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Ágrip 
Tölvur og ýmis nettengd tæki sem veita aðgang að gífurlega magni upplýsinga eru 

notuð í sífellt auknum mæli í samfélaginu. Þróunin hefur áhrif á skólakerfi nútímans, 

kennarinn er ekki lengur helsti miðlari þekkingar í skólastofunni heldur leiðbeinandi 

sem aðstoðar nemendur í þekkingarleit. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 birtist ný 

menntastefna í samræmi við lög um framhaldsskóla frá 2008 og boðar hún skipulags-

breytingar í takt við nútímatækni og áskoranir á upplýsingaöld. Í ritgerðinni er fjallað 

um áhrif upplýsingasamfélagsins og almennrar tækninotkunar á síðustu árum á nám og 

kennslu. Sjónum er sérstaklega beint að námsgreininni íslensku í framhaldsskólum, sem 

hefur sérstöðu því viðfangsefni hennar, móðurmálið, tengist öðrum námsgreinum sem 

og sjálfsmynd nemenda. Henni er auk þess ætlað yfirgripsmikið hlutverk í 

menningarmótun nemenda. Í ritgerðinni er rætt um þetta hlutverk íslenskukennslu og 

leitast við að svara því hvaða áhrif tækniframfarir nútímans og ný menntastefna hefur á 

kennslu íslensku í framhaldsskólum. Fjallað er um námsaðferðir og kennsluhætti, en 

einnig inntak námsins og námsefni í ljósi upplýsinga- og samskiptatækni. Þá er fjallað 

um helstu áskoranir kennara og kennaramenntunar á upplýsingaöld. 

Til þess að markmið íslenskunáms um læsi, tjáningu og málfærni nemenda til 

virkrar samfélagsþátttöku náist þarf íslenskukennsla að vera heildstæð og námsþættir 

hennar að tengjast innbyrðis á skýran hátt. Á upplýsingaöld fer málnotkun fram í víðara 

samhengi en áður og þarf umfjöllun um mál og málnotkun í íslenskukennslu að taka 

mið af því. Auk þess þarf að leggja áherslu á læsi í víðum skilningi. Upplýsingaflæði er 

stöðugt í nútímanum í gegnum fjölbreytt tæki og miðla og þurfa nemendur að læra að 

velja úr og leggja mat á gildi og áreiðanleika upplýsinga á gagnrýninn hátt. 

Á breytingatímum þarf að huga að hlutverki og menntun kennara og faglegu 

samstarfi þeirra á milli. Ný tækni skapar tækifæri í stafrænni námsefnisgerð og 

kennsluháttum þar sem áhersla er lögð á hæfni og virka þátttöku hvers nemanda. Til að 

grípa þau tækifæri þarf notkun tækninnar í skólastarfi að vera innbyggð í menntun allra 

kennara en þrátt fyrir lengingu kennaranáms virðist skorta meiri hagnýtan undirbúning. 

Koma þarf á auknu þverfaglegu samstarfi milli kennara til dæmis með því að notast við 

upplýsinga- og samskiptatækni. Ný aðalnámskrá boðar breytingar á skólastarfi í takt við 

nútímann og aukið samstarf milli námsgreina með samfaglegum grunnþáttum en til að 

breyta skólastarfi á róttækan hátt þarf samvinnu og sameiginlegan vilja kennara. 
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Abstract 

In today´s world, computers and other widely used devices with Internet access give 

access to a vast amount of information. This development calls for changes to our 

education system. The teacher is no longer the conveyer of knowledge in the classroom 

but an adviser on the students’ quest for knowledge. In the National Curriculum Guide 

for Upper Secondary Schools from 2011 a new policy for education appears on the 

basis of new legislation for that school level from 2008. The Curriculum offers the 

possibility for reform in the Upper Secondary Schools in accordance to the challenges 

of a digital world. 

This paper deals with the influence of information technology and its use in the 

past years on learning and teaching. It focuses on the subject of Icelandic in Upper 

Secondary Schools and its special status as a mother-tongue subject, which makes it 

relevant to all other subjects as well as to the student’s personal identity. The mother-

tongue subject also has an extensive role in a student’s Bildung. This role is under 

consideration in this paper in light of technical development as well as the new 

educational policy. Learning and teaching methods are taken into consideration as well 

as the syllabus and teaching materials in light of information- and communication 

technology. Finally, the challenges that teachers, and teachers’ education, face in the 

Age of Information are taken into consideration. 

The subject of Icelandic is relevant to literacy, creative expression and language 

skills and the ultimate goal is to encourage students’ active participation in a democratic 

society. To achieve this, the teaching of Icelandic has to be considered as a whole, with 

all its segments in liaison with one another in a concise manner. The use of language 

changes and broadens with information technology, such as social media, and this new 

role of language should be considered rather than shunned in teaching. Literacy in a 

broad sense of the word is of great importance, including critical literacy and the ability 

to consider and weigh information in a critical manner.  

In times of educational reform, the roles of teachers as well as teachers’ education 

and teacher collaboration have to be taken into account. New technology offers new 

opportunities for digital textbooks and teaching methods in which student participation 

is encouraged. This must be included in the education of teachers, which, in spite of 

having been extended, seems to be lacking in the field of practical training. Teacher 
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collaboration has to become inter-disciplinary to deal with the fundamental pillars of 

education that are the basis of the new National Curriculum Guide. The only way to 

change education is with widespread collaboration, a firm sense of purpose and 

collective will. 
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1. Inngangur 
Á undanförnum árum hafa orðið miklar tækniframfarir í samfélaginu sem sett hafa mark 

sitt á líf og starf fólks. Tölvur og ýmis stafræn tæki eru notuð í sívaxandi mæli til 

tjáskipta, upplýsingaleitar, lestrar og þar fram eftir götunum. Tæki hafa að miklu leyti 

leyst af hólmi símaskrár, kort, bréfapóst og að nokkru leyti bækur. Tölvunotkun er 

sérlega útbreidd á Íslandi en samkvæmt tölum Hagstofunnar var aðgangur að tölvum og 

neti á 96,7% íslenskra heimila árið 2013 (Hagstofa Íslands 2013). Aðgengi að Netinu er 

ekki einungis bundið við tölvur og þráðlausa nettengingu heldur fer það að talsverðum 

hluta fram í gegnum handhægari tæki eins og farsíma og spjaldtölvur, en með 3G og 4G 

nettengingum er hægt að komast á Netið nánast hvar og hvenær sem er. Stór hluti 

þátttakenda þessa vel tengda samfélags eru nemendur og kennarar sem eru ekkert 

undanskildir þeirri tækniþróun sem á sér stað og teygir anga sína inn í skóla og 

skólastarf. Ný tækni hefur áhrif á skólakerfi nútímans og breytir að mörgu leyti 

hlutverki nemenda og kennara. Kennarinn er ekki lengur helsti miðlari þekkingar í 

skólastofunni heldur leiðbeinandi sem aðstoðar nemendur í þekkingarleit. Nemendur 

verða virkir þátttakendur og bera ábyrgð á eigin námi. Þessi áhersla á virkni nemenda í 

náminu er sjáanleg í nýrri menntastefnu yfirvalda sem birtist í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla frá 2011, en hún kom út í kjölfar laga um framhaldsskóla frá 2008. Um 

þessar mundir er verið að innleiða námskrána í skólunum og skapar hún möguleika á 

ýmsum skipulagsbreytingum í takt við þarfir nútímans og áskoranir framtíðar. 

Íslenska er ein þriggja kjarnagreina framhaldsskólans samkvæmt námskránni og 

skipar þar mikilvægan sess. Hún er rótgróin og íhaldssöm námsgrein sem allir 

nemendur framhaldsskóla fara í gegnum. Auk þess er henni ætlað víðtækt hlutverk sem 

tengist menningu, tungumáli og bókmenntum, ritun, lesskilningi, tjáningu og framsögn. 

Námsgreininni er ætlað að þjálfa nemendur í ýmiss konar leikni eins og „að draga 

saman og nýta á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns 

heimildum, hvort sem er í ræðu eða riti, og meta áreiðanleika þeirra“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011:93). Í nútímanum fer upplýsingaleit og gagnaöflun nemenda að 

miklu leyti fram á Netinu þar sem upplýsingar eru aðgengilegar hvar og hvenær sem er. 

Það kallar á mikilvægi læsis í víðum skilningi sem felst meðal annars í að kenna 

nemendum að vera gagnrýnir á upplýsingar en eitt af markmiðum skólans er að taka 

þátt í að móta gagnrýna sýn nemenda á heiminn. Kennarar þurfa því að að vinna saman 
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þvert á námsgreinar til að sinna þeim samfaglegu grunnþáttum menntunar sem 

aðalnámskrá boðar. 

Hér er fjallað um notkun upplýsingatækni í skólastarfi og þau áhrif sem hún hefur 

haft á nám og kennslu á síðustu árum. Íslenskukennsla í framhaldsskólum er í forgrunni 

og er sjónum beint að inntaki námsins en jafnframt því hvernig tæknin hefur áhrif á 

kennslu, kennsluhætti, námsaðferðir og námsefni. Spurningar sem leitast verður við að 

svara eru þessar: Hvaða hlutverk er íslenskukennslu í framhaldsskólum ætlað og hvaða 

áhrif hafa tækniframfarir nútímans og ný menntastefna á kennslu greinarinnar? Hvaða 

áhrif hefur upplýsinga- og samskiptatækni á skólastarf og hverju breytir tæknin 

varðandi námsgögn og námsaðferðir nemenda? Hverjar eru helstu áskoranir kennara 

upplýsingaöld? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla með inngangi og lokaorðum. Í öðrum kafla er fjallað 

um mikilvægt hlutverk námsgreinarinnar íslensku í námi framhaldsskólanema og áhrif 

tækniframfara nútímans og nýrrar menntastefnu á námið. Notkun tölvu- og 

upplýsingatækni í skólum kallar á margs konar námsgögn á rafrænu formi og um það er 

fjallað í þriðja kafla. Í fjórða kafla eru kennslu- og námsaðferðir á upplýsingaöld teknar 

til umfjöllunar og í fimmta kafla ritgerðarinnar er rætt um áskoranir sem kennarar 

nútímans þurfa að glíma við. 
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2. Íslenskukennsla í framhaldsskólum nútímans 
Íslenska er rótgróin námsgrein sem fjallar um ýmsar hliðar íslenskrar tungu, bókmennta 

og menningar. Í íslenskukennslu í framhaldsskólum eiga sér stað fyrstu og jafnvel einu 

kynni sumra nemenda af bókmenntum á borð við lengri Íslendingasögur, Snorra-Eddu 

og Eddukvæði, svo fátt eitt sé nefnt. Allir sem fara í framhaldsskóla á Íslandi þurfa að 

taka áfanga í íslensku og það eru því margir sem hafa skoðanir á því hvað skuli kenna. 

Rótgrónum, íhaldssömum og stórum námsgreinum er oft erfiðara að breyta en öðrum og 

því er forvitnilegt að skoða námsgreinina íslensku sérstaklega í umfjöllun um skólakerfi 

framtíðar, nýja kennsluhætti og notkun upplýsingatækni í námi og kennslu. Í þessum 

kafla er fjallað um það hlutverk sem íslenskukennslu í framhaldsskólum er ætlað og þau 

áhrif sem tækniframfarir nútímans og ný menntastefna hafa á nám og kennslu 

greinarinnar. 

 

2.1 Móðurmálskennsla og menningarmótun 

Íslenskukennslu í framhaldsskólum er ætlað víðtækt þverfaglegt hlutverk. Námsgreinin 

nær yfir vítt svið sem tengist menningu, tungumáli og bókmenntum, ásamt því að þjálfa 

ritun og margs konar textasmíð, lesskilning, tjáningu og framsögn. Íslenskukennsla 

fjallar um tungumálið en er þó ekki skipulögð sem tungumálakennsla í sama skilningi 

og kennsla erlendra mála þar sem nemendur eru að tileinka sér tungumálið á 

meðvitaðan hátt. Íslenskukennsla er í grunninn móðurmálskennsla og gert er ráð fyrir að 

nemendur búi yfir mikilli færni í tungumálinu sjálfu, þeir kunna málið, tala það 

reiprennandi og eru því ekki að læra tungumálið sjálft heldur ýmislegt um málið og 

einingar þess, form og virkni. Baldur Ragnarsson segir að námsgrein sem snýst um 

tungumálið hafi nokkra sérstöðu því „[m]ál er atferli“ (Baldur Ragnarsson 1977:15). 

Hann líkir hlutverki móðurmálskennara við starf íþróttakennarans, því þótt það sé gott 

og gilt að kenna nemendum ýmislegt um íþróttir eykur það ekki fimi nemenda í 

íþróttum. Á sama hátt getur verið gagnlegt að læra um málið, en það eykur ekki málfimi 

nemenda, heldur „lærum við að tala og rita móðurmálið með því að nota það daglega í 

fullu samhengi og við margbreytilegar aðstæður“ (sama heimild:16). 

Móðurmálskennslan hverfist um viðfangsefni sem nemendur nota til að viðhalda 

félagslegum tengslum við annað fólk, tjá hugsanir sínar, langanir og þrár og tengist þess 
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vegna sjálfsmynd nemenda. Hún getur ekki verið einskorðuð við þekkingu og hæfni á 

afmörkuðum fræðasviðum eins og til dæmis bókmenntum og málfræði, því henni er 

einnig ætlað víðtækt menningar- og félagslegt hlutverk. Eins og með flestar 

námsgreinar framhaldsskólans er kennsla í móðurmáli byggð að nokkru leyti á 

akademískum fræðigreinum en hún hefur líka sterk tengsl við „félagslegar, 

menningarlegar og þjóðlegar hefðir og gildi“1 (Lea 2012:5). Norska fræðikonan Kjersti 

Lea, sem gert hefur rannsókn á starfi og starfsupplifun sjö íslenskukennara í 

framhaldsskólum, tengir móðurmálskennslu við það sem hún kallar Bildung sem er 

nokkurs konar sambland þroska, menntunar og mótunar og verður hér á eftir kallað 

menningarmótun.2  

Samkvæmt lögum er hlutverk framhaldsskólans meðal annars að „stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda“, „efla siðferðisvitund“ þeirra og „víðsýni“ og „kenna 

þeim að njóta menningarlegra verðmæta“ (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Menningarmótun er í beinum tengslum við þetta lögbundna hlutverk framhaldsskólans 

og í hæfniviðmiðum fyrir íslenskunám í framhaldsskólum birtast svipaðar 

menningarlegar skírskotanir. Í aðalnámskrá eru markmið íslenskunámsins tíunduð í 

hæfniviðmiðum sem samanstanda af þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur skulu búa 

yfir við námslok (sjá Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:91-93). Nokkur 

hæfniviðmiðanna gefa sérstaklega til kynna hið víðtæka menningarlega hlutverk 

greinarinnar. Við lok námsins eiga nemendur til að mynda að „skilja [...] 

menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli“, „átta sig á samfélagslegum skírskotunum“ og 

„sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi 

sínum, umfjöllun og verkum“ (sama heimild:93). Þessi markmið má öll tengja við 

menningarmótun. 

Síðasta aðalnámskrá sem gerð var sérstaklega fyrir íslenskukennslu í 

framhaldsskólum kom út árið 1999. Þar er fjallað um þetta menningarmótunarhlutverk 

greinarinnar: 
  

Mikilvægt er að framhaldsskólanemendur öðlist skilning á sögulegu, menningarlegu og 
félagslegu gildi máls og bókmennta. Þeir þurfa að átta sig á eðli móðurmálsins og 

                                                
1 Þýðing mín. 
2 Það er ekki til hugtak á íslensku yfir þá merkingu sem Lea leggur í hugtakið Bildung (Lea 2012:9). Hér 
verður það þýtt sem menningarmótun því það nær að einhverju leyti utan um þá merkingu sem Lea tengir 
við Bildung, sem sagt mótun einstaklings í samfélagi við aðra; í raun það að komast til einhvers þroska, 
vits og virðingar í samfélagi (sjá Lea 2012:8). 
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lögmálum og fræðast um málnotkun í fjölmiðlum. Mikilvægt er að nemendur nái góðri 
færni á öllum sviðum málnotkunar, bæði í ræðu og riti, geti tjáð skoðanir, hugmyndir og 
tilfinningar og öðlist traust á eigin málnotkun (Aðalnámskrá framhaldsskóla. Íslenska 
1999:7). 

 

Einn kennaranna sem Kjersti Lea ræddi við í rannsókn sinni talaði um mikilvægi þess 

að nemendur lærðu að tjá sig og velja máli sínu snið eftir aðstæðum en það væri 

spurning um sjálfsvirðingu, til að tekið væri mark á þeim. Þetta er bæði hluti af 

menningarmótun og undirbúningi nemenda fyrir lífið (Lea 2012:8-9). Baldur 

Ragnarsson tekur í sama streng þegar hann segir að 

 
mikilvægur þáttur uppeldis og menntunar í skólum sé að þroska með nemendum meiri 
hæfni til samskipta við aðra nemendur og treysta þannig þann félagslega grundvöll sem 
samfélagið hvílir á. Slík hæfni felur í sér að geta tjáð sig skilmerkilega í ræðu og riti svo og 
að geta skilið og gagnrýnt af viti mælt og ritað mál. Til þess að svo megi verða þarf 
markvíst, lifandi nám þar sem málþjálfun, merkingarfræðsla, rökfræðsla og 
bókmenntalestur sameinast að einu marki (Baldur Ragnarsson 1977:25). 

 

Í námskránni frá 1999 birtist stefna menntayfirvalda um heildstæða íslenskukennslu þar 

sem lögð er áhersla á innbyrðis tengsl allra námsþátta. Tuttugu árum áður fjallaði 

Baldur Ragnarsson um svipaðar hugmyndir og lagði áherslu á mikilvægi heildstæðrar 

kennslu móðurmáls enda hætt við að hver þáttur rofni „úr tengslum við heildarveruleik 

málsins“ þegar kennslunni er skipt upp í afmarkaða þætti (Baldur Ragnarsson 1977:30). 

Þó sé í lagi að gera það upp að vissu marki til hagræðingar „ef mönnum daprast ekki 

heildarsýn“ (sama heimild:30). Slík hagræðing birtist í námskránni frá 1999 þar sem 

náminu er skipt í sex námsþætti – lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, 

bókmenntir og málfræði – sem eiga að „tengjast og skarast og fléttast saman í eina 

heild“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla. Íslenska 1999:8). Samkvæmt úttekt sem mennta- 

og menningarmálaráðuneytið lét gera á íslenskukennslu í átta framhaldsskólum árið 

2011 fá námsþættirnir bókmenntir, málfræði og ritun mest pláss í íslenskukennslu og 

þar kemur einnig fram að „hæpið“ sé að segja að áhersla hafi verið á heildstæða 

íslenskukennslu (Svanhildur Kr. Sverrisdóttur, Ragnheiður Margrét Guðmundsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir 2011:3). Þegar úttektin var gerð störfuðu skólarnir enn eftir 

aðalnámskrám frá 1999 (íslenska) og 2004 (almennur hluti).3 

                                                
3 Úttektin náði ekki til allra framhaldsskóla landsins og því e.t.v. erfitt að alhæfa út frá henni en hún gefur 
þó ákveðnar hugmyndir um íslenskukennslu á þessu skólastigi. Þegar úttektin var gerð var sérstök 
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Í nýju námskránni frá 2011 er ekki lengur rætt um heildstæða íslenskukennslu. 

Þau markmið sem lýst er í hæfniviðmiðum er ætlað að þjálfa nemendur í sömu eða 

svipuðum þáttum og markmið námskrárinnar frá 1999 því enn er áhersla lögð á ritun 

(ritgerðarsmíð og textagerð ýmiss konar), bókmenntir, lestur bókmennta og 

bókmenntahugtök, málfræði og málfræðihugtök, framsögn og tjáningu auk þeirra 

menningarlegu þátta sem þegar eru nefndir (sjá Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:91-

93). Hins vegar leggur þessi námskrá ekki fram sérstök markmið fyrir hvern áfanga og 

er að því leyti sveigjanlegri en forverar hennar. 

Aðalnámskráin frá 2011 er sú fyrsta sem kemur út eftir að ný lög um 

framhaldsskóla voru samþykkt árið 2008 og boðar nýja menntastefnu yfirvalda sem 

felur í sér ýmsa möguleika til breytinga á skólastarfi. Hún er að mörgu leyti ólík fyrri 

námskrám en í henni er gengið út frá sex grunnþáttum menntunar sem allt námið á að 

hverfast um. Grunnþættirnir eru jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, 

læsi og sköpun. Þeim er ætlað að „halda utan um markmið skólakerfisins í heild“ (sama 

heimild:16). Þeir eru allir tengdir innbyrðis þó að hver og einn hafi sín sérkenni en í 

þeim felast gildi sem nemendur þurfa að öðlast í almennri menntun til að verða virkir og 

gagnrýnir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi (sama heimild:14-15). 

Í námskránni er íslenskukennslu í framhaldsskólum enn ætlað margslungið, 

þverfaglegt hlutverk sem felst í samspili fjölbreyttra námsþátta. Að auki eiga 

grunnþættirnir að fléttast inn í allt nám framhaldsskólanema, en þeir eru „dæmigerðir 

samfaglegir þættir“ (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2013:5). 

Grunnþættirnir, ásamt lykilhæfni eiga að vera „burðarstoð í [...] námi og kennslu allra 

námsáfanga“ og stuðla þannig að sameiginlegum markmiðum skólans en lykilhæfnin á 

að „tengja grunnþættina við markmið um hæfni nemenda að loknu námi“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011:31). Lykilhæfnin er á níu sviðum, þar af einu sem er um „læsi, 

tjáningu og samskipti á íslensku“ (sama heimild:2011:35) og nær til námsgreinarinnar 

íslensku en jafnframt námsins í heild sinni, sem fer að mestu leyti fram á íslensku. 

Íslenska er því viðfangsefni flestra kennara, ekki einungis þeirra sem kenna íslensku, þó 

að í íslenskuáföngum öðlist nemendur færni sem beita má í öðrum fögum til að leysa 

                                                                                                                                          
námskrá fyrir íslensku frá 1999 enn í gildi þar sem fjallað er um markmið íslenskunámsins og 
viðfangsefni hvers áfanga sem aðalnámskráin frá 2011 gerir ekki. Nýja námskráin kom til tals í viðtölum 
við kennara og stjórnendur en hún var þá ekki komin í gildi. Þegar þetta er ritað hefur hún þó ekki verið 
tekin í gagnið alls staðar en stefnt er að því að innleiðingu hennar verði að mestu lokið í öllum 
framhaldsskólum haustið 2015 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013). 
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önnur verkefni. Þótt grunnþátturinn læsi tengist öllum greinum hefur hann þó sérstaka 

tengingu við íslensku sem hverfist að mörgu leyti um texta og textaskilning. Leggja þarf 

áherslu á lesskilning og læsi í víðri merkingu orðsins,4 til dæmis túlkun og greiningu 

fjölbreyttra texta og tals til að þeir öðlist merkingu, svo nemendur geti öðlast þá hæfni 

að „átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum“ 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:93). Lestur fjölbreyttra texta eflir lesskilning 

nemenda sem og færni þeirra í ýmiss konar ritun sem nemendur þurfa að stunda í öllu 

námi. Áherslu þarf að leggja á bæði form, byggingu og inntak texta og sama má segja 

um talað mál, sem einnig þarf að vanda og velja snið við hæfi. Miðlun texta og ábyrgð á 

eigin orðum er einnig mikilvægur hluti þessa. Í dag getur hver sem er birt texta, myndir 

og myndbönd á Netinu, og slíku frelsi fylgir mikil ábyrgð. Þess vegna er áhersla á 

málsnið og hvað hentar að segja eða sýna við hvert tækifæri þýðingarmikil og ætti að 

tengja allri umfjöllun um notkun tungumálsins. 

Íslenska fær mest vægi allra greina miðað við aðalnámskrá, en hún er ein þriggja 

kjarnagreina framhaldsskólans ásamt ensku og stærðfræði. Gerð er krafa um fleiri 

einingar á hærra hæfniþrepi í íslensku en í hinum kjarnagreinunum, en til að ná 

stúdentsprófi þarf nemandi að ljúka að lágmarki tuttugu framhaldsskólaeiningum5 í 

íslensku, þar af tíu á þriðja hæfniþrepi en í ensku og stærðfræði er ekki gerð krafa um 

hæfni á þriðja þrepi (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:53). Íslensku er með þessu gert 

hærra undir höfði en öðrum greinum, enda eitt af lögbundnum hlutverkum 

framhaldsskólans að „efla færni nemenda í íslensku máli“ (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). 

Vegna þessa mikilvæga hlutverks er þörf á að einblína ekki um of á einn námsþátt 

á kostnað annarra í íslenskukennslu. Svo virðist þó sem að í íslenskukennslu sé 

ákveðnum fræðigreinum gert töluvert hærra undir höfði en öðrum. Í framhaldsskólum 

hafa bókmenntir og jafnvel bókmenntafræði hlotið sérstakan heiðurssess og markmið 

íslenskunáms virðist jafnvel stundum vera að gera nemendur að bókmenntafræðingum. 
                                                
4 Það eru ekki allir á sammála hinni víðtæku skilgreiningu aðalnámskrárinnar á læsi. Kristján Jóhann 
Jónsson heldur því t.d. fram að ekki sé hægt að setja samasemmerki milli læsis, sem samkvæmt 
aðalnámskrá virðist helst fela í sér að skilja allt sem skilið verður að hans mati, og þess sem á ensku 
kallast literacy. Læsi hafi aðra þrengri merkingu – að geta lesið og vera læs – og að nota það sem þýðingu 
á literacy „breiðir [...] hulu yfir þau flóknu verkefni sem kennarar standa frammi fyrir“ (Kristján Jóhann 
Jónsson 2013:13). 
5 Framhaldsskólaeining eða feining kemur í stað eldra einingakerfis og er miðað við vinnuframlag 
nemenda innan og utan kennslustunda þar sem „[h]ver eining samsvarar u.þ.b. þriggja daga vinnu 
nemenda (6-8 klst/dag)“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:7). 
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Það brýtur í bága við hið víðtæka hlutverk sem íslenskunni er ætlað. Bókmenntir eru 

nefndar í fjórum af sex kjarnaáföngum aðalnámskrárinnar frá 19996 en aðeins einn 

hefur málfræði í titli sínum (ÍSL202 Bókmenntir og málfræði). ÍSL212 fjallar um mál- 

og menningarsögu og ÍSL303 og 403 um bókmenntir og tungumál tiltekins tímabils. 

Áfangar sem fjalla um aðra þætti eins og félagsleg málvísindi (ÍSL623) og tjáningu og 

samskipti (TJÁ 102) eru skilgreindir sem valáfangar (Aðalnámskrá framhaldsskóla. 

Íslenska 1999:16). Úttekt mennta- og menningarmálaráðuneytisins á íslenskukennslu 

frá 2011 gefur til kynna að námsþættirnir hlustun og áhorf og talað mál og framsögn séu 

vanræktir. Hlustun og áhorfi virðist lítið sinnt og þótt oft sé gefið færi á umræðum í 

tímum séu þær ekki miklar og nemendur fái ekki þjálfun í framsögn og tali. Þá bendir 

úttektin til að málfræðikennsla byggist á afmörkuðum hugtakaskilgreiningum án 

mikillar tengingar við aðra þætti (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl. 2011:25). 

Markmiðið á auðvitað ekki að vera að gera nemendur að málfræðingum frekar en 

bókmenntafræðingum en þekking á málkerfinu og málfræði tungumálsins er mikilvæg 

til að geta skrifað góðan texta, þekking á setningafræði til að geta byggt textann vel upp 

og ríkulegur orðaforði er mikilvægur til að gefa textanum blæ við hæfi. Þessi atriði þarf 

að tengja við aðra námsþætti. Úttektin bendir til þess að íslenskukennsla sé ekki 

heildstæð og ýmsir þættir sem mikilvægir eru til menningarmótunar, eins og tjáning og 

notkun tungumálsins til að orða hugsanir sínar, séu vanræktir í kennslunni. Í staðinn er 

áherslan á afmarkaðar fræðigreinar. 

Hina skörpu skiptingu námsþátta sem hér hefur verið bent á má að nokkru leyti 

skýra með bakgrunni íslenskukennara í framhaldsskólum og sambandi 

námsgreinarinnar íslensku í framhaldsskólum og fræðigreinarinnar íslensku í háskóla 

(Lea 2012:7). Flestir sem kenna íslensku á framhaldsskólastigi ljúka B.A. námi í 

íslenskum fræðum við Háskóla Íslands, þar sem þeir öðlast fræðilega þekkingu á 

ýmsum hliðum bókmennta og málvísinda. Námið er akademískt og gengur út á 

fræðastörf og rannsóknir en ekki kennslufræði greinarinnar. Námið er því ekki skipulagt 

frá grunni sérstaklega með framtíðarkennara í huga, heldur fer kennslufræðilegur 

undirbúningur fram að loknu grunnnámi. Þeir sem hefja kennslu í íslensku á 

                                                
6 Kjarnaáfanganir sex eru ÍSL 102 Læsi, ritun og tjáning, ÍSL 202 Bókmenntir og málfræði, ÍSL 212 Mál- 
og menningarsaga, ÍSL 303 Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta, ÍSL 403 Bókmenntir og 
tungumál frá siðaskiptum til 1900 og ÍSL 503 Bókmenntir frá 1900 (Aðalnámskrá framhaldsskóla. 
Íslenska 1999). 
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framhaldsskólastigi eru því í grunninn með fræðilegan, akademískan undirbúning í 

bókmenntum og málfræði, sem hlýtur að hafa áhrif á það hvernig íslenska er kennd í 

framhaldsskólunum. 

Í áðurnefndri rannsókn skoðar Kjersti Lea þekkingu og menntun íslenskukennara 

og hvernig kennararnir takast á við margbreytileikann sem felst í móðurmálskennslu. Út 

úr svörum kennaranna dregur Lea fram nokkur meginatriði í sýn þeirra á starfið. Þeir 

telja starf sitt sem móðurmálskennarar ekki einungis fela í sér að kynna þær akademísku 

námsgreinar sem tengjast háskólanámi í greininni heldur líka ýmsa mótunarþætti eins 

og að þjálfa læsi og munnlega tjáningu, þá hæfni sem liggi til grundvallar því að 

einstaklingar verði virkir þjóðfélagsþegnar. Kennararnir virðast telja að vinna nemenda í 

tengslum við námsefnið, sem felst meðal annars í umræðum og samvinnuverkefnum, 

geti stuðlað að félagslegum þroska þeirra og siðferðiskennd, sem er mikilvægt fyrir 

þátttöku í samfélaginu og menningarmótun. Þá er móðurmálið nátengt sjálfsmynd 

nemenda sem og þjóðfélagslegum, menningarlegum og jafnvel einstaklingsgildum og 

fjallar námið því óhjákvæmilega oft um þemu sem snerta einkalíf nemenda (Lea 

2012:12-13). 

Starf íslenskukennaranna felst í flóknu samspili margra þátta, fræðilegra, 

menningarlegra og ekki síst siðferðislegra og áskoranirnar eru margar. Lea segir 

mikilvægt fyrir kennara að þróa með sér faglega vitund sem felur í sér að vera vakandi 

fyrir hlutdeild siðferðislegra þátta í kennslunni. Slíka ígrundun segir Lea að megi greina 

hjá kennurunum sem hún ræðir við, en það sé hins vegar ekki gert á meðvitaðan hátt eða 

með faglegum orðaforða. Kennararnir noti fagorð í umræðum um akademískar hliðar 

greinarinnar, til dæmis bókmenntasögu, en þegar þeir leggja mat á starf sitt noti þeir 

ekki faglegan orðaforða. Þeir fjalla því ekki um starfið með faglega studdum rökum 

heldur lýsa þeir persónulegri upplifun sinni. Lea segir þetta stafa af því að kennararnir 

vinni lítið saman og þess vegna spili fagleg orðræða minna hlutverk í faglegri mótun 

kennaranna, auk þess að fagþekking sé einstaklingsbundin en ekki sameiginleg meðal 

kennaranna (Lea 2012:19). Þess vegna er þróun hins siðferðislega hluta starfsins 

tilviljun háð og einstaklingsbundin. Lea segir mikilvægt að gera móðurmálskennarana 

meðvitaða um gildi þess að geta ígrundað starf sitt með öðrum og stuðla þannig að 

fagþekkingu (Lea 2012:20). Það er þó hefð fyrir því að kennarar eigi samstarf við aðra 

kennara sömu greinar (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 
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2013:17). Til að mynda er oft sama kennsluáætlun og lokapróf í sömu áföngum innan 

sama skóla þótt kennarar fari ýmsar leiðir að markinu. En samkvæmt hugmyndum Leu 

þarf markvissari faglega ígrundun meðal kennara og þannig gæti hið mikilvæga 

menningarmótunarhlutverk greinarinnar fengið meira rými í stað áherslu á afmarkaðar 

fræðigreinar. 

Markmið íslenskukennslu ætti ekki að vera að gera nemendur að sérfræðingum í 

þeim fræðigreinum sem búa að baki námsþáttum íslenskunnar, heldur að kynna þeim 

námsþættina í samhengi við hvern annan svo þeir fái heildstæða sýn á námið og nokkur 

menningarmótun eigi sér stað. Menntunarfrömuðurinn Ken Robinson hefur bent á að 

ástæða þess að hlutverk almennrar menntunar virðist stundum vera að gera nemendur að 

sérfræðingum í hverju fagi sé sú að skólakerfið er byggt að fyrirmynd háskóla og til 

þess ætlað að undirbúa nemendur fyrir akademískt nám í háskólum. Akademískum 

fögum er því gert hærra undir höfði en öðrum, til dæmis skapandi greinum. Þetta telur 

Robinson ekki vænlegt, enda er lokamarkmið skólans varla það að gera alla nemendur 

að fræðimönnum, þar sem þeir hæfustu geti orðið háskólaprófessorar (Robinson 2006). 

Öllu heldur ætti námið að stefna að því að sérhver nemandi fái sem best að nýta og 

rækta hæfileika sína og skapa þannig fjölbreytta einstaklinga sem saman munu takast á 

við framtíðaráskoranir. 

 

2.2 Upplýsingatækni í aðalnámskrám 

Samfara tölvuvæðingu og seinna netnotkun hafa menntayfirvöld á Íslandi unnið að 

stefnumótun varðandi notkun upplýsingatækni í skólum. Árið 1996 gaf 

Menntamálaráðuneytið út ritið Í krafti upplýsinga þar sem stefna um nýtingu 

upplýsingatækni var sett fram. Þótti mikilvægt að þróun upplýsingatækni færi fram á 

sviðum menntamála enda stæði „upplýsingasamfélagið á brauðfótum“ án stuðnings við 

það í menntakerfinu sem „öll þróun byggir á“ (Menntamálaráðuneytið 1996). Í 

aðalnámskrám framhaldsskóla 1999, 2004 og 2011 er gert ráð fyrir að upplýsingatækni 

skipi stóran sess í skólastarfi. Í almennum hluta aðalnámskrárinnar frá árinu 1999 segir 

að upplýsingatækni hafi „skapað nýjar og spennandi forsendur fyrir öflun og miðlun 

þekkingar“, að nýta skuli tæknina „í þágu nemenda“, gera hana „að verkfæri í öllum 

námsgreinum“ auk þess að „búa nemendur undir það að nýta sér tæknina og laga sig að 

breytingum á henni síðar á ævinni“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla. Almennur hluti 
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1999:15-16). 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2004 er orðalagið nánast það sama og í 

námskránni frá 1999, en því bætt við að skólar „skulu stefna að því að […] leita 

árangursríkra leiða til þess að [upplýsingatækni] nýtist nemendum í námi“ 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla. Almennur hluti 2004:10). Áherslan liggur í því að 

nemendur eigi að tileinka sér notkun upplýsingatækni því hún muni nýtast þeim síðar á 

ævinni í frekara námi og starfi. Þetta er raunsætt markmið og eðlileg krafa um menntun 

í samfélagi sem er og hefur á undanförnum árum tekið fljótt upp tækninýjungar. Vert er 

þó að velta fyrir sér hvort upplýsingatækni hafi raunverulega orðið virkt „verkfæri í 

öllum námsgreinum.“ 

Í námskránni frá 2011 er fjallað um upplýsingatækni í tengslum við grunnþáttinn 

læsi: „Læsi á upplýsingar tekur m.a. til upplýsingatækni þar sem mikilvægt er að allir 

geti aflað gagna, flokkað, unnið úr, notað og miðlað upplýsingum á gagnrýninn og 

skapandi hátt“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:36). Á tímum þar sem flæði 

upplýsinga er nánast óstöðvandi er mikilvægt að leggja áherslu á það að þjálfa 

nemendur í að velja úr upplýsingum á gagnrýninn hátt og trúa ekki á allt í blindni. 

Upplýsingalæsi7 er nátengt gagnrýninni hugsun en hún hefur lengi verið lykilatriði í 

menntun á Vesturlöndum (Þorsteinn Helgason 2011:3). Þjálfun og efling gagnrýninnar 

hugsunar er jafnframt eitt af lögbundnum hlutverkum framhaldsskólans (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Grunnþættir menntunar taka sérstakt mið af þessu, því í 

námskránni segir til að mynda að allir „grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni 

hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011:16). Það rímar vel við lögskipað hlutverk framhaldsskólans að 

„stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi“ 

(Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Mikilvægt er að þekkja vel og geta tileinkað sér 

nýjustu tækni sem hönnuð er til þess að auðvelda miðlun, upplýsingaleit, samskipti og 

                                                
7 Í upplýsingalæsi felst „að staðsetja, nálgast, meta, skipuleggja og nota upplýsingar á skilvirkan hátt“ 
(Þórdís T. Þórarinsdóttir 2008:107). Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er hugtakið notað en ekki 
skilgreint nánar. Í stefnu Menntamálaráðuneytisins um upplýsingatækni í menntun, menningu og 
vísindum frá 2005 er hugtakið skilgreint sem „færni í að nýta sér tölvur og upplýsingatækni til að afla sér 
upplýsinga og þekkingar sem og getu til að vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt“ 
(Menntamálaráðuneytið 2005:11). 
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viðskipti og þar með þátttöku í upplýsingasamfélaginu, en eitt af hlutverkum 

framhaldsskólans er að undirbúa nemendur undir það að verða virkir þjóðfélagsþegnar 

sem „gegna sérhæfðum störfum“ (sama heimild). 

Námskráin fjallar líka um upplýsingatækni í tengslum við læsi á íslensku sem í 

„auðveldar virk samskipti í félagslegu, menningarlegu og tæknilegu samhengi á Íslandi“ 

og „höfðar til þess að hver einstaklingur hafi hæfni til að skynja og skilja umhverfi sitt 

og samfélag á gagnrýninn hátt og taka þátt í að móta það“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011:35). Á upplýsingaöld herja stærri málsvæði auðvitað á tungumál 

smáþjóða eins og íslensku og því ástæða til að leggja áherslu á notkun íslensku ekki 

einungis í hefðbundnum félagslegum samskiptum og samfélagsmótun heldur líka 

tæknilegum samskiptum. 

Grunnþátturinn sköpun er nátengdur því að öðlast færni í sjálfstæðum 

vinnubrögðum, þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, gagnrýnu hugarfari og læsi á aðstæður en 

segja má að hann tengist hinum grunnþáttunum sterkum böndum. Um grunnþáttinn 

sköpun segir: 

 
Í sköpuninni felst hagnýting hugmynda og mótun viðhorfa, gildismats og hæfni. 
Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast oft af sköpunargleði, frumkvæði og 
frumleika. […] Sköpun snýst ekki eingöngu um nýtt og frumlegt heldur og hagnýtingu þess 
sem fyrir er. Hún snýst þannig um lausnir viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:22). 

 

Grunnþátturinn sköpun og það sem í honum felst er lykilatriði þegar kemur að nýtingu 

upplýsingatækni í námi og starfi. Tæknin kemur ekki endilega og leysir allt sem fyrir er 

af hólmi heldur tekur hún þátt í að hagnýta það. Tæknin þarf þó ekki að gera það betur 

sem þegar er gert vel enda stuðlar það í raun ekki að neinum breytingum (sjá Elsu 

Sigríði Jónsdóttur 2011:12-13). Fjármagnsskortur kemur ef til vill í veg fyrir að 

íslenskir skólar geti boðið upp á nýjustu tækni á öllum sviðum, en nauðsynlegt er að 

skólar fylgi framförum nútímans til að staðna ekki og úreltast. Margir nemendur nota 

tæknina í daglegu lífi og munu nota hana áfram eftir að skólagöngu lýkur á 

vinnumarkaði og í einkalífi. Það er því þörf á að skoða bæði stöðu og möguleika 

tækninnar í skólum nútímans, hvernig og hvar hún getur komið að gagni við hagnýtingu 

þeirrar þekkingar, leikni og hæfni sem nemendur eiga að öðlast í skóla. 

Þar sem íslensku er ætlað stórt hlutverk í framhaldsskólum sem kjarnagrein og 
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viðfangsefni hennar – tungumálið – tengist öðrum námsgreinum er sjálfsagt að 

íslenskukennarar taki virkan þátt í nýtingu upplýsinga- og samskiptatækninnar í sinni 

kennslu, svo sem með því að fjalla um notkun tungumálsins í hinum stafræna heimi og 

stuðla að skapandi verkefnum til að nota þekkingu en ekki bara til að afla hennar eða 

skilja hana (sjá Elsu Sigríði Jónsdóttur 2011:13). Slík verkefni gætu falist í lausna- og 

uppgötvunarnámi sem leggur áherslu á sjálfstæði og virkni nemenda. Netið er þá notað 

við gagnaöflun og stafrænir miðlar í úrvinnslu og rannsóknir á þeim. Slík verkefni ættu 

að fara fram að einhverju leyti með samvinnu nemenda og markmið þeirra, auk þess að 

nota þekkingu nemenda á tilteknum viðfangsefnum, væri að stuðla að sjálfstæði 

nemenda, gagnrýninni og jafnframt skapandi hugsun og útsjónarsemi sem undirbýr 

nemendur betur undir frekara nám og störf. 

 

2.3 Stafrænir nemendur 

Uppúr síðustu aldamótum var umfjöllun um notkun upplýsingatækni í skólastarfi 

töluverð enda í takt stefnumótun yfirvalda (sjá Menntamálaráðuneytið 1996) og 

almenna útbreiðslu tækninnar um það leyti. 8  Má þar nefna rannsókn á notkun 

upplýsinga- og samskiptatækninnar í framhaldsskólum í tengslum við 

rannsóknarverkefnið NámUST árið 2002. Þar kom meðal annars fram að þrátt fyrir 

almenna notkun meðal nemenda og kennara á Netinu sem samskiptatæki voru ónýttir 

ýmsir möguleikar eins og „rafrænar æfingar og próf, umræður á Netinu og vefsíður“ og 

að tæknin virtist ekki hafa „leitt til nýrra aðferða í kennslu“ þótt hún kæmi að gagni við 

undirbúning og verkefnavinnu (Ásrún Matthíasdóttir, Michael Dal og Samuel Lefever 

2004:236). Niðurstöður rannsóknarinnar eru frá árinu 2002, þegar samskiptamöguleikar 

tækninnar voru enn nýir og framandi. Gera má ráð fyrir að margt hafi þróast frá árinu 

2002 hvað varðar notkun tækja í námi og kennslu, sérstaklega þar sem nemendur og 

kennarar eru í síauknum mæli farnir að nota alls konar stafræn tæki í sínu daglega lífi. 

Aðgengi að tækninni hefur aukist með útbreiddari tölvueign sem og vinsældum 

snjallsíma og spjaldtölva, sem koma oft sem viðbót við eða í staðinn fyrir tölvur. 

Í M.Ed. ritgerð frá 2010 kannaði Ingibjörg S. Helgadóttir notkun og viðhorf 

dönskukennara í framhaldsskólum til upplýsingatækni og miðlunar (UTM) í kennslu 

                                                
8 Greinargott yfirlit um upplýsingatækninotkun í skólastarfi síðustu áratugi er að finna í grein Hrefnu 
Arnardóttur (2007). 
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veturinn 2009-2010. Hún telur viðhorf kennaranna á notkun UTM jákvætt, þeir noti 

hana á ýmsan hátt og telja hana skila sér í góðum námsárángri, nema í talþjálfun 

nemenda (Ingibjörg S. Helgadóttir 2010:5). Kennararnir töldu erfitt að þjálfa talfærni 

með notkun upplýsingatækni og telur Ingibjörg það stafa af því að þeir noti ef til vill 

ekki tæknina mikið sjálfir sem samskiptatæki. Hún segir að hægt væri að efla samskipti 

milli íslenskra og danskra nemenda í gegnum Netið og þannig þjálfa talfærni (sama 

heimild:96). Möguleikar í notkun upplýsinga- og samskiptatækni eru margir en 

kennarar þurfa að vera tilbúnir til að prófa sig áfram. Titil ritgerðarinnar, „Þetta er 

náttúrulega heimur nemendanna…“, fær Ingibjörg úr svari eins kennara sem tók þátt í 

rannsókninni og vísar þar til þess að nemendur lifa og hrærast í tölvuheiminum (sama 

heimild:15). Nemendur nútímans og framtíðar eru fólk sem kynnist stafrænni tækni 

jafnvel áður en það fer að ganga, og færni þeirra á því sviði er því mikil og samofin 

þeirra lífi. Skólakerfið getur hreinlega ekki gengið fram hjá því. Nauðsynlegt fyrir 

kennara og skólafólk að fylgja með í þeirri tækniþróun sem er orðin tjáningamáti (e. 

native expressiveness) æ fleiri nemenda og með góðri leiðsögn kennara geta nemendur 

notað þetta stafræna læsi til margs konar skapandi verkefna og ætti því alls ekki að 

sniðganga það í námi nemenda (Campbell 2005:36). 

Aðalnámskrá framhaldsskóla tilgreinir ýmiss konar læsi í nútímasamfélagi, til 

dæmis stafrænt læsi, miðlalæsi og miðlamennt. Námskráin skilgreinir stafræna læsið 

sem kunnáttu „sem fólk þarf að tileinka sér til þess að geta notað tölvu- og nettækni til 

samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi. Það snýst um orð jafnt sem ljósmyndir, 

prentað mál jafnt sem tónlist, og það varðar allt litróf efnisumsýslunnar, þ.e. aðföng, 

úrvinnslu og miðlun“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:17). Hugtökin miðlalæsi og 

miðlamennt eru nátengd, miðlamennt stuðlar að miðlalæsi með því að „nemendur nota 

ýmsa miðla við nám sitt og læra í leiðinni sitthvað um notagildi þeirra og áhrif á 

menningu og lýðræði. Markmiðið er að þeir læri að leggja mat á miðlað efni en fái 

einnig þjálfun í að nota ýmsa miðla við efnisgerð og þekkingarsköpun“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011:17). Flestir nemendur í framhaldsskólum í dag búa vafalaust yfir 

töluverðri færni á þessum sviðum því þeir hafa alist upp í stafrænu samfélagi, en 

hlutverk skólans er að þjálfa þetta læsi, þar sem nemendur nota tæknifærni sína til að 
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sækja upplýsingar sem þeir geta svo nýtt til lausnar verkefna og vandamála. Með því 

smíða þeir þekkingu og eiga þannig hlutdeild að merkingarsköpun.9 

Stafrænt læsi nemenda tengist meðal annars útbreiðslu ýmissa samskiptamiðla 

sem eru afar vinsælir í samfélaginu og þá ekki síst meðal ungs fólks. Samfélagsmiðlar 

eru stór hluti af samskiptamáta nútímanemandans og því þarf skólakerfið að taka mið af 

breyttum samskipta- og tjáningaformum. Í rannsókn sem gerð var á viðhorfum til 

gagnvirkra samskiptamiðla (svokallaðra Web 2.0) í skólastarfi eins og Fésbókar, Flickr 

og Twitter birtast ólíkar skoðanir kennara á notkuninni, sumir telja hana óæskilega þótt 

þeir séu hlynntir netnotkun í skólastarfi almennt á meðan aðrir nýta sér þessa miðla 

(Guðný Guðbjörnsdóttir 2010). Í rannsókninni kemur fram að vænlegra sé að ræða um 

notkun samfélagsmiðlanna í samhengi við læsi frekar en í umræðu um tækninotkun, því 

á þeim er texti (í víðum skilningi) í brennidepli. Rannsóknin undirstrikar að á 

breytingatímum sem þessum þarf að marka stefnu um texta og hvað nemendur skuli 

lesa og skrifa, það er víðtækt læsi samkvæmt skilgreiningum aðalnámskrár. Umræða 

um notkun samskiptamiðla í kennslu ætti að snúast um það (Guðný Guðbjörnsdóttir 

2010:1). 

Samskipti fólks hafa tekið miklum stakkaskiptum með fjölbreyttri samskiptatækni 

og samfélagsmiðlum og dagleg málnotkun framhaldsskólanema fer fram við 

margbreytilegri aðstæður en áður. Málnotkun er viðfangsefni kennslugreinarinnar 

íslensku en eins og bent var á í upphafi þessarar kafla er mál atferli (Baldur Ragnarsson 

1977:15) og til að auka málfærni nemenda þarf að nota málið „daglega í fullu samhengi 

og við margbreytilegar aðstæður“ (sama heimild:16). Á þeirri upplýsingaöld sem nú 

ríkir eru mörkin á milli talmáls og ritmáls að verða óskýrari (sjá Þórunni Blöndal 

2005:26). Nemendur nota samskiptatæknina í sinni málnotkun, til að mynda spjalla þeir 

saman í gegnum samfélagsmiðla á óundirbúnu „talmáli“ sem þó er ritað. Umfjöllun um 

mál og málnotkun í íslenskukennslu þarf að taka mið af því hvers konar málnotkun 

nemendur stunda (sbr. Guðnýju Guðbjörnsdóttur 2010). Það er mikilvægt að nemendur 

geri sér grein fyrir hvers konar mál – og texti – henti hverju sinni og að hið 

„talmálslega“ ritmál samfélagsmiðla eigi ekki endilega við í öðrum aðstæðum. 

Þó svo að umræðan um notkun upplýsinga- og samskiptatækninnar í skólastarfi sé 

virk og vilji til þess að nýta hana í námi og kennslu, er ljóst að margt stendur í veginum. 

                                                
9 Sjá nánar umfjöllun um hugsmíði og hugsmíðahyggju í kafla 4.2 hér á eftir og nmgr. 22 á s. 42. 
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Í úttektinni á íslenskukennslu frá 2011 birtist það viðhorf meðal íslenskukennara að 

hugmyndir gildandi aðalnámskrár (frá 1999) „um tölvur og upplýsingatækni væru fjarri 

raunveruleikanum, jafnvel enn í dag, löngu eftir að þessi námskrá var skrifuð“ 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl. 2011:20). Í viðtölum við nemendur í kom fram að 

þeir vildu geta „nýtt tölvutækni betur“ og kennarar töldu meðal annars takmarkað 

aðgengi að tölvum koma í veg fyrir meiri fjölbreytni í kennsluháttum (sama heimild:4). 

Háleit markmið aðalnámskránna frá 1999 og 2004 um að gera upplýsingatækni að 

„verkfæri í öllum námsgreinum“ virðast því ekki hafa gengið eftir. Að auki má nefna að 

sjaldgæft er að námsbækur séu gefnar út á rafrænu formi (Erling Ragnar Erlingsson 

2012:10). 

Það er erfitt fyrir kennara að nýta upplýsingatækni og tækninýjungar með 

árangursríkum hætti þegar aðgengi að tölvum og tækjum er af skornum skammti innan 

skólanna. Þó má benda á mikla almenna tölvueign og -notkun Íslendinga (sjá Hagstofu 

Íslands 2013) sem bendir til þess að þótt nemendur hafi ekki alltaf aðgengi að tölvum í 

skólanum hafi langflestir þeirra aðgengi að tölvum heima hjá sér og auk þess eiga 

margir eigin fartölvur og/eða snjallsíma. Lélegan tölvukost skólanna má því ekki nota 

sem afsökun fyrir því að sniðganga tækninýjungar í skólastarfi heldur verður að leita 

leiða til að nýta þau tæki sem eru til staðar, og nota tæknina - sem er orðin svo stór hluti 

af lífi okkar – í þágu menntunar. 
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3. Námgögn 
Upplýsingatæknin breytir ýmsu varðandi skólastarf eins og fjallað hefur verið um hér að 

framan, en hvaða áhrif hefur hún á þau námsgögn sem nemendur nota alla jafna til að 

fást við viðfangsefni hverrar greinar? Í þessum kafla er fjallað um rafrænt námsefni og 

ýmis álitamál sem fylgja því að nota efni á tölvutæku formi í stað hefðbundnari 

námsgagna. Netið er notað í sívaxandi mæli til náms og upplýsingaleitar og fjallað er 

um kosti þess og galla og nauðsyn þess að kenna nemendum að vera gagnrýnir á 

upplýsingar og læra að vinsa úr áreiðanleg gögn. Rætt er um rafrænt aðgengi að texta en 

margir nemendur og kennarar eru farnir að nota lesbretti og spaldtölvur við nám og 

kennslu og eftirspurn eftir námsefni fyrir þessi tæki eykst samfara því. Þá er fjallað um 

kennsluvefi sem námsumhverfi og ýmsa möguleika sem fylgja þeim og geta stuðlað að 

virkari þátttöku nemenda í náminu, svo sem í umræðum. 

 

3.1 Námsefni á rafrænu formi 

Tæknin opnar marga möguleika í námsefnisgerð og hafa ýmsir velt fyrir sér framtíð 

námsgagna á þeirri stafrænu öld sem við lifum á (sjá t.d. Erling Ragnar Erlingsson 

2012; Aldísi Yngvadóttur 2008). Sumir halda því jafnvel fram að rafrænt námsefni 

muni alfarið leysa hefbundnar, prentaðar kennslubækur af hólmi (sjá Lewin 2009; 

Baldridge 2013). Í samfélagi nútímans þar sem upplýsingaflæði er stöðugt og aðgengi 

að upplýsingum nánast ótakmarkað er prentuð kennslubók hálfgerður steingervingur í 

óhagganleika sínum. Spjaldtölvur, lesbretti, rafbækur og smáforrit eru notuð í sívaxandi 

mæli í samfélaginu og þetta eru orðin vinsæl kennslugögn. Þó vantar ýmislegt upp á að 

þessi tól nýtist til fulls í íslenskukennslu þar sem enn er lítið til af námsefni á íslensku 

fyrir þau. 

Áhugi meðal kennara er mikill sem meðal annars má sjá af virkni í sérstökum hóp 

á Fésbók sem ber heitið Spjaldtölvur í námi og kennslu, en þar eru meðlimirnir vel yfir 

3000. Þar deila kennarar upplifun sinni og reynslu af notkun spjaldtölva í skólastarfi, 

sniðugum smáforritum til kennslu og aðferðum og hugmyndum í kennslubókagerð fyrir 

spjaldtölvur. Virknin og fjöldi meðlima bendir til mikils áhuga og grósku í notkun 

þessara tilteknu tækja í skólastarfi. Augljóst er að tækninýjungum er tekið opnum 

örmum og þær nýttar á margvíslegan hátt af fjölmörgum kennurum. Nokkrir skólar hafa 
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unnið rannsóknar- og þróunarverkefni með spjaldtölvur, þar á meðal Norðlingaskóli (sjá 

Sólveigu Jakobsdóttur, Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur, Helgu Ósk Snædal Þórormsdóttur 

og Ragnheiði Líney Pálsdóttur 2012) og möguleikar á frekari notkun spjaldtölva í 

grunnskólum Reykjavíkur hafa verið skoðaðir (sjá Ómar Örn Magnússon 2013). 

Ný tækni í námi og kennslu, eins og spjaldtölvuvæðingin, vekur upp ýmsar 

spurningar um námsefni. Kennarar virðast útbúa efni sjálfir að einhverju leyti og deila 

því með öðrum. Sífellt verða til fleiri notendavæn smáforrit sem kennarar nota til að 

gera verkefni og heimatilbúnar námsbækur fyrir spjaldtölvur. Til að mynda eru ýmis 

smáforrit til að útbúa rafrænar bækur á einfaldan hátt, til dæmis Issuu, Book Creator og 

iBook. Þessar rafrænu bækur búa yfir mun fleiri víddum en prentaðar bækur því 

mögulegt er að setja inn hreyfimyndir, gagnvirk verkefni og beina tengla í annað efni, 

svo eitthvað sé nefnt. Það gefur augaleið að slík forrit opna ótal möguleika í 

námsefnisgerð, kennslu og verkefnavinnu nemenda. Tækin bjóða líka upp á annars 

konar skil verkefna, til dæmis geta nemendur skilað myndefni í stað texta, flutt 

upptökur af kynningum í stað þess að flytja þær á staðnum eða jafnvel búið til 

kvikmyndir. 

Þegar kennarar búa til námsefnið sjálfir vakna spurningar um hvað verði um 

hefðbundnara námsefni sem þegar er til, og sérstaka námsgagnaútgáfu og ritstýringu 

efnis, ef út í það er farið. Það hlýtur að þurfa annars konar námsefni sem er sérstaklega 

hannað með möguleika tækninnar í huga. Tölvu- og upplýsingatæknin er búin ýmsum 

kostum sem getur stuðlað að og hentað vel í einstaklingsmiðaðri kennslu sem áhersla er 

lögð á í skólastarfi.10 Með einstaklingsmiðaðri kennslu er átt við að nám sé sniðið að 

hæfni og getu hvers nemanda, til dæmis með fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

verkefnum (sjá Aldísi Yngvadóttur 2008 og Tomlinson 2001).11 Með upplýsingatækni 

er meðal annars hægt að búa til einstaklingsmiðað námsefni sem hentar ólíkum 

nemendum, en rafrænt námsefni er þó í sjálfu sér ekki „trygging fyrir því að efnið taki 

mið af eða henti fjölbreytilegum nemendahópi“ (Aldís Yngvadóttir 2008). Hugsa þarf 
                                                
10 Ekki er fjallað sérstaklega um hugtakið einstaklingsmiðuð kennsla eða einstaklingsmiðað nám í 
Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011. Þó er ljóst að miða skal að námi sem hentar þörfum ólíkra 
einstaklinga, sjá t.d.: „Á hverju skólastigi er stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að 
koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og 
menntun hvers og eins“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:10). Einnig: „Almenn menntun miðar að því 
að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk 
sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð og samfélagsleg“ (sama 
heimild:13).  
11 Sjá nánar umfjöllun um einstaklingsmiðun í kafla 4.2. 
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sérstaklega um það hvernig námsefnið stuðlar að einstaklingsmiðuðu námi og með 

hvaða hætti, til dæmis ætti námsefni á stafrænu formi að miða að því að hver nemandi 

geti lært á eigin hraða og þannig stuðli það að námi sem hentar hverjum og einum, auk 

þess að virkja nemendur og gera þá sjálfstæðari í náminu (sjá Sólveigu Jakobsdóttur o.fl. 

2012:3). Ef námsefnið uppfyllir þær kröfur að nemendur geti unnið á eigin forsendum 

og þeim hraða sem hentar er námið orðið að einhverju leyti einstaklingsmiðað. En það 

þarf vissulega að búa þetta rafræna námsefni til. 

Í MS ritgerð frá 2012 fjallar Erling Ragnar Erlingsson um markaðinn í bókaútgáfu 

á námsefni fyrir framhaldsskóla sem dregist hefur saman á liðnum áratug. Ástæður þess 

segir Erling vera skiptibókamarkaði, dreifingu ljósritaðs og skannaðs efnis innan 

skólanna og notkun efnis af netinu (Erling Ragnar Erlingsson 2012:61). Leggur hann til 

að tekin verði upp notkun svokallaðs opins menntaefnis (e. Open Educational 

Resources) með yfirfærslu námsefnis sem til er á stafrænt form. Í stað þess að kaupa 

námsbækur myndu nemendur greiða námsefnisgjald fyrir aðgang að opnu efni (sama 

heimild:4). Hóflegt gjald myndi standa undir kostnaði útgefenda og höfunda og koma í 

veg fyrir að höfundar þyrftu að afsala sér höfundarrétti og gefa efnið frá sér eins og 

sumstaðar tíðkast þar sem stuðst er við opið menntakerfi. Erling nefnir sem dæmi að 

víða erlendis, þar sem opið menntakerfi er notað, geta kennarar við æðri 

menntastofnanir nýtt hluta af rannsóknaskyldu sinni til námsefnisgerðar og námsefnið 

sem þeir senda frá sér er þá hluti af vinnu þeirra. Framhaldsskólakennarar á Íslandi hafa 

enga rannsóknaskyldu og þeirra efni því unnið í eigin tíma og höfundarrétturinn það 

eina sem tryggir einhverjar tekjur af námsefni sem þeir semja (sama heimild:58). Með 

tillögu um námsefnisgjald og viðskiptalíkani sem Erling setur fram í ritgerðinni leggur 

hann grunn að opnu menntakerfi fyrir íslenska framhaldsskóla bæði nemendum, 

kennurum og bókaútgefendum til hagsbóta. 

Fyrir utan fjárhagslega ávinninga bendir Erling á að möguleikar opins 

menntakerfis eru nánast óþrjótandi:  

 
Mikilvægt er að ekki er eingöngu um að ræða ritað mál heldur upplýsingar á hverju því 
formi sem viðkomandi höfundur kýs að velja; texti, myndir, myndskeið, leikir og annað. 
Fjölbreytnin takmarkast eingöngu við hugmyndaflug þess sem semur efnið. […] Reglan er 
sú að engin regla er og hugmyndaflugið ræður. Á þann hátt er hægt að nýta efni frá 
mörgum aðilum til að uppfylla þarfir ólíkra einstaklinga og hópa (Erling Ragnar Erlingsson 
2012:17). 
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Eins og Erling bendir á þarf námsefni ekki einungis að hverfast um ritað mál. Íslenska 

er mjög textamiðuð námsgrein, í þröngri merkingu orðsins texti, en vert er að gefa rými 

fyrir fleira en hið ritaða mál. Hægt er að myndskreyta rafrænar kennslubækur með 

myndböndum, setja inn gagnvirkar æfingar, tengja í annað efni og svo mætti áfram telja. 

Í rafrænni kennslubók í málfræði væri til dæmis hægt að hlusta á og greina samtöl en 

ekki einungis texta og í hljóðfræði að hlusta á hljóðin í stað þess að þeim væri lýst. 

Kennslubókin verður þá að vissu leyti lifandi fyrirbæri. Ef skólafólk og 

námsefnishöfundar gefa hugmyndafluginu lausan tauminn getur tæknin og einhvers 

konar opið menntakerfi eins og Erling fjallar um opnað nýja og fjölbreytta möguleika í 

námsefnisgerð fyrir íslenskunám þar sem meira svigrúm gefst fyrir námsefni á öðru 

formi en rituðu máli. 

Námsefni á rafrænu formi fyrir íslenskukennslu í framhaldsskólum er enn af 

skornum skammti. Samkvæmt áðurnefndri úttekt mennta- og menningar-

málaráðuneytisins á íslenskukennslu í framhaldsskólum frá 2011 er skortur á rafrænu 

námsefni í íslensku og lítið „til af gagnvirku efni fyrir framhaldsskóla líkt og þekktist 

víða erlendis“ (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl. 2011:29). Íslenskukennarar eiga minni 

möguleika en kennarar í öðrum greinum á að sækja námsefni erlendis frá, að öðru leyti 

en því að taka mið af hugmyndum og aðferðum í móðurmálskennslu annarra tungumála. 

Í svörum kennara sem rætt var við vegna úttektarinnar kom fram að þeir sæktu ýmiss 

konar efni á netið sem þeir nýttu í kennslunni (sama heimild:29). Kennarar kölluðu 

jafnframt eftir „útgáfu rafræns gagnabanka fyrir íslenskukennslu“ (sama heimild:55). Ef 

hugmyndir Erlings Ragnars um opið menntakerfi komast í framkvæmd gæti þessi ósk 

kennaranna ef til vill orðið að veruleika. 

Árið 2012 kannaði vinnuhópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

notendaviðmót á íslensku í tölvuheiminum og fjallar í lokaskýrslu sinni meðal annars 

um stöðu rafræns námsefnis fyrir íslensku. Í hugmyndum nefndarinnar koma fram 

tillögur um að kanna möguleika þess að uppfæra námsefni sem til er á rafrænu formi 

fyrir tæki eins og spjaldtölvur og lesbretti, námsefnisgerð verði efld, höfundarréttur á 

námsefni keyptur og erlent efni þýtt. Tillögur eru settar fram um opið námsefni, bæði 

nýtt og uppfært, sem verði aðgengilegt á Menntagátt. Nefndin vill jafnframt stuðla að 

útgáfu opins og gagnvirks námsefnis í samræmi við grunnþætti menntunar (Eiríkur 

Rögnvaldsson, Haraldur Bernharðsson, Sigrún Helgadóttir, Björgvin Ívar Guðbrandsson, 
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Jóna Pálsdóttir og Sigurbjörg Jóhannesdóttir 2012:8). Sum þessara atriða gerir Erling 

Ragnar að umfjöllunarefni en hann leggur til að námsefni sem til er verði fært yfir á 

rafrænt form. Opna menntakerfið sem hann fjallar um er á ýmsan hátt sambærilegt við 

hugmyndir sem varpað er fram um Menntagátt og hann setur einnig fram tillögur að 

lausn á höfundarréttarmálum námsefnishöfunda (sjá Erling Ragnar Erlingsson 2012). 

Tilraunir hafa verið gerðar á undanförnum árum með rafrænt námsefni fyrir 

íslensku á framhaldsskólastigi. Má þar nefna vefinn framhaldsskoli.is sem hefur að 

geyma ýmiss konar námsefni á rafrænu formi fyrir kennara og nemendur. Efnið sem til 

er fyrir íslenskukennslu eru til dæmis margir bókmenntatextar og stundum verkefni eða 

umræða þeim tengd. Til að mynda er fjallað um höfunda og bakgrunn ákveðinna verka. 

Textana er ýmist hægt að sækja á vef, sem pdf skjöl eða á rafbókaformi fyrir sérstök 

lestæki og spjaldtölvur. Suma er jafnvel hægt að nálgast á hljóðbók. Í sumum tilvikum 

fylgja textunum verkefni fyrir nemendur, en þau eru oftast á pdf formi – sem eru læst og 

ekkert hægt að hrófla við þeim. Færslan yfir á rafrænt form er því aðeins fólgin í því að 

textana og verkefnin má lesa á tölvuskjá í stað þess að lesa af blaði eða bók en kostir 

gagnvirkrar upplýsingatækni eru ekki nýttir. Það eru þó ýmsir kostir við að hafa textana 

og verkefnin rafræn, það sparar meðal annars pappír og prentkostnað og auðveldar 

nemendum með lestrarörðugleika lesturinn því mörg lestæki bjóða upp á að stilla 

leturgerð, stærð leturs og bakgrunnslit. Nemendur greiða fyrir aðgang að efninu en 

höfundarréttur bókmenntatexta virðist koma í veg fyrir að nýrra efni fari inn á vefinn 

þrátt fyrir gjaldið og því hentar hann eingöngu fyrir íslenskuáfanga þar sem fjallað er 

um bókmenntir fram að upphafi 20. aldar. Marga þessara texta er reyndar að finna í 

opnum aðgangi á Netinu, til dæmis fornsögur, en þær viðbætur sem notendur 

framhaldsskola.is fá eru gagnlegar skýringar við textana, verkefni og sérstök sniðmát 

textanna sem henta ólíkum tækjum. Kostir framhaldsskola.is virðast því vera að gera 

aðeins betur það sem alltaf hefur verið gert en vefurinn veldur engum róttækum 

breytingum.12 Önnur vefsíða sem má nefna er stoðkennarinn.is sem býður upp á 

vefnámskeið í íslenskri málfræði, stafsetningu og bókmenntafræði. Þar er fléttað saman 

útskýringatexta og verkefnum, sem meðal annars eru gagnvirk, en þá fær nemandi 

sjálfkrafa endurgjöf frá forritinu. Þarna er því gerð tilraun með að nýta gagnvirka 

                                                
12 Jón Torfi Jónasson segir það loða við notkun tækninnar í skólastarfi að hún sé helst notuð „til þess að 
gera betur það sem ávallt hefur verið gert“ en það veldur engum róttækum breytingum heldur viðheldur 
„gamaldags vinnulag[i]“ (sjá Elsu Sigríði Jónsdóttur 2011:12-13). 
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möguleika tækninnar í verkefnum en vegna gagnvirkar endurgjafar byggjast þau helst á 

krossaspurningum og eyðufyllingum. Það er engin sérstök tækniframför fólgin í því 

heldur er tæknin notuð til hagræðingar við framkvæmd gamaldags krossaprófa og 

eyðufyllinga. 

 

3.2 Kennsluvefir 

Vefir sem safna saman námsefni og verkefnum eins og rætt var um hér að framan líkjast 

að nokkru leyti sérstökum kennsluvefjum, en flestir skólar á Íslandi hafa tekið slíka vefi 

í notkun.  Á vefsíðum eins og framhaldsskoli.is og stodkennarinn.is er efnið tilbúið til 

notkunar, en á kennsluvefjum getur kennarinn sjálfur útbúið verkefni og safnað saman 

efni auk þess að halda utan um verkefni, einkunnagjöf, viðveruskráningu o.fl. Á 

kennsluvefjum geta kennarar haldið öllum gögnum til haga sem nemendur geta nálgast 

jafnt innan skóla sem utan, eins og skjölum, fyrirlestrum, textum, myndböndum og öðru 

sem þeir kjósa. Kennsluvefirnir bjóða upp á ýmsa möguleika er varðar rafrænt 

námsefni, dreifingu gagna, próf, verkefnaskil og rafrænar ferilmöppur nemenda svo 

eitthvað sé nefnt. Kennarar geta útbúið gagnvirk verkefni fyrir nemendur þar sem 

vefurinn sér um endurgjöf. Gallinn við slík verkefni, sérstaklega fyrir námsgrein eins og 

íslensku sem á meðal annars að þjálfa nemendur í málnotkun og ritun texta, er að þau 

byggjast á krossaspurningum eða eyðufyllingum sem reyna aðeins á takmarkaðan hátt á 

færni nemenda í ritun og eru í raun gamaldags, samanber umræðu um verkefni á 

stodkennarinn.is. 

Með því að safna saman námsgögnum á kennsluvef getur kennari útbúið sína 

eigin „kennslubók“ sem sniðin er að þörfum áfangans sem hann kennir.13 Þannig fá 

nemendur ólík sjónarhorn, að því gefnu að kennarinn velji fjölbreytt efni á gagnrýninn 

hátt. Námsefni er dýrt og því er erfitt að biðja nemendur að kaupa fleiri en eina bók sem 

er svo bara notuð að hluta til í því skyni að skoða fleiri sjónarhorn. Verð kennslubóka 

hafði áhrif á val námsefnis hjá mörgum kennurum sem rætt var við vegna áðurnefndrar 

úttektar mennta- og menningarmálaráðuneytisins á íslenskukennslu (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir o.fl. 2011:4). Einn kennari sem rætt var við sagðist nota bækur sem ná yfir 

                                                
13 Þessi deiling efnis vekur þó vissulega upp siðferðislegar spurningar um höfundarétt og dreifingu efnis 
ef ljósritað er úr útgefnum verkum og því deilt á vefnum og minnir á að lausn þarf að finna á 
höfundarréttarmálum varðandi rafrænt námsefni (sbr. Erling Ragnar Erlingsson 2012; Eirík Rögnvaldsson 
o.fl. 2012). 
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tvo áfanga því námsgögn væru svo dýr og það væri ekki „bjóðandi upp á það að vera 

alltaf að skipta bara út af einhverjum duttlungum þótt það komi einhver ný bók“ (sama 

heimild:29). Einnig væri „ekki réttlætanlegt“ að nemendur keyptu dýrar bækur sem 

væru svo aðeins notaðar að hluta til (sama heimild:29). 

Áður hefur verið rætt um gagnrýna hugsun sem á að vera lykilatriði í menntun hér 

á landi (sjá t.d. Þorstein Helgason 2011:3, Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 og Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008). Til að þjálfa gagnrýna hugsun er mikilvægt að skoða 

fleiri sjónarmið en eitt og þar koma námsbækur inn í myndina. Þótt námsefnishöfundar 

leitist að líkindum við að vera hlutlausir í framsetningu og miðlun efnis setja höfundar 

þó alltaf sitt mark á höfundarverk sitt. Gagnrýnislæsi14 (e. critical literacy)  í menntun, 

það er læsi með gagnrýnið hugarfar að leiðarljósi, snýst meðal annars um að þjálfa 

nemendur í að trúa ekki í blindni á það sem stendur í kennslubókinni heldur að skoða 

mismunandi heimildir og vega og meta ólík sjónarhorn áður en þeir reyna að halda 

einhverju fram sem réttu eða röngu (Wineburg og Martin 2004). Með því að fylgja 

algjörlega opinberri námskrá, kennslubók eða samræmdu prófi, sem eru í eðli sínu 

pólitísk – og þar með ef til vill hlutdræg gögn þar sem þau eru búin til og samþykkt af 

yfirvöldum – er verið að miðla „réttum svörum“ eða „réttum fróðleik“ sem talið er að 

nemendur þurfi á að halda. Kennarar sem leggja áherslu á gagnrýnislæsi setji 

spurningamerki við þetta og reyni að hjálpa nemendum sínum að horfa gagnrýnum 

augum á þekkinguna, draga í efa og ekki gleypa við öllu sem eina rétta svarinu (Wolk 

2003:102). Það hlýtur því að vera mikilvægt að nemendur lesi efni eftir fleiri en einn 

höfund úr einni kennslubók til að kynnast fleiri en einu sjónarmiði. 

Hægt væri að sleppa efnismiklum og dýrum námsbókum og nota frekar efni sem 

kennarinn safnar saman og setur á kennsluvef. Í íslenskukennslu er mikið unnið með 

frumtexta (t.d. bókmennta- og nytjatexta) sem margir eru aðgengilegir á Netinu. Þar er 

að auki mikið af alls konar textum og tali sem sýna dæmi um fjölbreytta málnotkun á 

íslensku og þessa texta mætti nota í rannsóknarverkefni fyrir nemendur. Sérstök útgáfa 

fjölbreytts námsefnis á vef, í anda opna menntakerfisins sem rætt var um hér að framan, 

myndi hins vegar koma kerfi á rafrænt námsefni og tryggja gæðaeftirlit (sjá Erling 

Ragnar Erlingsson 2012). Kennarar gætu þá valið úr því námsefni eftir hentugleik og 

                                                
14 Ýmist er talað um rýnislæsi, krítískt læsi eða gagnrýnislæsi. Ég kýs að nota síðastnefnda hugtakið yfir 
það sem kallað er critical literacy vegna tengsla þess við gagnrýna hugsun (e. critical thinking). 
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notað annað efni sem ítarefni, í stað þess að byggja námsefni hvers áfanga algjörlega 

upp sjálfir. 

Annars konar rafræn gögn er vel hægt að nýta sem námsgögn, til dæmis 

greiningartæki tungumála eins og orðstöðulyklaforrit, eða gagnagrunna um íslenskt mál 

eins og Markaða íslenska málheild.15 Slík forrit gagnast til að skoða texta og ýmsar 

einingar hans, dreifingu orða og samsetningar þeirra. Málheildir geta gagnast 

nemendum við hvers kyns ritunarverkefni og textagerð, við rannsóknir á íslensku 

samtímamáli, við orðtíðniathuganir og fleira. Með málheildinni er hægt að rannsaka 

tungumálið eins og það er notað af málhöfunum. Hún sýnir orð í samhengi við önnur og 

hvaða samsetningar eru algengari en aðrar, og tíðni orðflokka, orða og beygingarmynda. 

Mörkuð íslensk málheild inniheldur mikið af fjölbreyttum textum svo hún spannar ólík 

málsnið (sjá Sigrúnu Helgadóttur 2013). Margir gagnagrunnar eru aðgengilegir á Netinu 

sem geta nýst við rannsóknir á tungumálinu og forrit sem gefa möguleika á að vinna úr 

textum og samtölum. Þessari ritgerð var hlaðið inn í eitt slíkt forrit16 til að skoða stöðu 

og dreifingu orða í textanum, tíðni orðmynda og orðastæður. Við þá rannsókn kom í ljós 

að algengasta orðmynd textans, fyrir utan kerfisorð, er nafnorðið nemendur sem kemur 

fyrir 153 sinnum í textanum, oftast í kjölfarið á orðinu að. Nafnorðið nemandi kemur 

fyrir alls 304 sinnum í textanum í ýmsum orðmyndum. Orðmyndir af nafnorðinu 

kennari koma hins vegar fyrir 182 sinnum og af því má í fljótu bragði draga þá ályktun 

að ritgerðin sé frekar nemendamiðuð. Með forritum eins og þessu má einnig skoða tíðni 

forskeyta og viðskeyta, orðastæður og ótal margt fleira sem veitir nemendum sýn á ýmis 

atriði í tungumálinu. 

Svokölluð tölvuský17 gera nemendum kleift að stunda fjölbreytta samvinnu í 

gegnum nettengd tæki, til dæmis geta margir nemendur unnið að sama skjali á sama 

tíma í mismunandi tækjum. Sem dæmi um tölvuský má nefna Google Drive sem býður 

upp á ýmiss konar ritvinnslu í gegnum skýið. Það er gagnlegt við textasmíð í 

                                                
15 Mörkuð íslensk málheild inniheldur safn orða úr ýmsum gerðum nútímatexta sem sýnir íslenskt mál í 
raunverulegri notkun og á að endurspegla íslenska tungu eins og hún er notuð af málhöfum í dag. Öll 
orðin í málheildinni eru mörkuð, þ.e. greind í orðflokka, tölu, kyn, fall, hátt, tíð og svo framvegis eftir því 
sem við á. Málheildin er aðgengileg slóðinni mim.hi.is. 
16 Ég notaði forrit sem heitir AntConc og er hægt hlaða ókeypis niður á slóðinni 
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html. 
17 Nánari umfjöllun um tölvuský, sjá t.d. Svein Tryggvason (2014).  
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samvinnunámi18 því það gefur meira færi á samábyrgð allra á verkefninu. Allir vinna þá 

saman í einum texta í stað þess að nemendur skipti verkefni upp, skipti með sér verkum 

og vinni það í raun sem einstaklingsverkefni. Tölvuský auðvelda líka aðgengi að 

skjölum og efni á milli tækja. Mikið framboð er af forritum, tölvuskýjum, vefsíðum og 

smáforritum á Netinu sem geta komið nemendum að gagni við vinnslu, framsetningu og 

miðlun verkefna. Forrit, tæki og tól þróast gríðarlega hratt í nútímanum og því er hvorki 

mikil þörf né gagn af því að rekja sérstaklega möguleika einstakra forrita. Hlutverk 

kennarans þarf heldur ekki að vera að kenna nemendum á einstaka forrit, tæki og tól 

sem þeir læra auðveldlega á sjálfir eða kunna jafnvel að nota fyrir, heldur aðstoða þá við 

að beita þeim til þess að nema nýja hluti. 

 

3.3 Rafrænar umræður 

Kennsluvefir eru vissulega ein tegund námsgagna sem nýtist í kennslu og við nám 

nemenda. Kennsluvefir bjóða upp á umræður milli þeirra sem aðgang hafa af svæðinu 

og samskipti milli nemenda og kennara utan kennslustofunnar geta því alfarið átt sér 

stað á kennsluvefnum. Það er tvímælalaust gagnlegt í fjar- eða dreifnámi en kosti þess 

má vel nýta í staðnámi. Þegar umræður fara fram á rafrænu formi, til dæmis í gegnum  

umræðusvæði kennsluvefja breytist vissulega tímaskeið þeirra því nemendum gefst 

kostur á að vega og meta svar sitt og afstöðu. Þetta auðveldar líka kennara að sjá hverjir 

eru virkir þátttakendur í umræðum og hverjir ekki (Ásrún Matthíasdóttir o.fl. 2004:230). 

Kennsluvefir eins og Moodle bjóða upp á umræður þar sem þátttakendur geta vegið og 

metið athuganir annarra sem og sínar eigin áður en þær eru birtar á vefnum. Það getur 

skilað sér í betur ígrunduðum tilsvörum og lærdómsríkri umræðu. Kennari getur fylgst 

með þátttöku og framlagi hvers nemanda og sem getur stuðlað að meiri og sjálfstæðari 

virkni allra nemenda í umræðum. 

Nútímanemendur hafa líklega vanist þessum umræðueiginleikum á 

samfélagsmiðlum eins og Fésbók en hún er hönnuð til gagnvirkra rafrænna samskipta 

og því þægilegra að mörgu leyti að eiga slíkar umræður þar en á kennsluvef. Viðmót 

Fésbókar er mörgum tamara og þeir því tilbúnari til að taka virkan þátt í umræðu. Árið 

2010 var gerð rannsókn á notkun Fésbókar í skólastarfi þar sem rætt var við þrjá 
                                                
18 Samvinnunám eða samvirkt hópastarf (e. cooperative learning) felst í því að blandaðir nemendahópar 
vinna saman og bera í sameiningu ábyrgð á því að allir nái tökum á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson 
1999:76). 
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kennara sem nota Fésbók í kennslu. Sérstakar hópasíður eru þá notaðar að safna saman 

efni og hvetja til umræðna milli nemenda, sambærilegar við kennsluvefi. Allir 

kennararnir eru ánægðir með notkunina, og telja nemendur vera það líka þó vissulega 

getur notkunin valdið því að „mörk einkalífs nemenda og kennara verða óljósari þegar 

fyrirspurnir berast í pósthólf kennara og hann ákveður að sinna því utan hefðbundins 

vinnutíma“ (Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir 2010:10). Ólíkt 

kennsluvefjum sem einvörðungu eru hugsaðir sem utanumhald fyrir nám og kennslu 

fara samskiptin á Fésbók fram í gegnum persónulegan aðgang kennara. Hann þarf þó 

ekki að vera vinur nemenda á Fésbók því hægt er að stofna sérstakan hóp fyrir 

samskiptin.19 

Einn kennarinn sem rætt var við valdi að nota Fésbók eftir að í ljós kom að 

nemendur opnuðu vefinn mun oftar en tölvupóst og kennsluvef. Sá kennari segir valið á 

Fésbók sem námsumhverfi viðleitni „til að nálgast nemendurna þar sem þeir eru“ (Anna 

Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir 2010:9). Fésbók er félagslegt rými fyrir 

nemendur og þangað eiga þeir því meira erindi en á kennsluvefi sem einungis eru 

ætlaðir til notkunar tengdri skólanum. Samkvæmt rannsókninni var reynsla kennaranna 

af notkun Fésbókar í skólastarfi jákvæð og getur hún boðið upp á ýmsa áhugaverða 

möguleika í skólastarfi ef vandað er til verka og til dæmis rætt um þær hættur sem stafa 

af netsamskiptum (Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir 2010:10). 

Sjálf stofnaði ég Fésbókar-hóp ásamt samkennara mínum fyrir nemendur okkar í 

íslensku sem vettvang til að deila skemmtilegu efni tengdu íslenskri tungu og 

bókmenntum og að ræða saman um efnið. Nemendur okkar eru allir yfir tvítugu og því 

fullorðið fólk og ýmis siðferðisleg álitamál sem fylgja samskiptum ungra nemenda og 

fullorðinna kennara á samskipavefjum eiga því ekki við.20 Innganga í hópinn var öllum 

valfrjáls og skýrt tekið fram að allar mikilvægar upplýsingar tengdar náminu sem og 

spurningar varðandi námsefnið ættu heima á kennsluvefnum Moodle þar sem haldið var 

                                                
19 Notkun Fésbók til samskipta við nemendur getur þó skapað sérstakar aðstæður í kennaraverkfalli, eins 
og því sem stóð yfir á vordögum 2014, þar sem samskiptin fara fram í gegnum aðgang kennarans sem 
hann notar jafnframt til persónulegra afnota. Í verkfalli mega kennarar ekki eiga samskipti við nemendur 
um námið, enda verkfall, en varla er hægt að skikka kennara til að loka aðgangi sínum á meðan. Þetta 
vekur því upp spurningar um skil kennarastarfsins og einkalífs. 
20 Anna Guðrún og Sólveig fjalla um þessi mörk vinnu og einkalífs sem Facebook getur rofið og benda á 
að í Ohio í Bandaríkjunum hafa menntamálayfirvöld lagt fram þau fyrirmæli að kennarar skuli ekki vera 
skráðir á samskiptavefi eins og Facebook. Rökin eru þau að ekki séu öll samskipti æskileg milli kennara 
og nemenda og mörk skóla og einkalífs verða of óljós þegar kemur að svona síðum (Anna Guðrún 
Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir 2010:5). 
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utan um allt efni áfangans, verkefni, áætlun og annað. Við gerðum ekki ráð fyrir að allir 

nemendur væru með aðgang að Fésbók og fannst mikilvægt að Moodle væri 

aðalnámsvettvangurinn. Á Moodle er sérstakur umræðu- og fyrirspurnavefur fyrir 

nemendur. Þessi vefur var þó takmarkað en umræður um námið og einstök verkefni 

jukust á Fésbók þegar leið á önnina, nemendur vörpuðu bæði fram spurningum til 

kennaranna og til annarra nemenda, svöruðu hverjir öðrum og hjálpuðust þannig að í 

náminu auk þess að deila þar afrakstri verkefnavinnu eins og myndböndum og 

kynningum. Öll samskiptin á Fésbók fóru fram innan hópsins og það voru 

undantekningartilfelli að nemendur sendu einkaskilaboð til kennara heldur fóru 

einkamál fram í gegnum tölvupóst. Þetta bendir til þess að nemendur kjósi frekar að 

nota svæði og viðmót sem þeir þekkja til rafrænna samskipta, í staðinn fyrir kennsluvefi 

eins og Moodle. Mögulega er það vegna kunnugleikans við Fésbók, en hún er líka 

sérstaklega hönnuð með einföld, gagnvirk samskipti í huga. Umræðusvæðið á Moodle 

er ekki eins þjált í notkun og fara þarf í gegnum fleiri skref til að senda skilaboð. Gerð 

hefur verið rannsókn meðal háskólanema í Bandaríkjunum sem styður þá tilgátu að 

nemendur kjósi frekar kunnuglegt viðmót Fésbók til umræðu á vefnum en sérstaka 

kennsluvefi og geti notkun Fésbókar því hvatt til virkari umræðu meðal nemenda um 

námið og námsefnið (Hurt, Moss, Bradley, Larson, Lovelace og Prevost 2012). Ljóst er 

að samskipavefir eins og Fésbók eru hluti af heimi nemenda og því er ekki óeðlilegt að 

kennarar reyni að nálgast þá á þeim vettvangi. Kennararnir sjálfir eru oft líka mjög 

virkir Fésbókar-notendur og finnst ef til vill þægilegra að nota þetta einfalda 

samskiptatæki til samskipta við nemendur. 

 

3.4 Í átt að breyttum kennsluháttum 

Upplýsinga- og samskiptatækni er orðin svo stór hluti af daglegu lífi okkar að sjálfsagt 

ætti að vera að hagnýta hana innan veggja skólans, enda er það stefna yfirvalda að 

upplýsingatækni sé stór hluti af námi nemenda. Ýmsum spurningum er þó ósvarað um 

notkun og notkunarmöguleika og hvernig best sé að nýta tæknina í þágu náms og 

nemenda, en ekki til að pakka gamaldags aðferðum inn í nýtískulegar umbúðir. En þó er 

nokkuð ljóst að notkun nýrra tækja eins og spjaldtölva og lesbretta í skólastarfi hefur 

ekki einungis í för með sér þörf á annars konar námsefni á rafrænu formi eins og fjallað 

hefur verið um hér að framan, heldur hefur notkun tækninnar mikil áhrif á kennslu og 
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kennsluhætti. Samskipti nemenda og kennara fara ekki lengur einungis fram í 

kennslustofunni heldur færast þau að einhverju leyti inn í einkalíf bæði kennara og 

nemenda með rafrænum samskiptum í gegnum vefinn. Möguleikar tækninnar til 

miðlunar í kennslustofunni sem og utan hennar eru líka fjölmargir og skapa stöðugt 

nýjar víddir til náms og kennslu og „rými“ kennslunnar verður mun meira en áður og 

ekki bundið við kennslustofuna eða skólann sjálfan. 

Hlutverk bæði kennara og nemenda hlýtur að breytast við innleiðingu 

upplýsingatækni í skólastarfi. Kennarar fara frá því að vera miðlarar til þess að verða 

leiðbeinendur í nemendamiðuðu og „hvetjandi námsumhverfi“ sem getur „aukið virkni 

og ábyrgð nemenda“ (Ásrún Matthíasdóttir o.fl. 2004:230). Virkni nemenda og ábyrgð í 

námi er líka í anda hinnar nýju menntastefnu sem birtist í aðalnámskrá framhaldsskóla. 

Tími kennslustunda ætti að vera nýttur til verkefnavinnu, samræðu og hópastarfs þar 

sem nemendur eru virkir þátttakendur. Ef miðlunar og skýringa er þörf frá kennara 

býður upptökutækni upp á að kennarar taki upp útskýringar sínar á námsefninu og miðli 

til nemenda rafrænt. Eins og í fleiri námsgreinum reyna mörg viðfangsefni 

kennslugreinarinnar íslensku á skilning meðal annars á bókmenntatextum, 

málfræðihugtökum og stílbrögðum. Margir nemendur þurfa aðstoð kennara við að 

öðlast skilning og hana getur hann veitt með því að fjalla um efnið í fyrirlestrum sem 

eru teknir upp og hafðir aðgengilegir á vef í stað þess að eyða tíma kennslustunda í 

fyrirlestra. Því skal ekki haldið fram hér að skilningur náist með því einu að hlusta á 

kennara ræða um efnið – þvert á móti þurfa nemendur fyrst og fremst að vinna með 

efnið á margvíslegan hátt til að raunverulegur skilningur náist. Virk þátttaka nemenda er 

mun líklegri til að uppfylla hlutverk íslenskunámsins um menningarmótun en óvirk 

hlustun eða utanbókarlærdómur. 

Rafrænir fyrirlestrar kennarar eru reyndar ekki nýir af nálinni og það mætti í raun 

rekja slíka fræðslu sem tekin er upp og miðlað til hlustenda til upphafs 

útvarpsútsendinga. En á síðustu árum hafa tækninýjungar gert okkur kleift að taka upp 

hljóð og mynd sem hlustendur geta auðveldlega nálgast í gegnum Netið og jafnvel 

hlaðið niður á ýmis meðfærileg tæki og því getur kennsla farið fram hvar og hvenær 

sem er – kennslurýmin verða æ fleiri og fjölbreyttari. Slíkt er í anda einstaklingsmiðaðs 

skólastarfs og hentar vegna sveigjanleikans sem það felur í sér í tíma og rúmi. 

Nemendur geta hlustað eða horft þegar þeim hentar, eins oft og þeir vilja og eiga ekki í 
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hættu á að missa af mikilvægum upplýsingum þó þeir séu líkamlega eða andlega 

fjarverandi í kennslustund. 

Í næsta kafla verður fjallað um nánar um kennsluhætti og hugmyndir um nám og 

kennslu sem stuðla að því að hver nemandi hljóti menntun við hæfi. Fjallað er um 

einstaklingsmiðaða kennslu og hvernig upplýsingatækni getur komið að gagni við að 

sníða kennslu að þörfum nemenda. 
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4. Kennslu- og námsaðferðir á upplýsingaöld 
Í kaflanum er fjallað um kennslu- og námsaðferðir í tækni- og upplýsingasamfélagi 

nútímans. Ekki er alltaf ljóst hvar skilin liggja á milli náms- og kennsluaðferða, því 

samspil þeirra felst í því að kennari miði kennslu sína að ákveðnum námsaðferðum sem 

nemendur leggja svo stund á. Hér er rætt um formgerð hefðbundins skólakerfis og 

breytingar á því sem eiga sér stað í átt að nútímalegra kerfi. Í kaflanum er rætt um 

námsaðferðir eins og hlítarnám (e. mastery learning), vendikennslu (e. flipped 

classroom) og hugsmíði í samhengi við notkun tækninýjunga við nám og kennslu. 

Námsaðferðirnar lúta allar að því að nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi og 

læri í samfélagi við aðra en á eigin forsendum. 

 

4.1 Þekkingarþörf í fortíð, nútíð og framtíð 

Skólakerfið á sér langa forsögu sem má rekja aftur til fyrstu skólanna í fornöld. 

Skólakerfi nútímans byggist að mörgu leyti á formi sem á rætur sínar að rekja til 

iðnbyltingarinnar þar sem farið var að mennta embættismenn til ákveðinna starfa og 

allir sem gegndu sama embætti áttu að hljóta eins menntun. Innan skólakerfisins eins og 

við þekkjum það eru skólastofnanir þar sem námið fer fram og nemendahópar eða 

bekkir dvelja í fyrirfram ákveðinn tíma inni í kennslustofu samkvæmt stundaskrá. 

Kennarinn er oftar en ekki sérfræðingurinn í stofunni og miðlar þekkingu og 

upplýsingum til nemendanna. Miðlunarleiðir eru margar og ólíkar og fara eftir efni og 

aðstæðum hverju sinni en þessa hefðbundnu hugmynd um skóla þekkja flestir. Í 

skólakerfinu er nemendum skipt í hópa eftir aldri og stundum getu og fylgja hóparnir oft 

sömu áætlun á sama tíma. Gert er ráð fyrir því að nemendur öðlist sömu þekkingu á 

sama námsefninu og uppfylli ákveðna staðla um námsframvindu og árangur sem oft er 

kannaður í einhvers konar (samræmdum) prófum. Að vissu leyti er því verið að móta 

alla þessa nemendur í sama formið en ýmsir hafa vakið athygli á að breytinga sé þörf 

(sjá t.d. Robinson 2013; Mitra 2013; Davidson og Goldberg 2010:24). Í skólakerfinu er 

jafnframt mest lagt upp úr fáum greindarsviðum en samkvæmt fjölgreindakenningu 

Gardners má skipta greind í nokkur meginsvið21 og æskilegt er að nám reyni á öll svið 

                                                
21 Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners eru greindir fólks af ólíkum toga. Upphaflega fjallaði 
Gardner um sjö greindir: málgreind (linguistic intelligence), tónlistargreind (musical intelligence), rök- og 
stærðfræðigreind (logical-mathematical intelligence), rýmisgreind (spatial intelligence), líkams- og 
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greindar. Hins vegar hefur mest áhersla verið lögð á tvö þessara greindarsviða í 

skólakerfinu, rökgreind og málgreind (Armstrong 2001:94; Ingvar Sigurgeirsson 

1999:27) og hentar það því þörfum þeirra sem eru sterkir fyrir á þessum sviðum en 

takmarkar möguleika eða jafnvel útilokar hina, sem búa yfir meiri færni á öðrum 

sviðum greindar. Nemendur í skólum nútímans eru fjölbreyttur hópur einstaklinga með 

styrkleika á ólíkum greindarsviðum og ættu því ekki allir að læra sömu hluti með sömu 

aðferðum heldur þarf námið að taka mið af ólíkum einstaklingum og hæfileikum. 

Skólinn ætti því ekki að miða að því að útskrifa einstaklinga sem allir eru eins og hafa 

sömu þekkingu og aðferðir í farteskinu, heldur leitast við að móta ólíka einstaklinga 

með því að leyfa hæfileikum, getu og greind hvers og eins að njóta sín. 

Í nútímanum er gerð æ meiri krafa um að skara fram úr á einhvern hátt og skera 

sig úr hópnum til að ná langt í leik og starfi. Samfélag nútímans krefst sérhæfingar á 

mörgum sviðum en samt byggir menntakerfið enn á gömlum grunni frá tíma sem gerði 

aðrar kröfur. Menntunarfrömuðurinn Sugata Mitra, sem gert hefur athyglisverðar 

tilraunir á menntun barna í fátækrahverfum í Indlandi með tölvustuddu sjálfsnámi 

(Mitra og Rana 2001 og Mitra 2013), heldur því fram að skólakerfi nútímans sé ekki 

lélegt en það sé úrelt í þeim skilningi að ekki sé lengur þörf á slíku kerfi. Mitra segir 

kerfið eiga rætur sínar að rekja til breska heimsveldisins og var til þess hannað að 

mennta embættismenn sem þörf var á til að halda heimsveldinu, og skrifræðinu sem því 

fylgdi gangandi. Menntun embættismannanna þurfti að vera stöðluð til að þeir gætu 

auðveldlega flust milli fjarlægra heimshluta og samt haldið kerfinu samræmdu (Mitra 

2013). Breska heimsveldið hefur lítið að gera með upphaf skóla á Íslandi, en sú 

formgerð sem rekja má til tíma iðnbyltingar og upplýsingar – og breska heimsveldisins 

– er svipuð formgerð nútímaskólakerfisins í dag í megindráttum. Breska heimsveldið er 

liðið undir lok, tölvur og Netið komið til sögunnar og skilaboð berast á sekúndubroti á 

milli heimshorna. Skólakerfi sem sniðið var að þörfum samfélagsmyndar fyrri alda á 

því ekki við samfélagið sem við búum við í dag. 

Fyrir tilstuðlan tækninnar er ógrynni upplýsinga til staðar hvar og hvenær sem er. 

Bækur eru ekki lengur helsta uppspretta þekkingar í námi nemenda og kennarinn er ekki 

                                                                                                                                          
hreyfigreind (bodily-kinesthetic intelligence), sjálfsþekkingargreind (intrapersonal intelligence) og 
samskiptagreind (interpersonal intelligence) (Gardner 1983; þýðingar hugtakanna fengnar úr íslenskri 
þýðingu bókarinnar Fjölgreindir í skólastofunni (Armstrong 2001)). Síðar bættist sú áttunda, 
umhverfisgreind (naturalist intelligence), við (sjá Armstrong 2001:13-14). 
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lengur helsti miðlari þekkingar, heldur verkstjóri og leiðbeinandi sem aðstoðar 

nemendur í þekkingarleit. Nám færist æ meira frá því að meðtaka og muna upplýsingar 

í átt að því að læra hvernig eigi að nota þær til að leysa verkefni og vandamál. Inntakið 

sjálft hættir því að vera í aðalhlutverki og ferlið við það að leita að og leggja mat á 

áreiðanleika upplýsinga fer að skipta meira máli (Davidson og Goldberg 2010:55). 

Með tilkomu Netsins og útbreiðslu þess hefur upplýsingaöflun manna gjörbreyst. 

Þekking var áður bundin við skólastofnanir og bækur og þá einstaklinga sem höfðu 

aðgang að þeim. Í nútímanum er aðgengi að þekkingu svo gífurlega mikið og nánast 

hver sem er hefur aðgang að meiri upplýsingum en nokkurn tímann er hægt að komast 

yfir. Svör við flestum staðreyndaspurningum er hægt að fá með einfaldri leit á Google 

og með sífellt víðtækari nettengingum eru þessar upplýsingar aðgengilegar nánast hvar 

og hvenær sem er. Það gefur því augaleið að minni þörf er á að kenna og læra utan að 

upplýsingar sem hægt er að nálgast á svo auðveldan hátt. Það er hins vegar brýnt að 

kunna að nota upplýsingar til að skapa þekkingu. Í öllu upplýsingaflæðinu sem Netið 

býður upp á getur verið erfitt fyrir fólk að gera sér grein fyrir því hvað eru áreiðanlegar 

og traustar upplýsingar og hvað ekki. Nám þarf því að beinast að því að greina 

vafasamar upplýsingar frá áreiðanlegum og taka vel ígrundaðar ákvarðanir (Davidson 

og Goldberg 2010:55). 

Þegar kemur að því að leggja mat á gildi og áreiðanleika upplýsinga eru 

gagnrýnin hugsun og gagnrýnislæsi mikilvæg eins og áður hefur verið bent á í umræðu 

um kennslubækur og námsgögn. Þegar þjálfa á nemendur í að trúa ekki í blindni á það 

sem stendur á vefsíðu, kennslubók eða í öðrum miðlum þarf að virkja og efla með þeim 

gagnrýnislæsi þar sem þar sem efni og upplýsingar eru lesnar með gagnrýnu hugarfari. Í 

gagnrýnislæsi felst sú færni að geta lagt mat á samfélagið og umheiminn, valdhafa og 

hvernig vald er notað og misnotað í því skyni að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í 

samfélaginu (Wolk 2003:102). Það er mikilvægt að þjálfa þetta gagnrýna hugarfar hjá 

nemendum því það hjálpar þeim að verða virkir og víðsýnir samfélagsrýnar sem skoða 

og fjalla um ólík sjónarmið, mismunun, fordóma og stuðla þannig að bættum heimi. 

Skólastarf á Íslandi hefur það að markmiði að skila af sér hæfum og menntuðum 

einstaklingum sem búa yfir „færni til að skynja og skilja umhverfi sitt og samfélag á 

gagnrýninn hátt og taka þátt í að móta það“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:35). 

Þessi gagnrýni hugsunarháttur er ekki nýr af nálinni en með tilkomu Netsins og 
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tækja sem veita bæði börnum og fullorðnum stöðugt aðgengi að óendanlegu magni 

upplýsinga er gagnrýnis- og upplýsingalæsi mikilvægara en nokkru sinni fyrr. Fyrsti 

áfangastaður nemenda í upplýsinga- og heimildaleit er oftast Netið og þess vegna þarf 

gagnrýnin hugsun að vera samfléttuð menntun í öllum námsgreinum þar sem nemendur 

þjálfast í að spyrja spurninga og velta upp ýmsum sjónarmiðum til að komast að vel 

ígrundaðri niðurstöðu. 

 

4.2 Hlítarnám, vendikennsla og hugsmíði 

Þörf er á fjölbreyttum og skapandi einstaklingum í framtíðarsamfélagið og skólastarf 

þarf að taka mið af því. Þess vegna á skólinn ekki að móta nemendur í sama formið 

heldur taka mið af fjölbreyttum greindum þeirra þar sem hver og einn fær að njóta sín 

og læra á eigin forsendum. Til þess þarf að endurhugsa formgerð skólakerfisins og 

skipuleggja námið þannig að það þurfi ekki allir í nemendahópnum að vera að gera það 

sama á sama tíma, enda vinnulag og hraði nemenda mismunandi. Þegar nemendahóp er 

kennt það sama eftir fyrirfram ákveðinni dagskrá til að komast yfir námsefni er hætt við 

að nemendur sem eiga erfitt með námið þurfi að halda áfram án þess að hafa náð tökum 

á grundvallaratriðum. Þeir nemendur sem eru fljótir að ná efninu og gætu haldið áfram á 

meiri hraða þurfa hins vegar að bíða eftir hinum. Kennslan verður því miðuð  við 

meðalnemandann sem fylgir eftir hraða kennslufyrirkomulagsins (Thompson 2011). 

Kennslufræðingurinn Benjamin S. Bloom taldi að allir ættu að geta náð tökum á  

námsefni ef þeir fengju nægan tíma og verkefni og aðstoð eftir þörfum. Þetta er 

undirstaða hugmynda hans um hlítarnám (e. mastery learning) þar sem 

námsmarkmiðum er skipt í einingar. Nemendur ljúka og ná tökum á hverri einingu áður 

en haldið er áfram í þá næstu. Hlítarnámið á að tryggja að allir nemendur nái tökum á 

námsmarkmiðunum og að enginn þurfi að halda áfram án þess að hafa grunninn sem til 

þarf. Nemendur sem fljótari eru að ná tökum á námsefninu fá viðfangsefni sem ætlað er 

að dýpka skilning þeirra á efninu eftir áhugasviði þeirra (Guskey 2010). 

Lærdómssamfélagið Khan Academy byggir á svipaðri hugmyndafræði. Á 

vefsíðunni khanacademy.org getur hver sem er lært (ókeypis) með því að horfa á 

myndband um afmarkað efni, leyst gagnvirk verkefni og haldið áfram á næsta stig þegar 

grunninum hefur verið náð. Kerfið er einstaklingsmiðað því hver og einn lýkur hverju 

þrepi á sínum hraða. Kerfið hefur verið tekið upp af kennurum víða sem viðbót við 
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annað efni. Nemendur horfa á myndböndin heima en vinna verkefni í skólanum þar sem 

kennarinn er til staðar og aðstoðar eftir þörfum (Thompson 2011). Í stað þess að allir 

nemendur hlusti á kennarann tala um efnið í kennslustund gefst meiri tími til að vinna 

ýmis verkefni sem nemendur hafa forsendur til að leysa vegna myndbandanna (Khan 

2011). Fyrirkomulag Khans, þar sem hver og einn stundar námið á eigin hraða, skapar 

þó ýmis vandamál þegar kemur að formgerð hins hefðbundna skólakerfisins því 

skólaárið hefst og lýkur á ákveðnum tíma og gerir ráð fyrir að nemendur haldi áfram á 

sama tíma. Hugmyndafræði Khans krefst þess að kerfið sé endurskipulagt og 

hugmyndir hans um einkarekinn, sjálfstæðan skóla felast í því að nemendur vinni saman 

þvert á aldurs- og getustig þar sem skapandi verkefni eru í fyrirrúmi enda kennslunni 

snúið við og tíminn því nýttur til samvinnu (Thompson 2011). 

Hugmyndir Khans eru að mörgu leyti þær sömu og hugmyndir Bergmann og 

Sams um vendikennslu. Í því felst að kennari miðlar afmörkuðu efni, stuttum 

fyrirlestrum, innlögnum, vangaveltum eða fyrirmælum til nemenda í gegnum netið. 

Undirbúningur nemenda fyrir kennslustund er því að hlusta á innlagnir til að vera í 

stakk búnir til að vinna verkefni, ræða saman, leysa þrautir og fleira. Heimaverkefni og 

verkefnavinna fara því fram í skólanum þar sem nemendur geta notið aðstoðar kennara 

þegar þeir þurfa á að halda. Með markvissri vendikennslu er lögð áhersla á að bein 

kennsla fari ekki fram í kennslustundum heldur er hún öllum nemendum aðgengileg á 

neti. Það þýðir þó ekki að kennari megi ekki opna munninn í kennslustundum. Ef 

nemendur hafa hlustað á innlögn kennara um tiltekið efni og eru í vandræðum eða 

spurningar kvikna við hlustun, geta þeir punktað hjá sér spurningar og rætt þær við 

kennara í kennslustundum. Innlagnir kennara eiga ekki að koma í stað kennslustunda, 

enda snýst vendikennsla ekki í að gera námið að fjarnámi, heldur að tímanum sé varið á 

annan hátt (Bergmann og Sams 2012:25). Upptakan eða „beina kennslan“ er því alls 

ekki uppistaða námsins heldur einungis undirbúningur og ákveðnar forsendur fyrir hinu 

eiginlega námsferli sem felst í margvíslegri verkefnavinnu nemenda. 

Með frjálsari tíma til umráða í kennslustundum geta kennarar svo lagt fyrir, eða 

hvatt nemendur til að sinna fjölbreyttum verkefnum sem geta verið sniðin að þörfum 

einstakra nemenda. Notkun þeirrar tækni sem völ er á, svo sem að taka fyrirlestra upp í 

stað þess að flytja í kennslustund, býður upp á möguleika varðandi einstaklingsmiðað 

nám og námsefni sem hentar mismunandi þörfum og námshraða nemenda. Bergmann 
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og Sams segja tæknina skapa raunverulegar forsendur fyrir hlítarnámi. Án hennar er 

námið tímafrekt og flókið í framkvæmd meðal annars vegna fjölda verkefna og prófa 

sem þarf að semja og fara yfir til að meta stöðu nemenda. Upptökur koma í veg fyrir að 

kennarinn þurfi að endurtaka sama efnið aftur og aftur og mörg verkefni og próf eru 

unnin á tölvur sem fara yfir þau (Bergmann og Sams 2012:52-53).  

Hlítarnám stuðlar að einstaklingsmiðuðu námi þar sem allir stefna að sömu 

námsmarkmiðum en eftir ólíkum leiðum. Samkvæmt kennslufræðingnum Carol A. 

Tomlinson felst einstaklingsmiðuð kennsla (e. differentitated instruction) í samspili 

margra þátta (sjá Tomlinson 2001). Í fyrsta lagi þarf hún að vera skipulögð frá upphafi 

með ólíkar þarfir nemenda í huga. Það er ekki nóg að ein kennsluáætlun gildi fyrir alla 

nemendur og sé svo aðlöguð eftir þörfum heldur þarf hún að vera haldgóð og henta 

ólíkum nemendum. Í einstaklingsmiðaðri kennslu er auk þess lögð áhersla á að 

nemendur haldi áfram að læra meira í stað þess að halda áfram í efni sem þeir hafa 

þegar náð tökum á. Nemendur sem eiga í vandræðum með tiltekið efni fái aftur á móti 

aukastuðning þar sem þörf er á. Kennari þarf að meta jafnt og þétt getu og þarfir 

nemenda af verkefnum, samtölum við þá og umræðum í kennslustofunni til að veita 

þeim þá aðstoð sem mest þörf er á. Jafnframt hjálpar kennarinn nemendum að finna út 

hvernig þeim hentar best að miðla því sem þeir hafa lært. Þá skiptir miklu máli að 

nálgast efni eftir ólíkum leiðum og að einstaklingsmiðunin tengist bæði efni sem 

nemendur læra, ferlinu við að ná tökum á efninu og því hvernig nemendur sýna fram á 

það sem þeir hafa lært. Einstaklingsmiðuð kennsla er nemendamiðuð og skiptir máli að 

finna það sem vekur mestan áhuga og námsvilja hjá hverjum nemanda sem og að hvetja 

nemendur til að taka ábyrgð á eigin námi. Einstaklingsmiðuð kennsla er síbreytilegt ferli 

þar sem nemendur og kennarar læra saman, kennararnir hjálpa nemendum og læra um 

leið hvernig nemendurnir læra (Tomlinson 2001:3-7). 

Einstaklingsmiðun getur reynst flókin þegar kennari er einn með stóran 

nemendahóp og er ætlað að kenna margs konar efni á fjölbreyttan hátt. Bergmann og 

Sams benda á að með vendikennslu í anda hlítarnáms gefst kostur á raunverulegri 

einstaklingsmiðun þar sem kennari hefur meiri tíma til að sinna hverjum nemanda og 

aðlaga námið að þörfum hans og breytilegum námshraða (Bergmann og Sams 2012:62). 

Samkvæmt Tomlinson er einstaklingsmiðuð kennsla sambland þess að kenna 

nemendum í bekkjum, minni hópum eða sem einstaklingum (Tomlinson 2001:6) en ef 
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aðferðir Bergmann og Sams eru notaðar er hægt að taka út þann þátt að kenna heilum 

bekk efni í einu í kennslustofunni, þar sem þeirri kennslu er snúið við og tíminn í 

kennslustofunni fer í að aðstoða og leiðbeina stökum nemendum eða minni 

nemendahópum sem þurfa aðstoð við sama efni eftir þörfum. 

Samræðum og samvinnu er hægt að gera hátt undir höfði í kennslustofum þar sem 

vendikennsla fer fram. Tímanum er ekki eytt í beina kennslu frá kennara, því hefur hann 

svigrúm til að ræða við nemendur um efnið, aðstoða þá og leggja fyrir verkefni sem 

hjálpa nemendum að öðlast skilning. Ef innlögn kennara fer fram í gegnum net og er 

aðgengileg nemendum þegar þeir þurfa, er miklu meira svigrúm til vinnu og virkni 

nemenda á stundatöflu þeirra. Kennslan, það er miðlun upplýsinga beint frá kennara 

hættir að vera miðlæg. Myndbönd sem þessi ætti líka að hugsa sem stuðnings- og 

ítarefni fyrir nemendur frekar en hinn endanlega sannleik um efnið. Aðgengið er 

einstaklingsmiðaðara en þegar bein kennsla fer fram í kennslustundum því efnið er 

aðgengilegt þegar nemendum hentar, eins oft og á þeim hraða sem þeim hentar. Kostur 

við myndböndin er að þau er hægt að nota aftur á sama hátt og myndbönd á Khan 

Academy eru notuð af fjölda notenda og kennara. Líftími slíkra myndbanda er vissulega 

ekki endalaus en það er vinnusparnaður fyrir kennara að nýta myndböndin aftur og 

þurfa ekki að endurtaka sig. Í staðinn getur hann nýtt tímann til að aðstoða nemendur 

við verkefni, fara yfir verkefni, undirbúa kennslustundir, umræðutíma og önnur 

samskipti við nemendur. Einnig geta kennarar unnið saman, nýtt efni hver frá öðrum og 

þannig fá nemendur að kynnast fleiri sjónarhornum. 

Það eru þó ekki allir jafn hrifnir af þessum kennsluhugmyndum. Khan Academy 

hefur t.a.m. verið gagnrýnt fyrir að stuðla að utanbókarlærdómi í stað uppgötvunar og 

þrautalausna þar sem raunverulegt nám fari fram (Thompson 2011). Gagnrýnendur 

Khan segja aðferðina þar sem myndband er notað til að kenna ákveðið atriði ekki annað 

en gamaldags kennsluaðferðir í nýtískulegum búningi, sem sagt fyrirlestur þar sem 

kennari matar nemendur á upplýsingum. Ef nemandi á erfitt með að skilja útskýringar 

kennara í kennslustund á hann allt eins erfitt með að skilja útskýringar hans á 

myndbandi (Thompson 2011). Myndbönd sem færi nemanda útskýringuna á silfurfati 

stuðli ekki að raunverulegum skilningi því honum gefst ekki færi á að vinna úr 

rangtúlkunum og tengja nýja þekkingu við það sem hann kann fyrir (Martinez 2011). 

Stofnandi Khan Academy, Salman Khan, vísar gagnrýninni á bug með þeim 
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rökum að með því að snúa kennslunni við séu kennarar í raun að gera kennsluna mun 

mannlegri en áður vegna tímans sem skapast í kennslustundum þegar fyrirlestur kennara 

er fjarlægður.  Nemendur þurfi einhverja grunnþekkingu á aðferðum og hugtökum til að 

geta gert eigin uppgötvanir, myndböndin gefi nemendum forsendur til skapandi 

verkefna og samstarfs í kennslustundum (Thomspon 2011; sjá einnig Khan 2011). 

Gagnrýni á hugmyndafræði Khans eru í anda hugsmíðahyggju, sem felst í því að 

nemendur séu „arkitekta[r] eigin þekkingar“ (Hafþór Guðjónsson 2012:3). Samkvæmt 

kenningum hugsmíðahyggjunnar22 læra nemendur með því að máta forþekkingu sína 

við nýjar hugmyndir. Þannig vinna þeir úr upplýsingum og smíða eigin þekkingu. Bein 

kennsla eða kennslumyndband þar sem viðfangsefni er útskýrt stuðlar því ekki að 

hugsmíði nemenda ef það útskýrir efni án tengsla við forþekkingu nemandans. Það er 

þó einn grundvallarmunur á beinni kennslu í kennslustund og beinni kennslu á upptöku, 

þar sem nemendur geta horft á myndböndin eins og þeir þurfa, stoppað og farið til baka, 

og þannig ef til vill náð að vinna betur úr þeim upplýsingum sem miðlað er og tengt við 

þá þekkingu sem þeir búa yfir. 

Bæði vendikennsla og nám í anda hugsmíðahyggju færa ábyrgðina á náminu yfir 

til nemenda. Þeir verða að reyna að skilja og ná tökum á vandamálum sjálfir í stað þess 

að kennari beini þeim að lausninni. Í vendikennslu felst sjálfstæðið í að hlusta vandlega 

á upptökur kennara og reyna þannig að ná tökum á efninu sem nýtist til frekari verkefna. 

Virkni og þátttaka nemenda eru þá orðin lykilatriði í náminu, kennarinn er ekki lengur 

miðlægur og námið snýst um vinnu nemenda að ákveðnu markmiði. Upplýsingatæknin 

opnar fleiri möguleika á þátttöku nemenda í náminu, til dæmis með því að nemendur 

noti Netið til upplýsingaleitar og þekkingaröflunar í stað þess að nálgast upplýsingar 
                                                
22 Í grein sinni um nám og félagslega hugsmíði segir Meyvant Þórólfsson (2003) þau felast í hugmynda- 
og hugtakaneti sem hver einstaklingur býr yfir en þar tengjast ýmis fyrirbæri saman og „mynda innbyrðis 
orsakasamhengi í tíma og rúmi“ (Meyvant Þórólfsson 2003). Nemendur koma í skóla búnir slíku 
hugtakaneti og forhugmyndum sem þeir finna ekki endilega stað í hugmyndum sem þeir kynnast í 
skólanum. Þá þarf að eiga sér stað ferli þar sem nemendur ýmist laga sig að aðstæðum (e. assimilation) 
eða reyna að breyta umhverfinu svo það henti (e. accomodation), svo notuð séu hugtök Jean Piaget, eins 
kennismiða hugsmíðahyggjunnar. Fyrirbærið má þó rekja til heimspekingsins Immanuel Kants en 
hugmyndir hans um þekkingu manna felast í samspili tíma, rúms og orsakasamhengis í hugum 
einstaklinga. Seinna setti Rússinn Lev Vygotsky fram hugmyndir um félagslega hugsmíði þar sem ekki er 
aðeins gert ráð fyrir hugtakaneti hvers einstaklings heldur myndast einhvers konar félagslegt hugtakanet 
sem er sameiginlegt hópum fólks í samfélagi. Þeir sem aðhyllast félagslega hugsmíðahyggju leggja því 
áherslu á samvinnunám (e. collaborative learning) (sjá nánar Meyvant Þórólfsson 2003). Þuríður Jóna 
Jóhannsdóttir (2001) heldur því fram í M.Ed. ritgerð sinni að félagsleg hugsmíðahyggja henti vel í 
tölvustuddu samvinnunámi, þar sem upplýsinga- og samskiptatækni er nýtt til gagns í nútímalegu námi 
sem hefur samræðu og samvinnu í fyrirrúmi. 
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fyrst og fremst frá kennara eða úr kennslubók. Jafnframt skapar hún fjölmarga 

möguleika fyrir nemendur að sýna afrakstur þess sem þeir hafa lært svo sem með 

myndböndum, bloggsíðum, í gegnum samskiptamiðla eða með hljóðupptökum. 

Í námi sem byggir á því að vega og meta upplýsingar og aðstæður, leita lausna og 

beita þekkingu við úrlausnir þurfa nemendur að vera virkir og skapandi þátttakendur en 

ekki óvirkir móttakendur þekkingar sem miðlað er til þeirra. Þetta er vissulega í anda 

aðalnámskrár þar sem segir að námið eigi „að miða að því að gera nemendur virka og 

sjálfstæða í námi sínu og færa um að afla sér þekkingar á eigin spýtur“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011:39). Rannsóknir Sugata Mitra styðja þessa hugmyndafræði en þær 

hafa sýnt að ef börnum er veittur aðgangur að nettengdri tölvu kenna þau hvert öðru og 

eru fljót að ná tökum á henni, þrátt fyrir að hafa aldrei áður unnið með tölvu (Mitra og 

Rana 2001). Það sem rekur nemendur áfram er þá fróðleiksþorsti, forvitni og vilji og 

þörf til að finna svör og leysa vandamál. Með samvinnu nemenda nýtir hver og einn 

styrkleika sína til að aðstoða hina og þannig verður þekkingarsköpunin til í sameiningu. 

Mitra og Rana tengja þessar námsaðferðir við hugsmíðahyggjuna þar sem börnin smíða 

sína eigin þekkingu. Nýjar upplýsingar máta börnin við það sem þau þekkja fyrir og 

þannig verður til nýr skilningur sem smám saman leiðir til gagnýnnar sýnar nemenda á 

sjálf sig og umheiminn (Mitra og Rana 2001:223).  

Ef börn hafa nægan hvata, eins og indversku börnin í rannsókn Mitra sem ekki 

höfðu greiðan aðgang að menntun, virðast þau fljót að tileinka sér nýjungar tækninnar 

með því að prófa sig áfram með aðferðum sem tengja má við kenningar um hugsmíði. 

Samfélagið er að mörgu leyti orðið stafrænt og sú kynslóð sem er að vaxa upp í dag 

mun móta enn frekar stafrænt samfélag. Menntun þessarar kynslóðar þarf að taka mið af 

því. Það þarf ekki að eyða miklum tíma í að kenna börnum að nota ákveðin tæki, enda 

kenna þau sér það sjálf og hjálpa hvort öðru, auk þess sem tæki þróast og úreldast hratt. 

Áherslan þarf fremur að felast í leiðum til að læra og námskerfum sem byggja á 

samvinnu og aðgengi og úrvinnslu úr upplýsingum en það er líklegt til að gagnast 

nemendum og undirbúa þá sem best fyrir framtíðina. 
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5. Áskoranir kennara 
Samfélagið breytist ört með nýrri tækni og ef við viljum halda áfram að mennta 

einstaklinga sem geta nýtt þekkingu í þágu samfélagsins þurfum við að bregðast við 

tækninýjungum bæði í skólastarfi og kennaramenntun. Í nútímanum er þörf á samvinnu 

fjölbreyttra einstaklinga og eru grunnþættir menntunar vísir að því. Hér er fjallað um 

nauðsyn þverfaglegar samvinnu milli kennara til virkja samfaglega grunnþætti 

menntunar og breyta skólastarfi. Rætt er um möguleika samskiptamiðla í samstarfi 

kennara og fjallað er um kennaramenntun í mótun, en þörf er á að menntun kennara taki 

meira mið af notkun tækninnar í samfélaginu til að halda í við nútímann. 

 

5.1 Þverfagleg samvinna  

Nám og menntun þarf að taka mið af breyttri samfélagmynd þar sem áhersla er á 

samstarf milli fræðigreina og fjölbreytileika er fagnað. Nám er af ýmsum toga og við 

þurfum að styðja við alls konar menntun. Skólafólk framtíðar þarf að leita leiða til að 

ólíkir einstaklingar geti nýtt sína ólíku menntun, færni og áhugamál til að vinna saman 

(Davidson og Goldberg 2010:25). Nám þarf að undirbúa nemendur til að takast á við 

flóknar áskoranir og marghliða vandamál nútímans í sameiningu og til þess þarf að 

mynda fjölhæf teymi (sama heimild:55-56). Áður hefur verið fjallað um mikilvægi 

samvinnu íslenskukennara til að skapa faglega orðræðu þeirra á milli. Samvinna 

kennara þarf líka að fara fram þvert á námsgreinar, þar sem allir stefna að sameiginlegu 

markmiði. Aðaláhersla hvers kennara er þá ekki lengur á þekkingu hans á greininni sem 

hann kennir heldur á samfaglega þætti. Kennarar þurfa að standa saman til að gera 

námið heildstætt, skoða hvernig ólíkar greinar tengjast innbyrðis og stuðla í sameiningu 

að gæðum námsins en það er undirstaða fagmennsku þeirra (sjá Árnýju Helgu 

Reynisdóttir 2013:40). 

Grunnþáttum menntunar er ætlað að sinna samfaglegum markmiðum sem eiga 

erindi við öll fög. Með þeim setja skólayfirvöld fram stefnu í samræmi við það sem hér 

hefur verið rætt, að skólastarf skuli miða að heildstæðri menntun þar sem grunnþættir 

fléttast inn í allar námsgreinar. Þar með verður markmið allra greina að vissu leyti 

sameiginlegt: 
 
[…] að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði og að vinna að því að samfélagið fái vel 
menntað og heilbrigt fólk, bæði til þátttöku í að breyta samfélaginu til betri vegar og til 
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þeirra starfa sem unnin eru í samtímanum (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:14). 
 
 

Námskráin býður upp á nokkuð frelsi fyrir skóla í mótun eigin skólastefnu og 

skólanámskrár. Ekki eru lagðar fram áfangalýsingar eða nákvæm markmið eins og í 

eldri námskrám23 þótt sett séu fram sérstök hæfniviðmið er varða kjarnagreinarnar 

íslensku, stærðfræði og ensku. Skólar geta, með þessu aukna frelsi, valið að móta nýja 

stefnu þar sem kennsluháttum og inntaki námsins er breytt. Nokkrir framhaldsskólar  

hafa þegar gert það, þar á meðal Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, sem er nýr skóli er hóf 

störf árið 2009, ári eftir að ný lög um framhaldsskóla tóku gildi (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Skólinn starfar samkvæmt nýrri aðalnámskrá og geta 

nemendur lokið stúdentsprófi þar á 6-7 önnum samkvæmt nýju feiningakerfi24 (FMOS 

[á.á]). Stundatafla er sveigjanleg og lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, virkni og 

sjálfstæði nemenda og verkefnavinnu til að ná tökum á námsefni (FMOS 2013). Í 

Kvennaskólanum í Reykjavík hefur náminu einnig verið breytt miðað við nýju lögin og 

býðst nemendum til dæmis að ljúka stúdentsprófi á skemmri námstíma án skerðingar á 

náminu sjálfu (Kvennaskólinn í Reykjavík 2014). 

Ekki hafa þó allir skólar enn hafið innleiðingu námskrárinnar frá 2011. Þrátt fyrir 

fögur fyrirheit nýrrar námskrár um skólastarf og menntun í takt við samtímann er ljóst 

að margt þarf til að skólarnir ákveði að gera gagngerar breytingar á sínu starfi og þar 

þarf til að mynda stuðning yfirvalda við nýja skólastefnu, bæði fjárhagslegan og 

pólitískan. Að öðrum kosti gætu skólar freistast til að nýta sér það að aðlaga gamla 

áfangar og áfangalýsingar að nýrri námskrá án nokkurra raunverulegra breytinga í anda 

þeirra samfaglegu markmiða sem námskráin boðar. Frelsið sem skólarnir hafa í 

námskrárgerðinni gæti því boðið upp á það að halda áfram óbreyttu starfi (Árný Helga 

Reynisdóttir 2013:119). Þá er í raun um að ræða sama kerfið í nýjum umbúðum sem 

ekki er líklegt til að hafa mikil áhrif á inntak náms og kennsluhætti.  

Í bæði grunnþáttunum sem og frelsinu leynast þó ýmis tækifæri sem 

skólasamfélagið getur og ætti að grípa. Samkvæmt nýju námskránni skal hver 

                                                
23 T.d. íslenskuhluti aðalnámskrár frá 1999 sem tíundaði markmið hvers áfanga fyrir sig (sjá Aðalnámskrá 
framhaldsskóla. Íslenska 1999). 
24 Feining eða framhaldsskólaeining kemur í stað eldra einingakerfis og er miðað við vinnuframlag 
nemenda innan og utan kennslustunda þar sem „[h]ver eining samsvarar u.þ.b. þriggja daga vinnu 
nemenda (6-8 klst/dag)“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:7). 
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námseining (feining) sem nemendur ljúka felast í vinnuframlagi nemenda en ekki fjölda 

kennslustunda í stundatöflu og námið þannig gert nemendamiðaðara þar sem ekki er 

miðað við fjölda kennslustunda kennarans heldur vinnu nemandans (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011:50). Nemendur sem ljúka stúdentsprófi eiga að búa yfir ákveðinni 

þekkingu, leikni og hæfni við lok námsins. Miða skal að því að hver nemandi öðlist 

sjálfstæði og frumkvæði til að leysa vandamál, hagnýta þekkingu sína, sækja frekara 

nám og verði „virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi“ (sama heimild:45). 

Þegar skólanum er ætlað svo víðtækt hlutverk þar sem nemendur öðlast þekkingu á 

tilteknum fögum í tengslum við aðra sammannlega og samfélagslega þætti eins og 

grunnþættina er samvinna kennara nauðsynleg. Ljóst þarf að vera hvernig 

grunnþættirnir fléttast inn skólastarfið og hvernig ólíkar námsgreinar tengjast við þá. 

Annars er hætt við að grunnþættirnir séu ýmis vanræktir eða að nemendur sjái ekki 

tengsl þeirra við ólíkar námsgreinar og þannig samfelluna í náminu sjálfu.25 Þess vegna 

þarf auðvitað samstarf um þá og ljóst er að hlutverk og samvinna kennara hlýtur að 

breytast mikið ef skólastarfið á að taka nýja stefnu. 

 

5.2 Samstarf kennara á samskiptamiðlum 

Fyrir tilstuðlan ýmissa tækninýjunga þarf kennarinn ekki að vera eini sérfræðingurinn í 

öllu því sem fellur undir hatt greinarinnar. Mikilvægt er að kennarinn sé fagmaður og 

hafi mikla þekkingu á sinni grein og námsefninu auk þess að hafa góða yfirsýn til að 

geta leiðbeint nemendum og vísað þeim á ítarefni svo sem umfjöllun annarra um efnið. 

Sumir íslenskukennarar eru bókmenntafræðingar og aðrir málfræðingar, enn aðrir 

sérfróðir um dróttkvæði eða ritlist og svo mætti lengi telja. Kennarar gætu því unnið í 

teymum, þar sem sérþekking hvers og eins fær betur að njóta sín. Í stað þess að 

kennarar geri allt einir fyrir luktum dyrum kennslustofunnar má nýta tæknina til að opna 

kennslustofuna, meðal annars með upptökum í anda vendikennslu, og þannig skapa 

teymisvinnu meðal kennara. Þannig verður til vísir að þeirri faglegu samvinnu sem 

Kjersti Lea telur svo mikilvægt að eigi sér stað (Lea 2012). 

Upplýsinga- og samskiptatæknin opnar möguleika á aukinni faglegri samræðu 

milli kennara þvert á námsgreinar og skóla. Á samfélagsmiðlum hefur orðið til 

                                                
25 Árný Helga Reynisdóttir vísar reyndar til orða félagsvísindamannsins Bourdieu um að samfagleg atriði 
séu líkleg til að vera vanrækt ef öllum er ætlað að kenna þau (Árný Helga Reynisdóttir 2013:22). 
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umræðuvettvangur um skólamál fyrir kennara úr ýmsum áttum. Má þar nefna fjölda 

hópa á Fésbók þar sem umræður fara fram og svokallað #menntaspjall sem stundað er 

hálfsmánaðarlega í gegnum samskiptamiðilinn Twitter. Þar er afmarkað viðfangsefni 

tekið fyrir hverju sinni. Allir geta fylgst með og tekið þátt að vild ef þeir eru skráðir á 

Twitter. Einnig má nefna fjölda umræðumerkja (e. hashtag) á Twitter þar sem hægt er 

að ræða um og fylgjast með umræðum um kennslu og kennsluaðferðir og stefnur og 

strauma í skólamálum. Kostir umræðunnar á samskiptamiðlum eru ótvíræðir, þeir opna 

umræðuna út fyrir veggi skólans, ekki þarf að finna fundartíma til umræðna og þær ná 

til stærri hóps og þannig hefst þverfagleg samvinna kennara. 

Kennarar sem ekki hafa allir alist upp við tæknina frá blautu barnsbeini hljóta að 

vera misvel í stakk búnir að bregðast við nýrri tækni og nýju hlutverki sínu í skólanum 

vegna tilkomu hennar. Það hlýtur að hafa áhrif hvaða tækni og tól kennarar nota í sínu 

einkalífi hversu reiðubúnir þeir eru að nota tæknina markvisst í kennslu. Ýmsar breytur 

koma þar inn eins og aldur kennara og tími frá því að hann var síðast í námi. Viðhorf 

þeirra skiptir höfuðmáli, kennarar verða að vera tilbúnir að veita nýrri tækni rými í sinni 

kennslu, vilja læra hver af öðrum og taka breytingum af opnum hug. Á Fésbók fer til 

dæmis fram virk umræða milli kennara um hvernig hagnýta megi spjaldtölvur og 

upplýsingatækni í kennslu, hvað henti hverjum og einum og hvort eitt tæki sé betra en 

annað. Á slíkum vettvangi geta kennarar deilt reynslu sinni og upplifunum og lært af 

reynslu annarra. 

 Kennarar eiga ekki allir að vera sniðnir í sama mótið, enn síður en nemendurnir, 

heldur á einmitt að fagna fjölbreytileikanum og vinna að sameiginlegum markmiðum 

þar sem styrkleikar hvers og eins fá að njóta sín. Þannig má samnýta verkefni og 

aðferðir, hugmyndir og nálganir þar sem allir leggja eitthvað af mörkum þvert á 

námsgreinar og skólastofnanir. Kennarar ættu alls ekki að vera hver í sínu horni að 

kenna sama efnið ár eftir ár. Þeir eiga, eins og nemendurnir, sífellt að læra eitthvað nýtt 

og þróast áfram í starfi og þar er gildi opinnar umræðu á Netinu mikilvæg auk þess sem 

upplýsinga- og samskiptatæknin opnar möguleika á einstaklingsmiðaðri endurmenntun 

kennara (sjá Ingva Hrannar Ómarsson 2013; Sólveigu Jakobsdóttur, McKeown og 

Hoven 2010). 
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5.3 Menntun framhaldsskólakennara 

Í umfjöllun um námsgreinina íslensku hér í upphafi voru færð rök fyrir því að nám í 

íslensku þurfi að vera heildstætt til að markmið þess – menningarmótunin sem stuðlar 

virkri þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi – náist. Eins og bent var á er hlutverk íslenskunnar 

vítt og nær yfir marga námsþætti. Enn sem komið er virðist þó ákveðnum námsþáttum 

hampað á kostnað heildarsýnar á greinina, en heildarsýn þarf til ná markmiðum eins og 

að nemendur öðlist „hæfni til samskipta við aðra nemendur og treysta þannig þann 

félagslega grundvöll sem samfélagið hvílir á“ (Baldur Ragnarsson 1977:25). Þetta má 

tengja við menntun kennara, sem hafa fræðilegan bakgrunn í íslensku frekar en 

kennslufræðilegan. Þó virðast íslenskukennararnir sem Lea ræddi við í rannsókn sinni 

ekki líta á sig sem fræðimenn í greininni. Þekking á efninu er þeim svo sjálfsögð, ef til 

vill vegna þess að þeir kenna oft sömu áfangana ár eftir ár og er því orðinn þeirra 

„habitus“ (svo aftur sé vísað til hugmynda Bourdieu). Lea segir þá hins vegar 

uppteknari af því að þróa og betrumbæta kennsluhætti – sem þeir segjast ekki hafa lært 

sérstaklega í námi í kennslufræði heldur með reynslu. Kennaranámið telja þeir leggja of 

mikla áherslu á hið fræðilega á kostnað hins hagnýta (Lea 2012:23-24). Umbætur 

kennara á kennsluháttum, þ.m.t. notkun upplýsingatækni í þágu náms og kennslu hlýtur 

þá fyrst og fremst að eiga sér stað í starfi kennara en ekki í kennaramenntun þar sem 

hún ætti vissulega að fara fram að einhverju leyti. Hagnýtari atriði eru sniðgengin í 

kennaranáminu, kennaranemar þurfa til dæmis ekki að læra um upplýsingatækni í námi 

og kennslu nema þeir velji það sérstaklega og það er því undir áhuga þeirra komið. Þetta 

er málefni sem brýnt er að ræða bæði í kennaranámi og meðal kennara, ekki einungis 

íslenskukennara heldur allra þeirra sem kenna í framhaldsskólum. 

Menntun faggreinakennara í framhaldsskólum er í mótun. Kennaranámið hefur 

verið lengt, viðbótarnám í kennslu- og uppeldisfræðum til kennsluréttinda var eitt ár að 

loknu B.A. námi, en samkvæmt 5. grein laga um menntun kennara í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum frá 2008 er nú gerð krafa um meistaragráðu til að öðlast 

kennararéttindi í framhaldsskóla (Lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). Þeir sem 

hyggjast verða íslenskukennarar í framhaldsskólum geta því ýmist lokið meistaranámi í 

íslensku eða skyldum greinum og hlotið kennsluréttindi með eins árs viðbótarnámi í 

kennslufræðum, lokið M.Ed. námi í uppeldis- og kennslufræðum, ef þeir hafa 180 
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einingar í íslensku á B.A. stigi, eða M.A. námi í íslenskukennslu sem er sambland af 

námi í kennslufræðum og greininni sjálfri. Hvort sem miðað er við námið eins og það 

var eða þær breytingar sem hafa orðið á menntun kennara er það þó svo að 

undirbúningur í kennslufræði hefur lítið aukist, nema hjá þeim sem ljúka M.Ed.-prófi. Í 

því felst ákveðin mótsögn, sérstaklega ef vísað er til rannsóknar Leu um þörf á aukinni 

hagnýtri kennaramennun. Kennaranám hefur lengst, en enn er hægt að ljúka prófi til 

kennsluréttinda án lengri kennslufræðiundirbúnings. 

Til að takast á við áskoranir framtíðar, nýja menntastefnu og mikilvægt hlutverk 

menntunar þjóðfélagsþegna þarf að huga hafa í huga breytingar á samfélagsmyndinni á 

tölvu- og upplýsingaöld. Kennaramenntun framhaldsskólakennara ætti því ekki að vera 

viðbótarnám, eða nám sem bætist ofan á annað heldur ættu verðandi kennarar að hefja 

fimm ára háskólanám með það að leiðarljósi frá upphafi að verða kennarar að námi 

loknu á sama hátt og grunnskólakennarar (sjá Menntavísindasvið 2014). Eiríkur 

Rögnvaldsson, prófessor í íslensku, lagði til árið 2010 að nemendur í íslensku við 

Háskóla Íslands gætu valið að leggja áherslu á kennslu við upphaf námsins og námið 

myndi þá stefna skýrar í þá átt frá byrjun (Eiríkur Rögnvaldsson 2010). Eins og staðan 

er núna læra kennaranemar sem stefna á kennslu íslensku í framhaldsskólum miðlun 

greinarinnar sjálfrar í örfáum námskeiðum á vettvangi og í kennslufræði greinarinnar, 

og svo þegar út í starfið er komið. Rannsókn Leu styður þetta, því þar kemur fram að 

kennarar læri fyrst og fremst að verða kennarar með því að starfa sem slíkir frekar en í 

náminu sem leiðir að því (Lea 2012). Með því að breyta náminu á þennan hátt í stað 

þess að lengja það eingöngu yrði mun meira svigrúm til að undirbúa verðandi kennara 

fyrir ábyrgð og fjölmargar áskoranir kennarastarfsins með fræðilegu og hagnýtu námi 

sem tæki mið af útbreiddri notkun upplýsingatækni í samfélaginu. 

Menntun íslenskukennara í framhaldsskólum þarf að miðast við margslungið 

hlutverki námsgreinarinnar og þá menningarmótun sem í henni felst, en jafnframt hið 

tæknivædda samfélag sem viðfangsefnið – íslenskan – sprettur úr. Ef nám nemenda í 

íslensku á framhaldsskólastigi tengist þeirra stafræna veruleika er líklegra að þeir sinni 

náminu af áhuga og öðlist meiri hæfni sem veganesti út í lífið. Þá eru meiri líkur á að 

nemendur komist til einhvers þroska og að menningarmótun eigi sér stað og þannig er 

líka stuðlað að lögbundnum markmiðum námsins samkvæmt aðalnámskrá. 
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6. Lokaorð 
Hér hefur verið reynt að svara nokkrum spurningum sem tilteknar voru í inngangi. Þær 

eru: Hvaða hlutverk er íslenskukennslu í framhaldsskólum ætlað og hvaða áhrif hafa 

tækniframfarir nútímans og ný menntastefna á kennslu greinarinnar? Hvaða áhrif hefur 

upplýsinga- og samskiptatækni á skólastarf og hverju breytir tæknin varðandi námsgögn 

og námsaðferðir nemenda? Hverjar eru helstu áskoranir kennara á upplýsingaöld? 

Íslenskukennslu í framhaldsskólum er ætlað víðtækt hlutverk sem tengist 

menningarmótun nemenda í samfélagi við aðra. Í íslensku þjálfast nemendur í lestri, 

ritun og tjáningu, læra um tungumálið, sögu þess og málfræði, lesa bókmenntir og rýna 

í þær og læra um sögu íslenskra bókmennta svo eitthvað sé nefnt. Námsgreinin íslenska 

fjallar um tungumálið sem nemendur nota til að tjá sig í daglegu lífi og í náminu sjálfu 

og er á margan hátt undirstaða annarra námsgreina. Á sama tíma er námsgreinin 

rótgróin og íhaldssöm grein byggð á langri hefð og fjallar um menningararfinn og 

sjálfsmynd okkar sem þjóðar. Á upplýsingaöld fer málnotkun fram í víðara samhengi en 

áður og þarf umfjöllun um mál og málnotkun í íslenskukennslu að taka mið af því. Þessi 

atriði endurspeglast að nokkru leyti í nýrri aðalnámskrá í tengslum við margs konar læsi 

og merkingarsköpun á stafrænum tímum (sjá Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011:17). 

Upplýsinga- og samskiptatækni hefur ýmsa hagnýta kosti fyrir skólastarf, meðal 

annars utanumhald áfanga á kennsluvefjum, aðgang að gögnum og verkefnum á vef auk 

þess að auðvelda samskipti milli kennara og nemenda – en hún skapar um leið nýjar 

áskoranir meðal annars vegna marka vinnu og einkalífs. Upplýsingatæknin hefur líka 

áhrif á námsaðferðir nemenda, meira færi gefst á því að virkja nemendur og óþarfi er að 

mata þá að upplýsingum í kennslustofum. Ný menntastefna krefst þess að ýmsir 

samfaglegir grunnþættir séu innleiddir í skólastarfið sem undirbúa nemendur undir virka 

samfélagsþátttöku og krefjast um leið virkrar þátttöku þeirra í námi. Þá skapar 

upplýsingatæknin möguleika á nýjum kennsluháttum eins og vendikennslu og 

hlítarnámi og getur stuðlað að námi í anda hugsmíðahyggju þar sem nemendur byggja 

sjálfir þekkingu sína. Þar er Netið með öllum sínum upplýsingum þarfur þjónn (sbr. 

Mitra og Rana 2001). 

Í nútímanum herjar upplýsingaflæði á nemendur úr öllum áttum í gegnum alls 

kyns tæki og tól. Miðlarnir eru margir, upplýsingar koma víða að og nemendur þurfa að 

læra að velja úr og leggja mat á gildi þeirra. Tungumálið er notað við margar ólíkar 
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aðstæður í ræðu og riti en skilin á milli talmáls og ritmáls eru óðum að óskýrast. Áður 

fyrr var ritmál í bókum og dagblöðum þar sem yfirleitt var hægt að treysta á að texti 

væri yfirlesinn og honum jafnvel ritstýrt. Undanfarið hefur þetta breyst gífurlega, og 

ætla má að stór hluti texta sem nemendur nútímans sjá og lesa sé ekki yfirlesinn. Þetta 

stafar af því hve auðvelt er að birta texta í samtímanum í fjölda fréttamiðla, bloggsíðna 

og samfélagsmiðla. Margir mest lesnu miðlar landsins eru fréttamiðlar og 

lífsstílsbloggar þar sem mismikil áhersla er lögð á gæði málfars, stafsetningar og 

textauppbyggingar. Ef slíkir textar eru helstu textafyrirmyndir nemenda er krafan um 

gæði texta ekki sett hátt. Þess vegna er mikilvægt að nemendur lesi sem fjölbreyttasta 

texta og þjálfist í að leggja mat á textategundir og velja sér málsnið og málnotkun eftir 

aðstæðum – bæði í ræðu og riti. Þar sem íslenska er kjarnagrein í framhaldsskólum sem 

fjallar um málnotkun, menningu og texta, auk menningarmótunar í síbreytilegu 

samfélagi, hvílir töluverð ábyrgð á íslenskukennurum á þeirri tækni- og upplýsingaöld 

sem liðin er upp. Þetta skapar nýjar áskoranir fyrir kennara sem þurfa að vera undirbúnir 

fyrir breytt hlutverk sitt. Þörf er á að fjalla um þessa ábyrgð og þær áskoranir sem hér 

hafa verið ræddar í menntun kennara. 

Á breytingatímum þarf að huga að hlutverki og menntun kennara og faglegu 

samstarfi þeirra á milli. Ný tækni skapar ýmis tækifæri en til að nýta þau þarf notkun 

tækninnar í skólastarfi að vera innbyggð í menntun allra kennara. Þrátt fyrir lengingu 

kennaranáms virðist þó skorta meiri hagnýtan kennslufræðilegan undirbúning, til dæmis 

varðandi upplýsingatækni í skólastarfi. Loks má nefna mikilvægi samvinnu kennara til 

að vinna saman að þverfaglegum grunnþáttum menntunar. Grunnþættirnir og nýja 

menntastefnan boða breytingar, en eina leiðin til að breyta skólastarfi á róttækan hátt er 

með samvinnu og sameiginlegum vilja kennara (sjá Elsu Sigríði Jónsdóttur 2011:12). Í 

síbreytilegu samfélagi er líka mikilvægt fyrir kennara að hætta aldrei að læra, þeir þurfa 

sífellt að vera opnir fyrir nýjungum enda er nám í nútímasamfélagi ævilangt ferli (sama 

heimild:24). Kennarastarfið er að mörgu leyti einstaklingsstarf, þar sem kennararnir 

starfa oftast einir í kennslustofum með nemendum. Þess vegna skortir faglega samræðu 

um kennslustarfið (sbr. Lea 2012) en með upplýsingatækninni eru fjölmörg tækifæri til 

að bæta úr því og taka þátt í umræðuhópum kennara á samfélagsmiðlum. Þannig er 

hægt að opna skólann og skólastofurnar sem aldrei fyrr og leggja drög að sameiginlegri 
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ígrundun kennara um störf sín og það breytingastarf sem skólakerfið stendur frammi 

fyrir. 

Hér hefur ekki verið rætt sérstaklega um tækjavæðingu skóla sem nokkuð ber á 

um þessar mundir þar sem nemendur fá afhentar spjaldtölvur sem koma eiga í stað 

annarra námsgagna. Notkunarmöguleikar einstakra tækja eru efni í aðra rannsókn. 

Tæknin þróast hratt og fólk tileinkar sér stöðugt breytingar ef það á annað borð notar 

hana. Þess vegna er óþarfi að einblína á ákveðið tæki, forrit eða tól í fræðilegri umræðu 

um notkun tækninnar í skólastarfi heldur þarf að huga að aðferðum og möguleikum sem 

felast í tækninni og hvernig nýta megi hana til gagns. Hér hefur verið reynt að fjalla 

almennt um hvað felst í því að nota upplýsingatækni í skólastarfi og hvernig hún kemur 

að gagni við íslenskukennslu á framhaldsskólastigi. Nýta má almenna tækjanotkun og 

tækjaeign til að víkka út möguleika náms og kennslu. Upplýsingatæknin skapar til 

dæmis tækifæri til aukinnar samvinnu og virkni nemenda í skólanum því hægt er að 

færa beina kennslu úr kennslustundum og á Netið. Tímanum sem nemendur og kennari 

hafa saman er því hægt að verja í umræður, samvinnu, þekkingarleit og miðlun. Slíkt 

námsumhverfi er merkingarskapandi og eflir færni hjá nemendum sem undirbýr þá fyrir 

virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 
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