
Lok, lok og læs og allt ı́ stáli
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ı́ Grunnskólakennarafræðum við Kennaradeild,

Menntav́ısindasviði Háskóla Íslands
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“Man ceases to be the slave and tool of his environment and converts himself into the

architect of his own destiny.”

Che Guevara, Notes for the Study of the Ideology of the Cuban, 1960.

Computer problems, xkcd.com (CC BY-NC 2.5)



Ágrip

Í ritgerðinni er fjallað um frjálsan og opinn hugbúnað og að hvaða leyti hugmyndafræði frjáls

og opins hugbúnaðar á heima ı́ skólakerfinu með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla frá

2011. Skoðuð er núverandi staða frjáls og opins hugbúnaðar ı́ skólakerfinu og kannað hvort

stefna stjórnvalda ı́ málefnum frjáls og opins hugbúnaðar hafi skilað sér inn ı́ Aðalnámskrá

Grunnskóla og þaðan inn ı́ skóla landsins. Rætt var við fagaðila, bæði fyrrum starfsmenn

Menntamálaráðuneytis og núverandi starfsmenn ı́slenskra skóla, til þess að fá frekari skilning

á stöðu frjáls og opins hugbúnaðar hjá menntastofnunum landsins. Niðurstöður benda til þess

að stefna stjórnvalda hafi ekki skilað sér inn ı́ Aðalnámskrá grunnskóla og að litlu leyti inn ı́

skóla landsins þrátt fyrir að margt ı́ hugmyndafræði frjáls og opins hugbúnaðar samræmist

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla.
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6.1 Nálgun stjórnvalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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Kafli 1

Inngangur

Markmið þessa verkefnis er að fjalla um hugmyndafræði frjáls og opins hugbúnaðar og

kanna stefnu hins opinbera varðandi frjálsan og opinn hugbúnað. Skoðað er að hve miklu

marki stefnuyfirlýsing frá árinu 2008 og aðgerðaáætlun frá 2011 hafi skilað sér inn ı́ ı́slenskt

skólastarf. Í framhaldi af þv́ı er hugað að þv́ı hvaða hindranir eru til staðar og hvað það er

varðandi hugmyndafræði frjáls og opins hugbúnaðar sem gæti átti erindi ı́ skólastarf.

Lykilaðili ı́ upplýsingagjöf var Tryggvi Björgvinsson, fyrrum starfsmaður Menntamálaráðu-

neytis og sérfræðingur ı́ málefnum varðandi frjálsan hugbúnað. Auk þess ræddi höfundur við

fleiri aðila sem komið hafa að vinnu við frjálsan og opinn hugbúnað ı́ skólastarfi með einum

eða öðrum hætti.

Það sem upphaflega vakti áhuga höfundar á efninu var pistill eftir Richard M. Stallman

(Free Software Foundation, 2014a) þar sem hann fjallar um frjálsan hugbúnað ı́ skólastarfi,

mikilvægi þess að nemendur megi rannsaka hugbúnað og tilraunir einkafyrirtækja til að ná

ákveðnu taumhaldi á framt́ıð nemenda.

Ritgerðin inniheldur sex megin kafla að viðbættum inngangi, heimildaskrá og viðauka. Í

öðrum kafla er farið yfir hvað skilgreinir frjálsan og opinn hugbúnað. Þv́ı næst verður skoðað

stuttlega hvernig þessi stefna tengist þv́ı samfélagi sem við búum ı́ og heimspeki mennt-

unar skoðuð út frá heimspeki frjáls hugbúnaðar. Íslensk máltækni verður skoðuð með það

að markmiði að kanna hvernig heimspeki frjáls hugbúnaðar fellur að markmiðum gildandi

menntastefnu á Íslandi. Í þriðja kafla er farið yfir aðferðafræði við gagnaöflun og hvernig
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Inngangur 2

unnið var úr þeim gögnum, bæði stefnuskjölum og viðtölum. Í fjórða kafla verður farið

yfir hver markmið ŕıkisins eru hvað varðar frjálsan og opinn hugbúnað og ı́ fimmta kafla

verður farið yfir þær upplýsingar er komu fram ı́ viðtölum við viðmælendur. Sjötti kafli er

umræðukafli þar sem fjallað er um niðurstöðurnar og þær settar ı́ samhengi við efni fyrri

kafla. Að endingu eru lokaorð.



Kafli 2

Hugtök og kenningar

Í þessum kafla verður farið yfir hvað frjáls og opinn hugbúnaður er, hvaðan hann kemur

og hvernig hann getur nýst við mótun samfélagsins. Að auki er litið á stefnu stjórnvalda ı́

málefnum frjáls og opins hugbúnaðar.

2.1 Frjáls hugbúnaður

Upphafsmaður samtaka um frjálsan hugbúnað var maður að nafni Richard Stallman. Árið

1971, þegar Stallman hóf störf við MIT að loknu grunnnámi ı́ eðlisfræði, starfaði hann meðal

annarra forritara innan MIT sem nánast eingöngu notuðust við hugbúnað sem var opinn og

frjáls. Á þeim t́ıma kallaðist hugbúnaðurinn hvorki opinn né frjáls þar sem það að halda að

sér kóða var óþekkt meðal forritara innan háskólasamfélagsins.

Árið 1980 hafði þetta samfélag breyst til muna. Einkafyrirtæki höfðu ráðið til śın flesta

forritara sem höfðu áður unnið fyrir háskólasamfélagið og eftir þv́ı sem tölvur urðu vinsælli

og algengari söluvara þá breytist forritunarsamfélagið með. Hluti af þv́ı að fá aðgang að kóða

einkafyrirtækja fólst ı́ þv́ı að samþykkja samning þess efnis að deila ekki kóðanum með öðrum

ella eiga hættu á lögsókn. Að mati Richard Stallman var þessi hugmyndafræði andfélagsleg,

siðlaus og einfaldlega vitlaus.
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Samkvæmt skilgreiningu FSF þýðir hugtakið frjáls hugbúnaður að notendur hugbúnaðarins

njóta nauðsynlegs frelsis sem hugbúnaðurinn veitir þeim. Í stuttu máli þýðir hugtakið að

notendur hafa frelsið til þess að keyra, afrita, dreifa, rannsaka, breyta og bæta hugbúnaðinn.

Til þess að hugbúnaður teljist frjáls þarf hann að uppfylla fjögur grundvallarskilyrði. Í þeim

kemur fram að notandinn megi nota hugbúnaðinn hvernig sem hann kýs, hann má rannsaka

hann og breyta honum og dreifa honum breyttum eða óbreyttum. Skilyrðin má finna ı́ heild

sinni ı́ viðauka D.

Samhliða GNU vann Stallman að þv́ı að skrifa GNU-Emacs, sem er safn textaritla, fyrir

GNU stýrikerfið. Hann byggði śına útgáfu á frumkóða frá manni að nafni James Gosling

sem ĺıklega þekktastur sem höfundur Java forritunarmálsins. Þegar Stallman hóf notkunina

á frumkóða Gosling þá heimilaði Gosling alla dreifingu frumkóðans. Það breyttist hins vegar

þegar Gosling seldi Gosling-Emacs til UniPress sem þvinguðu Stallman til þess að hætta að

nota frumkóða Gosling-Emacs fyrir GNU-Emacs. Stallman var tilneyddur til þess að verða

við þvingunum UniPress og endaði á að skrifa eigin frumkóða fyrir GNU-Emacs safnið. Það

voru þessi samskipti sem urðu til þess að Stallman hóf vinnu við að skrifa nýja gerð leyfa

sem áttu að hindra að kóði sem áður hafði verið frjáls yrði hægt að læsa inni ı́ einkaleyfum.

Þessi almenningsleyfi kallaði hann General Public License eða GPL (Stallman og Remseth,

2010).

Stallman (2014) hefur skrifað um tengsl frjáls hugbúnaðar við samfélagið og hvers vegna hann

telur þau mikilvæg. Stallman telur að skólum beri siðferðisleg skylda til að bjóða nemendum

einungis upp á frjálsan hugbúnað. Ástæðurnar séu meðal annars þær að notandinn stýri

hugbúnaði sem er frjáls en það eigi ekki við um séreignarhugbúnað þar sem sĺıkur hugbúnaður

geri einungis það sem eigandi hans vilji, notandinn fái engu um það ráðið. Hann nefnir að

skólar geti oft sparað fjármuni með þv́ı að nota einungis frjálsan hugbúnað en segir jafnframt

að sú ástæði eigi ekki að ráða för, siðferðislegi þátturinn sé mun mikilvægari. Markmið skóla

er af siðferðislegum toga þar sem þeir eiga að kenna nemendum að vera þegnar ı́ sterku,

sjálfstæðu og frjálsu samfélagi. Með þv́ı að kenna á frjálsan hugbúnað, bæði hugmyndafræði

og virkni, þá verði hægt að útskrifa þegna sem eru reiðubúnir að lifa ı́ tæknilega frjálsu

samfélagi sem er ekki stýrt af stórfyrirtækjum. Þegar skólar einbĺına á séreignarhugbúnað,

sem stuðlar að ósjálfstæði, þá séu þeir ı́ mótsögn við þetta og jafnframt ı́ mótsögn við

śın eigin markmið. Frjáls hugbúnaður svarar forvitnisþorsta þess sem hann skoðar á meðan

séreignarhugbúnaður viðheldur leyndarmálum śınum og ı́ raun neitar nemendum um þekkingu.
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Stallman telur að frjáls hugbúnaður stuðli jafnframt að þjálfun góðra forritara þv́ı forritari

geti eingöngu þjálfast með þv́ı að skoða kóða annarra. Besta leiðin til þess að læra hvernig

á að skrifa stórt safn kóða er að fá tækifærið til þess að aðstoða við gerð kóðans og það

er nokkuð sem frjáls hugbúnaður býður upp á. Stallman segir jafnframt að það besta sem

frjáls hugbúnaður veitir er sú siðferðislega þjálfun sem hlýst af notkun hans. Markmið skóla

eigi að vera að þjálfa einstaklinga ı́ að vera góðir þegnar og hluti þess sé að kenna þeim að

aðstoða aðra. Telur hann að kennsla á frjálsan hugbúnað sé hlutbundin samfélagsleg þjálfun

sem leggi áherslu á borgaralega vitund fremur en kaṕıtaĺıskt viðhorf.

2.2 Opinn hugbúnaður

En hver er þá munurinn á opnum hugbúnaði og frjálsum? Fæstir virðast vita að á þessu er

grundvallar munur og telja að opinn hugbúnaður sé alltaf frjáls og að frjáls hugbúnaður sé

alltaf opinn. Stallman (2012) fjallar um það að árið 1998 hafi hópur innan FSF klofið sig frá

samtökunum og hafið umræðuna um opinn hugbúnað. Markmiðið var upprunalega að aðskilja

hugtakið frá hugtakinu frjáls (e. free) þar sem þv́ı væri oft ruglað við að hugbúnaðurinn væri

þá ókeypis. Hópurinn ætlaði sér að fara ı́ markaðsherferð með hugtakið ,,Opinn hugbúnaður”

með það að markmiði að ná til stjórnenda fyrirtækja og beina athygli þeirra að hagnýtum

kostum opins hugbúnaðar. Með þv́ı að útiloka umræðuna um frelsi ı́ opnum hugbúnaði

fór hugtakið að taka á sig þá mynd að vera aðferðarfræði ı́ þróun hugbúnaðar frekar en

heimspekileg nálgun ĺıkt og frjáls stefna er talin vera.

Open Source Initiative eru samtök sem sett voru á laggirnar til þess að fjalla um og skil-

greina hvað opinn hugbúnaður væri. Samkvæmt skilgreiningu samtakanna þarf hugbúnaður

að uppfylla t́ıu mismunandi skilyrði til þess að geta talist opinn. Skilyrðin leggja áherslu

á rekjanleika kóðans og að leyfi hugbúnaðarins skuli ekki mismuna notendum, tækni né

forriturum á neinn hátt. Skilyrðin má finna ı́ heild sinni ı́ viðauka C.

Eric S. Raymond (2001) er einn þeirra aðila sem hefur fjallað um opinn hugbúnað og ı́

hverju sú aðferðarfræði felst. Jafnframt er hann annar tveggja aðila sem stofnuðu Open

Source Initiative eða OSI. Hann skrifaði bókina The Cathedral and the Bazaar þar sem hann

lýsir þv́ı hvernig GNU/Linux stýrikerfið varð til. Stýrikerfið er afleiðing samvinnu nokkurra

þúsunda forritara v́ıða um heim og átti samvinnan sér stað yfir internetið. Honum þótti mikið
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til koma til þróunarst́ıls Linus Torvalds, sem gaf út útgáfur af hugbúnaðinum snemma og

oft og úthlutaði eins miklu og hann möguleg gat. Segir Raymond að Torvalds hafi verið það

opinn ı́ þróunarferlinu að það jaðraði við lauslæti. Fram að útgáfu Linux hafði Raymond verið

þeirrar trúar að öll flókin hugbúnaðarverkefni þyrfti að leysa ĺıkt og dómkirkjur (e. Cathedral)

væru byggðar, með einn eða fleiri lykil ,,galdramenn” sem unnu ı́ lokuðu umhverfi og gáfu

ekkert frá sér fyrr en það var tilbúið.

Þróunarferli Torvalds lýsir hann sem götumarkaði (e. bazaar) þar sem margir mismunandi

aðilar komu að vinnunni. Allir aðilar höfðu mismunandi markmið og nálganir en samt sem

áður var útkoman, kraftaverki ĺıkast, heildstætt og stöðugt kerfi.

Einn hvati Torvalds fyrir þv́ı að úthluta svona mörgum verkefnum var að hann vildi markvisst

fá sem flesta forritara til þess að vinna að verkefninu. Þrátt fyrir að það gæti leitt af sér

óstöðugan kóða taldi Torvalds að með þv́ı að nýta sér sem flesta beta-prófara og samþróara

þá myndu öll vandamál finnast hratt og örugglega og að lausnin yrði auðfundin af einhverjum

þróara ı́ hinum stóra hópi. Þetta kallar Raymond Linus lögmálið. ,,Given enough eyeballs,

all bugs are shallow”.

2.3 Frjálst og opið samfélag

Markmið þessa kafla er að lesandinn átti sig á þv́ı að hugtökin frjáls og opinn hugbúnaður

eru ekki ný af nálinni og eru kannski algengari en marga myndi gruna. Einnig er markmiðið

að skoða hlutverk frjáls og opins hugbúnaðar úr ýmsum áttum og jafnframt að skoða sýn

ýmissa aðila á málefnum tengdum frelsi ı́ hugbúnaði ı́ samfélagslegum skilningi.

Internetið þróaðist með vinnu ýmissa aðila og fyrirtækja og er afrakstur samfélagslegrar

vinnu. Til þess að þessi samvinna gæti átt sér stað þá var nauðsynlegt að allt sem var

þróað fyrir internetið væri opin og frjáls þekking. Hins vegar var ekki nægjanlegt að allur

frumkóði og kenningar væru opnar heldur þurftu leiðbeiningar að fylgja öllum kóða svo hann

væri skiljanlegur. Þróun internetsins var svo hröð að það reyndist ógerlegt að viðhalda

leiðbeiningum fyrir alla nýsköpun. Það var vegna þessa sem forritarar og aðrir þróarar hófu

að setja inn athugasemdir ı́ kóðann sinn til þess að tryggja að sá er kæmi að kóðanum

næst gæti skilið hugsanaganginn að baki kóðans og hvernig hann gæti nýtt kóðann sér ı́ hag

(Leiner o.fl., 1997).
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Í bókinni The Network Society fjallar Van Dijk (2012) um styrkleika aukins upplýsingaflæðis

ı́ baráttunni gegn einræði. Telur hann að með tilkomu útvarpsins, sjónvarpsins og śımans hafi

fall Berĺınarmúrsins og Sovétŕıkjanna verið óumflýjanlegt. Þegar fjöldaframleiðsla einkatölv-

unnar hófst, sem veitti almenningi aðgang að internetinu, þá hafi tækifæri fyrir hefðbundið

alræði horfið. Hins vegar bjóði þessi tækni jafnframt upp á nýja tegund alræðis sem þegnar

tæknivædds samfélags þurfi að vara sig á. Þetta alræði felur ekki ı́ sér að valdhafar ŕıkjanna

hafi eftirlit með hverjum einasta þætti samfélagsins beint heldur sé eftirlitið mun skilvirkara

en svo. Valdhafinn skilgreinir reglur sem tölvukerfi halda utan um. Eftirlitið hefst svo ef

einhver þegn ŕıkisins er staðinn, rafrænt, að þv́ı að brjóta einhverja reglu valdhafans. Þannig

verður alræðið mun skilvirkara þv́ı einungis er fylgst með þeim sem taldir eru ĺıklegir til

þess að gerast brotlegir gagnvart valdhöfunum. Hlutverk þegnanna verður að vera að veita

valdhöfum aðhald ı́ setningu reglna til þess að tryggja að reglurnar veiti ekki valdhafanum

alræði.

Árið 2000 setti UNESCO (e.d.) fram átta markmið sem Sameinuðu Þjóðirnar áttu að vinna

að, þar sem áttunda markmiðið var hnattræn þróunarsamvinna. Telur UNESCO að það sé

eðlilegt að ĺıta til FOSS til þess að ná þessu markmiði vegna þess að eðli FOSS er opið og

frjálst. UNESCO styður þróun og notkun opinna og samvirkra (e. inter-operable) staðla

sem hafa það að markmiði að meðhöndla og veita aðgang að upplýsingum. Telur UNESCO

að gott aðgengi að upplýsingum stuðli að lýðræði og góðu og ábyrgu stjórnskipulagi og að

mismunandi þróunarmódel (frjáls, opin og séreigna) leiði af sér samkeppni á markaði.

Árið 2013 tilkynnti The United Space Alliance, sem sjá um tölvumál Alþjóðlegu Geim-

stöðvarinnar, að þeir hefðu ákveðið að skipta út stýrikerfum á öllum fartölvum, sem keyrðu

Microsoft Windows XP, yfir ı́ GNU/Linux. Að þeirra sögn var ástæðan fyrir þv́ı að þeir skiptu

út stýrikerfinu sú að þeir þyrftu að hafa stýrikerfi sem væri stöðugt og áreiðanlegt og þv́ı hefðu

þeir valið að skipta út Microsoft Windows XP fyrir Debian 6. Áður höfðu flestallar tölvur

geimstöðvarinnar keyrt á GNU/Linux stýrikerfum en fartölvurnar voru śıðasta v́ıgi Microsoft

ı́ geimstöðinni. Öryggi hafði einnig mikil áhrif á ákvarðanatöku The United Space Alliance

þv́ı árið 2008 hafði v́ırus borist ı́ geimstöðina vegna lélegs öryggis ı́ stýrikerfum Microsoft.

Þessi ákvörðun kom fáum á óvart þv́ı það er mjög algengt innan v́ısindasamfélagsins að

nota GNU/Linux stýrikerfi. Má þar nefna Cern sameindahraðalinn og NASA sem notast við

GNU/Linux stýrikerfi ásamt frjálsum og opnum hugbúnaði (Anthony, 2013).
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Eitt af þv́ı sem algengt er að heyra frá almenningi er að það heldur að frjáls hugbúnaður

sé annars flokks búnaður sem njóti ĺıtils stuðnings, hvorki faglegs né fjárhagslegs. Li-

bre Office er hins vegar gott dæmi um frjálsan hugbúnað sem er studdur af fjársterkum

aðilum. Libre Office er þróað af The Document Foundation og treysta þeir á ráðgjafanefnd,

þegar kemur að ákvarðanatöku varðandi þróun, sem og fjárstyrki. Í ráðgjafanefndinni eru

meðal annars Google, Intel, Munich-borgin, FSF og margir fleiri. Þessir aðilar kaupa sig

inn ı́ ráðgjafanefndina með þv́ı að styrkja verkefnið og þannig geta þeir haft áhrif á þróun

hugbúnaðarins (The Document Foundation. e.d.).

2.4 Opnir staðlar

Samkvæmt UT-vefnum þá verða opnir staðlar til við opið ákvarðanatökuferli og þá er hægt að

nálgast og nota án endurgjalds. Skráarsnið sem eru útbúin ı́ samræmi við opna staðla kallast

opin skráarsnið. Ekki er til nein samræmd skilgreining á þv́ı hvað opinn staðall er heldur

hafa lönd og landsvæði tekið upp śınar eigin skilgreiningar á hugtakinu. Evrópusambandið

skilgreinir opna staðla á eftirfarandi hátt :

• Staðallinn hefur verið tekinn upp og er viðhaldið af samtökum reknum ı́

ófjárhagslegum tilgangi. Áframhaldandi þróun fer fram á grundvelli opinnar

ákvarðanatöku sem er aðgengileg öllum áhugasömum aðilum (til dæmis

með sammælni, meirihlutaatkvæði eða öðrum þess háttar aðferðum).

• Staðallinn hefur verið birtur opinberlega og staðlalýsingin sjálf er aðgengileg

annaðhvort ókeypis eða gegn vægu gjaldi. Allir hafa leyfi til þess að afrita,

dreifa og nota staðalinn fŕıtt eða gegn vægu gjaldi.

• Hugverk, það er möguleg einkaleyfi ı́ staðlinum eða ı́ hluta af staðlinum,

eru aðgengileg og afnot leyfileg án gjaldtöku svo lengi sem þau eru hluti af

staðlinum.

• Engar kvaðir eru varðandi endurnýtingu staðalsins.

(Innanŕıkisráðuneytið, e.d.)
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Árið 2014 ákvað Hið sameinaða konungsŕıki Stóra-Bretlands og Norður-́Irlands að fara þá

leið að innleiða Open Document Format sem opinbert skráarsnið. Francis Maude, ráðherra

Cabinet Office tilkynnti ákvörðunina en ı́ tilkynningunni sagði meðal annars að staðlarnir

skuli stýra vali á skráarformum sem notuð verði ı́ allri opinberri stjórnsýslu. Ŕıkisvaldið muni

nota opin skráarsnið til að tryggja að þegnar sem og opinberir starfsmenn geti valið hugbúnað

sem best mæti þörfum þeirra, bæði við skoðun og sameiginlega meðhöndlun gagna.

Þegar stofnanir hafa innleitt þessa staðla muni það leiða til þess að almennir borgarar, fyrir-

tæki eða góðgerðastofnanir munu ekki þurfa sérstakan hugbúnað til þess að opna eða vinna

frekar með opinber gögn. Opinberir starfsmenn munu geta deilt og unnið með gögn undir

sama sniði sem muni draga úr ĺıkum á vandamálum sem upp kunna að koma þegar gögn eru

færð á milli mismunandi skráarsniða. Opinberar stofnanir munu hafa kost á að velja heppi-

legasta og hagkvæmasta hugbúnaðarkostinn, vitandi að fólk innan sem utan opinbera geirans

komi til með að geta unnið með gögnin. Staðlarnir sem urðu fyrir valinu eru PDF eða HTML

til skoðunar á opinberum gögnum og Open Document Format (ODF) fyrir yfirstandandi

vinnu meðal opinberra aðila (GOV.UK, 2014).

2.5 Heimspeki frjáls hugbúnaðar ı́ samhengi við heimspeki

menntunar

Eitt af meginmarkmiðum þessa verkefnis er að kanna hvers vegna frjáls hugbúnaður kunni

að vera heppilegur ı́ skólastarfi. Í þessum hluta er markmiðið að fara stuttlega yfir heimspeki

gjarnan tengda menntun sem höfundur telur heimfæranlega, ı́ v́ıðari skilningi, á þá heimspeki

er að baki liggur frjálsum og opnum hugbúnaði. Hafa verður ı́ huga orð Stallman hér á undan

að frjáls hugbúnaður er heimspekileg og félagsleg stefna og þv́ı má, að mati höfundar, taka

afstöðu til hennar án mikillar tæknilegrar sérþekkingar. Til þess að geta gert það er heppilegt

að skoða heimspekilegar kenningar sem eru ŕıkjandi ı́ ı́slenskri menntastefnu og kanna hvort

og þá hvernig þær kenningar megi tengja við heimspeki frjáls hugbúnaðar. Þar sem ı́slensk

menntastefna byggir á fjölmörgum kenningum er nauðsynlegt að takmarka sig við tiltekin

viðfangsefni. Sú takmörkun er ekki tæmandi en tekur mið af áhugasviði höfundar. Lykilorð

sem höfundur valdi fyrir þessa takmörkun eru frjáls þekking, læsi, reynsla og félagslegt nám.
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Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem þróaði kenninguna um félagsmenningu og

félagslega hugsḿıði og áhrif hennar á þroska barna. Kenningar Vygotsky ĺıta á nám sem

félagslega athöfn þar sem samvinna með öðrum, bæði samnemendum og kennurum, gegnir

lykilhlutverki. Vygotsky fjallaði sérstaklega um svæði hins mögulega þroska (e. zone of

proximal development eða ZPD) og skilgreindi hann svæðið sem bilið á milli þess sem barn

getur gert óstutt og þv́ı sem það getur gert þegar það er ı́ samskiptum við aðra færari

aðila. Aðstoðin sem barnið fær er ögn meiri en það sem barnið getur gert af sjálfu sér og

getur barnið þv́ı nýtt eigin þekkingu og byggt ofan á hana út frá þeirri aðstoð sem það fær

(Lightfoot, 2013).

Hugtökin opin og frjáls eru nátengd menntun og hafa verið það frá þv́ı að Rousseau,

Pestalozzi, Froebel, Montessori og Dewey fjölluðu um að frjálst og óheft aðgengi að tækifær-

um, sem auðga reynslu og menntun, séu grundvallaratriði ı́ uppeldi. Jafnframt er frjáls leikur

besta leiðin til þess að hvetja til forvitni og tilrauna (Peters, 2012).

Dewey taldi að heimurinn væri stöðugt að þróast og vegna þess stæði maðurinn śıfellt frammi

fyrir nýjum áskorunum. Til þess að leysa þau vandamál, sem þessar áskoranir valda, getur

maðurinn eingöngu treyst á sjálfan sig, þar sem ekki er hægt að fá hjálp utan frá, né er

til algildur sannleikur sem leysir vandamálin. Í náttúruv́ısindum er talið að tilraunir séu

eina örugga leiðin til þess afla nýrrar þekkingar. Þessa rannsóknarhugsun vildi Dewey varpa

yfir á félagslegt ĺıf og taldi að einstaklingar ættu að endurskoða viðhorf śın út frá eigin

reynslu. Þetta felur ı́ sér að þekkingaröflun sé ávallt afleiðing athafna. Út frá þessu skilgreindi

Dewey þá kennsluaðferð sem hann taldi að væri best. Felst hún ı́ að skapaðar séu ákveðnar

námsaðstæður þar sem fram kemur áhugaverður vandi. Í framhaldi af þv́ı safna nemendur

upplýsingum sem gerir nemendunum kleift að fást við hann á raunhæfan hátt. Út frá þessum

upplýsingum eru settar fram tillögur eða tilgátur að lausn sem nemendur prófa. Út frá þeim

prófunum ákvarða nemendur hvort tilgátan haldi eða henni beri að hafna. Dewey skilgreindi

lýðræði sem ĺıfst́ıl ı́ fjölhyggjusamfélagi þar sem samvinna á sér stað ı́ gegnum samskipti

(Dewey, 1916). Dewey sagði að öll menntun ætti að skapa aðstæður til þess að nemendur

geti gert tilraunir og að námsumhverfi eigi að hvetja til náms og ýta undir forvitni (Dewey,

1915).

Árið 2003 var Noam Chomsky spurður út ı́ Dewey-tilvitnun sem hann fjallaði um ı́ bók sinni

Chomsky on Mis-Education þar sem Dewey sagði að endanlegt markmið framleiðslu er ekki
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framleiðsla vara heldur framleiðsla frjálsra einstaklinga sem tengjast hvor öðrum á grundvelli

jafnréttis. Chomsky er sammála Dewey hvað það varðar að góð menntun eigi að skapa

frjálsa, sjálfstæða og frjóa einstaklinga. Menntakerfið eigi ekki að þróa börn heldur leyfa

þeim að fylgja sinni náttúrulegu eðlishvöt og forvitni og hvetja þau áfram til þess. Hins

vegar sé menntakerfið að kæfa þessa hvöt með þv́ı að gera börnin hlýðin og undirgefin. Það

að leyfa börnum að fylgja śınum hvötum væri liður ı́ þv́ı að mynda frjálst og lýðræðislegt

samfélag. Menntakerfið sem Dewey fjallaði um hafði það að markmiði að efla einstaklinginn

og gera hann að virkum lýðræðisþegn (Chomsky, 2003).

Sá sem nýtur ekki frelsis er hnepptur ı́ þrældóm og ı́ bókinni Lýðræði og menntun (1916)

kom John Dewey inn á skilgreiningu Platons á hugtakinu þræll. Samkvæmt skilgreiningu

Platons er þræll hver sá einstaklingur er þiggur markmið frá öðrum sem stýrir þannig hegðun

viðkomandi (Dewey, 1916).

Platon setti einnig fram hellisĺıkingu til þess að skýra hvernig maðurinn sér heiminn og

hvernig heimurinn sem maðurinn sér sé aðeins skuggamynd af hinum raunverulega heimi. Í

helli einum eru hlekkjaði þrælar þannig að þeir snúa baki ı́ hellinn og sjá aðeins hellisvegg

fyrir framan sig. Fyrir aftan þá er eldur sem varpar skuggum á vegginn sem þrælarnir horfa

á. Að auki er lágur veggur milli eldsins og þrælanna og reglulega ganga menn að veggnum

og setja hluti ofan á veginn sem varpar skuggamyndum á vegginn fyrir framan þrælana.

Skuggamyndirnar sem þeir sjá af hlutunum og mönnunum er eina sýnin sem þeir hafa af

heiminum og gera þeir sér enga grein fyrir hvert raunverulegt eðli hlutanna er. Ef einhverjum

þrælanna tekst að losa sig úr hlekkjum śınum og snúa sér við er ĺıklegt að heimurinn sem

þeir sjá verði þeim það framandi og óþægilegur að þeir kjósi að snúa sér aftur að veggnum

śınum og skuggamyndunum (Buckingham, 2013).

Í greininni menntun og stjórnmál fjallar Páll Skúlason (1990) um muninn á milli menntunnar

og fræðslu. Fræðslan færir mönnum ı́ hendur kunnáttu af öllu tagi en skýrir ekki fyrir þeim

hvernig þeir eiga að nota það sem þeir hafa lært. Hlutverk menntunnar er hins vegar að

þroska fólk, gera það hæfara til þess að heyja ĺıfsbaráttuna og njóta ĺıfsins. Fræðslan er

forsenda menntunarinnar en er ekki nægjanleg ein og sér heldur þarf einnig vilja til þess að

menntast, til þess að ráða eigin ĺıfi, kunna að verðmeta eigið ĺıf, vita hvað er gott og hvað

er illt. Í fræðslunni er hugsað fyrir fólk og er hugsun þess beint á ákveðnar brautir og menn

látnir læra að framkvæma tilteknar aðgerðir. Um menntunina gildir hins vegar að einstak-

lingurinn lærir að hugsa af eigin rammleik og kennslan er fólgin ı́ að þjálfa einstaklinginn og
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hvetja hann til þess leita svara við spurningum sem enginn örugg svör eru til fyrir.

Að mati Páls Skúlasonar (1990) hlýtur mikilvægasta skylda ŕıkisins að vera að sjá til þess að

þegnar ŕıkisins séu menntaðir vegna þess að það eru þegnarnir sem viðhalda ŕıkinu, veita þv́ı

aðhald og hafa eftirlit með valdhöfunum. Aukin menntun hefur ı́ för með sér aukið lýðræði

og menntuð þjóð lætur ekki segja sér fyrir verkum. Menntuð alþýða þolir ekki einræði eða

fámennisstjórn, krefst hlutdeildar ı́ eigin málefnum og lætur ekki ráðskast með sig. Ŕıkið á að

gæta hagsmuna allra þegna ŕıkisins og allir þeir sem starfa á vegum ŕıkisins, hvort sem þeir

eru ráðnir til starfsins eða kjörnir, eiga að hafa hagsmuni hins almenna borgara að leiðarljósi.

Einkahagsmunir mega aldrei ráða ŕıkjum fram yfir almenna hagsmuni vegna þess að ŕıkið er

gert til þess að tryggja það sem er heildinni til góðs.

Markmið menntakerfisins telur Páll að séu þŕıþætt; að mennta ı́ stjórnmálum, menning-

armálum og efnahagsmálum. Frá ŕıkinu séð ætti menntun ı́ stjórnmálum að vera mikilvægust

þar sem stjórnmálakunnátta er það sem ŕıkið þarf til þess að viðhalda sjálfu sér. Í litlu ŕıki

eins og á Íslandi, þar sem stjórnarfarið byggir á menningarlegri sérstöðu, er það jafnframt

mikilvægt fyrir ŕıkið að tryggja að þegnar ŕıkisins viðhaldi þeirri sérstöðu um ókominn t́ıma.

Þetta mikilvægi segir Páll að sér sýnist flestöll þjóðin vera sammála um, að hún hafi það öll

að markmiði að varðveita ı́slenska tungu sem best. Menntun ı́ efnahagsmálum felur ı́ sér að

þegnar samfélagsins eru þjálfaðir á þann hátt að þeir geti tekið þátt ı́ samfélaginu. Lausn

ı́slenska ŕıkisins á þessu er að halda uppi sérskólum sem hafa ekkert heildarmarkmið að leysa

heldur eiga þeir að leysa samt́ımaverkefni. Happa og glappaaðferðinni hefur verið beitt, að

mati Páls, til þess að sjá til þess að þegnar hins ı́slenska samfélags séu færir um að takast á

við t́ımabundna sérhagsmuni einstakra atvinnugreina. En hvernig væri unnt að mennta þessa

þegna öðruv́ısi, það er að þróa heildarstefnu sem gæti skilað sem bestum árangri? Það væri

hægt með þv́ı að tryggja góða undirstöðumenntun, setja á fót starfsmenntunarleiðir og að

veita atvinnugreinunum aukið tækifæri til þess að mennta starfsmenn śına. Það ætti ekki að

vera hlutverk opinbera menntakerfisins að veita alla þá starfsmenntun sem atvinnugreinarnar

þarfnast heldur ætti hið opinbera að tryggja að hver og einn þegn hljóti nægjanlega menntun

til þess að geta sérhæft sig seinna meir (Páll Skúlason, 1990).

Páll (2014) telur það jafnframt skammsýni að velja sér nám ı́ samræmi við væntanlega

arðsemi launaseðils ı́ tiltekinni atvinnugrein þv́ı þegar námi lýkur gætu forsendur ı́ atvinn-

uĺıfinu hafa breyst. Ekki sé vitað hvaða tiltekna kunnátta komi til með að skipta máli ı́

framt́ıðinni og þv́ı ekki skynsamlegt að einbĺına á þrönga starfsmenntun. Mun mikilvægara

sé að hverjum þegn ı́ samfélaginu sé tryggð menntun sem leyfir þeim að tileinka sér nýja

þekkingu eftir þörfum. Alhliða menntun sé ĺıklegust til þess að sjá til þess að einstaklingur
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standi sem best að v́ıgi á atvinnumarkaðnum hvernig sem forsendur breytast.

Góð stýring menntamála felur ı́ sér að skólum ŕıkisins er veitt það tækifæri sem þeir þurfa

til þess að geta unnið starf sitt sem best. Það eru skólarnir sjálfir sem taka mikilvægustu

ákvarðanirnar um það sem skuli fara fram ı́ kennslustofunni og byggir þetta á frumkvæði,

dugnaði og ábyrgð skólastjórnenda. Til þess að skólarnir fái þessi tækifæri er fyrst og fremst

mikilvægt að tryggja skólunum nægjanlega fjármuni til þess að geta unnið sem best að þv́ı

að mennta þegna ŕıkisins (Páll Skúlason, 2014).

Í fyrsta hluta kafla 2 var fjallað um sögu og skilgreiningu frjáls og opins hugbúnaðar. Til

þess að hugbúnaður teljist opinn þarf hann að uppfylla t́ıu skilyrði OSI og til þess að vera

frjáls þarf hann að uppfylla fjögur skilyrði FSF. Ljóst er að hugbúnaður getur uppfyllt skilyrði

beggja samtakanna þar sem ekkert skilyrði OSI útilokar skilyrði FSF og öfugt. Hugsanlega

endurspeglar munurinn á fjölda skilyrða OSI og FSF óĺıka nálgun samtakanna en Stallman

sjálfur sagði að frjáls hugbúnaður væri félagsleg hreyfing á meðan opinn hugbúnaður væri

framleiðsluaðferð. Í framhaldi af þv́ı voru skoðaðar kenningar og hugmyndir nokkurra fræði-

manna, sem yfirleitt eru ekki skoðaðir frá sjónarhorni upplýsingatækni, en þó gerir höfundur

heiðarlega tilraun til að setja þessa heimspeki ı́ samhengi við heimspeki frjáls hugbúnaðs. ı́

kaflanum er sömuleiðis fjallað um tengsl ı́slenskrar tungu við upplýsingatækni til að skoða

stöðuna ı́ dag og mögulegar framt́ıðarhorfur ı́slensku sem tæknimáls.



Kafli 3

Aðferðafræði

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem beitt var við vinnu á verkefninu. Verkefnið

er eigindlegt rannsóknarverkefni sem var unnið haustið 2014 og vorið 2015. Fyrir verkefnið

var unnið gagnasafn sem inniheldur opinber skjöl er varða notkun frjáls og opins hugbúnaðar

ásamt gögnum sem unnin voru úr viðtölum sem höfundur tók við fagaðila ı́ upplýsingatækni.

Við úrvinnslu gagna vöknuðu ýmsar spurningar og var þá leitað eftir svörum ı́ opinberum

skjölum eða frá fagaðilum á vegum ýmissa stofnana tengdum ákveðnum þáttum er komu

fram ı́ viðtölum. Orðræða ı́ gögnum úr viðtölum var greind til þess að kanna hvaða hugmyndir

eru ŕıkjandi ı́ orðræðu fagaðila sem og þeirri orðræðu sem þeir telja ŕıkjandi ı́ samfélaginu.

Orðræða var einning ı́ opinberum skjölum úr gagnasafninu til þess að varpa ljósi á stefnu

hins opinbera er varðar frjálsan og opinn hugbúnað.

Kafli 3 skiptist ı́ fjóra undirkafla; orðræðugreining, þar sem farið verður yfir hvað orðræðu-

greining er og hvernig henni skal beitt við úrvinnslu viðtala og gagna; gögn til greiningar,

þar sem farið er stuttlega yfir þau gögn sem verða rannsökuð og hvers vegna þau voru valin;

rannsóknaraðferð og val á þátttakendum, þar sem fjallað verður nánar um hvernig var staðið

að vali á þátttakendum; framkvæmd og úrvinnsla, þar sem fjallað verður um hvernig og

hvenær verkefnið var unnið og hvernig var unnið úr þeim gögnum sem var aflað á meðan

rannsókninni stóð.

14
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3.1 Orðræðugreining

Orðræðugreining er greining, meðal annars, orðræðu, þrástefa og löggildingarlögmála. Orð-

ræðan er samsett úr orðum, hugmyndum og athöfnum sem eru śıendurtekin ı́ umræðunni, eða

þrástefum. Þrástef mynda söguleg og pólit́ısk löggildingarlögmál ı́ orðræðu sem hafa orðið til

ı́ pólist́ıskum átökum fyrr og śıðar. Þessi lögmál fela ı́ sér beinar og óbeinar reglur sem hver og

einn verður að hĺıta vilji hann að hlustað sé á hann. Á sama t́ıma getur einstaklingurinn reynt

að hafa áhrif á þessi lögmál ı́ þeim tilgangi að breyta þeim (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson,

2006). Orðræðan getur orðið að sannleika og mótað hvernig einstaklingar hugsa. Áhrif

orðræðunnar getur verið svo mikil að einstaklingurinn veigrar sér við að ganga eða hugsa

gegn henni. Af þessu leiðir að vald orðræðunnar getur verið beint og óbeint.

Markmið verkefnisins var ekki að greina orðræðu frjáls og opins hugbúnaðar ı́ ı́slensku

samfélagi. Hins vegar er nauðsynlegt að hafa fræði orðræðugreiningar ı́ huga þegar unnið

er upp úr opinberum gögnum með það að markmiði að kanna hvort mikilvægir þættir hljóti

þá umfjöllun sem ætla mætti. Jafnframt getur verið gagnlegt að hafa orðræðugreiningu ı́

huga þegar fjallað er um upplifun viðmælenda. Í þv́ı samhengi getur verið mikilvægt að

skilgreina hvaða þrástef birtast ı́ ummælum þeirra en þrástefin geta ýmist birst sem mýtur

eða goðsagnir. Þess háttar orðræðu er gjarnan stjórnað af þeim sem er ráðandi á tilteknu

sviði og getur þess vegna hætt að vera mýta og orðið að sannleika sem einstaklingar byggja

ákvarðanatöku śına á.

Þegar rýnt er ı́ orðræðu á afmörkuðu sviði er sú leið algeng að ákveðið efni eða skjöl

séu valin sem höfundur telur ĺıklegt að sé lykilskjöl varðandi umfjöllunarefnið (Ingólfur

Ásgeir Jóhannesson, 2006). Höfundur valdi stefnuskjöl til skoðunar sem innhéldu mark-

mið hins opinbera varðandi frjálsan og opinn hugbúnað og bar saman við námskrár og vef

Námsgagnastofnunnar með það að markmiði að kanna hvort umfjöllun og markmið tengd

frjálsum og opnum hugbúnaði væri þar að finna.
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3.2 Gögn til greiningar

Valin voru til greiningar stefnuskjöl gefin út af ı́slenskum stjórnvöldum varðandi frjálsan og

opinn hugbúnað ásamt öðrum gögnum sem fjallað er um ı́ þeim skjölum. Stefna stjórnvalda

markast með stefnuyfirlýsingu frá Forsætisráðuneytinu sem var unnin árið 2007 en kom

út um vorið 2008. Til að fylgja stefnunni eftir var unnin aðgerðaáætlun fyrir innleiðingu

frjáls og opins hugbúnaðar hjá opinberum aðilum. Í þv́ı skjali koma fram ýmis markmið

sem snerta meðal annars Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla ásamt námsefnisframboði

Námsgagnastofnunnar og þv́ı voru þau gögn einnig skoðuð með það markmið að kanna

hvort að markmiðum aðgerðaáætlunarinnar hafi verið náð. Höfundur skoðaði einnig skjal frá

Ŕıkisendurskoðun til að kanna skilgreiningar hugtaka og umfjöllun fleiri opinberra aðila um

efnið. Í tengslum við umfjöllun um ı́slensku sem tæknimáls var skýrsla ı́slenskrar málnefndar

frá 2012 skoðuð með megináherslu á kafla um upplýsingatækni og hvort einhver umfjöllun

væri um frjálsan og opinn hugbúnað ı́ þv́ı samhengi. Lög um grunnskóla nr. 91/2008 voru

skoðuð til að kanna hvert valdsvið Menntamálaráðuneytis væri gagnvart grunnskólum. Í töflu

3.1 má finna yfirlit yfir þau gögn sem voru skoðuð.

Tafla 3.1: Gögn sem valin voru til greiningar

Gögn
Útgefandi eða
ábyrgðaraðili texta

Útgáfuár eða
t́ımabil
til skoðunar

Frjáls og opinn hugbúnaður :
Stefna stjórnvalda

Forsætisráðuneytið 2007

Íslenska til alls: tillögur Íslenskrar
málnefndar að ı́slenskri málstefnu

Menntamálaráðuneytið 2008

Lög um grunnskóla Alþingi 2008

Frjáls og opinn hugbúnaður Ŕıkisendurskoðun 2010

Aðalnámskrá framhaldsskóla
Mennta- og
menningarmálaráðuneytið 2011

Aðalnámskrá grunnskóla
Mennta- og
menningarmálaráðuneytið 2011

Aðgerðaáætlun fyrir innleiðingu
frjáls og opins hugbúnaðar hjá
opinberum aðilum

Forsætisráðuneytið 2011

Ályktun um stöðu ı́slenskrar tungu Íslensk málnefnd 2012

Vefur Námsgagnastofnunnar (nams.is) Námsgagnastofnun 2015
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3.3 Rannsóknaraðferð og val á þátttakendum

Við mat á eigindlegum rannsóknum er gjarnan litið til trúverðugleika rannsóknarinnar og

nær sá trúverðugleiki til gagna, gagnaöflunar, gagnagreiningar og niðurstaðna sem byggja

á gögnum rannsóknarinnar. Aðferðir til að auka trúverðugleika rannsóknar geta þv́ı náð til

gagnaöflunar og úrvinnslu. Margprófun (e. Triangulation) felur ı́ sér leit að samleitni meðal

annars með þv́ı að safna gögnum frá nokkrum einstaklingum. Sjálfskoðun rannsakanda felur

ı́ sér að rannsakandinn sjálfur telur fram mögulega hlutdrægni, bakgrunn og eigin gildi til

þess að varpa ljósi á túlkun niðurstaðna (McMillan, 2012).

Öll þau viðtöl sem höfundur framkvæmdi voru óstöðluð og hálfuppbyggð. Spurningalistarnir

samanstóðu af opnum spurningum sem viðmælendur gátu svarað með þeim hætti sem þeir

kusu. Val á viðmælendum var blanda tveggja úrtaksleiða sem McMillan (2012) kallar tilvik

sem gefa besta mynd (e. Critical Case Sampling) og snjóboltaúrtak (e. Snowball Sampling).

Aðilar frá skólunum voru valdir vegna þess að höfundi var að einhverju leyti kunnugt um stefnu

viðkomandi skóla áður en vinna hófst og var megin markmiðið með þeim viðtölum að kanna

hvort framkvæmanlegt væri að reka tölvukerfi, eingöngu eða að mestu leyti, byggt á frjálsum

og opnum hugbúnaði. Einnig átti að kanna viðhorf kerfisstjóranna til hugmyndafræðinnar

sem liggur að baki notkunar frjáls og opins hugbúnaðar ı́ skólastarfi. Aðrir viðmælendur

fengust með snjóboltaleiðinni, leiðbeinandi verkefnisins benti á Eĺıas Jón sem heppilegan

fyrsta viðmælanda þar sem hann hafi komið að stefnumótun stjórnvalda árið 2011. Eĺıas

Jón ráðlagði höfundi śıðan að ræða við Tryggva Björgvinsson. Út frá viðtali við Tryggva

var śıðan haft samband við Staðlaráð og einnig Lækjarskóla ı́ Hafnarfirði. Svar barst frá

skrifstofu Lækjarskóla sem áframsendi fyrirspurnina til þess er málið varðaði en þv́ı miður

barst ekki svar frá þeim aðila þrátt fyrir ı́trekun.

Fyrir fyrsta viðtalið, sem var við Eĺıas Jón, voru spurningarnar mjög opnar og ákaflega ĺıtið

ákveðið fyrirfram sökum þess að það viðtal var hugsað sem upphaf verkefnisins. Viðtalið

átti jafnframt að gefa höfundi frekari hugmyndir um það hvað gagnlegt yrði að spyrja aðra

viðmælendur. Á þessum t́ıma var einnig stefnt að þv́ı að ræða málefnið við aðila innan

stjórnsýslunnar og leita frekari skýringa á framgangi stefnu yfirvalda varðandi frjálsan og opinn

hugbúnað ı́ skólastarfi. Spurningalistar fyrir kerfisstjórana voru fyrst og fremst hugsaðir sem

athugun á þv́ı hvort rekstur á tölvukerfi, sem samanstæði að mestu eða öllu leyti af frjálsum

og opnum hugbúnaði, væri yfir höfuð mögulegur. Hins vegar komu spurningarnar inn á
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þætti eins og viðtökur notenda og álit viðmælenda á hugmyndafræði. Spurningalistinn sem

lagt var upp með fyrir Tryggva var śıðan nokkuð ýtarlegri sökum þess hve fróður hann er

um málefnið og einnig vegna reynslu hans af störfum innan opinberrar stjórnsýslu og með

frjálsan og opinn hugbúnað. Fyrirspurn til Staðlaráðs voru unnin út frá atriðum sem komu

fram ı́ viðtalinu við Tryggva og önnur fyrirspurn út frá fyrra svari. Bárust mjög ýtarleg svör

við báðum fyrirspurnum þaðan. Við úrvinnslu viðtalsins við Tryggva varð hins vegar ljóst að

ĺıklega yrði ĺıtill ávinningur af viðtölum við opinbera aðila og þv́ı var ákveðið að hverfa frá

þeirri áætlun. Af þeim sökum hefur eiginleg rannsóknarspurning þróast ĺıtillega frá upphafi

verkefnis fram til loka úrvinnslu.

Rannsókn Hildar Björns Vernudóttur (2010) gefur til kynna að þekking á skilgreiningu frjáls

og opins hugbúnaðar sé fremur takmörkuð innan ı́slensks hugbúnaðargeira. Sökum þess hafði

höfundur nokkrar áhyggjur af þv́ı að þekking opinberra starfsmanna innan stjórnsýslunnar

kynna að vera of takmörkuð til að viðtöl yrðu gagnleg.

3.4 Framkvæmd og úrvinnsla

Vinna við verkefnið hófst um sumar 2014, fór heldur hægt af stað og var ı́ biðstöðu um

haustið. Vinna hófst afur ı́ desember sama ár og henni lauk að vori 2015. Verkefnavinnan

hófst á gagnasöfnun og var upphaflega rætt Eĺıas Jón Guðjónsson sem var aðstoðarmaður

Katŕınar Jakobsdóttur Menntamálaráðherra frá 2010 til 2013. Samtals urðu viðmælendur 9

talsins og má sjá yfirlit yfir þá ı́ töflu hér að neðan.

Viðtalið við Eĺıas var að nokkru leyti opnara en hin þar sem að markmið þess viðtals var

að fá yfirsýn varðandi starfsumhverfið innan ráðuneyta, yfir viðhorf starfsfólks ásamt al-

mennu vinnulagi er snertir þennan málaflokk. Þv́ı má segja að það viðtal hafi að mestu

verið til undirbúnings fyrir verkefnið. Eĺıas Jón nefndi Tryggva Björgvinsson sem heppilegan

viðmælanda fyrir verkefnið og setti höfundur sig ı́ samband við Tryggva. Tryggvi Björg-

vinsson er hugbúnaðarverkfræðingur og dyggur stuðningsmaður rafræns frelsis. Tryggvi lauk

Civilingenjörsgráðu frá Háskólanum ı́ Chalmers og Ph.D. gráðu frá Háskóla Íslands. Tryggvi

hefur meðal annars starfað hjá Menntamálaráðuneytinu sem ráðgjafi ı́ málefnum frjáls og

opins hugbúnaðar. Tryggvi var lykilviðmælandi höfundar fyrir verkefnið og svaraði hann

spurningalista sem var sérstaklega saminn fyrir viðtal við hann. Samhliða þv́ı að haft var
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Tafla 3.2: Viðmælendur

Dagsetning Nafn Hlutverk Samskiptaform

Sept. 2014 Eĺıas Jón
Fyrrum aðstoðarmaður
menntamálaráðherra

Viðtal

Des. 2014 Guðbjartur Kerfisstjóri Viðtal

Des. 2014 Yngvi (Skúti) Kerfisstjóri
Spurningalisti ı́
tölvupósti

Jan. 2015 Tryggvi
Sérfræðingur, fyrrum starfs-
maður Menntamálaráðuneytis,
lykilviðmælandi

Viðtal

Feb. 2015 Yngvi P.
Rektor
Menntaskólans ı́ Reykjav́ık

Tölvupóstur

Mars. 2015 Sigurður Verkefnisstjóri Staðlaráðs Tölvupóstur

Mars. 2015 Á ekki við Lækjarskóli Ekki svarað

Máı. 2015 Hafd́ıs
Útgáfustjóri hjá
Námsgagnastofnun

Tölvupóstur

Máı. 2015 Þorgeir
Upplýsingafulltrúi hjá Mennta-
og menningarmálaráðuneyti

Śımtal

samband við Tryggva var haft samband við Yngva Hrafn Pétursson (Skúti) og Guðbjart

Kristófersson til þess að spyrjast fyrir um reynslu þeirra af rekstri og vinnu með frjálsan og

opinn hugbúnað. Guðbjartur hefur umsjón með námskerfi og tölvum hjá Menntaskólanum

ı́ Reykjav́ık. Yngvi Hrafn er kerfisstjóri og starfsmaður Stefnu á Akureyri en Stefna sér um

tölvumál Verkmenntaskólans á Akureyri.

Sami spurningalisti var lagður fyrir Yngva Hrafn og Guðbjart og má sjá spurningalistana ı́

viðauka. Þar sem Yngvi Hrafn býr á Akureyri, en höfundur ı́ Reykjav́ık, fóru samskiptin við

hann fram ı́ gegnum vefpóst. Upphaflega var haft samband við skrifstofu VMA sem v́ısaði

śıðan á hann. Viðtalið við Guðbjart fór fram á skrifstofu hans ı́ húsnæði Menntaskólans ı́

Reykjav́ık. Höfundur skrifaði hjá sér punkta á meðan viðtalinu stóð en vann frekara efni úr

þv́ı strax eftir að viðtali lauk.

Viðtal við Tryggva fór fram ı́ eigin persónu, ı́ anddyri B́ıó-Parad́ısar þar sem hann var

þátttakandi ı́ borðspilakvöldi sem fór þar fram. Viðtalið við Tryggva var hljóðritað, með

hans samþykki og gögn unnin úr upptökunni. Viðtalið var ekki umritað orð fyrir orð en meg-

ináhersla lögð á að tryggja að innihald viðtalsins kæmist vel til skila en reynt var að ná sem

mestu orðréttu. Upptakan úr viðtalinu spannaði tæpar tvær klukkustundir en viðtalshlutinn

u.þ.b. 90 ḿınútur.
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Að loknu viðtali við Tryggva og úrvinnslu úr upptökum var haft samband við Staðlaráð

ı́ gegnum vefpóst til þess að spyrja nánar út ı́ nokkra þætti sem Tryggvi nefndi ı́ viðtali

śınu. Spurningarnar til Staðlaráðs voru aðallega til þess að kanna hvers vegna HTML og

HTTP staðlarnir hefðu ekki verið þýddir yfir á ı́slensku. Sigurður Sigurðarson, verkefnastjóri

hjá Staðlaráði Íslands, svaraði þeim fyrirspurnum rafrænt. Einnig var sendur tölupóstur til

Menntaskólans ı́ Reykjav́ık þar sem spurt var um ummæli Tryggva þess efnis að skólinn hefði

hlotið lægri fjárstyrki sökum breytingar yfir ı́ frjálsan og opinn hugbúnað. Yngvi Pétursson,

rektor Menntaskólans ı́ Reykjav́ık, svaraði þeirri fyrirspurn rafrænt.

Allir þátttakendur voru meðvitaðir um tilgang og eðli spurninganna og að upplýsingarnar

yrðu notaðar við gerð þessa verkefnis.

Eftir að viðtalsgögnum hafði verið safnað voru valin nokkur meginþemu til að vinna út frá

ı́ framhaldi. Voru þau valin til þess að hjálpa til við að draga saman þær upplýsingar sem

komu fram ı́ viðtölum og valin ı́ samræmi við rannsóknarspurningu verkefnisins.

Við greiningu opinberra gagna byrjaði höfundur á þv́ı að skoða stefnuyfirlýsingu stjórnvalda

varðandi frjálsan og opinn hugbúnað (2007). Í framhaldi af þv́ı var aðgerðaáætlun fyrir

innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar hjá opinberum aðilum (2011) skoðuð. Þar koma

meðal annars fram markmið sem snúa að Aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla ásamt

tilmælum til Námsgagnastofnunnar. Höfundur kannaði ı́ framhaldi af þv́ı hvort fjallað væri

um frjálsan og opinn hugbúnað með einhverjum hætti ı́ fyrrnefndum námskrám ásamt þv́ı

að kanna hvort Námsgagnastofnun hafi brugðist við þeim athugasemdum er fram komu ı́

aðgerðaáætluninni.

Þá var ákveðið að hafa samband við Námsgagnastofnun og benti leiðbeinandi höfundi á að

hafa samband við útgáfustjóra stofnunarinnar, Hafd́ısi Finnbogadóttur. Tilgangur þeirrar

fyrirspurnar var að leita svara við þv́ı hvers vegna stofnunin hefði ekki brugðist við stefnu

stjórnvalda varðandi frjálsan og opinn hugbúnað og þeim þáttum sem snerta stofnunina

með beinum hætti ı́ aðgerðaáætlun stjórnvalda frá 2011. Samskiptin við Hafd́ısi fóru fram

rafrænt.

Í framhaldi af samskiptum við Hafd́ısi var einnig haft samband við Mennta- og menning-

armálaráðuneytið til þess að kanna hvort tilmæli úr aðgerðaráætlun ŕıkisins hafi verið send
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sérstaklega frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti til Námsgagnastofnunnar. Upplýsinga-

fulltrúi Mennta- og menningarmálaráðuneytis, Þorgeir Ólafsson, svaraði þeim fyrirspurnum

rafrænt og śımleiðis.

Í kafla 3 var farið yfir aðferðafræðilegan þátt verkefnis, atriði sem höfundur hafði ı́ huga við

vinnslu verkefnis, val á gögnum til rannsóknar, viðmælendum, hlutverk þeirra og framkvæmd

viðtala ásamt úrvinnslu gagna og orðræðugreiningu.



Kafli 4

Markmið ŕıkisins

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist ı́ þrjá hluta;

Stefnu og markmið ı́slenskra stjórnvalda varðandi frjálsan og opinn hugbúnað, ı́slenska

máltækni og að lokum niðurstöður viðtala.

4.1 Stefnuyfirlýsing og aðgerðaáætlun stjórnvalda

Menntamál eru á ábyrgð ŕıkisins og þar af leiðandi er það jafnframt á ábyrgð þess að marka

stefnu ı́ tölvumálum skólanna sem og tölvukennslu. Hins vegar getur það reynst ŕıkinu erfitt

að krefja skólana um að framfylgja stefnu sinni ı́ sĺıkum málum þv́ı rekstur og tilheyrandi

kostnaður er á ábyrgð sveitarfélaga. Markmið ŕıkisins eru samt sem áður fyrsti liðurinn ı́

að breyta þv́ı hvernig skólar skuli marka eigin stefnu ı́ upplýsingatæknimennt. Það er śıðan

hlutverk sveitarfélaganna að vinna áfram með stefnu ı́ tölvu- og upplýsingatæknimennt og

vinna með skólunum til að fylgja eftir vilja ŕıkisins (lög um grunnskóla nr. 91/2008).

Í stefnu stjórnvalda varðandi frjálsan og opinn hugbúnað (2007) er markmiðum skipt ı́ fimm

megin þætti :

Stefna stjórnvalda um frjálsan og opinn hugbúnað

22
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1. Gæta skal þess að gefa frjálsum hugbúnaði sömu tækifæri og séreignar-

hugbúnaði þegar tekin er ákvörðun um kaup á nýjum búnaði og ávallt skal

leitast við að gera sem hagstæðust innkaup.

2. Leitast verði við að velja hugbúnað sem byggist á opnum stöðlum, hvort

sem um staðlaðan búnað er að ræða eða sérsḿıðaðan. Opnir staðlar eru

yfirleitt ráðandi ı́ frjálsum hugbúnaði.

3. Stefnt verði að þv́ı að opinberir aðilar verði ekki of háðir einstökum

hugbúnaðarframleiðendum og þjónustuaðilum. Notkun frjáls hugbúnaðar

er liður ı́ þv́ı.

4. Stefnt skal að þv́ı að hugbúnaður sem sḿıðaður er og fjármagnaður af

opinberum aðilum, m.a. ı́ rannsóknar- og þróunarverkefnum, verði end-

urnýtanlegur. Liður ı́ þv́ı er að hugbúnaðurinn sé frjáls. Í upphafi sĺıkra

verkefna skal gera áætlun um endurnýtingu hugbúnaðarins.

5. Stuðlað verði að þv́ı að nemendur ı́ menntastofnunum landsins fái tækifæri

til að kynnast og nota frjálsan hugbúnað til jafns við séreignarhugbúnað.

Í skýringarkafla fyrir fimmta lið segir að menntastofnanir gegni mikilvægu hlutverki ı́ að auka

notkun á frjálsum hugbúnaði og geri það með þv́ı að veita nemendum tækifæri til að vinna

með hann til jafns við séreignarhugbúnað. Jafnframt bjóði frjáls hugbúnaður upp á möguleika

ı́ námi sem ekki séu fyrir hendi með séreignarhugbúnaði. Hægt sé að kynnast innri virkni

hugbúnaðarins og nemendur hafi þannig tækifæri til að, meðal annars, læra um eðli hans

og hvernig hann sé forritaður. Þv́ı sé frjáls hugbúnaður betur til þess fallinn að vekja áhuga

nemenda á hugbúnaðargerð og upplýsingatækni heldur en séreignarhugbúnaður enda bjóði

sĺıkur hugbúnaður einungis upp á kennslu ı́ notkun á búnaðinum.

Varðandi opna staðla segir ı́ sama skjali að :

Leitast verði við að velja hugbúnað sem byggist á opnum stöðlum, hvort sem um

staðlaðan búnað er að ræða eða sérsḿıðaðan. Opnir staðlar eru yfirleitt ráðandi

ı́ frjálsum hugbúnaði.

Með auknum kröfum um rafræna þjónustu ŕıkisins við almenning og lögaðila ı́

landinu aukast kröfur um tengingar milli kerfa og flytjanleika gagna. Mikilvægt

er að notaðir séu opnir staðlar, samvinna verði aukin milli stofnana og hugað
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verði að langt́ımastefnu varðandi gagnasamskipti. Notkun opinna staðla eykur

möguleika á samskiptahæfni við annan hugbúnað og lengir ĺıft́ıma búnaðarins.

(Forsætisráðuneytið, 2011)

Í kjölfar stefnuyfirlýsingarinnar gaf forsætisráðuneytið út ,,Aðgerðaáætlun fyrir innleiðingu

frjáls og opins hug-búnaðar hjá opinberum aðilum” árið 2011. Markmið þeirrar áætlunar var

að samræma aðgerðir við innleiðingu frjáls hugbúnaðar hjá opinberum aðilum og einnig að

aðstoða við innleiðingu.

Áætlunin felur ı́ sér ýmis markmið, þar af nokkur sem snerta skólastarf með beinum hætti.

Eitt markmiðanna er að menntamálaráðuneytið sjái til þess að námskrár grunn- og fram-

haldsskóla geri ráð fyrir notkun á frjálsum hugbúnaði ı́ skólastarfi og hafi það að leiðarljósi að

auka notkun á sĺıkum hugbúnaði. Námskrárnar skulu gera ráð fyrir að nemendur fái tækifæri

til að kynnast og nota frjálsan hugbúnað til jafns við séreignarhugbúnað. Í áætluninni segir

að hvetja verði skóla til aukinnar notkunar á frjálsum hugbúnaði til samræmis við stefnu

stjórnvalda og verði skólar hvattir til að taka tillit til frjáls hugbúnaðar við val á námsefni og

við endurmenntun kennara. Annað markmið felur ı́ sér að menntamálaráðuneytið tryggi að

Námsgagnastofnun bjóði upp á námsefni ı́ notkun frjáls hugbúnaðar fyrir skóla sem nýti sĺıkan

hugbúnað. Þá skuli tilmæli send Námsgagnastofnun þess efnis að fara skuli yfir allt námsefni

og hindrunum á innleiðingu frjáls hugbúnaðar rutt úr vegi. Námsgagnastofnun verði beðin

um að leggja áherslu á verknað og aðgerðir frekar en tilteknar hugbúnaðarlausnir. Í tilfellum

þar sem erfitt reynist að mæla með ákveðnum hugbúnaðarlausnum skuli Námsgagnastofnun

reyna að vinna námsefni tengt frjálsum hugbúnaði frekar en séreignarhugbúnaði. Í áætluninni

er einnig að finna markmið sem beint er að háskólum landsins. Þar er lögð ŕık áhersla á að

frjáls hugbúnaður verði notaður við kennslu ı́ tölvunarfræði og forritun og er markmiðið að

þannig verði nemendur betur undirbúnir fyrir atvinnuĺıfið. Þetta sé mikilvægt til að nem-

endur fái tækifæri til að kynnast innviðum stórra hugbúnaðarverkefna- og lausna sem muni

undirbúa þá betur fyrir hugbúnaðarþróun við störf ı́ framt́ıðinni (Forsætisráðuneytið. 2011).

Fjölmörg lönd hafa markað stefnu ı́ þessum málaflokki með einum eða öðrum hætti og hefur

Evrópusambandið lagt talsverða áherslu á þessi mál. Í Danmörku árið 2000 var komið á

fót sérstakri deild innan fjarskiptastofnunarinnar sem þau nefndu Videncenter for software

og hefur það hlutverk að stuðla að notkun og þróun á frjálsum hugbúnaði innan dönsku
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stjórnsýslunnar. Í Frakklandi hafa stjórnvöld lagt sérstaka áherslu á að frönsk börn kynnist

frjálsum hugbúnaði. Þar ı́ landi er þeim sem þróa hugbúnað sem gagnast öðrum ı́ samfélaginu

veittur sérstakur skattaafsláttur (Ŕıkisendurskoðun, 2010).

Þá hefur Obama jafnframt lagt talsverða áherslu á nýtingu sĺıks hugbúnaðar innan opinberrar

stjórnsýslu og má nefna að Hv́ıta-húsið er með GitHub-aðgang þar sem talsvert magn gagna

er hýst og almenningur hvattur til þátttöku ı́ verkefnum (Bohannon, 2012).

4.2 Gildandi menntastefna

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er hvergi fjallað um frjálsan né opinn hugbúnað. Þar

kemur hins vegar fram að upplýsingamennt sé mikilvæg fyrir virkan þjóðfélagsþegn ı́ lýðræðis-

þjóðfélagi og til þess fallin að aðstoða hann við að standa vörð um hvers konar mannréttindi

og að koma sjónarmiðum śınum á framfæri. Upplýsingatækni eigi að stuðla að sveigjanleika

og réttlæti ı́ námi.

Nemendur þurfa að læra að nýta tæknina, átta sig á eðli hennar og uppbyggingu,

auka skilning sinn á henni, t.d. með hönnun og þróun hugbúnaðar. Þannig styrkja

þeir og hagnýta þekkingu śına á þessu sviði.

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013)

Hæfniviðmið Aðalnámskrár segja meðal annars við lok grunnskóla eigi nemendur að geta:

• útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu

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

hátt

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er hvorki fjallað um frjálsan né opinn hugbúnað.
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Á vef Námsgagnastofnunnar (e.d.) er að finna ýmis konar kennsluefni og leiðbeiningar

tengt upplýsingatækni. Höfundur skoðaði vefinn nams.is og fann umfjöllun um 15 mismun-

andi hugbúnaðarlausnir. Af þeim eru þrjár sem bera frjáls leyfi en á vefnum eru einungis

leiðbeiningar fyrir eitt þeirra, Scratch, sem er á vef stofnunarinnar fyrir forritunarkennslu.

Myndvinnsluforritið GIMP er nefnt sem möguleiki ı́ umfjöllun fyrir myndvinnslu en öll kennsla

miðast við Adobe Photoshop. Firefox vafrinn er nefndur á nafn af þuli ı́ umfjöllun um vafra

ı́ upplýsingatækni fyrir yngsta stig en öll sýnikennsla er með vafranum Microsoft Internet

Explorer. Sé hins vegar skoðuð sýnikennslan Vafrar fyrir 3.-4. bekk fer sýnikennslan fram ı́

vafranum Google Chrome. Fyrir utan myndvinnsluvefinn er ábendingar um aðra möguleika

varðandi val á hugbúnaði tókst höfundi einungis að finna einn vef, Töflureiknir 2013 - Fyrir

3. og 4. bekk, þar sem bent er á aðra möguleika en hugbúnað frá Microsoft. Í töflu 4.1

má sjá samantekt á þv́ı hvaða hugbúnaður fær umfjöllun á vef Námsgagnastofnunar og fyr-

ir hvaða hugbúnað er búið að útbúa verkefni. Dálkurinn Opið Leyfi? v́ısar til þess hvort

hugbúnaðurinn sé gefinn út undir opnu leyfi og það skal tekið fram að gjafbúnaðarleyfi (e.

freeware) eru ekki flokkuð sem opin leyfi.

Tafla 4.1: Umfjöllun og verkefni á www.nams.is

Nafn
hugb.

Opið
leyfi?

Umfj./
verkefni?

Nafn
hugb.

Opið
leyfi?

Umfj./
verkefni?

Chrome Nei Engin Photostory3 Nei Umfjöllun

Excel Nei
Umfj. og
verkefni

PowToon Nei Veflægt

Firefox Já Engin Publisher Nei
Umfj. og
verkefni

Frontpage Nei Verkefni Scratch Já Umfjöllun

GIMP Já Engin ScetchUp Nei Umfjöllun

Internet
Explorer

Nei Umfjöllun
MS
Photogallery

Nei Umfjöllun

Paint Nei Umfjöllun Word 2013 Nei
Umfj. og
verkefni

Photoshop Nei Umfjöllun Power Point Nei Verkefni
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Mynd 4.1: Upplýsingatækni fyrir 5. - 7. bekk

Á myndum 4.1 og 4.2 má sjá yfirlit af verkefnaśıðum Námsgagnastofnunar fyrir 5.-7. bekk

og 8.-7. bekk. Þar er engin verkefni að finna fyrir frjálsan hugbúnað.

Mynd 4.2: Upplýsingatækni fyrir 8. - 10. bekk

Menntastefnan, sem var kynnt ı́ Aðalnámskrá grunnskóla (2013), byggir á sex grunnþáttum

menntunar: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og

sköpun. Tilgangurinn með framsetningu grunnþáttanna var að stuðla að samfélags-,
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menningar-, umhverfis- og náttúrulæsis svo að börn og ungmenni lærðu sjálfsbjörg og sam-

vinnu. Að sama skapi er það markmið grunnþáttanna að stuðla að vel menntuðum og

heilbrigðum þjóðfélagsþegnum sem geta tekið virkan þátt ı́ uppbyggingu samfélags śıns.

Grunnþættirnir fela einnig ı́ sér getu og vilja til að hafa áhrif og taka þátt ı́ að breyta

samfélagi śınu og þróa það til betri vegar. Grunnþættina skal hafa að leiðarljósi ı́ öllu

skipulagi skólastarfsins, allt frá ritun aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla niður ı́

dagsskipulag innan skólastofunnar. Grunnþættirnir eru byggðir á þeirri hugmyndafræði að

læsi sé forsenda lýðræðis. Læsið einskorðast ekki við textalæsi heldur læsi á öll tákn- og

samskiptakerfi samfélagsins. Virkt lýðræði getur aðeins verið ef allir þegnar lýðræðisins eru

jafnir og að hugað sé að heilbrigð og velferð hvers og eins.

Þó svo að læsi sé sennilega, ı́ huga flestra, tengt þeirri tæknilegu færni að færa hugsun śına

ı́ rituð orð og skilja rituð orð annarra, þá er læsi mun meira en það. Læsi er einnig félagslegt

ı́ eðli śınu vegna þess að það byggir á sætti einstaklinga um merkingu orða og hvernig þau

skulu notuð. Læsi er jafnframt afstætt fyrirbæri, háð stað og stund, menningu og gildum

samfélagsins. Hugtakið læsi hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og er það bæði

vegna rannsókna sem hafa fjallað um læsi og vegna þeirra breytinga á tækni sem beitt er

við ritun og lestur. Þar má helst nefna stafræna tækni, svo sem tölvur, og þá staðreynd að

tölvur eru orðinn viðamikill hluti af daglegu ĺıfi margra. Sú þróun hefur leitt af sér myndun

hugtaka á borð við stafrænt læsi og miðlalæsi. Stafrænt læsi er sú færni sem einstaklingur

þarf að tileinka sér til þess að geta tekið þátt ı́ samskiptum með aðstoð tölva (Aðalnámskrá

grunnskóla, 2013).

Sjálfbærni felur ı́ sér að við vinnum markvisst að þv́ı að skila umhverfi okkar til afkomenda

okkar ı́ sama ástandi, eða betra, og það var þegar við fengum það ı́ hendurnar. Sjálfbær

þróun er breytingaferlið sem við tökum þátt ı́ þegar þjóðfélaginu er breytt til þess að gera

það sjálfbært. Sjálfbærni á sér stað innan þeirra takmarka sem náttúran setur okkur og

þv́ı krefst sjálfbærni þekkingar á þeim takmörkum. En sjálfbærni nær ekki eingöngu til

náttúrulegs umhverfis heldur einnig til þess samfélagslega. Samfélagsleg sjálfbærni felur ı́

sér jöfnuð, bæði innan kynslóðar og á milli kynslóða, lýðræði, fjölbreytileika mannĺıfs og

menningar. Menntun ı́ sjálfbærni snýst þv́ı um að skapa samábyrgt samfélag þar sem hver

þegn samfélagins er virkur og meðal annars meðvitaður um lýðræði, mannréttindi, réttlæti

og jafnrétti. Menntunin felur ı́ sér að börn og ungmenni þjálfist ı́ að takast á við margv́ısleg

álitamál með lýðræðislegum vinnubrögðum og að ungmenni öðlist áhuga á að taka þátt ı́
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samfélagi śınu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).

Lýðræði felur ı́ sér að hver og einn einstaklingur þarf, og þar af leiðandi þarf að kunna, að

taka afstöðu til hvers kyns siðferðisleg álitamál og þannig taka þátt ı́ að móta samfélag sitt.

Þetta þýðir að ı́ lýðræðisŕıki búa allir þegnar við sömu mannréttindi og allir taka þátt ı́ að

ráða meiriháttar málum sameiginlega. Það er skylda skólanna að sjá til þess að nemendur

læri að samfélagið eigi að vera lýðræðisŕıki og að hver og einn einstaklingur innan þess á

að vera gagnrýninn og með framt́ıðarsýn. Aðalnámskrá gerir kröfu um að nemendur læri til

lýðræðis með þv́ı að læra um lýðræði ı́ lýðræði og þarf lýðræði að vera til hliðsjónar ı́ öllum

námsgreinum. Menntun ı́ lýðræði og mannréttindum felur ı́ sér að þjálfa þarf gagnrýna

hugsun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).

Menntun ı́ jafnrétti ætti að skapa jöfn tækifæri allra til þess að þroskast, auka og bæta hæfni

śına og jafnframt gefa nemendum tækifæri á að lifa ábyrgu ĺıfi ı́ frjálsu samfélagi. Menntun

ı́ jafnrétti felur ı́ sér að nemendur læri að hugsa gagnrýnið um samfélag sitt og stofnanir

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).

Sköpun felur ı́ sér forvitni, gagnrýna hugsun, uppgötvun, áhuga, og leit og brýtur hún upp

mynstur, reglur og kerfi til þess að veita nýja sýn á áður þekkt fyrirbæri og hugmyndir.

Sköpunarþrá byggir á athafnaþrá og stuðlar að frumkvæði nemandans. Við sköpun fer

skaparinn út fyrir eigin þekkingu, jafnvel þekkingu annarra, og þar með auka eigin þekkingu

sem og þekkingu samfélagsins. Sköpun felur ekki aðeins ı́ sér nýsköpun heldur nær það

einnig til hagnýtingar þess sem þegar er til og leitar að nýjum möguleikum (Aðalnámskrá

grunnskóla, 2013).

4.3 Íslensk máltækni

Machintosh-tölvur voru upprunalega þær einu sem höfðu ı́slenskt mál sem valkost. Sem betur

fer hefur þetta breyst ı́ betra horf þv́ı ı́ dag er hægt að fá Windows-tölvur með stýrikerfið stillt

á ı́slensku. Að sama skapi er skrifstofuhugbúnaðurinn MS Office, sem inniheldur geysivinsæla

ritilinn Word, einnig til á ı́slensku. Þrátt fyrir þetta þá sýndi rannsókn sem var gerð 2008

að nær allt skólakerfið, frá grunnskólum til háskóla, var með Windows stýrikerfið sitt stillt á

ensku (Menntamálaráðuneytið, 2008).
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Á fræðslufundi sem Eiŕıkur Rögnvaldsson hélt fyrir starfsfólk Alþingis ı́ mars árið 2014 rifjaði

hann upp orð Rasmus Kristjáns Rask sem taldi að ı́slenska tungan yrði að mestu horfin árið

1913. Tilefni fræðslufundarins var útgáfa skýrslu á vegum META-NET um ı́slenska tungu á

stafrænni öld. Skýrslan innihélt samanburð á stöðu máltæknistuðnings 30 evrópumála þar

sem ı́slenskan reyndist lenda ı́ neðsta flokknum hvað varðar talvinnslu, vélþýðingar, texta-

greiningu og málföng (Eiŕıkur Rögnvaldsson, Krist́ın M. Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir

og Steinþór Steingŕımsson, 2012).

Hugtakið máltækni er tiltölulega nýlegt nýyrði og er það þýðing á enska hugtakinu ,,Language

Technology”. Máltækni felur ı́ sér þá hagnýtu samvinnu tungumáls og tölvutækni sem

hefur það að markmiði að útbúa kerfi sem gera manninum kleift að tala við tölvur með

hefðbundnum tungumálum. Máltækni er þverfagleg og nær meðal annars til málv́ısinda og

tölvunarfræði (Máltæknisetur, e.d.).

Árið 2000 hófst átak Menntamálaráðuneytisins sem hafði það að markmiði að efla stöðu

ı́slenskrar máltækni. Stóð verkefnið yfir ı́ fjögur ár og er það almennt talið að verkefnið hafi

heppnast vel og skilað árangri (Menntamálaráðuneytið, 2008).

Árið áður, 1999, skilaði starfshópur skýrslu til menntamálaráðherrans sem lagði áætlun að

þv́ı hvernig hægt væri að koma ı́slenskri máltækni á laggirnar. Átakið sem hófst ári seinna

var byggt á þessari áætlun. Í skýrslunni var talið að til þess að ı́slenskri tungu væri tryggð

sjálfbærni ı́ máltækni þyrfti að fjárfesta einum milljarði ı́slenskra króna ı́ ýmis verkefni tengd

máltækni. Niðurstaðan varð sú að 133 milljónum var varið ı́ átakið (́Islensk málnefnd, 2012).

En þrátt fyrir að flestir séu sammála um að máltækniáætlunin hafi verið vel heppnuð og

haft áhrif á stöðu ı́slensku ı́ máltækni þá er jafnframt bent á það ı́ skýrslu META-NET að

upphæðinni sem var varið ı́ áætlunina hafi verið langtum minni en nauðsynlegt var talið eða

aðeins um 1/8 af áætlaðri upphæð. Áframhaldandi þróun á ı́slensku sem máltæknitungumáli

hefur verið ĺıtil þv́ı staðreyndin er sú að 330 þúsund málnotendur eru of fáir til þess að

fyrirtæki sjái sér hagnað ı́ þv́ı að þróa framleiðsluvörur á ı́slensku (Eiŕıkur Rögnvaldsson o.fl.,

2012).

Eiŕıkur telur að ef ekki verður aðhafst frekar þá muni staða ı́slensku versna enn frekar og

þar sem tölvutækni sé ı́ stöðugri sókn þá megi búast við þv́ı að ensk tunga komi til með
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að ná inn á fleiri þætti ı́ daglegu ĺıfi. Eftir það er stutt ı́ að ı́slenskan verði eingöngu notuð

sem heimilismál sem næstu kynslóðir sjái sér ekki hag ı́ að læra almennilega. Til þess að

sporna við þessu þá hefur ı́slensk málnefnd lagt til að ı́slensk tunga verði notuð og nothæf

á þeim sviðum tölvu og upplýsingatækninnar sem snerta daglegt ĺıf. Til þess að ná þessu

markmiði þá þarf viðmót algengs hugbúnaðar að vera á ı́slensku, þróa þarf hugbúnað sem

liðsinnir og leiðbeinir notendum við notkun ı́slensku og einnig þarf að vera hægt að nýta

ı́slensku sem samskiptamál við tölvu- og upplýsingabúnað. Mikilvægt sé að börn læri strax

að nota ı́slensku innan tölvu- og upplýsingatækni þannig að það sé þeim eðlislægt að nota

ı́slensku á þv́ı sviði. Þv́ı er það aðalatriðið að skólarnir bjóði upp á hugbúnað sem er á ı́slensku

(Menntamálaráðuneytið, 2008).



Kafli 5

Innleiðing frjáls og opins

hugbúnaðar ı́ ı́slenskt skólakerfi

Í þessum kafla verður farið yfir þau svör er komu fram ı́ samtölum við viðmælendur rannsókn-

arinnar. Svörunum er skipt niður ı́ nokkur megin þemu sem eru að mestu unnin upp úr viðtali

við Tryggva Björgvinsson ásamt þv́ı að flétta inn öðrum viðtölum og heimildum. Þemun eru

opnir staðlar, ı́slenska sem tæknimál, mýtur, forsendur raunverulegs læsis, Gæfusögur og

hrakfarir og vilji hins opinbera.

5.1 Opnir staðlar

Notkun opinna staðla við gerð skráarsniða tryggja að aðilar geta nálgast efni skráa óháð þv́ı

hvaða hugbúnað þeir kjósa að nota til þess að skoða skránna. Að mati Tryggva eru opnir

staðlar og samþætting eitt mikilvægast málefnið sem þarf að hafa ı́ huga til framt́ıðar.

Tryggvi telur að það sé skortur á þv́ı að opinberir aðilar leggi áherslu á notkun opinna staðla

á Íslandi og að það hafi ı́ raun aldrei lögð áhersla á hana. Afleiðing þess er að búið er að

læsa gögn inni ı́ lokuðum sniðum og vegna þessa þurfi að greiða syndir feðranna. Það sé

śıðan notað sem röksemd gegn notkun opinna staðla að það sé of mikill kostnaður fólginn ı́

þv́ı að færa gögnin úr núverandi skráarsniði yfir ı́ opið skráarsnið. Hins vegar sé þetta ĺıtið

32
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annað en leikur að tölum, þv́ı vandamálið sé ı́ raun ekki notkun opinna staðla, heldur er rót

vandans fólgin ı́ notkun lokaðra staðla. Í Noregi sé til að mynda kostnaður við að færa gögn

frá séreignarsniði yfir á opið snið reiknaður á það lokaða (séreignarbundna). Hins vegar sé

umræðan á Íslandi gjarnan með þeim hætti að kostnaðurinn sé reiknaður á opna sniðið og

þannig sé verið að leika sér að útreikningi eignarhaldskostnaðs. Þessi kostnaðarútreikningur

er śıðan látinn duga sem rök gegn opnum stöðlum vegna þess að raunverulega þekkingu á

þessum málum skortir hjá hinu opinbera.

Tryggvi nefnir einnig fyrirlestur frá Staðlaráði Íslands um erlenda staðla sem eru þýddir yfir

á ı́slensku. Http og Html, einir mest notuðu staðlar heims, hafa ekki verið þýddir yfir á

ı́slensku. Samkvæmt Tryggva liggur skýringin ı́ þv́ı að samtökin á bak við staðlana séu ekki

viðurkennd alþjóðleg staðlasamtök.

Samkvæmt Sigurði hjá Staðlaráði þá sinnir Staðlaráð Íslands skyldum sem eru skilgreindar

með lögum og reglugerðum. Meðal þeirra nefnir hann helst samstarf við CEN og CENELEC,

evrópsk staðlasamtök þar sem flestir ı́slenskir staðlar eiga rætur śınar að rekja. Þetta eru

ÍST EN staðlarnir. Þessa staðla er hægt að fá á ensku, þýsku eða frönsku en aðeins örfáir

af þessum stöðlum eru þýddir yfir á ı́slensku. Til þess að staðall sé þýddur yfir á ı́slensku

er nauðsynlegt að fjármagn þýðingarvinnunnar sé sérstaklega tryggt. Þessu til viðbótar þá

er Staðlaráðið ı́ samstarfi við ISO og IEC, alþjóða staðlastofnanir, en staðlar frá þeim eru

gjarnan teknir upp ı́ Evrópu sem EN staðlar. Samkvæmt reglum EES svæðisins þá verða

þessir staðlar sjálfkrafa að ı́slenskum stöðlum við það. Mjög fáir af stöðlunum frá ISO og IEC

eru þýddir og aðeins ef hægt er að útvega sérstaklega fjármagn fyrir þeirri þýðingu. Staðlaráð

Íslands er einnig ı́ samstarfi við ýmsar landsstaðlastofnanir ı́ Evrópu en þar fyrir utan er ĺıtið

um samstarf nema ı́ gegnum ISO og IEC.

HTML og HTTP staðlarnir koma ekki frá samtökum sem eru hluti af þessu samstarfsneti

Staðlaráðs Íslands heldur koma þeir frá öðrum aðilum. Samkvæmt Sigurði þá er mjög algengt

innan hugbúnaðargeirans að fyrirtækjahópar stofni nefndir til þess að staðla eitt og annað ı́

hugbúnaði og vélbúnaði. Það getur komið fyrir að þessir staðlar rati inn til ISO og IEC og

verða að viðurkenndum alþjóðlegum stöðlum. Nefnir hann þar XML sem dæmi um staðal

sem fór þessa leið. Til þess að HTML og HTTP ættu möguleika á að verða þýddir yfir á

ı́slensku þyrfti að taka þá upp formlega á Íslandi og verða skráðir sem ı́slenskir staðlar, en

ekki hefur verið farið fram á það við Staðlaráð Íslands. Śıðan þyrfti að tryggja fjármagn fyrir
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þýðingunni þv́ı ekkert fjármagn er til staðar hjá Staðlaráði fyrir þess háttar verki.

Staðlaráð Íslands er ekki ŕıkisstofnun eða ŕıkisfyrirtæki en fær um helming af śınu rekstrarfé

frá ŕıkinu. Restin af rekstrarfénu kemur inn sem tekjur við sölu á stöðlum, námskeiðum,

aðildargjöldum og styrkjum frá fyrirtækjum og stofnunum vegna ákveðinna mála. Eins og

áður sagði þá hefur Staðlaráð ákveðnar skyldur sem það verður að gegna og eftir efnahags-

hrunið hefur ŕıkisframlag verið skorið niður. Í dag eru rekstarstaða Staðlaráðsins þannig að

erfitt reynist að sinna lögbundnum skyldum og þv́ı ekkert fjármagn aflögu til þess að sinna

þýðingarverkefnum. Eina lausnin til þess að sĺık skjöl væru þýdd og gefin út af Staðlaráði

væri sú að fjármagn þyrfti að berast frá hagsmunaaðilum.

Staðlaráð gefur einnig út tækniforskriftir sem eru staðlablöð með takmarkaðan ĺıft́ıma, að

mestu fimm ár, og eru þau með mun minni kröfur um sammæli, kynningu og umsögn.

Þessar tækniforskriftir eru að ryðja sér til rúms hjá Staðlaráði og á það sérstaklega við um

upplýsingatæknigeirann. Gerð þessara forskrifta er kostað af ı́slenskum fyrirtækjum. Eins

hefur komið fram ný gerða af stöðlunarskjölum sem kallast CEN Workshop Agreements

og eru þessi skjöl mikið notuð ı́ upplýsingatæknigeiranum ı́ Evrópu. Þessi skjöl eru að

mestu leyti verklýsingar en eru ekki eins fastskilgreindar og staðlar geta verið. Aðspurður

um viðhorf Staðlaráðs og hins opinbera til opinna staðla segir Sigurður að Staðlaráð sé

hlutlaust ı́ viðhorfi śınu til uppruna staðlanna. Opnir staðlar eru að mestu leyti einskorðaðir

við upplýsingatæknigeirann og telur Sigurður að það sé vegna þeirrar öru þróunar sem á sér

stað innan upplýsingatækni. Hefðbundnir staðlar eru oftar en ekki nokkur ár ı́ vinnslu og ef

sambærileg þróun ætti sér stað innan upplýsingatækni þá yrði staðallinn hugsanlega úreltur

þegar hann kæmi loksins út.

Tryggvi telur að ı́slenska ŕıkið verði að leggja meiri áherslu á notkun opinna staðla ı́ allri

upplýsingamiðlun. Hann nefnir internetið sem gott dæmi um hvers vegna það er svona

mikilvægt þv́ı hver sem er getur forritað fyrir internetið.

5.2 Íslenska sem tæknimál

Tryggvi rifjaði upp fund sem hann sótti en þar var umfjöllunarefnið ı́slenska ı́ tölvuheiminum

og hvernig hún er að hverfa. Fundurinn var ı́ tengslum við Menntamálaráðuneytið. Á þessum
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fundi tók meðal annarra til máls maður frá fyrirtækinu Ormsson hf. en það fyrirtæki flytur

inn talsvert af snjalltækjum með Android stýrikerfi. Maðurinn sagði frá þv́ı að fyrirtækið hafi

lagt ı́ þá vinnu að þýða stýrikerfið yfir á ı́slensku. Tryggvi bætti þv́ı við að þeir hafi getað það

og mátt vegna þess að stýrikerfið sé frjálst og þess vegna megi hver sem er þýða það. Þeir

sem flytji til að mynda inn tæki frá Apple þurfi að biðja fyrirtækið um þýðinguna. Fyrirtæki

af þeim toga svara gjarnan ,,nei, það svarar ekki kostnaði.”

Aðilinn frá Ormsson bætti śıðan við ı́ framhaldi að jafnvel þó svo að nú séu ı́ boði śımar og

spjaldtölvur með stýrikerfi á ı́slensku, þá séu skólarnir samt að kaupa ,,iPad” frá Apple. Það

mætti þv́ı draga þá ályktun að ı́slenska skipti ekki máli innan skólakerfisins þegar verið er að

kaupa tæki fyrir nemendur. ,,Þannig að þetta er ĺıka svoĺıtið skólunum að kenna.” Þarna

hefði frjáls hugbúnaður getað hjálpað mikið til af þv́ı að hann var hægt að þýða og það var

farið ı́ verkefnið að þýða hann. Svo virðist sem öllum sé einfaldlega sama. Tryggvi nefndi

einnig ı́ þessu samhengi alla þá vinnu sem lögð hefur verið ı́ að þýða Ubuntu-stýrikerfið og

allan notendahugbúnað sem þv́ı fylgir. Sú vinna var á einhverjum t́ımapunkti komin ı́ 25%

og þar með komið fram úr Windows-stýrikerfinu hvað varðar ı́slenska þýðingu. Inni ı́ þeim

samanburði er ekki horft til alls þess notendahugbúnaðar sem getur fylgt með Windows og

ljóst að þýðingarvinnan sem var lögð ı́ Ubuntu umtalsvert meiri en sú sem var lögð ı́ Windows.

Samt sem áður var, að sögn Tryggva, enginn áhugi fyrir þv́ı að nota þessa þýðingu. Þegar

fólk leggur talsverða vinnu ı́ eitthvað eins og þessa þýðingu og enginn tekur við þv́ı þá dofnar

áhuginn fyrir áframhaldandi vinnu við þýðingar.

Í dag er vinna við þýðingar mjög ĺıtil og ekkert ı́ ĺıkingu við það sem var ı́ kringum árið

2008. Þó hefur verið unnið ı́ þýðingu á Firefox (vafranum) og einhver svipuð verkefni eru ı́

tengslum við Mozilla. Tryggvi telur að frjáls hugbúnaður sé ákaflega mikilvægur þegar kemur

að framt́ıð og möguleikum ı́slenskrar tungu innan tölvutækni og upplýsingatækni yfir höfuð.

Hins vegar muni ĺıtil notkun á frjálsum hugbúnaði, að hans mati, verða til þess að ı́slenskan

muni hverfa hraðar úr þessum heimi en ella. Það verði ávallt kostnaðarsamt að fara út ı́

þýðingar og fyrirtæki sem framleiða séreignarhugbúnað verði alltaf að vega og meta hvort

það svari yfir höfuð kostnaði. Með frjálsum hugbúnaði ákveðum við það sjálf. Tryggvi telur

mikilvægt að stýrikerfi séu á tungumáli sem notandinn skilur og það verði til þess að hann

átti sig frekar á virkni stýrikerfisins.

Guðbjartur nefndi ı́ þv́ı samhengi að honum þyki gjarnan erfiðara að nota hugbúnað með
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ı́slensku viðmóti af tveimur ástæðum. Annars vegar sé ástæðan sú að mikill skortur sé á

leiðbeiningum fyrir hugbúnað á ı́slensku. Hins vegar þegar og ef villur koma upp þá hafi

honum reynst það erfitt að leita að villunni á veraldarvefnum. Sé stýrikerfi / hugbúnaður

stillt á ensku þá sé það mun einfaldara mál að afrita textann og slá hann inn ı́ leitarvél og

finna lausn á villunni.

5.3 Þrástef ı́ orðræðu

Mýtur um frjálsan og opinn hugbúnað virðast vera algengar ef miðað er við svör frá við-

mælendum og mynda þær ákveðið þrástef ı́ viðtölunum. Farið verður yfir þær sem voru

sérstaklega nefndar og sumar oftar en einu sinni. Þrástefin eru öryggi, kostnaður, lélegur

stuðningur og óstöðugri kerfi.

Í viðtali við Eĺıas Jón kom fram að ráðherra hafi viljað nota frjálsan skrifstofuhugbúnað en

verið synjað um þá beiðni af hálfu rekstrarfélags stjórnarráðsins. Uppgefin ástæða muni hafa

verið öryggisgalli ı́ hugbúnaði. Aðspurður um synjun rekstrarfélags stjórnarráðsins gagnvart

beiðni ráðherra varðandi notkun á Libre Office eða Open Office staðfestir Tryggvi að þessi

viðbrögð og nefnir eigin reynslu af samskiptum við rekstrarfélag stjórnarráðsins. Hann sagði

einnig frá samskiptum við starfsmenn innan ráðuneytisins þar sem hann starfaði þegar hann

kannaði hvort það væri nauðsynlegt að dulkóða diskinn ı́ vinnutölvunni en var tjáð að það

væri óþarfi þv́ı ekki væri þörf á svo miklu öryggi. Þetta þótti honum einkennilegt ı́ ljósi þess

að ekki mátti nota Open Office eða Libre Office vegna öryggismála. Tryggvi nefndi einnig

að starfsmönnum Google var bannað að nota Microsoft Windows árið 2010. Var þetta

gert ı́ kjölfar innbrota inn ı́ tölvukerfi Google. Máttu starfsmenn eingöngu nota Apple OSX

eða GNU/Linux stýrikerfi á vinnutölvum śınum. Á þessum sama t́ıma bannaði rekstrarfélag

stjórnarráðsins notkun á öðrum hugbúnað en frá Microsoft af öryggisástæðum. Tryggva

þótti einkennilegt að tölvudeild rekstrarfélags stjórnarráðsins vissi meira um tölvumál en

öryggissérfræðingar hjá Google og ef Google hættir að nota eitthvað af öryggisástæðum þá

sé ĺıklega einhver ástæða fyrir þv́ı.

Tryggvi nefndi að stefna ŕıkisins sé að vega og meta hugbúnað (frjálsan vs. ófrjálsan) og

taka śıðan ákvörðun byggða á hagkvæmni. Samt sem áður séu skólar að kaupa hugbúnað

frekar en að velja frjálsan og endurgjaldslausan hugbúnað og þykir honum það einkennilegt.
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Kostnaður ætti að vera einn helsti hvatinn til þess að velja einn hugbúnað fram yfir annan.

Hins vegar virðist oft sem að kostnaður opinna hugbúnaðarlausna sé ofmetinn.

Guðbjartur, Yngvi og Tryggvi nefndu allir að þjónustugjöld og viðhaldskostnaður við opinn

hugbúnað sé mjög svipaður og hann er fyrir séreignahugbúnað.

Tryggvi sagði það ,,þvælu” að kerfisstjórar FOSS séu dýrari starfsfólk en kerfisstjórar ı́ öðrum

umhverfum. Hins vegar telur hann að það sé minna úrval af kerfisstjórum fyrir FOSS.

Yngvi vildi meina að peningar skiptu mestu máli fyrir opinbera aðila þegar kemur að þv́ı að

velja hugbúnað. Reynslan sýni að hans mati að vel sé hægt að spara ı́ leyfisgjöldum. Til þess

að reyna að sporna gegn þessari þróun hafi Microsoft lækkað leyfisgjöld śın til skóla, en þó

ekki fyrr en að nokkrir aðilar höfðu þegar fært sig. Taldi hann að þetta sýndi að Microsoft

hafi talið sig vera ı́ einokunaraðstöðu og fyrirtækið hafi ætlað að nýta sér það áfram. Nefnir

hann að full ástæða sé til að halda áfram að þrýsta á Microsoft til þess að lækka leyfiskostnað

enn frekar.

Tryggvi nefndi að rammasamningar ŕıkisins tryggja að ŕıkið muni versla við ákveðið fyrirtæki

þegar það fjárfestir ı́ vöru, þjónustu eða verki. Til þess að auðvelda stofnunum að taka upp

frjálsan og opinn hugbúnað þá var ákveðið að stofnanir mættu sniðganga rammasamninga

ef þær væru að innleiða frjálsan hugbúnað. Þrátt fyrir þetta þá jókst hlutdeild frjáls og opins

hugbúnaðar ĺıtið sem ekkert meðal stofnanna ŕıkisins. Tryggvi nefnir einnig að þegar útboð

eiga sér stað fyrir hugbúnaðarkaup þá séu yfirleitt ekki gerð tilboð þar sem leyfisgjöld eru

engin. Að hans mati er það vegna þess að fyrirtækin hafa ákveðið gróðatækifæri ı́ leyfissölu

þv́ı þeim er heimilt að leggja ofan á kostnað leyfisins sinn eigin kostnað. Fyrir fyrirtækin

er þetta hreinn hagnaður þv́ı yfirleitt er enginn vinna fólgin ı́ leyfissölunni. Fyrirtæki eiga

þv́ı meiri möguleika á að afla tekna með þv́ı að bjóða tilboð ı́ hugbúnað með leyfi ásamt

uppsetningu frekar en að bjóða tilboð ı́ hugbúnað með uppsetningu eingöngu.

Guðbjartur, Tryggvi og Yngvi eru allir sammála um að það felist alla jafna ákveðinn upphafs-

kostnaður við að skipta um hugbúnað og færa sig yfir ı́ frjálsan hugbúnað en sá kostnaður

sé hins vegar til staðar þegar tekinn er upp nýr hugbúnaður hvort sem hann sé frjáls eða

séreignar.

Að mati Guðbjarts felst einnig lækkun kostnaðar við upptöku frjáls hugbúnaðar þegar það
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kemur að vélbúnaði. Telur hann að vélbúnað þurfi sjaldnar að uppfæra með notkun frjáls

hugbúnaðar en til dæmis með notkun Microsoft Windows.

Yngi Pétursson sagði ı́ svari śınu að þegar Menntaskólinn ı́ Reykjav́ık skipti yfir ı́ frjálsan

hugbúnað hafi leyfisgjöld Microsoft verið mun hærri en þau eru ı́ dag. Microsoft hafi śıðan

breytt verðlagningu sinni og boðið mikinn afslátt af þessum gjöldum. Yngvi bætti þv́ı einnig

við að þessi leið, að skipta yfir ı́ frjálsan hugbúnað, hafi hjálpað skólanum mikið við að leysa

úr rekstarvanda skólans śıðustu ár.

Yngvi nefnir að hann telji það algenga mýtu að kerfi af þessu tagi standi völtum fæti og að

það sé ĺıtill sem enginn stuðningur eða bakland á bak við hugbúnaðinn. Telur hann að hið

rétta sé að margir fjársterkir aðilar noti frjálsan og opinn hugbúnað og aðstoði við þróun

á þeim. Þessi aðstoð felist ı́ fjárútlátum, vinnu og öðrum stuðningi. Að auki eru fjölmörg

dæmi um hugbúnað sem eigi rætur að rekja til erlendra háskóla sem haldi utan um stýringu

verkefnanna og þróun þeirra.

Yngvi nefnir að það sé möguleiki á að lenda ı́ vandræðum með rekla (e. driver) fyrir þjóna,

skjákort og þráðlausan netbúnað. Hann tekur hins vegar fram að það sé langt śıðan að

hann hafi sjálfur lent ı́ vandræðum með rekla fyrir þráðlausan netbúnað þó það hafi vissulega

komið upp. Yngvi nefnir einnig að Libre Office keyri ekki Visual Basic fjölva (e. macro) frá

Excel en það bjóði hins vegar upp á mun öflugra forritunarmál fyrir fjölvaforritun en Excel

gerir. Þetta sé hins vegar ákveðin hömlum fyrir þá sem eru komnir sem lengst ı́ fjölvaforritun

ı́ Excel. Tryggvi talar um að þegar Lækjarskóli hafi innleitt frjálsan og opinn hugbúnað þá

hafi þau lent ı́ vandræðum með námsvef Námsgagnastofnunnar þar sem hann hafi gert kröfu

um Internet Explorer. Yngvi nefnir þetta einnig sem vandamál, það er búnað sem gerir kröfu

um Internet Explorer, en tekur fram að þetta vandamál hafi minnkað.

Guðbjartur talar um að það sé hans upplifun að það stýrikerfi sem Menntaskólinn ı́ Reykjav́ık

noti ı́ dag sé stöðugra og að hugbúnaðurinn sé sömuleiðis mjög stöðugur. Sagði hann

jafnframt ,,Libreoffice krassar bara ekki”. Hans upplifun væri sú að vanþekking reyndist

yfirleitt orsökin þegar fólk talaði um að frjáls hugbúnaður virkaði ekki.

Út frá viðtölum við viðmælendur má ætla að umræðan um frjálsan og opinn hugbúnað sé

hlaðin mýtum. Má þar meðal annars nefna orðræðuna um aukinn kostnað, minna öryggi og
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almennt śıðri hugbúnaðarlausnir. Ef tekið er mark á þeim aðilum er starfa við frjálsan og

opinn hugbúnað daglega er auðveldlega hægt að segja að um mýtur sé að ræða og hugsanlega

megi kalla umræðuna áróður.

5.4 Forsenda raunverulegs læsis

Tryggvi er að eigin sögn á þeirri skoðun að allir ættu að læra forritun vegna þess að tölvur

snerta nánast hvert einasta starf ı́ heiminum. Það er til þess að notandinn viti betur hvað

hugbúnaðurinn sé að gera. ”Þú þarft ekki að verða rosalega fær ı́ þv́ı, heldur að vita ca.

hvað er ı́ gangi.”

Frjáls hugbúnaðar skiptir þess vegna miklu máli fyrir einstaklinginn að mati Tryggva og eru

Guðbjartur og Yngvi sammála honum ı́ þeim efnum. Það aðgengi sem fæst að innviðum

frjáls hugbúnaðar þýðir að einstaklingur getur lært af kóðanum á sambærilegan hátt og hann

getur lært af þv́ı að lesa bækur. Við það að lesa bækur er einstaklingur ekki eingöngu að

læra það sem stendur ı́ bókinni heldur getur einstaklingur þróað śınar eigin skoðanir út frá

þeirri kunnáttu sem hann fær frá bókinni. Þessar skoðanir getur einstaklingurinn svo nýtt til

þess að vinna nýjar hugmyndir. Hið sama ætti að gilda um hugbúnað. Með þv́ı að lesa kóða

og læra af honum getur einstaklingurinn seinna byggt á þeirri kunnáttu og þróað śın eigin

forrit út frá kunnáttunni sem hann öðlaðist. Frjáls hugbúnaður getur þv́ı hjálpað til við að

búa til og þjálfa betri forritara.

Að mati Tryggva er enn mikilvægara að skólar nýti sér frjálsan hugbúnað þv́ı ekki nóg með að

notkun þess stuðli frekar að auknu tölvulæsi þá hafi skólar einnig möguleikann á að tryggja

að kóðinn sé ekki að gera eitthvað annað en hann á að vera að gera.

Tryggva þykir hugmyndafræðin ĺıka skipta máli, það er að allir nemendur, óháð bakgrunni,

geti notað sama hugbúnað og skólinn. Þannig megi tryggja að nemandi geti sett upp sömu

útgáfu af hugbúnaði á eigin tölvu og notað er ı́ skólanum. Guðbjartur er sama sinnis og nefnir

að mikilvægur þáttur hugmyndafræðinnar endurspeglist ı́ jafnræðissjónarmiði þar sem allir

nemendur geti notað sama hugbúnað, óháð efnahag. Yngvi telur að hugmyndafræði frjáls og

opins hugbúnaðar kynni fyrir nemendum stór samvinnuverkefni þar sem allir geta tekið þátt og

að það byggir upp samfélag þar sem allir deila og vinna með hugmyndir með það að markmiði
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að bæta heiminn. Þykir Yngva hugmyndafræðin göfug og mikilvæg, sérstaklega innan skóla

þar sem verið er að dreifa þekkingu og miðla reynslu. Gildi frjáls og opins hugbúnaðar ættu að

vera sem v́ıðast ı́ skólakerfinu. Frjáls og opinn hugbúnaður sé þar að auki samvinnuhvetjandi

sem er nauðsynlegt til að temja nemendum sem og sjálfsbjargarviðleitnin sem frjáls og opinn

hugbúnaður krefst af notendum.

5.5 Gæfusögur og hrakfarir

Tryggvi nefnir að þrátt fyrir að vera ı́ miklum minnihluta þá hafa nokkrar menntastofnanir á

Íslandi tekið upp opinn hugbúnað, ýmist að nokkru leyti eða öllu leyti. Meðal þeirra sem tóku

upp opinn hugbúnað alfarið má helst nefna Menntaskólann ı́ Reykjav́ık, Verkmenntaskólann

á Akureyri og Lækjarskóla ı́ Hafnarfirði. Einnig hefur Framhaldsskólinn ı́ Vestmannaeyjum

sýnt áhuga á að skipta alfarið yfir ı́ opinn hugbúnað. Fjölbrautaskóli Suðurlands notar frjálsan

hugbúnað með Windows stýrikerfi og Háskóli Íslands nýtir sér Moodle og Drupal, sem bæði

eru opin forrit, ı́ samtvinningi við ýmsan séreignarhugbúnað.

Menntaskólinn á Tröllaskaga stendur nokkuð sér á báti þv́ı hann styður hvaða hugbúnað sem

er. Það þýðir að nemendur skólans eru ekki neyddir til þess að nota nokkurn hugbúnað fram

yfir annan. Þó svo að þetta feli ı́ sér meiri vinnu fyrir kerfisstjóra skólans þá felur þetta samt

sem áður ı́ sér betri þjónustu fyrir nemendur.

Tryggvi telur að nemendur séu almennt jákvæðari fyrir þv́ı að innleiða frjálsan og opinn

hugbúnað ı́ skólastarfi og þeir eru yfirleitt ekkert vandamál ı́ innleiðingum. Hins vegar séu

viðtökur starfsfólks iðulega misjafnar og nefnir hann að þeir sem eru ósáttir eru oftast mun

háværari en þeir ánægðu. Fólk hrósar yfirleitt ekki þv́ı sem fer vel en er alltaf tilbúið að

kvarta ef eitthvað fer illa. Bæði Yngvi og Guðbjartur nefna að viðmót nemenda sé almennt

gott en starfsfólk sé misjafnt. Ĺıkt og Tryggvi nefna þeir að þeir óánægðu séu háværasti en

jafnframt fámennasti hópurinn meðal starfsmanna.

Tryggvi nefnir Menntaskólann ı́ Reykjav́ık sem dæmi um vel heppnaða innleiðingu. Inn-

leiðingin var samvinnuverkefni fyrrum nemenda, skólayfirvalda, aðila úr einkageiranum og

Mennta- og Menningarmálaráðuneytinu. Vinnan fór fram um sumarið 2011 og skipt var um

stýrikerfi ı́ öllum tölvum skólans. Þegar starfsmenn skólans snéru aftur að loknu sumarleyfi
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voru haldin fræðslunámskeið fyrir þá og var mikil vinna lögð ı́ að fræða, aðstoða og styðja

við gagnaflutning kennaranna. Að mati Tryggva, og fleiri aðila, var þessi undirbúningur lykil-

atriði ı́ velgengni innleiðingarinnar. Þegar nemendur skólans mættu að hausti sýndu þeir ĺıtil

viðbrögð við breytingunum. Frásögn Tryggva er ı́ samræmi við frásögn Guðbjarts, sem fer

með umsjón tölvukerfis skólans. Mikil áhersla var lögð á fræðslu og hefur Guðbjartur m.a.

lagt talsverða vinnu ı́ gerð leiðbeininga útfrá algengum fyrirspurnum og vandamálum sem

upp hafa komið. Bæði Guðbjartur og Yngvi nefndu að nemendur hafi ávallt tekið breytingum

vel og nefndi Guðbjartur einnig að nemendur hafi haft orð á þv́ı við sig að þeir kynnu að

meta hraðara viðmót. Guðbjartur nefndi einnig að eitthvað hefði verið um kvartanir af hálfu

kennara vegna árekstrar skráarforma Libre Office og Microsoft Office.

Hvatinn til þess að breyta um stýrikerfi kom að mestu frá stjórnendum skólans að sögn

Guðbjartar. Telur hann að þar hafi mestu ráðið að leyfiskostnaður myndi lækka umtalsvert

en hins vegar hafi jafnræðissjónarmiðið einnig skipt máli við ákvarðanatökuna.

Lækjarskóli ı́ Hafnarfirði er eini grunnskólinn sem höfundur hefur haft fregnir af, þar sem

skipt var um stýrikerfi á langflestum eða öllum tölvum skólans auk þess sem að alls staðar

þar sem valmöguleiki var á var opinn hugbúnaður nýttur. Breytingin gekk ekki nægilega

vel og var Tryggvi Björgvinsson beðinn um að koma inn ı́ verkefnið og aðstoða kennara og

skólastjórnendur með notkun hugbúnaðarins. Samkvæmt frásögn Tryggva er dæmi Lækjar-

skóla ĺıklega besta dæmið um það hvernig ekki skuli staðið að framkvæmd sem þessari. Fram-

kvæmdin var unnin á of skömmum t́ıma og án þess að starfsfólk fengi nægan fyrirvara eða

þjálfun. Annar þáttur sem reyndist mikið ljón ı́ veginum var að sumir námsvefir Námsgagna-

stofnunnar studdu einungis vafrann Microsoft Internet Explorer og þv́ı ekki mögulegt að nýta

þá með öðru stýrikerfi en Microsoft Windows.

5.6 (Er) Vilji hins opinbera (?)

Stefna ŕıkisins er að vega og meta alla kosti og ókosti alls þess hugbúnaðar sem er ı́ boði til

þess að leysa tiltekin verkefni. Í framhaldi af þv́ı skal taka ákvörðun byggða á þv́ı mati og

skal leggja áherslu á hagkvæmni. Þrátt fyrir þetta eru skólar að kaupa hugbúnað frekar en

að velja frjálsan og ókeypis hugbúnað sem er einkennilegt að mati Tryggva.
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Tryggvi telur mikilvægt að bæði grunnskólar og hið opinbera noti frjálsan og opinn hugbúnað

og leggja áherslu á hugbúnað sem styður opna staðla ef frjáls og opinn hugbúnaður er ekki

ı́ boði. Þv́ı miður telur hann að það muni ekki gerast og ástæðuna fyrir þv́ı sé að finna

hjá Rekstrarfélagi Stjórnarráðsins. Hann nefnir ı́ þessu samhengi aftur Google og Windows-

bannið (sjá kafla 5.3). Hann hins vegar treystir þekkingu Google betur en þeirra er starfa ı́

Rekstrarfélagi Stjórnarráðsins. Á meðan Rekstrarfélagið kýs að nota séreignarhugbúnað hjá

þeim stofnunum er þeir hafa umsjón með, þá séu aðrar stofnanir sem Rekstrarfélagið sinnir

ekki, grunnskólar þar með taldir, neyddir til þess að nota sama hugbúnað sökum lokaðra

sniða.

Tryggvi telur að það skorti fullnægjandi þekkingu hjá hinu opinbera við ákvarðanatöku.

Í Menntamálaráðuneytinu, sem Tryggvi þekkir mest til, þá sé allur tæknilegur stuðningur

frá Rekstrarfélagi Stjórnarráðsins. Hins vegar sé enginn tölvumenntaður aðili til staðar hjá

Upplýsinga- og tæknideild sem tekur þátt ı́ samningum við aðra aðila og fátt gaf til kynna að

það væri að fara að breytast. Þá sé það of algengt að leikið sé að tölum til þess að þær ĺıti

,,vel út”. Tryggvi nefnir dæmi þessu til stuðnings þar sem ŕıkið leigði netþjóna fyrir 100.000

krónur á mánuði. Sá samningur var færður til annars fyrirtækis eftir að Tryggvi skoðaði

hann og þá lækkaði samningurinn ı́ 10.000 krónur, eða 10% af upprunalegu upphæðinni, á

mánuði. Annað dæmi sem Tryggvi nefnir er séreignarhugbúnaður sem var keyptur til þess að

fylgjast með mætingu nemenda ı́ framhaldsskólum. Stærðarinnar gagnagrunnur var settur

upp til þess að auðvelda fólki að halda utan um mætinguna og kostaði hann fleiri milljónir.

Gagnagrunnurinn, sem var frá Oracle, hafði ekkert viðmót og þv́ı þurfti að sækja gögn ı́

gagnagrunninn með SQL skipunum. Hins vegar var enginn aðili hjá Menntamálaráðuneytinu

sem kunni að sækja gögn með SQL skipunum og þv́ı var afráðið að halda eins dags námskeið

ı́ SQL fyrir ráðuneytið sem skilaði litlum árangri. Menntamálaráðuneytið hafði þv́ı, sökum

vankunnáttu ı́ upplýsingatækni, fjárfest ı́ hugbúnaði sem enginn innan ráðuneytisins réð við

að nota. Auk þess að hugbúnaðurinn var dýr þá var hann séreignarhugbúnaður og þv́ı á

hendi fárra aðila að breyta hugbúnaðinum þannig að ráðuneytið gæti nýtt hann.

Til þess að færa sig yfir ı́ frjálsan og opinn hugbúnað þurfa grunnskólar að hafa raunverulegan

hvata. Hingað til hafa skólarnir þurft að taka á sig háan stofnkostnað við að færa sig úr

séreignarhugbúnaði yfir ı́ frjálsan og opinn hugbúnað. Svo þegar skólarnir hafa minnkað

kostnað, meðal annars vegna leyfisgjalda, þá lækkar fjárveiting til skólanna sem þv́ı nemur

og við það fer gulrótin sem hvetur skólanna til þess að færa sig yfir ı́ frjálsan og opinn
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hugbúnað. Þeir tapa peningum sem þeir töldu sig geta nýtt ı́ menntunina sjálfa. Tryggvi

nefnir Lækjarskóla ı́ Hafnarfirði ı́ þessu tilviki en að hans sögn lækkaði Hafnarfjarðarbær

fjárveitingar til Lækjarskóla ı́ kjölfar þess að þeir innleiddu frjálsan og opinn hugbúnað.

Guðbjartur taldi að miðstýring sveitarfélaga væri ĺıklega ein helsta hindrun þess að grunnskólar

gætu innleitt notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði.

Aðspurður um hvort breyting yfir ı́ frjálsan og opinn hugbúnað hafi skilað sér ı́ lægri fjár-

veitingu til Menntaskólans ı́ Reykjav́ık þá vildi Yngvi ekki segja hvort það hafi verið raunin.

Hins vegar tók hann skýrt fram að breyting yfir ı́ notkun frjáls og opins hugbúnaðar hafi

hjálpað skólanum mikið ı́ rekstrarvanda śıðastliðinna ára.

Útgáfustjóri Námsgagnastofnunnar svaraði fyrirspurnum höfundar varðandi takmarkað fram-

boð námsefnis og leiðbeininga fyrir frjálsan og opinn hugbúnað og áframsendi jafnframt

svör frá ritstjóra og forritara sem starfa hjá stofnuninni. Af svörum forritara var augljóst

að viðkomandi hafði takmarkaða þekkingu á hugbúnaðarleyfum og þekkti ekki skilgrein-

ingu hugtaksins opinn hugbúnaður en viðkomandi rengdi ranglega staðhæfingar höfundar

um framboð efnis tengt opnum hugbúnaði. Sem dæmi máli śınu til stuðnings nefndu hann

Paint, sem er hvorki frjáls né opinn hugbúnaður, heldur hluti af stýrikerfi sem er hvorki frjáls

né opið. Að auki tiltóku þau hugbúnað sem er aðgengilegur, skilyrðum háð, án endurgjalds

en flokkast ekki sem frjáls né opinn hugbúnaður. Miðað við þessi dæmi telur höfundur að

Námsgagnastofnun geri sér ekki grein fyrir þv́ı að ókeypis hugbúnaður er ekki það sama

og frjáls og opinn hugbúnaður. Á svörum ritstjóra mátti ráða að viðkomandi hafði mjög

takmarkaða þekkingu á málaflokknum en hún nefndi námsefni ı́ tengslum við hugbúnað sem

ekki telst opinn. Bætti hún svo við að tilfellið væri það að grunnskólar notuðu einungis þann

hugbúnað sem stofnunin biði upp á leiðbeiningar fyrir. Útgáfustjóri bætti þv́ı aftur á móti við

að stofnunin hafi, til að koma ı́ veg fyrir vandamál tengd öðrum vöfrum en Microsoft Internet

Explorer, ákveðið að allt veflægt efni yrði á HTML5 -sniði til að efnið yrði aðgengilegt á öllum

tækjum. Útgáfustjórinn tók einnig fram að skjalastjóri stofnunarinnar hafi verið beðinn um

að leita að erindi sem berast hefði átt samkvæmt aðgerðaáætlun stjórnvalda frá 2011 en sú

leit hafi ekki skilað árangri. Aðspurð um það hvort stofnuninni hafi ekki verið kunnugt um

stefnu stjórnvalda varðandi frjálsan og opinn hugbúnað svaraði hún að þau hjá stofnuninni

hafi fylgst með stefnu stjórnvalda varðandi opinn hugbúnað.
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Í framhaldi af samskiptum við Námsgagnastofnun var haft samband við Mennta- og menning-

armálaráðuneytið til þess að kanna hvort tilmæli er varða Námsgagnastofnun ı́ aðgerðaáætlun

fyrir innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar hjá opinberum aðilum (2011) hafi verið send til

Námsgagnastofnunnar. Þorgeir Ólafsson, upplýsingafulltrúi ráðuneytisins, svaraði fyrirspurn-

inni śımleiðis og tókst honum ekki að hafa upp á gögnum sem staðfesta að tilmælin hafi verið

sérstaklega send til Námsgagnastofnunnar. Þorgeir bætti einnig við að erfitt gæti reynst að

grafa upp efni tengt þessari stefnu, mikill niðurskurður hafi átt sér stað innan stofnunarinnar

og allir þeir starfsmenn er komu að þessari vinnu séu ekki lengur starfandi hjá stofnun-

inni. Þrátt fyrir að ekkert formlegt bréf með þessum tilmælum hafi fundist ı́ gagnasafni

ráðuneytisins þá hafi fundist nokkur óformleg samskipti um þetta málefni. Hins vegar tekur

hann fram að óformleg samskipti koma ekki ı́ stað formlegra.

Í fyrsta hluta kafla 4 var farið yfir þá stefnu sem ı́slensk stjórnvöld hafa markað, bæði upp-

haflega ı́ stefnuyfirlýsingu og aðgerðaáætlun sem kom út śıðar. Þá var námsefnisframboð

Námsgagnastofnunnar skoðað með aðgerðaáætlunina til hliðsjónar ásamt Aðalnámskrám

grunn- og framhaldsskóla og nokkrum grunnþáttum menntunar er mætti tengja við notk-

un frjáls og opins hugbúnaðar ı́ skólastarfi. Í kafla 4.3 var farið yfir stöðu ı́slensku sem

tæknimáls og hvað hefur verið gert til þess að bæta þá stöðu. Í śıðasta hluta kafla 4 komu

fram niðurstöður viðtala. Gögnum var skipt ı́ nokkur þemu og niðurstöður flokkaðar eftir

þeim. Þar sem Tryggvi var lykilviðmælandi urðu svör hans nokkuð fyrirferðameiri en svör

hinna en þau varpa gjarnan frekara ljósi á ýmislegt úr hans svörum sem og efni sem áður

hefur komið fram.



Kafli 6

Umræður og meginniðurstöður

Í þessum kafla verður leitast við að draga saman þær upplýsingar sem komu fram ı́ kafla

4 og tengja þær við heimildirnar sem komu fram ı́ kafla 2. Einnig verður gerð tilraun

til þess að svara rannsóknarspurningunum sem voru settar fram ı́ inngangskafla en þær

voru ,,..að kanna stefnu hins opinbera varðandi frjálsan og opinn hugbúnað og skoða hvort

stefnuyfirlýsing frá árinu 2008 og aðgerðaáætlun frá 2011 hafi skilað sér að einhverju leyti inn

ı́ ı́slenskt skólastarf. Einnig verður skoðað hvaða hindranir eru til staðar og jafnframt hvað

það er varðandi hugmyndafræði frjáls og opins hugbúnaðar sem gæti átti erindi ı́ skólastarf.”.

Kaflinn skiptist ı́ tvo undirkafla sem endurspegla tvo hluta rannsóknaspurningarinnar. Fyrri

hlutinn snýr að stefnu hins opinbera og að hvaða leyti hið opinbera nálgast frjálsan og opinn

hugbúnað. Í seinna hluta er skoðað hvernig hugmyndafræði frjáls og opins hugbúnaðar má

setja ı́ samhengi við grunnþættina sex sem eru skilgreinidir ı́ Aðalnámskrá. Í framhaldi af

þv́ı er ýmis menntaheimspeki sett ı́ samhengi við heimspeki frjáls og opins hugbúnaðar og

farið yfir hvaða þættir virðast standa ı́ vegi fyrir innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar ı́

skólastarfi.

6.1 Nálgun stjórnvalda

Í aðgerðaáætlun fyrir innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar hjá opinberum aðilum, sem var

gefin út af forsætisráðuneytinu (2011), er meðal annars skilgreint það markmið að séð skuli til

45



Umræður og meginniðurstöður 46

þess að námskrár grunn- og framhaldsskóla geri ráð fyrir notkun frjáls og opins hugbúnaðar

ı́ skólastarfi. Menntamálaráðuneytið, sem gefur út Aðalnámskrár grunn- (2013) og fram-

haldsskóla (2011), átti að sjá til þess að þetta skilaði sér þar inn og jafnframt gera þv́ı skil

að nemendur skuli hljóta tækifæri til að kynnast frjálsum og opnum hugbúnaði til jafns við

séreignarhugbúnað. Séu Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla skoðaðar er ekki hægt að

sjá að þessu markmiði hafi verið fylgt sérstaklega eftir. Í aðgerðaráætluninni voru einnig

skilgreind markmið fyrir Námsgagnastofnun um að bjóða námsefni fyrir frjálsan hugbúnað.

Sé heimaśıða Námsgagnastofnunnar skoðuð ı́ dag (apŕıl 2015) er erfitt að sjá að þau til-

mæli hafi skilað sér alla leið þar sem áhersla er lögð á notkun séreignarhugbúnaðarlausna

eins og Microsoft Office og Adobe Photoshop. Leiðbeiningar fyrir frjálsa hugbúnaðarlausn

fundust aðeins ı́ einu tilviki. Í samskiptum höfundar við starfsmenn stofnunarinnar, þar sem

leitað var eftir afstöðu Námsgagnastofnunnar gagnvart frjálsum og opnum hugbúnaði, var

augljóst að þekkingu á merkingu hugtaka eins og frjáls og opinn hugbúnaður er verulega

ábótavant. Ritstjóri hjá Námsgagnastofnun nefndi að stofnun geri leiðbeiningarnar miðað

við það stýrikerfi, Microsoft Windows, sem nær allir grunnskólar landsins nota. Hins veg-

ar er það tiltekið ı́ aðgerðaráætlun fyrir innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar að námsefni

Námsgagnastofnunnar styðji við innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar. Svo virðist sem mis-

farist hafi að Menntamálaráðuneytið sendi tilmæli samkvæmt aðgerðaráætluninni til Náms-

gagnastofnunnar. Hins vegar segir útgáfustjóri stofnunarinnar að starfsfólk Námsgagna-

stofnunnar hafi fylgist með stefnu stjórnvalda varðandi opinn hugbúnað.

Aðgerðaáætlunin (Forsætisráðuneytið, 2011) var gefin út ı́ kjölfar stefnuyfirlýsingar stjórn-

valda varðandi frjálsan og opinn hugbúnað (2007). Í henni kom fram að gefa ætti frjálsum

hugbúnaði jafnt tækifæri á við séreignarhugbúnað, nýta ætti hugbúnað sem byggði á opnum

stöðlum og tryggja að stofnanir yrðu ekki of háðar einstökum framleiðendum. Tryggvi

fjallaði um það śıðastanefnda, þar sem opinberir aðilar læsast með gögn innan ákveðins

kerfis (e. vendor locking) og taldi að þetta vandamál sé nú þegar til staðar hjá stofnunum

ŕıkisins. Ein af ástæðum þess að það ŕıki tregi ı́ kerfinu til þess að uppfylla þessi markmið

sé sú að kostnaðurinn við að flytja gögn úr lokuðum stöðlum einstakra framleiðenda sé

svo mikill. Sá kostnaður er jafnframt tengdur við upptöku FOSS en eðlilegast væri að

tengja hann við notkun séreignarhugbúnaðs. Tryggvi telur að innleiðing opinna staðla sé

eitt mikilvægasta verkefnið sem huga þurfi að til framt́ıðar. Breska ŕıkið hefur nú þegar

innleitt opna staðla ı́ opinberu starfi og er það vegna þess að notkun þeirra leiðir til þess að

almennir borgarar þurfi ekki sérstakan hugbúnað til þess að nálgast opinber gögn (heimild
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úr inngangi). Í stefnu ı́slenskra stjórnvalda er jafnframt sagt að notkun opinna staðla komi

til með að auka möguleika á samskiptum við annan hugbúnað og lengja ĺıft́ıma hugbúnaðar

(Forsætisráðuneytið, 2007). Í stefnu stjórnvalda er litið á notkun opinna staðla sem svarinu

við kröfunni um flytjanleika gagna. Guðbjartur nefnir ı́ þessu samhengi einnig þann kost að

frjáls hugbúnaður geri notendum kleift að lengja ĺıft́ıma vélbúnaðar.

Þrátt fyrir skýr tilmæli sem koma fram ı́ stefnuyfirlýsingu stjórnvalda (Forsætisráðuneytið,

2007) þá kjósa skólar að kaupa séreignarhugbúnað. Tryggvi telur að hluta ástæðunnar megi

finna ı́ viðhorfi Rekstrarfélags Stjórnarráðsins sem virðist, að hans mati, byggja ákvarðanir

śınar á mýtum frekar en staðreyndum. Auk þess telur Tryggvi að það sé mikill skortur á tækni-

menntuðu fagfólki við ákvarðanatöku á vegum hins opinbera og að hans mati er ekki nægileg

áhersla á að leysa þennan skort. Samkvæmt Tryggva þá hefur Rekstrarfélag Stjórnarráðsins

neitað uppsetningu á forritum á borð við Libre Office og Open Office ı́ stað Microsoft Office

af öryggisástæðum á sama t́ıma og ekki er ætlast til þess að harðir diskar séu dulkóðaðir á

nokkurn hátt. Rekstrarfélagið meinaði notkun annars hugbúnaðar en frá Microsoft og þótti

Tryggva þetta skjóta skökku við þar sem árið 2010 hafi verið tekin ákvörðun hjá Google

um að banna starfsmönnum śınum að notast við Microsoft stýrikerfið af öryggisástæðum.

Árið 2013 tóku The United Space Alliance þá ákvörðun að henda út śıðustu eintökum af

Microsoft stýrikerfum úr geimnum (öllum geimnum!) vegna öryggisgalla (Anthony, 2015).

Gefur Tryggvi ı́ skyn að ákvörðun Rekstrarfélagsins sé byggð á persónulegum skoðunum en

ekki staðreyndum og að það beri frekar að treysta ákvörðunum aðila eins og Google þar sem

þær séu ĺıklegri til þess að vera á rökum reistar.

6.2 Frjáls og opinn hugbúnaður ı́ skólastarfi

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru skilgreindir sex grunnþættir menntunar og eru þeir

undirstaða þeirrar menntastefnu sem gildandi er ı́ dag. Áhrif grunnþáttanna ná inn ı́ allar

námsgreinar sem kenndar eru ı́ skólum landsins og er upplýsingatækni ekki þar undanskilin.

Grunnþáttur menntunar um lýðræði og mannréttindi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg

Sigurðardóttir, 2012) segir að nemendur eigi að læra um lýðræði ı́ lýðræði. Sú aðferðarfræði

sem er notuð við þróun opins hugbúnaðar, sú sem kennd er við Linus Torvalds, felur ı́ sér að

allir hafi jafnan möguleika á að leggja fram śınar tillögur að þv́ı hvernig kóðinn á að ĺıta út
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og haga sér (Raymond, 2001). Lýðræði felur ı́ sér að hver og einn einstaklingur þarf að geta

tekið afstöðu til álitamála og þannig taka þátt ı́ samfélagi śınu.

Chomsky (2003) túlkar kenningar Dewey þannig að hlutverk menntakerfisins væri að skapa

frjálsa, sjálfstæða og frjóa einstaklinga. Það eigi ekki að þróa börn heldur hvetja þau áfram

ı́ sinni náttúrulegu forvitni.

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að hlutverk upplýsingamenntar sé að aðstoða

þegna ı́ lýðræðisþjóðfélagi að standa vörð um mannréttindi og koma sjónarmiðum śınum á

framfæri. Upplýsingamennt eigi að kenna nemendum að nýta tækni og átta sig á eðli hennar.

Ef helliskenning Platons er skoðuð með þetta ı́ huga og tengd við séreignarhugbúnað þá er

ı́ helliskenningunni fjallað um hlekkjaða þræla sem sáu einungis skuggamyndir hluta á vegg

fyrir framan sig. Þessar skuggamyndir voru það eina sem þeir sáu af heiminum og út frá

þeim einum gátu þeir metið hvernig heimurinn liti raunverulega út. Það mætti hugsa sér að

þannig sé tölvuheimurinn ı́ augum notandans sem eingöngu hefur aðgang að viðmóti, eða

skuggamynd frumkóðans, en fær aldrei tækifæri til að skoða hvaða virkni eigi sér raunverulega

stað innan hugbúnaðarins. Ef notandinn nær að skoða hver hin raunverulega mynd heimsins

er, ĺıkt og þrælarnir, þá er hugsanlegt að hann snúi sér aftur að skuggamyndunum þv́ı

raunveruleikinn reynist mögulega of framandi og óþægilegur.

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er grunnþáttur sjálfbærni sagður snúast um að skapa

samábyrgt samfélag þar sem hver þegn er meðal annars meðvitaður um lýðræði, mannréttindi

og jafnrétti, bæði sitt eigið og annarra þegna samfélagsins. Sjálfbærni snýst einnig um að

skila samfélaginu af okkur ı́ sama eða betra ástandi og við fengum það. Ef horft er til þess

sem Tryggvi sagði varðandi syndir feðranna ı́ tengslum við umfjöllun um opna staðla má velta

fyrir sér hvort að ákvarðanataka ı́ tengslum við umsýslu gagna sé að nokkru leyti sjálfbær.

Stallman (2014) ĺıtur svo á að notkun FOSS ı́ skólastarfi kenni nemendum að vera samábyrgir

þegnar ı́ lýðræðislegu samfélagi og það sé siðferðisleg skylda skólanna að sjá til þess að

nemendur kynnist FOSS og hugmyndafræðinni á bakvið hann. Yngvi nefnir að hann telji

hugmyndafræði frjáls og opins hugbúnaðar vera hvetjandi til samvinnu og byggi upp heim

þar sem aðilar deili hugmyndum śın á milli og aðstoði hvern annan við að framkvæmd þeirra.

Þegn sem býr ı́ sjálfbæru samfélagi er ábyrgur fyrir þv́ı að hann sé virkur og meðvitaður um
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lýðræði, mannréttindi, réttlæti og jöfnuð. Van Dijk (2012) telur að með auknu upplýsinga-

flæði þurfi að veita valdhöfum aukið aðhald til þess að tryggja að hún svipti þegnana ekki

lýðræði. Tryggvi telur að það sé mikilvægt að skólastjórnendur séu meðvitaðir um hvað

hugbúnaður, sem notaður er ı́ skólastarfi, sé að gera og liður ı́ þv́ı sé notkun frjáls og opins

hugbúnaðar. Mikilvægi þess einskorðist þó ekki við skólastarfið þv́ı hver og einn þegn, ef hann

á að geta veitt hvaða stjórnarhætti sem er einhvers konar aðhald, verður að hafa möguleikann

á að rannsaka hvað hugbúnaður, sem hann notar, er að gera.

Samkvæmt skilgreiningu FSF telst hugbúnaður frjáls ef notandinn geti rannsakað hvernig

hann starfar og jafnvel breytt honum sé þess þörf (Free Software Foundation, 2015). Í

menntaheimspeki hefur mikið verið skrifað um jákvæð áhrif frjáls og óhefts aðgengis að

menntandi tækifærum. Meðal þeirra var Montessori og Dewey sem töldu að frjáls leikur væri

besta leiðin til þess að hvetja til forvitni (Peters, 2012). Sú hugmyndafræði endurspeglast

að nokkru leyti ı́ sköpunargrunnþætti Aðalnámskrár (2011) sem er talinn fela ı́ sér forvitni,

áhuga og leit og veita nýja sýn á áður þekkt fyrirbæri. Í sköpunargrunnþættinum er jafnframt

lögð mikil áhersla á frjóa og gagnrýna hugsun sem hlýtur að krefjast þess að einstaklingar

hafi tækifæri til þess að rannsaka nærumhverfi sitt, sama hvort það er stafrænt eða ekki.

Stallman (2014) segir að séreignahugbúnaður neiti þekkingu og þannig v́ısi þeim sem hafa

áhuga frá þv́ı að nýta sér śına eðlislægu forvitni.

Tryggvi telur að það aðgengi sem fæst að kóða frjáls og opins hugbúnaðar feli ı́ sér að

einstaklingurinn geti lært af honum, ĺıkt og hann getur lært af þv́ı að lesa bók. Í framhaldi

af þv́ı getur einstaklingur þróað eigin skoðanir sem hann getur śıðan nýtt til þess að vinna

nýjar hugmyndir. Lev Vygotsky fjallaði um svæði hins mögulega þroska sem byggi á þv́ı að

einstaklingur nýti sér þekkingu og aðstoð annarra til þess að þróa eigin þekkingu (Lightfoot,

2013).

Jafnréttismiðuð menntastefna skapar jöfn tækifæri allra sem búa ı́ frjálsu samfélagi.

Guðbjartur telur að við umskipti Menntaskólans við Reykjav́ık yfir ı́ frjálsan og opinn hug-

búnað hafi skólinn tekið skref ı́ átt að auknu jafnrétti með þv́ı að veita öllum nemendum,

óháð efnahag, jöfn tækifæri til þess að nýta sama hugbúnað heima fyrir og þeir vinna með

ı́ skólanum. Svo virðist sem að Námsgagnastofnun, stærsti útgefandi kennsluefnis á Íslandi,

sé ekki sama sinnis. Eins og áður hefur komið fram ı́ þessum kafla fær frjáls og opinn

hugbúnaður litla umfjöllun á kennsluvefjum stofnunarinnar.
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Grunnþáttur læsis, sem var skilgreindur ı́ Aðalnámskrá grunnskóla (2011), fjallar meðal ann-

ars um stafrænt læsi, þá færni sem einstaklingur notar til þess að geta tekið þátt ı́ samskiptum

með aðstoð tölvu. Máltækni fjallar um samvinnu tungumáls og tölvutækni og hefur það að

markmiði að gera manninum kleift að tjá sig við tölvur. Samkvæmt skýrslu Eiŕıks Rögn-

valdssonar og félaga (2012) þá er staða ı́slenskrar máltækni mjög alvarleg. Íslensk máltækni

mælist ı́ neðsta flokki hvað varðar talvinnslu, vélþýðingar, textagreiningu og málföng. Þrátt

fyrir góðan árangur af máltækniáætlun, sem stóð yfir ı́ fjögur ár, þá hafi þróun ı́slenskrar

máltækni staðnað śıðan henni lauk. Þar sem tölvutækni er ı́ stöðugri sókn þá megi búast við

þv́ı að ensk tunga komi inn á fleiri þætti ı́ daglegu ĺıfi, nema eitthvað sé aðhafst. Mikilvægt

er að börn læri strax að nota ı́slensku innan tölvu- og upplýsingatækni og þá er aðalatriðið

að skólarnir bjóði upp á hugbúnað sem er á ı́slensku. Til þess að sá möguleiki sé fyrir hendi

sé mikilvægt að hugbúnaður á ı́slensku sé raunverulegur valkostur og að skólastjórnendur

leggi áherslu á notkun sĺıks hugbúnaðar. Tryggvi telur að möguleikar ı́slenskrar tungu og

máltækni séu bestir innan frjáls og opins hugbúnaðar þv́ı þar er það undir stjórnvöldum og

samfélaginu komið að svara þv́ı hvort það sé þess virði að þýða hugbúnaðinn yfir á ı́slensku.

Telur Tryggvi að ĺıtil notkun á frjálsum hugbúnaði verði til þess að ı́slenskan hverfi hraðar.

Tryggvi telur að menntakerfið og skólakerfið beri að einhverju leyti ábyrgð á þeirri stöðu sem

ı́slensk máltækni er ı́ dag. Staða þýðinga á frjálsum og opnum hugbúnaði hafi miðað vel

áfram en áhuginn á að viðhalda verkefninu hafi dv́ınað vegna þess að skólar landsins sýndu

þv́ı ĺıtinn áhuga á að notast við þessar þýðingar. Nefnir hann þar Ubuntu og Android sem

dæmi.

Í stefnu stjórnvalda (Forsætisráðuneytið, 2007) er tekið fram að frjáls hugbúnaður skuli fá

jöfn tækifæri og séreignarhugbúnaður þegar taka skal ákvörðun um kaup á nýjum búnaði

og ávallt skuli leitast við að gera sem hagstæðust innkaup. Tryggvi telur að þetta sé ekki

gert og að kostnaðarútreikningar séu iðulega leikur að tölum til þess að sannfæra fólk um að

séreignarhugbúnaður sé ódýrari en frjáls og opinn hugbúnaður. Einnig telur hann að það sé

leikið sér að eignarhaldskostnaði hugbúnaðar þegar kostnaður við að flytja gögn úr lokuðum

stöðlum yfir ı́ opna staðla sé reiknaður á opna staðalinn. Í Noregi, og fleiri löndum, t́ıðkast það

að reikna kostnað við flutning gagna á lokaða staðalinn þv́ı þar liggi raunverulega vandamálið.

Allir viðmælendur verkefnisins voru sammála þv́ı að notkun frjáls og opins hugbúnaðar hafi

lækkað hugbúnaðarkostnað skólanna, ýmist beint eða óbeint. Yngvi Hrafn tók fram að eftir

að notkun frjáls og opins hugbúnaðar hafi aukist ı́ skólastarfi þá hafi það skilað sér ı́ lækkuðu
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leyfisverði séreignarhugbúnaðar og telur hann að þannig geti frjáls og opinn hugbúnaður geti

haldið niðri verði séreignarhugbúnaðs. Telur hann einnig að þetta sé v́ısbending um of mikla

álagningu á verði séreignarhugbúnaðar. Yngvi Pétursson, rektor Menntaskólans ı́ Reykjav́ık

segir einnig að leyfisgjöld á séreignarhugbúnaði hafi lækkað eftir þessa breytingu skólanna

og nefnir að Microsoft sé t.d. farið að bjóða mikla afslætti á þessum gjöldum. Nefnir hann

einnig að sá sparnaður sem af hlaust hafi hjálpað skólanum mikið fjárhagslega.

Stallman (2014) fjallar einnig um þann sparnað sem er mögulegur við flutning yfir ı́ frjálsan

hugbúnað en hann tekur fram að sá sparnaður ætti eingöngu að vera aukamarkmið. Hið

raunverulega markmið felist ı́ siðferðislegum ágóða þess að notast við frjálsan og opinn

hugbúnað.

Á Íslandi eru nokkrar menntastofnanir sem hafa innleitt frjálsan og opinn hugbúnað að hluta

eða fullu. Þær innleiðingar hafa gengið misvel og má túlka út frá orðum viðmælenda að

það séu nokkrir áhrifaþættir sem skipta máli við þessar innleiðingar. Markmiðið með að

ræða við kerfisstjóra skólanna sem hafa innleitt frjálsan og opinn hugbúnað til þess að kanna

hvort þetta sé raunverulegur valkostur fyrir grunnskóla. Ĺıkt og með öll verkefni þá skiptir

góður undirbúningur miklu máli. Í innleiðingu Menntaskólans ı́ Reykjav́ık nefndi Tryggvi

sérstaklega að mikil vinna hefði verið lögð ı́ kennslu, bæði fyrir nemendur og kennara, og að

kennarar hefðu fengið aðstoð við gagnaflutninginn. Þennan stuðning skorti við innleiðingu

FOSS ı́ Lækjarskóla Hafnarfirði en stuttur fyrirvari, lélegur undirbúningur og ĺıtil þjálfun hafi

einkennt þá innleiðingu. Guðbjartur nefndi miðstýringu sveitarfélaga sem ĺıklega fyrirstöðu

fyrir innleiðingu frjáls og opins hugbúnaðar meðal grunnskóla en hvort að sĺıkt hafi reynst

áhrifaþáttur ı́ tilfelli Lækjarskóla fékkst ekki staðfest. Yngvi, Guðbjartur og Tryggvi nefndu

allir að starfsmenn séu ĺıklegri en nemendur til þess að vera mótfallir breytingum. Nemendur

séu alla jafna sáttir á meðan hægt er að komast á internetið og leysa verkefni. Í MR

var eitthvað um óánægju vegna árekstra ı́ skráarformum Libre Office og Microsoft Office.

Gagnlegt gæti verið að ĺıta á þá óánægju ı́ ljósi þess sem Tryggvi nefndi ı́ tengslum við opna

staðla og hver eigi sökina á þv́ı að gögn séu læst ı́ lokuðum skrám sem erfitt geti reynst að

flytja yfir á ný form með góðu móti.

Í kafla 6 var markmiðið að draga saman allt efni verksins, fræðilegt, stefnu stjórnvalda og

niðurstöður viðtala, til að varpa ljósi á svör við rannsóknarspurningum verkefnisins. Þemu úr

kafla 4, niðurstöður viðtala, voru settar ı́ samhengi við aðrar heimildir fyrri kafla og farið var
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sérstaklega yfir að hvaða leyti stefna stjórnvalda virðist hafa skilað sér inn ı́ aðalnámskrár og

námsgagnastofnun.

Til að draga saman helstu niðurstöður má segja að markmið aðgerðaráætlunar hafi ekki skilað

sér inn ı́ Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla. Einnig hafa tilmæli til Námsgangastofnunar

ekki skilað sér, nema að mjög takmörkuðu leyti, ı́ efni birt á vefsvæði stofnunarinnar og

námsefni á vefsvæðinu inniheldur nær eingöngu verkefni og umfjöllun um séreignarhugbúnað.

Aðgerðaráætlun forsætisráðneytis varðandi opna staðla hefur ekki skilað sér að fullu inn

ı́ opinbera stjórnsýslu og þess þá heldur inn ı́ ı́slenskt menntakerfi og má það rekja til

tregðu ı́ kerfinu við að uppfylla aðgerðaráætlunina vegna kostnaðar sem hlýst af flutningi

gagna úr lokuðum stöðlum yfir ı́ opna. Þvert á skýr tilmæli stjórnvalda kjósa stjórnendur

grunn- og framhaldsskóla landsins að versla inn dýran séreignarhugbúnað fremur en að

nýta sér frjálsan, opinn og jafnvel ódýrari hugbúnað. Enn fremur skýtur það skökku við

að séreignarhugbúnaður sé valinn umfram frjálsan hugbúnað þar sem margt bendi til þess

að hugmyndafræðin að baki frjálsum hugbúnaði falli að grunnþáttum menntunnar á mun

v́ıðtækari hátt en séreignarhugbúnaður getur nokkurn t́ıman gert. Að lokum virðist margt

benda til að framt́ıð ı́slensku og ı́slenskrar máltækni sé að miklu leyti undir grunn- og fram-

haldsskólum landsins komin og þv́ı hvort skólarnir séu markvisst að vinna að þv́ı að tryggja

tilvist ı́slenskrar tungu á öllum sviðum náms.



Kafli 7

Lokaorð

Í kafla 3 var fjallað um hlutdrægni höfundar og möguleg áhrif hennar á niðurstöður rannsókna.

Í þv́ı samhengi má nefna að höfundur valdi umfjöllunarefni verkefnis sökum persónulegs

áhuga. Þegar fjallað er um efni sem þetta ı́ jafn stuttri ritgerð og þessari getur reynst erfitt

að velja og hafna þv́ı efni sem höfundur myndi gjarnan vilja hafa með. Einnig má gera ráð

fyrir að persónulegar skoðanir höfundar hafi haft áhrif á túlkun einstakra þátta. Samt sem

áður telur höfundur að meginniðurstöður rannsóknarinnar standist skoðun.

Rannsóknarspurningin sem var skilgreind ı́ kafla 1 snérist um að kanna stefnu hins opin-

bera varðandi frjálsan og opinn hugbúnað og skoða hvort stefnuyfirlýsing frá árinu 2008 og

aðgerðaáætlun frá 2011 hafi skilað sér að einhverju leyti inn ı́ ı́slenskt skólastarf. Einnig að

skoða hvaða hindranir eru til staðar og jafnframt hvað það er varðandi hugmyndafræði frjáls

og opins hugbúnaðar sem gæti átti erindi ı́ skólastarfi.

Ljóst er að stefnan hefur ekki skilað sér inn námskrár grunn- né framhaldsskóla ĺıkt og

aðgerðaáætlunin kvað á um. Nokkrir framhaldsskólar virðast þó hafa tekið upp frjálsan og

opinn hugbúnað en höfundur getur þó einungis staðfest tilvik þeirra skóla sem hann var ı́

sambandi við, Menntaskólans ı́ Reykjav́ık og Verkmenntaskólans á Akureyri. Ĺıklega má gera

ráð fyrir að fjölmargir, ef ekki flestir, skólar noti frjálsan hugbúnað ı́ einhverjum mæli. Hins

vegar er það tilfinning höfundar að það sé ekki sökum meðvitaðrar stefnu varðandi frjálsan

og opinn hugbúnað. Í samtali við upplýsingafulltrúa Menntamálaráðuneytisins kom fram að

enginn þeirra starfsmanna er komu að vinnu við aðgerðaáætlun yfirvalda er starfandi innan
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ráðuneytisins ı́ dag. Það er mat höfundar að ótækt sé að ráðuneyti sé rekið með þeim hætti

að starfsfólki sé skipt út ı́ sĺıku magni að ekki sé mögulegt að fylgja eftir þeirri stefnu sem

mörkuð er hverju sinni og hlýtur það kerfi að valda ákveðinni ringulreið. Auk þess tapast

bæði mikil almenn þekking og reynsla ásamt þekkingu á þeirri stefnu sem unnið er eftir innan

ráðuneytisins.

Ĺıkt og Dewey, Stallman og fleiri telur höfundur að þekking verði að vera frjáls og nemendur

eigi að vera meðvitaðir um það þegar þeir ganga úr grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og

áfram ı́ ĺıfinu. Þeir eiga að gera kröfu um það að mega rannsaka hugbúnað óháð þv́ı hvort þeir

greiddu fyrir hann fé eður ei og vera gagnrýnir ı́ garð hugbúnaðarframleiðenda óháð stærð.

Einungis raunveruleg menntun, þekking byggð á reynslu, verður til þess að fólk taki upplýstar

ákvarðanir, geti verið gagnrýnið og læsist ekki ı́ stafrænum hlekkjum. Ljóst er að frjáls

hugbúnaður býður nemendum upp á mun haldbærari reynslu en séreignarhugbúnaður nokkru

sinni. Einstaklingurinn hefur ótrúlega mörg tækifæri til að stuðla að aukningu þekkingar og

þróunar og þess vegna er mikilvægt að menntastofnanir færi ekki nemendur ı́ stafræna hlekki

sem hamla þv́ı að þessir nemendur hafi tök á þv́ı að breyta, bæta og prófa hugbúnað með

þeim hætti er þeir sjálfir kjósa.

Umræðan kann að virka eins og að frjáls og opinn hugbúnaður eigi aðeins erindi við nem-

endur sem hyggjast verða forritarar. Þv́ı er höfundur hjartanlega ósammála vegna þess að

tölvutækni er hluti af daglegu ĺıfi nánast hvers einasta Íslendings, sjálfstæði hans ı́ nær öll-

um myndum stendur og fellur með tölvutækni ı́ einhverri mynd. Í ı́slensku skólastarfi þurfa

nemendur að fara ı́ heimilisfræði þar sem þeir meðal annars læra matreiðslu. Nemendur læra

það án þess að ætlast sé til þess að hver og einn þeirra verði atvinnukokkur heldur er nám

ı́ heimilisfræði liður ı́ þv́ı að undirbúa börn fyrir daglegt ĺıf. Næring og matargerð er hluti

af ĺıfi flestra. Sami hugsunarháttur ætti að gilda um forritun og tölvumál, börn ættu að

læra að geta bjargað sér ı́ þeim efnum óháð þv́ı hvað þau ætla að starfa við ı́ framt́ıðinni.

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir ,,Nemendur þurfa að læra að nýta tæknina, átta sig á eðli

hennar og uppbyggingu, auka skilning sinn á henni, t.d. með hönnun og þróun hugbúnaðar.”

(bls. 229) Einnig stendur að nemendur eigi að geta ,,útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og upp-

byggingu tölvu” (bls. 228). Telur höfundur að mikilvægt sé að kenna börnum þessi markmið

en fær ekki séð hvernig það er hægt ef börnin hafa ekki aðgang að hjarta hugbúnaðarins,

frumkóðanum. Í aðgerðaráætlun ŕıkisins voru tilmæli til Námsgagnastofnunnar að leggja

áherslu á verknað og aðgerðir frekar en tilteknar hugbúnaðarlausnir. Við skoðun á vefśıðu
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Námsgagnastofnunnar er ljóst að þessu hefur ekki verið fylgt eftir en höfundur telur að

það sé mjög mikilvægt að hefjast handa við þetta verkefni sem allra fyrst svo hægt sé að

kenna börnum grundvallaratriði sem veitir þeim yfirfæranlega þekkingu frekar en einstaka

útfærsluatriði sem gjarnan eru bundin skrásettum vörumerkjum. Ef ekki, þá mætti hugsa

sér að verið sé að stunda ákveðið þvingað ólæsi eða jafnvel læsissviptingu, þv́ı nemendur fá

ekki þá nauðsynlegu þjálfun sem þau þurfa til þess að átta sig á þeim stafræna heimi sem

þeir lifa og hrærast ı́.

Samskipti við Námsgagnastofnun leiddi ı́ ljós vanþekkingu starfsmanna á skilgreiningu opins

hugbúnaðar. Í samskiptum við Námsgagnastofnun nefndi höfundur ekki frjálsan hugbúnað

þv́ı hann taldi að það hugtak myndi ı́ besta falli valda misskilningi. Reynsla höfundar er að

fólk telji frjáls og ókeypis vera samnefni. Hins vegar virðast starfsmenn Námsgagnastofnunnar

einnig telja að opið og ókeypis sé samnefni sem það vissulega er ekki. Það kom höfundi á

óvart að hvorki forritari stofnunarinnar og ritstjóri námsefnis ı́ upplýsinga- og tæknimennt

hafi grundvallarþekkingu á hugtakinu opinn hugbúnaður. Sami ritstjóri tiltók að nær allir

grunnskólar landsins noti sama hugbúnað og að Námsgagnastofnun sinni þv́ı. Ritstjórinn

er þv́ı að reyna að viðhalda núverandi ástandi ı́ stað þess að stuðla að innleiðingu frjáls-

og opins hugbúnaðar eins og aðgerðaráætlunin kvað á um. Áhugavert er að hafa þetta

til hliðsjónar þegar að orð útgáfustjóra stofnunarinnar eru skoðuð en hún vildi meina að

stofnunin fylgdist með stefnu stjórnvalda varðandi opinn hugbúnað. Það má einnig hafa ı́

huga að upplýsingafulltrúi Mennta- og menningarmálaráðuneytis tók fram að þrátt fyrir að

formleg tilmæli hafi ekki borist Námsgagnastofnun ı́ kjölfar útgáfu aðgerðaáætlunarinnar þá

séu á skrá ýmis óformleg samskipti eru þessu málefni tengjast. En hver getur þá skýringin á

skorti umfjöllunar Námsgagnastofnunar á frjálsum og opnum hugbúnaði verið? Fyrir höfundi

koma tvær skýringar til greina. Sú fyrri er að Námsgagnastofnun hafi ekkert fylgst með

stefnu stjórnvalda hvað varðar opinn hugbúnað eða að stofnunin hafi v́ısvitandi hunsað stefnu

stjórnvalda og mögulega unnið gegn henni.

Varðandi muninn á frjálsum hugbúnaði og opnum hugbúnaði þá er ljóst að þarna eru á ferðinni

tvær stefnur sem eiga mjög margt sameiginlegt, stefna að miklu leiti að sömu markmiðum en

nálgast viðfangsefnið frá óĺıku sjónarmiði. Frjáls hugbúnaður byggir á heimspekilegri nálgun

en opinn hugbúnaður á prakt́ıskri og aðferðafræðilegri nálgun. Stallman gagnrýnir OSI ı́

hvert skipti sem hann fær tækifæri til þótt hann sé sammála þeim um margt, jafnvel flest.

En um leið og prakt́ıski þátturinn er tekinn fram yfir frelsi notandans þykir honum verkefnið
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glata öllu gildi. Fyrir honum er ekkert nógu gott, enginn hugbúnaður nógu góður, til þess

að það sé þess virði að skerða frelsi. Það er aldrei réttlætanlegt að fórna frelsi fyrir þægindi.

Höfundi þykir almennt skorta á þekkingu á hugtökunum frjáls og opinn hugbúnaður og telur

nauðsynlegt að þessi þekking verði efld á öllum heimilum. Það er sérstaklega mikilvægt að

einstaklingar átti sig á þv́ı hvað felst ı́ leyfi hugbúnaðar og hvað ekki.

Höfundur telur að skólar ættu ekki að velja frjálsan hugbúnað einungis út frá hagkvæmnis-

sjónarmiðum þó það virðist gjarnan vera meginhvatinn. Yfirvöld mega hins vegar ekki fjar-

lægja þann hvata sem ı́ þv́ı kann að felast ef skólar ná fram einhverjum sparnaði. Nauðsynlegt

er að yfirvöld aðstoði þá skóla sem kjósa frjálsan hugbúnað og stýrikerfi og framfylgi þar með

eigin stefnu ı́ þessum málum. Höfundur telur að skólar ættu að nota frjálsan hugbúnað eftir

fremsta megni en gerir sér jafnframt grein fyrir þv́ı hversu erfitt það getur reynst grunnskólum

að fara sĺıka leið þegar tölvukerfi skólans er stýrt af starfsfólki viðkomandi sveitarfélags og

enginn innan skólans hefur umsjónaraðgang. Við þær aðstæður verða hugsjónir viðkomandi

skóla undir utanaðkomandi aðilum komnar. Við upphaf verkefnis taldi höfundur að fyrirtækið

Microsoft væri með ákveðin ı́tök innan stjórnsýslunnar sem gæti skýrt það hvers vegna vörur

þeirra eru jafn áberandi ı́ menntakerfinu og þær eru. Eftir á að hyggja virðist svo ekki vera og

tók Tryggvi það sjálfur fram að hann taldi svo ekki vera. Grunar höfund að vinsældir Microsoft

hugbúnaðarlausna eigi frekar rætur að rekja til sinnuleysis, þekkingarleysis eða jafnvel bara

vanafestu ákvarðanatökuaðila á vegum hins opinbera. Ofan á það virðist bætast áhugaleysi

af hálfu menntakerfisins og telur höfundur að þetta tvennt skýri stöðu hugbúnaðarmála ı́

skólum landsins. Höfundur telur að þarna sé ráðandi orðræða að hafa áhrif á ákvarðanatöku

ráðandi aðila á þessu sviði.

Varðandi opna staðla er það mat höfundar að ı́slenska ŕıkið þurfi að marka sér stefnu ı́ þeim

málum og leggja vinnu ı́ þýðingar á viðamiklum, rótgrónum stöðlum eins og til dæmis HTML

og HTTP. Jafnframt ætti hið opinbera að fara samskonar leið og bresk yfirvöld varðandi opin

skráarsnið og setja það sem reglu að öll gögn skuli vistuð á opnu skráarsniði.

Til að draga saman niðurstöður höfundar út frá rannsóknarspurningum má segja að stefna

stjórnvalda varðandi frjálsan og opinn hugbúnað hafi ekki skilað sér nema að takmörkuðu leyti

inn ı́ skólastarf. Höfundur metur sem svo að hún hafi ekki náð inn ı́ grunnskóla en ı́ nokkrum

mæli inn ı́ framhaldsskóla. Stefnan hefur ekki skilað sér inn á vefi Námsgagnastofnunnar

nema að mjög takmörkuðu leyti. Höfundur telur að ein helsta hindrun ı́ vegi frjáls og opins
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hugbúnaðar sé vanþekking og vanahugsun, bæði þeirra er fara með þessi mál fyrir hönd

opinberra aðila sem og almennings. Sĺıkt sambland ýtir undir að einstaklingar stjórnist af

ráðandi orðræðu hverju sinni. Viðmælendur tóku flestir undir það sjónarmið. Önnur hindrun,

ekki śıst ı́ tilfellum grunnskóla er miðstýring og getur hún reynst slæm, sérstaklega ef hún

helst ı́ hendur við fyrrnefnda hindrun, vanþekkingu. Í þeim tilfellum er skólum ekki frjálst að

nota það stýrikerfi og þann hugbúnað sem þeir kjósa heldur fari ákveðnir aðilar utan skólans

með ákvörðunarvald ı́ þeim efnum.

Þegar kemur að framt́ıð ı́slenskrar tungu þá er það að mestu óumdeilt að hún býður stórum

fyrirtækjum ekki upp á stóran markað. Sú staðreynd endurspeglast ı́ minnkandi framboði

ı́slensks viðmóts ı́ nýjum hugbúnaði. Höfundur telur að það sé þó ekki það eina sem ógni

stafrænni ı́slensku, þv́ı standi ı́slenskt viðmót til boða innan séreignarhugbúnaðar á einhverjum

t́ımapunkti þá er framt́ıð ı́slenskunnar, innan þess búnaðar, ávallt undir markaðssjónarmiðum

og geðþóttaákvörðunum eigendanna komin. Sé hins vegar um að ræða frjálsan hugbúnað þá

er það undir hverjum þeim er þess óskar komið að viðkomandi hugbúnaður sé ı́ boði á þv́ı

tungumáli. Notendur hafa fullt leyfi til að breyta eða bæta við þv́ı sem þeir kjósa eins og til

dæmis ı́slensku viðmóti.

Varðandi það hvort frjáls og opinn hugbúnaður eigi erindi við skólastarf þá telur höfund-

ur að svo sé jafnt á grunn- og framhaldsskólastigi. Hugmyndafræðin fer vel á með þeim

grunnþáttum menntunar sem námskrár byggja á og er þess eðlis að hvetja nemendur til

gagnrýnnar hugsunar, að rannsaka, að prófa, að læra og kenna og hjálpa náunga śınum,

að skiptast á hugmyndum og upplýsingum við aðra, nær og fjær. Nú kann einhverjum að

þykja meðferð hugtaksins frelsi ı́ þessu samhengi vera fremur póstit́ıv́ısk og heldur gamaldags.

Vissulega eru hugtök á borð við frelsi huglæg og hafa óĺıka merkingu eftir einstaklingum og

aðstæðum. Hins vegar er það skoðun höfundar að skilgreining frjáls hugbúnaðar sé þannig

að hugbúnaðurinn veitir hverjum og einum frelsi til að nota hugbúnaðinn eins og hann kýs.

Frjáls hugbúnaður veitir einstaklingi ekki frelsi til að brjóta á öðrum. Frelsi hugbúnaðarins

er þv́ı alltaf bundið þv́ı hvernig notandinn skilgreinir hugtakið frelsi og hvernig hann beitir

frjálsum hugbúnaði ı́ að öðlast og viðhalda eigin frelsi.
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Höfundur.
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Háskólaútgáfan.
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Viðauki A

Viðtalsspurningar - Tryggvi

Finnst þér hugmyndafræðin að baki open source skipta máli?

• Af hverju/hvernig?

• Fyrir einstakling ı́ daglegu ĺıfi

• Í skólastarfi

• Hugleiðingar varðandi ı́slensku (meiri/minni möguleikar ı́ opnu umhverfi á móti einka-

geiranum)

Hvers vegna ætti skóli að hugleiða að skipta yfir ı́ frjálsan hugbúnað?

• Peningar?

• Hugmyndafræði?

• Annað?

Frjáls á móti opinn (open source vs. free software). Skiptir það máli?

Innleiðingarferli ı́ þeim dæmum sem þú þekkir til. Áhugavert væri að vita hversu margir

skólar væru með einhverja stefnu ı́ þessum efnum og sérstaklega hvaða skólar nota annað

stýrikerfi en Windows (Ég er búinn að fá staðfest VMA og MR).
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• Hvaða hugbúnaður er algengastur?

• Var skipt um stýrikerfi?

• Tölvutengd(tæknileg) vandamál? (hugbúnaður, vélbúnaður, net, annað. . . )

• Viðtökur nemenda?

• Viðtökur starfsfólks?

• Kostnaðarbreytingar? (+/-)?

Telur þú að þetta væri möguleiki ı́ grunnskóla śıður en framhaldsskóla?

Einhverjar aðrar hindranir?

Áhrif Microsoft

Telur þú mikið um ,,lobbyisma” meðal hagsmunaaðila? (Microsoft til dæmis)

Hefur þú orðið var við neikvætt viðhorf til dæmis meðal MS-kerfisstjóra eða annarra

ı́ upplýsingatæknigeiranum?

Algengar gróusögur/goðsagnir?

Framt́ıð FOSS

Staðan ı́ dag - góð eða slæm?

Er FOSS raunverulegur möguleiki, ı́ heimindum eða á Íslandi?

Hvað þarf að gerast ı́ framt́ıðinni? Hvað þarf að bæta?

Aukaspurningar

Finnst þér að grunnskólar ættu að nota FOSS?

Ætti ŕıkið að nota opinn hugbúnað?

Hvað með opna skráarstaðla?

Telur þú að þekking sé fullnægjandi við ákvarðanatöku hjá hinu opinbera?

Kaup H́I á hugbúnaði fyrir nemendur?

Eitthvað sem þú myndir bæta við?



Viðauki B

Viðtalsspurningar - Kerfisstjórar

Finnst þér hugmyndafræðin að baki open source skipta máli? Af hverju/hvernig?

• Í (opinberu) skólastarfi

• Fyrir einstakling ı́ daglegu ĺıfi

Hvers vegna ætti skóli að hugleiða að skipta? Hver var hvatinn ı́ ykkar tilviki?

• Peningar?

• Hugmyndafræði?

Frjáls vs. opinn - skiptir það máli?

Innleiðingarferlið

Aðeins um ferlið, hvenær var ákvörðun tekin, aðdragandi, þátttakendur.

• Hver er algengasti hugbúnaður?

• Var skipt um stýrikerfi?

• Tölvutengd vandamál? (hugbúnaður, vélbúnaður, net, annað. . . )
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• Viðtökur nemenda?

• Annað starfsfólk?

• Kostnaðarbreytingar? (+/-)?

• Annað / fleira?

Telur þú að þetta væri śıður möguleiki ı́ grunnskóla en ı́ framhaldsskóla?

Einhver sérstaða, miðstýring t.d. ?

Möguleg áhrif annara hagsmunaaðila (t.d. Microsoft eða annara)?

Hefur MS (eða aðrir) reynt að hafa áhrif á þig / ykkur varðandi ákvarðanatöku?

Hefur þú orðið var við neikvætt viðhorf meðal MS-kerfisstjóra

Algengar gróusögur/goðsagnir?

Framt́ıð FOSS

Staðan ı́ dag - góð eða slæm?

Hvað þarf að gerast ı́ framt́ıðinni (hvað þarf að bæta)?

Er FOSS möguleiki? (á Íslandi)

Aukaspurningar

Finnst þér að grunnskólar ættu að nota FOSS?

Ættu opinberar stofnanir að nota opinn hugbúnað?

Hvað með opna skráarstaðla? (Bretland sem dæmi um skyldu)

Telur þú að þekking sé fullnægjandi við ákvarðanatöku hjá hinu opinbera?

Skoðanir á kaupum H́I á hugbúnaði fyrir nemendur.



Viðauki C

Opinn hugbúnaður

1. Frjáls dreifing - Leyfið má ekki hamla neinum frá þv́ı að selja eða gefa hugbúnaðinn

sem hluta af stærra safni sem inniheldur hugbúnað frá mismunandi aðilum. Leyfið má

ekki krefjast einkaleyfisþóknunnar eða annarra greiðslna vegna sölunnar.

2. Frumkóðinn - Hugbúnaðurinn verður að innihalda frumkóðann og verður að leyfa

dreifingu ı́ formi frumkóða og þýdds kóða. Ef varan inniheldur ekki frumkóðann af

einhverri ástæðu verður að vera vel auglýst og þekkt leið til þess að nálgast frumkóðann

og má ekki setja sérstakan kostnað á að nálgast frumkóðann. Frumkóðinn verður að

vera á þv́ı formi að hann bjóði upp á að forritari geti breytt frumkóðanum. Ekki er

heimilt að gera kóðann markvisst óskiljanlegan. Ekki er heimilt að birta kóðann sem

úttak úr forvinnslubúnaði (e. preprocessor) eða þýðanda.

3. Afleiður - Leyfið verður að heimila breytingar og afleiður og verður að leyfa dreifingu

þeirra undir sömu skilmálum og voru skilgreindir ı́ upprunalega leyfinu.

4. Heilleiki frumkóða - Leyfið má takmarka dreifingu frumkóðans ı́ breyttri mynd ef

leyfið heimilar dreifingu ,,patch” skráa með frumkóðanum sem geta breytt forritinu

þegar það er sḿıðað (e. build time). Leyfið verður að heimila sérstaklega dreifingu

hugbúnaðar sem er sḿıðaður úr breyttum frumkóða. Leyfinu er heimilt að krefjast þess

að afleiður beri annað nafn eða útgáfunúmer frá upprunalega hugbúnaðinum.

5. Engin mismunun gegn einstaklingum eða hópum - Leyfið má ekki mismuna gegn

neinum aðila eða hópi aðila.
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6. Engin mismunum gegn ákveðnum vettvöngum - Leyfið má ekki takmarka notkun

hugbúnaðarins innan ákveðinna vettvanga.

7. Dreifing á leyfinu - Réttindin sem fylgja hugbúnaðinum verða að eiga við alla þá sem

hugbúnaðinum er dreift til, hvort sem það er ı́ gegnum annan eða þriðja dreifingaraðila,

án þess að þörf sé á að gefa út aukalegt leyfi frá þeim dreifingaraðilum.

8. Leyfið má ekki vera tengt ákveðinni vöru - Réttur til notkunnar má ekki vera háður

þv́ı að hugbúnaðurinn sé hluti af hugbúnaðarsafni. Ef hugbúnaðurinn er tekin út úr

safninu og notað eða dreift innan takmarka leyfisins, þá verður leyfi hugbúnaðarins að

veita öllum aðilum sem nota hugbúnaðinn á þann hátt sömu réttindi og ef þeir hefðu

fengið hugbúnaðinn með upprunalega hugbúnaðarsafninu.

9. Leyfið má ekki takmarka notkun á öðrum hugbúnaði - Leyfi má ekki setja tak-

markanir á annan hugbúnað sem er dreift með hugbúnaðinum. Til að mynda þá getur

leyfið ekki krafist þess að allur annar hugbúnaður sem er dreift með sama miðli sé

opinn hugbúnaður.

10. Leyfið verður að vera óháð tækni - Ekkert ákvæði leyfisins má byggja á notkun

tiltekinnar tækni eða tegundar af viðmóti.

(Open Source Initiative, e.d.)



Viðauki D

Frjáls hugbúnaður

0. Notandinn má nota hugbúnaðinn með þeim hætti og ı́ hvaða tilgangi sem hann kýs,

1. Notandinn má rannsaka hvernig hugbúnaðurinn starfar og breyta þannig að hug-

búnaðurinn starfi eftir þörfum viðkomandi,

2. Notandinn má dreifa afritum svo hann geti aðstoðað náungann,

3. Notandinn má dreifa afritum af eigin útgáfum af hugbúnaðinum til annarra.

(Free Software Foundation, 2015)
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