verkefni sem samþættast sem flestum 

námsgreinum og námssviðum. Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og 

aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun upplýsinga í tengslum við annað 

nám“ (Aðalnámskrá grunnskóla 2013: Greinasvið, bls. 228). 
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Til þess að hægt sé að uppfylla þær kröfur sem ný námskrá gerir þurfa skólarnir að hafa 

yfir að ráða góðum tækjabúnaði en takmarkað aðgengi nemenda að tækjabúnaði hefur 

verið einn af þeim þáttum sem hamlar aukinni upplýsingatæknikennslu í skólum 

(Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2005, 

bls. 15). 

 

Upplýsingatækni og áhugasvið nemenda 

Þegar skoðaðar eru brottfallstölur nemenda úr framhaldsskólum landsins vaknar 

spurningin um námsáhuga. Hefur ungt fólk ekki áhuga á menntun eða hvað er það sem 

truflar? Ótal margar rannsóknir hafa verið gerðar um allan heim til að reyna að skýra 

námsárangur nemenda. Robert J. Marzano kynnti sér niðurstöður mörghundruð erlendra 

rannsókna og komst að því að aðstæður hjá nemendum skýra um 80% af breytileika í 

námsárangri nemenda. Undir aðstæður nemenda flokkast, heimilis-aðstæður, áhugi 

nemenda á námsefninu, viðhorf til námsins og fyrra nám (Marzano, 2000, bls. 77).  

Nú til dags er hörð samkeppni um athygli nemenda. Það er svo ótalmargt sem glepur 

hugann og má þar sérstaklega nefna tölvurnar. Tölvur skipa orðið mjög stóran sess í lífi 

ungs fólks og spurning hvort tími sé kominn til að aðlaga skólann betur að unga fólkinu 

og áhugasviðum þess með hjálp tölvutækninnar.  

Samkvæmt íslenskri rannsókn um námsáhuga nemenda í fyrsta, þriðja, sjötta og 

níunda bekk, sem gerð var árið 2008 kemur fram að um 75% nemenda í 1. bekk finnst 

gaman að læra í skólanum, þessar tölur lækka jafnt og þétt og í 9. bekk eru þær komnar 

niður í 40% (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 21-

22). Þetta gefur skólasamfélaginu ástæðu til sjálfsskoðunar og vert að athuga hvort ekki 

sé hægt að örva nemendur á einhvern hátt með tölvu- og upplýsingatækninni. Skólar eru 

mislangt á veg komnir í tölvuvæðingu og nýta tölvur á ólíkan hátt. Að sjálfsögðu þarf 

að fara varlega við notkun tölvunnar og hugsa allar breytingar vel, því ekki á að breyta 

bara breytinganna vegna, en með tilkomu nýrrar tækni opnast ótal margir möguleikar 

sem hægt er að nýta í kennslu. Skólinn þarf að leita allra leiða til að nálgast nemendur 

sína í gegnum upplýsingatækni, hvort sem um er að ræða snjallsíma, spjaldtölvur eða 

hefðbundnar far- eða borðtölvur. Íslendingar eru almennt orðnir mjög tölvu- og 

netvæddir og samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands sem framkvæmd var á fyrsta 

ársfjórðungi 2011 má sjá að um 95% þjóðarinnar eru netnotendur og um 93% 
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þjóðarinnar notar netið daglega (Hagstofa Íslands, 2011, bls. 2). Með þetta í huga þurfa 

skólarnir að hugsa upp nýjar leiðir og reyna að auka áhuga nemenda á náminu og gæti 

upplýsingatækni verið ein leiðin til þess. 

 

Samþætting 

Orðið samþætting þýðir í raun samtenging eða samfléttun (Íslensk orðabók: M-Ö, 2002, 

bls. 1243). Að samþætta námsgreinar þýðir þá einfaldlega að flétta eina eða fleiri 

námsgrein saman. Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla (2011) er mikil áhersla lögð á 

þverfaglegt nám og samþættingu námsgreina. Þær leiðir sem hægt er að fara við 

samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar eru margar og þarf kennarinn 

eingöngu að opna hug sinn fyrir nýjungum og vera óhræddur að prófa sig áfram. Gildi 

samþættingar er mikið og með því að samþætta námsgreinar er nemendum gefin kostur 

á fjölbreyttara námsumhverfi. Samþætting býður einnig upp á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir þar sem auðveldara er að sinna hverjum og einum nemenda þar sem 

hann er staddur hverju sinni.  

Þegar námsgreinar eru samþættar er oft unnið í hópum og eru samskipti og samvinna 

nemenda því mikilvæg. Nemendur þroskast og læra við það að tala um hugsanir sínar 

og reynslu og mikilvægi hópavinnu því ótvírætt. Hugmyndir Vygotsky koma heim og 

saman við þetta því að hann taldi vitsmunaþroska barna tengjast félagslegu og 

menningarlegu umhverfi þeirra. Á grundvelli þessara hugmynda má áætla að samvinna 

nemenda sé árangursrík leið til náms (Wells og Arauz, 2006, bls. 379).  

Hugmyndafræðin á bak við samþættingu tónar vel við hugsmíðahyggjuna og má þar 

nefna kenningar John Dewey í því samhengi. Eitt af því sem hann lagði áherslu á var að 

mynda samfellu í námi barnsins, námið ætti að tengjast raunveruleikanum og byggja á 

fyrri reynslu (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 66). Mikilvægt er 

að skipuleggja námið vel og vaða ekki úr einu í annað heldur horfa á grunnskólann sem 

heild og bæta smátt og smátt við hæfni nemenda sem þannig byggja ávallt á fyrri 

reynslu sinni að heiman og úr lífinu sjálfu. Þetta á einnig við um samþættingu almennra 

námsgreina við upplýsingatækni og tengja þarf námsgreinar saman á markvissan og 

raunverulegan hátt. Um leið og verkefni tengjast þvert á námsgreinar verður meiri 

tilgangur með náminu. 

Einnig má skoða fjölgreindakenningu Gardners með samþættingu í huga því auðvelt 

er að tengja tölvutækni og upplýsingatækni við allar greindir Gardners en hann horfir á 
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styrkleika nemenda og gengur út frá því að allir séu góðir í einhverju. Hægt er að nýta 

fjölgreindakenninguna í upplýsingatækni sem og öðrum greinum og á hún einnig mjög 

vel við þegar talað er um samþættingu námsgreina.  

Líklega tengja flestir upplýsingatækni við rök- og stærðfræðigreind, en til dæmis 

tengist einföld ritvinnsla málgreind, teikniforrit rýmisgreind og margmiðlun ýmiskonar 

getur tengst flestum greindum Gardners (Armstong, 2001, bls. 133). Sem dæmi má 

nefna að með því að taka upp stuttmynd um ákveðið efni er verið að þjálfa margar 

greindir. Svona verkefni eru yfirleitt unnin í hópum. Í byrjun vinna nemendur 

sameiginlega að handritsgerð og þjálfa við það bæði samskiptagreind og málgreind. 

Leikin atriði í stuttmynd geta þjálfað rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind og svo geta 

möguleg tónlistaratriði í myndinni þjálfað tónlistargreind. Þegar verkefni eru samþætt 

tveimur eða fleiri námsgreinum er auðveldara að útfæra þau þannig að þau hafi tilgang, 

veki áhuga og séu raunveruleg. Með aukinni samþættigu námsgreina öðlast nemendur 

betri skilning á því hversu margt tengist í lífinu sjálfu. Þeir þjálfa færni í að yfirfæra 

þekkingu sem þeir öðlast í einni námsgrein yfir á aðra. Um þetta segir í aðalnámskrá:  

 

„Til að öðlast fjölbreytilega hæfni þurfa nemendur að fást við mismunandi 

viðfangsefni sem tengja má starfsumhverfi og daglegu lífi. Þetta kallar á 

námsaðferðir og verkefni sem krefjast þess að nemandinn samþætti þekkingu sína og 

leikni og tengi hana daglegu lífi, áhugamálum og samskiptum við annað fólk“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti, bls. 51). 

 

Ef námsgreinar eru ekki samþættar og hver námsgrein kennd í sínu horni læra nemendur 

síður að tengja ólíka hæfni saman og um leið er ekki verið að fara eftir ákvæðum 

aðalnámskrár sem kveður skýrt á um samþættingu námsgreina.  

 

Áherslur í kennslu 

Verkefni nútímans er að gera tölvur og upplýsingatækni eins sjálfsagðan hlut í 

kennslustofunni og blýantur og blað hafa verið í gegnum árin. Það þarf að innleiða þá 

hugsun að tæki séu notuð til aðstoðar í náminu og séu sjálfsögð hjálpartæki fyrir 

nemendur til að auka við þekkingu sína (Salomon, 2000). Eitt af því sem kannski hefur 

gert kennara neikvæða gagnvart tækninni er lélegur tækjabúnaður eða áhugaleysi 
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kennara. Áherslan í náminu fer þá ósjálfrátt yfir á tækin en ekki innhald námsins sem á 

að fara fram. Öryggi kennara skiptir miklu máli þegar árangursrík notkun upplýsinga- 

og samskiptatækni í skólum er skoðuð og mikilvægt að þeir fái stuðning við hæfi 

(Demetriadis o.fl., 2003, bls bls. 32). Ein af þeim leiðum sem hægt er að grípa til þegar 

auka á sjálfstraust kennara í upplýsingatækni er að sjálfsögðu endurmenntun. Annað 

sem aukið getur sjálfstraust og áhuga almennra kennara á upplýsingatækni er að þeir 

fari með bekknum sínum í kennslustundir hjá upplýsingatæknikennara og læri af honum 

(Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005, bls. 88). 

Þegar litið er á tækniþróunina má sjá miklar breytingar á síðustu árum og áratugum. 

Samskiptamiðlar á borð við Fésbókina (e. Facebook) og Twitter hafa náð miklum 

vinsældum í heiminum öllum. Á Íslandi er þó Fésbókin töluvert vinsælli en Twitter með 

um 227.000 notendur í desember 2012 (Internet World Stats, 2012). Ungt fólk er 

yfirleitt fljótt að tileinka sér nýjungar og árið 2011 notuðu 96,2% fólks á aldrinum 16-24 

ára samskiptasíður eins og Fésbókina (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Fésbókin gæti því hæglega verið einn af þeim valkostum sem kennarar standa 

frammi fyrir þegar þeir velja leiðir til að miðla og hafa samskipti við nemendur sína. 

Einhverjir kennarar hafa farið þá leið að nota Fésbókina í kennslu og hefur það gefið 

góða raun (Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010 bls. 7). En það 

er með Fésbókina eins og aðrar nýjungar í upplýsingaheimi það sem er nýtt í dag getur 

verið orðið gamalt eftir mánuð og því mikilvægt að vera vel á verði og fylgjast vel með 

því sem er að gerast í heimi tækninnar, sérstaklega ef kennarar ætla að halda í við 

nemendur sína. 

 

Aðalnámskrá grunnskóla  

Ný aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, var gefin út af mennta- og menningar-

málaráðuneytinu árið 2011. Í henni er ný menntastefna birt sem byggir á sex 

grunnþáttum menntunar. Þættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir eru hafðir að leiðarljósi við 

námskrárgerðina. Tengsl eru á milli grunnþáttanna sex og vinna þeir hver með öðrum. 

Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf og eins og segir í aðalnámskrá: 

„Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, 

samskiptum og skólabrag” (Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti, bls. 17). 
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Hér á eftir verður fjallað í stuttu máli um hvernig hver grunnþáttur tengist tölvu- og 

upplýsingatækni. 

Læsi í víðum skilningi þess orðs snertir alla þætti skólastarfs en þegar talað er um 

læsi tengda upplýsingamennt er t.d. átt við stafrænt læsi, miðlamennt og miðlalæsi. Hið 

stafræna læsi vísar til þeirrar kunnáttu sem fólk öðlast til þess að geta nýtt sér tölvu- og 

nettækni til samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi. Miðlamennt vísar til námsins 

sjálfs sem fram fer þegar nemendur læra að nýta sér hina ýmsu miðla við nám sitt. Þeir 

læra um notagildi þeirra og áhrif á menningu og lýðræði með það að markmiði að geta 

lagt mat á miðlað efni, öðlast þjálfun í notkun þeirra við efnisgerð og þekkingarsköpun. 

Miðlalæsi vísar svo til þeirrar færni sem nemendur öðlast við það nám sem í þessu felst 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti, bls. 18).  

Sjálfbærni. Hér er hægt að tala um að nemendur læri að umgangast upplýsingar af 

varkárni og hafi alltaf gott siðferði að leiðarljósi við upplýsingaöflun og samskipti við 

aðra. Nemendur læra einnig meðferð gagna og tækja og eru meðvitaðir um kröfur 

samfélagsins í þeim efnum. Þeir læra um umhverfismál og gera sér betur grein fyrir því 

hvernig á að meðhöndla hins ýmsu tæki og efni með það í huga (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011: Almennur hluti, bls. 19).  

Heilbrigði og velferð. Upplýsingalæsi hjálpar nemendum að gera sér betur grein 

fyrir mikilvægi þess að vera vel upplýstur um heilbrigði og velferð. Að styðja við 

áhugasvið nemenda og vinna út frá þeim skapar jákvæða sjálfsmynd sem eflir í leiðinni 

heilbrigði (Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti, bls. 23). 

Sköpun hefur yfirleitt verið tengd við list- og verkgreinar en með nýrri námskrá er 

sýnt fram á að hún getur komið við sögu í öllum námsgreinum. Sköpun byggist á 

gagnrýnni hugsun og aðferðum sem eru alltaf að opna nýja möguleika. Hún byggir á 

miðlun, forvitni, leit, mótun, að búa eitthvað til, gera eitthvað nýtt og svo mætti lengi 

telja. Vinnubrögð sem einkennast af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika eiga við í 

öllum námsgreinum og er hún þess vegna einnig mikilvægur grunnþáttur í 

upplýsingamennt (Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti, bls. 24). 

Lýðræði og mannréttindi. Einn af grunnþáttum þess að geta tekið þátt í 

lýðræðissamfélagi er að vera læs á upplýsingar og geta komið skoðunum sínum á 

framfæri á fjölbreyttann hátt (Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti, bls. 21). 

Ein af þeim leiðum sem hægt er að fara þegar koma á skoðunum sínum á framfæri er í 
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gegnum internetið. Internetið býður upp á fjölmargar leiðir til þess og þarf að kynna 

sem flestar þeirra fyrir nemendum.  

Jafnrétti. Tæknin getur veitt nemendum sveiganleika í námi og gert þeim fært að 

stunda nám hvernig sem aðstæður þeirra eru (Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur 

hluti, bls. 22). Nemendur geta með hinum ýmsu tækjum eins og spjaldölvum, fartölvum 

og símum tengst interneti nánast hvar og hvenær sem er. Kennarar geta tekið upp 

kennslustundir og nemendur fylgst með þeim, horft eða hlutstað þegar þeim hentar. 

Þetta eykur möguleika nemenda með ýmsar sérþarfir á að stunda nám og fylgjast með 

jafnöldrum sínum í námi. Hvort sem um er að ræða líkamlega eða andlega fötlun, 

veikindi eða hverjar sem aðstæður nemenda eru getur upplýsingamennt aukið jafnrétti 

þeirra til náms. 

 

Þegar grunnþættirnir sex eru hafðir í huga og sú sýn að allir þættir þeirra eigi í raun 

að skarast styður það við þá hugsun að samþætta eigi sem flestar námsgreinar við 

upplýsingatækni.  

Í aðalnámskrá grunnskóla má finna kafla sem heitir Viðmiðunarstundaskrá. Í 

kaflanum koma skýrt fram þau viðmið sem skólum ber að fara eftir þegar þeir 

skipuleggja stundaskrár. Þar kemur fram að nemendur fái samtals 360 mínútur á viku í 

upplýsinga- og tæknimennt frá fyrsta til tíunda bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla 2011: 

Almennur hluti, 52). Þetta samsvarar því að nemendur séu í einum tíma á viku í 

upplýsingatækni á hverju skólaári að undanskildu einu ári á yngsta stigi og einu á 

unglingastigi. Ef samþætta á upplýsingatækni við allar námsgreinar er ljóst að ein stund 

á viku er fulllítill tími sérstaklega ef litið er til þess að undir upplýsingatækni heyrir 

miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni.  

 

Upplýsinga- og tæknimennt 

Í nýrri námskrá um upplýsinga- og tæknimennt er litið svo á að hún sé eitt námssvið í 

þverfaglegri samvinnu við önnur námssvið eða greinar. Þar kemur skýrt fram að 

upplýsinga- og tæknimennt skuli samþætt öllum námsgreinum (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013: Greinasvið bls. 228-230 ). 
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Vinna á raunhæf verkefni sem samþættast sem flestum námsgreinum og 

námssviðum. Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og aðferðir við öflun, 

úrvinnslu, sköpun og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám. 

Þetta er í samræmi við grunnþættina sex sem Aðalnámsrá grunnskóla, almennur 

hluti, byggir á. Í greinanámskránni er lögð áhersla á að í skólum séu sérstök 

upplýsingaver sem starfi undir stjórn fagfólks á sviði upplýsinga- og tæknimenntar. 

Upplýsingaverið á að vera vel búið gögnum og tækjum sem stuðla að því að efla hæfni 

nemenda í læsi í víðum skilningi og þjálfi þá í beitingu tækni og miðlunar. Einnig er 

tekið skýrt fram mikilvægi þess að vinna með öðrum greinum í þverfaglegri samvinnu. 

Með því gefst tækifæri til að vinna að heildstæðum verkefnum og tengja þau getu hvers 

og eins. Í greinanámskránni segir einnig:  

 

„Upplýsingamennt er mikilvæg fyrir virkan þjóðfélagsþegn í lýðræðisþjóðfélagi og 

aðstoðar hann við að standa vörð um hvers konar mannréttindi og að koma 

sjónarmiðum sínum þar að lútandi á framfæri á fjölbreyttan hátt. Upplýsingatækni 

stuðlar að sveigjanleika, jafnrétti í námi og gefur rými til sköpunar á mörgum 

sviðum“ (Aðalnámskrá grunnskóla 2013: Greinasvið, bls. 225). 

 

Mikil áhersla er lögð á alla almenna vinnu með tæki og tól sem og almenna kunnáttu 

við upplýsingaöflun og meðferð gagna. Nemendur eiga að kynnast vel öllum þeim 

leiðum sem upplýsingamennt býður upp á. Það þýðir að þeir eiga að ná góðum tökum á 

að vinna með tölvur. Nemendur eiga að kynnast öllu því sem þær bjóða upp á bæði 

jákvæðum og neikvæðum hliðum tækninnar og öðlast reynslu í því að greina þar á milli. 

Þeir eiga að geta nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð 

myndbanda auk þess sem þeir eiga að geta nýtt hugbúnað/forrit við fjölbreyttar 

vefsmíðar. Nemendur eiga að geta tekið upplýstar ákvarðanir og eiga að umgangast 

tæknina með gagnrýnum huga og eiga að geta nýtt sér hana til framdráttar við leik og 

störf framtíðarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla 2013: Greinasvið, bls. 224-228). Þegar 

tækjakostur skóla er skoðaður og ný námskrá höfð í huga er ljóst að himinn og haf er á 

milli raunveruleikans og námskrárinnar. Enn eiga skólar langt í land hvað tækjabúnað 

varðar til þess að geta uppfyllt kröfur námskrárinnar. Til þess að fjölgun og endurnýjun 

tækjabúnarðar geti orðið að veruleika í skólum landsins er ljóst að bæjarfélgin þurfa að  
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hafa hana ofarlega á sínum forgangslista. Hvert bæjarfélag semur sína eigin skólastefnu 

sem unnin er út frá markmiðum aðalnámskrár og því ætti tækjabúnaður og tæknimál að 

vera eitt af aðalatriðunum í skólastefnu hvers bæjarfélags. 

  

Skólastefna Kópavogsbæjar í upplýsingatækni  

Kópavogsbær gaf út stefnu í upplýsingatækni fyrir grunnskóla bæjarins vorið 2013. 

Hópur kennara og skólastjórnenda var hafður með í ráðum við gerð stefnunnar. Í henni 

er að finna hugmyndir sem eiga að vera leiðandi fyrir upplýsingatækni í grunnskólum 

Kópavogs næstu fimm árin. Eitt af því sem þar kemur fram er að upplýsingatækni eigi 

að stuðla að fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum í öllum námsgreinum. 

Nemendur og kennarar eiga að geta notað eigin búnað í námi og kennslu. Hægt verður 

að fá þráðlausa „punkta“ í skólana svo mögulegt sé að nota þráðlaus tæki til að tengjast 

internetinu. (Punktur er í daglegu tali oft kallað „router“ eða á íslensku þráðlaus 

netsendir) Hver þráðlaus punktur virkar í 30 metra radíus og ef skólar vilja að hægt sé 

að vera allstaðar innan skólans á internetinu þurfa þeir að fá nokkra slíka punkta. 

Kópavogsbær leigir skólunum þessa punkta og geta þeir byrjað á einum og bætt svo við 

eftir þörfum hvers skóla. Grunnskóladeild Kópavogsbæjar kemur til með að standa fyrir 

námskeiðum/fræðslufundum í kennslufræði upplýsingatækni fyrir kennara skólanna. 

Starf tölvuumsjónamanna verður skilgreint sem og þjónusta upplýsingatæknideildar 

Kópavogs. Fylgst verður vel með nýjungum og skólum boðið upp á val um tækjabúnað. 

Einnig á að stuðla að samvinnu á milli skóla og reglulegir fundir verða haldnir þar sem 

fulltrúar skólanna geta skipst á hugmyndum. Grunnskóladeild á að sjá um að fylgjast 

með því hvort stefnu Kópavogsbæjar í upplýsingatækni sé framfylgt í skólum bæjarins 

(Kópavogur.is, 2013).  

Varðandi tækjakost þá heldur sú stefna áfram sem verið hefur að skólar fái úthlutað 

einni tölvu/tæki á hverja fimm nemendur. Einnig kemur fram sú stefna að tölvur í 

skólum eigi ekki að vera eldri en fimm ára og þau tæki sem eru eldri verði endurnýjuð 

strax á þessu ári (Kópavogur.is, 2013). Yfirleitt er ein kennaratölva í hverri skólastofu 

og eru þær tölvur inni í heildartölvufjöldanum. Því má áætla að í raun séu mun fleiri 

nemendur um hverja tölvu en fimm. Þegar skólarnir gera sínar námskrár hafa þeir að 

sjálfsögðu aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi en þurfa einnig að sníða sér stakk eftir 

vexti og hafa í huga stefnu viðkomandi bæjarfélags hverju sinni. 
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Námskrá Salaskóla í upplýsingatækni  

Salaskóli hefur unnið með og verið að undirbúa innleiðingu uppeldistefnunar „Uppeldi 

til ábyrgðar“ frá árinu 2007. Nú er verið að innleiða stefnuna í skólann. Einkunnarorð 

skólans eru umhyggja, vöxtur og sjálfstæði og fara þau vel við stefnuna því að hún 

byggir meðal annars á því að auka sjálfstraust, sjálfstjórn og sjálfsaga. 

Í Salaskóla er ekki litið á upplýsingamennt sem sérnámsgrein og er hún samþætt 

öllum námsgreinum. Áhersla er lögð á að nemendur læri að vinna úr, afla og miðla 

upplýsingum í tengslum við allt nám. Almennir kennarar vinna sjálfstætt að skipulagi 

námsins og hafa það markmið að leiðarljósi að allt almennt nám sé samþætt 

upplýsingatækni. Kennari í upplýsingamennt aðstoðar almenna kennara eftir þörfum.  

Upplýsingamennt er því samofin öllu námi skólans, þar sem bækur eru sjálfsögð 

hjálpargögn og upplýsingatækni einnig. Námskrá skólans er skipt í þrjá hluta þ.e. 

tölvulæsi, upplýsingalæsi og menningalæsi og er tekin orðrétt upp úr aðalnámskrá 

grunnskóla 2007. Þar eru þrepamarkmið fyrir fyrsta til fjórða bekk höfð að leiðarljósi og 

áfangamarkmiðin fyrir fimmta til sjöunda bekk. Ekkert er að finna á heimasíðunni fyrir 

unglingastigið. Lögð er áhersla á að allir nemendur nái góðri færni í upplýsingaleit bæði 

á internetinu og bókum. Einnig er mikil áhersla lögð á að nemendur fái verkefni í 

almennum námsgreinum sem tengjast upplýsingamennt á einn eða annan hátt. Skólinn 

er með svokallað upplýsingaver sem samanstendur af bókasafni og tveimur tölvuverum. 

Í upplýsingaveri eru tveir starfsmenn og hefur annar þeirra meðal annars það hlutverk 

að styðja við almenna kennara og hjálpa þeim að skipuleggja samþættingu 

upplýsingatækni við aðrar námsgreinar ef þeir kjósa svo. Á síðu upplýsingavers 

Salaskóla er að finna ýmsar hugmyndir að verkefnum fyrir hvern árgang fyrir sig sem 

gott getur verið fyrir almenna kennara að styðjast við þegar þeir skipuleggja kennslu. 

Nemendur fá skriflegt námsmat tvisvar á ári og er í því leitast við að benda á sterkar 

hliðar nemenda. Tilgangurinn er sá að nemendur horfi á sínar sterku hliðar, byggi á 

þeim og verði í framhaldinu enn betri og jákvæðari nemendur sem hafa fulla trú á eigin 

getu (Salaskóli, 2012). 

 

Námskrá Snælandsskóla í upplýsingatækni 

Í Snælandsskóla er áhersla á að nemendur þroski hæfileika sína hver á sínum 

forsendum. Einkunarorð skólans eru viska, virðing, víðsýni og vinsemd. 
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Samkvæmt námskrá skólans er upplýsingamennt kennd í lotum á flestum 

aldursstigum þó að undanskildum sjöunda og níunda bekk en í þeim árgöngum eru 

nemendur í upplýsingamennt í einni kennslustund á viku allt skólaárið. Ekki er um 

sérstakar kennslustundir að ræða í upplýsingamennt í tíunda bekk.  

Áhersla er lögð á að upplýsingamennt styðji við lestrarnám nemenda í upphafi 

skólagöngunnar og að þeir þjálfist í tölvu- upplýsinga- og menningarlæsi. 

Umsjónakennari og bókasafnskennari vinna saman og reyna að samþætta 

upplýsingatækni við aðrar námsgreinar eins og t.d. samfélagsfræði og íslensku. Eftir því 

sem nemendur eldast bætist jafnt og þétt við kunnáttu þeirra og öðlast nemendur á mið- 

og unglingastigi markvissa þjálfun í öllum almennum forritum. Nemendur þjálfast í 

upplýsingaleit, hvort sem er á interneti eða bókum, þeir læra að meta heimildir og 

þjálfast í gagnrýnni hugsun. Í Snælandsskóla er fjölbreytt námsmat eins og 

jafningjamat, leiðsagnarmat, sjálfsmat og verkefnamöppur. Í skólanum er námsmatið 

einstaklingsbundið og er því eðli málsins samhvæmt mjög mismunandi allt eftir þörfum 

hvers og eins (Snælandsskóli, 2012). 

 

Námskrá Kársnesskóla í upplýsingatækni 

Kársnesskóli hefur tekið upp uppeldisstefnuna „Uppeldi til ábyrgðar“ og hefur unnið 

eftir henni síðustu tvö ár. Einkunarorð skólans eru þekking, virðing, ábyrgð og ánægja. 

Samkvæmt skólanámskrá Kársnesskóla er lögð áhersla á að nemendur á yngsta stigi 

nái grunnfærni á tölvur og kunni á ritvinnsluforrit við lok fjórða bekkjar. Einnig eiga 

nemendur að þjálfa fingrasetningu og er hraðritun hluti af námsmati við lok fjórða 

bekkjar. Nemendur í fyrsta og öðrum bekk eru eina kennslustund aðra hverja viku í 

upplýsingatækni en í þriðja og fjórða bekk eru þau eina kennslustund á viku. Í 

skólanámskrá skólans er lögð rík áhersla á samþættingu við aðrar námsgreinar, 

sérstaklega íslensku og stærðfræði í fyrsta og öðrum bekk en meiri áhersla er lögð á 

listgreinar í þriðja og fjórða bekk en einnig samfélagsfræði. Á mið- og unglingastigi eru 

nemendur í einum upplýsingatækni tíma á viku að undanskildum tíunda bekk en þeir 

nemendur eru ekki í skipulögðum upplýsingatæknitímum samkvæmt skólanámskránni. 

Mikil áhersla er lögð á samþættingu við aðrar námsgreinar á öllum stigum. Einnig er 

nokkuð mikil áhersla á fingrasetningu og er færni í henni hluti af námsmati á miðstigi.  

Í skólanámskrá Kársnesskóla fyrir 1. - 4. bekk er einnig að finna sér kafla sem fjallar 

um skólasafnið og er aðaláhersla þar lögð á að nemendur læri að umgangast bækur og 
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bókasafnið af virðingu. Til að auka lesskilning nemenda eru þeir hvattir til að lesa í 

frjálslestrarbókum sem hægt er að fá lánaðar heim. Lesið er fyrir nemendur upp úr 

bókum, kynntir eru fyrir þeim nokkrir rithöfundar sem og munurinn á skráldritum og 

fræðiritum. Nemendur læra einnig meðferð heimilda á skólasafninu (Kársnesskóli, 

2008). 

Til að skoða hvernig staðið er að samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar í 

skólunum þremur var ákveðið að gera litla könnun á meðal kennara skólanna. 

 

Rannsóknaraðferðir 

Þegar tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurningin var skoðuð var ákveðið að 

blandaðar rannsóknaraðferðir þ.e. megindleg og eiginleg rannsókn væri best til þess 

fallin að svara þeim spurningum sem leitast var eftir að fá svör við. Tilgangurinn var að 

skoða eitt bæjarfélag og sjá hvernig skólar þar uppfylli þær kröfur sem aðalnámskrá 

gerir til upplýsingatæknikennslu og samþættingar hennar við aðrar námsgreinar. Fengið 

var leyfi hjá skólunum til að birta niðurstöður rannsóknarinnar undir nafni skólanna. 

Blönduð rannsókn var því gerð í þremur skólum í Kópavogi, Kársnesskóla, Salaskóla 

og Snælandsskóla. Eins og áður sagði var ákveðið að nota bæði megindlegar og 

eigindlegar aðferðir. Megindleg aðferð var notuð til að komast að viðhorfi kennara til 

upplýsingatækni og hversu mikið þeir samþætta í raun upplýsingatækni við aðrar 

námsgreinar. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða námsgreinar væru 

samþættar við upplýsingatækni, hvort um væri að ræða markvissa samvinnu á milli 

kennara varðandi samþættingu og hvort sjá mætti mismunandi áherslur á milli skóla, 

skólastiga eða aldurs kennara. Hentugleikaúrtak var notað og voru rafrænir 

spurningalistar sendir út á alla kennara skólanna þriggja. Eigindleg aðferð var einnig 

notuð og voru tekin viðtöl við þrjá upplýsingatæknikennara, einn í hverjum skóla. 

Tilgangurinn með viðtölunum var meðal annars sá að fá nánari lýsingu á 

samþættingunni til að sjá með hvaða hætti samþættingin væri og einnig til að komast að 

því hvort skólinn hefði mótað stefnu í kennslu upplýsingatækni.  

 

Öflun gagna  

Spurningalistar voru sendir til allra kennara skólanna þriggja. Svörun var ekki nógu góð 

í fyrstu og var send út áminning tveimur vikum síðar sem skilaði töluverðri 
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viðbótarsvörun. Önnur áminning var svo send út fjórum vikum eftir að könnunin var 

fyrst send út. Unnið var að einhverju leyti úr spurningalistunum áður en viðtöl við 

upplýsingatæknikennara voru tekin. Nokkur atriði sem komu fram í könnuninni voru 

notuð til að bæta við þær spurningar sem áður var búið að ákveða að spyrja um í 

viðtölunum. Algjörum trúnaði var heitið og kom ekkert fram í spurningum til 

upplýsingatæknikennaranna sem bent gæti til þess að kennarar innan viðkomandi skóla 

hefðu á einhvern hátt sýnt fram á ákveðnar skoðanir í spurningakönnuninni.  

 

Úrvinnsla gagna og greining 

Þegar unnið var úr spurningalistunum voru skólarnir þrír skoðaðir hver fyrir sig. Svör 

kennaranna voru skoðuð og greind. Svörunum var skipt niður eftir því á hvaða 

aldursstigi kennararnir kenndu. Í ljós kom að í öllum skólunum þremur voru kennarar 

sem kenna á fleiri en einu aldursstigi. Svör þessara kennara voru talin í samræmi við 

það og sem dæmi má nefna þá eru svör þeirra kennara sem kenna á tveimur 

aldursstigum talinn tvisvar þ.e. á báðum stigum sem þeir kenna á. Við úrvinnsluna var 

sjónum sérstaklega beint að því hvort að um markvissa samþættingu væri að ræða. 

Einnig var samvinna kennara skoðuð og borin saman á milli aldursstiga. Niðurstöður úr 

viðtölunum við upplýsingatæknikennarana eru í einum sameiginlegum kafla þar sem 

helstu niðurstöður viðtalanna eru reifaðar.  

 

Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum þriggja rafrænna kannanna sem og 

niðurstöðum úr þremur viðtölum við upplýsingatæknikennara skólanna sem könnunin 

náði til. Fyrst er greint frá niðurstöðum rafrænu kannananna og eru niðurstöður hvers 

skóla fyrir sig útskýrðar sérstaklega. Í lokin er greint frá niðurstöðum úr viðtölunum 

þremur sem tekin voru við kennara í skólunum. 
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Salaskóli 

Um 68% kennara í Salaskóla svöruðu rafrænu könnuninni eða 26 kennarar, fjórir karlar 

og tuttugu og ein kona, einn svarendanna tilgreindi ekki kyn sitt. Þeir skiptust þannig á 

milli aldursstiga: fjórtán kennarar af yngsta stigi, ellefu af miðstigi, tíu af unglingastigi 

en einn kennari tilgreindi ekki á hvaða aldursstigi hann kennir. Sjö kennarar kenna á 

fleiru en einu aldursstigi þar af fimm á þeim öllum. Niðurstöðurnar miðast því við 36 

kennara.  

 

Átján kennarar segjast taka þátt í sérstökum samráðsfundum með öðrum kennurum um 

samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar. Átján kennarar segjast ekki taka 

þátt í slíkum fundum.  

 

 
       

      Mynd 1  

 

Skipting á milli aldursstiga er svohljóðandi: 

Yngsta stig: Níu kennarar taka þátt í samráðsfundum - Fimm kennarar taka ekki þátt í 

slíkum fundum. 

Miðstig: Fjórir kennarar taka þátt í samráðsfundum - Sjö kennarar taka ekki þátt í 

slíkum fundum. 

Unglingastig: Fimm kennarar taka þátt í samráðsfundum - Fimm kennarar taka ekki þátt 

í slíkum fundum. 

Einn kennari sem tilgreindi ekki það aldursstig sem hann kennir á tekur ekki þátt í 

slíkum samráðsfundum . 
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               Mynd 2 – Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að  

    kennarar  á yngsta stigi eru í mestri samvinnu sín á milli um samþættingu við upp-    

                  lýsingatækni en kennarar  á miðstigi minnstu.  

 

Þegar samvinna almennra kennara við upplýsingatæknikennara skólans var skoðuð kom 

í ljós að tuttugu og tveir kennarar segjast vera í samstarfi við hann en fjórtán segjast 

ekki vera í samstarfi. 

 
 

                 Mynd 3 

 

Skipting á milli aldursstiga er svohljóðandi: 

Yngsta stig: Tíu kennarar eru í samstarfi - Fjórir kennarar eru ekki í samstarfi. 

Miðstig: Sex kennarar eru í samstarfi - Fimm kennarar eru ekki í samstarfi. 

Unglingastig: Sex kennarar eru í samstarfi - Fjórir kennarar eru ekki í samstarfi.       

Einn kennari sem ekki tilgreindi það aldursstig sem hann kennir á er ekki í samstarfi við 

upplýsingatæknikennara. 
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   Mynd 4 – Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að 

                 kennarar á yngsta stigi eru í mestri samvinnu við upplýsingatæknikennara skólans. 

 

Þegar svör við spurningunni um það hvort kennarar samþætti upplýsingatækni við aðrar 

námsgreinar voru skoðuð kom í ljós að tuttugu og þrír kennarar samþætta 

upplýsingatækni við aðrar námsgreinar en þrettán kennarar gera það ekki.  

 

 
 

        Mynd 5 

 

Skipting á milli aldursstiga er svohljóðandi: 

Yngsta stig: Níu kennarar samþætta - Fimm kennarar samþætta ekki. 

Miðstig: Átta kennarar samþætta - Þrír kennarar samþætta ekki. 

Unglingastig: Sjö kennarar samþætta - Þrír kennarar samþætta ekki. 

Einn kennari sem ekki tilgreindi það aldursstig sem hann kennir á samþættir ekki. 



27 

 
 

       Mynd 6 – Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að  

                     samþætting er nokkuð svipuð á milli aldursstiga. 

 

Þegar svör kennaranna voru skoðuð má sjá að fimmtán kennarar samþætta 

upplýsingatækni við stærðfræði, þrettán við íslensku, tíu við erlend tungumál, sex við 

samfélagsfræði en samþætting við aðrar greinar er minni. Tveir kennarar sem svöruðu 

spurningunni hvort þeir samþættu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar játandi 

tilgreindu ekki hvaða greinar þeir samþættu. 

 

 
 

       Mynd 7 – Sýnir fjórar námsgreinar sem mest eru samþættar í Salaskóla 
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Samþættingin skiptist þannig á milli aldursstiga: 

Yngsta stig:  

Átta kennarar samþætta upplýsingatækni við stærðfræði. 

Sex kennarar samþætta upplýsingatækni við íslensku. 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við erlend tungumál. 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við náttúrufræði. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við lestur, samfélagsfræði, þemaverkefni og 

myndlist. 

 

Miðstig: 

Fjórir kennarar samþætta upplýsingatækni við íslensku. 

Fjórir kennarar samþætta upplýsingatækni við samfélagsfræði. 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við stærðfræði. 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við erlend tungumál. 

Einn kennari samþættir upplýsingatæni við lifsleikni, náttúrufræði, þemaverkefni og 

myndlist. 

 

Unglingastig: 

Fimm kennarar samþætta upplýsingatækni við erlend tungumál. 

Fjórir kennarar samþætta upplýsingatækni við stærðfræði. 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við íslensku. 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við náttúrufræði. 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við þemaverkefni. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við samfélagsfræði og myndlist 
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Snælandsskóli 

Í rafrænu könnuninni sem gerð var í Snælandsskóla svöruðu 23 kennarar, einn karl og 

tuttugu og tvær konur, eða um 69% af kennurum skólans. Þeir skiptust þannig á milli 

stiga: sjö kennarar af yngsta stigi, fimm af miðstigi og tólf af unglingastigi. Þrír 

kennarar kenna á fleiri en einu stigi og einn af þeim á öllum þremur stigunum. 

Niðurstöðurnar miðast því við 27 kennara.  

 

Sex kennarar sem svöruðu segjast taka þátt í sérstökum samráðsfundum með öðrum 

kennurum um samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar en tuttugu kennarar 

segjast ekki fara á slíka fundi, einn kennari svarar ekki þessari spurningu.  

 

 
 

                 Mynd 8 

 

Skipting á milli aldursstiga er svohljóðandi: 

Yngsta stig: Tveir kennarar taka þátt í samráðsfundum - Fimm kennarar taka ekki þátt í 

slíkum fundum. 

Miðstig: Enginn af þeim fimm kennurum sem svöruðu tekur þátt í samráðsfundum. 

Unglingastig: Tveir kennarar taka þátt í samráðsfundum - Níu kennarar taka ekki þátt í 

slíkum fundum - Einn kennari svarar ekki spurningunni. 

Af þeim þremur kennurum sem ekki tilgreina á hvaða stigi þeir kenna segjast tveir taka 

þátt í samráðsfundum en einn ekki. 
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        Mynd 9 - Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að 

                      almennt er ekki mikið um samvinnu á milli kennara um samþættingu við upplýsingatækni. 

 

Þegar samvinna almennra kennara við upplýsingatæknikennara skólans var skoðuð kom 

í ljós að ellefu kennarar segjast vera í samstarfi við hann en sextán kennarar segjast ekki 

vera í samstarfi.  

 
 

        Mynd 10 

Skiptingin á milli aldursstiga er svohljóðandi: 

Yngsta stig: Þrír kennarar eru í samstarfi við upplýsingatæknikennara - fjórir kennarar 

eru ekki í samstarfi við upplýsingatæknikennara. 

Miðstig: Einn kennari er í samstarfi - Fjórir kennarar eru ekki í samstarfi. 

Unglingastig: Sex kennarar eru í samstarfi - Sex kennarar eru ekki í samstarfi. 

Af þeim kennurum sem ekki tilgreindu á hvaða stigi þeir kenndu er einn í samstarfi en 

tveir ekki.  
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        Mynd 11 - Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að 

                      mest er samvinnan við upplýsingatæknikennara á unglingastigi en minnst á yngsta stigi. 

 

Þegar svör við spurningunni um það hvort kennarar samþætti upplýsingatækni við aðrar 

námsgreinar voru skoðuð kom í ljós að tuttugu og tveir kennarar samþætta upplýsinga-

tækni við aðrar námsgreinar en fimm kennarar gera það ekki.  

 
 

        Mynd 12 

Skipting á milli aldursstiga er svohljóðandi : 

Yngsta stig: Sex kennarar samþætta - Einn kennari samþættir ekki. 

Miðstig: Þrír kennarar samþætta - Tveir kennarar samþætta ekki. 

Unglingastig: Ellefu kennarar samþætta - Einn kennari samþættir ekki. 

Af þeim þremur kennurum sem tilgreindu ekki á hvaða námstigi þeir kenna voru tveir 

sem samþætta en einn ekki.  
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  Mynd 13 - Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að 

                samþætting við uppýsingatækni er nokkuð mikil en þó sýnu minnst á miðstigi. 

 

Þegar svör kennaranna voru skoðuð má sjá að níu kennarar samþætta upplýsingatækni 

við samfélagsfræði, sex kennarar samþætta við stærðfræði, fimm við íslensku en 

samþætting við aðrar greinar er minni. Tveir kennarar sem svöruðu spurningunni hvort 

þeir samþættu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar játandi tilgreindu ekki hvaða 

greinar þeir samþættu. 

 
 

                Mynd 14 – Sýnir þrjár námsgreinar sem mest eru samþættar í Snælandsskóla 

 

 

 

 

 



33 

Samþættingin skiptist þannig á milli aldursstiga: 

Yngsta stig:  

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við stærðfræði. 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við samfélagsfræði. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við íslensku, náttúrufræði, bókasafn, textíl og 

myndmennt. 

 

Miðstig: 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við samfélagsfræði. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við stærðfræði, bókasafn,  

textíl og myndmennt. 

 

Unglingastig: 

Fimm kennarar samþætta upplýsingatækni við samfélagsfræði. 

Fjórir kennarar samþætta upplýsingatækni við íslensku. 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við stærðfræði. 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við erlend tungumál. 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við líffræði. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við eðlisfræði, lífsleikni, bókasafn, textíl og 

myndmennt. 
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Kársnesskóli 

Í rafrænu könnuninni sem gerð var í Kársnesskóla svöruðu 25 kennarar, allt konur eða 

um 67% af kennurum skólans. Þeir skiptust þannig á milli aldursstiga: níu kennarar af 

yngsta stigi, átta af miðstigi og níu af unglingastigi. Þrír kennarar kenna á tveimur 

aldursstigum. Niðurstöðurnar miðast því við 28 kennara.  

 

Fimm kennarar sem svöruðu segjast taka þátt í sérstökum samráðsfundum með öðrum 

kennurum um samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar en 23 kennarar 

segjast ekki taka þátt í slíkum fundum.  

 
 

        Mynd 15 

 

Skipting á milli aldursstiga er svohljóðandi: 

Yngsta stig: Átta kennarar taka ekki þátt í samráðsfundum - Einn kennari tekur þátt í 

slíkum fundum. 

Miðstig: Fjórir kennarar taka ekki þátt í samráðsfundum - Fjórir kennarar taka þátt í 

slíkum fundum. 

Unglingastig: Enginn af þeim níu kennurum sem svöruðu taka þátt í samráðsfundum 

um upplýsingatækni. 

Þeir kennarar sem ekki tilgreindu á hvaða stigi þeir kenndu taka hvorugir þátt í 

samráðsfundum um samþættingu við upplýsingatækni. 
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        Mynd 16 - Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að 

                      kennarar á unglingastigi eru ekki í neinni samvinnu um samþættingu við upplýsinga- 

                      tækni en kennarar á miðstigi eru í mestu samstarfi. 

 

Þegar samvinna almennra kennara við upplýsingatæknikennara skólans var skoðuð kom 

í ljós að tuttugu og tveir kennarar segjast vera í samstarfi við hann en sex kennarar 

segjast ekki vera í samstarfi.  

 
 

                    Mynd 17 

Skiptingin á milli aldursstiga er svohljóðandi: 

Yngsta stig: Átta kennarar eru í samstarfi við upplýsingatæknikennara - Einn kennari er 

ekki í samstarfi við upplýsingatæknikennara. 

Miðstig: Sex kennarar eru í samstarfi við upplýsingatæknikennara - Tveir kennarar eru 

ekki í samstarfi. 

Unglingastig: Sex kennarar eru í samstarfi - þrír kennarar eru ekki í samstarfi. 
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Þeir tveir kennarar sem ekki tilgreindu á hvaða aldursstigi þeir kenndu eru báðir í 

samstarfi við upplýsingatæknikennarann. 

 
 

         Mynd 18 - Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir að  

                       mikið er um samstarf kennara við upplýsingatæknikennara en þó mest á yngsta stigi. 

 

Þegar svör við spurningunni um það hvort kennarar samþætti upplýsingatækni við aðrar 

námsgreinar voru skoðuð kom í ljós að tuttugu og tveir kennarar samþætta upplýsinga-

tækni við aðrar námsgreinar en sex kennarar gera það ekki.  

 
 

                 Mynd 19 

Skipting á milli aldursstiga er svohljóðandi : 

Yngsta stig: Átta kennarar samþætta - Einn kennari samþættir ekki. 

Miðstig: Sex kennarar samþætta - Tveir kennarar samþætta ekki. 

Unglingastig: Sex kennarar samþætta - Þrír kennarar samþætta ekki. 

Þeir tveir kennarar sem ekki tilgreindu á hvaða stigi þeir kenndu samþætta báðir. 
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        Mynd 20 - Sýnir í prósentum hvernig svörin skiptast á milli aldursstiga. Þetta sýnir  

        almennt mikla samþættingu en sýnu mest á yngsta stigi. 

  

Þegar svör kennaranna voru skoðuð má sjá að tólf kennarar samþætta upplýsingatækni 

við samfélagsfæði, tólf við íslensku, sjö við stærðfræði, fjórir við ensku en samþætting 

við aðrar greinar er minni. Þrír kennarar sem svöruðu spurningunni hvort þeir samþættu 

upplýsingatækni við aðrar námsgreinar játandi tilgreindu ekki hvaða greinar þeir 

samþættu. 

 
 

        Mynd 21 – Sýnir fjórar námsgreinar sem mest eru samþættar í Kársnesskóla 
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Samþættingin skiptist þannig á milli aldursstiga: 

Yngsta stig:  

Sex kennarar samþætta upplýsingatækni við samfélagsfræði. 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við íslensku. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við byrjendalæsi, ensku, textíl og föndur fyrir 

jól. 

 

Miðstig: 

Fjórir kennarar samþætta upplýsingatækni við samfélagsfræði. 

Fjórir kennarar samþætta upplýsingatækni við íslensku. 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við stærðfræði. 

Tveir kennara samþætta upplýsingatækni við ensku. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við náttúrufræði  

 

Unglingastig: 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við stærðfræði. 

Þrír kennarar samþætta upplýsingatækni við íslensku 

Tveir kennarar samþætta upplýsingatækni við ensku. 

Einn kennari samþættir upplýsingatækni við samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni.  

 

Tveir kennarar sem ekki tilgreindu á hvaða aldursstigi þeir kenna samþætta við 

samfélagsfræði, náttúrfræði, landafræði, stærðfræði, íslensku, byjendalæsi, ensku, 

dönsku, textílmennt, smíði  

 

Ein opin spurning var í spurningakönnuninni og verður svörum úr henni gerð skil hér í 

næsta kafla þar sem niðurstöður úr viðtölunum við upplýsingatæknikennarana eru 

skoðuð.  
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Viðtöl við upplýsingatæknikennara í skólunum þremur 

Tekin voru viðtöl við þrjá upplýsingatæknikennara, einn úr hverjum skóla og verða 

niðurstöður þeirra fléttaðar saman hér í þessum kafla sem og niðurstöður úr opnu 

spurningunni sem var í spurningakönnunni. 

Í opnu spurningunni voru nokkrir kennarar í hverjum skóla sem skráðu eitthvað í þann 

reit. Svörin sem komu úr þeim lið voru öll mjög svipuð og á þá leið að tækjabúnaður í 

skólunum væri bágborinn. Einnig voru nokkrir kennarar sem töluðu um mikilvægi 

samráðsfunda. Hér má sjá nokkur svör kennara: 

 

 Kennari 1 

“Sem almennur bekkjarkennari get ég ekki unnið með upplýsingatækni hvenær 

sem er. Inni í minni stofu er ein tölva (sem er líka vinnutækið mitt) og þá getur 

einungis einn nemandi unnið í einu eða ég þarf að fara með allan bekkinn í 

tölvustofu eða á bókasafnið og þar verða nemendur að vinna saman í tölvum því 

þær eru ekki nógu margar ef bekkirnir eru stórir. Svo er búnaðurinn oft hægur og 

mikill tími fer í bið og ýmsar uppákomur sem erfitt er að greiða úr á staðnum 

svo maður gefst stundum upp á þessu.” 

  

 Kennari 2 

 “Tölvukostur skólans er mjög fátæklegur og aðgengi nemenda að tölvum er 

mjög lítið. Tölvurnar eru gamlar og hægar og mörg forrit ekki í boði. 

Einnig held ég að kennarar kunni oft ekki mikið á upplýsingatæknina og þá er 

erfitt að nota hana í kennslu.” 

  

 Kennari 3 

“Ég tel að stokka þurfi upp skipulag á tölvu- og upplýsingatæknikennslu hér í 

skólanum. Ég hef áhuga á þessum málefnum en tækjakostur og endurmenntun 

og námskeið í þessum efnum eru af skornum skammti.” 
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Kennari 4 

 “Tel þessa samráðsfundi mikilvæga. Ættum að koma okkur upp banka á netinu 

þar sem kennarar geta farið inn og skoðað hvað er hægt að gera í þeirra fagi í 

samþættingu við upplýs.mennt. t.d. Allt fyrir Stærðfræði, getur kennarinn nýtt 

sér eitthvað, hann myndi þá skoða það og kalla upplýs. kennarann til og funda.” 

 

Þessar niðurstöður eru í takt við það sem kom út úr viðtölunum við upplýsinga-

tæknikennara skólanna þriggja.  

 

Aðbúnaður í skólunum er mismunandi. Í Snælandsskóla er eitt tölvuver með 28 tölvum. 

Þar er hægt að skipta stofunni í tvennt með tjaldi. Þar eru einnig átta fartölvur sem verið 

var að taka í notkun og er ekki komin reynsla á það hvernig þær nýtast við kennsluna. 

Kárnsnesskóli er með þrjú tölvuver í tveimur byggingum, tvær stofur með 17 tölvum í 

hvorri og svo 10 tölvur í bókasafni. Salaskóli er með tvö tölvuver með 15 tölvum annars 

vegar og 21 tölvu hinsvegar, þar fyrir utan eru fimm fartölvur til á bókasafni. Þegar 

fjölda tækja er deilt upp í fjölda nemenda í skólunum kemur í ljós að 10-12 nemendur 

eru um hverja tölvu. 

Kársnesskóli og Snælandsskóli eru með fasta upplýsingatæknitíma inni á 

stundatöflum nemenda. Þar er ýmist kennt í lotum eða hefðbundnum tímum einu sinni í 

viku eða í tvöföldum tímum aðra hverja viku. Í þessum skólum eru þrír til fjórir 

upplýsingatæknikennarar í hvorum skóla. Í hvorugum skólanum er um mikið samstarf á 

milli þessara kennara að ræða og er ekki mikið um að þeir skipuleggi verkefnin sem 

lögð eru fyrir nemendur í sameiningu. 

Í Salaskóla er annað fyrirkomulag og eru nemendur þar ekki í föstum 

upplýsingatæknitímum, heldur fara almennir kennarar með nemendur í upplýsingaver 

eftir þörfum. Þar er einn sérmenntaður upplýsingatæknikennari sem heldur utan um 

kennsluna og styður almenna kennara eins og þurfa þykir. Upplýsingatæknikennarinn 

hefur yfirumsjón með kennslunni en kennir sjálfur mest á yngsta stigi.  

Snælandsskóli og Salaskóli eru að vinna að þróunarverkefnum í upplýsingatækni. 

Snælandsskóli er nýkominn með fartölvur og ætlar að prófa sig áfram með þær. Einnig 

er komið þráðlaust net í skólann og á að prófa að leyfa nemendum að nota sín eigin tæki 

þar. Salaskóli er að vinna þróunarverkefni þar sem spjaldtölvur eru notaðar að mestu í 
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kennslu yngri barna og í sérkennslu, en þó einnig aðeins á mið- og unglingastigi. Þar er 

einnig nýbúið að setja upp þráðlausa nettengingu. 

Allir skólarnir eru með sérstaka stefnu í upplýsingamennt sem byggir á aðalnámskrá. 

Þeir leggja allir áherslu á að kenna nemendum sínum á forritin word, exel og 

powerpoint sem og fingrasetningu þó að áhersla á hana sé aðeins misjöfn eftir skólum. 

Allir skólarnir hafa verið með einhverja forritunarkennslu. Einn skólinn hefur lagt 

áherslu á netöryggi, google drive og samfélagsmiðla á elsta stigi meðan annar skóli 

hefur verið með stuttmyndagerð í vali á elsta stigi. Tveir af skólunum hafa verið með 

verkefni í photostory og comic life og allir skólarnir kenna yngstu nemendum sínum á 

teikniforrit.  

Í Kársnesskóla var sett upp tölvunámskeið fyrir eldri borgara þar sem nemendur í 8. 

og 9. bekk hafa kennt þeim á tölvupóst, facebook og fleira allt eftir óskum nemendanna 

(eldri borgaranna). Kennslan fer þannig fram að tveir nemendur kenna einum eldri 

borgara og hefur þetta gefist einstaklega vel og eru allir mjög ánægðir með útkomuna 

hvort sem um er að ræða unga nemendur eða eldri borgara. 

Í einum skólanum er tölvustofan ekki mikið nýtt fyrir utan skipulagða tíma í 

kennslustofunni. Gamlar og úr sér gengnar tölvur eru helsta ástæða þess að tölvustofan 

er ekki fulllnýtt. Langur tími fer í að ræsa tölvurnar og ýmis vandamál koma upp sem 

hægt er að rekja til lélegs tækjabúnaðar svo að kennarar gefast hreinlega upp og finnst 

illa farið með tímann þegar farið er í tölvustofuna. Í hinum tveimur skólunum eru 

tölvustofurnar ágætlega nýttar þó að einhverja lausa tíma sé að finna í stundatöflum 

þeirra. 

Í viðtölunum kom fram að almennir kennarar eru misjafnlega tölvufærir, hafa ólíkan 

grunn og mismikinn áhuga á upplýsingatækni og því sem henni fylgir. Þetta hamlar oft 

á tíðum samþættingunni. Einnig kom fram að almennir kennarar hafa hreinlega ekki 

mikinn tíma til að fylgjast með nýjungum á sviði upplýsingatækni.  

Allir skólarnir eru með skólanámskrá inni á heimasíðum skólanna þar sem fram 

kemur hvaða færniþætti á að leggja áherslur á í viðkomandi skólum. Í þeim öllum er að 

finna markmið um að upplýsingatækni skuli samþætt öðrum námgreinum. 

Með nýrri skólastefnu Kópavogsbæjar í upplýsingatækni kemur fram að skólar eiga 

að geta valið sér hvernig tæki þeir vilja, hvort sem það eru sjaldtölvur, fartölvur eða 

borðtölvur. Allir skólarnir þurfa því að móta sér stefnu um það hvernig 

upplýsingatæknikennslunni á að vera háttað innan skólans til að geta ákveðið hvernig 



42 

tæki þeir vilja fá. Einnig kemur fram í stefnunni að halda eigi reglulega fundi með 

fulltrúum skólanna varðandi upplýsingatæknikennsluna. Ef þessir fundir verða að 

veruleika ætti að vera kominn góður samstarfsvettvangur fyrir skólanna og kennara 

þeirra til að vinna saman og læra hver af öðrum.  

 

Umræða 

Tilgangurinn með spurningakönnuninni var að skoða hvort og hvernig samþættingu 

almennra námsgreina við upplýsingatækni væri háttað í þremur skólum í Kópavogi. 

Einnig var skoðað hvaða námsgreinar væru samþættar við upplýsingatækni og með 

hvaða hætti það væri gert.  

Þegar niðurstöðurnar úr skólunum eru bornar saman má segja að almennt sé ekki 

mikið um samráð á milli almennra kennara um samþættingu við upplýsingatækni. Í 

Kársnesskóla voru það einungis 18% kennara sem fara á samráðsfundi með öðrum 

kennurum vegna samþættingar upplýsingatækni við aðrar námsgreinar. Í Snælandsskóla 

voru það 22% og í Salaskóla 50%.  

Samráðsfundir eru mikilvægir og skiptir þá ekki máli á hvaða sviði skólastarfsins um 

er að ræða. Því er ljóst að ef vel á að takast til við samþættingu er mikilvægt að halda 

samráðsfundi reglulega. Þannig er hægt að gera samþættinguna mun markvissari en ella. 

Þegar kennarar sem kenna á sama aldursstigi hittast á fundum fá þeir tækifæri til að 

ræða saman um hugmyndir sínar og mögulegar útfærslur á samþættingunni. Þar geta 

þeir sagt hver öðrum frá því sem vel hefur tekist og betrumbætt það sem ekki hefur 

tekist nógu vel. Einnig geta þeir kallað til sérfræðing á sviði upplýsingatækni þegar 

þurfa þykir (Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002, 

bls. 15). 

 Þegar samráð við upplýsingatæknikennara er skoðað virðist það vera nokkuð 

mismunandi eftir skólum. Minnst er það í Snælandsskóla eða um 40% á móti 61 % í 

Salaskóla og 79% í Kársnesskóla.  

Samráð við upplýsingatæknikennara hlýtur að vera mikilvægur þáttur í því að ná 

fram markvissri og góðri samþættingu. Upplýsingatæknikennarinn er sérfræðingur sem 

ætti að geta miðlað af þekkingu sinni til almennra kennara. Í mörgum tilfellum treysta 

almennir kennarar sér ekki vel til að nota tölvutæknina á fjölbreyttan hátt og því er 

mikilvægt að styðja þá eins og hægt er (Zimmermann, 2006, bls. 243 ).  
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Þegar kemur að samþættingunni sjálfri virðast skólarnir komnir nokkuð vel á veg 

með hana því að 79% kennara í Kársnesskóla samþætta upplýsingatækni við aðrar 

námsgreinar, 81% í Snælandsskóla og 64% í Salaskóla.  

Það má því segja að skólarnir virðast allir samþætta almennar námsgreinar nokkuð 

mikið við upplýsingatækni en af viðtölum við kennara skólanna má þó álykta að þær 

leiðir sem farnar eru í samþættingunni séu oft á tíðum frekar einhæfar. Mikið virðist 

vera um vinnu í word, exel og power point en lítið um annars konar samþættingu þó að 

vissulega sé hún til staðar að einhverju leyti í öllum skólunum þó mismikil sé.  

Um þetta hefur verið fjallað í rannsóknum þar sem miklar líkur eru leiddar að því að 

þó að kennarar samþætti almennar námsgreinar við upplýsingatækni sé um að ræða 

gamlar kennsluaðferðir og lítið gert til að nýta þá fjölbreytni í kennsluháttum sem 

upplýsingatæknin hefur upp á að bjóða (Demetriadis o.fl., 2003, bls 29 -31). Mikið er 

um einföld verkefni sem unnin eru í word og minna um stuttmyndagerð, hljóðupptökur, 

vefsíðugerð og fleiri þessháttar verkefni þar sem sköpunarþátturinn fær að njóta sín. 

Þegar litið er á þær greinar sem eru hvað mest samþættar við upplýsingatækni má sjá að 

samfélagsfræði, stærðfræði og íslenska eru þær greinar sem oftast eru nefndar þó að 

flestar námsgreinar séu einhverntíman nefndar.  

Þegar markmið aðalnámskrár í upplýsinga- og tæknimennt er skoðuð má sjá að ekki 

uppfylla skólarnir þrír sem hér um ræðir alla þá þætti sem þar eru tilgreindir. Mjög lítið 

eða ekkert fer fyrir margmiðlunarverkefnum svo sem vefsmíðum, myndvinnslu, 

hljóðvinnslu og gerð myndbanda. 

Þegar fjöldi nemenda á hverja tölvu er skoðaður kemur í ljós að hann er langt yfir 

viðmiðunarmörkum Kópavogsbæjar. Í Stefnu Kópavogsbæjar í upplýsingatækni í 

grunnskólum stendur að fimm nemendur eigi að vera um hverja tölvu en í skólunum 

þremur eru á bilinu 10-12 nemendur um hverja tölvu (Kópavogur.is, 2013). 

Skipulag kennslunar í skólunum er mismunandi. Salaskóli er með einn 

upplýsingatæknikennara sem hefur yfirumsjón með allri upplýsingatæknikennslu í 

skólanum en hinir skólarnir hafa það ekki. Með þetta í huga hefði mátt áætla að 

samvinna kennara í Salaskóla við upplýsingatæknikennara skólans væri best af 

skólunum þremur en sú var ekki raunin. Þar kom Kársnesskóli best út með 79% en 

Salaskóli var einungis með 61% jákvæðra svara.  

Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður könnunarinnar yfir á aðra skóla í Kópavogi eða 

annars staðar þó að hún gefi ágæta mynd af því hvernig málum er háttað í skólunum 
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þremur sem um ræðir. Spurningalistarnir sem sendir voru út hefðu mátt vera aðeins 

ítarlegri. Það hefði verið gott að fá svör við því hvaða greinar kennararnir sem svöruðu 

kenna. Einnig hefði verið betra að biðja þá um að svara einu sinni fyrir hvert aldursstig 

sem þeir kenna á. Nokkrir kennarar kenna á fleiri en einu stigi og voru svör þeirra talin 

tvisvar til þrisvar eftir því á hvað mörgum aldursstigum þeir kenna. Þetta kann að 

skekkja niðurstöður könnunarinnar eitthvað.  

Skólarnir þrír ættu samt sem áður að geta nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar á 

einhvern hátt. Sérstaklega þegar litið er til þess að lítið virðist vera um samráð og 

samstarf kennara þegar kemur að samþættingu almennra námsgreina við 

upplýsingatækni. Allir skólarnir þrír geta bætt sig þar og með því gert samþættingu við 

upplýsingatækni markvissari upp alla skólagönguna. Salaskóli er með einn 

upplýsingatæknikennara sem hefur yfirumsjón með allri upplýsingatæknikennslu í 

skólanum en bæði Kársnesskóla og Snælandsskóla vantar slíkan kennara. 

 

Tillögur til úrbóta 

Þegar saga upplýsingatækni eða upplýsingamenntar er skoðuð má sjá að ekki er um 

langa sögu að ræða. Upplýsingatækni var fyrst nefnd í aðalnámskrá árið 1989 og ljóst 

að þó að einungis tæp 25 ár séu síðan hefur mjög margt breyst á þessum árum. 

Tækninni fleygir hratt fram og nær ógjörningur er að fylgjast með öllu því sem er að 

gerast í tækniheiminum í dag. Almennir kennarar hafa lítinn tíma aflögu þegar þeir hafa 

sinnt sínum daglegu störfum og ekki hægt að ætlast til að þeir nái að fylgjast með og 

læra á allt það nýjasta hverju sinni. Mikilvægt er því fyrir hvern skóla að hafa yfir að 

ráða einum og helst tveimur sérfræðingum á sviði upplýsingatækni sem bæði hefðu tíma 

til að fylgjast með nýjungum sem og miðla þeim til almennra kennara.  

Það er svo ótalmargt sem hægt er að gera til að auka fjölbreytni í kennsluháttum. Að 

gera námið áhugaverðara fyrir nemendur hlýtur að vera keppikefli allra kennara og er 

samþætting upplýsingatækni við almennar námsgreinar kjörinn vettvangur til þess. Nú á 

tímum þegar ungir sem aldnir eru flestir nettengdir meirihluta dagsins er tækifæri til að 

nýta tæknina til góðs. Nemendur eru fljótir að tileinka sér nýja hluti og ljóst að þeir eru 

margir hverjir mun lengra komnir en kennarar þeirra þegar kemur að tækninni.  

Kennarar þurfa að tileinka sér þá hugsun að það sé í lagi að kunna ekki allt, það er 

bara ekki hægt. Kennarar eiga að nýta sér kunnáttu nemenda sinna og láta þá hjálpa sér 



45 

að hjálpa öðrum. Kennarar hafa reynsluna umfram nemendur sína og geta nýtt hana til 

að hjálpa nemendum að leita leiða við úrlausn verkefna.  

Eins og fram kemur hér að ofan þá virðast nemendur skólanna þriggja litla sem enga 

kennslu fá í vefsmíðum, myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda. Það er 

auðveldlega hægt að koma þessum þáttum inn í kennsluna og sem dæmi má nefna þá 

hefur Langholtsskóli í Reykjavík sérhæft sig svolítið í þeim efnum. Þar búa nemendur 

til stuttmyndir á hverju ári frá og með fimmta bekk, setja inn hljóð og leika. Þetta er 

samþætt hinum ýmsu námsgreinum eins og til dæmis íslensku, tónmennt, 

samfélagsfræði og landafræði svo eitthvað sé nefnt. Þegar nemendur gera stuttmynd 

kynnast þeir heimi tæknibrellna og verða um leið meðvitaðri um það að ekki er allt sem 

sýnist í heimi kvikmyndanna. Stuttmyndagerð er því góð aðferð til að kenna miðlalæsi.  

Samkvæmt aðalnámskrá eiga nemendur sem útskrifast úr grunnskóla að hafa öðlast 

færni í vefsíðugerð. Auðvelt er að samþætta vefsíðugerð á fjölbreyttan hátt við hinar 

ýmsu námsgreinar. Má þar nefna samfélagsfræði, landafræði, íslensku og í raun hvað 

sem er. Gott dæmi um þetta er úr Hlíðaskóla en þar gera nemendur eigin heimasíður um 

norðurlöndin. Einnig getur ein bekkjardeild gert sameiginlega heimasíðu um eitthvert 

afmarkað efni.  

Eitt af því sem fram kemur í skólastefnu Kópavogsbæjar er það að nemendur eigi að 

geta nýtt eigin tæki í skólanum. Farsímaeign nemenda er alltaf að aukast og um að gera 

að nýta hana. Hægt er að útfæra skemmtilega og fræðandi ratleiki á netinu sem sendir 

eru í síma nemenda. Nemendur vinna nokkrir saman í hópum þannig að ekki er 

nauðsynlegt að allir eigi slík tæki. Nemendur fá skilaboð í símann með spurningum sem 

þeir þurfa að svara til að komast áfram á næstu spurningu.  

Hljóðvinnsla býður einnig upp á skemmtilega samþættingu við ýmsar námsgreinar eins 

og til dæmis, ensku, dönsku og íslensku. Nemendur gætu útbúið leikþætti og tekið upp 

útvarpsleikrit.  

Einn af þeim þáttum sem talað er um hér að ofan og talið er að skipti miklu máli 

varðandi innleiðingu upplýsingatækni og samþættingu hennar við almennar námsgreinar 

er sjálfstraust kennara. Ég hef þá trú að með því að hafa tvo til þrjá sérfræðinga á sviði 

upplýsingatækni og miðlunar í hverjum skóla sé hægt að auka fjölbreytileika og gæði 

samþættingar við aðrar námsgreinar töluvert. Hlutverk sérfræðinganna yrði margþætt. 

Þeir hefðu einhverja kennsluskyldu, myndu fylgjast með þróun upplýsingatæknikennslu 

og vinna náið með almennum kennurum að skipulagi samþættingar við sem flestar 
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námsgreinar. Einnig myndu þeir í samvinnu við aðra kennara marka stefnu skólans í 

upplýsingamennt og samþættingu hennar við aðrar námsgreinar. Sérfræðingarnir myndu 

stöðugt miðla því nýjasta til almennra kennara og styðja þá í kennslu eftir þörfum hvers 

og eins. Ég tel að með þessu sé hægt að auka hlut upplýsingatækni í almennum 

námsgreinum og mun meiri líkur eru á að heildstæð og markviss samþætting við 

upplýsingatækni fari fram í skólunum.  

 

Lokaorð 

Í raun kviknaði hugmyndin að þessari ritgerð strax eftir fyrsta vettvangsnámið mitt. 

Eftir að hafa hugsað um efni hennar í svefni og vöku geri ég mér betur grein fyrir þeim 

óteljandi möguleikum sem samþætting upplýsingatækni við aðrar námsgreinar býður 

upp á.    

    Ef litið er á niðurstöður  rannsóknarinnar ættu skólarnir þrír að geta nýtt sér þær að 

einhverju leyti. Niðurstöður hennar gefa ágæta mynd af því hvernig samvinnan og 

samþættingin er innan skólanna.  Fleiri skólar ættu jafnvel að geta nýtt sér niðurstöður 

hennar varðandi samvinnu og samráð á milli kennara. Nokkrar kennsluhugmyndir koma 

fram í ritgerðinni og ættu þær að geta nýst öllum sem áhuga hafa á fjölbreytni í 

skólastarfi.  

    Að skrifa þessa ritgerð var bæði skemmtilegt og fræðandi og ljóst að efni hennar er 

hvergi nærri tæmandi. Tækniframfarir eru örar og nær ógjörningur er að fylgjast með 

öllum nýjungum á sviði upplýsingatækni í dag. Með því að hafa einn til tvo 

upplýsingatæknisérfræðinga í hverjum skóla, sem meðal annars hafa það hlutverk að 

fylgjast með nýjungum á sviðinu eru mun meiri líkur á því að skólinn í heild sinni nái 

að tileinka sér nýja tækni og fylgja eftir nýjum stefnum í upplýsingatækni. 
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