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Formáli 

Í þessari ritgerð er fjallað um gerð náms- og starfsáætlunar fyrir náms- og 

upplýsingaver í unglingaskóla í Reykjavík og hvaða áherslur megi leggja í 

starfseminni til að auka fjölbreytni í námi og kennslu við skólann. Ég hef haft 

umsjón með upplýsingatækni við skólann og sá hér tækifæri til að þróa 

hugmyndir og marka stefnu um nám og kennslu í verinu. 

Ritgerðin er lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og kennslufræði, 

upplýsinga- og miðlamennt. Verkefnið vegur 30 einingar. 

Leiðbeinendur mínir voru Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, doktorsnemi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Torfi Hjartarson, lektor við kennara-

deild á Menntavísindasviði. Þau fá mínar bestu þakkir fyrir góðar ábend-

ingar, hvatningu og uppbyggjandi leiðsögn. Einnig þakka ég vinkonu minni 

Eiríksínu Kr. Ásgrímsdóttur, bókmenntafræðingi, fyrir stuðning, hvatningu, 

yfirlestur og góð innlegg. Ég vil ennfremur þakka fjölskyldu minni fyrir góðan 

stuðning, tillitsemi og mikla hvatningu og þá sérstaklega Haraldi Kr. Haralds-

syni fyrir yfirlestur, Ólíver Blæ Ólafssyni fyrir að heimsækja ömmu sína nán-

ast daglega og Örnu Haraldsdóttur og Elfu Ísold Hilmarsdóttur sem töluðu 

við mig daglega á FaceTime frá Asker. Kennurum, nemendum og starfsfólki 

Réttarholtsskóla þakka ég þátttökuna í skoðanakönnun og skólastjórum 

fyrir að sýna verkefninu áhuga og veita mér þá hjálp sem ég þurfti.  
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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um hvernig hægt er að koma til móts við fjölbreyttar þarfir 

nemenda í starfi náms- og upplýsingavers í Réttarholtsskóla. Í verkefninu er 

búin til náms- og starfsáætlun fyrir starfsemina en í verinu er búið að 

sameina tölvustofu, skólasafn og námsver í eitt rými.  

Náms- og starfsáætlun byggir á spurningalistakönnun sem lögð var fyrir 

alla kennara og alla nemendur skólans í febrúar 2014. Markmið 

könnunarinnar var tvíþætt, annars vegar að greina væntingar til náms- og 

upplýsingavers og hins vegar að fá fram tillögur og óskir, sem hægt væri að 

byggja náms- og starfsáætlunina á. Einnig var kannað hvort kennarar og 

nemendur teldu þörf fyrir námskeið og þeirra álits á námskeiðum leitað. 

Niðurstöður spurningalistakönnunarinnar voru þær helstar að meirihluti 

kennara og nemenda telur að náms- og upplýsingaver geti aukið fjölbreytni 

í námi og kennslu. Langflestir kennarar telja einnig líklegt að þeir nýti 

möguleika náms- og upplýsingavers í vinnu með nemendum. Þá segist mikill 

meirihluti þeirra hafa áhuga á að sækja námskeið þar sem kennt er á ný 

tæki og hagnýtan hugbúnað.  

Efnislega byggir ritgerðin á aðalnámskrá grunnskóla og fræðilegum 

sjónarmiðum sem lögð eru til grundvallar náms- og starfsáætlun í náms- og 

upplýsingaveri. Áhersla er á að auka upplýsinga- og tæknilæsi og stuðla að 

fjölbreyttum kennsluháttum. Einnig er lögð áhersla á leita svara við því 

hvernig hægt sé að mæta einstaklingum á þeirra eigin forsendum og 

hvernig vinna megi að samþættingu námsgreina.  

Náms- og upplýsingaver gegnir lykilhlutverki í því að stuðla að auknu 

upplýsinga- og tæknilæsi og getur stutt við fjölbreytta kennsluhætti. Með 

fjölbreytni í kennsluháttum og aðgengi að fjölbreyttum hugbúnaði, tólum 

og námsefni er bætt aðgengi allra nemenda að námi við hæfi. Með því að 

auka aðgengi nemenda að fjölbreyttum tækni- og hugbúnaði er nemendum 

gert kleift að bæta við þekkingu sína, þjálfast í notkun búnaðarins og gera 

sér grein fyrir möguleikum hans. 
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Abstract 

Curriculum for educational technologies and media center in lower 

secondary schools 

This essay discusses ways to accommodate students diverse needs 

regarding learning activities within the educational technologies and media 

center at Réttarholtsskóli. The project covers the main components of 

curriculum and planning for the studies, where a computer room, a school 

library and a media center are combined in one single space. 

The making of the curriculum is based on survey questions presented in 

February 2014 to all teachers and students of the school. The objective of 

the survey was two-fold, first, to elicit expectations towards the educational 

technologies and media center and secondly, to elicit suggestions and 

preferences on which the curriculum could be based. The survey also 

sought or examined the opinion of teachers and students on the need and 

purpose for short training courses offered by the center. 

The results of the survey questionnaire indicated that the vast majority 

both teachers and students thought that new educational technologies and 

media center could increase the diversity of learning and teaching. Most of 

teachers also considered it likely that they would use the educational 

technologies and media center in collaboration with students. A vast 

majority of the teachers also expressed an interest in attending courses, 

especially courses on the use of devices and programming.  

The substance of the thesis is the legal and theoretical foundation which 

forms a base for working with the educational technologies and the media 

center. Emphasis is placed on increasing information and technology 

literacy, as well as promoting diverse teaching methods and learning 

designs. Emphasis is also placed on meeting each individual on his or her 

own terms and encouraging the integration of subjects. 

The educational technologies and media center plays a key role in 

promoting further information search and technology literacy and should 

be based on diverse teaching methods. Together with a variety of teaching 

methods and access to various equipment, students´ access to appropriate 

education is improved.  
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1 Inngangur 

Meginmarkmið verkefnisins er að móta og búa til náms- og starfsáætlun 

fyrir nýtt vinnu- og námsúrræði í grunnskóla í höfuðborginni, en það hefur 

verið nefnt náms- og upplýsingaver. Náms- og starfsáætlunin byggir á og 

tekur mið af aðalnámskrá grunnskóla, niðurstöðum úr viðhorfakönnunum, 

þar sem leitað var eftir skoðunum og væntingum kennara og nemenda í 

skólanum til úrræðisins, og fræðilegum skrifum um nám og kennslu. 

Árið 2013 var ákveðið að frumkvæði deildarstjóra, kennara námsvers og 

stjórnenda við Réttarholtsskóla að sameina námsver, tölvustofu og 

bókasafn í opnu rými sem áður hýsti bókasafn. Með þessum breytingum var 

stigið skref í átt að því að búa til í skólanum umhverfi þar sem hægt væri að 

bjóða fjölbreytni í kennslu og fjölbreytta aðstoð. Stað þar sem aðgengi að 

tækjum og sérþekkingu gerir nemendum kleift að vinna að fjölbreyttum 

verkefnum. Í ljósi þessara breytinga á starfsháttum og fyrirkomulagi og í 

samræmi við starfsreynslu mína ákvað ég að vinna að skipulagi og náms- og 

starfsáætlun fyrir þetta nýja úrræði í lokaverkefni mínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Ég er deildarstjóri í tölvum og upplýsingatækni við Réttarholtsskóla og sé 

um tæknimál skólans. Starfið felur í sér umsjón með tölvubúnaði skólans, 

innkaupum á búnaði og aðstoð við starfsmenn við notkun hans. Ég sé einnig 

um tölvukennslu fyrir nemendur í 8. bekk. Ég hef mikinn áhuga á að vinna 

fjölbreyttum kennsluaðferðum brautargengi og beita mér fyrir samþættum 

verkefnum þar sem áherslan er á upplýsingatækni, miðlun og tölvunotkun. 

Ég hef áður skipulagt, í samstarfi við greinakennara, samþætt verkefni með 

áherslu á upplýsingatækni og tölvunotkun og finnst með þessu lokaverkefni 

komið kjörið tækifæri til að dýpka skilning minn á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, nýjum áherslum í aðalnámskrá og fjölbreyttu námsmati. 

Einnig vildi ég kanna hvernig hægt er að innleiða nýjar áherslur í skólastarfi 

þannig að þær verði varanlegar og vinni sér sess.  

Fyrir tíma náms- og upplýsingavers í Réttarholtsskóla var til úrræði sem 

nefnt var námsver og þar fór fram einstaklingsaðstoð. Þangað komu 

nemendur með sérþarfir og nemendur til þess að taka próf og nemendur 

sem þurftu aðstoð við prófatöku. Í námsveri var haldið utan um öll mál og 

samskipti er tengdust nemendum með sérþarfir. Í tölvustofu var 

tölvukennsla fyrir 8. bekk og stuttmynda- og ljósmyndaval fyrir 9. og 10. 

bekk. Kennarar gátu komið með hópa til þess að vinna í tölvum að 
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afmörkuðum verkefnum sem þeir ákváðu hverju sinni. Á skólasafninu voru 

10 tölvur og gátu kennarar sent nemendur til þess að vinna verkefni í þeim 

og til þess að fá lánaðar bækur, en þar var ekki skipulögð safnakennsla. 

Verkefnið er breyting á skólastarfi þar sem sameinuð eru í einu stóru rými 

og sett undir einn hatt tölvukennsla, námsver og skólasafn. Það krefst 

tvenns konar skipulagsbreytinga, annars vegar sýnilegrar breytingar á 

húsnæðinu sjálfu og hins vegar breytinga á verkferlum og kennslutilhögun.  

Gildi verkefnisins er staðbundið þar sem námsskrá og skipulag nær yfir 

starf í einum skóla. En líklegt má telja að verkefnið geti nýst í öðrum skólum 

sem hyggja á svipaðar breytingar á starfsháttum sínum. Þar sem starfsemin 

í náms- og upplýsingaveri á að þjóna öllum starfsmönnum og nemendum í 

skólanum var nauðsynlegt að kanna hug þeirra til vinnunnar sem þar fer 

fram og þeirrar þjónustu sem náms- og upplýsingaverinu er ætlað að veita. 

Gerðar voru viðhorfakannanir þar sem bæði kennarar og nemendur 

svöruðu spurningalistum. 

Þannig var reynt að varpa ljósi á hvort raunverulegur grundvöllur væri 

fyrir úrræðinu og hvernig það nýttist sem best og yrði sem flestum til 

hagsbóta. Einnig var kannað hvaða væntingar kennarar og nemendur hafa 

til þjónustunnar sem þar er veitt og hvort þeir vilji nýta sér hana áfram. 

Könnuð voru viðhorf til fjölbreyttra kennsluhátta og leiða við verkefnavinnu. 

Einnig var athugað hvort kennarar vildu að starfsmenn í náms- og 

upplýsingaveri byðu fram eða skipulegðu námskeið með áherslu á tæki og 

hugbúnað.  

Í verkefninu er leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvaða væntingar hafa nemendur og kennarar til náms- og 
upplýsingavers?  

 Hvernig er hægt að taka mið af væntingum kennara og nemenda við 
gerð náms- og starfsáætlunar fyrir náms- og upplýsingaver? 

 Hvaða leiðir eru færar í náms- og upplýsingaveri til að þróa 
samþættingu og samvinnu?  

 Hvaða leiðir eru færar í náms- og upplýsingaveri til að efla og þróa 
einstaklingsmiðun og persónumiðun?  

 Hvaða leiðir eru færar í náms- og upplýsingaveri til að auka 
fjölbreytni í námi og kennslu?  

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem fjallað er um 

tilurð og afmörkun ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan 
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bakgrunn rannsóknarinnar; þar eru skoðaðar hugmyndir fræðimanna um 

skólamenningu, breytingastjórnun, lýðræði, einstaklingsmiðun, persónu-

miðun, fjölgreindir, samvinnunám og skóla framtíðarinnar. Í þriðja kafla er 

fjallað um opinbera stefnumörkum, um grunnþætti menntunar, hæfni og 

lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og þar er einnig fjallað um 

náms- og upplýsingaver. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð 

og þátttakendum. Í fimmta kafla er fjallað um niðurstöður. Í sjötta kafla eru 

umræður og ályktanir, þar sem leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunum og rætt er gildi þeirra hvað varðar frekari þróun 

náms- og starfsáætlunar fyrir náms- og upplýsingaverið. Í sjöunda kaflanum 

er gerð grein fyrir nýrri náms- og starfsáætlun fyrir áðurnefnt námsúrræði, 

en hún var tekin saman og tók mið af fræðilegum bakgrunni og 

niðurstöðum úr könnun. Í viðauka eru gögn sem varða náms- og 

starfsáætlun, ásamt spurningalistum sem lagðir voru fyrir nemendur og 

kennara. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um þær hugmyndir og kenningar sem styðja 

við gerð náms- og starfsáætlunar og skipulagningu í náms- og 

upplýsingaveri í Réttarholtsskóla. Gerð verður grein fyrir hugmyndum 

fræðimanna um lýðræði, einstaklingsmiðun, persónumiðun, samvinnu og 

breytingastjórnun. Einnig verður fjallað um hugmyndir um skólamenningu 

en hún tengist því hvernig hægt er að innleiða breytingar. Fjallað verður um 

rannsóknir á tölvunotkun og á notkun samfélagsmiðla, gerð grein fyrir 

rannsóknum á innleiðingu nýrrar tækni og tölvueign skóla bæði hér heima 

og erlendis.  

2.1 Skólamenning 

Skólamenning hefur oft verið skilgreind sem samansafn af þeim 

markmiðum, skoðunum og væntingum sem ríkja innan skólans (Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2002). Eitt einkenni skóla, sem veitir frjóan jarðveg fyrir 

þróunarstörf og breytingar, er áhugi starfsmanna á því að vinna saman í 

anda þeirra gilda og markmiða sem skólinn hefur sett sér (Fullan, 2001). 

Kennarar verða að sýna samstarfsvilja og áhuga á því að vinna að þeim 

markmiðum sem skólasamfélagið hefur ákveðið (Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2002).  

Skólamenning hlýtur að byggja á samstarfi þar sem allir aðilar sem skapa 

menninguna ná sátt um hver séu markmið, gildi, viðhorf og væntingar innan 

skólans og hvernig þeir vilja að starfið í skólanum sýni skólamenninguna 

(Börkur Hansen, 2003). Ef ekki er full samstaða um áherslur eða leiðir er 

engu að síður mikilvægt að einhver sátt ríki um hvernig að skólastarfi skuli 

staðið og hvernig komið er til móts við ólík sjónarmið. Í rannsókn á 

skólamenningu og tengslum hennar við námsárangur, sem gerð var 

hérlendis árið 2011 í átta heildstæðum skólum um allt land, kom meðal 

annars fram að vísbendingar væru um tengsl skólamenningar og árangurs 

nemenda á samræmdum prófum. (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson 

og Börkur Hansen, 2011). Í úrtakinu voru 318 deildarstjórar og kennarar og 

svöruðu þeir spurningalistum þar sem þeir mátu staðhæfingar sem tengdust 

skólamenningu. Í rannsókninni var greint á milli þriggja ríkjandi þátta, sem 

voru völd og áhrif, nýbreytni, forysta og stefnufesta. Tveir þættir komu fram 

þegar skoðaðar voru áherslur skólamenningar í kennslu og voru það 

samanburður og skilningur. Jákvæð fylgni mældist á milli kennsluhátta, þar 

sem áhersla var á skilning, og skólamenningar sem einkenndist af nýbreytni, 

stefnufestu og forystu. Jafnframt mældist jákvæð fylgni, þar sem 
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skólamenning einkenndist af keppni um völd og áhrif og áhersla í 

kennsluháttum einkenndist af samanburði (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2011).  

Í annarri rannsókn sem gerð var á hegðunarvanda í grunnskólum í 

Reykjavík árið 2006 og byggð var á rýniviðtölum við 40 hópa kom fram að 

tengsl eru á milli hegðunar og kennsluhátta, sem bæði eru birtingarform 

skólamenningar (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

Þátttakendur voru 250 einstaklingar, stjórnendur, kennarar og starfsmenn 

skóla. Nefndu kennarar í nokkrum viðtölum að jákvæð breyting á hegðun 

nemenda hefði orðið í tengslum við breytta kennsluhætti. Ein lausn á 

neikvæðri hegðun, að mati rannsakenda, var að koma á fót vinnustofum 

sem hefðu áhugaverð, verkleg viðfangsefni í boði fyrir nemendur. Viðhorf til 

nemenda er einn þáttur skólamenningar og höfundar bentu á að jákvæð 

viðhorf og viðurkenning á því að þeir eru ólíkir gætu komið í veg fyrir og 

jafnvel leyst agavandamál (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006).  

Árið 2008 var framkvæmd rannsókn, á námsáhuga hjá nemendum í 3., 6. 

og 9. bekk í átta heildstæðum grunnskólum á Íslandi (Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). Spurningalistar voru lagðir 

fyrir nemendur og foreldra þar sem námsáhugi var kannaður. Í úrtakinu 

voru 1.310 nemendur og svöruðu 1.002, foreldrar voru 1.310 og svöruðu 

1.066. Fjórir skólanna voru á höfuðborgarsvæðinu og fjórir á 

landsbyggðinni. Niðurstöðurnar benda til þess að nemendur í 1. bekk séu 

almennt áhugasamir um nám sitt, en strax við upphaf skólagöngu eru 5–

10% nemenda áhugalausir. Þegar nemendur eru komnir í 3. bekk virðist 

áhugi þeirra dvína. Það vekur athygli að námsáhugi nemenda virðist lítill í 6. 

og 9. bekk en í 6. bekk fullyrðir helmingur nemenda að þeim finnist gaman í 

skólanum og 40% í 9. bekk. Þá er munur á milli kynja talsverður í báðum 

árgöngum, þar sem drengir sýna minni áhuga en stúlkur. Mikil jákvæð fylgni 

er á milli mats foreldra og nemenda á hliðstæðum spurningum um 

námsáhuga (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008).  

2.2 Breytingastjórnun  

Fullan (1999) og Evans (2001) sem rannsakað hafa breytingastjórnun og 

skólaþróun hafa bent á mikilvægi þess að skoða með hvaða hætti er 

líklegast að breytingar nái fram að ganga. Fullan (1993) segir að framtíð 

skilvirks skóla byggi á því að hann lagi sig að síbreytilegum aðstæðum og 

verði skóli sem lærir. Fullan (2001) og Evans (2001) benda einnig á að 

breytingar gangi ekki snurðulaust fyrir sig komi þær eingöngu ofan frá 
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Evans (2001) hefur skilgreint fjögur atriði sem geti hindrað breytingar, 

þrátt fyrir að starfsmönnum þyki þær æskilegar:  

 Þegar starfsmaður fær það á tilfinninguna að hann sé að missa 
eitthvað við breytingarnar og vill halda í óbreytt ástand, getur það 
hindrað framgang breytinganna. Gefa þarf starfsmönnum tíma til að 
ígrunda þær. 

 Breytingar kalla oft á nýja hæfni og þarf starfsmaðurinn að tileinka 
sér hana til þess að geta nýtt hana. Mikilvægt er þá að styðja vel við 
starfsmanninn og veita honum faglegan stuðning til þess að liðka 
fyrir breytingum.  

 Óvissa er sú tilfinning sem starfsmenn fyllast þegar þeir vita ekki 
hvert hlutverk þeirra er í breytingaferlinu. Mikilvægt er að skilgreina 
þátt allra í breytingunum til þess að koma í veg fyrir rugling og kvíða. 

 Ágreiningur er einn af þáttunum sem geta hindrað breytingar. Oft er 
það vegna þess að starfsmönnum finnst þeir hafa tapað eða beðið 
lægri hlut. Þá er mikilvægt að komast að samkomulagi eða leysa 
ágreininginn (Evans, 2001. þýðing, GSM).  

Evans (2001) heldur því fram að ekki sé hægt að koma á breytingum nema 

að fara í gegnum þessi fjögur atriði og taka á eftirsjá, þörf fyrir nýja hæfni, 

óvissu eða kvíða, og loks ágreiningi.  

Kennarar eru ekki líklegir til þess að taka þátt í breytingum nema að þeir 

sjái að þær hafi áhrif á skólastarf og séu nemendum og starfinu til hagsbóta. 

Því er mikilvægt að fá þá til þess að ræða saman um breytingarnar (Evans, 

2001; Fullan, 1993). Bæði Fullan og Evans segja að breytingaferlið sé flókið 

ferli og tryggja verði að allir séu samstíga ef árangur á að nást (Evans, 2001; 

Fullan, 2001). Fullan bendir einnig á að þegar farið er í breytingar þurfi að 

hafa í huga kenningar um menntun og rannsóknir hvað varðar nám og 

kennslu (Fullan, 1993). 

Knoster, Villa og Thousand (2000) hafa sett fram greiningarlíkan um 

breytingaferli þar sem litið er til þeirra þátta sem þeir telja nauðsynlega til 

þess að flókin breytingaferli nái fram að ganga og hvernig þeir þættir stuðla 

að jákvæðu breytingaferli. Þeir telja að eftirfarandi þættir þurfi að vera til 

staðar: 

 Sýn er nauðsynleg til þess að allir viti hvert skal stefna með 
breytingunum og til hvers þær eru. 

 Eining þarf að ríkja svo sátt verði um leiðir að markmiðum 

 Færni starfsfólks er nauðsynleg til að koma í veg að starfsfólk kvíði 
því að ráða ekki við breytt eða ný verkefni  
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 Hvati er nauðsynlegur til þess að koma í veg fyrir mótþróa og andóf 
gagnvart breytingunum.  

 Bjargir þurfa að vera fullnægjandi til þess að koma í veg fyrir 
óánægju og ergelsi. 

 Áætlun þarf að vera sem best úr garði gerð til þess að allir 
starfsmenn þekki hlutverk sitt þannig að tíminn nýtist sem best 
(Knoster, Villa og Thousand, 2000, Þýðing, GSM).  

Til að varpa ljósi á ofantaldar kenningar um breytingastjórnun má benda 

á rannsókn sem gerð var í Kanada árið 2013 á innleiðingu og notkun á iPad í 

skólastarfi var leitað álits hjá kennurum á því hvernig haga skyldi 

innleiðingarferlinu (Karsenti og Fievez, 2013). Kennarar sem tóku þátt voru 

312 og nemendur voru 6.059. Niðurstöður eru í samræmi við það sem fram 

kemur í greiningarlíkaninu hér að ofan eins og þörf fyrir skýrar áætlanir og 

stefnumótun stjórnvalda. Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

hvort innleiðing á iPad í skólastarfi framkallaði ákveðna áhættu í 

námsumhverfinu vegna þess að notkunin feli ekki eingöngu í sér mikla 

möguleika, heldur líka áskoranir sem bregðast þurfi við. Kennarar voru 

beðnir um að koma með tillögur og ábendingar til þeirra sem starfa innan 

skólakerfisins, stefnumótenda, stjórnenda og kennara, um hvernig best væri 

að haga málum þegar nemendur fengju iPad til umráða. Flestir kennarar 

töldu að lykilatriðið væri að þeir sjálfir fengju kennslu og þjálfun til þess að 

nota tækið og tíma til að sinna þeirri þjálfun. Þeir töldu sig einnig þurfa 

meiri tíma til að undirbúa kennslu með þessari nýju tækni og tækjabúnaði 

og áttu þar við að kennsla hefði breyst og því þyrfti að gera nýjar 

kennsluáætlanir sem tækju mið af nýjum tækjum, tækni og úrræðum. 

Einnig bentu bæði nemendur og kennarar á að þeir fyndu fyrir auknum 

áhuga og hvata til náms og kennslu og að þeir hefðu mun betra aðgengi að 

upplýsingum við notkun á iPad (Karsenti og Fievez, 2013). 

2.3 Lýðræði 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 2. grein, kemur fram að „hlutverk 

grunnskóla, í samvinnu við heimilin, sé að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun“(Lög um grunnskóla, 2008 , án bls. tals). Fjölbreytni í námsleiðum er 

mikilvæg til þess að koma á móts við einstaklinginn, nýta þá möguleika sem 

eru í boði á hverjum stað og stuðla að því að nemandinn verði fær í því að 

leita sér þekkingar í skólanum og fyrir utan kennslustofuna.  



 

19 

Í aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi eru skilgreindir þeir grunnþættir 

menntunar sem eiga að vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum 

en þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga að endurspeglast í starfsháttum 

skóla, samskiptum og skólabrag. Grunnþættir menntunar ásamt 

áhersluþáttum skulu fléttast inn í allt skólastarf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Bandaríski sálfræðingurinn, heimspekingurinn og skólaumbótamaðurinn 

John Dewey (1859–1952) víkur oft í skrifum sínum að lýðræði. Hann 

leitaðist við að skilgreina lýðræði í samfélagslegum skilningi og innan veggja 

skóla (Dewey, 2000a, 2000b). Hann segir hugtakið lýðræði birtast í 

framkomu hvers og eins, í heilbrigðri skynsemi og rökræðum þar sem 

virðing er borin fyrir öðrum og ólíkum skoðunum. Hann taldi lýðræðið þurfa 

að vaxa í einstaklingnum sjálfum og verða hluti af honum, það væri 

innbyggt í hvern og einn. Dewey sagði einnig að lýðræði yrði aðeins til í 

þjóðfélagsgerðum þar sem það á rætur í einstaklingsbundnum lífsmáta 

íbúanna (Dewey, 1998). 

Dewey sagði skóla vera smækkaða mynd af samfélögum, þar sem allt 

starf byggðist á lýðræðislegum samskiptum (Dewey, 2000a). Hann sagði að 

skólinn ætti sífellt að laga sig að breyttum aðstæðum í samfélögum en ekki 

öfugt. Dewey lagði einnig mikla áherslu á reynsluhugtakið, en þar átti hann 

við að skólinn gæti haft áhrif á þroska og vitsmunalíf nemenda með því að 

stýra eða móta jákvæða reynslu þeirra og ef skóla mistækist væri hann í 

raun og veru misheppnaður skóli (Dewey, 2000b). Skólar eigi að vera 

samfélag þar sem nemandinn er virkur þátttakandi. Hann lagði áherslu á að 

það sem skipti mestu máli í skólanum væri fjölbreytt námsefni og virkni 

nemandans (Dewey, 2000b). Hann taldi einnig mikilvægt að láta 

námsgreinar styðja hver aðra í stað þess að sundurgreina þær og að skólar 

leggðu þyngri áherslu á fáeinar valdar námsgreinar (Dewey, 2000a).  

Þegar talað er um lýðræði er vert að skoða önnur hugtök, sem 

óneitanlega tengjast lýðræði, svo sem umburðarlyndi, virðingu, samskipti 

og lærdóm. Þau hugtök ásamt öðrum af sama toga eru nefnd í aðalnámskrá 

grunnskóla á Íslandi þar sem fjallað er um ábyrgð og skyldur nemenda, 

starfsfólks og foreldra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Áhersla er á að allt skólasamfélagið stuðli að því að viðhalda góðum 

starfsanda og jákvæðum skólabrag, samábyrgð og virðingu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þetta fellur vel að hugmyndum Dewey 

(1998) um félagslega samskiptahæfni sem felur í sér að virðing sé borin fyrir 

öðrum og ólíkum skoðunum. Kjarni lýðræðis var að hans mati ekki fólginn í 
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ytri þáttum samfélagsins, svo sem í stofnunum þess, löggjafa og 

dómstólum. Hann taldi lýðræði aðeins verða til í þjóðfélagsgerð þar sem 

það ætti rætur í einstaklingsbundnum lífsmáta íbúanna og að lýðræðislegir 

einstaklingar væru færari en aðrir til að standa vörð um það (Dewey, 1998). 

Wolgang Edelstein (2008) segir í bókarkaflanum Hvað geta skólar gert til að 

efla lýðræði? 

Friðsamlegt andrúmsloft og bætt samskipti einkenna 

lýðræðislega skóla, en ekki agaleysi eins og sumir óttast. 

(Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 76).  

Hugmyndir Dewey um skóla er góður leiðarvísir fyrir skipulag á náms- og 

upplýsingaveri vegna þess að farsælt breytingaferli felur í sér að raddir og 

skoðanir allra fái að heyrast og fyrir þeim sé borin virðing.  

2.4 Einstaklingsmiðun 

Einstaklingsmiðun er skilgreind sem tilraun kennarans til að bregðast við 

einstaklingsþörfum nemandans. Sérhver nemandi er einstakur og á rétt á 

kennslu við hæfi, rétt á að fá einstaklingsbundna menntun (Tomlinson og 

Allan, 2000).  

Kenningar um einstaklingsvæðingu sem helst hafa verið hafðar til 

hliðsjónar á síðustu áratugum eru kenningar þýska félagsfræðingsins Ulrich 

Beck og breska félagsfræðingsins Anthony Giddens (Beck, Giddens og Lash, 

1994). Þeir benda á að breyting hafi orðið á sambandi einstaklings og 

samfélags á 20. öld þar sem einstaklingurinn tilheyrir í minna mæli sjálfkrafa 

félagshópi eða menningarheimi og að hann lúti heldur ekki ákveðnum 

hefðum og hugmyndakerfum sem sjálfsögðum hlut (Beck o.fl., 1994). Þeir 

segja afgerandi breytingar hafa orðið á samfélagsþróun á síðustu áratugum 

og kalla hið nýja skeið samfélagsþróunar síðnútíma (e. second modernity). 

Einstaklingsvæðing er lykilhugtak sem Beck (1992) og Giddens (1991) nota 

yfir grunnþætti síðnútíma og merkir að einstaklingurinn verður í vaxandi 

mæli að viðmiðun bæði einstaklingsbundinna og félagslegra athafna. Þeir 

tala um þróun frá einstaklingsmyndun til einstaklingsvæðingar þar sem 

einstaklingurinn verður viðmiðið, hæfni hans og það sem hann stendur fyrir 

(Beck, 1992; Beck o.fl., 1994; Giddens, 1991). Hugmyndir Giddens og Beck 

um einstaklingsvæðinguna, þar sem einstaklingurinn er í forgrunni, má 

tengja hugmyndum Dewey og sjónarmiðum hans um þátttöku og lýðræði 

með áherslu á lífsmáta einstaklinga (Dewey, 1998). 
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Í stefnu Reykjavíkurborgar í menntamálum frá 2006 til 10 ára er lögð 

áhersla á að gerð sé einstaklingsáætlun fyrir nemendur í samstarfi við 

kennara og foreldra, og að nemandinn vinni sjálfstætt í samvinnu við aðra 

með stuðningi upplýsinga- og samskiptatækni (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Skólinn eigi að laga sig að einstaklingnum, en ekki 

öfugt. Helstu ástæður til einstaklingsmiðunar eru að engir tveir læra á sama 

hátt, bakgrunnur nemenda er margvíslegur og munur er á kynjum (Elín G. 

Ólafsdóttir, 2004; Tomlinson og Allan, 2000). Anna Kristín Sigurðardóttir 

segir í grein sinni Þróun einstaklingsmiðaðs náms í grunnskólum Reykjavíkur 

í Netlu að með einstaklingsmiðuðu námi er átt við skipulag og umgjörð 

fremur en tiltekna kennsluaðferð, þ.e. hvernig nemandinn lærir (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2007).  

Skilningur manna á hugtakinu einstaklingsmiðað nám er mismunandi en 

það er gjarnan skilgreint sem viðleitni til þess að bregðast stöðugt við 

einstaklingsþörfum nemandans, í stað þess að kenna nemendahóp eins og 

allir séu í grundvallaratriðum eins (Tomlinson og Allan, 2000). Árið 2005 

skrifaði Hafþór Guðjónsson (2005) fjallar um nám og segir: 

Skólafólk er farið að líta gagnrýnum augum á skólann og spyr 

hvort of mikil áhersla hafi verið lögð á að móta nemendur 

samkvæmt fyrirfram gefnum stöðlum, í stað þess að leggja 

rækt við ólíka hæfileika, sköpunarkraft og skilyrði nemenda til 

að þroskast á eigin forsendum (Hafþór Guðjónsson, 2005).  

Hugtakið persónumiðað nám (e. personalized learning) er ekki nýtt af 

nálinni, en hér verður í upphafi stuðst við skilgreiningu Victors Garcia Hoz 

frá 1982, því í skýrslu Grundtvig verkefnisins LeadLab, sem er 

Evrópuverkefni í fullorðinsfræðslu, er bent á að hann hafi fyrstur komið 

fram með skilgreiningar á persónumiðun í námi (EACEA, 2009). Þar er sagt 

að hann skilgreini það svo, að sá sem lærir, eða nemandinn, eigi að fá að 

njóta persónulegs frelsis, þar sem ekki er eingöngu gefinn gaumur að 

einstaklingnum sem nemanda, heldur sem aðalstjórnanda eigin lífs og 

lífsreynslu. Að hans mati þarf persónumiðað nám að uppfylla tvö skilyrði. 

Annars vegar þarf markmið náms og tilgangur þess að vera í samræmi við 

persónulega þróun og þroska einstaklingsins, áhuga og hæfni. Hins vegar 

þarf að að skipuleggja vinnu og verkefni hvers einstaklings, sem ber fulla 

ábyrgð á eigin námi, á þann hátt að hann geti unnið, skapað og uppgötvað á 

eigin forsendum. Hlutverk kennarans í ferlinu er að leiðbeina og koma 

stjórn á sjálfssprottnar námshugmyndir og verkefni hvers nemenda. 

(EACEA, 2009).  
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Sé litið til nýrri skilgreininga frá amerísku menntunarfræðingunum 

William Powell og Ochan Kusum-Powell, úr bók þeirra How to Teach Now: 

Five Keys to Personalized Learning in the Global Classroom (2011), þá sést 

hvernig þau skilgreina persónumiðað nám og benda á leiðir og aðferðir í átt 

að slíku námi (William og Ochan, 2011). Þau segja að persónumiðað nám 

einkennist af því að nemandinn hafi aðstæður og tækifæri til þess að móta 

eigið nám og námsumhverfi og tök á því að velja sér þann tækjakost sem 

honum hentar hverju sinni við vinnu sína og úrlausn verkefna. Þau benda á 

að persónulegt nám eigi að taka mið af ólíkum bakgrunni og reynslu, ólíkum 

námsþörfum og áhugamálum. Einnig að persónumiðað nám sé valkostur 

gerólíkur hefðbundnu námi þar sem kennarinn og námsefnið eru í 

forgrunni. Persónumiðað nám einkennist af því að nemandinn er við 

stjórnvölinn og að honum er gefið vald og rödd til að stjórna eigin námi. 

Persónumiðað nám hefur að þeirra mati þau meginmarkmið að leiðarljósi 

að námsþarfir hvers einstaklings eru í forgrunni í stað þess að nám henti og 

falli betur að þörfum og skipulagi menntastofnana (William og Ochan, 

2011).  

Á vef kennslufræðinganna Kathleen McClaskey og Barbara Bray, sem 

starfa við að þróa og kenna persónumiðun, má sjá samanburð þeirra á 

einstaklingsmiðun og persónumiðun (Personalize Learning, 2013). 
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Tafla 1. Samanburður á persónumiðun og einstaklingsmiðun 

 Persónumiðun Einstaklingsmiðun 

Stjórnandi Nemandinn Kennarinn 

Nám Sjálfsprottinn drifkraftur Veitir einstaklingsbundin fyrirmæli 
til nemenda 

Undirbúningu
r 

Drifinn áfram af áhuga, 
hæfileikum, eldmóði og 

væntingum 

Miðar við þarfir einstaklingsins 

Þátttaka Virkur þátttakandi í námi 
sínu 

Aðlagar kennslu þar sem byggt er á 
þörfum hvers nemenda 

Markmið Setur markmið fyrir 
námsáætlun og viðmið fyrir 
framfarir, með leiðsögn frá 

kennara 

Setur sameiginleg markmið fyrir 
alla nemendur með sértækum 

markmiðum fyrir þá einstaklinga sem 
þurfa stuðning 

Tækni Hefur færni til þess að 
velja þau tæki sem styðja við 

og auka gæði náms 

Velur tæki og námsefni fyrir 
einstaklinginn 

Mat á náminu Sjálfstýrður sérfræðingur í 
eigin námi, sem fylgist með og 
ígrundar framfarir sínar, leikni 

og færni  

Notar gögn og mat til þess að mæla 
framfarir eða afturför til þess að 

ákveða næsta skref í námi 

Námsmat Mat ekki í forgrunni, 
verður til vegna lærdóms 

Mat á nemandanum  

Tengslanet Byggir og þróar 
samskiptanet sem 
samanstendur af 

samnemendum, kennurum og 
sérfræðingum sem styðja við 

námið 

Nemandinn er háður öðrum og 
verður að treysta á kennara, 

samnemendur og sérfræðinga um 
aðstoð við nám sitt  

(Personalize Learning, 2013. Staðfæring og þýðing mín). 

Í greinasafni OECD, Personalising Learning frá árinu 2006 er fjallað um 

persónumiðað nám, bæði er það skilgreint og bent á leiðir eða aðferðir sem 

gera nemendum kleift að stunda slíkt nám (Miliband, 2006). David Miliband 

(2006), þáverandi menntamálaráðherra Bretlands, bendir á að 

persónumiðað nám hvers einstaklings ætti að fela í sér greiningu á 

námsþörf og námshæfni hvers nemanda, að efla þurfi hæfni og sjálfstraust 

nemenda með aðferðum sem byggja á persónulegum þörfum hvers og eins. 

Einnig að gert sé ráð fyrir námsefni og námskrá sem virkjar og virðir 

nemendur um leið og persónumiðað nám krefst róttækrar nálgunar á 

skipulagi alls skólastarfs, þar sem nemandinn, námsþarfir og framfarir 

nemenda eru í forgrunni. Að lokum bendir hann á að samfélagið allt, svo 

sem sveitarstjórnir og félagsþjónusta, eigi að styðja við skólastarf og 

framfarir í skólastofunni (Miliband, 2006). 
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Til þess að kennarar gætu betur skoðað og lagt mat á hvert þeir væru 

komnir í einstaklingsmiðun náms gaf Reykjavíkurborg út sérstök viðmið eða 

Matstæki um einstaklingsmiðað nám (Menntasvið, 2005). Matstækinu um 

einstaklingsmiðað nám er skipt upp í 6 stoðir sem eru skipulagsstoð, 

námsumhverfisstoð, viðhorfastoð, kennarastoð, nemendastoð og 

foreldrastoð. Skipulagsstoð fjallar um almennt skipulag og stjórnun svo sem 

skólabyggingu, hópa og bekki. Námsumhverfisstoðin fjallar um vinnulag, 

skólasafn, rými, tækjabúnað og vinnusvæði. Viðhorfastoðin fjallar um 

viðhorf nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda. Kennarastoðin lýtur að 

hlutverki kennara og kennsluaðferðum. Nemendastoðin snýr að námi 

nemenda og verkefnum og foreldrastoðin hverfist um samstarf við foreldra, 

upplýsingagjöf og þátttöku foreldra. Hver stoð er mæld á kvarðanum 1 til 5 

og er hægt að mæla hvar hver einstaklingur er staddur í einstaklingsmiðun, 

fyrsta stigið er upphafsstigið og er það stigið áður en einstaklingsmiðun 

verður að áherslu og fimmta stigið er stig einstaklingsmiðunar. Hægt er að 

ná fimmta stigi á einni stoð, en vera komin mjög stutt á annarri 

(Menntasvið, 2005). 

Í matskýrslu, Heildarmat á skólastarfi, þar sem Réttarholtsskóli var 

metinn er byggt á athugunum frá desember 2008, var meðal annars fjallað 

um einstaklingsmiðað nám og markvissa samvinnu (Menntasvið, 2009). Í 

matinu var áðurnefnt matstæki notað og þar kom fram að í flestum þáttum 

mældist skólinn með 2,5 stig á kvarðanum 1–5. Einnig kom fram að 

kennsluhættir virtust almennt hefðbundnir, þar sem nemendur væru að 

vinna sama verkefnið á sama tíma. Einnig var aðbúnaður skoðaður og svara 

kennarar því til að þeir hafi aðgang að þeim búnaði sem þeir þurfa til 

kennslu. Þegar rætt var við kennara í rýnihóp um símenntun sögðu 

kennarar að þeir væru hvattir til þess að sækja námskeið og væri auðsótt að 

fá leyfi til símenntunar (Menntasvið, 2009).  

Tomlinson og Allan (2000) leggja áherslu á að nemendur eigi kost á 

mismundandi námsleiðum, einnig að þeir komi að skipulagningu á hluta af 

námi sínu og haldi utan um einhvern hluta þess (Tomlinson og Allan, 2000). 

Þær segja að einstaklingsmiðun sé ekki eitt ákveðið fyrirbæri heldur 

samtvinnun margra kennslufræðikenninga og reynslu af vettvangi 

kennslunnar. Þær tala um að það séu þrír þættir sem einkenna nemendur, 

sem hvetja ætti kennara til þess að hafa fjölbreytni í kennsluháttum. Það er 

áhugi, námsgrunnur og námssnið. Í kennslustofu þar sem viðmiðið er 

einstaklingsmiðun, miðast allt skipulag við að nemendur séu ólíkir. Ef 

kennarinn er meðvitaður um námsþarfir nemenda og áhugasvið verður 

kennslan árangursríkari (Tomlinson og Allan, 2000).  
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Kennsluháttum opna skólans á Íslandi, í Bretlandi og Bandaríkjunum á 

sjöunda og áttunda áratugnum og kenningum Tomlinson um sveigjanlega 

kennsluhætti svipar mjög til hugmynda okkar um einstaklingsmiðað náms 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  

2.5 Fjölgreindir 

Helsti talsmaður um fjölþætta greind er Howard Gardner, hann hefur beint 

sjónum sínum að fjölbreytileika mannshugans og setti fram 

fjölgreindarkenninguna. Grundvöllur fjölgreindarkenningarinnar er virðing 

fyrir margbreytileika, fjölbreyttum náms- og námsmatsaðferðum og þeim 

leiðum sem mennirnir velja til þess að setja mark sitt á veröldina 

(Armstrong, 2000; Gardner, 1983, 1993).  

Gardner skipaði greindunum í átta yfirgripsmikla frumflokka eða 

„greindir“ og sagði að hugsanlega væru þær fleiri. Frumflokkarnir eru 

málgreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og rök- og stærðfræðigreind. Hann 

lagði áherslu á að einstaklingar byggju yfir öllum greindum og að flestir geti 

þróað hverja greind fái þeir örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi. Hann leggur 

áherslu á að fólk sýni hæfileika sína á fjölbreyttan hátt (Armstrong, 2000).  

Greind snýst því ekki um hversu greint fólk er, heldur hvernig greind þess 

er háttað (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Mikilvægt er að kennari kynnist 

nemendum sínum vel til þess að geta komið á móts við þá á þeim stað sem 

þeir eru (Armstrong, 2000). Fjölbreytt verkefni og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eru ein leið til þess. Gardner (1993) telur að ekki eigi að 

meta sumar greindir meiri að verðleikum en aðrar þar sem þær séu allar 

jafnmikilvægar einstaklingum. Hann telur að á undanförnum árum hafi í 

skólastarfi verið of mikil áhersla lögð á tvær greindir, annars vegar rök- og 

stærðfræðigreind og hins vega r málgreind. Gardner (1993) segir 

einstaklinga hafa fleiri greindir en þessar tvær og að skólinn verði að 

viðurkenna það og gera breytingar þannig að nemendum gefist kostur á að 

nota allar greindirnar. Einnig bendir hann á að koma þurfi til móts við 

einstaklinginn, þannig að hann geti lært á sínum hraða og á sinn hátt og 

bjóða nemendum upp á val (Gardner, 1993). Fjölgreind hlýtur að kalla á 

fjölbreytt verkefni og fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að koma á móts 

við margbreytilegan nemendahóp. Skapa þarf aðstæður þar sem fjölgreind 

og fjölbreytileiki fá að njóta sín sem best og er kennarinn þar í lykilstöðu 

(Gardner, 1993). 
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2.6 Samvinnunám 

Það er nokkuð algengt að borðum í kennslustofu sé raðað upp í 

vinnustöðvar þar sem 4–6 nemendur sitja saman og geta rætt og unnið 

verkefni saman (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Kennari biður nemendur um 

að vinna saman án frekari fyrirmæla og kallast það hópavinna. 

Samvinnunám snýst um að læra með öðrum og læra af öðrum. 

Samvinnunám er hópastarf en markvisst á þann hátt að hver einstaklingur 

fær hlutverk. Nemendur þjálfast í að vinna saman, starfi hópsins er ekki 

lokið fyrr en allir í hópnum hafa lokið því. Í virku samvinnunámi er unnið 

samkvæmt fyrirfram gefnum reglum. Samvinnunám er ólíkt einstaklings- og 

samkeppnisverkefnum því þar er nemendum skipt í hópa þar sem þeir vinna 

saman og eru samábyrgir fyrir því að tileinka sér námsefnið (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003; Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005).  

Howe og Mercer segja að samvinnunám hafi sannað gildi sitt og hvatning 

til nemenda til að vinna að sameiginlegum markmiðum, útskýra fyrir hvert 

öðru, tjá og viðurkenna sjónarhorn og skoðanir annarra með umræðum, 

séu viðurkenndar aðferðir sem taldar eru styðja við nám (Howe og Mercer, 

2007). Í grein sinni What´s next? 21 Ideas for 21st Century Learning fjallar 

Charles Leadbeater um samvinnu nemenda og samvinnunám og segir að 

nám framtíðarinnar komi til með að einkennast af samvinnu nemenda og 

tilraunum, þar sem hvatt er til sjálfmats og að hvati til náms komi í æ 

auknum mæli frá nemendum sjálfum (Leadbeater, 2008). 

Gardner (1993) segir að verkefnin þurfi að vera þannig að þau reyni á 

alla greindarþætti, því þeir séu allir jafn mikilvægir og eigi að krefjast þess 

að þeir séu nýttir (Gardner, 1993). Í virku hópastarfi fær hver nemandi 

ákveðið hlutverk og er mikilvægt að nemendur þekki og geri sér grein fyrir 

hlutverki sínu. Hlutverkin eru skipuleggjandi, kynnir, hvetjari, tímavörður, 

efnisaflari og fundarstjóri. Tryggja þarf að allir nemendur séu virkir og geti 

tileinkað sér inntak verkefnisins. Einn liður í því að auka áhrif nemenda á 

námið er samvinna nemenda eða formlegt samvinnunám, þar sem 

nemendur þjálfast í að hlusta á aðra og taka tillit til annarra. Samvinnunám 

er um leið lýðræðislegt samstarf á milli nemenda, þar sem hver og einn 

hefur hlutverk í samræmi við getu og stöðu og þar sem unnið er að því að 

komast að niðurstöðu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Tomlinson og Allan 

(2000) segja að samvinnunám tengist einnig einstaklingsmiðun, en 

hópastarf þarf að vera sveigjanlegt og hjálpar þá hópaskiptingin til við að 

tryggja að nemendur hafi fjölbreytt námstækifæri og vinnuaðstæður 

(Tomlinson og Allan, 2000). Slíkt fyrirkomulag á kennslu nýtir kosti þess að 
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kenna öllum hópnum í einu, litlum hópum eða einstaklingum. 

Samvinnunám er aðferð sem hentar vel við samþætt verkefni þar sem 

nemendahópar vinna saman, ákveða hvernig þeir ætla að vinna verkefni og 

hvert hlutverk hvers einstaklings á að vera. 

2.7 Skóli framtíðarinnar 

Tækni og tæknibreytingar hljóta að teljast einn hluti skólamenningar og 

vera órjúfanlegur hluti hennar. Því er nauðsynlegt að hafa þær öru 

tæknibreytingar sem hafa haft áhrif á skólastarf á umliðnum áratug til 

hliðsjónar þegar fjallað er um skólamenningu. Árið 2002 stóð norræna 

ráðherranefndin fyrir ráðstefnu þar sem fjallað var um skóla framtíðarinnar. 

Þar hélt Dr. Gerður G. Óskarsdóttir erindi sem hún síðan birti á íslensku í 

ritinu Skólastarf á nýrri öld og bendir þar á að skólastarf á þessari öld geti 

ekki verið eins og á síðustu öld: 

Tölvu- og samskiptatæknin er að breyta öllu okkar lífi, 

vinnustaðnum og starfinu, námi og fjölskyldu- og einkalífi. 

Möguleiki á námi á veraldarvefnum mun hafa mikil áhrif á 

næstu áratugum. Hnattvæðingin hefur áhrif á skólann eins og 

aðra geira þjóðfélagsins. Hraði samgangna, flutninga og 

upplýsingamiðlunar í kjölfar járnbrauta, flugvéla, bíla, 

prentvélar, síma, útvarps, ljósritunartækni og nú síðast 

tölvutækninnar hefur orðið til þess að hagkerfi heimsins eru að 

renna saman í eitt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003) 

Óhætt er að fullyrða að Gerður hafi reynst sannspá og þess sjást víða 

merki að tæknin leikur æ stærra hlutverk í lífi nemenda í grunnskóla. Í 

Réttarholtsskóla sjást snjallsímar æ oftar á lofti og flestir nemendur eiga 

farsíma. Gerð er grein fyrir netnotkun fyrir utan heimili, í skýrslu frá 

Hagstofu Íslands fyrir árið 2013 (Hagstofan, 2014) og þar kemur fram að 

47,5% netnotenda tengjast netinu í gegnum farsíma og snjallsíma. Því má 

gera ráð fyrir að þetta hlutfall megi heimfæra á nemendahóp 

Réttarholtsskóla. Einnig má ætla að flestir nemendur skólans hafi aðgang að 

tölvum og nettengingu á heimili sínu, því samkvæmt Hagstofu Íslands eru 

nettengdar tölvur á 96,7% heimila hérlendis og gildir sama hlutfall um 

tölvueign heimila. Sé tölva á heimilinu er einnig net þar til staðar. Ekki er 

gerður greinarmunur á fartölvum og borðtölvum í þessum tölum. Núverandi 

nemendur skólans voru á leikskólaaldri þegar Gerður hélt erindi sitt árið 

2002 og hafa alist upp samfara þeim öru tæknibreytingum sem orðið hafa 

síðastliðinn áratug. Til samanburðar má geta þess að árið 2002 höfðu, 
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samkvæmt Hagstofu Íslands, 76,1% heimila aðgang að netinu en þá var ekki 

farið að mæla farsímaeign (Hagstofan, 2014). Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar hljóta flestir nemendur að hafa umgengist þessi tæki, sumir 

frá blautu barnsbeini og hafa mikinn áhuga á þeim og því sem þau hafa upp 

á að bjóða í upplýsingaöflun, framsetningu upplýsinga, samskiptum og sem 

leiktæki.  

Árið 2013 höfðu Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök áhugafólks 

um skólaþróun samstarf um könnun, sem gerð var til þess að kortleggja 

stöðu og stefnumótun hvað varðar þróun upplýsingatækni í grunnskólum 

(Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2013). Könnunin var send í tölvupósti til allra 

skólastjóra í grunnskólum landsins, sem voru 168 og bárust svör frá 113 eða 

68%. Þar var meðal annars spurt um fjölda tölva og spjaldtölva á nemanda. 

Svörin voru þau að meðalfjöldi nemenda á hverja tölvu var 4,6 og á hverja 

spjaldtölvu 33,2. Einnig var spurt um stuðning við kennara hvað snertir 

upplýsingatækni og voru svörin á þann veg að í 63 skólum var stuðningur 

við kennara fólginn í jafningjaleiðsögn. Í 48 skólum sóttu kennarar námskeið 

á eigin forsendum, í 35 skólum voru námskeið á vegum skólans eða 

sveitarfélaga og í 31 skóla er engin sérstök áætlun um stuðning við kennara 

(Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2013). Í þessu samhengi má benda á að 

samkvæmt skýrslu OECD, voru 5 nemendur um hverja tölvu í OECD-

löndunum árið 2006 (OECD, 2006). Hlutfallið hafði lækkað um helming frá 

árinu 2000 en þá voru 10 nemendur um hverja tölvu (OECD, 2005). Í tölum 

frá atvinnu- og félagsmálaráðuneyti Kanada frá árinu 2009 kemur fram að í 

hópi 15 ára nemenda 1,4 nemandi um hverja tölvu (Canada, 2009). 

Cole (2011) bendir á í umfjöllun sinni um skólastofu framtíðarinnar að 

skólastarf sé að breytast og þurfi að breytast mikið á næstu árum með 

tilkomu nýrrar tækni og örrar þróunar hennar. Þráðlaust net og fartækni 

eins og spjaldtölvur, snjallsímar og tónlistarspilarar eru tæki sem bjóði upp á 

nýja notkunarmöguleika í upplýsingatækni, en komi þó ekki í staðinn fyrir 

tölvur. Þessi tæki eru færanleg og hægt að vinna með þau hvar og hvenær 

sem er. Cole bendir einnig á að spjaldtölvur, snjallsímar og spilarar eru með 

innbyggðri myndavél, hljóðupptökutæki og kvikmyndatökuvél og bjóði því 

upp á nýstárlega nálgun og athyglisverða framsetningu í skólastarfi í takt við 

miðla á öðrum vettvangi. Í skólastarfi á ekki að einblína á tækin, heldur á 

nám nemenda og nýjar leiðir í námi, þar sem tækni kemur við sögu. Vinna á 

hlutina á annan hátt og bjóða upp á fjölbreytni. Cole segir jafnframt að 

tækin bjóði upp á annars konar samskipti: sjálfsnám, miðlun, sköpun og 

listir, þar sem þau eru tengd við netið þráðlaust. Mikilvægt er að nýta þessa 

tækni sem er nemendum töm til þess að virkja þá í námi og búa undir 

framtíðina (Cole, 2011).  
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Hagstofa Íslands (2014) framkvæmir árlega rannsókn á netnotkun 

Íslendinga. Þar er notast við staðlaðan spurningalista sem lagður er fyrir í 32 

Evrópulöndum. Þar kemur fram að árið 2013 notuðu 81,7% netnotenda 

samfélagsmiðla, einkum Facebook og Twitter. Hafði það hækkað um 6,1% 

frá árinu 2011. Ef miðað er við heildarmannfjölda í stað netnotenda notuðu 

79% Íslendinga á aldrinum 16 –74 ára samfélagsmiðla (Hagstofan, 2014). Að 

framansögðu má ljóst vera að samfélagsmiðlar hafa fest sig í sessi á Íslandi. 

Á þessum samfélagsmiðlum geta einstaklingar deilt texta, myndum og 

myndbútum bæði í lokuðu og opnu umhverfi; á einfaldan og fljótlegan hátt. 

Dæmi um samskiptasíður eru Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, 

SnapChat, YouTube, og Vimeo, sem allar eiga það sameiginlegt að miðla og 

deila upplýsingum. Með þessum tólum er hægt að birta verk sín fljótt og 

örugglega þannig að aðrir geti notið þeirra.  

Samkvæmt tölum Hagstofunnar hér að ofan má ljóst vera að nemendur 

Réttarholtsskóla hafa nú þegar aðgang að þessum verkfærum fyrir utan 

skólann og geta að líkindum fært sér þau í nyt án leiðsagnar frá kennurum 

og foreldrum. Óhætt er að fullyrða að margir nemendur eru að læra á eigin 

vegum í sínum tíma þar sem þau deila áhuga sínum með öðrum og tengjast 

þannig. Í þessu samhengi bendir Cole á að skólar verði að finna leiðir til þess 

að nýta sér þessa miðla í námi nemenda (Cole, 2011). 

Evrópska skólanetið (EUN) setti árið 2012 af stað rannsóknarverkefni 

sem kallað var „1:1 pedagogy“, en heitið vísar til þess að eitt tæki eigi að 

vera til reiðu fyrir hvern nemanda. Könnuð var spjaldtölvunotkun í átta 

Evrópulöndum. Verkefnið var unnið í samstarfi við tölvuframleiðandann 

Acer og fengu kennarar og nemendur spjaldtölvur frá Acer til notkunar 

heima og í skólanum. Flestir kennaranna höfðu notað upplýsingatækni í 

starfi sínu. Þeir fengu þjálfun á netinu og voru í samstarfi við aðra kennara. 

Markmið rannsóknarinnar var að skrá notkun spjaldtölva á heimilum og í 

skólum, koma auga á góðar vinnuvenjur við að þjálfa notkun spjaldtölva og 

að búa til grundvöll fyrir kennara til að skiptast á skoðunum um 

vinnuaðferðir sínar. Einnig var markmið að útvega skólum vísi að 

stefnumótun um það hvernig þeir gætu innleitt spjaldtölvur. Að lokum voru 

kannaðir lykilþættir árangursríkrar innleiðingar á spjaldtölvum (Balanskat, 

2013).  

Helstu niðurstöður eru þær að kennarar kunnu vel að meta þann 

stuðning sem þeir fengu við innleiðinguna. Þegar verkefninu lauk töldu 

kennarar sig öruggari í notkun spjaldtölva og í upplýsingatækni. Kennurum 

líkaði vel að nota spjaldtölvuna og töldu sig skynja möguleika hennar í 

skólastarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skoða þurfi nánar 
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þann undirbúning sem kennarar fá áður en spjaldtölvur eru innleiddar í 

skólastarfi. Einnig kom fram að 64% kennara töldu að notkunin hefði 

jákvæð áhrif á stafræna færni þeirra og 56% þeirra töldu að notkunin hefði 

jákvæð áhrif á og bætti kennsluaðferðir þeirra. Einnig töldu 54% kennara að 

þeir myndu halda áfram að nota spjaldtölvurnar. Einungis 23% kennaranna 

töldu að spjaldtölvunotkunin sparaði þeim tíma við undirbúning 

kennslunnar. Kennararnir voru í meira samstarfi vegna verkefnisins og 

lærðu hver af öðrum. Nemendur unnu einnig meira saman og spjaldtölvur 

buðu upp á að vinna verkefni á fjölbreyttan hátt (Balanskat, 2013). 

Í rannsókn sem gerð var í Ástralíu 2011 var skoðað hvernig hægt væri að 

virkja áhugalitla nemendur með aðstoð tækninnar og þar kom fram að enn 

skorti viðeigandi rannsóknir á því hvernig hin ört vaxandi tækni, stafræn 

tæki og tól, nýtast sem kennslufræðileg gögn eða verkfæri. Rannsakendur 

bentu einnig á að það skorti líka öruggar frumrannsóknir á tengslum 

kennslufræði og gagnvirkra samskipta- og félagsmiðla (Walsh, Lemon, Black, 

Mangan og Collin, 2011). 
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3 Námskrá 

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið námskrá „áætlun um efni og 

skipulag náms“ (Árni Böðvarsson, Mörður Árnason og Halldóra Jónsdóttir, 

2002). Námskrá er skipulag um hvað á að kenna, hvernig er kennt og hvað á 

að meta, og á hún að taka viðmið af aldri nemenda (Andri Ísaksson, 1983). 

„Í aðalnámskrá grunnskóla stendur að skólum sé skylt að gera annars vegar 

skólanámskrá og hins vegar starfsáætlun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 65). Skólastjóri er ábyrgur fyrir 

samningu skólanámskrár og starfsáætlunar í samráði við kennara skólans, 

sem skuldbinda sig til þess að framfylgja þeim. Í skólanámskrá er almenn 

stefnumörkun, en í starfsáætlun eru upplýsingar sem eru breytilegar frá ári 

til árs. Einnig þarf að fjalla um skólanámskrár í skólaráði og að lokum 

samþykkir skólanefnd þær þegar ljóst er að þær hafi verið unnar í samræmi 

við lög“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Skólar hafa ákveðið 

svigrúm við áherslur og útfærslu. 

Nauðsynlegt er að skýrt sé hver stefnan er með náminu, námskráin þarf 

að gefa til kynna hver markmiðin eru, efnistök verða að vera skýr, koma 

þarf fram hvaða kennsluaðferðum er beitt og hvernig námsmati er háttað. 

Námskráin er kerfisbundin áætlun um nám og kennslu og því gott 

stuðningstæki og vinnuskjal fyrir kennara. Hún er samin til þess að gera 

skólastarf skilvirkara fyrir foreldra, nemendur og kennara (Andri Ísaksson, 

1983; Ólafur J. Proppé, 1992). Námskrá á að innihalda fjölbreytt skipulag 

sem kemur til móts við fjölbreytta nemendahópa og býr þá undir framtíðina 

(Marsh og Willis, 2007).  

Námskrá verður að þjóna bæði kennurum og nemendum og krefst því 

gerð hennar þess að höfundurinn viti fyrir hvað hún á að standa (Marsh og 

Willis, 2007). Skólanámskrá er unnin samkvæmt aðalnámskrá sem tekur 

mið af lögum. Námskrárgerð á sér rætur í samfélagi, námsgreininni sjálfri 

eða námsgreinum og nemandanum og tekur einnig mið af þessu þrennu. 

Því er nauðsynlegt að flétta saman við gerð námskrár eðli og þörfum 

þessara þriggja þátta. Gerð námskrár er skipt niður í þrjú stig (Marsh og 

Willis, 2007), þar sem fyrsta stigið er vítt og vísar til hins almenna eða 

opinberrar stefnumótunar. Opinberir aðilar vinna þá námskrána í samstarfi 

við sérfræðinga og er aðalnámskrá dæmi um það. Annað stig 

námskrárgerðar felur í sér skipulag námsfyrirkomulags, en það er 

skólanámskrá þar sem kennarar taka þátt. Taka þarf ákvörðun um hvað á að 

kenna, markmið náms, kennsluhætti og hvernig námsmati skuli háttað. Á 

þriðja stigi gera kennarar kennsluáætlun þar sem þeir útfæra námstímabil 
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og kennslustundir og skipuleggja þannig að allir geti tekið virkan þátt og 

öðlast reynslu á sínum forsendum (Marsh og Willis, 2007).  

Í rannsókn á árunum 2006–2007 á sex íslenskum og fjórum finnskum 

skólum, þar sem skoðaðir voru kennsluhættir, voru helstu niðurstöður þær 

að hefðbundnir kennsluhættir voru fremur ríkjandi í báðum löndunum 

(Hafsteinn Karlsson, 2009). Er þá átt við að kennarinn byrjar 

kennslustundina með stuttum fyrirlestri og vinna nemendur síðan í 

námsbókum. Sumir íslensku kennararnir voru byrjaðir að láta nemendur 

vinna eftir einstaklingsáætlun, finnsku kennararnir beittu fjölbreyttari 

kennsluaðferðum og voru meðvitaðir um notkun þeirra. Námsbækur voru 

mjög stýrandi hjá báðum hópum og nemendur höfðu lítið um nám og störf 

að segja í báðum löndunum. Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

skoðaðar er ljóst að ennþá er kennsla hefðbundin og ekki mikil fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og að námsbækur eru mjög stýrandi í kennslunni í báðum 

löndum.  

Rannsóknin á skilum skólastiga var framkvæmd á árunum 2007 til 2008 í 

skólum í Reykjavík. Þar var sjónum beint að síðasta ári í leikskóla, 1. og 10. 

bekk í grunnskóla og 1. bekk í framhaldsskóla. Rannsóknin byggðist á 

vettvangsathugun, samræðum, athugun á stafa- og lestrakunnáttu, 

hópvitölum, viðtölum, spurningakönnun og greiningu fyrirliggjandi gagna. Í 

rannsókninni var meðal annars skoðuð fjölbreytni í kennsluaðferðum. 

Helstu niðurstöðurnar í 10. bekk voru að kennsluaðferðir voru hefðbundnar 

og byggðust á því að kennarinn stjórnaði, stóð fyrir framan töflu eða 

miðsvæðis með fyrirlestra eða var að útskýra verkefni í þriðjung af tímanum 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Þar sem aðalnámskrá er ytri rammi fyrir skólanámskrá grunnskóla er vert að 

skoða þær nýju áherslur sem birtast í henni. Aðalnámskrá er túlkun á 

grunnskólalögum sem fara ber eftir. Ný viðmið í aðalnámskrá eru 

grunnþættir menntunar sem eiga að vera leiðarljós við námskrárgerð. 

Lykilhæfni er einnig nýmæli í aðalnámskrá, en með henni er lagt mat á 

hæfni nemenda innan hvers námssviðs sem byggist á grunnþáttum 

menntunar og áherslum grunnskólalaga. Lykilhæfnin snýr að nemendum og 

er ætlað að stuðla að alhliða þroska þeirra og tengist hún öllum 

námssviðum. Lykilhæfnin snýr að hæfni til tjáningar og miðlunar, skapandi 

og gagnrýninnar hugsunar, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mati á eigin námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þessar áherslur ríma vel við hugmyndir 
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Eisner (2003) um námskrárgerð og hvað leggja skal áherslu á í námi 

nemenda (Eisner, 2003). Hann telur að leggja skuli áherslu á að þeir verði 

læsir í sem víðustum skilningi, virkir í námi sínu, geti unnið með öðrum, 

þroski með sér gagnrýna og frjóa hugsun, og að nám efli dómgreind 

nemenda.  

3.1.1 Grunnþættir menntunar 

Almenn menntun byggir á fjölbreyttu námi í heildstæðu skólakerfi, hún er 

bæði einstaklingsmiðuð og samfélagsleg. Skilgreining á grunnþáttum 

menntunar er leið til þess að kortleggja þau meginsvið almennrar 

menntunar sem koma fram í skólastarfi. Þau eru að vera læs á samfélagið, 

menningu, umhverfi og náttúru, framtíðarsýn og getu og vilja til að taka 

þátt, þróa og viðhalda. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Grunnþættir menntunar eru sex og er farið stuttlega yfir þá hér á eftir, þar 

sem þeir eiga að fléttast inn í allt skólastarf en þeir eru læsi, sjálfbærni, 

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

Grunnþættirnir eiga að vera viðmið og undirstaða í skólanámskrá skólans og 

einkenna menningu hans.  

3.1.1.1 Læsi 

Skilgreining á læsi hefur yfirleitt verið tengd við þá kunnáttu að geta skilið 

prentaðan texta og ritað hugsun sína. Undanfarna áratugi hafa hugmyndir 

manna um læsi breyst og má það helst sjá í aðalnámskrá þar sem fjallað er 

um stafrænt læsi, miðlamennt og miðlalæsi. 

Hið stafræna læsi vísar til þeirrar kunnáttu sem fólk þarf að 

tileinka sér til þess að geta notað tölvu- og nettækni til 

samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi. Það snýst um orð 

jafnt sem ljósmyndir, prentað mál jafnt sem tónlist, og það 

varðar allt litróf efnisumsýslunnar, þ.e. aðföng, úrvinnslu og 

miðlun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Tölvur og stafræn samskiptatæki eru víða ómissandi þáttur í daglegu lífi 

fólks, innan veggja heimilisins, á vinnustað og í skólastarfi. Tölvurnar eru 

ekki aðeins öflug ritvinnslu- eða reikningsverkfæri heldur tól sem má nota til 

fjölþættrar vinnu, þar á meðal með notkun myndmáls og til margmiðlunar. 

Nemendur og kennarar þurfa ekki að binda sig við prentmálið heldur býður 

tölvutæknin upp á að þeir noti fjölbreyttar miðlunaraðferðir við nám og 

kennslu. Nú er hægt að hafa fjölbreytni í því að afla efnis og vinna úr því þar 
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sem lokaafurðin getur verið stuttmynd, útvarpsþáttur, bæklingur eða vefur 

(Stefán Jökulsson, 2012). 

Í kaflanum um upplýsinga- og tæknimennt sem greinasvið í aðalnámskrá 

segir að greinin sé þverfagleg og geri ráð fyrir samstarfi kennara þvert á 

greinar. „Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er að efla 

upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim að öðlast almenna, góða 

tæknifærni og tæknilæsi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls.225). Tæknifærni vísar til þess að geta notað ýmsa og ólíka tækni, 

tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir. Tæknilæsi er að kunna að nota 

ýmis tæki og tækjabúnað til öflunar þekkingar og miðlunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Víðari skilgreining á tæknilæsi er að það 

sé áunninn hæfileiki til þess að afla nýrrar tækniþekkingar og samþætta 

hana annarri félags- og menningarlegri þekkingu til að uppgötva og 

skilgreina möguleika á dreifa, nota og beita nýrri tækni á fagmannlegum 

grunni (Cathrine og Jamie, 2014). Miðlalæsi felur í sér hæfni til að ná í, 

greina, meta og búa til miðlaskilaboð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Fjallað hefur verið um merkingu upplýsingalæsis á alþjóðlegum 

ráðstefnum og er skilgreining þess samkvæmt Prag 

yfirlýsingunni frá 2003 í þýðingu Þórdísar T Þórarinsdóttur: 

Upplýsingalæsi er hæfileiki til að finna, bera kennsl á, staðsetja, 

meta, skipuleggja og nota á áhrifaríkan hátt upplýsingar til þess 

að fjalla um málefni og viðfangsefni hverju sinni. Það er í raun 

forsenda þess að taka þátt í upplýsingasamfélagi og er hluti af 

grundvallarmannréttindum. (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2003) 

Árið 1989 skilgreindu Bandarísku bókasafnasamtökin, ALA, 

upplýsingalæsi, til þess að einstaklingurinn teljist upplýsingalæs verður hann 

að vita hvenær upplýsinga er þörf, hann þarf að geta nálgast upplýsingar 

sem hann þarf, metið þær og notað á árangursríkan hátt (American Library 

Association, 1989). „Upplýsingalæsi felur í sér hæfni til þess að afla, flokka 

og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 225). Hlutverk kennara er þá að 

aðstoða nemendur við að nýta það sem þeir lesa, umskrifa það, skapa eigin 

merkingu og nota til þess alla þá miðla og tækni sem í boði eru. 

3.1.1.2 Sjálfbærni 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur: „Menntun til sjálfbærni miðar að 

því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili 
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umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélagsins.“ Ræturnar 

liggja í umhverfismennt og er tilgangurinn að einstaklingurinn ávinni sér 

umhverfisvitund, komi auga á hvaða hegðun er við hæfi í náttúru og 

samfélagi. Að manneskjan sýni bæði fólki og umhverfi virðingu, tillitssemi 

og kurteisi (Sigrún Helgadóttir, 2013). Sjálfbær menntun byggir á 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, námi utandyra, rökræðum, skoðanamyndun 

og þátttöku. Skapa þarf einnig aðstæður sem nemendur geta lifað sig inn í 

og eru þeim framandi, en mögulegar öðrum (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

Sjálfbærni tengist öllum grunnþáttunum. hún getur aukið fjölbreytni í 

kennsluháttum og komið á betri og meiri tengingu nemenda við nánasta 

umhverfi sitt.  

3.1.1.3 Heilbrigði og velferð 

Í skólastarfi þarf að efla heilbrigði og velferð sem byggist á andlegri, 

líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það er samspil einstaklings, umhverfis og 

aðstæðna. Skólinn þarf að bjóða upp á aðstæður til þess að efla þennan 

þátt með því að leggja áherslu á daglega hreyfingu, hreyfiuppeldi, skapa 

öruggt umhverfi, stuðla að og bjóða upp á heilsusamlegt fæðuval og alhliða 

fræðslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Skólabragur skiptir miklu máli fyrir bæði starfsfólk og nemendur og 

jákvæður skólabragur getur haft sömu áhrif og forvarnarstarf. Til þess að 

skapa jákvæðan skólabrag þarf skipulag og kennslufyrirkomulag að vera í 

sífelldri þróun og endurskoðun (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir 

og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Menntun snýst ekki bara um upplýsingar og 

þekkingu hún snýst líka um að vera í samfélagi með öðru fólki og að þroska 

hæfileika sína. Skólinn þjónar því hlutverki að leggja áherslu á jafnræði og 

samhjálp, frelsi og athafnir, tækifæri til þroska, með heilbrigði og velferð 

allra að leiðarljósi (Eisner, 2003; Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013; Tomlinson 

og Allan, 2000). 

3.1.1.4 Lýðræði 

Í lýðræðis- og mannréttindamenntun þarf að gera ráð fyrir samstarfi fyrir 

utan skólann þar sem hún byggist á gagnrýninni hugsun og ígrundun um 

grunngildi samfélagsins. Mikilvægt er að gera einstaklingnum kleift að taka 

þátt í eigin lífi og að skólar bjóði upp á fjölbreytt námsumhverfi sem stuðlar 

að þroska einstaklingsins (Eisner, 2003; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012). Í lýðræðisríki eiga einstaklingarnir rétt á að 

mannréttindi séu virt og rétt á að taka virkan þátt í mótun samfélagsins. 

Forsendan er samábyrgð, meðvitund og virkni, sem gerir þeim kleift að taka 

þátt og hafa áhrif (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Lýðræði 
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og mannréttindi tengjast öllu starfi skólans. Þegar fjallað er um lýðræði 

getur það verið bæði þátttökulýðræði og fulltrúalýðræði. Fulltrúalýðræði er 

til að mynda þegar nemendur eru kosnir í stjórnir sem fulltrúar nemenda. 

Þátttökulýðræði vísar til þátttöku eða samvinnu annars vegar eða sjálfræðis 

eða sjálfstýringar hins vegar og er nátengt umræðu um einstaklingsmiðað 

nám (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

3.1.1.5 Jafnrétti 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur að markmiðið með 

jafnréttismenntun sé að einstaklingum séu búin tækifæri til að þroskast á 

sínum forsendum, þróa sína hæfileika, þar sem þeir geta lifað ábyrgu lífi í 

frjálsu samfélagi sem einkennist af umburðalyndi og víðsýni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Skóli án aðgreiningar er skóli fyrir alla, 

sem tekur sérstaklega til allra þeirra hópa sem gætu átt undir högg að sækja 

og fá ekki fulla hlutdeild í skólastarfi. Í skóla án aðgreiningar er 

margbreytileikanum fagnað en einsleitni hafnað. Meginviðhorfið er að allir 

geti tekið þátt í samfélaginu og gegna skólar þarna miklu hlutverki þar sem 

áherslan á að vera á að allir geti tekið þátt í skólastarfinu óháð aldri, 

félagslegri stöðu, kyni, uppruna eða lífsskoðunum (Eisner, 2003; Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Æskilegt 

er að allt skólastarf einkennist af jafnrétti og til þess þarf gagnrýna sýn og 

hvetjandi umræður sem snerta allt skólastarf. Skólinn þarf að stuðla að 

góðum samskiptum til þess að fá nemandann til þess að leggja sitt af 

mörkum og tryggja að nemandinn viti að á hann er hlustað og skoðanir hans 

virtar (Eisner, 2003; Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013).  

3.1.1.6 Sköpun 

Sköpun er einn af grunnþáttunum sem fjallað er um í aðalnámskrá 

grunnskóla og sköpun er víðtækt hugtak sem hægt er að tengja við flestar 

námsgreinar.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur að nám eigi sér stað þegar 

nemendur vinna með áreiti og geta tengt það eigin þekkingu sem fyrir er og 

skapað um leið nýja þekkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Í ritröð um grunnþætti menntunar þar sem fjallað er um sköpun er 

sagt að hún eigi að leiða til ígrundunar og hugljómunar, til sveigaleika náms, 

frumkvæðis, nýsköpunar og leiða til persónulegs þroska (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

Einnig segir að búa þurfi nemendum umhverfi sem gerir þeim kleift að feta 

ólíkar leiðir í námi og við þróun hugmynda sinna. Lykilatriði fyrir sköpun í 

skólastarfi eru fjölbreyttar kennsluaðferðir og hugkvæmni kennara. 
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Nauðsynlegt er að nemendur fái tækifæri til þess að nýta sér nýmiðlun, 

vinna með mynd og hljóð þar sem einnig eru notaðar hefðbundnar aðferðir 

með áherslu á frjóar hugmyndir. Lotur, styttri eða lengri, gefa möguleika á 

dýpt í vinnubrögðum og tækifæri til þess að ræða og ígrunda eigin sköpun 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Með lotuvinnu gefst nemendum oft 

rýmri tími sem ætti að auðvelda þeim að einbeita sér að viðfangsefninu. 

3.1.2 Hæfni og lykilhæfni 

Í aðalnámskrá grunnskóla eru þekking, leikni og hæfni lykilhugtök (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar er bent á að nemendur þurfa að 

búa yfir þekkingu, leikni og hæfni jafnframt því eiga þeir að geta aflað sér 

nýrrar þekkingar, geta greint hana og miðlað.  

Í aðalnámskrá grunnskóla er námshæfni skilgreind sem ein af 

undirstöðum alls skólastarfs sem grundvallast af áhuga og sjálfskilningi sem 

og því að nemandinn geti þekkt styrkleika og veikleika sína (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í grein sinni Markmið kennaranáms: 

Starfshæfni og fagmennska bendir Ragnhildur Bjarnadóttir á að hæfni sé 

notað um afrakstur náms í breiðum skilningi en hafi áður verið notað um 

frammistöðu og greinanlegan árangur (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Hún 

segir jafnframt að nám hafi verið skilgreint á þann veg að hæfni einstaklinga 

breytist, sem þýðir að möguleikar nemenda til athafna taka breytingum um 

leið og geta þeirra til að takast á við huglæga og verklega þætti styrkist 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008).  

Í aðalnámskrá grunnskóla er þekkingu skipt í fræðilega og hagnýta 

þekkingu, jafnframt því sem hún er sögð vera safn staðreynda, kenninga og 

aðferða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Leikni er þar einnig 

tvískipt, verkleg og vitsmunaleg, og sýnir getu nemenda til að sýna aðferðir 

rökhugsunar og beita verklagni. Að lokum er hæfni sú geta að hagnýta leikni 

og þekkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir að lagt sé mat á hæfni 

nemenda innan hvers námssviðs og á það við um allar námsgreinar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar er ný aðferð við 

einkunnagjöf kynnt til sögunnar þar sem notaðir eru bókstafir í stað þess að 

gefa einkunnir í tölum. Hæfniþrepin A, B, C, eða D eru fimm og tilgreinir 

hvert þeirra þær hæfnikröfur sem nemendur þurfa að uppfylla við lok 

grunnskóla: 
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● býr yfir hæfni til að tjá hugsanir sínar og tilfinningar í rökréttu 

samhengi, 

● býr yfir hæfni á erlendum tungumálum til að tjá sig á 

einfaldan hátt,  

● hefur skýra sjálfsmynd og gerir sér grein fyrir hvernig hann 

getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt, 

● getur átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf við 

annað fólk, 

● ber virðingu fyrir lífsgildum, mannréttindum og jafnrétti, 

● ber virðingu fyrir náttúru og umhverfi í alþjóðlegu samhengi, 

● tekur ábyrga afstöðu til eigin velferðar, líkamlegrar og 

andlegrar, 

● hefur tileinkað sér jákvætt viðhorf til náms, 

● býr yfir hæfni til að vera virkur og ábyrgur borgari í 

lýðræðislegu nær– og fjærsamfélagi, 

● býr yfir hæfni til að tengja þekkingu sína og leikni við daglegt 

líf, tækni og vísindi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013,bls.41). 

Hér að ofan eru talin hin almennu hæfnimarkmið sem nemandinn fær 

mat á í allri skólagöngu sinni og við lok hennar. Innan hverrar námsgreinar 

eru sett þekkingar- og leiknimarkmið sem leiða að hæfnimarkmiðum. Sum 

hver leiknimarkmiðanna geta átt við margar námsgreinar og því hefur mat 

breyst á þann veg að það nær þvert yfir allar námsgreinar. Nemendur fá 

vitnisburð um lykilhæfni og námshæfni við lok grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

3.1.3 Námsumhverfi 

Áherslur í aðalnámskrá grunnskóla gera kröfu um fjölbreytta kennsluhætti 

svo hægt sé að gera skil grunnþáttum og lykilhæfni sem eiga að fléttast inn í 

allt nám nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

námslýsingum þarf að koma fram hvaða viðmið eru um þekkingu, leikni og 

hæfni sem nemandinn á að hafa náð að tileinka sér í náminu. Námsmat þarf 

að vera fjölbreytt og endurspegla um leið hæfni nemenda.  

Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008, 25. grein, þar sem fjallað er um 

markmið náms stendur: „Þess skal gætt að námið verði sem heildstæðast, 

en hver grunnskóli ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru kennd 

aðgreind eða samþætt“ (Lög um grunnskóla 2008). Í aðalnámskrá 
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grunnskóla (2013) kemur samþætt nám oft fyrir og hér á eftir verða dregnar 

fram helstu áherslur varðandi slíkt nám. Í kaflanum um námshæfni er fjallað 

um getu nemandans til þess að sækja sér nýja þekkingu og leikni ásamt því 

að hann geti notað þekkingu sína, hugleitt og rökstutt hana (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Einnig á hann að geta samþætt kunnáttu 

sína og færni. Í kaflanum um námsgreinar og námssvið er talað um að leggja 

eigi áherslu á samþættingu þar sem verkefni samfélagsins eru ekki aðgreind 

og einangruð heldur samtvinnuð á mörgum sviðum. Einnig er fjallað um 

samþættingu í kaflanum um kennsluhætti í erlendum tungumálum og bent 

á að tungumálakennslu sé heppilegt að samþætta við aðrar námsgreinar og 

sýndar hugmyndir að verkefnum. Leiklist er sögð geta gegnt lykilhlutverki í 

samþættingu námsgreina og námssviða. Mikilvægt er að samþætta kennslu 

í matreiðslu og næringarfræði. Í upplýsinga- og tæknimennt ætti að vinna 

raunhæf verkefni samþætt sem flestum námsgreinum og námssviðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Einstaklingsmiðun og persónumiðun (Gardner, 1983; Keamy, Nicholas, 

Mahar og Herrick, 2007; Leadbeater, 2008; Tomlinson og Allan, 2000) fela í 

sér fjölbreytta kennsluhætti og fjölbreytt námsframboð. Ein leið til þess að 

auka fjölbreytni í námi er að þróa samþætt verkefni með áherslu á 

upplýsinga- og tæknimennt. Þau skulu skipulögð með samstarfi kennara, 

þvert á greinar, með áherslu á raunhæf verkefni sem þjálfa nemendur í 

tækni, efnisöflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun. Þessar aðferðir styðja við 

fjölbreytni í kennsluháttum og um leið bætir það aðgengi einstaklingsins að 

námi við hæfi (Balanskat, 2013; Gardner, 1983; Karsenti og Fievez, 2013; 

Keamy o.fl., 2007; Leadbeater, 2008; Tomlinson og Allan, 2000). 

3.1.3.1 Skólasöfn 

Í aðalnámskrá grunnskóla þar sem fjallað er um skólasöfn er talað um 

mikilvægi þess að nemendur fái þjálfun í að nota skólasafnið og netið við 

heimildaleit (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar er sagt að 

skólasafnið eigi að vera upplýsingamiðstöð sem á að stuðla að bættri 

menntun nemenda í samstarfi við skólasamfélagið. Þar eiga nemendur að 

geta nýtt sér margvísleg tæki, gögn, bækur, búnað, og þjálfast í notkun 

upplýsingatækni við öflun þekkingar og getað miðlað henni. Með þessari 

vinnu ætti að skapast tækifæri til þess að efla læsi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

International Federation of Library Associations and Institutions (2005) 

tók saman stefnuyfirlýsingu um skólasöfn árið 1999 sem var staðfest af 

Menningarmálastofnun UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) (OECD, 2005). Þar stendur meðal annars um hlutverk 
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skólasafna að þau miðli upplýsingum og hugmyndum sem sé undirstaða 

þess að ná góðum árangri í nútíma þjóðfélagi. Skólasöfnin veita þjónustu við 

nám og við heimildaöflun og útlán á bókum þannig að notendur eiga 

möguleika á að temja sér gagnrýna hugsun og geta verið virkir notendur 

upplýsinga sama hvert form þeirra er. Í áðurnefndri stefnuyfirlýsingu frá 

OECD (2005) um skólasöfn kemur einnig fram að þegar að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar og kennarar vinna saman, ná nemendur betri tökum á 

læsi, námi, lausn vandamála og færni í upplýsinga- og samskiptatækni. Þar 

er einnig bent á að allir aðilar skólasamfélagsins eigi að hafa jafnan aðgang 

að skólasafninu. (OECD, 2005). 

Í skilgreiningum á því hvað helst eigi að einkenna fyrirmyndar 

námsumhverfi 21. aldar segir að þar séu sköpuð skilyrði fyrir virkt 

lærdómsrými þar sem áherslan er á nemandann sem ábyrgan 

aðalstjórnanda eigin náms (Keamy o.fl., 2007; Leadbeater, 2008). Þar segir 

einnig að sem einn af grunnþáttum menntaumbóta eigi persónumiðað nám 

að einkennast af eftirfarandi þáttum: Nemandinn er merkingarmiðjan og 

uppspretta námsins er frá honum komin, notkun upplýsinga og 

samskiptatækni er í öndvegi, nám er ævilangt ferli. Góð samvinna verður að 

ríkja á milli grunnskóla, leikskóla og allra stofnana samfélagsins (Keamy o.fl., 

2007). 

3.2 Náms- og upplýsingaver 

Í náms- og upplýsingaveri Réttarholtsskóla er ekki hefðbundin kennsla 

önnur en sú að 14 kennslustundir eru fyrir tölvukennslu í 8. bekk og 

valgreinar eru kenndar í 9. og 10. bekk. Einnig fer fram einstaklingskennsla 

fyrir börn sem óska eftir því og á því þurfa að halda, sem og kennsla fyrir 

nýbúa. Hér verður gerð nánari grein fyrir hvernig skipulag starfsemi í náms- 

og upplýsingaveri er nú þegar á vordögum 2014 og reifaðar helstu 

fyrirætlanir um nýtt skipulag í samræmi við fræðilegan bakgrunn. 

Hægt er að bóka verið fyrir nemendur til þess að vinna verkefni í tölvum, 

vinna verkefni í spjaldtölvum, búa til veggspjöld og einnig er hægt að óska 

eftir því að kennarar í náms- og upplýsingaveri skipuleggi verkefni í 

samstarfi við greinakennara. Finna þarf leið til þess að kynna starfsemina 

þannig að kennarar sjái að notkun náms- og upplýsingavers geti stutt við 

kennslu hjá þeim og komið á móts við einstaklingsþarfir. Fara þarf yfir 

áherslur, leiðir, reglur og möguleika náms- og upplýsingavers til þess að 

styðja við nám og kennslu og þjóna þannig hlutverki náms- og 

upplýsingavers skólans. Slíkt væri í samræmi við hugmyndir Evans (2001) og 

Fullan (2001) um breytingastjórnun þar sem kennarar fengju tækifæri til 
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þess að koma hugmyndum sínum enn frekar að í formi funda með 

kennurum þar sem þeir koma óskum sínum og þörfum á framfæri.  

Nú þegar eru unnin samþætt verkefni í verinu og stefnt er að því að 

fjölga slíkum verkefnum. Í þeim verkefnum er lögð áhersla á þjálfun 

upplýsinga- og miðlalæsis. Kennarar í náms- og upplýsingaveri gegna 

lykilhlutverki í að koma með tillögur að skipulagi verkefna þar sem 

fjölbreytni í kennsluháttum til þess að mæta grunnþáttum og lykilhæfni á að 

fléttast inn í allt nám nemenda. Í námslýsingum þurfa að koma fram viðmið 

um þekkingu, leikni og hæfni sem nemandinn á að hafa náð að tileinka sér í 

verkefninu. Einnig verður að koma fram hvaða grunnþætti eiga að leggja 

áherslu á. Námsmat verður að vera fjölbreytt og endurspegla hæfni 

nemandans. Nemendur eiga að fá að koma fram með skoðanir sínar og hafa 

áhrif á nám sitt og námsmat.  

Nauðsynlegt er að náms- og starfsáætlun náms- og upplýsingavers verði 

sveigjanleg (Eisner, 2003; Marsh og Willis, 2007), þannig að með skjótum 

hætti sé hægt að bregðast við óskum bæði kennara og nemenda og koma til 

móts við þær (Eisner, 2003; Marsh og Willis, 2007). 

Í náms og upplýsingaveri Réttarholtsskóla er lögð áhersla á að kennarar 

komi þangað með hópa. Er það hugsað sem ein leið til þess að auka 

fjölbreytni í kennslu og námi nemenda. Þar geta nemendur leitað að 

upplýsingum á netinu, unnið verkefni í tölvum og notað til þess 

ritvinnsluforrit, umbrotsforrit eða skjákynningarforrit. Einnig eru önnur 

margmiðlunartæki í boði fyrir nemendur svo sem myndavélar, spjaldtölvur, 

kvikmyndatökuvélar sem og aðgengi að þekkingu starfsmanna versins. 

Einnig er verið að nota vefsíður eins og Skólavefinn til þess að þjálfa 

nemendur í einstökum þáttum námsgreina.  

Í náms- og upplýsingaveri eru öll þau tæki sem notuð eru til þess að efla 

upplýsinga- og miðlalæsi svo sem myndavélar, tölvur, spjaldtölvur, 

margmiðlunarspilarar og helsti hugbúnaður til þess að vinna slíka vinnu. 

Þetta námsumhverfi gerir þá kröfu að skipuleggja þarf kennslu á annan 

máta meðfram hefðbundinni kennslu (Balanskat, 2013; Cole, 2011; Karsenti 

og Fievez, 2013). Þessi tæki bjóða upp á margskonar möguleika, þau eru 

færanleg og tengjast netinu auðveldlega því er hægt er að vinna verkefni á 

færanlegan hátt og í mismunandi samhengi þar sem tækin bjóða upp á nýja 

möguleika í miðlun og miðlalæsi. 

Í stefnu Reykjavíkurborgar til 10 ára kemur fram að nemendur eigi að 

vinna sjálfstætt og í samvinnu og með stuðningi upplýsinga- og 

samskiptatækni (Menntasvið, 2006). Í matstæki um einstaklingsmiðað nám 

þykir eftirsóknarvert að bókasafn sé upplýsingaver með vinnusvæðum og 
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tölvum, góðum bókakosti og öðrum gögnum. Einnig að nemendur vinni 

ýmist einir eða í hópum. Þegar aðstæður eru þannig mælist það á efsta stigi 

eða því fimmta samkvæmt matskvarðanum (Menntasvið, 2005). Í náms- og 

upplýsingaveri Réttarholtsskóla er vinnuumhverfi bæði fyrir hópa og 

einstaklinga. Húsnæði náms- og upplýsingavers er hægt að skipta í fjögur 

rými. Þannig geta margir hópar verið að vinna í náms- og upplýsingaveri í 

senn, sem og einstaklingar. Í stærsta rýminu sem áður hýsti bókasafn eru 22 

borðtölvur, þar fer fram hefðbundin tölvukennsla samkvæmt námskrá. Í 

stóra rýminu miðju er einnig vinnuaðstaða þar sem 16–20 nemendur geta 

setið við fjögur stór hringborð. Í einum hlutanum sem kallaður er raninn, 

vegna lögunar sinnar, því hann er langur og mjór, eru 10 borðtölvur og einn 

sófi. Að lokum er vinnuaðstaða fyrir 10 nemendur í rými sem hægt er að 

loka af, þar er einnig bókasafnið og þrjár borðtölvur.  
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4 Aðferð 

Til þess að fá fram hugmyndir og skoðanir um starfsemi náms- og 

upplýsingavers voru spurningar lagðar fyrir kennara og nemendur 

Réttarholtsskóla (Viðauki A). Mikilvægt er að sem flestir komi að sínum 

skoðunum í þeirri von að hægt sé að taka tillit til þeirra við gerð náms- og 

starfsáætlunar og að þær geti haft áhrif á nám og kennslu í verinu. Í 

kaflanum geri ég grein fyrir þeim aðferðum sem ég notaði við rannsóknina. 

Fyrst er fjallað um tilgang rannsóknarinnar, val á þátttakendum og aðferð, 

síðan er fjallað um gagnaöflun og siðferðileg atriði.  

4.1 Þátttakendur 

Rannsóknin var staðbundin og þátttakendur í rannsókninni voru allir 

nemendur og kennarar í Réttarholtsskóla. Þar sem gera á náms- og 

starfsáætlun fyrir náms- og upplýsingaver í þeim skóla var ákveðið að leggja 

spurningalista fyrir alla nemendur og kennara í skólanum í stað þess að velja 

úrtak úr þýðinu.  

Nemendur í skólanum eru 349 og svöruðu 299 eða 86%. Þar af eru 

stelpur 53% svarenda og strákar 47%. Svörunin var svipuð þegar hlutfallið er 

borið saman á milli árganga. Í 10. bekk eru 135 nemendur og svöruðu 116, 

eða 86%. Í 9. bekk eru 94 nemendur og svöruðu 79, eða 84% og í 8. bekk 

eru 120 nemendur og svöruðu 104, sem eru 87%.  

Kennarar í Réttarholtsskóla eru 29 og svöruðu 27, eða 93%, þar af eru 11 

karlar og svöruðu 10, eða 91% þeirra. Konur eru 18 og svöruðu 17 þeirra 

eða 94%.  

4.2 Mælitæki 

Í rannsókninni voru notaðar megindlegar rannsóknaraðferðir og var stuðst 

við spurningalista. Notaður var fimm þrepa Likert-kvarði sem er raðkvarði. 

Spurt var um kyn hjá kennurum og bekk og kyn hjá nemendum. Þetta var 

gert til að hægt væri að bera saman hugmyndir eftir kynjum, bera saman 

árganga og hugmyndir kennara við hugmyndir nemenda. 

Nemendur svöruðu tveimur tvíkosta spurningum um kyn og bekk, fjórum 

fjölvalsspurningum þar sem notaður var Likert-kvarði, og einni 

röðunarspurningu. Í einni spurningu gátu þau merkt við námskeið sem þau 

vildu sækja og þar voru átta möguleikar, svo sem stuttmyndagerð, 

útvarpsþáttagerð, læra á forrit, læra á tæki og annað, og einn opinn kostur. 

Ein spurning var opin. 
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Kennarar svöruðu 9 spurningum, einni tvíkosta spurningu þar sem spurt 

var um kyn, sex fjölvalsspurningum, merktu við af lista það sem þau vildu 

gera, á listanum voru fjórir möguleikar í boði og einn opinn kostur. Ein 

spurning var opin.  

Á liðinni haustönn var skráð niður hvaða verkefni nemendur unnu í 

kennslustundum í náms- og upplýsingaveri. Á sérstöku skráningarblaði 

skráðu kennarar, námsgrein, hóp og fjölda. Skráningin náði yfir 14 vikur og 

var hægt að panta aðstöðuna í 560 kennslustundir. Ekki var skráð þegar 

nemendur komu einir í verið til þess að fá hjálp eða til að vinna sjálfstætt.  

4.3 Framkvæmd 

Sent var bréf til skólastjóra og á foreldra nemenda til þess að upplýsa þá um 

rannsóknina og fá samþykki þeirra og sá skólastjóri um að senda það 

(Viðauki B). Farið var að ákvæðum persónuverndarlaga, upplýsts samþykkis 

aflað og undirritað samþykki vegna barna undir lögaldri. Þátttakendum var 

gerð grein fyrir því að þeim væri frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á 

hverju stigi hennar kysu þeir það (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, 2000). Óskað var eftir leyfi hjá skólastjóra til þess að 

leggja spurningalista fyrir nemendur í kennslustund. Spurningalistar voru 

lagðir fyrir nemendur í kennslustund, en kennarar svöruðu rafrænt eftir að 

hafa fengið slóð á spurningalista senda í tölvupósti. Skólastjóri sendi 

netkönnun á kennara, þar sem þeir voru beðnir um að samþykkja og svara 

spurningum rafrænt. Notað var spurningalistakerfið FreeOnlineSurveys 

(http://freeonlinesurveys.com). Farið var í kennslustund hjá nemendum, 

rannsóknin kynnt fyrir þeim og óskað eftir þátttöku þeirra. Rannsóknaraðili 

lagði ekki spurningalista fyrir sjálf svo að ekki væri hægt að persónugreina 

hverjir svöruðu og það sama má segja um spurningalista til kennara. Þessi 

ákvörðun var tekin þar sem rannsakandi vinnur á staðnum og þekkir allt 

starfsfólk og nemendur.  

4.4 Tölfræði og úrvinnsla gagna 

Við útreikninga voru notuð forritin Excel og SPSS til að reikna og greina 

niðurstöður úr könnun. Kannað var hvort munur væri á svörum á milli 

stelpna og stráka og notað var t-próf tveggja óháðra úrtaka við þá 

greiningu, sem eru þá hóparnir stelpur og strákar. Einnig voru borin saman 

svör eftir árgöngum. 
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4.5 Siðferðileg atriði 

Það getur orkað tvímælis að rannsóknin er gerð í einum skóla, en þar sem 

verkefnið snýst um að gera náms- og starfsáætlun fyrir nýtt náms- og 

upplýsingaver í þeim skóla var sú ákvörðun tekin að gera hana eingöngu 

þar. Hafa þarf einnig í huga að rannsakandinn er starfsmaður skólans og 

þekkir því starfsmenn og nemendur vel og það getur haft áhrif á 

niðurstöður þar sem hollusta til starfsmannsins getur haft áhrif eða skipt 

máli.  

Í rannsókninni er ekki unnið með viðkvæmar persónuupplýsingar, þar 

sem hún var nafnlaus og svör ekki persónugreinanleg, en haft var samband 

við Persónuvernd og fengnar ráðleggingar þar um fyrirlögn. Haft var 

samband við skólastjóra til þess að fá leyfi, til að leggja spurningalista fyrir 

nemendur í kennslustund og sendi hann bréf til foreldra varðandi hana. Þar 

sem höfundur er einn af kennurum skólans var annar starfsmaður fenginn 

til þess að kynna spurningalistann og leggja hann fyrir nemendur. Skólastjóri 

sendi bréf á kennara og fengu þeir slóð senda í tölvupósti. Sendur var 

tölvupóstur til kennara til að minna á könnunina og segja til um hvenær 

henni lyki. Var það gert með því að senda öllum kennurum tölvupóst og 

þakka þeim sem voru búnir að svara og biðja hina um svara. 
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5 Niðurstöður 

Niðurstöðurnar eru tvískiptar, þar sem annars vegar var leitað eftir 

þekkingu nemenda og kennara á starfsemi náms- og upplýsingavers og hins 

vegar skoðunum þeirra á því hvaða áherslur þeir vilja hafa þar.  

5.1 Skráning á notkun náms- og upplýsingavers á haustönn 

Þegar skráningar eru skoðaðar kemur í ljós að aðstaðan í náms- og 

upplýsingaveri er þannig á haustönn að 69% tímans er ekki nýttur, 25% er 

nýttur til þess að þjálfa nemendur í ákveðnum þáttum námsgreina og 6% er 

nýttur í samþætt margmiðlunarverkefni (Viðauki C). 
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5.2 Svör kennara 

Kennarar voru spurðir að því hvort þeir teldu sig hafa þekkingu á starfsemi 
náms- og upplýsingavers. Í svörum þeirra, sem sjá má á mynd 1, kom fram 
að 63% kennara voru mjög sammála og sammála því að þeir hefðu þekkingu 
á starfseminni, 30% höfðu ekki skoðun og 7% töldu sig ekki hafa þekkingu á 
starfseminni.  

Mynd 1. Þekking kennara á starfsemi náms- og upplýsingavers 

Spurt var hvort starfsemi náms- og upplýsingavers hafi verið kynnt 

nægjanlega og sýnir mynd 2 hvernig svörin dreifðust. Engum fannst það 

hafa verið gert mjög vel, 42% töldu að það hefði verið gert nokkuð vel, 31% 

kennara höfðu ekki skoðun, 23% töldu að það hefði verið gert frekar illa, og 

4% að það hefði verið mjög illa kynnt. Einn kennari svaraði ekki.  

Mynd 2. Kynning á starfsemi náms- og upplýsingavers 
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Spurt var um væntingar kennara til náms- og upplýsingavers. Á mynd 3 

sést að 81% kennara sögðust hafa mjög miklar eða miklar væntingar, 15% 

höfðu ekki skoðun og 4% mjög litlar væntingar.  

Mynd 3. Væntingar kennara til náms- og upplýsingavers 

Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir hygðust nota náms- og 

upplýsingaverið í framtíðinni voru svörin á þann veg að 64% svarenda sögðu 

að þeir ættu eftir að nota náms- og upplýsingaverið mjög og frekar mikið, 

24% höfðu ekki skoðun, 12% svöruðu mjög og frekar lítið, eins og sjá má á 

mynd 4. Tveir kennarar svöruðu ekki.  

Mynd 4. Áætluð notkun á náms- og upplýsingaveri 
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Kennarar voru einnig spurðir hvort þeir teldu að notkun á náms- og 

upplýsingaveri yki fjölbreytni í kennsluaðferðum hjá þeim. Á mynd 5 má sjá 

að 78% kennarar voru mjög sammála og sammála, 18% vissu það ekki, 4% 

töldu það ekki vera og enginn var mjög ósammála því. Kynjaskipting er jöfn 

þegar borin eru saman svör um fjölbreytni í kennsluaðferðum.  

Mynd 5. Fjölbreytni kennsluaðferða við notkun náms- og upplýsingavers 

Spurt var hvort kennarar myndu sækja námskeið og kynningu í náms- og 

upplýsingaveri ef þau væru í boði. Mynd 6 sýnir að 92% töldu að það væri 

frekar líklegt og líklegt, 4% töldu sig ekki vita það og 4% töldu það mjög 

ólíklegt. Einn kennari svaraði ekki spurningunni. Ekki er marktækur munur á 

svörum kynja, kynjaskipting er jöfn.  

Mynd 6. Fyrirhuguð sókn í námskeið hjá náms- og upplýsingaveri 
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Kennarar voru beðnir um að merkja við námskeið sem þeim gæfist 

kostur á að sækja og gátu þeir merkt við fimm möguleika. Flestir merktu við 

að læra á forrit eða 74%. Að læra á tæki svöruðu 68%, 22% vildu fara á 

námskeið í stuttmyndagerð og 19% vildu læra að gera útvarpsþætti. 

Jafnmargar konur vildu læra á tæki og á forrit. Þeir sem merktu við annað 

óskuðu eftir gagnaöflun og úrvinnslu á netinu eins og mynd 7 sýnir. 

Kennurum var gefinn möguleiki á að koma með tillögu að forriti, en enginn 

gerði það. 

Mynd 7. Námskeið sem kennarar hyggjast sækja 

Í opinni spurningu gafst kennurum tækifæri til að koma með ábendingar 

og tillögur um starfsemi náms- og upplýsingarvers. Það gerðu sjö kennarar 

og svör þeirra má sjá óbreytt hér fyrir neðan: 

 Þrátt fyrir að ég nýti mér ekki náms- og upplýsingaverið varðandi 
kennslu, þá hef ég heyrt að kennarar séu mjög ánægðir með það 
starf og þá þjónustu sem það veitir. Þarf sjálf að taka mig á og 
vinna verkefni með nemendum þar sem möguleikar versins eru 
nýttir. Varðandi spurningu 6 þá set ég svar í nr. 2 vegna þess að 
það sem maður sjálfur er ekki að nýta gerir það að verkum að 
heyrnin og eftirtektarsemin er ekki sem best. Ekki það að 
starfsemin hafi verið kynnt nóg.  

 Rými við tölvurnar má vera betra þannig að tveir nemendur geti 
unnið í einu við tölvu. 

 Kennsla á að miðast við nútímann. 
 Verður að vera auðvelt að senda nemendur í náms- og 

upplýsingaver. 
 Óþarfi að hafa skráningu, virkar fráhrindandi. 
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 Alltaf opið og hægt að senda nemendur á staðinn með stuttum 
fyrirvara. 

 Hef heyrt að það sé ekki búið að kynna það nægjanlega. 
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5.3 Svör nemenda 

Nemendur voru spurðir um þekkingu þeirra á starfsemi náms- og 

upplýsingavers. Í svörum þeirra á mynd 8 kom fram að meirihluti nemenda 

var mjög sammála eða frekar sammála því að þeir hefðu þekkingu á 

starfseminni, eða 74% áttundubekkinga, 72% níundubekkinga og 58% 

tíundubekkinga. Þeir sem svöruðu að þeir hefðu ekki skoðun voru 17% 

áttundubekkinga, 14% níundubekkinga og 28% tíundubekkinga. Svör þeirra 

sem voru mjög ósammála og ósammála eru 9% áttundubekkinga, 14% 

níundubekkinga og 14% tíundubekkinga. 

Mynd 8. Þekking nemenda á starfsemi í náms- og upplýsingaveri 

Nemendur voru spurðir hvort þeir myndu nota náms- og upplýsingaverið 

í námi sínu. Forsenda spurningarinnar byggðist á reynslu þeirra og kynningu 

sem þeir fengu á verinu haustið 2013. Á mynd 9 má sjá að helmingur 

nemenda eða 50% í áttunda bekk töldu sig eiga eftir að nota náms- og 

upplýsingaverið mjög mikið og mikið, 29% höfðu ekki skoðun og 21% töldu 

sig myndu nota það lítið eða mjög lítið. Í níunda bekk töldu 38% sig myndu 

nota náms- og upplýsingaverið mikið og mjög mikið, 35% höfðu ekki 

skoðun, 27% töldu að þeir ættu eftir að nota það lítið eða mjög lítið. 36% 

tíundubekkinga töldu sig myndu nota náms- og upplýsingaverið mjög mikið 

og mikið, 34% höfðu ekki skoðun, og 30% sögðust eiga eftir að nota það lítið 

eða mjög lítið.  
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Mynd 9. Fyrirhuguð notkun náms- og upplýsingavers 

Nemendur voru spurðir hvort þeir teldu að náms- og upplýsingaver gæti 

aukið fjölbreytni í námi þeirra. Á mynd 10 sést að meirihluti nemenda var 

mjög sammála og sammála því að náms- og upplýsingaver yki fjölbreytni í 

námi eða 61% tíundubekkinga, 71% níundubekkinga og 60% 

áttundubekkinga. Þeir sem höfðu ekki skoðun voru 37% tíundubekkinga, 

25% níundubekkinga og 33% áttundubekkinga. Þeir sem voru ósammála 

eða mjög ósammála voru 2% tíundubekkinga, 4% níundubekkinga og 7% 

áttundubekkinga.  

Mynd 10. Líkindi á að náms- og upplýsingaver auki fjölbreytni í námi 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir myndu fara á námskeið í náms- 

og upplýsingaveri svöruðu 35% að það væri mjög líklegt og frekar líklegt, 

36% töldu sig ekki vita það, 18% fannst það frekar ólíklegt og 11% töldu það 

mjög ólíklegt. Ekki var marktækur munur á milli kynja eða eftir bekkjum. 

Mynd 11. Fyrirhuguð sókn á námskeið í náms- og upplýsingaveri 

Nemendur voru beðnir um að merkja við þau fjögur atriði sem þeir gera 

oftast í náms- og upplýsingaveri og raða þeim eftir vægi þar sem 1 merkir 

það sem þau gera oftast og fjórir það sem þau gera sjaldnast.  

Eins og sjá má í töflu 2 settu strákar í 1. sæti að vinna heimanám eða 

44% stráka, í 2. sæti settu flestir að vinna verkefni í tölvum í 

kennslustundum eða 23%. Í 3. sæti settu flestir að spila leiki í tölvum eða 

19% stráka og í 4. sæti var Facebook.  
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Tafla 2. Viðfangsefni í náms- og upplýsingaveri hjá strákum 

 

1. sæti 
N (%) 

2. sæti 
N (%) 

3. sæti 
N (%) 

4. sæti 
N (%) 

Vinn heimanám 61 (44% 17 (12%) 16 (11%) 15 (11%) 

Vinna verkefni í tölvum í 
kennslustundum 

33 (24%) 32 (23%) 15 (11%) 12 (9%) 

Spila leiki í tölvum 13 (9%) 19 (14%) 27 (19%) 20 (14%) 

Fer á Facebook 11 (8%) 29 (21%) 22(16%) 25 (18%) 

Fæ lánaða spjaldtölvu 2 (1%) 5 (4%) 10 (7%) 7 (5%) 

Sem tónlist í tölvu 2 (1%) 4 (3%) 1 (1%) 8 (6%) 

Tefli 7 (5%) 10 (7%) 14 (10%) 7 (5%) 

Spila á spil 0 (0%) 3 (2%) 2 (1%) 6 (4%) 

Les blöð 1 (1%) 3 (2%) 12 (9%) 10 (7%) 

Les bækur 0 (0%) 1 (1%) 4 (3%) 11 (8%) 

Fæ lánaðar bækur 0 (0%) 5 (4%) 6 (4%) 3 (2%) 

Fæ aðstoð við námið 1 (1%) 1 (1%) 3 (2%) 9 (6%) 
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Svör stelpnanna eru mjög svipuð svörum strákanna og röðin er sú sama 

eins og sjá má í töflu 3. Stelpur settu í 1. sæti að vinna heimanám eða 43% 

stelpna. Í 2. sæti setja flestar þeirra að vinna verkefni í tölvum í 

kennslustund, eða 38% þeirra. Í 3. sæti settu flestar að spila leiki í tölvum 

eða 16% stelpna og í 4. sæti er Facebook, en þar velja 20% stelpna þann 

valkost.  

Tafla 3. Viðfangsefni í náms- og upplýsingaveri hjá stelpum 

 
1. sæti 
N (%) 

2. sæti 
N (%) 

3. sæti 
N (%) 

4. sæti 
N (%) 

Vinn heimanám 68 (43%) 24 (15%) 20 (13%) 16 (10%) 

Vinna verkefni í tölvum í 
kennslustundum 

57 (36%) 61 (38%) 10 (6%) 10 (6%) 

Spila leiki í tölvum 1 (1%) 5 (3%) 26 (16%) 19 (12%) 

Fer á Facebook 22 (14%) 35 (22%) 23 (14%) 32 (20%) 

Fæ lánaða spjaldtölvu 2 (1%) 5 (3%) 11(7%) 8 (5%) 

Sem tónlist í tölvu 0 (0%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 

Tefli 1 (1%) 3 (2%) 7 (4%) 3 (2%) 

Spila á spil 1 (1%) 1 (1%) 7 (4%) 4 (3%) 

Les blöð 3 (2%) 8 (5%) 19 (12%) 20 (13%) 

Les bækur 0 (0%) 4 (3%) 5 (3%) 13 (8%) 

Fæ lánaðar bækur 1 (1%) 10 (6%) 20 (13%) 14 (9%) 

Fæ aðstoð við námið 3 (2%) 3 (2%) 7 (4%) 15 (9%) 
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Nemendur voru beðnir um að merkja við þau námskeið, sem þeir vildu 

sækja væru þau í boði, og gátu merkt við níu námskeið. Eins og sjá má á 

töflu 4 velja flestir stuttmyndagerð eða 38% stelpna og 36% stráka, í öðru 

sæti velja 53% stelpna stærðfræðinámskeið og strákar velja annað. Í þriðja 

sæti velja stelpur íslenskunámskeið og strákar velja stærðfræðinámskeið.  

Tafla 4. Námskeið sem nemendur vilja sækja 

 

Strákur 
N (%) 

Stelpa 
N (%) 

Stuttmyndagerð 50 (36%) 60 (38%) 

Útvarpsþáttagerð 15 (11%) 16 (10%) 

Stærðfræðinámskeið 23 (16%) 53 (33%) 

Íslenskunámskeið 13 (9%) 27 (17%) 

Vinna með heimildir 9 (6%) 15 (9%) 

Læra að tefla 14 (10%) 10 (6%) 

Læra að spila 19 (14%) 8 (5%) 

Læra á forrit, ef svo er, þá hvaða forrit? 22 (16%) 21 (13%) 

Annað 31 (22%) 24 (15%) 
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6 Umræður og ályktanir 

Þegar ákveðið var að sameina tölvustofu, námsver og skólasafn í náms- og 

upplýsingaver var ljóst að þá myndu opnast tækifæri til þess að skipuleggja 

starfsemina á nýjan og fjölbreyttan máta. Til að svo mætti verða yrði 

nauðsynlegt að búa til náms- og starfsáætlun og þróa skipulag fyrir náms- 

og upplýsingaver. Við gerð náms- og starfsáætlunar í náms- og 

upplýsingaveri þyrfti að taka tillit til aðalnámskrár grunnskóla, 

stefnumörkunar sveitarfélagsins og þeirrar stefnu sem skólinn hefur markað 

sér í skólanámskrá. Í samræmi við kenningar um breytingastjórnun (Evans, 

2001; Fullan, 2001) og lýðræði (Dewey, 2000a, 2000b), þar sem fram kemur 

að eigi breytingaferlið að ná fram að ganga sé nauðsynlegt að allir, sem þar 

taka þátt, fái tækifæri til þess koma skoðunum sínum á framfæri, var 

ákveðið að gera skoðanakönnun meðal kennara og nemenda. Hér verður 

gerð grein fyrir helstu niðurstöðum og dregnar ályktanir af þeim. 

Niðurstöðurnar verða einnig settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn 

verksins. 

Samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar var ekki nægjanlega vel 

staðið að kynningu á starfsemi náms- og upplýsingavers haustið 2013. 

Meirihluti kennara telur að starfsemin hafi ekki verið nægjanlega kynnt og 

engum fannst mjög vel staðið að kynningunni. Ef taka á mið af þessum 

niðurstöðum er nauðsynlegt að skoða hvernig hægt er að bæta úr kynningu 

á verinu og með hvaða hætti fá megi kennara og nemendur til samstarfs um 

þá kynningu. Ljóst er að til stendur að innleiða ný vinnubrögð og samkvæmt 

Fullan (2001) og Evans (2001) er mikilvægt að allir gangi í takt, að þeim sé 

ljóst til hvers er ætlast af þeim og í hverju breytingarnar eru fólgnar. 

Upplýsingastreymið þarf að vera betra þannig að allir kennarar hafi 

þekkingu á því hvað náms- og upplýsingaver hefur upp á að bjóða og viti til 

hvers er ætlast af þeim. Þar gegnir kynningin lykilhlutverki.  

Rúmlega helmingur kennara telur sig þó þekkja starfsemi náms- og 

upplýsingavers sem bendir til þess að kennararnir hafi kynnt sér starfsemina 

sjálfir með því að koma í verið eða haft af því spurnir. Upplýsingar um verið 

geta borist kennurum eftir ýmsum leiðum. Æskilegt væri að fá kennara og 

nemendur til samstarfs um skipulag og útfærslu verkefna og fá fram tillögur 

frá þeim sem endurskoðaðar yrðu reglulega þegar starfinu vindur fram. 

Það var misjafnt eftir árgöngum hvort nemendur töldu sig þekkja 

starfsemi náms- og upplýsingavers, því meirihluti áttundubekkinga og 

níundubekkinga töldu sig þekkja starfsemi versins vel en það sama átti ekki 

við um nema rétt helming tíundubekkinga. Líklega má útskýra þennan mun 
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með því að áttundubekkingar eru í tölvukennslu einu sinni í viku og 

níundibekkur var í stóru verkefni á haustönn. Ein leið til þess að auka 

þekkingu nemenda á starfseminni væri sú að fjölga samþættum verkefnum 

og stækka umfang þeirra, leggja fram verkefni sem kalla á eins mikinn 

tæknibúnað og hugbúnað og kostur er í samræmi við áherslur um fjölbreytt 

nám. Skilgreining á virku lærdómsrými (Keamy o.fl., 2007; Leadbeater, 

2008) yrði höfð til hliðsjónar. 

Það verður að teljast jákvætt að langflestir kennarar hafa mjög miklar 

væntingar til náms- og upplýsingaversins, sem er í samræmi við þær 

niðurstöður að meirihluti þeirra ætlar að nota það í framtíðinni. Þessar 

niðurstöður endurspegla jákvæð viðhorf til versins og benda til að það verði 

meira notað í framtíðinni. 

Notkun nemenda og kennara á líklega eftir að aukast, því að í 

niðurstöðum kemur fram að mikill meirihluti kennara og helmingur 

nemenda ætlar sér að nota aðstöðuna í framtíðinni. Við námskrárgerðina er 

því mikilvægt að taka mið af þessum niðurstöðum og hafa námsframboð, 

tækjakost og aðstöðuna sem fjölbreyttasta. Byggja þarf á hugmyndum um 

virkt lærdómsrými (Keamy o.fl., 2007; Leadbeater, 2008) og persónumiðað 

nám sem reynir á sem flesta þætti. Í lærdómsrýminu á nemandinn að vera í 

öndvegi, uppspretta náms kemur frá honum og notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni er í forgrunni (Keamy o.fl., 2007). 

Jákvætt verður að teljast að mikill meirihluti kennara telur að náms- og 

upplýsingaver geti aukið fjölbreytni kennsluaðferða þeirra. Þessar 

niðurstöður eru í takt við það að mikill meirihluti kennara vill sækja 

námskeið. Báðar þessar niðurstöður benda eindregið til þess að meirihluti 

kennara sé fylgjandi breyttum áherslum hvað varðar starfshætti og vill auka 

fjölbreytni í námi nemenda.  

Niðurstöðurnar eru afgerandi og því tel ég að vert væri að skoða þessi 

viðhorf í stærra samhengi í skólakerfinu hér á Íslandi. Niðurstöðurnar gefa 

til kynna að kennarar séu hlynntir breytingum á starfsháttum sínum og vilji 

taka tækninýjungar í þjónustu sína. Þetta gefur tilefni til þess að skipuleggja 

greinargóðar kynningar á nýjungum, svo sem tækjum og hugbúnaði, með 

áherslu á hvernig breyta þurfi náms- og kennsluháttum svo að 

tækninýjungarnar nýtist sem best. Samkvæmt þessu hljóta kennarar að telja 

sig hafa hag af breytingunum og samræmist það hugmyndum Fullan (2001) 

og Evans (2001) um að kennarar séu ekki líklegir til þess að taka þátt í 

breytingum nema að þeir sjái að þær hafi áhrif á skólastarf og séu 

nemendum og starfinu til hagsbóta. Sömuleiðis telur mikill meirihluti 

nemenda að náms- og upplýsingaver geti aukið fjölbreytni í námi þeirra. Að 
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þessu samanlögðu ætti að vera grundvöllur fyrir því að fylgja verkefninu vel 

eftir með ítarlegri kynningu á starfsemi náms- og upplýsingaversins.  

Athygli vekur hversu margir kennarar vilja læra á forrit og tæki. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna (Balanskat, 

2013; Karsenti og Fievez, 2013) þar sem kennarar lýsa miklum vilja til þess 

að læra á tæki og fá til þess tíma. Þessar niðurstöður benda til þess að 

grundvöllur sé fyrir þessari breytingu í skólastarfinu og kennarar sjái sér hag 

í þeim (Evans, 2001; Fullan, 2001). 

Þessu er á annan veg farið hjá nemendum því rétt rúmlega þriðjungur 

þeirra telur líklegt að þeir myndu sækja námskeið væru þau í boði. Þær 

niðurstöður benda til þess að að finna þurfi nýjar leiðir til þess að kynna 

tækjakost og hugbúnað og möguleika þeirra eins vel fyrir nemendum og 

kostur er. Einnig má skipuleggja tíma í náms- og upplýsingaveri þar sem 

nemendur sjá um að kynna hugbúnað og tæki sem þeir eru að vinna með og 

tengjast áhugasviðum þeirra. Hægt væri að hafa hugmyndakassa þar sem 

nemendur geta komið með óskir um hugbúnað og námskeið sem þeir vilja 

sækja í samræmi við kenningar um lýðræði í skólastarfi (Dewey, 2000a, 

2000b). 

Þegar skoðað er hvaða námskeið nemendur vildu sækja er athyglisvert 

að stuttmyndagerð er þar vinsælust, en hún er nú þegar ein af valgreinum 

skólans. Að nemendur skuli setja í fyrsta sæti námsþátt sem þeir geta valið á 

hverju ári bendir til þess að skoða þurfi hvort valgreinin ætti að vera styttri 

eða viðfangsefnið einnig í boði á styttri námskeiðum en greinin er heilsárs 

valgrein og hefð fyrir stuttmyndagerð í skólanum. Í öðru sæti er stærðfræði 

hjá báðum kynjum. Slíkt námskeið krefst lítillar notkunar á þeim tækjum og 

hugbúnaði sem náms- og upplýsingaver hefur upp á að bjóða. Ein leið gæti 

þó verið að bjóða uppá stærðfræðitíma með áherslu á stærðfræðileiki í 

tölvum, þar sem nemendur auka þekkingu og færni sína með 

stærðfræðileikjum. Í þriðja sæti setja stúlkur íslensku og til þess að koma til 

móts við þær óskir væri hægt að finna hugbúnað sem eykur fjölbreytni með 

áherslu á nýja nálgun. Bæði námskeiðin stærðfræði og íslenska eru gagnleg 

og má gera ráð fyrir að hagkvæmni hafi ráðið vali nemenda þar sem meiri 

þjálfun og aukin þekking í þessum námsgreinum reiknast þeim til hagsbóta 

hvað varða einkunnir, valið er annað hvort einkunnamiðað eða áhugi 

nemenda mikill á þessum námsgreinum.  

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar og ályktanir dregnar af þeim er 

ljóst að í námskrá þarf að leggja áherslu á að nemendur og kennarar geti 

haft meiri áhrif á starfsemina en svörin gefa til kynna. Í samræmi við 

hugmyndir um breytingastjórnun (Evans, 2001; Fullan, 2001) tel ég 
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nauðsynlegt að hafa reglulega fundi með kennurum þar sem rætt væri um 

kennsluaðferðir og þá tæknimöguleika sem aukið geti fjölbreytni þeirra í 

kennslu. Einnig tel ég nauðsynlegt að hafa samráð við nemendur og fá fram 

hugmyndir þeirra um hvað þau telja að geti stuðlað að fjölbreytni í námi 

þeirra. Það er hægt að gera með því að hafa samstarf við nemendaráð 

hverju sinni og fá fram hugmyndir hjá fulltrúum þess um mögulegar leiðir 

hverju sinni. Einnig væri hægt að gera skoðanakönnun meðal nemenda 

tvisvar á vetri.  

Þar sem mikill vilji er bæði hjá kennurum og nemendum til að bæta við 

sig þekkingu og færni með því að sækja námskeið tel ég nauðsynlegt að 

fjölga námskeiðum og hafa tímamörk sveigjanleg. Þannig væri náms- og 

upplýsingaver betur nýtt námi og starfi til hagsbóta, þar sem áherslan er á 

upplýsinga- og miðlalæsi með einstaklings- og persónumiðun, sköpun og 

lýðræði að leiðarljósi. Starfsemin þarf einnig að vera sveigjanleg þannig að 

með skjótum hætti sé hægt að bregðast við óskum bæði kennara og 

nemenda og koma til móts við þarfir þeirra.  
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7 Náms- og starfsáætlun 

Hér verður gerð grein fyrir því hvernig starfsemi náms- og upplýsingavers er 

nú háttað; gerð verður grein fyrir aðgengi og skipulagi náms og vinnu. Síðan 

verður gerð grein fyrir náms- og starfsáætlun fyrir næsta ár. 

Vorið 2013 var tekin ákvörðun um að sameina námsver, tölvustofu og 

skólasafn í Réttarholtsskóla í stóru rými sem áður hýsti skólasafn og var það 

nefnt náms- og upplýsingaver. Í námsveri fór áður fram einstaklingsaðstoð 

fyrir nemendur sem þurftu sértæka aðstoð og nemendur sem þurftu aðstoð 

við prófatöku. Þar var einnig haldið utan um öll mál og samskipti sem 

tengdust nemendum námsversins. Í tölvustofu var tölvukennsla 14 

kennslustundir á viku, á öðrum tímum gátu kennarar nýtt sér stofuna fyrir 

nemendur. Skólasafnið var eingöngu útlánasafn með þremur vinnuborðum, 

einnig voru 10 tölvur eingöngu ætlaðar til verkefnavinnu fyrir nemendur. 

Haustið 2013, áður en skólastarf hófst, var farið í breytingar á húsnæðinu á 

þann hátt að færanlegir milliveggir voru færðir til. Mesta breytingin var sú 

að talsverðu magni af gömlum úrsérgengnum bókum og úreltum 

kennslugögnum var fargað og rýrnaði talsvert bókakostur, sem var þá hægt 

að færa í annað rými. Tveir starfsmenn sem áður kenndu upplýsingatækni 

og sérkennslu fluttu starfsemina í náms- og upplýsingaverið. Ráðinn var nýr 

starfskraftur, allir starfsmennirnir eru í fullu starfi og halda þeir utan um þau 

störf sem áður tengdust námsveri, tölvukennslu og skólasafni. 

Hugmyndafræðin á bak við sameininguna var að auka fjölbreytni í 

starfsháttum og kennslu með sérstakri áherslu á upplýsinga- og miðlalæsi 

og einnig að leggja áherslu á að auka fjölbreytni í kennslu og auka áhrif 

nemenda á nám sitt.  

Húsnæði náms- og upplýsingavers verður hægt að skipta upp í fjóra 

hluta. Í hluta eitt og stærsta rýminu eru 22 borðtölvur, hluti tvö er einnig í 

stærsta rýminu miðju og þar er vinnuaðstaða fyrir 16–20 nemendur við 

fjögur hringborð. Í hluta þrjú, sem er langt og mjótt rými og kallað „raninn“ 

eru 10 borðtölvur og einn sófi. Í hluta 4 er vinnuaðstaða fyrir 10 nemendur 

og þar eru einnig bækur skólasafnsins; hægt er að loka þeim hluta af og þar 

eru 3 borðtölvur. Þannig geta margir hópar og einstaklingar verið að vinna í 

náms- og upplýsingaveri í senn. Við sameininguna í náms- og upplýsingaver 

var hægt að fá lánað á einum stað bækur, tæki og kennslugögn og fá 

tæknilega aðstoð, aðgang að þráðlausu neti, aðstöðu til þess að kenna og 

námsaðstöðu fyrir nemendur, sem og aðstoð við margvísleg verkefni í 

margmiðlun.  
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Fyrstu vikur skólaársins var farið hægt af stað hvað varðar kennsluna, því 

megin áherslan var á breytingu á rýminu og skipulag. Byrjað var á 

tölvukennslu fyrir áttunda bekk, stuttmyndagerð og ljósmyndun fyrir 

níundabekk og tíundabekk. Fljótt var ljóst að ásóknin var mest frá kl. 9:50 til 

13:15 þannig að ekki var hægt að taka á móti öllum sem vildu koma á þeim 

tíma. Gerð voru skráningarblöð fyrir náms- og upplýsingaverið, þar sem 

kennarar gátu pantað aðstöðuna og komið þangað með nemendur sem 

gátu unnið þar verkefni í tölvum. Þetta voru aðallega verkefni sem 

skipulögð voru með stuttum fyrirvara. Á skráningarblöðin þurfti að skrá 

hóp, námsgrein, viðfangsefni og viðeigandi tækjabúnað. Skráningarblöðin 

voru kynnt fyrir kennurum á kennarafundi undir liðnum önnur mál um leið 

var farið í stuttu máli yfir alla starfsemi versins og kennarar hvattir til að 

nýta sér það sem þá var í boði. Náms- og starfsáætlun tekur mið af könnun 

sem lögð var fyrir kennara og nemendur, aðalnámskrá grunnskóla og 

fræðilegum bakgrunni sem gerð er grein fyrir í verkefninu.  

7.1 Starfsáætlun 

Í náms- og upplýsingaveri verður unnið með upplýsinga- og miðlalæsi sem 

þverfaglegt námssvið. Unnið verður með raunveruleg verkefni sem tengjast 

flestum námsgreinum. Áhersla verður á að kynna og nota tæknibúnað sem 

náms- og upplýsingaver hefur upp á að bjóða og kynna möguleika versins til 

samstarfs, sem samstarfstól og námstækifæri á netinu. Kynntar verða fyrir 

nemendum og kennurum aðferðir við úrvinnslu, sköpun og miðlun tengda 

námsgreinum eða þverfaglegum verkefnum.  

Náms- og upplýsingaver gegnir lykilhlutverki í því að stuðla að 

upplýsinga- og tæknilæsi, ýtir undir og styður við fjölbreytta kennsluhætti. 

Með fjölbreytni í kennsluháttum og aðgengi að fjölbreytilegum tækjabúnaði 

er bætt aðgengi allra nemenda að námi sem hentar hverjum nemanda fyrir 

sig. Með því að auka aðgengi nemenda að fjölbreyttum tæknibúnaði er 

þeim gert kleift að auka færni sína á notkun búnaðarins og að þekkja 

möguleika hans.  

Í náms- og upplýsingaveri verður lögð áhersla á samvinnu kennara þvert 

á greinar til þess að efla upplýsinga- og miðlalæsi með nemendum, í takt við 

öra þróun á því sviði. Verður það meðal annars gert með þverfaglegum 

verkefnum sem unnin verða í hverjum árgangi, þar sem kennarar ákveða 

viðfangsefni eða þema og setja fram skýr matsviðmið, en nemendur ákveða 

úrvinnslu og skil. 

Í náms- og upplýsingaveri verður lögð áhersla á lýðræði, samvinnunám, 

einstaklingsmiðun, persónumiðun, fjölgreind og samþættingu námsgreina. 
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Nemendur geta unnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra. Verkefnin verða 

skipulögð í samráði við kennara faggreina og nemendur tengjast þannig 

eigin námi og annarra. Nálgun er önnur en í hefðbundinni kennslustund því 

nemendur ákveða hvernig þeir nálgast viðfangsefnið og hvernig þeir skila 

úrlausn. Þeir geta t.d. búið til stuttmynd, eða útvarpsþátt, í stað þess að 

skrifa samantekt eða ritgerð.  

Í náms- og upplýsingaveri verður hægt að fá lánaðan ýmsan stafrænan 

tæknibúnað á borð við spjaldtölvur, myndavélar, kvikmyndatökuvélar, 

borðtölvur, hljóðupptökutæki og fleira. Í náms- og upplýsingaveri verður 

hægt að fá lánaðan ýmsan búnað, sem hér var nefndur: myndavélar, 

tökuvélar, upptökutæki, spjaldtölvur og fartölvur og þar má nýta 

litaprentara og fleira. Einn kennari náms- og upplýsingavers heldur utan um 

allan tæknibúnað skólans. Náms- og upplýsingaver heldur úti síðu á 

Facebook, þar sem skrifaðar verða fréttir af helstu viðburðum, starfseminni 

og birtar verða myndir af verkefnum nemenda (Viðauki D).  

7.2 Kennsluhættir 

Í náms- og upplýsingaveri verður lögð áhersla á einstaklingsmiðun og 

persónumiðun náms. Starfið mun taka mið af því að nemendur eru af 

margbreytilegum uppruna, hafa mismunandi reynslu, búa yfir misjafnri 

leikni, þekkingu og þroska. Mæta þarf ólíkum þörfum, getu, námsstílum og 

áhuga nemenda. Kennsluaðferðir verða fjölbreyttar þar sem áhersla er á 

samvinnunám.  

7.3 Hlutverk starfsmanna og tímaskipulag 

Í náms- og upplýsingaveri vinna þrír kennarar í fullu starfi. Starfssvið þeirra 

verður fjölbreytt og vinna þeir náið saman. Starfsvið þeirra verður þó 

sérhæft, þannig sér einn um tölvubúnaðinn í skólanum, innkaup, aðstoðar 

aðra starfsmenn og kennir nemendum á tölvur. Hinir tveir sjá um 

einstaklingskennslu, í samráði við nemendur, umsjónarkennara og 

faggreinakennara. Þeir sjá um prófanir á lestri og á íslenskuþekkingu 

nemenda með íslensku sem annað mál, og eru kennurum og nemendum til 

aðstoðar við gerð einstaklingsáætlana. Einn kennari situr í 

nemendaverndarráði skólans. Saman sjá starfsmennirnir þrír um bókakost 

skólans og útlán. Hægt verður að óska eftir aðstoð kennara við verkefnin 

sem unnin eru á staðnum og fer það eftir því hver er laus hverju sinni, hver 

bregst við þeim óskum.  

Fastir tímar verða í náms- og upplýsingaveri fyrir tölvukennslu fyrir 8. 

bekk, einstaklingsaðstoð, ljósmyndaval og stuttmyndaval. Ljósmyndaval 
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verður 2 kennslustundir á viku hálfan veturinn en stuttmyndaval verður 2 

kennslustundir á viku allan veturinn fyrir 9. og 10. bekk.  

Kennarar þurfa að panta tíma í náms- og upplýsingaveri (Viðauki E). Við 
pöntun þarf að taka fram fjölda nemenda, tímaskipulag, hvaða búnað þarf 
að nota, hverskonar verkefni ætlunin er að vinna og hvort njóta þurfi 
aðstoðar frá kennurum náms- og upplýsingavers við skipulagningu og 
námsmat.  

7.4 Samstarf 

Starfsemi náms- og upplýsingavers verður kynnt kennurum í byrjun skólaárs 

2014 í samráði við skólastjóra. Þar verður farið yfir starfsemina, skipulag og 

áherslur. Því verður lýst hvernig kennarar bóka aðstöðuna og lögð áhersla á 

að mikilvægt sé að samstarf sé gott á milli kennara. Kynnt verða námskeið 

og stuðningur við bæði kennara og nemendur. Mikilvægt verður að 

kennarar átti sig á því að í náms- og upplýsingaveri verður skipulag sem þarf 

að fara eftir til þess að nýtingin verði sem best. Áhersla verður á fjölbreytta 

kennsluhætti og lýðræði í víðum skilningi, þar sem nemendur og kennarar 

geta haft áhrif á hvernig starfseminni verður háttað. Búin verður til handbók 

um náms- og upplýsingaver og verður hún aðgengileg á netinu. 

7.5 Starfsemi 

Nemendur verða velkomnir í náms- og upplýsingaverið þegar þeir eru ekki í 

skipulögðum kennslustundum. Þegar þeir vilja eða þurfa að nota tölvur 

verða þeir að fá leyfi hjá kennara í náms- og upplýsingaverinu ef kennsla er í 

verinu. Náms- og upplýsingaver verður opið í frímínútum og hádegishléi og 

þá geta nemendur lesið blöð og bækur, spilað, teflt, lært, farið í tölvur og 

prentað út verkefni. Nemendur geta fengið aðstoð við einstök verkefni ef 

þeir óska eftir því. Þeir verða að biðja kennara um aðstoðina en hún getur 

snúist um lausn á verkefnum, hjálp við að skilja þætti í námsefni og/eða 

aðstoð við tæknibúnað og hugbúnað.  

Í náms- og upplýsingaveri verða bækur og blöð til útláns. Nemendur fá 

að koma með óskir um kaup á nýjum bókum og blöðum, þeir skrifa óskir 

sínar á blað og skila því til kennara. Reynt verður að koma til móts við þær 

óskir þar sem áhersla er á að nemendur lesi bækur sér til gagns og ánægju. 

Haldið verður upp á dag íslenskrar tungu, stærðfræðinnar, mannréttinda og 

fjölmenningar, með því að gera þá daga sýnilegri í starfi náms- og 

upplýsingavers og vera með dagskrá tengda þeim. Einnig verður 

faggreinakennurum boðið upp á samstarf óski þeir eftir því í tengslum við 

þessa daga. 
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7.5.1 Útlán á tækjum 

Skólinn á bekkjarsett af spjaldtölvum, nokkrar fartölvur, upptökutæki, 

tökuvélar og myndavélar sem kennarar og nemendur geta fengið 

tímabundið til þess að vinna verkefni. Skila þarf búnaðinum í lok dags nema 

sérstaklega sé samið um annað. 

7.5.2 Afþreying 

Nemendur geta komið í náms- og upplýsingaver og teflt, spilað á spil, lesið 

og farið í tölvur. Fáeina daga skólaársins verða líka haldin tafl- og spilamót 

skipulögð af kennurum í náms- og upplýsingaveri. Nemendur skrá sig til 

þátttöku og fá upplýsingar um skipulag og tímamörk. Mótin verða í 

hádegishléi, sem er ekki nema 30 mínútur, og standa því yfir nokkra daga. 

Skipulag fer eftir fjölda þátttakenda. 

Einn mánuður verður valinn fyrir kvikmyndasýningar í náms- og 

upplýsingaveri, myndir verða valdar af nemendum og kennurum. Sýnt 

verður úr myndum og stundum verður öll myndin sýnd og getur það tekið 

nokkra daga. Hádegishlé verður notað til þess að sýna myndirnar. 

7.5.3 Gestir 

Tvisvar á vetri verða fengnir gestir til þess að lesa upp úr bókum sínum fyrir 

nemendur. Einnig verður haft samband við sérfræðinga og foreldra til þess 

að koma og halda fyrirlestra fyrir nemendur og starfsmenn í tengslum við 

verkefnavinnu. 

7.5.4 Opnir tímar 

Skipulagðir verða opnir tímar fyrir nemendur sem óska eftir því í íslensku og 

stærðfræði; nemendur geta skráð sig í tíma og fengið aðstoð við námið. 

Sérstök verkefni verða fyrir bráðgera nemendur. Tímarnir eru á sama tíma 

og kennsla er í námsgreinunum. Einnig geta nemendur fengið aðstoð við 

frágang á verkefnum eins og ritgerðum, bókaskýrslum, bæklingum, 

veggspjöldum og stuttmyndum.  

7.5.5 Námskeið fyrir kennara 

Kennarar í náms- og upplýsingaveri búa yfir mikilli reynslu í að kenna á og 

nota tæknibúnað. Kennurum verður boðið uppá námskeið í 

stuttmyndagerð, útvarpsþáttagerð og í notkun spjaldtölva, áhersla verður á 

að kenna notkun hugbúnaðar. Kennarar geta komið með séróskir um 
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námskeið og einnig fengið aðstoð við útfærslu verkefna. Námskeiðin verða 

á þeim dögum sem eru fráteknir fyrir viðveru kennara. 

7.6 Námsáætlun 

Í námsáætlun fyrir náms- og upplýsingaver koma fram lýsingar á þeim 

námskeiðum sem unnin verða í samstarfi við kennara og nemendur skólans. 

Náms- og upplýsingaver verður opið á meðan kennsla er í skólanum. 

Mikilvægt er að allir geri sér grein fyrir að skipuleggja þarf tímana í náms- og 

upplýsingaveri, þar sem starfsemin verður mjög fjölbreytt og oft mikil ásókn 

í að nýta sér aðstöðuna þar. Undirbúa þarf starfsemina og gæta þess að ekki 

komi til árekstra á milli hópa og að nýtingin verði sem best 

7.6.1 Námskeiðslýsingar 

Í náms- og upplýsingaveri verður boðið upp á margar leiðir í vinnu með 

nemendum til þess að auka fjölbreytni í námi nemenda. Hægt verður að 

fara margar leiðir sem verður útfært nánar þegar ákveðið verður hvaða 

námsgreinar á að kenna og hversu stór verkefnin verða. Dæmi um slík 

verkefni eru lokaverkefni í 10. bekk (Viðauki F) og samþætt verkefni. 

Nemendur og kennarar geta fengið aðstoð og leiðbeiningar hvað varðar 

notkun forrita og tækja. Auðvelt verður að aðlaga námslýsingar að öllum 

námsgreinunum. Áhersla verður á að nemendur fái tækifæri til þess að nýta 

sér skapandi vinnubrögð í námi sínu og læri að vinna með ýmsa þætti 

margmiðlunar. Sú vinna getur reynt á gerð og framsetningu texta, hljóða, 

teikninga, ljósmynda, myndasagna, hreyfinga, hikmynda, teiknimynda, 

þrívíddar, kvikmynda, útlits, umbrots og jafnvel forrita allt eftir 

viðfangsefnum og útfærslu verkefna. Heimildaöflun, handritagerð, tónlist, 

leikmunir, búningar og leikræn tjáning koma líka við sögu og er þó ekki allt 

talið. 

7.6.2 Stuttmyndagerð 

Kennt verður skref fyrir skref hvernig búa á til stuttmynd í tölvu. Farið 

verður í gerð handrits, unnið með tökuvél og hvernig færa á upptökurnar í 

tölvu. Helstu atriði kennd við klippingu, unnið með hljóð, útlit og frágang. 

Einnig verður kennt að nota forrit til hljóðvinnslu.  

7.6.2.1 Útfærsla 

Byrjað verður á því að búa til handrit, verkaskipting ákveðin, hvar á að taka 

upp og hverjir leika, upptökur á tökuvél, efni fært í tölvu og klippt. Við 



 

69 

lokafrágang er hljóð lagað, myndinni gefið nafn og þess gætt að nafn 

höfunda komi fram. 

7.6.3 Teiknimyndagerð 

Farið verður í hefðbundið vinnuferli við teiknimyndasögugerð frá hugmynd 

að lokaútgáfu. Nemendur túlka verkefni sín með því að teikna eða taka 

myndir og raða þeim upp í röð sem myndar sögu. Sögurnar geta verið með 

eða án texta en oftast er texti hafður með. Verkefnin geta verið í tengslum 

við kennsluefni eða byggð á hugmyndum nemenda. 

7.6.3.1 Útfærsla 

Unnið er í spjaldtölvu, myndir teknar eða teiknaðar og hugbúnaður notaður 

til þess að búa til myndasögur. Myndasögurnar eru prentaðar út eða settar 

á vefinn. 

7.6.4 Hreyfimyndir 

Farið verður í gerð hreyfimynda, svonefndra hikmynda og notað til þess 

forrit. Kennt verður á stikur í forritinu, hvernig á að velja heppilegan efnivið 

og beita myndefni, fjölfalda, tímasetja og hljóðsetja. Efni getur verið í 

tengslum við kennsluefni eða byggð á hugmyndum nemenda. 

7.6.4.1 Útfærsla 

Handrit verður skrifað, kyrrmyndir teknar hver af annarri og þær látnar 

mynda myndskeið og búin til mynd með forriti. Mikilvægt er að ganga 

skipulega til verks og taka margar myndir til þess að vinna með. 

7.6.5 Hljóðvinnsla 

Kennt verður að taka upp hljóð í tölvu og notað til þess hljóðforrit. Kennt að 

vinna með hljóðrásir, taka upp og setja saman hljóð. Kennt er að nota 

SoundCloud og að leita að hljóðefni á netinu.  

7.6.5.1 Útfærsla 

Útvarpsþáttagerð, búið verður til handrit, hlutverk ákveðin og hljóð verður 

tekið upp í tölvu. Lokafrágangur á hljóðrásum, passað að allt heyrist vel. 

Ákveðið verður hvar á að spila hljóðin, hægt er að skrifa mp4 skrár eða 

hlaða þættinum á netið með því að nota SoundCloud eða YouTube. 
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7.6.6 Ljósmyndun 

Farið verður í grunnatriði ljósmyndunar og notkunar á stafrænum 

myndavélum í ljósmyndun. Kynnt verða grunnatriði hugbúnaðar í tölvu og 

þeir möguleikar sem bjóðast við eftirvinnslu ljósmynda.  

7.6.6.1 Útfærsla 

Myndir verða teknar og færðar inn í tölvu, þar sem unnið verður með þær. 

Ljósmyndirnar verða lagfærðar eða þeim breytt eftir þörfum.  

7.6.7 Kennsla á einstök forrit 

Kennarar geta óskað eftir kennslu á einstök forrit á borð við ritvinnsluforrit, 

umbrotsforrit, myndvinnsluforrit, klippiforrit í spjaldtölvum og fleira.  

7.6.7.1 Bæklingar 

Kennt verður að nota forritið Publisher til þess að búa til kynningarbæklinga. 

Farið verður í helstu gerðir bæklinga, uppsetningar og aðferðir sem forritið 

býður upp á.  

7.6.7.2 Útfærsla 

Unnið verður með upplýsingaleit með það að markmiði að búa til 

kynningarbækling um efnið.  

7.6.7.3 Tölfræði 

Kennt verður að nota forritið Excel til þess að búa til myndrit. Áhersla 

verður lögð á að kenna mismundandi gerðir myndrita og framsetningu á 

myndrænan hátt. Einnig hvernig á að lesa úr stórum gagnasöfnum.  

7.6.7.4 Útfærsla  

Könnun verður gerð og niðurstöður færðar í töflu í Excel og myndrit búið til 

úr niðurstöðum. 

7.6.7.5 Forritun 

Kennt verður að nota forrit til þess að búa til leiki., notað verður t.d. forritið 

Kodu. Hægt er að óska eftir því að farið sé í önnur forrit til leikjaforritunar. 

7.6.7.6 Útfærsla 

Skráð verður niður hugmynd að leik, hvernig á að spila hann og reglur sem 

fara á eftir. 
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7.6.8 Jafningjafræðsla 

Nemendur kenna nemendum og kennarar kenna kennurum. Nemendur 

sækja um að kenna öðrum nemendum ákveðið námsefni. Nemendur vinna 

saman að verkefnum og miðla á báða bóga. Kennarar taka að sér námskeið 

fyrir samstarfsfólk sitt í náms- og upplýsingaveri. 

7.6.9 Nýbúafræðsla  

Áhersla verður lögð á að fá íslenskumælandi nemendur til þess að vinna 

með nýbúum að fjölbreyttum verkefnum, sérstök áhersla verður á talað 

mál. Nemendur koma úr tíma inn í náms- og upplýsingaver og vinna saman. 

7.6.10 Smiðjudagar 

Smiðjudagar verða einu sinni á ári í skólanum, þá er allt skólastarf brotið 

upp og velja nemendur sér smiðjur eftir áhugasviði sínu. Náms- og 

upplýsingaver verður miðstöð stuttmyndagerðar og ljósmyndavinnu á þeim 

tíma. Skipulögð verða verkefni á borð við ljósmyndasmiðju, þar sem 

nemendur læra að taka ljósmyndir og vinna eitt stórt verkefni. Fréttastofa 

er ein af smiðjunum en þar læra nemendur að taka viðtöl og taka 

myndbönd, klippa þau og setja á netið. Fréttastofa hefur það markmið að 

flytja fréttir frá smiðjudögum og þurfa þeir sem þar eru að kynna sér 

starfsemi allra smiðjanna. Kennarar náms- og upplýsingavers skipuleggja 

þessar smiðjur og sjá um að aðstoða nemendur við útfærslur.  

7.7 Samþætt verkefni 

Samþætt verkefni verða stór þáttur í starfsemi náms- og upplýsingavers. 

Hver árgangur vinnur eitt stórt, samþætt verkefni á hverju ári. Verkefnin 

verða ýmist unnin í ákveðnum kennslustundum og standa þá í tvær til þrjár 

vikur, eða nemendur fást við verkefnið í öllum kennslustundum í þrjá til 

fimm daga. Faggreinakennarar ákveða hvað verkefnin eigi að fela í sér og 

hvernig þau skuli metin. Kennarar í náms- og upplýsingaveri leggja til 

útfærslu með því að bjóða upp á kennslu á forrit, kennslu á tæki og aðstoð 

við frágang. Áhersla verður á lýðræðisleg vinnubrögð, þar sem nemendur 

taka þátt í ákvörðunum og úrvinnslu verkefna. Nemendur ákveða hvernig 

þeir vinna verkefnið og með hvaða sniði þeir skila því. Verkefnin verða 

samvinnuverkefni, þar sem faggreinakennarar raða niður í hópa og hver 

einstaklingur í hópnum fær ákveðið hlutverk. Allir í hópnum leggja sitt af 

mörkum til verkefnisins. Þetta verður gert til þess að efla félagsfærni 

nemenda og ýta undir að þeir læri hver af öðrum. Nemendur fá þjálfun í því 
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að taka tillit til annarra, bera virðingu fyrir skoðunum annarra, í hjálpsemi, 

þolinmæði og í því að leysa ágreining. Verkefnin verða síðan kynnt fyrir 

öðrum hópum.  

7.7.1 Verkefni fyrir 8. bekk 

Gert er ráð fyrir að eitt stórt og samþætt verkefni verði í 8. bekk. Auk þess 

geta kennarar óskað eftir því að koma með nemendur í náms- og 

upplýsingaver ef þeir þurfa að vinna verkefni í tölvum. Einnig geta kennarar 

óskað eftir samstarfi við kennara í náms- og upplýsingaveri um önnur 

verkefni.  

7.7.1.1 Kynning á náms- og upplýsingaveri 

Skólinn er unglingaskóli og eru nemendur í 8. bekk nýnemar í skólanum. Það 

er því mikilvægt að hafa kynningu fyrir þá í byrjun skólaárs svo þeir kynnist 

þeim möguleikum sem náms- og upplýsingaver býður upp á. Kynning fer 

þannig fram að kennarar sem kenna 8. bekk koma með einn bekk í einu inn í 

náms- og upplýsingaver, þar sem farið er yfir starfsemina, opnunartíma, 

hvað er í boði í afþreyingu, bókakost, tölvubúnað og umgengnisreglur. 

Unnin verða stutt verkefni þar sem áhersla er lögð á samvinnu og 

margmiðlun. Kennarar sem kenna 8. bekk á þeim tíma fylgja nemendum 

eftir og þjálfast í leiðinni í þessum vinnubrögðum. Gert er ráð fyrir að hver 

bekkur komi einu sinni á dag, tvær kennslustundir í senn, í fimm daga. 

7.7.1.2 Umhverfisvernd  

Verkefnið verður unnið í samstarfi við t.d. lífsleikni- og líffræðikennara. 

Áhersla verður lögð á samvinnunám, persónumiðun, lýðræði, fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og notkun á tölvubúnaði. Kennarar ákveða áherslurnar í 

verkefninu, tengdar námsgreinum og hvaða þætti á að meta. Námsmatið 

skiptist í sjálfsmat, hópamat og kennaramat. Áður en byrjað er á verkefninu 

er nemendum gerð grein fyrir hvernig verkefnið verður metið og hver verði 

þeirra þáttur í því. Nemendum verður skipt niður í hópa með það að 

markmiði að þeir vinni saman og læri hver af öðrum. Nemendur velja sér 

viðfangsefni í samræmi við verkefnið, ákveða hlutverk hvers og eins innan 

hópsins, hvernig vinna á verkefni og hvernig skuli skila því. Boðið verður upp 

á að skila verkefnum sem stuttmynd, hreyfimynd, teiknimynd, útvarpsþætti, 

ljósmyndaverkefni eða í bæklingi. Nemendum er kennt á forritin og tækin 

eftir viðfangsefni. Verkefnið hefst í kennslustund hjá faggreinakennara, en 

úrvinnslan fer fram í náms- og upplýsingaveri. Að lokum kynna nemendur 

verkefnin fyrir öllum bekknum.  
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7.7.2 Verkefni fyrir 9. bekk 

Nemendur í 9. bekk koma og vinna eitt stórt samþætt verkefni í náms- og 

upplýsingaveri. Verkefnið verður unnið í samstarfi við umsjónar- og 

lífsleiknikennara. Einnig verður unnið stórt verkefni í tungumálum, áhersla 

verður á að gera kynningarbæklinga á dönsku eða ensku. Kennarar í náms- 

og upplýsingaveri hjálpa til við frágang verkefna.  

7.7.2.1 Geðheilbrigði 

Verkefni verður unnið í samstarfi við lífsleikni- og umsjónakennara. Áhersla 

verður á samvinnunám, lýðræði, fjölbreyttar kennsluaðferðir og notkun á 

tölvubúnaði. Kennarar hittast og ákveða áherslurnar í verkefninu þar sem 

geðheilbrigði er til umfjöllunar og hvaða þætti á að meta. Námsmatið 

skiptist í sjálfsmat, hópamat og kennaramat.  

Nemendum verður skipt niður í hópa með það að markmiði að þeir vinni 

saman og læri hver af öðrum. Nemendur velja sér viðfangsefni í samræmi 

við verkefnið, ákveða hlutverk hvers og eins innan hópsins, hvernig vinna á 

verkefni og skila. Boðið verður upp á að skila verkefnum sem stuttmynd, 

hreyfimynd, teiknimyndasögu, útvarpsþætti, ljósmyndaverkefni eða í 

bæklingi. Nemendum verður kennt á forritin og tækin eftir viðfangsefni. 

Verkefnið byrjar í kennslustund en úrvinnslan verður í náms- og 

upplýsingaveri. Að lokum kynna nemendur verkefnin fyrir öllum bekknum.  

7.7.3 Verkefni fyrir 10. bekk 

Tvö stór verkefni verða unnin í 10. bekk í samstarfi við aðra kennara með 

áherslu á samvinnu, persónumiðað nám, lýðræði, upplýsingatækni, 

framkomu, sköpun og sjálfstæð vinnubrögð. 

7.7.3.1 Auglýsingar  

Verkefnið verður samstarfsverkefni við tungumálakennara og kennara 

náms- og upplýsingavers. Nemendur búa til leikna auglýsingu á erlendu 

tungumáli. Áhersla verður á samvinnunám, persónumiðað nám, lýðræði, 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og notkun tölvubúnaðar. Kennarar ákveða 

áherslur verkefnisins og hvaða þætti á að meta. Námsmatið skiptist í 

sjálfsmat, hópamat og kennaramat. Áður en byrjað verður á verkefninu 

verður nemendum gerð grein fyrir hvernig verkefnið verður metið og hver 

þeirra þáttur verður í því.  

Nemendum verður skipt niður í hópa með það að markmiði að þeir vinni 

saman og læri hver af öðrum. Nemendur velja sér viðfangsefni í samræmi 

við verkefnið, ákveða hlutverk hvers og eins innan hópsins, hvernig vinna á 
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verkefnið og hvernig því skuli skilað. Boðið verður upp á að skila verkefnum 

sem stuttmynd, hreyfimynd eða teiknimynd. Verkefnið byrjar inni í 

kennslustund en úrvinnslan verður í náms- og upplýsingaveri. Að lokum 

kynna og sýna nemendur verkefnin fyrir öllum í hópnum.  

7.7.3.2 Lokaverkefni 

Nemendur í 10. bekk ljúka skólagöngu sinni með einu stóru lokaverkefni. 

Verkefnavinnan hefst þegar nemendur hafa lokið prófum. Í verkefninu 

verður lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu, sköpun, samskipti og 

frumkvæði. 

Nemendur ákveða hverjir vinna saman og velja viðfangsefni, skrá það á 

viðkomandi skráningarblað og skila því í náms- og upplýsingaver. Þar á að 

koma fram hverjir ætla að vinna saman, hugmynd að verkefni og úrvinnslu. 

Umsjónarmenn verkefnisins fara yfir hugmyndir nemenda og samþykkja 

þær, en ef hugmyndin er óásættanleg þarf að funda með nemendum. 

Einnig er farið yfir og þess gætt að allir séu skráðir í hóp.  

Allir kennarar sem kenna í 10. bekk hafa umsjón með hópum í 

verkefninu, hitta þá einu sinni á dag og hafa samskipti við þá í gegnum 

samskiptasíðuna Facebook. Fyrsta dag verkefnisins halda kennarar fund 

með nemendum sínum þar sem farið verður yfir vinnutíma, hlutverk 

einstaklinganna í hópnum og námsmat. Nemendur skrifa undir samning um 

verkefnið. Nemendur vinna að verkefninu í 10 til 14 daga og skila 

verkefnunum fullkláruðum til kennara.  

Að vinnu lokinni verður haldin sýning á verkefnunum fyrir foreldra og 

einnig verður önnur sýning fyrir nemendur og starfsmenn skólans. Þar 

kynna nemendur verkefnið og sýna. 
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8  Lokaorð 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis var að móta og búa til náms- og 

starfsáætlun fyrir náms- og upplýsingaver í Réttarholtsskóla. Til þess að 

setja fram hugmyndir fyrir náms- og starfsáætlun var nauðsynlegt að fá 

fram skoðanir og sjónarhorn þeirra sem nota og koma til með að nýta verið. 

Leitað var eftir væntingum og skoðunum kennara og nemenda til 

starfseminnar og hvort hægt væri að auka vægi upplýsingatækni í námi og 

kennslu í skólanum. Einnig var kannað hvort kennarar vildu sækja námskeið 

til að læra á ný tæki og forrit, eða annað sem viðkemur notkun 

upplýsingatækni og námi með nýjum miðlum og tölvutækni. Jafnframt var 

skoðað hvaða kennsluaðferðir væru líklegar til að koma til móts við þarfir 

einstaklinga.  

Gagna var aflað með spurningakönnun, sem lögð var fyrir alla nemendur 

og kennara í skólanum og voru niðurstöður hennar notaðar til þess að móta 

náms- og starfsáætlun fyrir náms- og upplýsingaverið. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að bæði kennarar og nemendur telja að með því að 

nota þá möguleika sem náms- og upplýsingaverið býður uppá muni það 

auka fjölbreytni í námi og kennslu. Niðurstöðurnar gefa til kynna að leggja 

þarf áherslu á aukið samstarf. Þannig geta kennararnir nýtt betur 

möguleikana sem náms- og upplýsingaver býður uppá, tæki, tól, þekkingu 

kennara versins og þá aðstoð sem í boði er. Með því móti eykst notkun á 

náms- og upplýsingaveri og um leið fjölbreytni í kennsluaðferðum. Halda 

þarf námskeið fyrir kennara þar sem kennt er á tæki, hugbúnað og þau 

samskiptatól sem netið býður uppá til kennslu. Rannsóknir sýna að þegar 

innleiða á nýjar aðferðir eða nýja tækni þurfa kennarar að fá stuðning við 

það, til dæmis með því að sækja námskeið.  

Náms- og upplýsingaver getur verið leiðandi í því að samþætt og 

fjölbreytt verkefni með áherslu á upplýsinga- og tæknimennt verði fastur 

liður í námi nemenda, nemendur velja hvernig þeir vinna verkefnið og koma 

að námsmatinu. Þessu má koma í kring með því að fá kennara námsgreina á 

samráðsfund að hausti og móta þar verkefnin fyrir veturinn, þvert á greinar 

í hverjum árgangi.  

Í náms- og starfsáætlun eru upplýsingar um starfsemi náms- og 

upplýsingavers og áherslur auk hugmynda um skipan starfsemi og helstu 

verkefni á næstu árum. Þar er fjallað um kennsluhætti, samstarf og 

starfsemi og um námskeiðslýsingar og samþætt verkefni. Í náms- og 
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upplýsingaveri er stefnt að því að vinna með raunveruleg verkefni sem 

tengjast flestum námsgreinum með áherslu á upplýsinga- og tæknimennt. Í 

starfsáætlun er lýsing á þeim námskeiðum sem geta tengst samþættum 

margmiðlunarverkefnum. Náms- og starfsáætlunin er tæki til að koma 

skipulagi á starfsemi náms- og upplýsingavers og býður upp á frekari þróun 

á komandi árum. Starfsemin mun vonandi þróast áfram í framtíðinni og 

auka enn frekar fjölbreytni í kennsluháttum skólans og efla samstarf 

kennara innbyrðis og samvinnu nemenda og kennara. Með góðum vilja og 

samstilltu átaki ætti náms- og upplýsingaverið að geta orðið sannkallað 

lærdómssetur fyrir nemendur og starfsmenn skólans. 
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Viðauki A – Spurningar fyrir nemendur og kennara 

Ég er að gera lokaverkefni í námi mínu við Háskóla Íslands og langar mig að biðja þig um að 
taka taka þátt í eftirfarandi könnun sem hefur það að markmiði að skipuleggja starfsemi í 
náms og upplýsingaveri. Til þess að það takist sem best er mikilvægt að allir sem nota náms 
og upplýsingaverið komi með sína sýn á það. Ég vona að þú gefir þér tíma til að svara öllum 
spurningum. 
Með fyrirfram þökk 
 
Merktu við þau svör sem þér finnst eiga best við: 

   Ég er: 
 

 
Stelpa 

 
 

Strákur 

 
 

   

Ég er í:   

8. bekk   

9. bekk   
10. bekk 

 
 

   

Ég hef þekkingu á starfsemi náms og upplýsingavers. 
   

Mjög sammála   
Sammála   
Hef ekki skoðun   
Ósammála   
Mjög ósammála   
   

Ég á eftir að nota náms og upplýsingaver :   

Mjög mikið   
Mikið   
Hef ekki skoðun   
Lítið   
Mjög lítið   
   

Ég tel að notkun á náms- og upplýsingaveri geti aukið fjölbreytni í námi mínu 

Mjög sammála 

 
 

Sammála 

 
 

Hvorki né 

 
 

Ósammála 

 
 

Mjög ósammála 
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Ef boðið væri uppá námskeið í náms- og upplýsingaveri er líklegt að þú myndir nýta þér 
það? 

Mjög líklegt   
Frekar líklegt   
Veit ekki   
Frekar ólíklegt   
Mjög ólíklegt   
Merktu við þau fjögur atriði sem þú gerir oftast í náms og upplýsingaverinu. 
Notaður 1 -4, þar sem 1 merkir oftast.1  

Vinn heimanám 

 
 

Vinna verkefni í tölvum í kennslustundum  
Spila leiki í tölvum 

 
 

Fer á facebook 

 
 

Fæ lánaða spjaldtölvu 

 
 

Sem tónlist í tölvu 

 
 

Tefli 

 
 

Spila á spil 

 
 

Les blöð/bækur 

 
 

Fæ lánaðar bækur 

 
 

Fæ aðstoð við námið 

 
 

   
Hverskonar námskeið værir þú til í að sækja væru þau í boði? 

Stuttmyndagerð   
Útvarpsþáttagerð   
Stærðfræðinámskeið   
Íslenskunámskeið   
Vinna með heimildir   
Læra að tefla   
Læra að spila    
Læra á forrit ef svo er þá hvaða 
forrit? 

   

Annað- hvað?  __________________________ 
   
Ert þú með ábendingar eða tillögur um starfsemi náms og upplýsingaver? 
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Spurningalisti fyrir kennara 

Mig langar til þess biðja þig um að taka þátt í eftirfarandi könnun sem hefur það að markmiði að 
skipuleggja starfsemi í nýju náms- og upplýsingaveri. Til þess að það takist sem best er mikilvægt að allir 
sem nota náms- og upplýsingaverið komi með sína sýn á það. Ekki er spurt um nafn eða önnur 
persónueinkenni og því er ekki hægt að rekja svör til þín. Ég vona að þú gefir þér tíma til að svara öllum 
spurningunum. 

 

1) Hvert er kyn þitt? 
  

Karl   

Kona   

  

2) Hvaða væntingar hefur þú til náms- og upplýsingavers? 
  

Mjög miklar   

Miklar   

Hef ekki skoðun   

Litlar   

Mjög litlar   

  

3) Ég hef þekkingu á starfsemi náms- og upplýsingavers. 
  

Mjög sammála   

Sammála   

Hef ekki skoðun   

Ósammála   

Mjög ósammála   

  

4) Ég tel að náms- og upplýsingaver eigi eftir að auka fjölbreyttni í kennsluaðferðum mínum. 
  

Mjög sammála   

Sammála   

Hef ekki skoðun   

Ósammála   

Mjög ósammála   
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5) Ég á eftir að nota náms- og upplýsingaver. 
  

Mjög mikið   

Frekar mikið   

Hef ekki skoðun   

Frekar lítið   

Mjög lítið   

  

6) Telur þú að starfsemi og möguleikar náms- og uppýsingavers hafi verið kynnt nægjanlega? 
  

Mjög vel   

Nokkuð vel   

Hef ekki skoðun   

Frekar illa   

Mjög illa   

  

7) Ef boðið væri uppá kynningu og kennslu í náms- og upplýsingaveri er líklegt að þú nýttir þér það? 
  

Frekar líklegt   

Líklegt   

Veit ekki   

Frekar ólíklegt   

Mjög ólíklegt   

  

8) Hverskonar námskeið værir þú til í að sækja væru þau í boði? 
  

Stuttmyndagerð   

Útvarpsþáttagerð   

Læra á forrit   

Læra á tæki   

Annað   

 

Ef boðið væri uppá námskeið í náms- og upplýsingaveri er líklegt að þú myndir nýta þér 
það? 

Mjög líklegt   
Frekar líklegt   
Veit ekki   
Frekar ólíklegt   
Mjög ólíklegt   
Merktu við þau fjögur atriði sem þú gerir oftast í náms og upplýsingaverinu. 
Notaður 1 -4, þar sem 1 merkir oftast.1  

Vinn heimanám 

 
 

Vinna verkefni í tölvum í kennslustundum  
Spila leiki í tölvum 

 
 

Fer á facebook 

 
 

Fæ lánaða spjaldtölvu 

 
 

Sem tónlist í tölvu 

 
 

Tefli 

 
 

Spila á spil 

 
 

Les blöð/bækur 

 
 

Fæ lánaðar bækur 

 
 

Fæ aðstoð við námið 

 
 

   
Hverskonar námskeið værir þú til í að sækja væru þau í boði? 

Stuttmyndagerð   
Útvarpsþáttagerð   
Stærðfræðinámskeið   
Íslenskunámskeið   
Vinna með heimildir   
Læra að tefla   
Læra að spila    
Læra á forrit ef svo er þá hvaða 
forrit? 

   

Annað- hvað?  __________________________ 
   
Ert þú með ábendingar eða tillögur um starfsemi náms og upplýsingaver? 
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Viðauki B – Kynning fyrir skólastjóra og foreldra   

Kynning á rannsókn fyrir skólastjóra  
Ritgerð til lokaverkefnis til M.Ed.-prófs  
Menntavísindasvið HÍ  
 
Kæri skólastjóri  
Ég undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið HÍ og er nú að vinna að lokaritgerð. Ég leita til 
þín til þess að biðja þig um að senda á kennara í skólanum upplýsingar um tilgang lokaritgerðarinnar 
og óska eftir um leið að þeir taki þátt. Tilgangur lokaritgerðarinnar er að móta stefnu og búa til 
námskrá fyrir náms- og upplýsingaver í skólanum. Til þess að sem flestir geti komið sínum 
sjónarhornum að óska ég eftir því að kennararnir sjái sér fært að svara rafrænni spurningakönnun 
sem tengist skipulagi náms- og upplýsingavers. Ekki er hægt að rekja svörin til einstaklinganna. 
 
Með bestu kveðju, 

Guðný S. Marinósdóttir 

 

 

 

 

Kynning á rannsókn fyrir foreldra / forráðamenn 
Ritgerð til lokaverkefnis til M.Ed.-prófs  
Menntavísindasvið HÍ  
 

Kæru foreldrar / forráðamenn 
Ég undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið HÍ og er nú að vinna að lokaritgerð. Tilgangur 
ritgerðarinnar er að búa til skipulag og námskrá fyrir náms- og upplýsingaver skólans. Einn þáttur í 
ritgerðinni er könnun sem tekið verður mið af við gerð námskrárinnar. Nemendur verða beðnir um að 
svara nokkrum spurningum í kennslustund.  Könnunin er nafnlaus og eingöngu spurt um atriði sem 
tengjast náms- og upplýsingaveri. Með könnuninni fá nemendur tækifæri til þess að hafa áhrif á gerð 
námsskrár og starfsemi í náms- og upplýsingaveri skólans. 
 
Með bestu kveðju, 

Guðný S. Marinósdóttir 
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Viðauki C – Margmiðlunarverkefni 
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Viðauki D – Facebook-síða náms- og upplýsingavers  
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Viðauki E – Skráningarblað  
fyrir náms- og upplýsingaver 

  

Skráningarblað fyrir náms- og upplýsingaver  

 

 

Verkefni:  _________________________  

Kennari:  _________________________  

Hópur:  _________________________  

Hvaða búnað þarf? iPad _____________________ fjöldi ___________  

 Tölvu ____________________ fjöldi ___________  

 Myndavél _________________ fjöldi ___________  

 Myndbandsupptökuvél ______ fjöldi ___________  

 Upptökutæki ______________ fjöldi ___________  

 Annað ___________________  

 

Aðstoð frá náms- og upplýsingaveri  Já ______________ Nei ____________    

Svæði Nr 1 ___________  Nr 2  _________  Nr 3 __________  Nr 4 _________  

 

Annað sem þarf  _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
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Viðauki F – Lokaverkefni  

SAMNINGUR 

Vorverkefni í 10. bekk 2015 

- með áherslu á sjálfstæði, samvinnu, lýðræði og sköpun 
 

Heiti verkefnis 
 
________________________________________________________________________  
 

Hópur  
 

Nafn ____________________________________________________  bekkur  _____________  

Nafn ____________________________________________________  bekkur  _____________  

Nafn ____________________________________________________  bekkur  _____________  

Kennari/kennarar: 

___________________________________________________________________________________________________________  
 

Markmið verkefnisins 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

Leiðir að markinu (stutt lýsing á hvernig á að vinna verkefnið ) 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________  
 

Mikilvægi verkefnisins fyrir hópinn 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

Útkoma eða afrakstur, eitthvað áþreifanlegt sem hægt er að sýna eða kynna fyrir samnemendum  og 

foreldrum/forráðamönnum sama dag.  Dags.__________ og tími_______.  

Verkefninu á að skila ________maí.   Dags._________er generalprufa á sal kl._________. 

 
Facebook:  Gerast meðlimur í hóp á Facebook. Skrifa á Facebook daglega, þar sem vinnuferlinu er lýst 

nákvæmlega og mat lagt á hvernig gengur. Verkaskipting innan hópsins verður að koma skýrt fram.  

Undirskrift nemenda: 
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Upplýsingar fyrir  kennara   Lokaverkefni 10. bekkur 2015   

 

Nemendur mæta  _____ maí á sal kl. 8:30  
Verkefni dagsins: 

Hitta umsjónarkennara verkefnis. 

Nemendur skrifa undir samning - Markmiðin? Hvað er raunhæft? 

Farið yfir mat á verkefninu. 

Nemendur skipta með sér verkum. 

Nemendur skrifa á Facebook-síðu verkefnis daglega, halda nákvæma dagbók: 

hvað er gert 

hver gerir hvað 

hvert er framhaldið 

Bóka tól og tæki.  

Skila á samningi í náms- og upplýsingaver þegar búið er að undirrita hann.  

Vinnutími nemenda er yfirleitt frá 8:10 til 14:00. 
 

Á meðan á verkefninu stendur: 
Nemendur og kennarar hittasta a.m.k. einu sinni á dag. 
Kennarar verða að fylgjast vel með að nemendur vinni  jafnt og þétt, þannig að þeir lendi 
ekki í vandræðum. Leggja áherslu á vönduð vinnubrögð og að gera sitt besta. 
Gott er að fara yfir stöðu verkefna á miðju tímabili. 
Útvega nemendum heimsókn utan skóla(fyrirtæki) einn dag í tengslum við verkefnið. 
Æfa kynningu með nemendum.   

Skil 
Skil á verkefnum og skýrslu                   .maí fyrir kl. 12:00.  Myndbönd hámark 3 mín. Ef þau eru lengri þarf 
einnig að skila inn „trailer“. 
 
Generalprufa mánudaginn               maí kl. 9:00 
Mikilvægt að umsjónarkennarar verkefna séu á staðnum þegar hóparnir kynna verkefni.  
 
Sýning                              fyrir nemendur kl. 9:00  og foreldra kl.16:30. 
 
 
Sérstök Facebook-síða , þar sem haldið er utanum verkefni nemenda. Umsjónarmaður verkefnisins sér 
um hana.  
 
Facebook:  Aðgangur kennara  _____________________ Lykilorð _______________________  


