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Ágrip 

Í greinargerð þessari er fjallað um tengsl verkefnisins „Þróunarsaga jarðar“ við kennslu í 

grunnskólum landsins og mikilvægi upplýsingatækni í nútíma kennsluumhverfi. Gengið 

er út aðalnámskrá grunnskóla, námskenningum og kennsluaðferðum til að sýna fram á 

notagildi verkefnisins og aðferðum sem hægt er að beita til að samþætta helstu svið 

grunnskóla með upplýsingatækni. Verkefnið sem er vefsíða byggir á gagnvirkum 

gagnagrunni sem er ætlað að safna saman upplýsingum með aðstoð notenda um 

þróunarsögu jarðar, þ.á.m. lífverur, bæði fyrr og síðar, auk hugtaka tengd viðfangsefninu. 

Upplýsingarnar eru ætlaðar sem kennsluefni fyrir kennara og aðra fagmenn sem og 

nemendur og almenning sem vilja fræðast um viðfangsefni vefsíðunnar. 
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Formáli 

Aðalkjörsvið mitt við Kennaraháskóla Íslands er náttúrufræði og einbeitti ég mér við leit 

að verkefni tengt því efni. Aukakjörsvið mitt er upplýsingatækni sem ég tel vera 

lykilatriði í dag í miðlun upplýsinga og var því löngun mín að samræma þessi svið við 

gerð lokaverkefnis.  

Þegar ég fór yfir aðalnámsskrá grunnskóla í náttúrufræði fannst mér margt 

tengjast þróunarsögu jarðar. Hins vegar fannst mér lítið til af íslensku kennsluefni um  

þróunarsögu jarðar og man ég ekki til þess að það viðfangsefni hafi verið kennt að nokkru 

ráði á grunnskólagöngu minni. Leiðbeinandi minn, Hrefna Sigurjónsdóttir, tekur undir 

það með mér að skortur sé á kennslu og námsefni um þróunarsögu jarðar fyrir 

grunnskólanemendur á Íslandi. Eftir fund með henni ákvað ég að gera íslenska vefsíðu 

um Þróunarsögu jarðar. Ætlunin er að safna saman upplýsingum um þróunarsöguna, 

lífverur og hugtök saman á einn vef. Síðar á ferlinu ákvað ég að hafa vefinn gagnvirkan 

svo starfmenn menntastofanna og aðrir fræðimenn gæti lagt til efni sem gefur þann kost 

að umfang vefsins gæti stækkað til muna með árunum. 

Ég er fullviss um að þessi gagnvirka vefsíða geti meðal annars nýst vel hinu 

íslensku skólakerfi og vil ég því þakka leiðbeinanda mínum fyrir þann stuðning og 

hvatningu sem hún hefur veitt mér við gerð lokaverkefnisins. 
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1. Inngangur 

Vefsíðan sem er viðfangsefni lokaverkefnis míns ber heitið „Þróunarsaga jarðar“. Megin 

þáttum vefsíðunnar er skipt í þróunarsögu jarðar, lífverubanka, hugtakabanka og 

verkefnabanka. Markmið vefsíðunnar er að safna upplýsingum sem tengjast þróunarsögu 

jarðar og veita kennurum, nemendum og almenningi greiðan aðgang að þeim. 

Upplýsingar á vefsíðunni verða gagnvirkar og mun fagmönnum bjóðast sérstakur 

aðgangur að vefsíðunni sem verður aðgangsstýrður til að tryggja öryggi upplýsinga 

gagnabankans. Með aðgangi munu notendur geta bætt við upplýsingum á vefsíðuna eða 

breytt þeim. 

Í aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram mörg markmið á öllum aldursþrepum sem 

tengjast þróun og sögu jarðar (sjá nánar kafla 4). Því þótti mér við hæfi að útbúa vefsíðu 

um þróunarsögu jarðar til að gefa kennurum sem og öðrum greiðan aðgang að íslenskum 

texta um viðfangsefnið. Eðli málsins samkvæmt munu upplýsingarnar ekki aðeins 

afmarkast við okkar þjóðfélag eða nánasta umhverfi. heldur fjalla um þróunarsögu jarðar 

og innihalda upplýsingar um lífverur jarðar og hugtök tengt efninu. Skortur þykir mér á 

slíku alþjóðaefni á íslenskum vefsíðum. 

Næsta skref hjá mér er að senda út kynningarbréf  um vefsíðuna (sjá fylgiskjöl) til 

allra grunnskóla á landinu í þeirri von um að fræðimenn óski um aðgang og kynni sér þá 

möguleika sem vefsíðan bíður upp á kennslufræðilega. Í kjölfar þess vona ég að notendur 

sem hafa aðgang verði duglegir að bæta við efni á vefsíðuna til að gera hana að öflugum  

kennsluvef og gagnabanka sem mun einnig nýtast áhugasömum einstaklingum sem vilja 

fræðast um þróun lífs á jörðinni og sögu hennar. 
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2. Upplýsingatækni í kennslu 

 
Nútíma samfélag gerir sí auknar kröfur á notkun upplýsingatækni í starfi sem og daglegu 

lífi einstaklinga. Innreið upplýsingatækninnar kallar því á ný viðmið og nýjar áherslur í 

skólanámskrám ef skólar ætla að gegna því hlutverki að undirbúa nemendur fyrir framtíð 

sína. Frá útgáfu aðalnámskrá grunnskóla 1999 hefur verið lögð áhersla á að innleiða 

upplýsingatækni sem námsgrein auk þess að samþætta hana við sem flestar aðrar 

námsgreinar (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt 1999:18). Með því 

að samþætta upplýsingatækni við aðrar námsgreinar er hægt að gera nám fjölbreyttara og 

áhugaverðara fyrir námsmenn. Rannsóknir hafa sýnt að notkun upplýsingatækni stuðlar 

að aukinni virkni og framvindu hjá nemendum einkum þar sem samblanda af miðlum eru 

notuð til náms (Allyson Macdonald og Þorsteinn Hjartarson, 2005, bls.9). 

Hægt er að nýta sér upplýsingatækni til að nálgast viðfangsefni betur og á 

auðskiljanlegri máta. Sem dæmi getur verið afar erfitt að útskýra fyrir nemendum hvernig 

ljósbylgjur berast. Almennt tel ég erfitt að lýsa hugtökum og fyrirbærum sem eru ekki 

sjáanleg eða áþreifanleg. Með upplýsingatækninni er hægt að nota tölvur, tölvuteikningar, 

tölvuleiki eða myndbönd til að nálgast þannig hugtök eða fyrirbæri á sjónrænan hátt. 

Notkun upplýsingatækni í skólum hefur því marga kosti og ekki má gleyma möguleika 

um fjarkennslu og samskipti milli kennara, nemenda og foreldra með aðstoð 

upplýsingatækni. 

 

2.1 Fjarkennsla 

Fjarkennsla hefur verið stunduð í skólum hér á landi nokkuð lengi. Til eru dæmi um 

greinar sem fjalla um notkun fjarkennslu í íslenskum skólum og kosti hennar allt frá árinu 

1993. Ein slík grein birtist í Uppeldi & menntun árið 1993 og fjallar um fjarkennslu og 

tölvusamskipti á Íslandi (Lára Stefánsdóttir og Sigurjón Mýrdal, 1993). Kostir sem fylgja 

fjarkennslu geta verið fjölbreyttir. Í öllum tilvikum er það aðgengi að kennsluefni sem 

fjarkennsla hefur að bjóða og kemur það efni í margbreytilegu formi svo sem rafrænum 

glærum og greinum, myndbandsupptökum úr kennslutímum, tölvupósti, vefsíðum, 

vefspjalli og margt fleira. 
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Sem dæmi má nefna það kerfi sem Ölduselsskóli notar. Annars vegar geta 

einstaka nemendur í tíunda bekk skráð sig í fjarnám í áföngum kenndum í 

framhaldsskólum og þannig meðal annars fengið verkefni við hæfi. Hins vegar voru það 

nýbúar sem gengu í Ölduselsskóla sem nýttu sér fjarkennslu. Nýbúar voru skráðir í 

tungumálakennslu í móðurmáli sínu og var kennari þeirra staddur í heimalandi þeirra. 

Hægt er að nýta vefsíðuna „Þróunarsaga jarðar“ til fjarkennslu. Kennarar geta sett 

nemendum í fjarkennslu fyrir að fræðast um þróunarsögu jarðar, lífverur eða hugtök sem 

koma fyrir á vefsíðunni. Eins má setja fyrir fjölda mismunandi verkefna sem til dæmis 

krefja nemendur til að skrifa fræðilegan texta um ofangreind viðfangsefni. Kennarinn 

gæti síðan birt þau verkefni á vefsíðunni svo nemendur gætu séð afrek sín auk þess að 

almenningur gæti notið þeirra upplýsinga. Í náinni framtíð vefsíðunnar sé ég fyrir 

fullkomnari samskiptaviðmót þar sem allir gestir geta stofnað sér aðgang. Þá hefðu einnig 

kennarar aðgang að kennarasvæði þar sem hægt væri að leggja inn verkefni fyrir 

nemendur sína og samræður milli kennara og nemenda færu fram. 

 

2.2 Stefna ríkisstjórnar 

Eflaust er ekki öllum ljóst hver ágóðinn er af bættri upplýsinga- og tæknikennslu. 

Upplýsingatækni, samkvæmt stefnu ríkisstjórnar Íslands árið 2006,  ber fyrst og fremst að 

líta á sem verkfæri sem nýta má til að ná auknum lífsgæðum fyrir alla landsmenn og alla 

samfélagshópa (Auðlindir í allra þágu: stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 

2004-2007, 2006, bls.4). 

Á vefsíðu Forsætisráðuneytisins má lesa um stefnu ríkisstjórnarinnar um 

upplýsingatæknisamfélagið árin 2004 - 2007. Stefnan nefnist „Auðlindir í allra þágu“. 

Yfirmarkmið stefnunnar var að Íslendingar yrðu í fararbroddi þjóða heims í nýtingu 

upplýsingatækni í þágu bætts mannlífs og aukinnar mannsældar. Eins kemur fram að 

Íslendingar voru þegar í fararbroddi þjóða árið 2003 hvað aðgengi landsmanna að tölvum 

og Netinu. 

Með stefnunni voru sett fjöldi markmiða sem viðeigandi ráðuneyti ríkisstjórnarinnar 

bar að uppfylla að loknu tímabili stefnunnar. Meðal stefna á ábyrgð 

Menntamálaráðuneytis voru: 
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• að tryggja gott aðgengi að upplýsinga- og þekkingarbrunnum með því að hafa gott 

aðgengi að tölvum og vefnum í skólum og á bókasöfnum landsins.  

(Auðlindir í allra þágu: stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004-2007. 2006:14) 

 

• gert verði átak í gerð námsefnis sem tekur mið af nýjum hugmyndum um notkun 

upplýsingatækni á sviði menntunnar og sköpuð verði skilyrði fyrir samkeppni í 

námsefnisgerð. Stafræn menningarefni verði í auknum mæli nýtt í námsefnisgerð. 

(Auðlindir í allra þágu: stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004-2007. 2006:20) 

 

Í ljósi þessarar stefnu ríkisstjórnarinnar er vel við hæfi að útbúa gagnvirka vefsíðu 

í náttúrufræðum. Aðgengi nemenda að tölvum hefur þróast mjög ört hér á landi. Árið 

1989 voru að meðaltali 82 nemendur um hverja tölvu í skólum landsins, árið 1995 voru 

þeir 25 og 1998 voru nemendur 12 að meðaltali um hverja tölvu. Árin 2002-2003 vorum 

um 80% grunnskóla á landinu nettengdir (Allyson Macdonald og Þorsteinn Hjartarson, 

2005, bls.14). Í dag eru flestir, ef ekki allir, skólar landsins með gott aðgengi að Netinu 

og tölvur eru víða í tölvustofum eða kennslustofum. Starfsmenn grunnskóla á Íslandi 

munu því hafa gott aðgengi að vefsíðunni „Þróunarsaga jarðar“ um Netið. Óljóst er hvert 

aðgengi almennings er að Netinu en ef marka má niðurstöður Internet á Íslandi h.f. úr 

könnun á þróun nettengdra tækja á Íslandi eru góðar líkur að flestir nemendur sem og 

almenningur hafi aðgang að vefsíðunni. Þar kemur fram að frá árinu 2003 hefur fjöldi 

nettengdra tækja fjölgað þrefalt á fimm árum og er nú næstum eitt nettengt tæki á hvern 

landsmann (Maríus Ólafsson, e.d.). Aðgengi að Netinu til að skoða vefsíðuna 

„Þróunarsaga jarðar“ ætti því að vera gott á meðan umsjónarmaður síðunnar tryggir 

hýsingu hennar og hún sé auglýst svo hægt sé að finna hana með leitarvélum. 

Nettengd tæki eru því viða og bjóða upp á gott streymi upplýsinga. Óhætt er að segja 

að upplýsingatækni nýtist mörgum landsmönnum daglega. Í ljósi vinsælda Netsins hefur 

ríkisstjórn Íslands lagt meiri áherslu á þróun kennsluefnis á Netinu. Allt frá árinu 1997 

hefur Menntamálaráðuneytið lagt áherslu á upplýsingatækni í skólastarfi. Árið 1999 var 

haldin ráðstefna um upplýsingatækni í skólastarfi og þar kynnt aukin fjárveiting til þeirra 

efna (Ráðstefna um upplýsingatækni í skólastarfi, UT99, 1999). Ein stefna 
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ríkisstjórnarinnar um upplýsingatæknimennt tengist vefsíðunni „Þróunarsaga jarðar“ 

sérlega vel . En þannig hljómar hún: 

 

• Gert verði átak í gerð námsefnis sem tekur mið af nýjum hugmyndum um notkun 

upplýsingatækni á sviði menntunar og sköpuð verði skilyrði fyrir samkeppni í 

námsefnisgerð. Stafrænt menningarefni verði í auknum mæli nýtt í námsefnisgerð. 

(Auðlindir í allra þágu: stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004-2007. 2006:20) 
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3. Tengsl við aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 1999 er í tólf heftum, þar af fjalla ellefu 

hefti um sérstakar námgreinar og greinahluta en það tólfta er almennur hluti 

námskrárinnar. Í almennum hluta námskrárinnar er fjallað um hlutverk grunnskóla og þar 

er einnig sett fram viðmiðunarstundaskrá sem ætlað er að sýna lágmarkskennslu sem hver 

nemandi á rétt á í námsgreinum. Þar kemur fram að nemendur skuli fá að lágmarki tvær 

kennslustundir á viku í upplýsinga- og tæknimennt í 1. – 8. bekk. Í 9. og 10. bekk er 

upplýsinga- og tæknimennt ekki skyldufag. Einnig er þar fjallað um mikilvægi þess að 

námsgögn séu til að ná markmiðum aðalnámskrár og minnst á kosti þess að námsgögn 

nýti nýjustu upplýsingatækni (Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti, 1999, bls.29).  

Í nýrri útgáfu aðalnámskrár grunnskóla frá 2006 má sjá að gerðar hafa verið 

breytingar á tímaúthlutun til upplýsingatækni. Þar er gert ráð fyrir fjórum 

kennslustundum á viku í upplýsingatækni í 1. – 4. bekk og þremur kennslustundum á 

viku í 5. – 7. bekk. og ein kennslustund á viku í 8.–10. bekk (Aðalnámskrá grunnskóla - 

Almennur hluti, 2006, bls.14). Kennslustundum sem ætlaðar eru upplýsinga- og 

tæknimennt hefur þannig fjölgað um nær helming. 

Í báðum þessum útgáfum aðalnámskrá grunnskóla er lagt til að upplýsingatækni 

sé kennd sem sérgrein auk þess að samþætta hana við annað nám nemenda. Vefsíðan 

„Þróunarsaga jarðar“ gefur góðan möguleika að samræma náttúrufræði og upplýsinga- og 

tæknimennt við helstu námsgreinar grunnskóla á öllum skólastigum. Ýmiss dæmi eru 

tekin fyrir í kaflanum um kennsluaðferðir og hugmyndir um verkefni. 

 

3.1 Tengsl við náttúrufræði 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 2006 eru eftirfarandi atriði talið upp sem 

áfangamarkmið í náttúrufræði við lok fjóða, sjötta og tíunda bekkjar sem tengjast 

vefsíðunni „Þróunarsaga jarðar“. 
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Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla árið 1999. 

 

Um hlutverk og eðli náttúruvísinda 

Nemandi á að: 

• gera sér grein fyrir að hugmyndir manna um náttúruna eru stöðugt að breytast eftir 

því sem vitað er meira 

 

Úr jarðvísindum 

Nemandi á að: 

• þekkja að jörðin er byggð upp af nokkrum lögum og geta ályktað um hitastig og 

þrýsting þegar innar dregur 

 

Úr lífvísindum 

Nemandi á að: 

• geta flokkað lífverur eftir auðsjáanlegum einkennum, s.s. í fugla, skordýr, plöntur, 

spendýr og fiska 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Náttúrufræði, 1999, bls.19-23) 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2006 hafa eftirfarandi markmiðum verið bætt við 

áfangamarkmið við lok 4. bekkjar. 

 

Lífvísindi 

Nemandi á að: 

• geta borið saman plöntur og dýr 

 

Jarðvísindi 

Nemandi á að: 

• gera sér grein fyrir því að yfirborð jarðar er mismunandi 

• gera sér grein fyrir að jörðin er hluti af stóru sólkerfi 

• gera sér grein fyrir því að jörðin er í stöðugri þróun og hefur tekið miklum 

breytingum á löngum tíma 

• átta sig á að jörðin er hnöttótt 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls.16-17) 
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Áfangamarkmið við lok 7. bekkjar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla árið 1999. 

 

Um hlutverk og eðli náttúruvísinda 

Nemandi á að: 

• geta skýrt með dæmum hvernig vísindalegur skilningur þróast með hugmyndum 

sem breytast eftir því sem aukinnar þekkingar er aflað, s.s. líffræði og jarðfræði — 

þróunarkenningar og efnafræði — atómkenning 

• gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma komandi 

kynslóða byggist á umgengni manns við náttúruna 

 

Úr jarðvísindum 

Nemandi á að: 

• þekkja í stórum dráttum jarðsögu Íslands 

 

Úr lífvísindum 

Nemandi á að: 

• geta útskýrt hvernig lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika 

• þekkja og geta borið saman hina mismunandi flokka hryggdýra 

• þekkja að það sem stjórnar erfðum lífvera er erfðaefnið DNA sem er í kjarna 

frumunnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Náttúrufræði, 1999, bls.39-43) 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2006 hafa eftirfarandi markmiðum verið bætt við 

áfangamarkmið við lok 7. bekkjar. 

 

Lífvísindi 

Nemandi á að: 

• átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika, læra um aðaleinkenni 

helstu hópa lífvera, lífsferla og aðlaganir 

• þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, svo sem mökunaratferli, 

fuglasöngur og árstíðabundnar ferðir fugla og fiska 

• gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari 

en aðrar til að lifa af og fjölga sér 
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Jarðvísindi 

Nemandi á að: 

• gera sér grein fyrir hvernig jarðskorpan skiptist í fleka og hvernig landrek getur 

orsakað jarðskjálfta og eldgos 

• þekkja nokkrar kenningar um myndun og þróun jarðar 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls.21-22) 

 

Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla árið 1999. 

 

Um hlutverk og eðli náttúruvísinda 

Nemandi á að: 

• geta útskýrt með dæmum hvernig þekking á náttúrunni hefur þróast, s.s. 

þróunarkenning, flekakenning, stórahvellskenning 

• gera sér grein fyrir hvernig náttúruvísindi í senn hafa áhrif á og verða fyrir áhrifum 

af menningu og heimsmynd mannsins 

 

Úr jarðvísindum 

Nemandi á að: 

• þekkja helstu kenningar í gegnum aldirnar um alheiminn er varða: uppruna, sögu 

og stærð 

• geta fjallað um heimsmynd nútímans og spáð fyrir um mögulega þróun út frá því 

sem nú er vitað 

 

Úr lífvísindum 

Nemandi á að: 

• hafa öðlast heildarsýn á flokkunarkerfi lífvera 

• geta útskýrt sérstöðu lífvera hvers ríkis og mikilvægi þeirra fyrir aðrar lífverur 

• þekkja og geta beitt hugtökunum erfðaefni, gen, litningur, kynæxlun, endurröðun 

gena, klónun, stökkbreyting 

• skilja að lífheimurinn er ekki óumbreytanlegur heldur hafa tegundir þróast á 

löngum tíma vegna: samspils meðfæddra eiginleika einstaklinga og ytri aðstæðna, 

myndunar nýrra tegunda og útdauða annarra 

• þekkja aðalatriðin í þróunarkenningu Darwins 
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Um vinnubrögð og færni 

Nemandi á að: 

• geta unnið sjálfstætt við öflun upplýsinga og hagnýtt sér upplýsingatækni og 

uppsláttarrit, ýmiss konar samskiptamöguleika, s.s. tölvupóst, viðtöl og 

fyrirspurnir, athuganir í kennslustofunni og utanhúss, kannanir á vettvangi 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Náttúrufræði, 1999, bls.59-65) 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2006 hafa eftirfarandi markmiðum verið bætt við 

áfangamarkmið við lok 10. bekkjar. 

 

Að búa á jörðinni 

Nemandi á að: 

• skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær þróun og mikilvægi þess fyrir samfélagið 

• gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og að lífsafkoma hans og 

framtíð byggist á því að hægt verði að búa áfram á jörðinni 

 

Lífvísindi 

Nemandi á að: 

• þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og hæfni í 

þróunarfræðilegum skilningi 

• þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar, svo sem náttúruval, hæfni, aðlögun og 

arfbundinn breytileika 

• kynnast hugmyndum um uppruna og þróun lífsins 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls.25-27) 

 

Hér að ofan eru nokkur atriði sem tengjast náttúrufræðihluta vefsíðunnar „Þróunarsaga 

jarðar“ frá og með birtingardegi hennar. Með tímanum er vonin að sjálfsögðu sú að þeir 

notendur sem hafa aðgang á síðuna leggi inn viðeigandi efni sem tengist enn fleiri 

markmiðum  námskrárinnar, hvort sem það er eigið efni eða textar nemenda sem búið er 

að fara yfir. 
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3.2 Tengsl við upplýsinga- og tæknimennt 

Í því hefti aðalnámskrár grunnskóla sem fjallar um upplýsinga- og tæknimennt skiptast 

áfangamarkmið í tvo kafla: tölvunotkun í grunnskóla og upplýsingamennt. Markmið í 

tölvunotkun í grunnskóla skiptast í eftirfarandi flokka: Viðhorf, tölvulæsi, beitingu tölva 

og tækniskilning. 

 

Áfangamarkmið með tölvunotkun við lok fjórða, sjötta og tíunda bekkjar voru samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla 1999:  

 

Viðhorf 

Nemandi á að: 

• hafa tileinkað sér jákvætt viðhorf til tölva og þjálfast í að umgangast þær sem 

sjálfsagt verkfæri (lok 4. bekkjar) 

• hafa skilning á siðferðilegri ábyrgð sinni við framsetningu efnis á vef og 

sambærilegum miðlum, svo sem tölvuráðstefnum og í tölvupósti (lok 7. bekkjar) 

• hafa mótaða skoðun á gildi tölvutækni við upplýsingaleit og þekkingaröflun (lok 7. 

bekkjar) 

• hafa skilning á gildi tölvutækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi (lok 10. bekkjar) 

 

Tölvulæsi 

Nemandi á að: 

• geta lesið texta á skjá með sama árangri og texta bókar (lok 4. bekkjar) 

• geta beitt þeim leitaraðferðum sem algengustu tölvukerfi bjóða upp á geta geymt 

eigin upplýsingar á tölvutæku formi með skipulegum hætti (lok 7. bekkjar) 

 

Beiting tölva 

Nemandi á að: 

• hafa notað tölvu til að semja eigið efni (lok 4. bekkjar) 

• hafa notað margmiðlunarefni til að bæta við eigin þekkingu og til skemmtunar (lok 

7. bekkjar) 

• hafa unnið sjálfstætt og markvisst að öflun og úrvinnslu upplýsinga með 

upplýsingatækni og miðlað þeirri þekkingu til annarra á sama hátt (lok 7. bekkjar) 

• hafa sett fram eigið efni á vef og vera fær um að meta gæði efnis sem sett er fram á 

þann hátt (lok 10. bekkjar) 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Upplýsinga- og tæknimennt, 1999, bls.14-16) 
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Í aðalnámskrá grunnskóla 2007 hafa áfangamarkmiðum með tölvunotkun ekki tekið 

breytingum hvað áfangamarkmið við lok fjórða, sjötta og tíunda bekkjar varðar 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls.16-18). 

 Í þeim kafla aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 sem snýr að upplýsingamennt 

kemur fram að vaxandi áhersla er lögð á upplýsingalæsi í nútímasamfélagi og að 

upplýsingalæsi sé kjarni upplýsingamenntar. Mikilvægt sé að nemendur læri að nýta 

tæknina til sjálfstæðrar upplýsingaöflunar og að þeir læri að meta áreiðanleika og gæði 

upplýsinga og vinna úr þeim.  Fram kemur að upplýsingamennt sé þverfagleg námsgrein 

og að kennurum við upplýsingamennt sé ætlað að vinna með öðrum kennurum að 

samþætta markmið upplýsingamenntar og annarra greina (Aðalnámskrá grunnskóla - 

Upplýsinga- og tæknimennt, 1999, bls.7-8). Markmiðum í upplýsingamennt er skipt í þrjá 

flokka: Tæknilæsi, upplýsingalæsi og menningarlæsi. 

 

Áfangamarkmið í upplýsingamennt við lok 4. bekkjar samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla 1999: 

 

Tæknilæsi 

Nemandi á að: 

• geta ritað einfaldan texta í ritvinnslu 

• geta skeytt myndum inn í texta 

 

Upplýsingalæsi 

Nemandi á að: 

• geta leitað að gögnum eftir flokkunarkerfi skólasafnsins (Dewey) 

• kunna á leitar- og útlánskerfi safnsins 

• geta gert greinarmun á bókmenntatexta og fræðilegum texta 

• kunna einfalda leit í upplýsingaveitum (margmiðlunardiskum og Interneti) 

• kunna að leita í léttum fræðibókum 

• kunna skil á grunnatriðum í heimildavinnu; það felur í sér að nemandi geti 

o skilgreint verkefni og mótað spurningar í umræðum um efnið 

o fundið lykilorð í texta 

o leitað svara í bókum, af margmiðlunardiskum og Interneti 

o flokkað upplýsingarnar og raðað efninu saman í eina heild 
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o gert grein fyrir niðurstöðum sínum 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Upplýsinga- og tæknimennt, 1999, bls.22-23) 

Áfangamarkmið 7. bekkjar í upplýsingamennt samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 1999 

eru meðal annars þessi: 

Tæknilæsi 

Nemandi á að: 

• kunna á alla sérlykla á lyklaborði 

• geta skeytt saman texta, mynd og hljóði á tölvutæku formi 

• kunna meðferð á myndum og texta af geisladiskum og af Neti 

• geta sett inn myndir og gröf og töflur í texta 

• geta notað og viðhaldið notendahugbúnaði, s.s. ritvinnslu-, teikni- og 

myndvinnsluforritum og töflureikni 

 

Upplýsingalæsi 

Nemandi á að: 

• geta leitað að gögnum eftir flokkunarkerfi skólasafnsins (Dewey) 

• kunna á leitar- og útlánskerfi safnsins 

• kunna að leita í helstu handbókum, alfræðiorðabókum, fræðibókum og 

margmiðlunardiskum 

• þekkja helstu leitarmöguleika á Netinu 

• hafa tök á leitarlestri – yfirlitslestri – ítarlestri við heimildaöflun 

• geta fundið lykilorð í texta 

 

Menningarlæsi 

Nemandi á að: 

• vita að til eru lög um höfundarrétt og skilja þýðingu þeirra við vinnu með 

upplýsingar 

• sýna skilning á siðferðislegri ábyrgð sinni við framsetningu efnis á vef og 

sambærilegum miðlum svo sem tölvuráðstefnum og í tölvupósti 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Upplýsinga- og tæknimennt, 1999, bls.28-29) 

 

Við lok 10. bekkjar eru mörg markmið sem hægt væri að þjálfa með verkefnum sem hægt 

er að leggja fyrir nemendur til að birta á síðunni „Þróunarsaga jarðar“. Þau 
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áfangamarkmið innifela mörg þau sömu markmið og hjá þeim sem eru talin upp hér að 

ofan sem áfangamarkmið 4. og 7. bekkjar. 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2007 hafa áfangamarkmiðum í upplýsingamennt ekki tekið 

breytingum hvað áfangamarkmið við lok fjórða, sjötta og tíunda bekkjar varðar 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls.10-13). 
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4. Námskenningar 

Í dag er mikill áhugi fyrir tölvum og miðlum á tölvutæku formi. Því getur verið gott að 

nálgast nemendur og vekja áhuga þeirra á námi með að nota upplýsingatækni í námi. Við 

skipulag á námi þarf þó að hafa ýmis atriði í huga og geta námskenningnar hjálpað okkur 

til að skapa auðugt námsumhverfi. Hér á eftir verður fjallað um tvær námskenningar og 

helstu hugmyndir sem þær endurspegla um æskilegar leiðir í kennslu og námi. 

 

4.1 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja er samsafn kenninga um nám. Hugsmíðahyggjan fjallar um að 

nemendur læri með því að nota fyrri hugmyndir sínar og byggja þannig upp reynslu, 

þekkingu, færni og viðhorf. Þeir nýta reynslu sína og mynda úr henni heildstæðan 

skilning í stað þess að vera óvirkir í náminu og láta kennarann mata sig á hugmyndum 

(Constructivism, e.d.). 

Megináherslan í starfi kennarans verður að vera sú að styðja nemendur, bæði 

einstaklinginn og námshópinn, hvetja og leiðbeina við námið. Það gerir hann m.a. með 

því að skapa gott námsumhverfi og vera góð fagleg fyrirmynd í jafnt viðhorfum til náms 

sem vinnubrögðum. Hlutverk nemenda er að nálgast námið sem óreyndur vísindamaður. 

Þeir eru hvattir til að velja eigin aðferðir við lausn verkefna meðan kennari leiðbeinir 

þeim, spyr opinna spurninga og um leið ögrar þeim til að mynda eigin skoðanir. Við 

skipulag kennslustundar með það til hliðsjónar að samþætta upplýsinga- og tæknimenn 

við aðrar námsgreinar þarf kennari að huga að námsumhverfi hverju sinni. Námsumhverfi 

í anda hugsmíðahyggju stuðlar að virkri uppbyggingu þekkingar hjá hverjum nemanda. 

Námsumhverfið þarf að vera auðugt, námshvetjandi og opið og sem líkast raunverulegu 

umhverfi (Classroom Compass: Constucting Knowledge in the Classroom, 1994). 

Þau markmið sem nemandinn setur sér sjálfur eru mikilvægust og gott 

námsumhverfi á að ýta undir vilja nemenda til að læra. Hugmyndir um opnu skólastofuna 

þar sem nemendur vinna einir eða saman að verkefnum og hafa við hendina nauðsynleg 

gögn í opnu frjálslegu andrúmslofti eru mjög í anda hugsmíðahyggju. Kennsluaðferðin 

sem kallast „leitaraðferðir“ á vel við hugmyndir hugsmíðahyggjusinna. Með 
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kennsluaðferðinni er verið að stuðla að virkri þátttöku nemenda um að nota gögn sem 

hægt er að finna í umhverfi sínu til að ná árangri í námi sínu (lesa má nánar um 

kennsluaðferðina á blaðsíðu 24). Mikilvægt er að nemendur sjái þennan árangur námsins 

á einhvern áþreifanlegan hátt. Verkefni sem nemenur vinna sem tengjast þróunarsögu 

jarðar væri hægt að birta á vefsíðunni samnefndu. Með þeim hætti hafa nemendur aðgang 

að vinnu sinni til að skoða árangur sinn og einnig til að sýna öðrum. 

Margir menntunarfræðingar líta svo á að hugmyndir um nám samkvæmt 

hugsmíðahyggju sé mjög viðeigandi þegar kemur að tölvum og Netinu. Tölvur gera 

kynningu gagna auðvelt fyrir og Netið tengir einstaklinga saman á svo marga vegu 

(Wilson og Lowry, 2000, bls.79). Svo nám geti átt sér stað telja hugsmíðahyggjusinnar 

mikilvægt að nemendur þroski með sér einstaklingsbundna hæfileika en leggja áherslu á 

að það gerist með virkri þátttöku í hópum og samfélögum sem þeir eru hluti af (Wilson 

og Lowry, 2000, bls.82). Í því samhengi er þrennt sem vinna þarf að þegar stuðla skal að 

árangursríkri notkun Netsins í námi: 

 

• Skapa aðgang að ríkulegum upplýsingum. 

• Hvetja til merkingarbærs samspils nemenda og viðfangsefnis. 

• Skapa tengls á milli fólks sem á síðan að örva, styðja og veita hvert öðru 

svörun. 

(Wilson og Lowry, 2000, bls.82-85) 

 

4.2 Fjölgreindakenning Gardners 

Howard Gardner er hugmyndasmiður fjölgreindakenningar. Kenningin byggir á því að 

allir einstaklingar búi yfir margþættri greind og er talað um átta mismunandi svið. 

Gardner bendir á að taka þurfi tillit til þessara mismunandi sviða og þroska hjá hverjum 

einstaklingi. Hann telur að ekki eigi að ákvarða greind einstaklings með því að taka hann 

út úr sínu rétta námsumhverfi og láta hann leysa verkefni sem eru óraunveruleg fyrir 

hann.. Eðlilegast er að kanna greind við náttúrulegar eða eðlilegar aðstæður (Armstrong, 

2001, bls.13-14). 
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Hér á eftir er stutt lýsing á greindarsviðunum átta. 

1. Málgreind: Hæfileiki til að vinna með tungumál, munnlega og skriflega. Góður 

orðaforði, færni með skrifaðan texta, ræðuflutning og nám á erlendum 

tungumálum. 

2. Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan hátt, vinna 

með mynstur og hugsa rökrétt. 

3. Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi. Listir, handverk, arkitektúr. 

4. Líkams- og hreyfigreind: Góð hreyfigeta og færni til líkamstjáningar. 

5. Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja, skapa, tjá og meta tónlist.  

6. Samskiptagreind: Hæfileiki til að skilja aðra og greina skap, raddblæ, látbragð 

og tilfinningar annarra.  

7. Sjálfsþekkingargreind: Sjálfsmynd og þekking á styrk- og veikleikum sínum, 

vitund um eigið hugarástand, innri hvatir, langanir, skapgerð ásamt sjálfsskilningi 

og hæfni til sjálfsögunar.  

8. Umhverfisgreind: Næmi fyrir umhverfi sínu og hæfileiki til að greina og meta 

náttúrufyrirbæri. 

(Armstrong, 2000, bls.14-19) 

 

Fjölgreindakenningunni má beita á margvíslegan hátt og er samþætting upplýsinga- og 

tæknimennt við aðrar námsgreinar tilvalin til að styrkja og þjálfa mismunandi svið 

greindarinnar. Með því að samþætta námsgreinar og hafa undirbúning og úrvinnslu sem 

fjölbreyttasta mun vera komið inn á flesta þætti sem tengjast sviðunum samkvæmt 

hugmyndafræði Gardners. Til dæmis má þjálfa málgreind með því að íslenskuþýða 

erlendan náttúrufræði texta til birtingar á vefsíðunni „Þróunarsaga jarðar“. Eins má efla 

rýmisgreind og jafnvel umhverfisgreind með að endurskapa umhverfi á fornöld í 

listgreinum með teikningum eða sviðskreytingu. Svona má lengi telja um hvernig megi 

samþætta námsgreingar við upplýsinga- og tæknimennt. Þróunarsaga jarðar er 

umfangsmikið viðfangsefni og möguleikar á að samþætta ýmsar námsgreinar eru margir 

án þess að setja nemendur í aðstæður eða umhverfi sem þeir eru ekki vanir. 
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5. Kennsluaðferðir og hugmyndir um verkefni 

Í 3. kafla eru fjölda markmiða talin upp sem kennarar þurfa að sjá til að nemendur þeirra 

uppfylli við lok fjórða, sjötta og tíunda bekk. Tilvalið er að nota vefsíðuna „Þróunarsaga 

jarðar“ til að ná fram einhver þeirra markmiða með því að samþætta upplýsinga- og 

tæknimennt við aðrar námsgreinar. Hér á eftir verða kynntar nokkrar kennsluaðferðir auk 

verkefna sem hægt er að leggja fyrir og tengjast síðunni „Þróunarsaga jarðar“. En 

kennsluaðferð er ákveðið skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.9).  

 

5.1 Útlistunarkennsla 

Útlistunarkennsla er ævagömul kennsluaðferð sem byggist helst á fyrirlestrum og 

sýnikennslu. Á grunnskólastigi fer ekki mikið fyrir löngum fyrirlestrum en stuttar 

útskýringar kennarans eru algengar, sem eru oft kallaðar smáfyrirlestrar. Kennsluaðferðin 

byggist á því að kennarinn miðlar þekkingu sinni til nemenda, útskýrir fyrir þeim og 

vekur þá til umhugsunar. Einnig falla margskonar sýningar, skoðunarferðir, 

fræðslumyndir og hlustunarefni til þessa flokks þar sem verið er að miðla þekkingu og 

útskýra hugmyndir á einhvern hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.52). 

Í náttúrufræði gæti kennari haldið stuttan fyrirlestur og notað einnig 

fræðslumyndir eða hlustunarefni til að vekja áhuga nemenda á þróunarsögu jarðar, þróun 

lífvera eða einhverju hugtaki tengt þróunarsögunni. Sem dæmi mætti taka hugtakið 

aðlögun. 

 

5.2 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Markar kennsluaðferðir má flokka undir þulunám og þjálfunaræfingar. Má þá nefna 

skriflegar æfingar, vinnubókarkennsla, yfirheyrsla og fleira. Sameiginlegt hafa þessar 

aðferðir að þær kanna yfirleitt þekkingu nemenda  og þjálfa leikni  og efla færni á 

einhverju ákveðnu sviði (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.70). 
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Í íslenskutíma væri hægt að leggja fyrir nemendur skriflega æfingu. Þá skrifa 

nemendur texta úr fræðilegri grein eða bók í vinnubækur sínar. Ef námsefnið tengist 

þróunarsögu jarðar, lífverum eða hugtökum tengdum þróunarsögunni getur kennari farið 

yfir texta nemendanna og fært hann inn á vefsíðuna sé hann við hæfi á viðeigandi stað. 

Þegar textinn er kominn á vefinn getur kennari yfirheyrt nemendur um viðgangsefnið til 

að kanna hvort þau hafi fest í minni sér aðalatriði textan sem skrifað var um. Svör 

nemenda er hægt að bera saman við textann á síðunni til að kanna þekkingu nemendanna 

og minni þeirra á því sem þeir unnu í vinnubækur sínar. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eiga nemendur í 3.bekk að læra að þekkja og 

geta nafngreint íslensk spendýr á landi, helstu fugla í heimabyggð og algeng smádýr 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Náttúrufræði, 1999, bls.32). Hér gætu nemendur lesið sig til 

um ýmsar lífverur í lífverubanka síðunnar og kennari spurt nemendur úr þeim texta síðar. 

Í grunnskólum tíðkast víða þemavikur. Ef þema vikunnar væri þróunarsaga jarðar 

væri til dæmis hægt í tungumálakennslu að þjálfa nemendur í að þýða erlendan texta yfir 

á íslensku. Þýdda textann væri hægt að fara með í upplýsingatæknitíma, yfirfæra hann á 

stafrænt form og bæta við myndum. Kennarinn getur síðan yfirfarið textann og birt hann 

á vefsíðunni. 

 

5.3 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Kennsluaðferðin byggir á því að kennarinn beitir spurningum eða öðrum aðferðum til að 

skapa umræður um tiltekin viðfangsefni. Mikilvægt er að uppröðun í skólastofu sé þannig 

að nemendur sjái hver framan í annan, heppilegt er því að sitja í hring eða skeifu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 44). 

Hugmyndir vísindamanna um þróunarsögu jarðar eru margvíslegar og fram hafa 

verið settar margar kenningar og hugtök sem fræðimenn eru ekki allir sammála um. 

Dæmi um umræður sem kennari og nemendur gætu fjallað um í umræðuhópum væru til 

dæmis hvort það voru stjörnuhröp sem ollu útrýmingu tegunda á ákveðnum tímabilum, 

hvort fleira en þróunarkenning Darwins segðu til um myndun tegunda, og margt fleira. 

Slíkt verkefni gæti hentað í náttúrufræði eða íslenskutímum. Eftir þessar umræður gætu 
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nemendur unnið saman í hópum, valið sér efni til að fræðast nánar um, til dæmis með 

leitaraðferðum eða rætt efnið nánar. 

  

5.4 Leitaraðferðir 

Kennsluaðferð sem nefnist leitaraðferðir byggist á því að líkt er eftir vinnubrögðum 

vísindamanna. Markmið er fyrst og fremst að virkja nemendur, vekja þá til umhugsunar 

og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum. Leitaraðferðir eru þær 

kennsluaðferðir sem byggjast á skipulegri upplýsingaöflun og úrvinnslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls.45). 

Dæmi um verkefni sem kennari getur lagt fyrir nemendur er að útbúa fræðilegan 

texta um tímabil í þróunarsögu jarðar. Einnig væri hægt að gera fræðilega texta um 

lífveru eða hugtak sem tengjast þróunarsögu jarðar. Nemendur gætu byrjað á vinnu við að 

leita að fræðilegum textum í útlánskerfi skólasafnsins. Út frá þeim texta geta þeir valið 

sér efni og gert úrdrátt á rafrænu formi með ljósmyndum í því skyni að setja það á vefinn. 

Kennari ætti að ítreka höfundarrétt texta og myndefnis við nemendur og kenna þeim að 

vitna í heimildir eða verða sér út um gögn sem ekki eru varin tilteknum höfundarrétti. 

Þegar nemendur vinna slík verkefni á rafrænu formi þjálfar það marga þætti sem tengjast 

tæknilæsi og upplýsingalæsi í áfangamarkmiðum við lok 4. bekkjar sem og síðar í námi 

þeirra. 

 

5.5 Verklegar æfingar, vettvangsnám og útikennsla 

Markmið verklegra æfinga er að þjálfa vinnubrögð eða efla leikni á ákveðnu sviði. Þær 

eru aðaluppistaða í list- og verkgreinum og notaðar á öllum skólastigum. Aðferðin gengur 

út á það að kennarinn kynnir viðfangsefnið fyrir nemendunum og leggur fyrir verkefni 

tengd því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.44). Verklegar æfingar eru einnig mikið 

notaðar í náttúruvísindum til að vekja áhuga nemenda og aðstoða við að skilja og tengja 

viðfangsefnið við námið. 

Í aðalnámskrá grunnskóla, þrepamarkmiði í náttúrufræði hjá nemendum í 2.bekk, 

er talið upp að nemendur „búi til eigin steingervinga, t.d. með því að móta í gifs og fylla 
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mótið með mold“ (Aðalnámskrá grunnskóla – Náttúrufræði, 1999, bls.29). Í verklegri 

kennslustund getur kennari byrjað á kveikju og sýnt nemendum áhugvert efni eða myndir 

á vefsíðunni „Þróunarsaga jarðar“. Kennari leiðir síðan umræður að steingervingum. Ef 

hugtakið er í hugtakabanka síðunnar getur það aðstoðað við undirbúning 

kennslustundarinnar. Þegar umræðum lýkur getur kennari leiðbeint nemendum um 

hvernig megi útbúa eigin mót sem líkjast steingervingum. Kennari getur einnig útbúið 

kennsluáætlun fyrir tímann og sett inn á verkefnabanka síðunnar. 

Vettvangsferðir og útikennsla eru oft vinsælar kennsluaðferðir hjá nemednum. 

Kennari gæti skipulagt vettvangsnám eða útikennslu þar sem hópur nemenda færi í 

fyrirtæki, stofnanir, söfn eða farið út í náttúruna til að læra um fyrirbæri tengd 

þróunarsögu jarðar. Sem dæmi mætti nefna vettvangsferð í Elliðaárdalinn til að skoða 

setlög við Geirsnefið, rætt um lífríki svæðisins og hvernig lífverur hafa aðlagast  

umhverfinu. Einnig væri hægt að fara í Náttúrufræðistofnun Íslands til að skoða lífverur 

sem nemedur hafa lært um á vefsíðunni Þróunarsögu jarðar.  

  

Hér hafa verið nefnd nokkur dæmi um verkefni sem unnt er að vinna í skólum í tengslum 

við vefsíðuna en möguleikarnir eru nær ótæmandi. Upplagt er að notendur vefsíðunnar 

deili hugmyndum sínum um verkefni eða kennsluáætlunum með öðrum með því að setja 

þær í verkefnabankann. Í verkefnabanka síðunnar er einnig hægt að deila ljósmyndum, 

kennsluáætlunum, fyrirlestrum, ritgerðum, verkefnablöðum og mörgu öðru. 
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Viðauki 

Forritun 

Vefsíðan „Þróunarsaga jarðar“ byggir á hýsingu efnis á vefi og í gangabanka. Þeir hlutar 

síðunnar sem notendur bæta við efni eða breyta eru hýstir í gagnabanka. Vinsælasta 

forritunarmálið til að eiga samskipti við gagnabanka er PHP og vefsíðan er  byggð að 

mestu leyti á því máli. Önnur forritunarmál sem notuð voru nefnast HTML, MySQL, 

CSS, JavaScript og ActionScript. 

Allur forritunarkóði sem við kemur þróunarsögu jarðar, lífverubankanum og 

hugtakabankanum er unninn frá grunni. Forritunarkóði síðunnar samanstendur af um það 

bil 43 einstökum vefsíðum sem gera saman yfir 200 blaðsíður ef kóðinn væri útprentaður 

í A4 pappírsstærð. Þá eru ekki meðtaldar endurteknar síður með svipuðu innihaldi eins og 

öll mismunandi tímabil í þróunarsögu jarðar. Í þeim þremur megin þáttum vefsíðunnar er 

aðeins einn forritunarkóði sem er ekki unninn frá grunni. Það er textasvæði sem gerir 

notendum kleift að vinna með texta líkt og í ritvinnsluforritum. Sá kóði er merktur LGPL 

höfundarréttarlögunum, Lesser General Public License. Samkvæmt reglugerð LGPL er 

hverjum og einum leyfilegt að nota kóðann. Einnig er leyfilegt að breyta honum og 

endurselja með þeim breytingum gegn gjaldi svo lengi sem merkingar um 

höfundarréttarlög flygi (GNU Lesser General Public License, 2006). 

Viðmót spjallborð vefsíðunnar auk verkefnabankans er fengið að láni frá phpBB 

Group. Spjallborðið er varið GNU General Public License sem kveður á að hverjum sé 

leyfilegt að nota hugbúnaðinn og breyta honum (GNU General Public License, 1991). 

Breytingar hafa verið gerðar á viðmóti spjallborsins til að tengja vefsíðu þróunarsögu 

jarðar við spjallborðið, efst á hverri síðu, auk þess að breyta tungumáli, ljósmyndum og 

heildar útliti á spjallborðinu. Ólíkt vefsíðunni „Þróunarsaga jarðar“ geta allir gestir skráð 

sig á spjallborð vefsíðunnar. Á spjallborðinu gefst notendum tækifæri til að ræða saman 

um þróunarsögu jarðar sem og annað efni tengt viðfangsefninu eður ei. Kennarar og 

fagmenn hafa þar að auki aðgang að svæði á spjallborðinu sem nefnist verkefnabanki. Þar 

er hægt að deila efni með örðum kennurum eða fagmönnum tengt þróunarsögu jarðar 

hvort sem það sé ljósmyndir, kennsluáætlanir, lesefni eða annað efni. 
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Grafísk hönnun 

Mikilvægt er að notendaviðmót vefsíðu byggi á góðri hönnun. Ég lagði áherslu á að 

vefsíðan væri aðgengileg sem flestum og útlit hennar og forritun stæðist kröfur sem 

gerðar eru í dag. Með því er átt við að vefsíðan birtist eðlilega í nútíma skjáupplausnum. 

Skjáupplausn minni en 1024x768 punktar er úrelt í dag og hentar ekki til að skoða síðuna. 

Einnig þarf að taka sérstakt tillit til þess hvernig og hvort vefsíður birtist eins í til dæmis 

Internet Explorer, FireFox og Safari sem eru algengustu vefskoðarar í dag. 

Þær ljósmyndir sem koma fyrir í hönnun síðunnar, þ.e. ekki ljósmyndir sem 

birtast innan texta síðunnar, eru allar unnar af mér af grunni eða út frá öðrum myndum. 

Ávalt var gætt að höfundarrétti  og einungis voru notaðar myndir þar sem höfundur gaf 

sig fram sem upprunalegi eigandi myndarinnar. Alls eru um 36 sérútbúnar ljósmyndir af 

því tagi og má sjá þær til dæmis sem bakgrunna hjá tímabilum þróunarsögunnar, 

bakgrunnar hjá lífverum eða lofsteinamyndir við fjöldaútdauða lífríkis. 
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Fylgiskjöl 

Leiðarvísir 

Á vefsíðunni „Þróunarsaga jarðar“ er að finna leiðarvísa fyrir gesti og notendur síðunnar. 

Þeir eru til að útskýra viðmót vefsíðunnar og helstu hluta hennar. Hér að neðan má sjá 

dæmi um leiðarvísi: 
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Kæri viðtakandi, 

 

Með bréfi þessu vill ég undirritaður vekja athygli á nýrri vefsíðu sem ber heitið 

Þróunarsaga jarðar. Vefsíðan er lokaverkefni mitt til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennarafræðum við Kennaraháskóla Íslands vorið 2008. 

Markmið vefsíðunnar er að safna upplýsingum sem tengjast þróunarsögu jarðar 

og veita kennurum, nemendum og almenningi greiðan aðgang að þeim. Upplýsingar á 

vefsíðunni eru gagnvirkar og mun kennurum og örðum fagmönnum bjóðast sérstakur 

aðgangur að vefsíðunni. Með aðgangi er hægt að bæta við upplýsingum á vefsíðuna eða 

breytt þeim. Upplýsingarnar sem safnast saman á vefsíðuna verður hægt að nota til 

kennslu í náttúrufræði eða upplýsingatækni á marga mismunandi vegu á öllum sviðum og 

stigum grunnskólans. Síðan er einnig kjörin til að samþætta upplýsingatækni og 

náttúrufræði við margar aðrar námsgreinar. 

Megin þáttum vefsíðunnar er skipt í þróunarsögu jarðar, lífverubanka, 

hugtakabanka og verkefnabanka. Á þróunarsögu jarðar er að finna upplýsingar um þau 

tímabil sem þróunarsögu jarðar hefur verið skipt niður. Þá er hægt að lesa um hvert 

tímabil, jarðfræði þess auk lífríki. Í lífverubankanum er að finna upplýsingar um lífverur 

sem hafa þróast á jörðu og í hugtakabankanum um hugtök sem eiga við viðfangsefni 

vefsíðunnar. Kennurum og örðum fagmönnum mun einnig bjóðast sérstakur aðgangur að 

verkefnabanka vefsíðunnar. Um verkefnabankann er kjörið að deila hvers kyns efni með 

öðrum fagmönnum hvort um sé að ræða kennsluáætlanir, verkefnablöð, ljósmyndir eða 

annað efni sem tengist þróunarsögu jaðrar. 

Undirritaður hvetur alla kennara og aðra fagmenn til að skoða vefsíðuna og sækja um 

aðgang með tölvupósti á throunarsaga(hjá)gmail.com með eftirfarandi upplýsingum: 

Fullt nafn, starfsheiti og stafsstaður, tölvupóstur, notendanafn og lykilorð. 

 

                                            Takk fyrir. Með von um góðar viðtökur, 
 

                                            ___________________________ 
                                         Skúli Axelsson 
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Geisladiskur 
 
Með greinargerð þessari fylgir geisladiskur. Á honum er hægt að finna afrit af vefsíðunni 

Þróunarsaga jarðar eins og hún birtist á Netinu 28.apríl 2008. Hægt er að setja 

geisladiskinn í geislaspilara tölvu og vafra um vefsíðuna eins og á Netinu. Sökum þess að 

vefsíðan er tengd gagnagrunni eru einstaka eiginleikar ekki fyrir hendi. Til dæmis er ekki 

hægt að slá inn upplýsingum í leitarvélar vefsíðunnar sem keyrir af geisladiskinum og fá 

úr þeim niðurstöður. Flestar aðgerðir og upplýsingar eru þó fyrir hendi. 


