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Ágrip 

Þetta lokaverkefni til bakkalárgráðu fjallar um mál sem er ofarlega á baugi í samfélags-

umræðunni í dag, forritunarkennslu í grunnskólum. Saga tölvunotkunar í menntun er 

rakin í stuttu máli, forritun kynnt fyrir lesendum, leitast er við að draga fram gildi 

forritunarkennslu fyrir samfélag og skólastarf og rýnt í rannsóknir á því sviði. Nýlegar 

rannsóknir virðast af skornum skammti og því er mikið vitnað í eldri heimildir. Seymour 

Papert og Mitchel Resnick eru þeir fræðimenn sem helst er vitnað til um gildi forritunar-

kennslu fyrir börn en þeir hafa báðir fengist við þróun forritunarumhverfis ætlað börnum 

með það fyrir augum að ýta undir sköpun í uppeldi og skólastarfi og efla rökhugsun. 

Fjallað er um hlut forritunarkennslu í aðalnámskrá grunnskóla og hvaða áhrif hún hefur á 

skapandi hugsun, þrautalausnir og eflingu vitsmunaþroska. Ýmis forritunarmál og kostir á 

þessu sviði eru skoðuð, rætt lítilega um þjarka og fjallað sérstaklega um LOGO, Scratch og 

Alice. Gerð er grein fyrir menntun kennaranema og endurmenntun kennara á sviði 

forritunar. Einnig er farið yfir hvernig forritunarkennslu er háttað í grunnskólum hér á 

landi og hvernig mætti bæta hana. 
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Formáli 

Lokaritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennslu við Mennta-

vísindasvið Háskóla Íslands. Aðdragandi þess er einskær áhugi minn á kennslu og tækni-

þróun. Forritunarkennsla í grunnskólum hefur verið til umræðu í fjölmiðlum síðastliðin ár 

en lítið hefur verið gefið út á íslensku um hana. Torfi Hjartarson, leiðbeinandi minn, hafði 

orð á því hversu vel við hæfi þetta ritgerðarefni ætti í þjóðfélagsumræðuna í dag. Ég bind 

vonir við að lokaverkefnið mitt geti að einhverju marki svarað ósvöruðum spurningum 

áhugafólks sem og gagnrýnisröddum um forritunarkennslu. 

Vil ég þakka Þóru Halldóru Gunnarsdóttur fyrir aðstoðina varðandi heimildaöflun og 

hvatningu við gerð verkefnisins. Móður minni, Margréti Bjarnadóttur, vil ég þakka fyrir að 

vekja áhuga minn á forritunarkennslu og fjölskyldunni allri fyrir að hafa stutt mig við 

skrifin. Einnig á leiðbeinandi minn þakkir skyldar fyrir góðar ábendingar og leiðsögn. 

Ég, undirrituð, hef samið þetta lokaverkefni. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20___ 

 

_________________________________ 
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1 Inngangur 

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 kemur fram að hlutverk skóla-

kerfisins sé ásamt fleiru „að búa einstaklinginn undir áskoranir og verkefni daglegs lífs og 

hjálpa honum að fóta sig í flóknu samhengi náttúru og samfélags, hluta og hugmynda“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24). Í þessum orðum hlýtur að felast að 

skólar eigi að kenna nemendum þá færni, sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi, það sem 

æskilegt er að kunna til að geta bjargað sér á sem bestan hátt í sínu daglega lífi. Hvort sem 

um ræðir skólastarfið sjálft, tómstundir eftir skóla, samskipti við fjölskylduna eða önnur 

verkefni sem nemandi tekur sér fyrir hendur. Hlutverk grunnskóla hlýtur meðal annars að 

felast í því að mennta einstaklingana þannig að þeir geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir um 

áframhaldandi nám, vinnu og allt sem gæti orðið á vegi þeirra í daglegu lífi í nútíð og 

framtíð. Það gefur líka augaleið að hlutverk skólanna hlýtur að taka sífelldum breytingum, 

því samfélagið tekur hröðum breytingum og einstaklingarnir með því. Sambúð kynslóða 

og uppeldi hefur breyst og er enn að því, börn og unglingar taka sjaldnast þátt í störfum 

foreldra sinna líkt og áður var algengt og foreldrar þekkja jafnvel ekki reynsluheim barna 

sinna nema að vissu marki því umhverfi barna hefur breyst frá því að þeir voru ungir. 

Nemendur þurfa að fóta sig í samfélagi sem er bæði flókið og í sífelldri þróun. Á okkar 

tímum þarf aðra kunnáttu en þurfti að búa yfir fyrir 100 árum, hvað þá 1000 árum. Við 

þurfum í dag að búa yfir kunnáttu sem ekki var nauðsynleg fyrir 10 árum. Það er heldur 

ekki nóg að búa yfir kunnáttu eða færni í þröngum skilningi, heldur verður líka að kunna 

að beita henni. Douglas Rushkoff (2010, bls. 7) setur þetta fram í bók sinni, Program or be 

programmed, með því að benda á að þegar mennirnir tileinkuðu sér tungumál þá lærðum 

við ekki einungis að hlusta heldur líka að tala. Þegar við öðluðumst lestrarkunnáttu 

lærðum við ekki aðeins að lesa heldur líka að skrifa. Nú þegar við færumst yfir í 

sístækkandi stafræna veröld er ekki nóg að læra hvernig á að nota forrit, heldur þarf líka 

að læra hvernig á að búa þau til. 

Almenningur gerir ýmsar kröfur til þess hvernig menntakerfið er uppbyggt og að 

hverju skuli miðað í skólastarfi. Oft er rætt um undirbúning undir þátttöku í atvinnulífi en 

huga þarf að mörgu öðru. Í skóla er ekki einungis verið að undirbúa þegna þjóðfélagsins 

undir þátttöku í samfélaginu að skóla loknum, þá einstaklinga sem munu taka við þegar 

fram líða stundir heldur er líka verið að kenna nemendum að fóta sig í lífinu allt frá unga 

aldri, aðstoða þá við að skilja umhverfi sitt og samfélag. Á síðustu misserum hefur orðið 
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nokkuð hávær sú krafa að forritun verði kennd í grunnskólum, því það að geta forritað sé 

nauðsynleg kunnátta í samfélaginu, alveg eins og það að geta skrifað og lesið. Á vefsíðunni 

Betri Reykjavík, sem er samráðsvettvangur á netinu þar sem íbúar Reykjavíkur geta sett 

fram sínar hugmyndir og kröfur er varða þjónustu og rekstur borgarinnar, má til dæmis sjá 

setta fram kröfu um forritunarkennslu í grunnskólum Reykjavíkur. Einnig hafa verið 

skrifaðar greinar þar sem kallað er eftir forritunarkennslu og þótt fleiri rök séu sett fram 

er sú krafa gjarnan rökstudd með því að þekking á forritun sé nauðsynleg eða eftirsóknar-

verð vegna atvinnumöguleika í framtíðinni (Atli Harðarson, 1999; Snorri Agnarsson 2013). 

Aðrar raddir sem einnig eru háværar í opinberri umræðu, ræða tölvunotkun og 

uppeldi frá allt öðru sjónarhorni. Fjöldi kennara, sálfræðinga og annarra fræðimanna hafa 

lýst yfir áhyggjum sínum af tölvunotkun barna. Þeir halda því fram að einhæf tölvunotkun 

hefti sköpunargáfu barna og eiginleika þeirra til að læra og að tölvur ýti undir innantóm 

samskipti (Cordes og Miller, 2000, bls. 4; Oppenheimer 2003, bls. 411).  

Jafnframt hefur því verið haldið fram að tölvur einangri börn, bæði tilfinningalega og 

líkamlega, frá því að upplifa heiminn beint (Cordes og Miller, 2000, bls. 4). Varast skyldi þó 

að alhæfa um allar tölvur og alla tækni því að tölvur eru notaðar á mismunandi hátt allt 

eftir verkfærum eða forritum og viðfangsefnum. Sum tækni getur ýtt undir skapandi 

hugsun og tjáningu á meðan önnur hamla sköpunargáfu barna. Fremur en að einblína á 

ágreining þeirra sem gagnrýna tæknina og þeirra sem lofa hana, ætti að skoða mun á 

þeim verkefnum sem ýta undir skapandi hugsun og þeim sem hamla henni (Resnick, 

2006). 

Með tölvunni opnast ýmsar leiðir fyrir börn og unglinga til að skapa eitthvað nýtt og 

eflast þannig sem einstaklingar. Með þeirri tækniþróun sem hefur orðið frá því að tölvan 

kom fyrst fram á sjónarsviðið hafa skapast nýir möguleikar í menntun. Tölvur eru meira en 

tæki full af þekkingu og fróðleik. Þær bjóða uppá nýjar aðferðir fyrir einstaklinga til að 

hanna og tjá sig og ef tölvur eru einungis notaðar til að færa nemendum þekkingu á silfur-

fati erum við ekki að nota þær rétt. Þá erum við að missa af möguleikum til að bæta og 

breyta menntun í takt við tæknina (Resnick, 2002). Lifnaðarhættir fólks hafa breyst mikið 

síðustu ár og nú gildir ekki lengur að þeir sem eru færir í utanbókarlærdómi séu hæfastir í 

samfélaginu. Í dag er meiri áhersla á að leysa vandamál sem upp koma á skapandi og 

frumlegan hátt og horfa margir til þess að forritunarkennsla geti eflt þann eiginleika. 

Margt virðist benda til þess að forritunarkennsla barna geti ýtt undir sköpunargáfu þeirra 

og hvatt þau til að gera tilraunir, skapa, hanna og finna upp (Resnick, 2013). Einnig virðist 

forritunarkennsla hvetja börn til að læra og ýta undir hæfni þeirra til þess (Clements og 

Gullo, 1984; Resnick, 2013; Papert, 1980, bls. 23). Mikilvægi forritunarkennslu virðist því 
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vera skýrt í nútímasamfélagi og eitthvað sem vert er að skoða nánar. Minna má á þver-

faglega grunnþætti menntunar sem lýst er í nýrri aðalnámskrá grunnskóla og fylgt hefur 

verið eftir með útgáfu sérstakra hefta fyrir kennara og aðra sem tengjast skólastarfi og 

uppeldi barna og unglinga. Þar á meðal eru grunnþættirnir læsi og sköpun og verður vikið 

nánar að þeim hér á eftir. 

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er þessi: Af hverju ætti að kenna forritun í 

grunnskóla? Undirspurningar eru: Hvaða ávinning hafa börn af forritunarkennslu? Hvað 

segir gildandi aðalnámskrá um forritunarkennslu? Er verið að kenna forritun í grunn-

skólum landsins? Og loks þessi: Hvernig má bæta forritunarkennslu í grunnskólum 

landsins? Þetta verður skoðað með hliðsjón af áherslum í gildandi aðalnámskrá grunn-

skóla hér á landi og þeim grunnþáttum menntunar sem þar eru settir fram. Einnig verður 

rýnt í ýmsar rannsóknir um áhrif forritunarkennslu, rannsóknir sem að mestu hafa verið 

framkvæmdar í Bandaríkjunum. Hér á landi var nýlega gerð athugun á því hvernig 

forritunarkennslu er háttað í grunnskólum í Reykjavík og verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum hennar, ásamt því að rætt verður við háskólakennara í hópi þeirra kennara 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem standa að menntun kennaranema á sviði 

upplýsinga- og tæknimenntar og kjörsviði í upplýsingatækni og miðlun. Auk þess verður 

greint frá fyrirtækinu, Skema, sem stendur fyrir námskeiðum fyrir ungt fólk í leikjaforritun 

og býður uppá endurmenntunarnámskeið kennara á sviði forritunar. 
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2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er það rit sem skólar styðjast við þegar þeir skipuleggja starfs-

hætti sína og kennslu. Ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla kom út árið 2011 og í henni voru 

settir fram og skilgreindir grunnþættir menntunar. Í aðalnámskránni er kveðið á um 

markmið og fyrirkomulag skólastarfs í grunnskólum landsins. Þar er fjallað um uppeldis- 

og menntunarhlutverk skólanna og stefna um kennslu og kennsluskipan sett fram. Þar eru 

einnig skilgreindir helstu hæfniþættir námssviða og einstakra námsgreina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 9). 

Almenn menntun á að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við 

daglegt líf sitt og skilgreining á henni því bundin samfélagsþróun á hverjum tíma. Á 

miðöldum skilgreindi kirkjan almenna menntun með tilliti til sinna þarfa, með iðn-

byltingunni kom fram ný tækni, þekking og þarfir sem breyttu þeim viðmiðum um 

almenna menntun sem þá voru uppi. Nú á 21. öldinni þykir mikilvægt að almenn menntun 

taki mið af þörfum einstaklinganna og þörfum samfélagsins jöfnum höndum. Skólakerfinu 

er ætlað að veita almenna menntun, en þó ber að hafa í huga að fólk öðlast hana víðar. 

Almenn menntun byggist á menningu okkar, umhverfi og samfélagi og ekki síst fjölbreyttu 

námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 15). 

Grunnþættir menntunar sem skilgreindir eru í almennum hluta aðalnámskrár grunn-

skóla frá 2011 eru tilraun til að kortleggja þau meginsvið almennrar menntunar sem skóla-

starfið stefnir að. Grunnþættirnir eru sex; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og loks sköpun og eiga þeir sér stoðir í löggjöf fyrir leikskóla, grunn-

skóla og framhaldsskóla. Þeir eiga meðal annars að undirstrika meginatriði í almennri 

menntun, stuðla að samfellu í skólastarfi og miða að því að nemendur verði færir um að 

bjarga sér (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 15–16). 

2.1 Læsi 

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar í nýrri aðalnámskrá grunnskóla. Hugtakið hefur 

yfirleitt verið tengt við þá kunnáttu og færni sem þarf til að lesa og skrifa. Læsi er líka 

samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða, það er ekki færni sem einstaklingar 

geta öðlast óháð stað og stund, menningu eða gildum heldur er hún háð hefðum. Læsi 

snýst einnig að hluta til um tæknimiðlun og verkkunnáttu, það krefst skriffæra, efnis til að 

skrifa á og miðils til að koma texta á framfæri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
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2013, bls. 18–19). Þá skiptir ekki máli hvort skriffærið er blýantur eða lyklaborð, efnið 

pappír eða tölvuskjár og miðillinn dagblað eða vefsíða. 

Umhverfið þar sem ritun og lestur eiga sér stað hefur breyst með tilkomu tækninnar. 

Tölvur og önnur stafræn tækni er orðinn órjúfanlegur hluti af daglegu lífi einstaklinga, 

heima jafnt sem á vinnustað og í skólum. Upplýsingum er ekki lengur aðeins miðlað með 

orðum á blaði, heldur tökum við einnig á móti upplýsingum í gegnum myndir, hljóð og 

stafræna tækni (American Library Association, 2000). Tölvur eru tæki sem nota má til 

ýmissar merkingarsköpunar, tölvutæknin býður upp á að nemendur og kennarar þurfi ekki 

að binda sig við prentmálið heldur geti notað fleiri aðferðir til að miðla upplýsingum við 

nám og kennslu. Þeir geta nú til dæmis miðlað efni með stuttmynd, bæklingi, útvarps-

þætti eða sett efni á netið með ýmsu móti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 19). Til að ná árangri á nýrri öld er ekki nóg að geta miðlað efninu á mismunandi hátt, 

við þurfum einnig að búa yfir færni til að geta lesið, skilið og unnið með efni á stafrænu 

formi (American Library Association, 2000). 

Örar breytingar hafa verið í tæknimálum síðustu áratugi og hefur þurft að skilgreina 

hugtakið læsi upp á nýtt með tilliti til þeirrar þróunar. Stafrænt læsi, miðlamennt og 

miðlalæsi eru hugtök sem hafa orðið til við þessar nýju aðstæður. Stafrænt læsi vísar til 

þeirrar færni sem fólk þarf að búa yfir til að geta notað tölvu- og nettækni til efnis-

sköpunar og samskipta (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19). Miðlamennt 

snýst um að láta nemendur nota mismunandi miðla á skapandi hátt, svo sem myndmiðla, 

hljóðmiðla, prentmiðla og netmiðla, við ýmis viðfangsefni í náminu. Í leiðinni læra 

nemendur að umgangast þessa miðla og um áhrif þeirra á menningu nemenda og lýðræði. 

Í miðlalæsi felst sú færni og kunnátta sem nemendur öðlast við það nám sem felst í miðla-

mennt og stafrænu læsi (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 50; Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 19). Miðlalæsi var í fyrstu einungis tengt fjölmiðlum en það hefur 

breyst og snýst nú líka um stafræna miðlun af ýmsu tagi (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 50).  

Læsi er mikilvægur hæfileiki í nútímasamfélagi. Það er ekki nóg að vera læs á texta 

heldur þarf að vera læs á tæknina líka og geta nýtt sér hana til framþróunar. Markmiðið 

með námi sem tengist stafrænni tækni og miðlun er að draga úr þeim mun sem er á því 

sem nemendur læra í skólum og þeirri færni sem þeir þarfnast í starfi og leik (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 61). Þótt skilgreining á læsi hafi breyst með tímanum er mikilvægt að 

geta verið læs á texta fyrri kynslóða. Menning kynslóða mótast af þeim miðlum sem hún 

notar. Ef skólinn vill aðstoða nemendur sína við að skilja og meta nútímann með tilliti til 

þess sem var og þess sem gæti orðið þarf skólinn að starfa með menningu nemenda að 
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leiðarljósi. Í dag væri það menning stafrænnar tækni og fjölmenningar (Stefán Jökulsson, 

2012, bls. 56–57).  

2.2 Sköpun 

Samfélagið hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi og á tæknivæðing stóran þátt í 

því. Í kringum 1980 var mikið talað um breytingu á samfélaginu okkar, að við værum að 

færast frá því að vera iðnaðarsamfélag yfir í það að vera upplýsingasamfélag (Resnick, 

2007b). Nýting náttúruauðlinda og framleiðsla yrði ekki lengur drifkraftur efnahagsins og 

samfélagsins heldur myndu upplýsingar nú leika stórt hlutverk í efnahagslífinu (Resnick, 

2006). Um 1990 var farið að tala um aðra breytingu, nú værum við að færast yfir í að vera 

þekkingarsamfélag. Fólk fór að átta sig á því að upplýsingar væru ekki nægjanlegar til að 

framkvæma mikilvægar breytingar og stuðla að framþróun heldur þyrfti að byggja 

þekkingu á upplýsingum og síðan nýta sér þessa þekkingu og miðla henni. Í dag heyrast 

raddir um það að þekkingin sé ekki lengur nóg, velgengni í dag og í framtíðinni felur ekki 

aðeins í sér það að vita og skilja, heldur líka hæfnina til að hugsa og framkvæma á 

skapandi hátt. Mætti því segja að nú á 21. öldinni séum við að færast úr því að vera 

þekkingarsamfélag yfir í það að vera skapandi samfélag (e. creative society) (Resnick, 

2006; Resnick, 2007b). 

Sköpun er annar grunnþáttur í nýrri aðalnámskrá grunnskóla og á að stuðla að 

ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi. Þegar einstaklingur vinnur úr 

áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar sér nýja, á nám sér stað. Að sjá fyrir það sem 

mun verða og framkvæma það er hluti sköpunar, einnig að auka færni sína og þekkingu 

með því að gera eitthvað nýtt. Sköpun snýst þó ekki aðeins um að gera eitthvað frumlegt, 

heldur líka að nýta það sem er til, leysa viðfangsefni og finna nýja möguleika. Sköpun 

byggist á forvitni, gagnrýninni hugsun, áskorunum og aðferðum sem bjóða upp á leik með 

nýja möguleika. Því skiptir sköpunarferlið ekki minna máli en afraksturinn sjálfur, leitin að 

lausninni getur falið í sér umbun og verið ekki minna virði en lausnin sjálf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24). 

Þegar einstaklingur mótar viðfangsefni, miðlar því, býr til og er að gera eitthvað nýtt 

eða öðruvísi en hann hefur gert áður er hann að skapa. Sköpunargleði stuðlar að frum-

kvæði einstaklingsins og sprettur upp af meðfæddri forvitni og athafnaþrá. Frumkvæði, 

frumleiki og sköpunargleði eru hugtök sem yfirleitt einkenna vinnubrögð í vísindum og 

listum og þessi vinnubrögð er æskilegt að sjá í námi og starfi (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013, bls. 24). 
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Sköpun er ekki einungis á valdi fárra heldur má segja að hún sé eiginleiki sem býr 

innra með okkur öllum. Það þarf að virkja þennan eiginleika og halda honum við því 

annars getur hann glatast. Sköpunarþrá er okkur miseðlislæg og þurfa sumir að leggja 

harðar að sér en aðrir til að skapa eitthvað nýtt. Að virkja þennan eiginleika meðvitað og 

ýta undir sköpunargáfu barna og unglinga getur gefið þeim meira forskot á daglegt líf 

dagsins í dag en kynslóðin á undan hefur. Lífið snýst um að leita lausna á vandamálum 

sem koma upp og þeir sem eru hæfir í því að leysa þessi vandamál á skapandi hátt eiga 

auðveldara með það en aðrir. Sköpun er því nauðsynlegur eiginleiki í flóknu samfélagi þar 

sem hlutirnir eru ekki annaðhvort svartir eða hvítir. Aukið vægi sköpunar í skólastarfi 

getur ýtt undir fjölbreytt skólastarf sem býr nemendur undir framtíð sem er óráðin og 

ókönnuð (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, 

bls. 12).  

2.3 Forritun í aðalnámskrá 

Á síðasta ári, 2013, kom út ný námskrá grunnskóla fyrir greinasviðin og þar með fyrir 

upplýsinga- og tæknimennt. Sú námskrá á að taka við af námskrá í upplýsinga- og 

tæknimennt sem gefin var út árið 2007. Stigsmunur er á námskránum varðandi áherslu á 

forritunarkennslu og óhætt að segja að sá munur komi á óvart. Námskrá frá árinu 2007 

hefur nefnilega heldur fleiri og skýrari ákvæði um forritunarkennslu en sú nýja. Stendur 

meðal annars í þeirri eldri að eitt af lokamarkmiðum tölvunotkunar í grunnskóla sé að: 

Nemandi 

 skilji hvernig helstu hlutar tölvunnar vinna saman og hvert er hlutverk þeirra 

 öðlist skilning á forritun sem undirstöðuþætti tölvu- og upplýsingavinnslu 

 skilji undirstöðurökfræði tölvuforritunar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 16) 

 

Í nýrri námskrá, þeirri frá 2013, kemur fram í lokamarkmiðum að nemendur eigi að geta 

nýtt sér hugbúnað og/eða forrit til ýmissa verka til dæmis til að setja upp ritgerðir, við 

myndvinnslu, hljóðvinnslu, við vefsmíðar og fleira. Einnig kemur fram að við lok 10. 

bekkjar ætti nemandi að geta 

 útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu 

 nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 228) 
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Stigsmunurinn hér á milli námskráa er sá að sú eldri ber með sér að nemandi á að skilja 

undirstöðurökfræði tölvuforritunar en samkvæmt þeirri nýju er nóg fyrir nemendur að 

geta nýtt sér hugbúnað eða forrit til ýmissa verka, ekki virðist þurfa að skilja nema í 

grófustu dráttum hvernig forrit eru uppbyggð eða hvernig þau vinni heldur á nemandinn 

fyrst og fremst að geta nýtt sér forritin við nám og starf. Í námskránni frá 2007 er enn-

fremur gert ráð fyrir forritunarkennslu á miðstigi en í þeirri frá 2013 er ekki minnst á 

forritun fyrir það aldursstig. Áfangamarkmið með tölvunotkun við lok 7. bekkjar sem sett 

eru fram í námskránni árið 2007 eru meðal annars:  

Nemandi á að 

 hafa öðlast undirstöðuskilning á einfaldri rökfræði sem grunni að tölvuforritun 

 hafa kunnáttu til að búa til forskriftir í mótuðu máli og þýða yfir á einfalt 

forritunarmál (t.d. LOGO) 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 17–18) 

 

Áhersla á forritun í námskránni frá 2007 var ekki mikil en í nýrri námskrá virðist hún enn 

minni. Það er þó aðeins fjallað um hana en meira gert úr því að upplýsinga- og 

tæknimennt eigi að vera hluti af öllum námsgreinum, að námssviðið sé þverfaglegt. 

Reyndar kemur fram að nemendur þurfi að læra að nýta tæknina, auka skilning sinn á 

henni, eðli hennar og uppbyggingu til dæmis með þróun hugbúnaðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 228–229). Þegar rætt er um að nemendur þurfi að 

læra að nýta tæknina er væntanlega ekki einungis átt við að geta nýtt algengan notenda-

hugbúnað, látið Word búa til efnisyfirlit fyrir sig eða látið Excel reikna. Gera verður ráð 

fyrir að þetta snúist einnig um það að geta látið tölvuna framkvæma margvíslega hluti, að 

átta sig á að hægt er að nýta tölvutæknina í ýmsu skyni og að þar geti forritun komið til 

sögunnar með ýmsu móti. 

 Það virðist sem orðið hafi viss afturför í námskránni hvað varðar áherslu á 

forritunarkennslu. Þó að sá afturkippur sé ekki mikill hlýtur hann að teljast undarlegur í 

ljósi þess hve tæknin hefur þróast hratt. Eftir því sem tæknin verður ríkari hluti af 

umhverfi okkar verður mikilvægara að skilja hana. 
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3 Tölvur og tölvukennsla 

Í grein Andrew R. Molnar frá árinu 1997, Computers in education: A brief history, rekur 

hann sögu tölvunnar í Bandaríkjunum í stuttu máli með hliðsjón af notkun tölvutækninnar 

í námi og kennslu. Þar kemur fram að fyrsta tölvan sem virkaði kom fram í dagsljósið árið 

1944 í Harvard-háskóla og að tveimur árum seinna hafi önnur bæst í hópinn. Notkun 

tölvutækninnar í námi var upphaflega bundin við stærðfræði og verkfræði og tölvan var 

þá nokkurs konar reiknivél. Árið 1963 var gerð áætlun um rannsóknir og þróun á tölvu-

studdu námi (e. computer-assisted instruction) í stærðfræði og lestri með það að 

markmiði að gera námið einstaklingsmiðaðra, gera nemendur virka í sínu námi og veita 

skjóta endurgjöf (Molnar, 1997).  

Undir lok sjöunda áratugarins stóð bandaríska stofnunin National Science Foundation 

fyrir því að gera tölvur aðgengilegri í Bandaríkjunum og árið 1975 höfðu 55% skóla aðgang 

að tölvum miðað við 1% árið 1963. Snemma á áttunda áratugnum þróaði Seymour Papert 

nýja og áhugaverða leið til að nýta tölvur í kennslu með því að hanna forritunarmálið 

LOGO, sem sérstaklega er ætlað börnum og á að efla með þeim rökhugsun. Til að byrja 

með voru tölvur stórar og dýrar en árið 1975 hófst bylting einkatölvunnar þegar farið var 

að selja ódýrari og nettari tölvur. Seint á áttunda áratugnum voru tölvur ekki lengur 

munaðarvara heldur mátti sjá þær úti um allt, á skrifstofum, skólastofum, bókasöfnum og 

heima við. Þegar þarna var komið sögu þóttu tölvur nauðsynlegar fyrir nám og kennslu og 

fljótlega fóru margir háskólar að ætlast til þess að nemendur ættu sína eigin tölvu. Tölvur 

urðu smám saman jafn sjálfsagður hluti af námi og bækur og bókasöfn (Molnar, 1997).  

Í kjölfar fyrstu tölvuvæðingarinnar var forritun víða kennd í skólum, því lítið var hægt 

að vinna með tölvurnar nema að geta forritað þær sjálfur. Upp úr 1990 hafði samt 

forritunarkennslu víðast hvar verið hætt og ástæður fyrir því má í grófum dráttum rekja til 

þess að það vantaði hæfa kennara og þar með vantaði verkefni við hæfi. Um þetta leyti 

vöknuðu líka spurningar um tilgang forritunarkennslu, enda hafði margt breyst frá því að 

hún hófst. Þess í stað fóru skólar í auknum mæli að einbeita sér að því að kenna á tölvur 

og notendahugbúnað, sem hafði tekið stórstígum framförum. Netið, og notkunar-

möguleikar því tengdir, vöktu líka mikinn áhuga þegar fram í sótti (Kafai og Burke, 2013).  

Aðgangur almennings að tækni, bæði í einkalífi, atvinnu og námi hefur aukist jafnt og 

þétt síðastliðin ár og áratugi. Hvar sem gripið er niður er tæknin aldrei langt undan og 

tækjabúnaður til samskipta og miðlunar verður æ margbreytilegri. Þessu hefur fylgt 

breyting á námi. Áður fyrr var meðal annars áhersla á aðgang að tölvum og nýjustu tækni 
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en eftir því sem stafræn tækni hefur orðið snarari þáttur í umhverfinu hefur frekar verið 

lagt uppúr því hvað sé verið að gera með tæknina og hvernig hún er nýtt (Kafai og Burke, 

2013). 

Warschauer og Matuchniak (2010) tóku saman niðurstöður sem Jane Margolis birti í 

bók sinni frá árinu 2008, Stuck in the shallow end: Education, race, and computing. Þar 

kemur fram að borin var saman tölvukennsla í þremur skólum í mismunandi hverfum í 

Bandaríkjunum. Í öllum skólunum höfðu nemendurnir jafn mikinn aðgang að tölvum en 

munurinn á skólunum fólst í hverfunum. Tveir skólanna voru í hverfi þar sem tekjur 

fjölskyldna voru lágar en þriðji skólinn í hverfi þar sem íbúar voru fremur efnaðir. Skólarnir 

og nemendur við þá þóttu litaðir af félagslegu umhverfi sínu. Þótt aðgangur nemenda að 

tölvum hafi verið svipaður eða sá sami í skólunum var mikill munur á því hvað var kennt á 

tölvurnar og hvað nemendur lærðu. Nemendur í fyrri skólunum tveimur lærðu aðallega að 

nýta tölvurnar sem hjálpartæki, til dæmis við ritvinnslu, með örfáum undantekningum. 

Nemendur í þriðja skólanum aftur á móti lærðu að nýta tölvurnar við að vinna saman að 

skapandi verkefnum og fást við forritun (Warschauer og Matuchniak, 2010, bls. 211–212). 

Að kenna upplýsingatækni í skólum snýst ekki einungis um það að hafa aðgang að 

tækninni heldur verður að hafa markmið með þeirri kennslu, til dæmis með því að hafa 

námskrá sem setur markmiðin skýrt fram og kennslufræði sem hæfa markmiðum nám-

skrárinnar (Kafai og Burke, 2013). Todd Oppenheimer, höfundur bókarinnar The flickering 

minds: Saving education from the false promises of technology, heldur því fram að enginn 

skóli ætti að eyrnamerkja peninga til þess að kaupa tölvur fyrir skólann án þess að setja 

jafn mikið fé til hliðar til viðhalds á tækjunum og til að kenna kennurum hvernig megi 

beita þeim við nám og kennslu (Oppenheimer, 2003, bls. 403). 

Það er vissulega eitt að búa yfir tækjakostinum og annað að búa yfir þekkingunni og 

tækifærunum til að nota hann. Áhugasamir kennarar komast ekki langt með lélegan 

tækjabúnað en góður tækjabúnaður gerir líka lítið ef kennarinn býr ekki yfir áhuga og 

þekkingu á þeim möguleikum sem tæknin veitir. 
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4 Forritun 

Samkvæmt Íslenskri orðabók er forrit „röð skipana sem tölva vinnur eftir, skrifuð á 

forritunarmáli“ og það að forrita er að breyta forriti eða búa til nýtt (Íslensk orðabók: A–L, 

2002, bls. 371). Til þess að geta forritað þarf að búa yfir kunnáttu á tölvur, skilja hvernig 

forrit virka og læra að leita skipulegra lausna á vandamálum sem þarf að leysa (Kelleher 

og Pausch, 2005).  

Raðaðgerð (e. sequence) er hluti af skipulagningu og felur í sér að setja hluti eða 

aðgerðir í rétta röð (Zelazo, Carter, Reznick og Frye, 1997). Raðaðgerð er mikilvægur 

grunnur í námi í læsi og stærðfræði (Kazakoff, Sullivan og Bers, 2012), það að geta raðað, 

flokkað, mælt og þekkt mynstur er grunnurinn að stærðfræði og stærðfræðilegri hugsun 

(Sarama og Clements, 2003). Líta má á forritun sem útgáfu af röðun, hún felst þá í að raða 

skipunum í skynsamlega röð, sem tölvan á að fylgja. Til að búa til forrit sem virkar þarf því 

að hugsa eftir ákveðnum leiðum og átta sig á því hvað það er sem forritið á að gera. Það 

þarf að taka tillit til hugtaka á borð við næst, áður og þar til, en þau eru öll hluti af rað-

aðgerðum (Pea og Kurland 1984). Með því að læra forritun og þjálfa sig í þessum atriðum 

eykst hæfileiki manns til að raðgreina eða raða. Því getur kunnátta í forritun verið góður 

grunnur fyrir nám í stærðfræði eða þjálfun í læsi.  

Rannsókn Kazakoff, Sullivan og Bers (2012) leiddi í ljós að eftir aðeins viku vinnu þar 

sem unnið var með leikskólabörnum að því að forrita vélmenni jókst hæfileiki þeirra til 

röðunar verulega. Þessi rannsókn sýnir að eftir einungis viku kennslu í forritun var kominn 

meiri og betri grunnur fyrir nemendurna til að byggja á frekari stærðfræðikunnáttu og 

læsi. 

 Það er hægt að kenna ungum börnum forritun en rannsóknir sýna að börn allt niður í 

fjögurra ára gömul geta smíðað og forritað einfaldan þjark (e. robot). Verulegur 

ávinningur er af því að kynna svo ung börn fyrir þjörkum sem hægt er að forrita (Bers, 

Ponte, Juelich, Viera og Schenker, 2002; Bers, 2010; Rogers and Portsmore, 2004). Að 

læra forritun getur verið erfitt fyrir alla byrjendur, óháð aldri og kyni, en sú hugsun sem 

forritun byggir á nýtist við nám í öðrum greinum og þess vegna er forritun góður grunnur 

fyrir frekara nám á flestum ef ekki öllum greinasviðum. 

Þótt allir geta lært forritun, hvort sem það eru stúlkur eða drengir gætir ákveðins 

munar á milli kynjanna. Í Bandaríkjunum sýna 74% stúlkna áhuga á vísindum og tækni en 

þegar kemur að því að velja framhaldssnám velja aðeins 0,3% stúlkna tölvunarfræði og 
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tengdar greinar (Girls who code, 2014). Gera þarf umhverfi fyrir forritunarnám barna og 

unglinga meira aðlaðandi og hvetjandi fyrir stúlkur (Kelleher, Pausch og Kiesler, 2007). 

Konur eru helmingur alls vinnuafls í Bandaríkjunum en eru þó aðeins 25% þeirra sem 

starfa þar í tækni- og tölvugeiranum (Girls who code, 2014). Þetta eru tölur sem vert er að 

taka alvarlega og margt er reynt til að auka áhuga stúlkna og kvenna á tækni og þar með 

forritun. Má þar nefna „Girls in ICT Day“ en það er evrópskur viðburður sem hefur það 

markmið að opna augu stúlkna fyrir möguleikum í upplýsingatækni og gefa þeim færi á að 

spreyta sig á verkefnum á borð við vefsíðugerð, forritun og gervigreind. Ísland tók í fyrsta 

skipti þátt í deginum í ár en þá tóku 80 stúlkur úr fimm grunnskólum þátt í viðburðum í 

Háskóla Reykjavíkur og heimsóttu helstu tæknifyrirtæki landsins (Skýrslutæknifélag 

Íslands, 2014). Annað dæmi um viðleitni til þess að taka á þessu vandamáli eru forritunar-

mál sem eru sérstaklega ætluð stúlkum og má þar nefna Storytelling Alice sem fjallað 

verður um hér síðar.  

Það að geta búið til eða breytt forriti gefur einstaklingi færi á að segja tölvu fyrir 

verkum og eru möguleikarnir á því hvað hægt er að gera óteljandi. Ætla má að góðir 

forritarar séu eftirsóknarverðir starfskraftar, ekki einungis hjá hugbúnaðarfyrirtækjum 

heldur einnig á fjölda vinnustaða þar sem tölvur eru notaðar til að létta vinnuna. Hins 

vegar eru kostir forritunarkennslu fleiri. Í raun eru auknir atvinnumöguleikar aukaatriði 

þegar kemur að forritunarkennslu, því hún getur stuðlað að mörgum æskilegum færni-

þáttum í nútíma samfélagi.  

Þegar einstaklingur lærir að forrita lærir hann fleiri hluti í leiðinni. Hann lærir ekki 

aðeins að forrita heldur má segja að hann forriti til þess að læra. Þegar einstaklingur lærir 

að forrita eða kóða og þá hugsun sem þar býr að baki er hann einnig að læra aðferðir til 

að leysa þrautir, hanna efni eða verkfæri og skiptast á hugmyndum. Færni á þessum 

sviðum nýtist ekki aðeins forriturum eða tölvunarfræðingum heldur kemur sér öllum vel 

óháð aldri, áhugamálum og starfi (Resnick, 2013).  

4.1 Sköpun og forritun 

Heimurinn í dag er fullur af manngerðum hlutum sem skynja og bregðast við, sem dæmi 

má nefna hurðir sem opnast sjálfkrafa, ljós sem eru tengd við hreyfiskynjara, leikföng sem 

gefa frá sér hljóð eða tala þegar ýtt er á þau og svona mætti lengi telja. Flest börn komast 

í snertingu við þessa hluti á hverjum degi án þess að hafa nokkra eða mikla hugmynd um 

hvernig þeir virka og án þess að fá tækifæri til þess að notfæra sér þessa nýju tækni til 

þess að skapa eitthvað sjálf (Resnick, 2007b). Það ætti að nýta tæknina betur í kennslu, fá 

nemendur til að handleika hana, kynnast henni frá grunni, átta sig á því hvernig dyr geta 
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opnast sjálfkrafa og leyfa nemendum að nýta þessa tækni til að skapa eitthvað nýtt. Ferlið 

sem börn ganga í gegnum þegar þau eru að hanna og búa til, til dæmis þegar þau byggja 

turn úr kubbum, gefur þeim tækifæri til þess að prófa eigin hugmyndir og tillögur 

(Resnick, 2006). 

 Margar kenningar eru til um nám og kennslu og nokkrar þeirra leggja áherslu á að nám sé 

ekki hægt að skilja frá reynslu eða framkvæmd. Þær kenningar segja að til þess að 

nemandi geti lært, verði hann að vera þátttakandi í námsferlinu. Þessar kenningar byggja 

á þeim hugmyndum að ekki sé hægt að skilja ferlið við það að skilja frá því ferli að skapa 

sér nýja þekkingu, að við samspil fyrri skilnings og nýrrar reynslu verði til nýr skilningur 

eða ný þekking. Þessar kenningar nefnast einu nafni hugsmíðakenningin (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 15–16). 

Hugsmíðakenninguna er hægt að rekja aftur til 19. og 20 aldar og til hugmynda Jean 

Piaget. Hann taldi að vitsmunaþroski barna efldist með því að handfjatla hluti og gera 

tilraunir og því væri mikilvægt að vinna með mismunandi efnivið og skapa námsumhverfi 

þar sem nemendum gæfist tækifæri til að gera athuganir, prófa sjálfir og vinna með 

öðrum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 

16; Packer og Goicoechea, 2000). Hugsmíðahyggja ýtir undir að námsumhverfi barna sé 

þannig uppbyggt að það hvetji börn til þess að hanna, búa til og finna upp. 

Mörg forritunarkerfi eða forritunarmál sem eru hönnuð til að kenna börnum forritun, 

kerfi á borð við Cricket og Scratch, eru hönnuð til að styðja við það sem á ensku hefur 

verið kallað creative thinking spiral eða spírall skapandi hugsunar (Resnick, 2007a; 

Resnick, 2007b). Spírall skapandi hugsunar er ferli þar sem nemendur spyrja sig hvað þeir 

vilji gera, búa til verkefni byggt á þeirri hugmynd, leika sér síðan að verkefninu, deila 

hugmyndinni og segja frá sinni upplifun. Að lokum leiðir þetta til þess að nemendur 

ímynda sér nýtt verkefni sem er jafnvel byggt á því gamla. Þegar nemendur fara í gegnum 

þessa hringrás aftur og aftur læra þeir að þróa sínar eigin hugmyndir, framkvæma þær og 

prófa, sjá hvað er hægt og hvað ekki, fá ráð og endurgjöf frá öðrum og mynda síðan nýja 

hugmynd byggða á þessari reynslu (Resnick 2007a; Resnick, 2007b). Þessi hringrás er 

leikur þar sem börnin leika sér að því að prófa nýjar hugmyndir og breyta þeim svo, kanna 

hvað er mögulegt og hvað ekki. Leikur er mikilvæg námsaðferð og í leik getur sköpunar-

gleði barna og ungmenna fengið að njóta sín (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 24). 

 Þannig geta þessi kerfi eða forritunarmál ýtt undir sköpunargáfu barna og veitt 

börnunum tækifæri til að skapa eitthvað sem stendur þeim nærri. Eitthvað sem tengist 

áhugamálum þeirra sérstaklega, börnin sjá þá sjálf tilgang í því að hanna og skapa frá 
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grunni. Þau gætu jafnvel búið til eitthvað sem þau hefði ekki órað fyrir að þau gætu gert 

sjálf og þannig getur þetta ferli ýtt undir aukið sjálfstraust hjá þeim og þau farið að sjá sig í 

nýju ljósi, sem hönnuði, frumkvöðla og einstaklinga sem geta framkvæmt og fundið upp. 
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5 Forritunarkennsla 

Í bókinni Mindstorms sem kom út árið 1980 hélt höfundurinn, Seymour Papert, því fram 

að tilkoma tölvunnar myndi hafa meiri áhrif á vitsmunalegan þroska notenda en önnur 

tækni sem áður hafði komið fram, eins og til dæmis sjónvarpið og hafa jafnvel meiri áhrif 

en prentun hafði á sínum tíma. Þegar barn horfir á sjónvarpið er það fyrst og fremst að 

taka við efni, hlusta á lýsingar og útskýringar, rétt eins og í hefðbundnu skólastarfi. Í 

tölvum og þá sérstaklega með forritun er hægt að breyta þessu ferli og umhverfinu þar 

sem lærdómurinn fer fram. Barnið eða nemandinn verður virkari í náminu og námið 

verður einstaklingsmiðaðra. Þekkingin sem nemandinn öðlast, lærdómurinn sem hann 

dregur af því að forrita er nemendamiðaður, hann ákveður sjálfur hvað skal gera og 

framkvæmir það, prófar sig áfram og bætir sig ef eitthvað vantar upp á. Nemandinn var 

að forrita fyrir sjálfan sig og þá í leiðinni að læra fyrir sjálfan sig (Papert, 1980, bls. 20).  

Papert heldur því ennfremur fram, um það leyti sem tölvunotkun í skólum er að 

hefjast, að í langflestum tilvikum þar sem nemendur komast í snertingu við tölvur í skólum 

séu tölvur látnar aðstoða nemendurna við að ná ákveðnum markmiðum í náminu með því 

að leggja fyrir æfingar á viðeigandi erfiðleikastigi, leiðrétta og veita skjóta endurgjöf, 

tölvan sé þá á vissan hátt að forrita barnið. Þessu er hægt að snúa við, þannig að 

nemendur stjórni eða ráði ferðinni, þeir forriti tölvuna. Þegar nemendur forrita tölvuna 

fara þeir sjálfir að hugsa um hvernig þeir hugsa og þeir kenna tölvunni að hugsa með því 

að forrita hana. Þegar nemendur forrita eru þeir því um leið að rannsaka sjálfa sig, hvernig 

þeir hugsa og hvernig þeir læra (Papert, 1980, bls. 19).  

Þótt liðin séu rúm 30 ár frá útgáfu bókarinnar er ennþá margt til í þessu. Papert er 

frumkvöðull á þessu sviði og byggði vinnu sína um forritunarkennslu og mál fyrir börn á 

kenningum Piaget um hugsmíðahyggju. Hann færði rök fyrir því í bók sinni Mindstorms að 

gagnlegasta leiðin til að læra eða öðlast þekkingu væri það sem hann kallar Piaget–leiðina 

(e. Piagetian learning) eða að læra án þess að vera kennt (e. learning without being 

taught). Hann lagði einnig til að umhverfið sem stundum skapast við tölvunotkun, og þar 

með forritunarkennslu, gæti ýtt undir vitsmunalegan og andlegan þroska nemenda og það 

hjálpi nemendum að rannsaka hugmyndir sínar og hugsanir þó að þær séu ef til vill enn of 

óhlutstæðar fyrir þeirra getustig. Hann segir að tölvur geti gert það sem er óhlutstætt að 

einhverju sem er raunverulegt og persónulegt og þannig aðstoðað nemendur við að læra 

með því að kenna þeim að hugsa meðvitað (Papert, 1980, bls. 7).  
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Eins og í öllu námi þarf áhugi nemenda að kvikna og hann má oft kveikja með því að 

láta nemendur upplifa námsefnið frá fyrstu hendi, með því að leyfa þeim að handleika 

hluti sem tengjast námsefninu eða prófa sjálfa. Þegar verið er að kenna forritun er hætt 

við að verið sé að reiða sig um of á óhlutbundnar skýringar en nemendum ekki gefið færi 

á að öðlast reynslu af því sem verið er að kenna, til dæmis þegar kennd er hlutbundin 

forritun. Þá er litið á forritið sem safn af hlutum og forritunin snýst um það að skilgreina 

hegðun hlutanna. Vandamál forritunarkennslu er að hegðun skipana í hlutbundinni 

forritun er ekki alltaf augljós. Nemandi getur forritað skipun sem ekki er hægt að sjá eða 

prófa, ekki er víst að hún virki nema í samhengi við aðra skipun. Á þann hátt er orsök og 

afleiðing ekki alltaf skýr og það skapar vandamál þegar reynt er að kenna börnum með því 

að láta þau upplifa efnið. Að leyfa nemendum að glíma við að forrita getur kveikt áhuga 

þeirra, meira segja hjá þeim nemendum sem eru hvað minnst áhugasamir um tækni, en 

aðeins ef þeir fá að sjá og skilja afrakstur forritunarinnar. Forritunarkennsla þarf því að 

fela það í sér að nemendur vinni líka með hluti en fáist ekki einungis við kóða (Kölling og 

Henriksen, 2005). 

Forritunarkennsla þarf ekki að byggja á því einu að nemendur kóði. Það eru til margar 

tegundir af búnaði eða hlutum sem hægt er að forrita, þjarkar af einhverju tagi. Með því 

að forrita þjark má fara nýja og spennandi leið til að læra það sem sett er fram í nám-

skránni. Að forrita þjark til að gera eitthvað ákveðið er viss leikur fyrir börnin, en þetta er 

líka meira en leikur. Í gegnum þetta ferli eru börnin að læra að tala um form og lögun 

hluta, aðferðir og verklag. Þau læra að tala um stærðfræði og öðlast í leiðinni nýja ímynd 

af sjálfum sér sem stærðfræðingum (Papert, 1980, bls. 13). Þá má nefna að í sumum 

tilvikum setja nemendur sjálfir saman þjarkinn og tengja hann öðrum búnaði. 

Flestar rannsóknir á forritunarkennslu voru gerðar uppúr 1980, á blómaskeiði hennar. 

Ekki eru til margar nýjar rannsóknir á þessu sviði náms og kennslu, en með auknum áhuga 

almennings á forritun beinast fleiri rannsóknir í þessa átt. Allra fyrstu rannsóknirnar voru 

framkvæmdar af þeim sem hönnuðu forritunarmálið LOGO og var þá verið að rannsaka 

notkun þess í skólastarfi. Þær rannsóknir bentu til þess að börn gætu lært forritun og að 

forritunarkennslu fylgdi ýmis annar ávinningur en að kenna forritun. Með henni lærðu 

nemendur að kanna ferlið að lausninni og líka að stundum er ekki allt annað hvort rétt 

eða rangt, að eitthvað geti verið þar á milli eða boðið upp á margar og ólíkar lausnir 

(Papert, 1980, bls. 62). Aðrar rannsóknir benda svo til þess að nám í forritun geti aukið á 

hæfileika barna til að leysa þrautir (Tu og Johnson, 1990; Milner, 1973) og að forritunar-

kennsla sé áhrifarík leið til að kenna hvernig á að hugsa í staðinn fyrir hvað eigi að hugsa 

(Lochhead og Clement, 1979, bls. 1). Þó eru ekki allir á einu máli um að þau góðu áhrif 
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sem forritunarkennsla hafi á börn séu einungis til komin vegna forritunar, heldur geti 

verið að hún sé til komin vegna tölvunotkunar (Clements og Gullo, 1984). 

Hægt er að nota kennsluaðferðir hugsmíðahyggjunnar við tölvutengt nám. Þannig 

getur tölvunotkun ýtt undir sköpunargáfu og eflt vitsmunaþroska nemenda. Rannsóknir 

sýna að forritunarkennsla styður þessa þætti en veita verður nemendum þann stuðning 

sem þeir þurfa til að þeir nái árangri. Rannsókn Kazakoff, Sullivan og Bers (2012) bendir til 

þess að það að kenna börnum í gegnum forritun og þá sérstaklega að forrita þjarka geti 

verið öflug aðferð til að mennta börn á mörgum sviðum í einu, ef viðeigandi tæki eru til 

staðar og réttum kennsluaðferðum er beitt. 

5.1 Klukkustund kóðunar 

Mikil gróska er í allskonar forritunarlausnum og það er tiltölulega auðvelt, ef áhugi er fyrir 

hendi, að sjálfmennta sig í forritun upp að vissu marki á netinu, í spjaldtölvum og öðrum 

snjalltækjum. Vefsetrum og snjallforritum sem kenna fólki undirstöðuatriði forritunar 

hefur fjölgað á síðastliðnum árum og jafnvel áratugum. Flest forritunarmál hafa sína eigin 

vefsíðu þar sem hægt er að fræðast um málið, finna leiðbeiningar um notkun þess og læra 

það. Snjallforrit sem kenna forritun eru flest nokkuð auðveld í notkun og fylgja þeim 

yfirleitt leiðbeiningar fyrir notendur, sem dæmi um snjallforrit má nefna Codea, Move the 

turtle, Hopscotch HD Visual Programming for Kids, Cargo-bot, Hakitzu: Code of the 

Warrior og Lightbot. Einnig eru til vefsetur sem einsetja sér að kynna forritun fyrir 

notendum og gera hana aðgengilegri. Code.org er eitt af þessum vefsetrum en það 

stendur fyrir verkefninu Klukkustund kóðunar (e. The Hour of Code). 

Klukkustund kóðunar er tilraun til þess að kenna fólki undirstöðuatriði forritunar á 

skemmtilegan og auðveldan hátt á einungis 60 mínútum. Þetta er hluti af herferð 

samtakanna Code.org á samnefndu vefsetri. Samtökin vilja innleiða forritun í 

skólanámskrá í Bandaríkjunum og efla skilning almennings á því hvað forritun sé. 

Hugmyndin er að sýna að það geta allir forritað og kóðað, að þetta sé ekki kunnátta sem 

sé aðeins á færi fárra að læra (Cadwalladr, 2014).  

Samkvæmt vefsetri Code.org hafa rúmlega 32 milljónir manna tekið þátt í Klukku-

stund kóðunar. Vefurinn er settur uppá einfaldan hátt, verkefnin eru 20 talsins og 

þyngjast smám saman eftir því sem fleiri eru leyst. Notandinn fær snögga endurgjöf og 

hvatningu til að prófa aftur ef eitthvað vantar upp á og ef hægt er að leysa verkefnið með 

færri línum af kóða er hann hvattur til þess að prófa aftur. Forritunin er byggð upp á því 

að raða saman kubbum sem mynda skipun, um leið og einn kubbur er kominn er hægt að 
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keyra forritið og sjá hvað gerist. Þannig geta notendur auðveldlega tengt saman orsök og 

afleiðingu og séð hvaða áhrif skipunin hefur. 

Boðið er upp á að horfa á kennslumyndbönd áður en hafist er handa þar sem helstu 

hugtök í forritun eru kynnt og þær aðgerðir sem notandinn þarf að nýta í komandi 

verkefnum útskýrðar. Einnig er farið yfir hvernig forritið notar aðgerðir og tengsl við 

daglegt líf, notandinn fær þá að sjá að möguleiki er á að hann sjálfur noti þessa aðgerð í 

daglegu lífi. Á þann hátt verður þetta ekki jafn framandi og óútskýranlegt (Guðrún Anna 

Gunnarsdóttir, 2014). Í kennslumyndböndunum útskýra þjóðþekktir einstaklingar í 

Bandaríkjunum þessi hugtök og má ætla að það geti vakið áhuga barna enn frekar á að 

nýta sér vefinn. Búið er að þýða síðuna og verkefnin yfir á fjölda tungumála, þar á meðal 

íslensku og texta myndböndin. Kennarar geta skráð sig inn á vefsetrið og búið til 

hópaðgang fyrir nemendahópana sína. Þannig getur kennarinn fylgst með nemendunum 

og séð hvar þeir eru staddir í námsferlinu og aðstoðað þá eftir þörfum (Guðrún Anna 

Gunnarsdóttir, 2014). 

Verkefnin eru stutt og ættu flestir að geta leyst þau á einni klukkustund. Vefsetrið er 

aðgengilegt, bæði fyrir nemendur og kennara, og hentug leið til að vekja áhuga 

einstaklinga á forritun. Kennarar ættu ekki að þurfa að láta sér vaxa í augum að kynna 

vefsetrið fyrir nemendum sínum, þar sem það er auðvelt í notkun. Auk þess býður vef-

síðan uppá fleiri forritunarverkefni þegar klukkustund af kóðun er lokið og því óþarfi fyrir 

nemendur og kennara að hætta eftir klukkustund ef áhugi er á að halda áfram og kafa 

dýpra. 

Þótt mikil fjölbreytni sé í allskyns forritunarlausnum fyrir börn og fullorðna sem hafa 

áhuga og vilja til að læra forritun er ekki víst að allir séu tilbúnir til að fara í nokkurs konar 

sjálfsnám. Það má gera ráð fyrir því að það séu alltaf einhverjir sem treysta sér ekki til að 

læra forritun nema með aðstoð og leiðbeiningum annarra. 
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6 Forritunarmál 

Hægt er að líta svo á að forritun sé útvíkkun á ritun. Að geta forritað eða kóðað gefur 

einstaklingi færi á að skrifa hluti á nýjan hátt. Þannig er til dæmis hægt að skrifa eða 

forrita gagnvirkar sögur, leiki og hreyfimyndir (Resnick, 2013). Með forritun er möguleiki 

að tala við tölvur, tölvur skilja forritun og framfylgja skipunum sem settar eru fram á 

forritunarmáli. Að læra forritunarmál er grunnurinn að því að geta forritað og hægt er að 

líkja forritunarkennslu að einhverju leyti við tungumálakennslu. 

Að læra forritun felur í sér að læra ósveigjanlega setningafræði og skipanir sem 

virðast bera handahófskennd eða jafnvel ruglingsleg nöfn. Þetta getur verið yfirþyrmandi 

og jafnvel fyllt byrjendur vonleysi gagnvart því að læra forritun (Kelleher og Pausch, 2005). 

Líkt og hægt er að aðlaga tungumálakennslu að nemendum og gera hana aðgengilega er 

hægt að laga forritunarkennslu að þörfum nemenda. Hægt er að setja tölvur upp á þann 

hátt að það að læra forritunarmál, að læra að tala við þær, verði eðlilegt ferli, rétt eins og 

að læra tungumál með því að búa í landi þar sem það er talað (Papert, 1980, bls. 6). Þetta 

er gert með sérstökum forritum sem ætluð eru fyrir forritunarkennslu byrjenda. Allt frá 

því um 1960 hafa verið hönnuð forritunarmál og kerfi sem eru sérstaklega gerð til þess að 

gera forritun meira aðlaðandi og aðgengilegri fyrir alla (Kelleher og Pausch, 2005). 

Ný forritunarmál eru sífellt að spretta fram og þróast úr gömlum. Líkt og hægt er rekja 

íslenskuna aftur í tímann og finna tungumál sem eru lík henni og sjá hvaðan hún er ættuð 

má rekja uppruna og tengsl forritunarmála. Forritunarmálið LOGO var það fyrsta sem var 

sérstaklega ætlað börnum eða byrjendum í forritun, en það hefur þróast og verið nokkurs 

konar grunnur fyrir önnur forritunarmál sem gegna svipuðu hlutverki (Papert, 1993, bls. 

34). Til eru mörg forritunarmál ætluð ungum börnum, sem eru að hefja sín fyrstu skref 

bæði í skóla og forritun, má þar nefna LOGO, Kodu, Etoys, Alice, Scratch og mál tengd 

LEGO. 

6.1  LOGO 

LOGO er eitt af fyrstu forritunarmálunum sem var hannað sérstaklega handa börnum eða 

byrjendum í forritun (Papert, 1993, bls. 34), það var búið til af Seymour Papert og sam-

starfsmönnum hans við Massachussets Institute of Technology, MIT, í Boston í kringum 

1970. Það var hannað til þess að auðvelda börnum að læra og til þess að skapa börnum 

rétt námsumhverfi. Höfundar þess tóku mið af hugsmíðahyggju, hugmyndum og 
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kenningum Jean Piaget við gerð málsins (Papert, 1980, bls. 6–8). LOGO-forritunarmálið er 

einfalt að læra og geta byrjendur búið til áhugaverð forrit eftir einungis fáeinar kennslu-

stundir. Auk þess er auðvelt að prófa einstök stef og prófa sig áfram, það þarf ekki að 

klára að kóða til þess að prófa heldur er hægt að keyra forritið jafn óðum, sem hentar 

byrjendum afar vel. LOGO var hægvirkt forrit framan af og nýtti ekki kosti nútímatölva né 

stýrikerfi. Má þar nefna að það vantaði möguleika á fullkominni grafík, hljóði og 

samskiptum á milli véla í gegnum netið. Þetta hefur breyst og með nýrri útgáfum hafa 

möguleikarnir aukist. Þótt LOGO hafi verið hannað með börn og byrjendur í huga er það 

fullkomið forritunarmál sem hægt er að nota til að láta tölvu gera hvaðeina sem hægt er 

að láta þær gera (Atli Harðarson, 1999). 

 Skjaldbakan er kannski það sem mest hefur verið notað við kennslu á forritunar-

málinu LOGO, það er vélknúin skjaldbaka sem hægt er að forrita til að færa sig um set. Þá 

forrita nemendurnir hvað þeir vilja að skjaldbakan geri og geta síðan fylgst með henni 

framkvæma hreyfingarnar. Með henni var forritun kynnt fyrir nemendum á þann hátt að 

það að forrita væri eins og að kenna skjaldbökunni nýtt orð eða hreyfingu (Papert, 1980, 

bls. 12). Á íslensku hefur skjaldbakan verið kölluð táta (Atli Harðarson, 1999). Þegar 

tölvum innan hvers skóla fjölgaði þróaðist forritunarmálið á þann hátt að vélknúna 

skjaldbakan færðist yfir á tölvuskjáinn og varð um leið hraðvirkari og nákvæmari, þótt hún 

fylgi sömu hugmyndafræði og sama forritunarmáli og sú vélknúna (Resnick og Ocko, 1991, 

bls. 142). 

6.2 Scratch 

Scratch er forrit sem gefur notendum sínum tækifæri til að læra forritun myndrænt, það 

er aðgengilegt á vefsíðu (http://scratch.mit.edu/) og þarf því ekki að hlaða því niður á 

tölvu. Flestir notendur síðunnar eru á aldrinum 8–16 ára og geta notað síðuna til þess að 

vinna í verkefnum sem falla að áhugamálum þeirra. Dæmi um verkefni sem unnin hafa 

verið með Scratch eru tölvuleikir, tækifæriskort með margmiðlunareiginleikum, tónlistar-

myndbönd og teiknimyndasögur (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman og Eastmond, 2010). 

Opnað var fyrir notkun á forritinu árið 2007 og átti það að auðvelda aðgang allra að inn-

viðum tækninnar og auka áhuga á forritun. Frá upphafi hafa notendur forritsins deilt 

meira en 4,5 milljónum verkefna og á hverjum degi bætast við um 1.000 ný verkefni 

(Resnick, 2013). 

Forritun í Scratch er myndræn forritun og byggist á því að púsla saman kubbum á 

skjánum í stafla eða svonefndar stefjur. Kubbarnir í Scratch eru gerðir þannig að þeir 

http://scratch.mit.edu/
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passa aðeins saman á rökrænan og skilvirkan hátt, skynsemi og rökhugsun eiga að vísa 

notendum veginn (Resnick o.fl., 2009). 

Þróun forritunarmálsins í Scratch er bundin við þróun vefsetursins. Til að tungumálið 

þróist og haldi velli þarf samfélag sem heldur utan um það. Samfélag sem samanstendur 

af einstaklingum sem styðja og gagnrýna hver annan og í heildina vinna saman að því að 

þróa tungumálið. Til að þetta sé hægt er hægt að deila verkefnum sínum með öðrum á 

einfaldan hátt. Þannig geta aðrir notendur Scratch ásamt öðrum lesendum vefsetursins, 

eða meðlimir samfélagsins, brugðist við, hrósað verkefnum annarra eða gagnrýnt þau. 

Vefsíðan var fyrst um sinn einungis á ensku en nú hafa sjálfboðaliðar þýtt hana á yfir 40 

tungumál (Resnick o.fl., 2009) og þar á meðal íslensku.  

Aðstandendur síðunnar og þeir sem vinna með notendunum lýsa því að þeir sem noti 

Scratch reglulega fari að hugsa öðruvísi. Þeir fari að sjá sjálfa sig sem hönnuði og líta svo á 

að þeir geti sjálfir skapað og búið til, að þeir geti tjáð sig á nýjan hátt og notað tölvu-

tæknina meira á skapandi hátt en ekki aðeins til þess að vafra, spjalla og spila leiki. Það 

má líkja þessu við læsi, þá geta notendur Scratch bæði lesið og skrifað „tölvumálið“ á 

meðan aðrir geta aðeins lesið það (Resnick, 2013). 

6.3 Alice 

Alice er skapandi forritunarumhverfi í þrívídd, aðgengilegt á vef (http://alice.org). Þar 

kemur fram að það geri nemendum kleift að læra undirstöðuatriði og hugtök forritunar 

með því að forrita hreyfimyndir, myndbönd og tölvuleiki. Í Alice byggja hlutir í þrívídd, eins 

og fólk, dýr og farartæki, upp veröld og þessir hlutir eru síðan forritaðir og öðlast þannig 

líf og veröldin líka (Alice, e.d.). 

 Í gagnvirku viðmóti Alice geta notendur dregið til og raðað kubbum eða flísum til 

að búa til forrit og geta þeir strax séð hvernig hreyfimyndin eða tölvuleikurinn virkar. Það 

gerir þeim kleift að sjá og skilja sambandið á milli forritunarskipunarinnar og hegðunar 

hlutarins. Forritun og forritunarskipanir í Alice eru sambærilegar við skipanir í forritunar-

málum á borð við Java, C++ og C# (Alice, e.d.). Þannig getur forritunarkennsla á Alice ekki 

einungis glætt ímyndunarafl og sköpunargáfu notenda heldur einnig stutt þá við áfram-

haldandi nám í forritun. 

 Storytelling Alice er forritunarumhverfi sem var hannað til að hvetja nemendur á 

aldrinum 8-13 ára, og þá sérstaklega stúlkur, til að læra forritun með því að búa til þrívíðar 

hreyfimyndir. Storytelling Alice styður við sögugerð með því að sjá notendum fyrir fígúrum 

og bakgrunnum sem notendur geta síðan notað til að búa til persónur sem geta átt 

samskipti hver við aðra (Kelleher, 2007). 

http://alice.org/
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 Í rannsókn sem gerð var á upplifun stúlkna á Storytelling Alice og hinu hefðbundna 

forritunarumhverfi Alice kom í ljós að enginn munur var á milli forrita varðandi það hversu 

árangursríkt forritunarnámið var. Þátttakendum fannst jafn auðvelt að læra á Storytelling 

Alice og Alice og forritin þóttu jafn skemmtileg. Hins vegar var forritunarumhverfið í 

Storytelling Alice þannig uppbyggt að stúlkur sem notuðu það forrit fannst það frekar 

hvetja til forritunar og eyddu að jafnaði 42% meiri tíma til forritunar en þær sem notuðu 

hið hefðbundna umhverfi Alice (Kelleher, Pausch og Kiesler, 2007). 

6.4 Samanburður á forritunarmálum 

Kunnátta og þekking á forritunarmálum gerir fólki kleift að móta tölvu eftir sínu eigin 

höfði (Falbel, 1991, bls. 34). Skiljanlega eru til mörg forritunarmál, líkt og það eru til mörg 

tungumál. Sum eru auðveld að læra og önnur flóknari í uppbyggingu. Það hlýtur því að 

flækjast fyrir kennurum og leiðbeinendum hvaða forritunarmál henti hverju sinni. Í 

samanburðarrannsókn Kelleher og Pausch (2005) á forritunarmálum kemur fram að 

forritunarmál fyrir börn megi flokka í þrjá flokka eftir markmiðum þeirra. Í fyrsta lagi til að 

gera börnum kleift að kanna hugmyndir sínar, í öðru lagi til að tjá sig og í þriðja lagi sem 

stökkpall út í starf í tæknigeiranum.  

Kelleher, Pausch og Kiesler (2007) hafa í rannsókn sinni, Storytelling Alice motivates 

middle school girls to learn computer programming, flokkað forritunarmál eftir þessum 

viðmiðum. Í fyrsta flokknum eru forritunarmál sem eru hönnuð til að gefa notendum færi 

á að kanna hugmyndir sínar og reyna að gefa börnum færi á rými innan tölvunnar til að 

kanna og betrumbæta hugmyndir sínar. Dæmi um þetta eru LOGO og Etoys sem voru 

hönnuð til að gera börnum kleift að kanna hugmyndir sínar í gegnum tónlist, tungumál og 

stærðfræði. Í Playground er hægt að gera líkan af lífverum, StarLogo var hannað til að 

gera börnum kleift að líkja eftir hegðun stórra fyrirbæra eða lífvera eins og til dæmis hópi 

af fuglum og að lokum gerir Logoblocks börnum kleift að forrita þjarka setta saman úr 

legókubbum til að skynja og bregðast við umhverfinu. 

 Annar flokkur forrita gerir notendum kleift að nota forritun sem leið til að tjá sig. 

Play, My Make Believe Castle og Magic Forest auðvelda notendum að búa til teiknimyndir 

í tvívídd. Hans, ToonTalk, Klik N Play og StarLogo TNG, Scratch og Stagecast gera 

notendum kleift að búa til sína eigin leiki. Síðan eru til forritunarmál sem eru hönnuð til að 

kynna nemendur fyrir forritun sem leið inn í tæknigeirann, bæði í námi og svo starfi, má 

þar nefna Java, robocode og RAPUNSEL (Kelleher, Pausch og Kiesler, 2007). 

Það fer eftir markmiðum kennslunnar hvaða forritunarmál verður fyrir valinu. Það er 

hægt að styðjast við samanburðarrannsókn Kelleher og Pausch, sem minnst var á hérna 
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áður, til að velja mál eða kerfi sem hentar kennslunni en þá þarf líka að hafa í huga að 

mikil þróun er á þessu sviði. Öll hafa þessi forritunarmál bæði kosti og galla sem kennarar 

þurfa að taka til skoðunar þegar hafist er handa við að kenna forritun. Hér eru líka ónefnd 

ýmis kerfi til að útbúa einfalda eða flókna tölvuleiki. Þá má nefna að auk tæknisetta frá 

LEGO bjóðast ýmis sett til samsetningar á þjörkum úr margskonar efniviði, til dæmis 

MaKey MaKey og littleBits. Einnig má nefna svonefnda Finku eða Finch sem minnir á 

tátuna sem áður var nefnd (Torfi Hjartarson, munnleg heimild, 25. apríl 2014).  
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7 Forritunarkennsla í grunnskólum landsins 

Aðalnámskrá grunnskóla, bæði almenni hlutinn og svo greinahlutinn um upplýsinga- og 

tæknimennt, styðja á einn eða annan hátt við forritunarkennslu eins og nefnt var hér að 

framan. Litlar sem engar heimildir eru til um það hvernig forritunarkennslu á lands-

byggðinni er háttað hér á landi en í grunnskólum Reykjavíkur hefur verið gerð nýleg 

könnun um þetta efni. 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar samþykkti á fundi sínum þann 16. maí 2012 

tillögu um kennslu í forritun í grunnskólum. Í tillögunni kemur fram að skipaður verði 

starfshópur til að móta tillögur um hvernig megi efla forritunarkennslu í grunnskólum 

höfuðborgarinnar með það að markmiði að efla skilning nemenda á virkni tölvunnar og 

þjálfa þá um leið í rökhugsun. Starfshópurinn á að leita eftir ábendingum tölvukennara í 

grunnskólum og Háskóla Íslands og taka mið af áherslum í nýrri aðalnámskrá grunnskóla. Í 

greinargerð sem fylgir fundargerðinni kemur fram að fyrstu skrefin áttu að vera þau að 

afla upplýsinga hjá grunnskólum Reykjavíkur um þá kennara sem kenna forritun og þann 

fjölda kennslustunda sem forritunarkennsla fær (Skóla- og frístundaráð, 2012). 

Lögð var könnun fyrir skólastjórnendur í Reykjavík og niðurstaða hennar var sú að 

forritunarkennsla væri almennt ekki á dagskrá í grunnskólum. Könnuninni var svarað af 33 

skólum í Reykjavík og sögðu 27 þeirra að engin forritun væri kennd, tveir skólar sögðust 

vera með eiginlega forritunarkennslu á dagskrá og að kennarar skólans sæju um hana. Sex 

skólar sögðu að forritun væri á dagskrá hjá þeim en þegar nánar var spurt þá fengust ekki 

svör, þannig að ekki var hægt að staðfesta forritunarkennsluna (Flosi Kristjánsson, 

munnleg heimild, 6. desember 2012). 

Starfshópurinn hefur sent frá sér tillögur til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar 

um hvernig hægt er að efla forritunarkennslu. Starfshópurinn leggur til að athygli verði 

vakin á því að forritun gengur ekki endilega út á það að vera með flóknar skipanir, að 

hægt er að gera forritun aðlaðandi og auðvelda í notkun með myndrænu forritunar-

umhverfi á borð við Scratch. Einnig er bent á að ekki sé víst að kennarar treysti sér í að 

kenna forritun og því sé hægt til að byrja með, á meðan verið er að þjálfa kennara, að 

kenna forritun í lotum og að sérstakur forritunarkennari eða kennarar fari á milli skóla og 

kenni forritun. Í kjölfarið verði komið upp hugmynda- og verkefnabanka á netinu þar sem 

hægt verði að miðla efni og sækja hugmyndir þegar forritunarkennsla hefur færst yfir til 

kennara skólanna. Að lokum væri hægt að stofna klúbbastarf eða smiðjur í frístundastarfi 
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þar sem þeir nemendur sem hefðu áhuga gætu komið eftir skóla og þjálfað sig frekar í 

forritun (Flosi Kristjánsson, munnleg heimild, 6. desember 2012). 

Reykjavíkurborg hefur sýnt vilja til þess að kenna forritun í grunnskólum borgarinnar 

með því að stofna starfshópinn. Til þess að koma forritunarkennslu á dagskrá í 

grunnskólum Reykjavíkur þarf að gera gott betur og fylgja tillögum starfshópsins eftir. 

Í apríl 2014 var í tengslum við þetta lokaverkefni gerð lítil og óformleg athugun á 

Facebook-síðu áhugafólks um kennslu í forritun í grunnskólum landsins. Síðan ber heitið 

Forritunarkennsla í grunnskólum. Þar kemur fram í umræðum að forritun er meðal annars 

hluti af skólanámskrá í Kópavogsskóla, Hofsstaðaskóla í Garðabæ, Lágafellsskóla í 

Mosfellsbæ og Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík. Af könnunni má ráða að Alice og 

Scratch eru vinsæl forritunarmál og að nokkrir skólar tóku þátt í klukkustund kóðunar 

síðastliðinn desember. Má þar nefna Snælandsskóla í Kópavogi en þar tóku allir árgangar 

skólans nema fyrsti bekkur þátt í því verkefni. Auk þess hafa nokkrir skólar haldið áfram 

að vinna með verkefni sem í boði eru á vefsíðunni eftir klukkustund kóðunar. Í Sæmundar-

skóla í Reykjavík er boðið uppá forritun í vali hjá 6. og 7. bekk og á unglingastigi. Einnig 

hefur verið prófað að láta nemendur á unglingastigi kenna 1., 3. og 5. bekk á snjallforritið 

Lightbot en í því snjallforriti er hægt að læra forritun, og hefur það tekist vel. 

Þó að könnunin hafi verið lítil og óformleg má ráða af henni að ýmislegt er á döfinni í 

grunnskólum landsins og verið er að kenna mismunandi forritunarmál eftir skólum. Ekki er 

einungis verið að nota forritunarmál sérstaklega ætluð börnum, því í einum skólanum 

reyndist vera kennd forritun í HTML, hypertext markup language. Þegar Facebook-síðan 

Forritunarkennsla í grunnskólum er skoðuð má sjá að forritunarkennsla er ekki einungis 

tengd við borð- eða fartölvunotkun heldur er farið að nota spjaldtölvur við forritunar-

kennslu í einhverjum skólum en í boði eru mörg snjallforrit til þess.  

Forritun er kennd við fleiri grunnskóla en nefndir eru hér að ofan þó að sú kennsla sé 

oft í vali og breytilegt eftir árum hvort hún fari fram. Þess eru líka dæmi að forritunar-

kennsla eigi sér langa hefð og má þar nefna Melaskóla, en þar hefur forritunarmálið LOGO 

verið kennt um áratugaskeið, fyrst að frumkvæði Ragnheiðar Benediktsson en á seinni 

árum hefur Jórunn Pálsdóttir kennari við skólann haldið þeirri kennslu við (Torfi 

Hjartarson, munnleg heimild, 11. apríl 2014). 

Árleg keppni í tæknilegó, sem ber nafnið First Lego League eða FLL er haldin hér á 

landi og gefst sigurvegurum keppninnar tækifæri á að keppa á FLL keppni erlendis. 

Keppnin byggist á þrautum sem forritanlegir þjarkar eiga að leysa. Keppendur þurfa því að 

forrita þjark til að leysa tilteknar þrautir á sem bestan hátt. Þrautirnar eða verkefnin sem 

þarf að leysa tengjast öll raunheimi nútímans og tengjast yfirleitt völdu þema, oftast 
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samfélagslegu viðfangsefni á borð við umhverfisvernd eða öldrun, svo tekin séu dæmi. 

Markmið keppninnar er að vekja áhuga á vísindum og tækni og að keppendur læri að 

vinna saman. Auk þess að smíða þjark, forrita hann og leysa þrautina sem lögð er fyrir 

eiga þátttakendur að halda dagbók um ferli verkefnisins og kynna það þegar komið er til 

keppninnar. Fyrsta keppnin var haldin árið 1998 og síðan þá hafa yfir 100.000 börn í 45 

löndum um heim allan tekið þátt í henni (First Lego, e.d.).  
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8 Menntun kennaranema og endurmenntun kennara á sviði forritunar 

Kennaradeild á Menntavísindasviði sér um menntun kennaranema við Háskóla Íslands. Í 

deildinni er hægt að taka kjörsviðið Upplýsingatækni og miðlun sem menntar kennara-

nema til að fjalla um og nýta upplýsingatækni og ýmsar leiðir til miðlunar við 

skipulagningu og framkvæmd skólastarfs. Eitt af helstu markmiðum kjörsviðsins er að 

auka skilning kennaranema á möguleikum tengdum upplýsingatækni og miðlun í menntun 

og að efla tæknilega færni þeirra (Háskóli Íslands, e.d.).  

Í kennsluskrá Háskóla Íslands (http://ugla.hi.is/kennsluskra) má lesa lýsingar allra 

námskeiða á kjörsviðinu í upplýsingatækni og miðlun. Í þeim er meðal annars fjallað um 

að kennaranemar þurfi að öðlast færni í notkun á forritum og kunna skil á kenningum og 

rannsóknum um notkun upplýsingatækni í kennslu. Athygli vekur að lítið sem ekkert er 

minnst á eða fjallað um forritunarkennslu þar. Engu að síður er forritun kynnt fyrir 

kennaranemum og kennd að einhverju marki á að minnsta kosti tveimur námskeiðum. 

Það eru námskeiðin Leikur og tækni, sem er á kjörsviðinu í upplýsingatækni og miðlun 

og svo á námskeiðinu Upplýsingatækni og miðlun sem er grunnnámskeið í kennara-

deildinni og skyldunám fyrir alla kennaranema. Unnið er með forritunarumhverfið Scratch 

á þessum námskeiðum en fleiri kerfi kynnt fyrir nemendum og má þar nefna Alice og 

LOGO. Forritið Mediator frá Matchware var líka nýtt við gerð kynningarefnis og leikja fyrir 

nokkrum árum og byggði á hlutbundinni forritun. Á kjörsviðinu hafa kennaranemar svo 

fengist við tæknilegó sem hefur verið þar fastur liður um langt árabil. Skólinn á tvær 

kynslóðir setta frá LEGO, sex af hvorri kynslóð og er orðið tímabært að endurnýja þau. Þá 

var í vetur í fyrsta sinn tekin í notkun ný og áhugaverð rafeindabitasett frá littleBits, sem 

er þróunarfyrirtæki í New York með rætur við MIT í Boston eins og fleiri tæknilausnir sem 

hér hafa verið nefndar, Scratch og forritun tengd LEGO. Þá má nefna að fleiri verkefni geta 

verið af forritunartoga, hönnun á vefsíðum og margmiðlunarefni. Ekki er ólíklegt að á fleiri 

námskeiðum sé unnið með forritun, svo sem í stærðfræði eða tónlist, og má benda á að 

nemendur á kjörsviði í hönnun og smíði hafa jafnan fengið einhverja kennslu í forritun 

tengda vélrænni hönnun. Auk nema á kjörsviðum er algengt að nemar úr fleiri áttum sæki 

kjörsviðsnámskeiðin, skráðir nemendur á námskeiðinu Leikur og tækni voru um 70 talsins 

síðasta vetur og eru um 50 í ár. Meira en 300 kennaranemar hafa fengið kennslu í Scratch 

á þessu skólaári og því síðasta og sumir úr hópi nema á liðnum árum hafa kynnt sér 

forritið eða hafið kennslu á því í grunnskóla (Torfi Hjartarson, munnleg heimild, 11. apríl 

2014).  

http://ugla.hi.is/kennsluskra
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Allir kennaranemar eiga samkvæmt þessu að fá einhverja kennslu í myndrænni 

forritun, að minnsta kosti einhverja kynningu á henni. Það er skref í þá átt að koma 

forritunarkennslu á dagskrá í skólum landsins. Einnig geta kennarar sótt sér endur-

menntunarnámskeið hjá nýlega stofnuðu fyrirtæki, Skema ehf. Fyrirtækið stendur fyrir 

námskeiðum í forritun fyrir börn og unglinga, og vill stuðla að því að forritunarkennsla 

verði í boði í grunn- og framhaldsskólum landsins. Fyrirtækið var stofnað í kjölfarið á því 

að hugmyndin Börn í undralandi tölvuleikjanna hlaut titilinn Fræ ársins 2011 (Skema, e.d.-

b). Skema stendur einnig fyrir kennaranámskeiðum, bæði námskeiðum í forritun og líka 

námskeiðum um notkun á spjaldtölvum í kennslu. Námskeiðin eiga að stuðla að upp-

byggingu á menntun í takt við tækniþróun og á þessum námskeiðum fá kennarar að sjá 

hvernig hægt er að nýta tæknina í menntun (Skema, e.d.-a). Skema hefur kennt yfir 2.000 

börnum og 300 kennurum hér á landi hvernig á að forrita (Rakel Sölvadóttir, munnleg 

heimild, 4. apríl 2014). 

Skema hefur verið að byggja upp aðferðafræði byggða á rannsóknum í kennslufræði, 

tölvufræði og sálfræði. Eitt af markmiðum fyrirtækisins er að byggja upp gagnrýna hugsun 

barna varðandi tækni, fá þau til að spyrja sjálf sig, „Af hverju er ég að nota þennan 

hugbúnað en ekki einhvern annan?“. Efla þarf rökhugsun barna og unglinga því hún er 

grunnurinn að svo mörgu, til dæmis nýtist hún við að læra stærðfræði og málfræði. 

Forritun byggist mikið á rökhugsun og forritunarnám þjálfar hana. Samhliða kennslu í 

forritun hefur fyrirtækið verið að gera athuganir á áhrifum forritunarkennslu. Fyrstu 

niðurstöður benda til þess að 9–10 ára strákar geti bætt sig marktækt í stærðfræði eftir 

einungis 10 klukkustunda þjálfun á námskeiði í forritun og bæði kynin hafa bætt sig í 

íslensku við það að læra að forrita í ensku umhverfi (Rakel Sölvadóttir, munnleg heimild, 

10. febrúar 2014). 

Eitt af markmiðum fyrirtækisins er að forritunarkennsla verði hluti af námi í að 

minnsta kosti 70% af grunnskólum landsins fyrir árið 2015. Þá hefur Skema ehf. sett sér að 

vera nokkurskonar stuðningsnet fyrir kennara, þannig að þeir geti þróað kennsluaðferðir 

og nýtt forritunarumhverfið til að leysa verkefni í öðrum námsgreinum (Háskólinn í 

Reykjavík, 2012). 

8.1 Forritarar framtíðarinnar 

Sjóðurinn Forritarar framtíðarinnar var stofnaður seinni hluta árs 2013 af Reiknistofu 

bankanna og Skema og hlutverk hans er að stuðla að eflingu forritunar- og 

tæknimenntunar í grunn- og framhaldsskólum landsins (Skema, 2013). Sjóðurinn hefur 

sett fram bæði skammtíma- og langtímamarkmið. Skammtímamarkmiðin eru meðal 

annars að tækjavæða skóla landsins, koma forritunarnámskeiðum að hjá þeim og auka 
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fræðslu og áhuga á forritun og tækni almennt. Langtímamarkmið sjóðsins er að koma 

forritun inn í námskrá bæði grunn- og framhaldsskóla og rannsaka áhrif forritunarkennslu 

á námsgetu og þroska barna (Forritarar framtíðarinnar, e.d.). 

Sjóðurinn var meðal annars stofnaður til að bregðast við skorti á upplýsingatækni-

menntuðu fólki í landinu og til að efla þjálfun og þekkingu barna og unglinga til að þau geti 

nýtt sér tæknina í víðari skilningi (Forritarar framtíðarinnar, e.d.). Hægt er að sækja um 

styrk úr sjóðnum til að efla tæknikennslu og notkun tækni í skólastarfi. Það er hægt að fá 

þjálfun, ráðgjöf og tækjabúnað hjá sjóðnum, allt eftir þörfum umsækjanda (Skema, 2013). 
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9 Lokaorð 

Varla þarf að velkjast í vafa um að sú kunnátta sem forritunarkennsla þjálfar nemendur í 

muni nýtast þeim í daglegu lífi. Þó er enn langt í land þar til forritunarkennsla verður 

orðinn órjúfanlegur þáttur skólastarfs hér á landi. Þótt tæknin hafi breyst mikið síðustu ár 

og sé farin að skipa fastan sess í skólastarfi þýðir það ekki að tæknin hafi breytt kennslu-

háttum í skólum til mikilla muna. Það þarf að uppfæra námskrá í takt við tímann og 

uppfæra skólastarfið í samræmi við námskrána. Skólar verða að undirbúa nemendur og 

þjálfa með þeim þá hæfni sem þeir þurfa til að sinna sínu daglega lífi í tæknisamfélagi 

(Resnick, 2002). 

Sumar af hugmyndum Papert um að börn breytist sjálfkrafa í vísindamenn í réttum 

aðstæðum kunna að þykja ýktar og óraunhæfar. Þó ber ekki að dæma allt uppgötvunar-

nám út frá þeim. Samhliða hefðbundinni kennslu og þjálfun þurfa nemendur að fá 

tækifæri til að gera sínar eigin athuganir og tilraunir. Ef kennslan tekst vel upp þá getur 

hún aðstoðað nemendur við að hugsa skipulega um hluti og sjá nýjar leiðir að lausninni 

(Atli Harðarson, 1999).  

Forritunarkennsla ætti að vera á dagskrá í grunnskólum landsins þar sem hún eflir 

mikilvæga færniþætti hjá börnum sem eru þeim nauðsynlegir í nútíma samfélagi. Hér á 

undan hefur verið vísað í rannsóknir og færð rök fyrir því að forritunarkennsla geti eflt 

sköpunargáfu barna, ýtt undir sjálfstæði þeirra í námi og aukið hæfileika til að leysa 

þrautir. Í gildandi aðalnámskrá grunnskóla er að finna ákvæði um forritunarkennslu, þó sá 

þáttur sé hvorki stór né áberandi. Auka þyrfti hlut forritunarkennslu í námskránni 

verulega því þannig eru meiri líkur á að kennsla í forritun rati inn í skólanámskrá grunn-

skólanna. 

Áhugavert væri að leita svara við því hvað veldur þessum afturkipp á hlut forritunar í 

aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 miðað við þá áherslu sem er í námskránni frá 

2007. Það virðist sem margir telja forritun utan seilingar, að hún sé of erfið og illskiljanleg 

fyrir kennara til að læra og síðan kenna. Hér á undan hefur verið vísað á forritunarmál, 

vefsetur og snjallforrit sem hafa það að markmiði að sýna að forritun þurfi ekki að vera 

erfið eða flókin heldur geti þvert á móti verið aðgengileg og skemmtileg að læra. 

Til að geta sótt um leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari þarf að ljúka 

meistaranámi og þar með í heildina 300 ECTS-einingum. Á meðan forritun er aðeins hluti 

af námskeiðum en ekki sérstakt námskeið er varla hægt að ætlast til þess að 
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kennaranemar öðlist djúpan skilning eða þekkingu á efninu. Kennaranemar geta sótt 

námskeið á öðrum sviðum háskólans og þá er möguleiki fyrir þá að sækja námskeið í 

forritun. Óvíst er þó hvernig þau námskeið falla að þörfum kennaranema þar sem þau eru 

ekki skipulögð með tilliti til þeirra. Einnig gæti hugsast að nemendur úr verkfræði eða 

tölvunarfræði sem hafa lært forritun í háskólanum sæki sér kennsluréttindi með 

framhaldsnámi á Menntavísindasviði. Þá væru komnir kennarar sem búa yfir mikilli 

forritunarkunnáttu og gætu kennt forritun á þeim grunni. Líklegt verður þó að telja að 

þeir sem velji þessa leið séu fáir þegar eftirspurn eftir forritunarkunnáttu er mikil. 

Til að efla forritunarkennslu í grunnskólum er mikilvægt að auka forritunarnám 

kennaranema við Háskóla Íslands, þannig að þeir treysti sér sem flestir að loknu námi til 

að kenna forritun við hæfi barna og unglinga. Þó að kennarar geti með einhverjum til-

kostnaði og fyrirhöfn farið á kennaranámskeið hjá Skema ehf. er það ekki endilega á færi 

allra, flest námskeiðin eru á höfuðborgarsvæðinu þó að einstaka námskeið séu haldin úti á 

landi. Þetta skapar ákveðinn mun á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins sem þarf 

að bæta auk þess sem kennaramenntun þarf og ætti að sinna þessum þætti grunnskóla-

starfs til jafns við aðra. 

Munur á áhuga kynjanna á forritun virðist mikill og er eitthvað sem þyrfti að skoða 

nánar. Það þarf varla að efast um að kunnátta í forritun og þau áhrif sem forritunarnám 

hefur á sköpunargáfu og rökhugsun barna komi sé vel fyrir bæði kynin og því þyrfti að átta 

sig betur á því hvað veldur þessum mun og hvernig er hægt að draga úr honum.  

Börn og unglingar eru fljót að tileinka sér færni á nýja tækni og kunna í mörgum 

tilvikum meira á tæknina en þeir sem fullorðnir eru. Þau eru framtíðin, um þau á skólinn 

að snúast og miða á skólastarfið út frá þeirra þörfum. Hvaða færni munu þau þurfa að búa 

yfir í framtíðinni? Hvaða færni verður nauðsynlegt að búa yfir eftir nokkur ár? Það er erfitt 

að svara þessum spurningum því enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Við getum 

einungis ímyndað okkur hvað hægt verður að gera með tækninni eftir tvo eða jafnvel þrjá 

áratugi. Til þess að gera ungu kynslóðina í dag hæfa til að búa í samfélagi sem enginn veit 

hvernig verður, þarf að kenna henni að nýta sér tæknina til fulls, efla með henni hæfileika 

til að leysa þrautir og efla gagnrýna og skapandi hugsun. 
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