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Formáli 

 

Greinargerð þessi ásamt kennsluvef um stafræna efnisgerð í samþættum 

verkefnum er hluti af meistaranámi í kennslufræði við Háskóla Íslands og er 

lögð fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu. Vægi verkefnisins er 30 einingar (ECTS) 

og byggist á gerð vefs (20 ECTS) ásamt greinargerð (10 ECTS). Fljótlega eftir 

að ég byrjaði í kennaranáminu fékk ég þá hugmynd að gera vefsíðu sem 
myndi hjálpa kennurum að samþætta kennslu og þjálfun í upplýsingatækni 

við almennar námsgreinar. Þessi hugmynd hefur alltaf skotið upp kollinum 

annað slagið í náminu og er nú orðin að veruleika. Vefsíðan er unnin með 

upplýsingatækni og söguaðferðina í huga og er hún unnin í samvinnu við 

kennara í Kársnesskóla þar sem söguaðferðin hefur verið mikið notuð við 

kennslu síðastliðin 20 ár. 

Ég vil þakka þeim sem hvöttu mig áfram og hjálpuðu mér að láta þessa 

vefsíðu verða að veruleika. Kennurum Kársnesskóla sem studdu mig við 

verkefnið þakka ég hvatningu og hjálp og vil ég sérstaklega þakka Björgu 

Eiríksdóttur, Völu Nönn Gautsdóttur og Ragnheiði Gísladóttur fyrir góðar 

ábendingar og stuðning. Guðmundi Kristmundssyni þakka ég yfirlestur og 

góðar ábendingar um söguaðferð. Þá vil ég sérstaklega þakka leiðbeinanda 
mínum Torfa Hjartarsyni fyrir mjög styrka leiðsögn og góðar ábendingar sem 

hann veitti mér við gerð verkefnisins. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir ómælda þolinmæði í minn garð á meðan á verkefnavinnunni stóð. 
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Ágrip 

Þetta er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni til M.Ed.-prófs á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Verkefnið er tvíþætt og felst annars vegar í gerð kennsluvefs 

með hugmyndum að verkefnum fyrir nemendur ásamt leiðbeiningum fyrir 
kennara og nemendur (20 ECTS) og hins vegar greinargerð sem vefnum fylgir 

(10 ECTS). Verkefnin eru sniðin að svonefndri söguaðferð (e. storyline method 

eða storyline approach) og gera ráð fyrir að nemendur beiti upplýsingatækni 

og stafrænni miðlun við verkefnavinnuna. 

Höfundur hefur verið starfandi í Kársnesskóla síðustu tvö ár, bæði sem 

forfallakennari og stundakennari, og er vefurinn gerður með þarfir skólans í 

huga. Í skólanum er söguaðferðin í hávegum höfð og mikið notuð við kennslu 

á yngsta stigi og miðstigi. Á kennsluvefnum eru kynntir átta sögurammar sem 

kenndir eru á miðstigi. Innan hvers ramma er lagt upp eitt verkefni þar sem 

reynir á upplýsingatækni og stafræna miðlun. Á vefnum eru þessi verkefni 

kynnt og þau lögð fyrir nemendur. Hverju verkefni fylgja stuttar 

kennslumyndir á forrit sem hægt er að nýta í verkefnavinnunni. Einnig eru á 

vefnum ýmsar kennsluleiðbeiningar fyrir kennara. 

Í greinargerðinni er fjallað um tilgang og markmið vefsins. Áherslur 

aðalnámskrár hvað snertir upplýsingatækni og miðlun eru skoðaðar og 
upplýsingatækniverkefnin á vefnum skoðuð í ljósi þeirra. Fjallað er um 

söguaðferðina, samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar og 

stöðu upplýsingatækni í skólastarfi. Einnig er rætt um reynslu kennara og 

nemenda við Kársnesskóla af því að nota verkefnavefinn. 

Vefurinn verður ölllum opinn og er von höfundar að hann geti nýst 

almennum kennurum sem vilja leggja aukna áherslu á upplýsingatækni og 

miðlun í skólastarfi hvort sem þeir beita söguaðferðinni eða ekki í sinni 

kennslu. Vefurinn ber heitið Upplýsingatækni og söguaðferðin: 

Kennsluhugmyndir og leiðbeiningar fyrir stafræna efnisgerð og er á slóðinni 

http://www.utkennsla.com.  

 

 

 

 

 

http://www.utkennsla.com/


 

6 

 

 

  



 

7 

Abstract 

 

Information technology and the Storyline method 

Instructional web on integrated media projects 

 

This final project for a M.Ed. degree at the School of Education, University of 

Iceland, amounts to 30 ECTS units of study. The thesis is divided into two 
parts; a website with ideas laid out as school projects with instructions for 

both teachers and students at the primary school level (20 ECTS) and an 

adjoining report (10 ECTS). The projects presented on the website are all 

based on the storyline method but require students to get acquainted with 

and apply information technology and digital media.  

The Author of this thesis has been working for the past two years, as a 

substitute teacher as well as temporary instructor, at Kársnesskóli, where the 

storyline method has been in extensive use for many years, primarily in the 

1st to 7th grade. On the web that has been prepared, eight different storyline 

programs are introduced, designed for students in the 5th to 7th grade. On 

the web the programs are introduced and projects laid out for the students 

and teachers alike. For each storyline program the web presents one specific 
project focused on information technology and digital media featuring a 

short training video teaching students how to use applications which they 

can use for their storyline work. Additionally, the web includes introductory 

instructions for teachers and photo illustrations reflecting storyline work at 

Kársnesskóli. 

The adjoining essay or report discusses the purpose and objectives of the 

web. Project ideas and teaching materials on the web are viewed in light of 

national curriculum regarding information technology and digital media at 

the primary school level. The storyline method is discussed, integration of 

information technology to other subjects as well as the general position of 

information technology within schools. The experience and views of teachers 

and students, who have been trying out the web at Kársnesskóli, are also 

discussed.  

The web is open for all interested parties and the author hopes that it will 

prove to be a useful tool for teachers who use the storyline method or want 
to apply information technology in integrated media projects within their 

schools. For further information please visit http://www.utkennsla.com.  

 

http://www.utkennsla.com/
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1 Inngangur 

Í þessu verkefni er fjallað um námsefnisgerð í upplýsingatækni og stafrænni 

miðlun eða upplýsinga- og tæknimennt eins og námsgreinin er nefnd í 

námskrá. Verkefnið felst í námsefnisgerð þar sem verkefni í upplýsingatækni 
eru lögð út á vef og tengd sem flestum námsgreinum. Námsefnið er ætlað 

nemendum á miðstigi grunnskóla með þverfaglega kennslu í huga. 

Markmiðið er að búa til verkefni í upplýsingatækni fyrir nemendur í 5.–7. 

bekk og samþætta þau almennum námsgreinum. Námsefnið tekur mið af 

söguaðferðinni en á líka að nýtast bæði nemendum og kennurum sem fást 

við þverfagleg þemu og samþætt miðlunarverkefni þar sem beita á stafrænni 

tækni. Verkefnin eiga að mynda eina heild í þeim skilningi að þegar nemendur 

hafa lokið þeim öllum hafa þeir um leið farið í gegnum flest alla þá þætti í 

upplýsingatækni sem Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að nemendur á 
miðstigi eigi að kynnast í 5.–7. bekk. Byggt er á ýmsu því sem höfundur hefur 

verið að læra og tileinka sér í kennaranámi á kjörsviði í upplýsingatækni og 

miðlun og vettvangsnámi því tengdu. 

Höfundur hefur starfað síðustu tvö ár sem forfallakennari og 

stundakennari í Kársnesskóla í Kópavogi og býr verkefnavefinn til í samvinnu 

við starfsfólk skólans með hliðsjón af söguaðferðinni sem hefur skipað stóran 

sess í öllu skólastarfi þar síðastliðin tuttugu ár. Verkefnin og leiðbeiningar um 

vinnu að stafrænni miðlun geta samt nýst í öðru samhengi, þó að námsefnið 

sé unnið með söguaðferð og Kársnesskóla í huga á að vera auðvelt að nýta 

sér námsefnið og verkefnahugmyndirnar í öðrum grunnskólum, hvort sem 

unnið er eftir söguaðferðinni eða ekki.  

Í greinargerðinni er að finna lýsingu á vinnunni við gerð vefsins, 

uppbyggingu hans og nánari lýsingu á efni vefsíðunnar. Fjallað er um 

söguaðferðina, samþættingu upplýsingatækni við almennar námsgreinar og 

stöðu upplýsingatækni í skólastarfi. Litið er til rannsóknar um starfshætti í 
grunnskólum, sem lýst er í nýrri bók sem ber heitið Starfshættir í 

grunnskólum á 21. öldinni og niðurstöðum hennar varðandi upplýsingatækni 

og aðbúnað í skólum veitt sérstök athygli (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi 

Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 277–314). Þá hefur vefurinn 

verið prófaður af bæði kennurum og nemendum og í greinargerðinni er því 

lýst hvernig hann hefur reynst í námi og kennslu. 

Leitast var við að finna svar við eftirtöldum rannsóknarspurningum: 

Hvernig er hægt að auðvelda almennum grunnskólakennurum að samþætta 
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nám og kennslu í upplýsingatækni viðfangsefnum annarra námsgreina? 

Hvernig á að haga faglegri forystu á þessu greinasviði grunnskóla og hversu 

mikil þörf er á sérstökum kennara í upplýsingatækni? Hvernig geta 

skjákennslumyndir um notkun hugbúnaðar og upplýsingatækni nýst 

nemendum og kennurum í grunnskóla við þverfagleg verkefni? 

 

1.1 Val á viðfangefni 

Þegar ég byrjaði í kennaranámi mínu og fór út í skóla í vettvangsnám tók ég 

strax eftir því hversu misvel almennir kennarar voru að sér í upplýsingatækni. 
Sumir kennarar búa yfir miklu sjálfstrausti og mikilli kunnáttu á meðan aðrir 

virðast búa yfir litlu sjálfstrausti og fremur lítilli kunnáttu í upplýsingatækni. 

Fljótlega í náminu kviknaði sú hugmynd að útbúa einhverskonar vef sem gæti 

gagnast almennum kennurum og hjálpað þeim að samþætta 

upplýsingatækni við almennar námsgreinar. Hugmyndin var sú að jafnvel þó 

að kennarar hefðu ekki mikla kunnáttu í upplýsingatækni ættu þeir með hjálp 

svona vefs að geta samþætt upplýsingatækni við almennar námsgreinar. Oft 

hef ég fjallað um svona vef í samtölum við almenna kennara og hef einungis 

fengið jákvæð viðbrögð. Þegar ég heyrði af því að í Kársnesskóla væri stefnan 
orðin sú að hætta almennri kennslu í upplýsingatækni á miðstigi og setja alla 

kennslu á fagsviðinu á herðar umsjónarkennara fannst mér kjörið að gera 

vefinn minn að veruleika. 

 

1.2 Markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins er að auðvelda kennurum að nota upplýsingatækni í 

almennu skólastarfi og samþætta nám og kennslu í henni við nám og kennslu 

á sem flestum greinasviðum. Á þeirri öld sem við nú lifum eru gerðar ríkar 

kröfur um tæknilæsi og er hlutverk skólanna stórt í þeim efnum. Kennarar 

þurfa að vera vel að sér í upplýsingatækni og í stakk búnir til að leiðbeina og 

fylgja nemendum sínum eftir í heimi upplýsingatækni. Vefurinn er hugsaður 

sem einn þáttur í því að auðvelda kennurum þá viðleitni. Með því að nota 

kennsluvefinn og verkefnin á honum fara nemendur í gegnum fjölbreytt 

miðlunarverkefni þar sem upplýsingatækni er beitt og þjálfast verulega í 
upplýsingaleit á neti og í bókum, sem og annarri meðferð heimilda. Vefurinn 

á að geta nýst öllum kennurum hvort sem þeir kenna söguaðferðina í 

Kárnsesskóla eða fást við þemamiðuð miðlunarverkefni með annarri 

kennsluaðferð í öðrum skóla. Verkefnin eru þannig uppsett að auðvelt á að 
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vera að nýta þau, breyta þeim og bæta þau eftir hentugleikum en nýta samt 

skjákennslumyndir sem þeim tengjast.  

 

1.3 Kársnesskóli og söguaðferðin 

Eins og áður sagði hefur verið unnið með söguaðferðina í Kársnesskóla í rúm 

tuttugu ár. Björg Eiríksdóttir starfandi kennari við skólann innleiddi þessa 

kennsluaðferð þar og hefur um árabil lagt sig fram um að kynna hana 

kennurum á Íslandi. Haustið 1992 fór hún í meistaranám til Glasgow þar sem 

hún sérhæfði sig í söguaðferðinni. Haustið 1993 var ákveðið á kennarafundi í 
Kársnesskóla að allir kennarar myndu vinna eitthvað með söguaðferðina og 

hófst þá innleiðing hennar í kennslu við skólann. Þessi vinna gekk mjög vel og 

samdi og staðfærði Björg verkefni í anda söguaðferðarinnar fyrir alla árganga 

skólans, sem þá voru frá fyrsta og upp í sjötta bekk. Síðan þá hefur verkefnum 

verið breytt og bætt við þau eftir því sem þurfa þykir hverju sinni og hafa 

starfandi kennarar við skólann tekið þátt í því. Einnig hafa verið útbúin ný 

verkefni í anda þessarar aðferðar. Nú eru tvö til fjögur verkefni tekin fyrir í 

hverjum árgangi og kennd í anda söguaðferðarinnar frá fyrsta og upp í 

sjöunda bekk. Flestir kennarar þekkja vel þær kennsluaðferðir sem hafðar eru 

að leiðarljósi við söguaðferðina og nýta þær í sinni kennslu.  

Í byrjun skólaársins 2014–2015 tóku stjórnendur skólans þá ákvörðun að 

taka upplýsingatækni út úr stundatöflu hjá nemendum í sjötta til áttunda 
bekk skólans og eiga almennir kennarar að sjá um að uppfylla kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla um upplýsingatæknikennslu í þessum árgöngum 

(Vala Nönn Gautsdóttir, munnleg heimild, 15. september 2014). Það eiga þeir 

að gera með því að samþætta upplýsingatækni við sem flestar námsgreinar. 

Stefnt er að því að taka upplýsingatækni alveg út af stundatöflu og flétta hana 

inn í allt skólastarf.  

Hvert verkefni sem tekið er fyrir í anda söguaðferðarinnar er kallað 

sögurammi og bera þeir allir ákveðin heiti. Í fimmta bekk eru til dæmis 

kenndir tveir sögurammar og heitir annar þeirra Landnámið og hinn 

Náttúrufyrirbæri á Íslandi. Í sjötta bekk eru sögurammarnir fjórir og heita 

Þjóðgarðurinn, Reikistjörnurnar, Norðurlöndin og Snorri Sturluson. Í sjöunda 

bekk eru kenndir tveir sögurammar og heita þeir Aldirnar og Evrópa. Þessir 
sögurammar hafa í gegnum tíðina oftast verið tengdir upplýsingatækni að 

einhverju leyti og hafa ritgerðir og skjákynningar (stundum nefndar 

glærusýningar) átt þar stærstan hlut. Ýmis verkefni hafa þó verið tengd 

upplýsingatækni á fjölbreyttari hátt og má þar til dæmis nefna gerð bæklinga 

og stuttmyndagerð. Þessi verkefni eru fólgin í stafrænni miðlun en hafa þó 
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ekki tilheyrt tilteknum römmum heldur hefur það frekar farið eftir áhuga og 

kunnáttu kennara hvort, hvenær og hvernig verkefni hafa verið útfærð.  

Í ljósi þess að nú eiga umsjónarkennarar bekkja að taka upplýsingatækni-

kennsluna að sér þótti mér kjörið að búa til upplýsingatækniverkefni við 

hvern söguramma. Hugmyndin er að tengja verkefnin markvisst við 

Aðalnámskrá grunnskóla og gera þau þannig úr garði að þeir nemendur sem 

farið hafa í gegnum alla þá söguramma sem kenndir eru á miðstigi skólans 
séu í leiðinni búnir að fara í gegnum flesta þá þætti upplýsinga- og 

tæknmenntar sem Aðalnámskrá kveður á um að nemendur á miðstigi eigi að 

hafa lært.  

Til þess að auðvelda almennum kennurum skólans kennslu í 

upplýsingatækni ákvað ég að þetta meistaraverkefni myndi snúast um að 

útbúa kennsluverkefni þar sem reynir á stafræna miðlun fyrir hvern 

söguramma fyrir sig. Einnig ákvað ég að útbúa einfaldar skjákennslumyndir 

fyrir þau forrit og þær veflausnir sem gott væri að nýta við kennsluna. 

Verkefnin og myndirnar verða aðgengileg fyrir kennara og nemendur á 

vefnum. Þannig geta kennarar lagt fyrir verkefni þó að þeir kunni lítið sem 

ekkert á það forrit eða þá lausn sem þeir ætla að nota og geta vísað 

nemendum sínum á kennslumyndir á netinu. Ég tel þetta mjög mikilvægt ef 
takast á vel að auka hlutverk almennra kennara í upplýsingatæknikennslu. 

Umsjónarkennarar eru oftast hlaðnir störfum og hafa oft ekki mikinn tíma 

aflögu til þess að bæta við þekkingu sína.  

Reynsla mín af vettvangi í nokkrum skólum á höfuðborgarsvæðinu er sú 

að upplýsingatæknikunnátta almennra kennara sé mjög misjöfn. Í flestum 

skólum eru yfirleitt einhverjir kennarar sem eru mjög tölvufærir og finnst lítið 

mál að taka að sér upplýsingatæknikennslu. En ég hef einnig tekið eftir því að 

í skólunum eru kennarar sem lítið sjálfstraust hafa í þessum efnum og ættu 

kennslumyndirnar að geta nýst þeim kennurum sérstaklega vel. Myndirnar 

ættu enn fremur að geta nýst nemendum mjög vel og verða aðgengilegar 

hvar sem nemendur eru staddir. Þeir verða því ekki háðir stuttum innlögnum 

kennara þegar kennt er á ný forrit heldur geta nemendur stýrt því sjálfir hvar 

og hvenær þeir nýta námsefnið og horfa á myndirnar.  

Við þetta er svo því að bæta, að þó að upplýsingatæknikennsla færist yfir 

á almenna kennara tel ég ekki að úthýsa eigi sérmenntuðum upplýsinga-
tæknikennurum úr skólum landsins. Þvert á móti tel ég þá mjög mikilvæga 

fyrir hvern skóla og í raun nauðsynlega til þess að aðstoða og styðja kennara 

sem fara eftir markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og samþætta 

upplýsingatækni við sem flestar námsgreinar.  
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1.4 Uppbygging vefsins 

Hér eru taldar síður í kennsluvefnum. Auk almennrar umfjöllunar um 

söguaðferðina og dæmis um söguramma eru lögð fram átta 
verkefnahugmyndir tengdar jafn mörgum sögurömmum með verkefna-

lýsingum fyrir kennara og nemendur og kennsluefni í upplýsingatækni fyrir 

nemendur. 

 

 Titilsíða (Heim) 

 Söguaðferðin 

 Dæmi um söguramma 

 5. bekkur 

 Landnámið 

 Fyrir nemendur 

 Náttúrufyrirbæri á Íslandi 

 Fyrir nemendur 

 6. bekkur 

 Þjóðgarðurinn 

 Fyrir nemendur 

 Reikistjörnurnar 

 Fyrir nemendur 

 Norðurlöndin 

 Fyrir nemendur 

 Snorri Sturluson 

 Fyrir nemendur 

 7. bekkur 

 Evrópa 

 Fyrir nemendur 

 Aldasafnið 

 Fyrir nemendur 

 

 

 



 

16 
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2 Upplýsinga- og tæknimennt 

Saga upplýsingatækni í skólastarfi er ekki mjög löng og var fyrst getið um 

hana í námskrá árið 1989 en þar má finna einn lítinn kafla þar sem talað er 

um tölvur í grunnskólum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 176). Ef til vill 
má segja að þessi kafli hafi markað upphafið að upplýsingatæknikennslu í 

grunnskólum landsins. Þróunin varð þó mun hægari en reiknað hafði verið 

með. Í upphafi, þegar tölvur voru að komast í almenna notkun, sáu margir 

skólamenn fyrir sér miklar breytingar og einhverjir spáðu því að kennarar 

yrðu hreinlega óþarfir í framtíðinni (Hrefna Arnardóttir, 2007). Ýmislegt hefur 

breyst með tilkomu upplýsingatækni í skólastarfi og þó að kennarar séu langt 

því frá orðnir óþarfir, er hlutverk þeirra orðið annað með tilkomu 

tölvutækninnar. Mín reynsla er sú að þeir kennarar sem farið hafa hvað lengst 

í því að innleiða upplýsingatækni í skólastarfi séu komnir í meira 
leiðbeinanda- og/eða verkstjórahlutverk heldur en áður var. Kennarar hafa 

flestir nettengda borðtölvu eða fartölvu til umráða í sínu starfi, tölvuver og 

fartölvuvagnar bjóðast til nota í kennslu að einhverju marki og skjávarpar eru 

í mörgum stofum. Spjaldtölvur hafa einnig hafið innreið sína í grunnskóla 

landsins og eru alltaf fleiri og fleiri skólar að bætast í hóp þeirra skóla sem 

nýta sér þær í kennslu. Upplýsingatækni skipar orðið stóran sess í lífi fólks og 

má í því samhengi benda á að um 95% fólks á aldrinum 16–74 ára teljast nú 

reglulegir netnotendur (Hagstofa Íslands, 2013). Skólar þurfa að laga sig að 

þessari staðreynd og reyna eftir fremsta megni að innleiða upplýsingatækni 
inn í skólastarfið á sem hagnýtastan hátt fyrir nemendur sína. Skólar þurfa að 

hafa skýra sýn á það af hverju og hvernig á að nota upplýsingatæknina í 

kennslu og ígrunda vel allar breytingar á kennsluháttum sem kunna að verða 

í kjölfarið. Það þarf að passa það vel, að breyta ekki bara breytinganna vegna 

heldur þurfa að vera góðar ástæður og rök að baki öllum breytingum. Í 

grunnskóla er lögð undirstaða að þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi 

og er upplýsingamennt einn af þeim þáttum sem talinn er mikilvægur í því 

sambandi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 225). Upplýsingamennt er 

komin til að vera og þurfa skólar að laga sig að þeim veruleika. Þó að mikið 
hafi verið keypt af búnaði og lögð töluverð áhersla á innleiðingu tækninnar 

er margt sem bendir til að aðgengi að búnaði sé ekki nægilegt í skólum og að 

marga kennara skorti leiðsögn og faglegan stuðning á þessu sviði (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 295–

308). 
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2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Ný Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, var gefinn út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu árið 2011. Í henni er lögð töluverð áhersla á 

þverfaglega nálgun í námi og byggt á sex grunnþáttum menntunar. Þættirnir 

eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 
og sköpun. Tengsl eru á milli grunnþáttanna sex og vinna þeir hver með 

öðrum. Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf eða eins og segir í 

Aðalnámskrá: „Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga að endurspeglast 

í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 17). Þegar grunnþættirnir sex eru hafðir í huga og sú sýn að þeir 

eigi allir að snerta allar greinar og skarast sín á milli verður eðlilegt að líta svo 

á að tengja megi flestar námsgreinar upplýsingatækni á þeim grunni. Reyndar 

hefur lengi verið litið svo á að upplýsingatækni beri að beita sem víðast í 

skólastarfinu og staða greinarinnar sjálfrar stundum þótt óskýr í því ljósi. 

En þó að mörgum kunni að þykja námsviðið eiga að vera þverfaglegt og 

samþættast við sem flestar námsgreinar þarf að huga vel að sérstöðu þess. 

Viðmiðunarstundaskrá er eitt af mörgu sem getur varpað ljósi á hana. Ef 
skoðuð er viðmiðunarstundaskrá frá árinu 1999 og hún borin saman við 

viðmiðunarstundarskrá árið 2011 má sjá að sérstakir tímar í upplýsinga- og 

tæknimennt sem alveg sjálfstæðri námsgrein eru tilgreindir í námskrá árið 

2011 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 50). Í námskránni frá árinu 1999, 

aftur á móti, er upplýsinga- og tæknimenntar einnig getið í 

viðmiðunarstundaskrá sem sérstakrar námsgreinar en nær þá líka yfir 

hönnun og smíði og deilir með því greinasviði eða sviðum þessum tímum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 29). 

Þegar ný námskrá um upplýsinga- og tæknimennt er skoðuð má sjá að þar 

er litið á greinina sem eitt námssvið í þverfaglegri samvinnu við önnur 

námssvið eða greinar. Þar kemur skýrt fram að upplýsinga- og tæknimennt 

skuli þegar við á samþætt öllum námsgreinum (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2013, bls. 228–230 ). Vinna á raunhæf verkefni sem samþættast sem flestum 

námsgreinum og námssviðum. Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni 

og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun upplýsinga í tengslum við 

annað nám. Þetta fellur ágætlega að grunnþáttunum sex sem byggt er á í 

almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla.  

Í greinanámskránni er lögð áhersla á að í skólum séu sérstök upplýsingaver 

sem starfi undir stjórn fagfólks á sviði upplýsinga- og tæknimenntar. 

Upplýsingaverið á að vera vel búið gögnum og tækjum sem stuðla að því að 
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efla hæfni nemenda í læsi í víðum skilningi og þjálfa þá í beitingu tækni og 

miðlunar. Einnig er tekið skýrt fram mikilvægi þess að vinna með öðrum 

greinum í þverfaglegri samvinnu. Með því gefst tækifæri til að vinna að 

heildstæðum verkefnum og tengja þau getu hvers og eins. Í 

greinanámskránni segir einnig: 

Upplýsingamennt er mikilvæg fyrir virkan þjóðfélagsþegn í 

lýðræðisþjóðfélagi og aðstoðar hann við að standa vörð um 
hvers konar mannréttindi og að koma sjónarmiðum sínum þar 

að lútandi á framfæri á fjölbreyttan hátt. Upplýsingatækni 

stuðlar að sveigjanleika, jafnrétti í námi og gefur rými til 

sköpunar á mörgum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 225). 

Mikil áhersla er lögð á alla almenna vinnu með tæki og tól, sem og almenna 

kunnáttu við upplýsingaöflun og meðferð gagna. Nemendur eiga að kynnast 

vel öllum þeim leiðum sem upplýsingamennt býður upp á. Það þýðir að þeir 
eiga að ná góðum tökum á að vinna með tölvur. Nemendur eiga að kynnast 

öllu því sem þær bjóða upp á, bæði jákvæðum og neikvæðum hliðum 

tækninnar og öðlast reynslu í því að greina þar á milli. Þeir eiga að geta nýtt 

ýmsan hugbúnað við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð stuttmynda, auk þess 

sem þeir eiga að geta nýtt hugbúnað við fjölbreyttar vefsmíðar. Nemendur 

eiga að geta tekið upplýstar ákvarðanir og eiga að umgangast tæknina með 

gagnrýnum huga og eiga að geta nýtt sér hana til framdráttar við leik og störf 

framtíðarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 224–228). Lítið er fjallað 

um forritun í Aðalnámskrá grunnskóla og er ekki minnst á hana í 
hæfniviðmiðum við lok 4. bekkjar eða lok 7. bekkjar heldur einungis við lok 

10. bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls.228). Lítið vægi forritunar í 

Aðalnámskrá hefur verið umdeilt og eru margir sem vilja sjá meiri 

forritunarkennslu á yngstu stigum grunnskólans. Talað hefur verið um að það 

sé skortur á tæknimenntuðu fólki í landinu og forritunarkennsla í 

grunnskólum sé einn liður í því að fjölga í þessum hópi (Skema, 2013). Einnig 

hefur verið talað um að með aukinni forritunarkennslu verði til þekking sem 

auki atvinnumöguleika nemenda í framtíðinni (Atli Harðarson, 1999; Snorri 

Agnarsson, 2013). 

Upplýsinga- og tæknimennt er getið í viðmiðunarstundaskrá og á að vera 

sérstakt námssvið í samvinnu við aðrar greinar. Samt er svo að sjá, ef marka 

má mína reynslu og ýmsar fregnir af skólastarfi sem margir skólar séu 
markvisst farnir að taka sérstaka upplýsingatæknitíma út af stundatöflum 

nemenda sinna og láti kennsluna alfarið eða að miklu leyti í hendur almennra 
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kennara (Langholtsskoli.is, 2015; Laugarnesskoli.is, 2015; Vala Nönn 

Gautsdóttir, munnleg heimild, 15. september 2014). 

Mögulega getur þessi mikla áhersla á samþættingu upplýsinga- og tækni-

menntar við sem flestar námsgreinar gefið til kynna að skólasamfélagið líti 

svo á að ekki sé lengur þörf á sérstökum upplýsingatæknikennurum við 

skólana. Þetta er þó ekki víst og ég tel að sú þróun geti orðið varhugaverð því 

að sérfræðingar á sviði upplýsingatækni eru skólum mjög mikilvægir. Mín sýn 
á hlutverk upplýsingatæknikennara í skólum er að þeir séu stuðningur við 

almenna kennara en sjái einnig að einhverju leyti um almenna 

upplýsingatæknikennslu nemenda. Sú faglega forysta sem þannig er veitt og 

byggir á síbreytilegri þekkingu og reynslu er að mínu mati ákaflega mikilvæg. 

Þótt námsgreinin eigi að vera samþætt sem flestum námsgreinum á hún 

einnig að vera sérstök námsgrein eins og fram kemur í viðmiðunar-

stundaskrá og ráða má af greinahluta námskrár. Mikilvægt er að halda úti 

sérstökum upplýsingatæknitímum því suma þætti sem þjálfa á og kenna 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla verða ekki endilega alltaf þjálfaðir eða 

kenndir í tenglsum við aðrar greinar. Einnig er mikil hætta á því að ef fastir 

upplýsingatæknitímar verði teknir út úr stundatöflum nemenda verði 

upplýsingatæknikennslan undir kunnáttu og áhuga umsjónarkennara þeirra 
komin. Hætt er við að nemendum yrði þá stórlega mismunað eftir því hvar 

áhugi og kunnátta kennara þeirra lægi. Með þetta í huga má kannski segja að 

sú stefna sem margir skólar hafa tekið að taka alfarið út almenna 

upplýsingatæknikennslu af stundatöflum nemenda sé í raun ekki skref í rétta 

átt og skapi hættu á að námssviðið upplýsinga- og tæknimennt hverfi alveg 

út af viðmiðunarstundatöflu þegar fram líða stundir eða strax við gerð næstu 

Aðalnámskrár grunnskóla. 

Þegar tækjakostur skóla er skoðaður og ný námskrá höfð í huga er ljóst að 

í grófum dráttum er himinn og haf á milli raunveruleikans og námskrárinnar. 

Samkvæmt rannsókn um starfshætti í grunnskólum á Íslandi byggðri á 

gagnaöflun á árunum 2009–2011 bendir allt til þess að veigamestu þættirnir 

sem helst hamla almennri notkun upplýsingatæknikennslu í skólastarfi séu 
takmarkað aðgengi að búnaði og skortur á faglegum stuðningi. Skertar 

fjárveitingar til skóla og samdráttur í rekstri í kjölfar efnahagsþrenginga hafi 

aukið á þann vanda (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 308). Vegna skertra fjárveitinga til skólanna hafi ekki 

verið hægt að endurnýja og auka tölvukost skólanna sem skyldi og kemur það 

víða niður á notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Gott dæmi um ástandið er 

að samkvæmt rannsókninni voru ekki skjávarpar nema í um tæplega helmingi 

skólastofa þeirra tuttugu grunnskóla sem rannsóknin náði til (Sólveig 
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Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 289). Til 

þess að fjölgun tölva og endurnýjun tækjabúnaðar geti orðið að veruleika í 

skólum landsins er ljóst að sveitarfélögin og ríkisvaldið þurfa að hafa þær 

áherslur ofarlega á sínum forgangslista. Rekstur tækjabúnaðar og tæknimál 
ásamt skýrri stefnumótun um notkun upplýsingatækni í skólastarfi og faglega 

forystu á því sviði þurfa að vera eitt af lykilatriðum í stefnumótun við einstaka 

skóla og skólastefnu hvers sveitarfélags. 

 

2.1.1 Hæfniviðmið 

Í greinahluta Aðalnámskrár grunnskóla er að finna hæfniviðmið fyrir öll 

námsvið sem getið er um í viðmiðunarstundaskrá. Vefurinn sem þessi 

greinargerð fylgir fjallar um samþættingu upplýsingatækni við aðrar 

námsgreinar og er hugsaður fyrir nemendur í 5. –7. bekk. Hér verður fjallað 

sérstaklega um þau hæfniviðmið sem eiga við upplýsinga- og tæknimennt á 

miðstigi. Hæfniviðmiðunum er skipt í fimm flokka: Vinnulag og vinnubrögð, 
upplýsingaöflun og úrvinnsla, tækni og búnaður, sköpun og miðlun, og 

siðferði og öryggismál.  

 

Í flokknum vinnulag og vinnubrögð segir: 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

 nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin 

forsendum 

 nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum við vinnutækni, 

vinnulag og annað nám 

 sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með 

öðrum 

 nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt 

 beitt réttri fingrasetningu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 226) 

 

Þegar þessi hæfniviðmið eru borin saman við þau verkefni sem eru á 

kennsluvef, sem hér er til umfjöllunar, má sjá að ef nemandi vinnur öll 
verkefnin, sem þar er teflt fram, samviskusamlega þá uppfyllir hann öll 

ofangreind hæfniviðmið, að einu undanskildu. Síðasta hæfniviðmiðið sem 

snýr að því að beita réttri fingrasetningu þarf að þjálfa sérstaklega, en ef 

nemendur hafa áður lært rétta fingrasetningu fá þeir tækifæri til að þjálfa 

hana í öllum verkefnum sem á kennsluvefnum eru.  
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Í flokknum upplýsingaöflun og úrvinnsla segir: 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

 nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga 

við hæfi 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 

 verið gagnrýninn á gæði ýmissa upplýsinga 

 unnið með heimildir og sett fram einfalda heimildaskrá 

 nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu 

ritsmíða 

 nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum 

gögnum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 227) 

 

Í þessum flokki reynir vinna við verkefni vefsins á öll hæfniviðmið nema 

það sem segir um gagnvirkt námsefni. Óvíst er að vinna að þeim verkefnum 

sem á vefnum eru kalli á notkun gagnvirks efnis þó að það geti vel komið við 

sögu eða nýst á ýmsan hátt. 

 

Í flokknum tækni og búnaður segir: 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

 nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu 

tölulegra gagna 

 nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð stuttmynda og hljóð 

og tónvinnslu 

 nýtt hugbúnað/forrit við vefsmíðar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 227) 

 

Vinna við verkefnin fellur vel að viðmiðum í þessum flokki. Þó er hvergi í 

verkefnalýsingum beinlínis kallað eftir mynd- eða tónvinnslu.  

 

Í flokknum sköpun og miðlun segir: 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

 rætt og útskýrt á gagnrýninn hátt eigið upplýsinga- og miðlalæsi 

 nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran 

hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 228) 
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Í þessum flokki mætir vinna við verkefnin örugglega öðru af tveimur 

hæfniviðmiðum. Þá hæfni að geta rætt og útskýrt á gagnrýninn hátt eigið 

upplýsinga- og miðlalæsi er erfitt að meta en líklega verða að minnsta kosti 

sumir nemendur færir um það eftir að hafa farið í gegnum öll verkefnin. 

 

Í flokknum siðferði og öryggismál segir: 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

 sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildavinnu 

 farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um 

siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð á eigin samskiptum og 

gögnum á neti og netmiðlum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 228) 

Í þessum flokki fellur vinna við verkefnin undir fyrra hæfniviðmiðið en 

seinna viðmiðið tel ég að þurfi sérstaka umræðutíma, sem og verklega tíma 

þar sem þessi mál eru rædd vel og vandlega við nemendur. Þegar öll 

hæfniviðmiðin eru skoðuð í samhengi við verkefni kennsluvefsins tel ég ljóst 

að vinna við öll verkefni hennar stuðli að því nemendur uppfylli flest 

hæfniviðmiðin sem Aðalnámskrá kveður á um fyrir þetta aldurstig. Verkefnin 
á vefnum eru því góður kostur fyrir kennara til að mæta kröfum 

Aðalnámskrár og þarf ekki mikla viðbót verkefna til að ná að koma til móts 

við öll hæfniviðmið í upplýsinga- og tæknimennt fyrir 5. –7. bekk. 

 

2.2 Tækjakostur í Kársnesskóla 

Þegar tækjakostur Kársnesskóla er skoðaður og tekið er mið af skólastefnu 

Kópavogs í upplýsingatækni kemur í ljós að honum er verulega ábótavant 

hvað varðar almennt aðgengi nemenda. Í skólastefnu sveitarfélagsins kemur 

fram að ekki eigi að vera fleiri en fimm nemendur um hverja tölvu 

(Kópavogur.is, 2014a). Staðan í dag er sú að samtals hefur skólinn á að skipa 

fjörtíu og einni borðtölvu og sex spjaldtölvum til afnota fyrir nemendur. 

Vegna þess að skólinn er í tveimur aðskildum byggingum nýtist 

tölvukosturinn ekki á milli bygginga. Í Skólagerði þar sem fyrsti til fjórði 

bekkur eru til húsa eru 15 borðtölvur í tölvustofu og 4 spjaldtölvur sem 
einungis eru nýttar í sérkennslu. Í þessum bekkjardeildum í Skólagerði eru 

samtals um 200 nemendur sem þýðir að um 10,5 nemendur eru um hverja 

tölvu. Í Vallargerði eru um 300 nemendur í fimmta til tíunda bekk með 24 

borðtölvur í tölvustofu, tvær borðtölvur á bókasafni og tvær spjaldtölvur til 
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afnota fyrir nemendur. Þetta þýðir að í Vallargerði eru um 10,7 nemendur um 

hverja tölvu.  

Kennaratölvur og skjávarpar eru í hverri kennslustofu og eru bæði 

skjávarparnir og tölvurnar mikið nýttar í kennslu. Þráðlaust net var sett upp í 

skólanum haustið 2014 og eru bundnar vonir við að nemendur geti nú í 

auknum mæli nýtt sér eigin tæki í skólastarfinu. Einnig má nefna að á 

vordögum 2014 tók nýr meirihluti við stjórnartaumum í Kópavogi og setti 
hann meðal annars á stefnuskrá að afhenda öllum nemendum frá fimmta og 

upp í tíunda bekk spjaldtölvur á kjörtímabilinu (Kópavogur.is, 2014b). Ef af 

því verður er líklegt að skólar í Kópavogi verði komnir í fremstu röð skóla hvað 

varðar aðgengi að tækjabúnaði nemenda strax á næstu árum.  

Nú nýverið auglýsti Kópavogsbær eftir þremur kennsluráðgjöfum í 

upplýsingatækni sem ætlað er að hafa umsjón með innleiðingu spjaldtölva í 

alla grunnskóla Kópavogs. Bæjarstjórn Kóapvogs hefur ákveðið að strax á 

næsta skólaári, 2015–2016, verði allir nemendur í tveimur árgöngum 

skólabarna komnir með spjaldtölvu í hendur til eigin nota í skólastarfinu. 

Þessum þremur kennsluráðgjöfum er ætlað að styðja við og stjórna 

innleiðingu spjaldtölva í alla skólana níu og má því ætla að hver ráðgjafi komi 

til með að sinna þremur skólum. Fróðlegt verður að fylgjast með gangi máli 
hjá Kópavogsbæ og ljóst að mikið starf býður kennsluráðgjafanna á næstu 

árum.  

 

2.3 Söguaðferðin 

Sú kennsluaðferð sem hér verður fjallað um hefur verið kölluð á íslensku 
söguaðferðin en Storyline method eða storyline approach á ensku. Upphaf 

kennsluaðferðarinnar má rekja til Skotlands um miðjan sjöunda áratug 

síðustu aldar. Kallað var eftir heildstæðara skólastarfi og samþættingu 

námsgreina á borð við samfélagsgreinar, raungreinar og listgreinar til að ýta 

undir áhuga barna á námi og láta nemendur vera miðdepil í öllu skipulagi. 

Árið 1966 var þremur kennurum við endurmenntunardeild 

kennaraháskólans Jordanhill í Glasgow fengið það hlutverk að finna leiðir til 

að aðstoða kennara við að vekja áhuga nemenda á náttúru- og 

samfélagsgreinum en kennsla hafði verið mjög greinaskipt og lítið sem ekkert 
verið um samþættingu námsgreina. Kennararnir, Bill Michael, Fred Rendell 

og Steve Bell unnu að því í samvinnu við starfandi kennara í barnaskólum í 

Vestur-Skotlandi að finna leiðir til að breyta kennsluaðferðum og 

viðfangsefnum í skólunum. Aðaláherslan var lögð á samþættingu náttúru- og 

samfélagsgreina. Má segja að þetta hafi markað upphafið að markvissri 
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þróun söguaðferðarinnar sem þó tók mörg ár í þróun og fékk ekki nafnið 

Storyline eða söguaðferðin fyrr en árið 1988 (Björg Eiríksdóttir, 1993, bls. 2–

3).  

Margt skólafólk í Skotlandi kom að þróun söguaðferðarinnar en fremst 

fóru þau Steve Bell, Sallie Harkness og Fred Rendell. Skólafólk erlendis frá 

sótti ráðstefnur við Jordanhill og talsmenn söguaðferðar heimsóttu önnur 

lönd. Smám saman tók aðferðin að skjóta rótum víðar en í Skotlandi. Árið 
1987 komu saman nokkrir kennarar bæði íslenskir og erlendir á 

Evrópunámskeiði sem haldið var í Þelamerkurskóla í Hörgárdal. Kennarar á 

námskeiðinu voru þeir Steve Bell, Sallie Harkness og Guðmundur 

Kristmundsson. Að námskeiði loknu hittust kennararnir ásamt Jos Letschert 

og fáeinum erlendum þátttakendum til að ræða málin og kviknaði þá sú 

hugmynd að stofna Evrópusamtök um söguaðferðina. Árið eftir eða 1988 

voru samtökin stofnuð og nefnd European Association for Educational Design 

(EED) (Guðmundur Kristmundsson, munnleg heimild, 27. apríl 2015). 

Á átján mánaða fresti eru haldin svokölluð Golden Circle Seminars 

víðsvegar um heiminn. Þetta eru minni ráðstefnur fyrir framvarðarfólk í 

þróun söguaðferðarinnar frá þeim löndum sem taka þátt í starfinu. Hópurinn 

kallaði sig í upphafi Gullna hringinn með gamansamri vísun í þá vinsælu 
ferðamannaleið á Íslandi og af því draga þessar samkomur nafn. Frá 

aldamótum hafa svo verið haldnar stærri ráðstefnur þriðja hvert ár. Þessar 

alþjóðlegu ráðstefnur á vegum samtakanna eru orðnar sex talsins og hafa 

verið vel sóttar af áhugafólki um söguaðferðina. Á ráðstefnunni í Portland 

árið 2009 var nafni alþjóðlegu samtakanna breytt og þau nefnd Storyline 

International enda höfðu kennarar víðar en í Evrópu löngu tekið að nýta 

aðferðina. Árið 2012 var haldin alþjóðleg ráðstefna um söguaðferðina á 

Íslandi og síðast var haldin alþjóðleg ráðstefna á vegum samtakanna í 

Glasgow vorið 2015 (Storyline-Scotland.com, 2014). Markmið samtakanna er 

að þróa söguaðferðina, skrifa um hana og veita um hana upplýsingar. 

Söguaðferðin (e. storyline method eða storyline approach) snýst um að 

virkja nemendur og fá þá til skapandi þekkingarleitar. Hugmyndin er að þeir 
setji fram eigin tilgátur og afli þekkingar á þeim grunni. Þetta er kallað fram 

með spurningum sem beina athygli að þverfaglegum viðfangsefnum og laða 

oftast fram einhvers konar sögu um efnið sem nemendur miðla með ýmsu 

móti og oft á myndrænan hátt. 

Kennarinn spyr opinna spurninga til að kalla á hugstormun og finna út 

hvernig valið viðfangsefni horfir við nemendum, greina hvað þeir vita, halda 

eða geta ímyndað sér um efnið áður en lagst er í upplýsingaleit og efnisöflun. 

Þannig er reynt að tryggja að nemendur byggi námið á eigin reynslu og tengi 
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það henni. Söguramminn sem stuðst er við er kaflaskiptur og verkefni eiga 

sér upphaf, miðju og endi. Nemendur vita ekki hvað framundan er en tengja 

ný skref því sem er að baki. Mikilvægt er að gera byrjun hvers kafla svo 

spennandi að nemendur vilji ólmir halda áfram og að þeir fái á tilfinninguna 
að þeir ráði sjálfir einhverju um þróun sögunnar og alla framvindu (Björg 

Eiríksdóttir, 1993, bls. 4-9). 

Kennarinn stýrir verkefninu markvisst eftir söguramma og veit hvert hann 
ætlar sér en er um leið opinn fyrir tillögum nemenda að breytingum. Segja 

má að kennarinn leggi til þráð en nemendur gefi sögunni líf með því að leggja 

til atburði, persónur og útfærslur á sögusviði. Spurningar kennarans skipta 

höfuðmáli og er mikilvægt að hann haldi sig við aðalmarkmið sögurammans 

sem kenndur er og hvetji nemendur sína til að kanna heiminn og nota 

ímyndunaraflið til að móta hugmyndir sínar (Ulf Schwänke, 2012, bls. 8). Ekki 

er einungis unnið með þekkingu og færni heldur einnig tilfinningar og viðhorf. 

Það sem helst greinir söguaðferð frá venjulegri þemavinnu er að kennari 

leiðir vinnuna með spurningum og lætur hugmyndina um sögu tengja alla 
þætti í stað þess að allir þættir tengist einu meginviðfangsefni. Einnig er lögð 

mikil áhersla á hópvinnu, myndræna tjáningu og skapandi miðlun.  

Einn af kostum söguaðferðarinnar er að nemendur þjálfa ýmsa færni 
tengda raunverulegum verkefnum og stunda með því merkingarbært nám. 

Nemendur fá tækifæri til að dýpka þekkingu sína og tengja við raunverulegt 

líf. Með söguaðferðinni er auðveldlega hægt að útfæra verkefnin þannig að 

þau hafi þýðingu fyrir nemendur og um leið verða verkefnin áhugaverðari 

fyrir þá (Creswell, 1997, bls. 14). Þegar nemendur eru virkir þátttakendur í 

eigin námi verður námið áhugaverðara. Í söguaðferðinni koma nemendur 

með hugmyndir að útfærslum verkefna og geta haft áhrif þar á. Nemendur 

verða persónulega tengdari verkefnavinnunni vegna þess að þeir skapa sinn 

eigin hugarheim. Kennarinn stýrir verkefnavinnunni en nemendur geta haft 
mikil áhrif og kennarinn leiðir verkefnavinnuna áfram í samráði við nemendur 

og þeirra hugmyndir (The Scottisch Storyline Method, e.d.). 

Á Íslandi hefur verið unnið með söguaðferðina í rúmlega þrjátíu ár og var 
fyrsta námskeiðið um aðferðina haldið af Kennaraháskóla Íslands árið 1982 

(Guðmundur Kristmundsson, munnleg heimild, 24. apríl 2015). Guðmundur 

Kristmundsson dósent á Menntavísindasviði Háskóla Ísland og einn af 

stofnendum Alþjóðasamtakanna um söguaðferðina er einn af frumkvöðlum 

aðferðarinnar hér á landi. Björgu Eiríksdóttur má einnig nefna sem 

frumkvöðul söguaðferðarinnar hér á landi en hún hefur um árabil verið 

óþreytandi að kynna þessa kennsluaðferð fyrir áhugasömum kennurum og 

kennaranemum. Björg hefur haldið fjölmörg námskeið um söguaðferðina á 
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Íslandi og erlendis. Hún hefur kennt um söguaðferðina bæði við Háskólann á 

Akureyri og Kennaraháskóla Íslands. Einnig hefur hún haldið fjöldann allan af 

kynningum og fræðsluerindum í skólum út um allt land. Björg og Guðmundur 

höfðu veg og vanda að allri skipulagningu alþjóðlegrar ráðstefnu um 
söguaðferðina sem haldin var hér á landi árið 2012 (Björg Eiríksdóttir, e.d.). 

Síðast var svo, eins og áður kom fram, haldin alþjóðleg ráðstefna um 

söguaðferðina í Glasgow vorið 2015. 

Þverfaglegt eðli söguaðferðarinnar er óumdeilt og með notkun hennar er 

hægt að nýta og beita þekkingu sem aflað hefur verið með námi ýmissa 

námsgreina. Í söguaðferð er ekki fengist við tengsl námsgreina heldur 

beitingu þekkingar. Þýski prófessorinn Ulf Schwänke (2011) hefur haldið 

söguaðferðinni á lofti í sínu heimalandi og talar um hversu mikilvægt sé að 

nám hafi eitthvert gildi fyrir nemendur. Að læra hluti utanbókar án þess að 

tengja það við eitthvað sem nemandi skilur, geri ekki mikið fyrir hann og 

miklar líkur á því að það sem hann læri gleymist á nokkrum árum. Með þetta 

í huga sé söguaðferðin frábær leið til að búa til merkingarbært nám fyrir 
nemendur sem skila þeim þekkingu sem þeir geta haft með sér út í lífið og 

nýtt sér um ókomin ár (Ulf Schwänke, 2011). Þetta er í anda hugsmíðahyggju 

(Hafþór Guðjónsson, 2012, bls. 7; Meyvant Þórólfsson, 2003), sem hefur 

verið ráðandi viðhorf í kennaramenntun og raunar íslenskum grunnskóla um 

langt árabil, að tengja þurfi nám áhuga, reynslu og skilningi nemenda, byggja 

nýja þekkingu á grunni þeirrar sem nemandi býr þegar yfir. Söguaðferðin 

sameinar þetta allt því að í henni er mikil áhersla lögð á það að viðfangsefnin 

sem unnið er með snúist alltaf um raunveruleg vandamál til að leysa. Þegar 

nemendur vinna verkefni sem endurspegla raunveruleika utan skólaveggja 
þurfa þeir að beita öllum ofangreindum þáttum. Nýleg rannsókn sem gerð 

var í Tyrklandi á nemendum í 5. bekk leiddi í ljós að nemendur sem kennt var 

eftir söguaðferðinni skiluðu betri námsárangri en jafnaldrar þeirra sem fengu 

hefðbundna kennslu (Demir, S., 2013, bls. 177). Rannsókn sem gerð var í 

Svíþjóð sýnir einnig fram á ánægju ungra nemenda með aðferðina en þar 

voru nemendur sérstaklega ánægðir með aukna hópvinnu, minni 

kennslubókanotkun og aukið tækifæri til að láta listhæfileika og 

ímyndunaraflið njóta sín í náminu. Niðurstöður sömu rannsóknar benda 

einnig til aukins málþroska við notkun söguaðferðarinnar í tungumálakennslu 

(Ahlquist, S. 2011, bls. 2).  

Til að fylgja eftir þeim áherslum sem Aðalnámskrá grunnskóla leggur á 

samþættingu upplýsingatækni við almennar námsgreinar má segja að þeir 
kennarar sem ákveða að beita söguaðferðinni við kennslu þurfi nauðsynlega 

að flétta hana inn í alla kennslu með söguaðferðinni. Kosturinn við að tengja 

söguaðferðina við upplýsingatækni er ótvíræður og má þar helst nefna þær 
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aðstæður sem skapast við vinnuna þegar hún er tengd við reynsluheim 

nemenda og verkefnin gerð sem raunverulegust. Nemendur fá þá aukin 

tækifæri til að glíma við tæknina, þeir eflast og þjálfast í því að takast á við 

mismunandi verkefni tengd upplýsingatækni. 

Aðaláherslur söguaðferðar beinast að nokkrum þáttum og má þar helst 

nefna: upplýsingaleit, opna nálgun, áherslu á hugmyndavinnu og fjölbreytta 

miðlun og tjáningu. Þegar litið er til þessara þátta má sjá hversu vel þessi 
vinna tengist upplýsingatækni og miðlun. Þjálfun í upplýsingaleit á interneti 

er mikilvæg og er nauðsynlegt að nemendur læri og þjálfist í því að greina á 

milli góðra og slæmra heimilda. Ekki má þó gleyma heimildum í bókum og 

mikilvægt að nemendur þjálfist einnig í þeirri vinnu. Á sama hátt er mikilvægt 

að nemendur kynnist og spreyti sig á alls konar miðlun. Áður en tölvur tóku 

að breiðast út í skólastarfi fór hugmyndavinna, miðlun og tjáning eftir 

söguaðferð að mestu fram skriflega eða með myndrænni eða leikrænni 

tjáningu. Þetta eru allt þættir sem mjög mikilvægt er að halda inni í vinnu 

með söguramma en með tilkomu tölvutækninnar hefur bæst töluvert í þá 
möguleika sem nemendur hafa við vinnuna. Með hjálp tækninnar geta 

nemendur útbúið verkefnin á fleiri og margbrotnari vegu en áður eins og til 

dæmis með stuttmyndagerð, ýmiss konar hljóðvinnslu, skjákynningum, 

vefsíðugerð og fleiru. Mikilvægt er að líta á tilkomu upplýsingatækniverkefna 

inn í söguramma sem viðbót við þau verkefni sem þar eru fyrir og nauðsynlegt 

að leyfa hefðinni að skipa sinn sess í verkefnavinnunni með því að halda 

áfram að mála myndir og skreyta veggi svo eitthvað sé nefnt. 

Stundum getur verið flókið að gera verkefni raunveruleg og þá getur 

tölvutæknin hjálpað til. Þá má hafa í huga að oft er hægt að skapa eða styðja 

við sýndarheim með tölvutækninni. Þetta getur fært nemendum reynslu af 

því að framkvæma án þess þó að þeir framkvæmi það eða raungeri í 

raunveruleikanum (Snowman og McCow, 2012, bls. 324–327 og 352). 

Margir hafa sýnt söguaðferðinni áhuga og hafa henni verið gerð ýmis skil 

í kennaramenntun. Á Menntavísindasviði Háskóla Íslands hefur hún meðal 

annars verið kennd á kjörsviði um kennslu ungra barna í grunnskóla. Þetta er 
á námskeiði með áherslu á náttúrufræði og samfélagsgreinar í kennslu ungra 

barna en þar fara nemendur í vettvangsnám og kenna söguaðferð og útbúa 

söguramma (Háskóli Íslands, e.d.). Námskeiðslýsing var endurskoðuð fyrr á 

þessu ári og er ætlunin að leggja þar meiri áherslu en áður á upplýsingatækni 

(Torfi Hjartarson, munnleg heimild, 5. Maí 2015). Söguaðferðin hefur reynst 

vel á námskeiðinu og hefur verið almenn ánægja með hana á meðal stúdenta 

undanfarin ár (Jóhanna Karlsdóttir, munnleg heimild, 12. maí 2015).  
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Ekki eru til tölulegar heimildir um notkun söguaðferðarinnar á Íslandi en 

af munnlegum heimildum sem hér hefur verið vísað til má ráða að hún hefur 

verið reynd víða í starfi, ekki einungis í grunnskóla heldur líka á leikskólastigi. 

Leikskóladeild Hrafnagilsskóla á Akureyri, Leikskólinn Rjúpnahæð í Kópavogi 
og Leikskólinn Hamrar í Grafarvogi hafa til dæmis allir unnið með 

söguaðferðina með góðum árangri. Sá síðastnefndi hefur unnið með 

söguaðferðina í nánu samstarfi við kennara ungra barna í Kelduskóla Vík þar 

sem áður var grunnskólinn Víkurskóli (Leikskóladeild Hrafnagilsskóla, e.d., 

Leikskólinn Rjúpnahæð, e.d. og Leikskólinn Hamrar, e.d.). 

Kársnesskóli í Kópavogi mun vera eini grunnskólinn sem notar þessa 

kennsluaðferð í öllum árgöngum frá 1. bekk og upp í 7. bekk en vitað er að 

margir grunnskólar nota hana að einhverju leyti og þá frekar í stökum 

verkefnum (Björg Eiríksdóttir, munnleg heimild, 13. nóvember 2014). 

 

2.4 Samþætting 

Þegar orðinu samþættingu er flett upp í orðabók má sjá að það þýðir í raun 

samtenging eða samflétting (Íslensk orðabók: M–Ö, 2002, bls. 1243). Í 

skólastarfi er þetta hugtak að jafnaði notað um nám og kennslu þar sem 

viðfangsefni námsgreina eða greinasviða fléttast saman eða skarast með 

einhverjum hætti. Þegar verkefni eru unnin með söguaðferðinni er ekki rætt 

um einstakar námsgreinar. Nemendur leysa verkefni með því að beita þeirri 
þekkingu sem þeir hafa þegar aflað sér án þess að þau séu tengd ákveðnum 

námsgreinum. Þó að ekki sé fjallað um einstakar námsgreinar í 

söguaðferðinni er samt um að ræða samþættingu greina eða greinasviða þar 

sem verkefni og sögurammar snerta yfirleitt nokkrar námsgreinar eða svið. 

Samþætting námsgreina sem svo mikið er fjallað um í nýrri Aðalnámskrá 

grunnskóla og áherslur um þverfaglegt nám falla því einkar vel að 

söguaðferðinni. 

Þegar námsgreinar eru samþættar er oft leitast við að nálgast 

viðfangsefnin á fremur opinn hátt og unnið í hópum og á það einnig við um 

vinnu með söguaðferðinni. Samskipti og samvinna nemenda eru þá mikilvæg 

og nemendur fá þjálfun í því að tjá tilfinningar sínar og skoðanir. Nemendur 

þjálfast einnig í því að tengja fyrri reynslu sína úr skóla og lífinu sjálfu við 
úrlausnir verkefna. Þetta fellur vel að hugmyndum Vygotsky um 

vitmunaþroska barna sem hann taldi tengjast félags- og menningarlegu 

umhverfi þeirra. Með kenningar hans í huga má gera ráð fyrir því að samvinna 

og samstarf þar sem margar námsgreinar eru undir séu árangursrík leið til 

náms (Wells og Arauz, 2006, bls. 379). Hugtakið vinnupallar (e. scaffolding) 
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er byggt á kenningum Vygotsky um þroskasvæði. Sálfræðingurinn Jerome 

Bruner og félagar hans settu fram hugmyndina um vinnupallana og líktu þeir 

náminu við byggingu í smíðum og vinnupöllunum við hjálpartækin og þann 

stuðning sem nemandinn nýtur við námið. Þegar nemandinn hefur náð 
tökum á því sem að er stefnt er hægt að fjarlægja vinnupallana, nemandinn 

hefur þá öðlast trausta þekkingu sem hann getur nýtt sér einn og óstuddur 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Þegar söguaðferðinni er beitt er kennarinn til 

aðstoðar og leiðsagnar, og söguramminn leiðir nemendur áfram í 

verkefnavinnunni. Kennarinn styður þá og hvetur til skapandi og gagnrýnnar 

hugsunar með ýmsu móti og ramminn vísar veginn. Í lok sögurammaverkefnis 

hefur nemandi öðlast færni til að takast á við ákveðin úrlausnarefni í tilteknu 

samhengi og hefur bætt færni sína til að standa einn og óstuddur við lausn 

ólíkra verkefna.  

Þegar menntunarheimspeki John Dewey er skoðuð eða rýnd má sjá að 

reynsla er eitt af lykilhugtökunum í hans menntunarfræðum (Dewey, 

1938/2000, bls. 16). Hugmyndafræði John Dewey um nám og kennslu tók 
mið af langri reynslu hans af skólamálum. Hann trúði því að menntun væri 

hluti af lífinu en ekki undirbúningur undir lífið. Dewey taldi mikilvægt að 

mynda samfellu í námi og að námið ætti að tengjast raunveruleikanum og 

byggja á fyrri reynslu (Dewey, 1938/2000). Þessar kenningar Vygotsky, 

Bruner og Dewey eiga því mikla samleið með samþættingu námsgreina og 

sérstaklega söguaðferðinni. Má líta svo á að sögurammar söguaðferðar þjóni 

sama hlutverki og þar er lýst, að samhengi sögunnar hjálpi nemendum að 

tengja námið fyrri reynslu og þeirri þekkingu sem þeir búa þegar yfir.  

Nám þarf að skipuleggja vel og mikilvægt að vaða ekki úr einu í annað 

heldur þarf að horfa á grunnskólann sem eina heild og hjálpa nemendum að 

bæta smátt og smátt við hæfni sína. Nemendur bæta þannig við sig færni og 

kunnáttu með því að byggja á fyrri reynslu sinni að heiman, af eigin 
skólagöngu og lífinu utan skólaveggjanna. Þegar upplýsingatækni og 

almennar námsgreinar eru samþættar þarf að leggja áherslu á að tengja 

námsgreinar saman á markvissan og raunverulegan hátt. Verkefni sem eru 

samþætt þvert á námsgreinar eru líklegri til árangurs að þessu leyti, þau 

verða ósjaldan merkingarbærari en einangruð viðfangsefni og tilgangurinn 

með náminu sýnilegri.  

Þegar útbúa á verkefni með það í huga að þau þjóni tilgangi, veki áhuga 

nemenda og endurspegli raunveruleg viðfangsefni er gott að geta samþætt 

námsgreinar. Með því að samþætta námsgreinar aukast líkurnar á því að 

nemendur öðlist betri skilning á því hversu margt tengist í lífinu sjálfu. Þannig 
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öðlast þeir þjálfun og færni í því að yfirfæra þekkingu sem þeir öðlast í einni 

námsgrein yfir á aðra. Um þetta segir í námskrá:  

Til að öðlast fjölbreytilega hæfni þurfa nemendur að fást við 

mismunandi viðfangsefni sem tengja má starfsumhverfi og 

daglegu lífi. Þetta kallar á námsaðferðir og verkefni sem krefjast 

þess að nemandinn samþætti þekkingu sína og leikni og tengi 

hana daglegu lífi, áhugamálum og samskiptum við annað fólk 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 51). 

Þegar námsgreinar eru kenndar hver í sínu horni og ekkert er hugað að 

samþættingu ná nemendur síður tökum á því að tengja ýmsa hæfni eða 

hæfniþætti saman. Ef kennarar láta vera að samþætta viðfangsefni nemenda 

fara þeir ekki eftir ákvæðum Aðalnámskrár en hún kveður skýrt á um 

samþættingu námsgreina. 

 

2.5 Upplýsingatækni í stöðugri þróun 

Samfélag manna er síbreytilegt og í sífelldri þróun. Ýmis kunnátta sem í dag 

er nauðsynleg var ekki nauðsynleg fyrir tíu árum og líklegt að kröfur um 

kunnáttu verði aðrar eftir tíu ár. Mikilvægt er að nemendur læri að 

umgangast tæknina og beita henni á uppbyggilegan hátt og læri að skilja á 

milli þess góða og þess slæma sem hún hefur upp á að bjóða. Samkvæmt 
hugsmíðahyggjunni býr hver einstaklingur að ákveðinni þekkingu sem hann 

vinnur með og hann bætir stöðugt við hana með því að tengja fyrri þekkingu 

við þá nýju (Hafþór Guðjónsson, bls. 3 og 7). Upplýsingatæknin eins og önnur 

námsvið innnan skólans á því góða samleið með hugsmíðahyggjunni því 

allstaðar er verið að bæta nýrri þekkingu ofan á þá gömlu. Ein af þeim 

kennsluaðferðum sem Ingvar Sigurgeirsson fjallar um í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna er leitaraðferð en þá aðferð er kjörið að nota með 

tækninni. Markmið þeirrar kennsluaðferðar er að virkja nemendur, vekja til 

umhugsunar og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 125). Mikið af upplýsingum og fróðleik er að finna á 

internetinu og því kjörið að nýta tæknina þegar þjálfa á nemendur í 

upplýsingaleit, sjálfstæðum vinnubrögðum, heimildaleit og fleiru.  

Eins og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla er einn af grunnþáttum 

menntunar læsi. Með tilkomu tölvutækninnar hefur læsishugtakið fengið 

víðari merkingu og er þar nú einnig talað um stafrænt læsi, miðlamennt og 

miðlalæsi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19). Til þess að sinna þessum 
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áherslum Aðalnámskrár er mikilvægt að styðja vel við upplýsingatækni í öllu 

skólastarfi. Með notkun tækninnar er hægt að laga nám og kennslu að 

áhugasviði og hæfni hvers og eins nemanda. Allt nám byggist á lestri, ritun og 

hugsun og er internetið og tölvan verkfæri sem hægt er að nýta við það 
(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Einnig veitir tæknin nemendum með 

ýmsa námserfiðleika aukin tækifæri til náms. Tæknin getur hjálpað 

nemendum að hafa tjáskipti sín á milli sem án hennar væru kannski ekki 

möguleg (Lewis og Norwich, 2005, bls. 72–73). Nýleg rannsókn sem gerð var 

í 31 skóla í Evrópu leiðir í ljós að flestir kennarar eru sammála um mikilvægi 

upplýsingatækni í skólastarfi. Þeir telja að með notkun tækninnar sé þeim 

gert kleift að einstaklingsmiða kennsluna meira en áður og um leið efli þeir 

gagnrýna hugsun nemenda (European Commission, 2013, bls. 12). Margir 

telja einnig að með því að auka hlut tækninnar í kennslunni sé um leið verið 
að auka fjölbreytni í námi nemenda (Vuorikari, Garoia og Balanskat, 2011, 

bls. 135). Með því að tengja upplýsingatækniverkefni við söguramma sögu-

aðferðarinnar verður námið fjölbreyttara og um leið opnar það nýja 

möguleika fyrir kennara til að auka veg tækninnar í námi nemenda sinna.  

 

2.6 Upplýsingatækni í skólastarfi 

Saga upplýsingatækni í skólastarfi er ekki mjög löng og var fyrst getið um 

hana í námskrá árið 1989 en þar má finna einn lítinn kafla þar sem talað er 

um tölvur í grunnskólum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 176). Ef til vill 

má segja að þessi kafli hafi mótað upphafið að markvissri upplýsinga-

tæknikennslu í grunnskólum landsins. Skólar tóku að netvæðast á tíunda 

áratug síðustu aldar og haustið 1995 stofnaði Menntamálaráðuneytið hópa 

sem höfðu það markmið að móta stefnu í upplýsingatæknikennslu. (Allyson 

Macdonald, Þorsteinn Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). Árið 1996 
kom út rit sem nefnt var Í krafti upplýsinga (Menntamálaráðuneytið, 1996) 

og var það haft að leiðarljósi við gerð næstu námskrár sem kom út árið 1999. 

Í þeirri námskrá er í fyrsta sinn talað um sérstakt fag sem nefndist upplýsinga- 

og tæknimennt. Þar kemur einnig fram að nýta eigi upplýsingatækni í sem 

flestum námsgreinum, að hún eigi að vera þar sjálfsagt hjálpartæki 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 18). Ný Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, kom út árið 2011 og og var gefin út að nýju ásamt nýrri 

greinanámskrá í mars 2013 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í henni er áfram 

talað um upplýsinga- og tæknimennt en mikil áhersla lögð á samþættingu við 

aðrar námsgreinar eða eins og segir í henni:  
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Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og 

miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. Unnin eru raunhæf 

verkefni sem samþættast sem flestum námsgreinum og 

námssviðum. Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og 
aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun upplýsinga í 

tengslum við annað nám (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

228). 

Til þess að hægt sé að uppfylla þær kröfur sem ný námskrá gerir þurfa 

skólarnir að hafa yfir að ráða góðum tækjabúnaði en takmarkað aðgengi 

nemenda að tækjabúnaði hefur verið einn af þeim þáttum sem hamlar 

aukinni upplýsingatæknikennslu í skólum (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Sóley 

Valdimarsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2005, bls. 15). 

Þegar sagan er skoðuð má sjá miklar breytingar á tölvubúnaði og aðgengi 

nemenda að tölvum frá því að fyrstu tölvurnar komu inn í skólana. Árið 1989 

var gerð könnun á tölvueign í grunnskólum á Íslandi og kom þá í ljós að í þeim 
217 skólum, sem skoðaðir voru í könnuninni, voru 526 tölvur samtals, sem 

gera rúmlega 2,4 tölvur að meðaltali á skóla (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi 

Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 283). Árið 1996 var gerð 

könnun á aðgengi grunnskólanemenda að tölvum og hafði það þá aukist 

töluvert, meðalfjöldi tölva í skólum var þá orðinn 15,87 svo að 22,73 

nemendur að meðaltali voru um hverja tölvu (Jóhann Ásmundsson, 1997, bls. 

6). Í nýrri könnun sem Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök áhugafólks 

um skólaþróun gerðu árið 2013 kom í ljós að aðgengi grunnskólanemenda að 

tölvum hefur enn aukist verulega og eru samkvæmt henni 4,6 nemendur um 
hverja tölvu, en 33,2 nemendur um hverja spjaldtölvu (Valgerður Freyja 

Ágústsdóttir, 2013, bls. 6). Rannsókn Valgerðar gefur upplýsingar um 

tækjakostinn í þeim skólum sem svöruðu könnuninni en þeir voru 107 eða 

64% af öllum grunnskólum landsins. Mögulegt er að þeir skólar sem ekki hafi 

svarað könnuninni séu ekki eins vel tækjum búnir og þeir skólar sem þátt tóku 

í könnuninni. En rannsókn á starfsháttum í skólastarfi á árunum 2009–2011 

leiddi einmitt í ljós að skólastjórnendur skóla töldu ófullnægjandi tölvubúnað 

vera einn af þeim þáttum sem helst hamlar notkun upplýsingatækni í 

skólastarfi (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 
2014, bls. 308). Í könnun sveitarfélaganna kom einnig í ljós að búnaður 

skólanna er farinn að eldast þó að endurnýjun hafi veri töluverð á síðustu 

árum. Meðalaldur nýrri helmings tölvubúnaðar í skólunum var 3–4 ár og 

meðalaldur eldri helmings tölvubúnaðarins var 6–7 ár (Valgerður Freyja 

Ágústsdóttir, 2013, bls. 7). Þó að aðgengi nemenda að tækjabúnaði sé ágætt 

hér á landi virðist sem notkunin sé að verulegu leyti bundin við upplýsinga- 
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og tæknimennt (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 309). Notkun í almennu skólastarfi og þar með 

samþætting við almennar námsgreinar virðist ekki vera mikil þrátt fyrir að 

beiting upplýsingatækni þvert á viðfangsefni og greinar hafi verið talin 
mikilvæg í áratugi. Í rannsókn Sólveigar, Torfa og Bergþóru sem fjallar um 

upplýsingatækni í starfi tuttugu grunnskóla á árunum 2009–2011 og unnin 

var í samstarfi við stóran hóp rannsakenda kom í ljós að tölvur voru einungis 

notaðar í almennri kennslu í um fjórðungi tilvika þar sem þær voru 

aðgengilegar nemendum og fylgst var með kennslu (Sólveig Jakobsdóttir, 

Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 309). Með þetta í huga 

er ljóst að skerpa þarf á samþættingu upplýsingatækni við almennar 

námsgreinar og vinna markvisst í því að nýta tæknina á sem flestum 

námsviðum. Námsefninu sem fylgir þessari greinargerð og fjallar um notkun 
upplýsingatækni í samþættum verkefnum á grundvelli söguaðferðar er ætlað 

að stuðla að því. 

 

2.6.1 Aðgengi að tækjum og kunnáttu 

Þegar litið er til síðustu tíu til fimmtán ára má sjá að upplýsingatæknin hefur 

náð að festa sig í sessi í samfélaginu. Nýjungar hafa dunið yfir og nær 

ógerningur að fylgjast með öllu því sem er að gerast í heimi tækniþróunar. 

Hnattvæðingin gerir það að verkum að nú getur fólk auðveldlega unnið 

saman óháð því hvar það er statt í heiminum. Snjalltækjaeign fólks hefur 

aukist jafnt og þétt og samkvæmt könnun Hagstofu Íslands (2013) voru um 

95% fólks á aldrinum 16–74 ára reglulegir netnotendur árið 2013. Í 
grunnskóla er lögð undirstaða að þátttöku einstaklings í lýðræðisþjóðfélagi 

og eins og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla er upplýsingamennt 

mikilvæg fyrir einstakling sem lifir í lýðræðisþjóðfélagi og stuðlar að 

sveiganleika og jafnrétti í námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 225). 

Grunnskólar þurfa því að vinna að markvissri innleiðingu stafrænnar tækni í 

skólastarfið. Þeir þurfa að fylgjast vel með tækninýjungum og fylgja eftir 

tækniþróun (Fullan, 2013, bls. 23–24). Mikilvægi viðhorfsbreytinga er 

ótvírætt og innleiðing nýrra kennsluhátta þarf meðal annars að einkennast af 

markvissri notkun upplýsingatækni í skólastarfinu (Fullan og Donelly, 2013, 

bls. 23). 

Til þess að hægt sé að innleiða upplýsingatæknina markvisst inn í 

skólastarfið þarf að vera gott aðgengi fyrir kennara og nemendur að tækjum. 
Ófullnægjandi tækjabúnaður virðist samt vera einn af þeim þáttum sem helst 

hamlar notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Samkvæmt rannsókn sem Árný 
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Inga Pálsdóttir gerði kemur í ljós að nemendur myndu vilja nýta sér tölvur 

meira í námi sínu en það sem hamlar því er lélegur tækjabúnaður (Árný Inga 

Pálsdóttir, 2012, bls. 61).  

Í rannsókn um spjaldtölvunotkun í Norðlingaskóla kemur fram að einn af 

þeim þáttum sem geti átt þátt í hægri þróun á notkun tækninýjunga í kennslu 

sé of fáar tölvur og takmarkað aðgengi að þeim (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína 

H. Kjartansdóttir, Helga Ó. S. Þórormsdóttir og Ragnheiður L. Pálsdóttir, 2012, 
bls. 40). Önnur rannsókn sem Evrópusambandið lét gera kemst að sömu 

niðurstöðu en þar töldu kennarar ófullnægjandi aðgengi að tölvubúnaði vera 

helstu hindrunina fyrir notkun upplýsingatækni í kennslu (European 

Schoolnet og University of Liège, 2013, bls. 55).  

Árið 2005 var gerð rannsókn sem segir að það sem mögulega geti hamlað 

notkun tölva í skólastarfi sé óöryggi almennra kennara (Allyson Macdonald, 

Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005, bls. 88). Öryggi kennara 

skiptir miklu máli þegar kemur að árangursríkri notkun á upplýsinga- og 

samskiptatækni í skólum og mikilvægt er að þeir fái stuðning við hæfi 

(Demetriadis o.fl., 2003, bls. 32). 

Samkvæmt ofangreindum rannsóknum virðist sem aðgengi að viðunandi 

búnaði sé það sem einna helst heldur aftur af þróun upplýsingatækni í 

skólastarfi. Ófullnægjandi aðgengi að búnaði má meðal annars rekja til þess 

að skólar hafa ekki yfir nógu fjármagni að ráða til að endurnýja búnaðinn eins 

hratt og þurfa þykir. Einnig spilar þar inn í áhugi skólastjórnenda en sá áhugi 
getur haft töluvert um það að segja hvort og hvernig tölvubúnaður í skólum 

er endurnýjaður (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 305–307).  

Annað sem mögulega hamlar þróun upplýsingatækni í skólastarfi er lítill 

stuðningur og skortur á sérfræðingum eða faglegri forystu á sviði 

upplýsingatækni í skólum. Þróunin í heimi upplýsingatækninnar er svo ör að 

nær ógjörningur er að fylgjast með öllu því sem þar er að gerast. Þekking og 

reynsla á fagsviðinu er langan tíma að mótast og henni þarf sífellt að halda 

við. Almennir umsjónarkennarar hafa í nógu að snúast og ólíklegt að þeir nái 

þeirri yfirsýn eða þekkingu sem þarf til að nýta tækninýjungar einir og 

óstuddir. Góður undirbúningur kennara getur skilað miklu og margt má læra 

í starfi en þróunin er svo ör og svo margt sem út af getur borið í tæknilegu 
tilliti að kennarar komast fáir ýkja langt í tækninotkun óstuddir. Stuðningur 

sveitarfélaga og fagleg forysta um tæknivæðingu og tækninotkun breytir 

miklu um árangur í starfi. Á þetta var bent í niðurstöðum svonefndrar 

NámUST-rannsóknar á sínum tíma (Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og 

Þuríður Jóhannsdóttir, 2005, bls.89–91) þar sem horft var til átján grunnskóla 
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á fimm byggðasvæðum og niðurstöðum nýrrar rannsóknar á starfsháttum 

tuttugu grunnskóla (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 308). Kennsluráðgjafa í upplýsingatækni tel ég mjög 

mikilvæga og í raun nauðsynlega til að nýting upplýsingatækni í skólastarfi 
verði sem best. Dæmin hafa einnig sýnt það að þeir skólar, sem hafa á að 

skipa slíkum ráðgjöfum, sem veitt geta forystu og leiðsögn um tækninotkun, 

standa framar öðrum skólum hvað varðar markvissa notkun tækninnar 

(Reykjavíkurborg, 2014, bls. 13).  

  

2.6.2 Spjaldtölvur og fartækni 

Snertiskjáir og snjalltæki ýmiss konar hafa á síðustu árum hafið innreið sína í 

skólastarf. Nemendur nota í auknum mæli sína eigin snjallsíma eða 

spjaldtölvur í skólastarfi og eru spjaldtölvur í eigu skólanna að verða æ 

útbreiddari. Árið 2010 kom Apple-fyrirtækið með á markað spjaldtölvu sem 

nefnd var iPad og hefur þróun á spjaldtölvumarkaðnum verið ör og margir 
fleiri framleiðendur látið til sín taka síðan fyrsta spjaldtölvan kom á markað. 

Spjaldtölvan hefur þótt henta vel í skólastarfi og margir skólar fikra sig nú 

áfram við notkun hennar.  

Þróunarverkefnið Spjaldtölvur í Norðlingaskóla fól í sér innleiðingu á 

spjaldtölvum í námi og kennslu á unglingastigi skólans. Nemendur í 9. og 10. 

bekk fengu allir hver fyrir sig eina spjaldtölvu til afnota og var markmið 

verkefnisins að meta hvaða áhrif notkun hennar hefði á námið. Kennarar 

töldu að nám og kennsla með spjaldtölvum hafi aukið starfsánægju þeirra og 

ýtt um leið undir faglega þróun. Nemendur voru einnig mjög ánægðir og 

töldu námið verða fjölbreyttara og skemmtilegra. Að auki töluðu nemendur 

um að þeir ættu auðveldara með að skipuleggja sig, allt væri á einum stað, 

þeir væru lausir við námsbækur og þyrftu ekki að bera þungar skólatöskur í 

og úr skóla (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012, bls. 31 og 34).  

Spjaldtölvur er hægt að nýta á margan hátt og er sú leið sem 

Norðlingaskóli hefur farið ein af þeim, en sú leið hefur verið nefnd 1:1 
kennslufræði (e. 1:1 pedagogy eða 1:1 learning). Það þýðir að hver nemandi 

hefur eina tölvu fyrir sig til að sinna sínu námi. Aðrir skólar sem hafa farið 

sömu leið eru til dæmis Hólabrekkuskóli og Hagaskóli og alltaf bætast fleiri 

skólar í þennan hóp. Kópavogur mun væntanlega stíga stórt skref í átt að 

kennslufræði 1:1 á næstu mánuðum. Ef marka má fjárhagsáætlun bæjarins 

fyrir árið 2015 má gera ráð fyrir að strax á næsta skólaári verði allir 

grunnskólar bæjarins komnir með einhvern fjölda af spjaldtölvum til að nýta 

í námi og kennslu allra nemenda í völdum aldurshópum (Kópavogur, 2014c). 
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Langholtsskóli hefur farið aðra leið og hefur yfir að ráða bekkjarsettum 

sem kennarar panta fyrir valin verkefni. Þar er einnig unnið með 

spjaldtölvurnar í smiðjum og henta þær sérstaklega vel í skapandi vinnu þar 

sem samþætting upplýsingatækni við aðrar námsgreinar er lögð til 
grundvallar. Í skólanum er mikið fengist við stuttmyndagerð, hreyfimynda-

gerð, tónlistarsköpun og ýmis margmiðlunarverkefni. Svipaða sögu er að 

segja af Hofsstaðaskóla þó að þar sé meira um hefðbundna tölvukennslu en 

þessir skólar báðir hafa þótt til fyrirmyndar á tæknisviðinu og verið ásamt 

fleiri skólum í samstarfi við Menntasvísindasvið Háskóla Íslands um 

vettvangsnám kennaranema á kjörsviði í upplýsingatækni og miðlun (Torfi 

Hjartarson, munnleg heimild, 2. apríl 2015). 

Spjaldtölvur geta einnig nýst sérstaklega vel í verkefni og leiki fyrir yngstu 

nemendurna og nemendur með ýmsar sérþarfir og fatlanir. TMF 

Tölvumiðstöð (áður Tölvumiðstöð fatlaðra) sinnir almennri fræðslu og 

ráðgjöf á sviði upplýsingatækni. Til þeirra getur fagfólk skóla leitað og fengið 

sérsniðin námskeið að sínum þörfum. TMF Tölvumiðstöð leggur mikla 
áherslu á að styðja og fræða fagfólk skóla, nemendur, foreldra og alla þá er 

koma á einhvern hátt að nemendum með sérþarfir (TMF Tölvumiðstð, 2015). 

Spjaldtölvur geta ýtt undir þátttöku þessara hópa í skólastarfinu og bjóða upp 

á fjölbreytta möguleika til náms. Spjaldtölvur hafa einnig nýst vel fyrir 

nemendur með annað móðurmál en íslensku og hefur verið merkjanlegur 

munur á einkunnum og sjálfstrausti síðastnefnda hópsins eftir að þeir hófu 

notkun spjaldtölvunnar í skólastarfinu (Reykjavík, 2014, bls. 9–10). 

Þegar ákveðið er að innleiða spjaldtölvur í skólastarf er að ýmsu að hyggja 

en mjög mikilvægt er að skoða ástæður þess sem verið er að gera og byggja 

á kennslufræðilegum rökum. Sjá þarf fyrir hvernig og í hvað á að nota tækin 

til að nýting þeirra verði sem best og vinna með þau verði markviss og skilvirk. 

Vefurinn sem fylgir þessari greinagerð er gerður með þarfir Kársnesskóla 

í huga en þar eru sem stendur engar spjaldtölvur í almennri kennslu. 

Verkefnin eru því útbúin með tilliti til þess og í raun ekki reiknað með 

spjaldtölvum við vinnu verkefnanna. Þó að verkefnin séu gerð með borð-
tölvur í huga þá eru þau flest þess eðlis að einnig er auðvelt að vinna þau í 

spjaldtölvum. Í sumum verkefnunum eins og til dæmis hreyfimyndagerðinni, 

stuttmyndagerðinni og hljóðvinnunni henta spjaldtölvur vinnunni í raun mun 

betur. Betra er að vinna ritgerðarverkefnin á lyklaborði og henta því borð- 

eða fartölvur betur í þeirri vinnu, nema um sé að ræða lyklaborð sem tengt 

er spjaldtölvum, þá henta þær fullkomlega fyrir þessa vinnu. Í vinnunni við 

vefsíðugerðina og bæklinginn henta báðar gerðir, borð- og spjaldtölvur 

vinnunni, þó að lyklaborðið henti textavinnunni sem þar fer fram betur.  
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Mörg forritin virka eins, hvort sem er í borð- eða spjaldtölvu, þannig að 

kennslumyndirnar í þeim forritum hafa sama gildi í hvorri tegundinni sem er 

unnið. Því má segja að flest efni kennsluvefsins sé með góðu móti hægt að 

nýta við kennslu hvort sem um er að ræða vinnu á borð- eða spjaldtölvu. 
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3 Vefurinn 

Á kennsluvefnum sem fylgir þessari greinargerð eru átta kennsluverkefni í 

upplýsingatækni samþætt öðrum námsgreinum. Verkefnin eru felld undir 

söguramma söguaðferðar sem beitt er við Kársnesskóla en auðvelt á að vera 
að nýta kennsluefnið í þemamiðuð og samþætt verkefni óháð söguaðferð. 

Kennsluverkefnin eru öllum opin á netinu og er tilgangurinn að auðvelda 

almennum kennurum og nemendum að nýta upplýsingatækni í skólastarfi. 

Útbúinn var vefur með verkefnalýsingum og stuttum kennslumyndum þar 

sem kennt er á ýmsan hugbúnað sem hægt er að nota við úrvinnslu 

upplýsinga og stafræna miðlun. Einnig eru á vefnum skjákynningar sem 

kennarar geta nýtt sér við innlagnir áður en nemendur byrja 

verkefnavinnuna. Verkefnin eru samþætt kennslu í upplýsingatækni eða hafa 

stuðning af tækninni með því að láta nemendur fást við hreyfi- eða 
hikmyndagerð (e. stopmotion), hljóðvinnslu, umbrot á bæklingi, vefsíðugerð, 

vinnu í töflureikni, gerð skjákynninga, ritvinnslu og stuttmyndagerð. Einnig 

reynir á upplýsingaleit, lestur og úrvinnslu gagna. Hér á eftir er að finna nánari 

útskýringar á hverju verkefni fyrir sig. 

 

3.1 Sögurammar í 5. bekk Kársnesskóla 

Sögurammarnir tveir sem unnið er með í 5. bekk og eru á vefnum eru annars 

vegar Landnámið með verkefni tengt landnámi Íslands og hins vegar 

Náttúrufyrirbæri á Íslandi með verkefni tengt íslenskri náttúru.  

Í verkefninu um landnámið vinna nemendur í hópum að hreyfimyndagerð. 

Unnið er með hikmyndir og hljóðvinnslu. Nemendur læra að búa til 

hreyfimynd og hljóðsetja hana. Unnið er í sömu hópum og í annarri vinnu 

nemenda í sögurammanum um landnámið.  

Í verkefni tengdu rammanum Náttúrufyrirbæri á Íslandi búa nemendur til 

bækling. Verkefnið er einstaklingsverkefni og útbýr hver nemandi sinn 

bækling í þríbroti og fjallar í honum um það náttúrufyrirbæri sem úthlutað 

hefur verið í sögurammanum. Nemendur setja upp texta og myndir og gera 

bæklinginn tilbúinn til prentunar. Einnig þjálfast nemendur í ábyrgri notkun 

á upplýsingum og heimildum. 
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3.2 Sögurammar í 6. bekk Kársnesskóla 

Sögurammarnir sem unnið er með í 6. bekk og eru á vefsíðunni eru fjórir. Þeir 

heita: Þjóðgarðurinn, Reikistjörnurnar, Norðurlöndin og Snorri Sturluson.  

Í verkefninu um þjóðgarðinn útbúa nemendur vefsíðu. Þetta er 

einstaklingsverkefni og vinna nemendur að vefsíðugerðinni í Weebly. 

Nemendur útbúa hver sína vefsíðu um þjóðgarðinn. Í þessu verkefni kynnast 
nemendur vefsíðugerð, þjálfa ábyrga meðferð á notkun mynda sem teknar 

eru af netinu og æfast í ritun.  

Í verkefninu um reikistjörnurnar vinna nemendur í hópum og útbúa 
skjákynningu. Nemendur læra hvernig útbúa má slíka kynningu og þjálfast 

einnig í flutningi á slíkum kynningum. Hver hópur gerir kynningu um þá 

plánetu sem hann hefur fjallað um í sögurammanum og kynnir fyrir 

nemendum og kennara bekkjarins. Unnið er í sömu hópum og nemendur 

hafa áður myndað í þessum ramma.  

Í verkefninu um Norðurlöndin vinna nemendur ritvinnsluverkefni. Í þessu 

verkefni þjálfast nemendur í upplýsingaleit á neti en einnig í uppsetningu á 

þeim upplýsingum sem þeir afla. Nemendur útbúa töflu með upplýsingum 

um Norðurlöndin, íbúafjölda landanna og höfuðborga þeirra. Einnig vinna 

þeir hver með eitt land og skrifa stutta ritgerð um það land sem þeir fá 

úthlutað hjá kennara. Þessar upplýsingar setja þeir upp í Microsoft Word og 

skila til kennara með forsíðu og heimildasíðu.  

Í verkefninu um Snorra Sturluson gera nemendur útvarpsþátt. Í þessum 

söguramma vinna nemendur í hópum og búa til leikþátt úr einhverjum hluta 

sögunnar. Nemendur vinna svo áfram í sömu hópum með leikþáttinn og 

útbúa útvarpsþátt úr sama efni. Verkefnið er unnið í Audacity. 
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3.3 Sögurammar í 7. bekk Kársnesskóla 

Sögurammarnir sem unnið er með í 7. bekk og eru á vefsíðunni eru annars 

vegar verkefni um Evrópu í samnefndum ramma og hins vegar verkefni um 

aldirnar í ramma sem ber heitið Aldasafnið. 

Í verkefninu um Evrópu vinna nemendur bæði í ritvinnsluforriti og einnig 

í töflureikni. Nemendur fara í ímyndað InterRail-ferðalag um Evrópu og eiga 
að útbúa ferðaáætlun fyrir mánaðarferðalag og setja upp í ritvinnsluforriti. 

Einnig eiga nemendur að finna út hvað ferðalagið muni kosta í grófum 

dráttum og setja upp í töflu í töflureikni. Í þessu verkefni þjálfa nemendur 

færni í upplýsingaleit og meðferð heimilda sem og uppsetningu á tölulegum 

og skriflegum upplýsingum. 

Í verkefninu um aldirnar vinna nemendur í hópum að stuttmyndagerð. 

Nemendur þjálfa færni sína í leikrænni tjáningu og einnig í samvinnu og gerð 

stuttmyndar. 

Í öllum sögurömmunum fást nemendur við ritvinnslu, upplýsingaleit og 

heimildavinnu og skrifa ritgerðir í þeim öllum. 

 

3.4 Lýsing á kennsluvefnum 

Á vefnum eru fimm síður og níu undirsíður sem allar nema ein hafa eina 

undirsíðu undir sér. Undir flipunum 5. bekkur, 6. bekkur og 7. bekkur er ein 

síða helguð hverjum söguramma fyrir sig með leiðbeiningum fyrir kennara og 

undir hverri þeirra síða með verkefnalýsingu og kennslumyndum fyrir 

nemendur. Á öllum síðum er blár hnappur efst í hægra horninu sem á stendur 

Heim og með því að ýta á hann er hægt að fara til baka á upphafssíðu vefsins. 

Myndir á vefnum er tengdar hverjum söguramma fyrir sig og eru fengnar hjá 

kennurum Kársnesskóla. Sem dæmi má nefna að myndir sem unnar hafa 
verið í sögurammanum um þjóðgarðinn er að finna á síðunni sem heitir 

Þjóðgarðurinn, myndir sem unnar hafa verið í sögurammanum um 

landnámið er að finna á síðunni sem heitir Landnámið og svo framvegis. Á 

nemendasíðunum er alltaf sama myndin en sú mynd er einnig fengin hjá 

kennurum Kársnesskóla og sýnir hóp nemenda þaðan. Á næstu blaðsíðum 

má sjá nánari lýsingu á hverri síðu fyrir sig. 
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3.4.1 Heim 

Þetta er fyrsta síðan sem komið er inn á 

þegar komið er inn á vefinn og er þar að finna 

almennar upplýsingar um það hvernig 

vefurinn er uppbyggður. Frá þessari síðu er 

hægt að fara beint inn á allar verkefnasíður 

vefsins. Það er annaðhvort gert með því að 

ýta á hnappana hægra megin á síðunni (sjá 

hér til hliðar bláa og svarta hnappa) eða fara 
í svarta borðann sem er efst á síðunni og 

velja fyrst viðeigandi bekk og þar fyrir neðan 

viðfangsefnin (sjá hér fyrir neðan). 

 

3.4.2 Söguaðferðin 

Inni á þessari síðu er að finna upplýsingar um sögu söguaðferðarinnar og 

almennar upplýsingar um hana. Á undirsíðu sem heitir Dæmi um söguramma 

er að finna sýnishorn af því hvernig kennsluleiðbeiningar fyrir söguramma eru 

settar upp fyrir kennara.  

 

3.4.3 5. bekkur 

Síðan 5. bekkur er yfirlitssíða yfir þá söguramma og verkefnasíður sem 

tilheyra 5. bekk. Inni á þessari síðu eru stuttar upplýsingar um þá söguramma 

sem fjallað er um á síðunni. Héðan er hægt að fara beint inn á þær síður sem 
tilheyra 5. bekk en þær eru tvær, eins og áður kom fram, og heita: Landnámið 

og Náttúrufyrirbrigði á Íslandi.  

Inni á framangreindum síðum er að finna ýmsar upplýsingar fyrir kennara 
til að auðvelda þeim kennsluna. Einnig er á þessum síðum að finna stuttar 
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kennslumyndir sem gott er að sýna nemendum áður en hafist er handa við 

vinnuna.  

Fyrir nemendur eru undirsíður sem innihalda verkefnalýsingar fyrir 

nemendur ásamt kennslumyndum þar sem kennt er á ákveðin forrit sem gott 

er að nýta við verkefnavinnuna. Einnig eru á þeim síðum hugmyndir að því 

hvernig haga má námsmati fyrir vinnuna. Verkefnin sem unnin eru hér eru 

hikmyndagerð í Landnámi og gerð bæklings í Náttúrfyrirbrigði á Íslandi. 

 

3.4.4 6. bekkur 

Síðan 6. bekkur er yfirlitssíða yfir þá söguramma og verkefnasíður sem 

tilheyra 6. bekk. Inni á þessari síðu eru stuttar upplýsingar um þá söguramma 

sem fjallað er um á síðunni. Héðan er hægt að fara beint inn á þær síður sem 

tilheyra 6. bekk en þær eru fjórar og heita: Þjóðgarðurinn, Reikistjörnurnar, 

Norðurlöndin og Snorri Sturluson.  

Inni á framangreindum síðum er að finna ýmsar upplýsingar fyrir kennara 

til að auðvelda þeim kennsluna. Einnig er á þessum síðum að finna stuttar 

kynningar sem gott er að sýna nemendum áður en hafist er handa við 

vinnuna.  

Fyrir nemendur eru undirsíður sem fylgja hverri síðu og geyma 

verkefnalýsingar fyrir nemendur ásamt kennslumyndum þar sem kennt er á 

ákveðin forrit sem gott er að nýta við verkefnavinnuna. Einnig eru á þeim 

síðum hugmyndir að því hvernig haga má námsmati fyrir vinnuna. 

Upplýsinga- og miðlunarverkefnin undir þessum römmum eru fjögur: 

vefsíðugerð, skjákynning, ritvinnsluverkefni og hljóðvinnsluverkefni. 

 

3.4.5 7. bekkur 

Síðan 7. bekkur er yfirlitssíða yfir þá söguramma og verkefnasíður sem 

tilheyra 7. bekk. Inni á þessari síðu eru stuttar upplýsingar um þá söguramma 

sem fjallað er um á síðunni. Héðan er hægt að fara beint inn á þær 

rammasíður sem tilheyra 7. bekk en þær eru tvær: Evrópa og Aldasafnið.  

Inni á framangreindum síðum er að finna ýmsar upplýsingar fyrir kennara 

til að auðvelda þeim kennsluna. Einnig er á þessum síðum að finna stuttar 

kynningar sem gott er að sýna nemendum áður en hafist er handa við 

vinnuna.  

Fyrir nemendur eru undirsíður sem fylgja hverri síðu og innihalda þær 

verkefnalýsingar fyrir nemendur ásamt kennslumyndum þar sem kennt er á 
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ákveðin forrit sem gott er að nýta við verkefnavinnuna. Á nemendasíðunni 

sem tilheyrir Aldasafni eru ekki kennslumyndir sem kenna á ákveðið forrit en 

þar er að finna tengingu inn á vef Námsgagnastofnunnar með góðum 

kennsluleiðbeiningum eftir Björgvin Ívar Guðbrandsson um það hvernig á að 
bera sig að við stuttmyndagerð. Á síðunum fyrir nemendur eru einnig 

hugmyndir að því hvernig haga má námsmati fyrir vinnuna. Verkefnin sem 

unnin eru hér eru þrjú: verkefni í töflureikni, ritvinnsluverkefni og 

stuttmyndaverkefni. 

 

3.5 Notkun á vefnum 

Tilgangur með gerð kennsluvefsins og markmið samþættra verkefna sem þar 

eru birt er að aðstoða almenna kennara við að flétta kennslu í 

upplýsingatækni og notkun hennar saman við sem flestar námsgreinar eða 

greinasvið. Öll verkefnin og kennslumyndirnar á vefnum eru samin fyrir 

Kársnesskóla og tengd sögurömmunum þar en um leið er þess gætt í allri 

framsetningu að auðvelt verði að nýta verkefnin og kennslumyndirnar þó að 

ekki sé verið að vinna verkefni eftir söguaðferðinni. Allir kennarar, hvar sem 

þeir eru að kenna, ættu því að geta nýtt sér efnið. Hægt er að taka verkefna-
hugmyndirnar og breyta þeim eftir sínu höfði en nýta kennslumyndirnar eins 

og hentar hverjum og einum. Eftir að hafa fengið ábendingu þess efnis að 

gott væri að hafa allar kennslumyndirnar á einum stað ákvað ég að safna 

þeim saman á sérstakan vef. Sá vefur ber yfirskriftina Kennslumyndir fyrir 

upplýsingamennt og er á slóðinni http://kennslumyndir.weebly.com. Þegar 

komið er inn á hann eru auk titilsíðu (sjá Heim) sjö undirsíður sem hver um 

sig ber nafn þess hugbúnaðar sem þar er kennt að beita. Inni á hverri 

undirsíðu eru því einungis kennslumyndir sem snerta þann hugbúnað. 

Hugmyndin er að í framtíðinni eigi kennslumyndir eftir að bætast jafnt og þétt 

inn á þessa síður, bæði nýjar myndir og breyttar, allt eftir þörfum hverju sinni. 

 

3.6 Reynsla kennara 

Á meðan á vinnunni við vefinn stóð hófu nokkrir kennarar við Kársnesskóla 

að nota hann í kennslu. Mjög gott var að geta fengið viðbrögð við vefnum 
strax á fyrstu stigum hans í vinnslu og gat ég þá breytt honum og bætt við 

hann eftir ábendingum kennara. Á meðal þess sem ég gat lagfært eftir 

ábendingum þeirra var hljóðstyrkur í upptökum og skriflegar leiðbeiningar 

þar sem ýmis smáatriði gátu skipt máli þegar farið var að vinna eftir vefnum.  
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Tveir kennarar skólans prófuðu að nota vefinn og verkefnið um þjóðgarð 

við kennslu trúarbragðafræði. Þetta er gott dæmi um það hvernig kennarar 

gátu nýtt vefinn án þess að vera að kenna einhvern af þeim sögurömmum 

sem verkefnin á vefnum eru samin með í huga. Þessir kennarar tóku 
lýsinguna á verkefninu Þjóðgarður af vefnum og breyttu henni með þarfir 

trúarbragðafræðiverkefnisins í huga. Þeir útbjuggu sér sínar vefsíður og settu 

verkefnalýsinguna þar inn, ásamt tengingu á kennsluvefinn minn. Þannig 

nýttu þeir sér mínar kennsluleiðbeiningar, bæði fyrir sig og fyrir nemendur 

sína. Þetta er gott dæmi um það hvernig hægt er að nýta vefinn þó að ekki sé 

verið að vinna sérstök verkefni eftir söguaðferðinni.  

Mikilvægt er að nemendur skoði kennslumyndirnar vel. Ef þeir skilja ekki 

efnið ætti að fá þá til skoða myndirnar aftur. Til að myndirnar nýtist sem best 

þarf kennarinn að gæta þess að minna nemendur á að skoða myndirnar í stað 

þess að bíða aðgerðalausir eftir aðstoð. Tilgangurinn með kennslumyndunum 

á að vera sá að gera nemendur sem mest sjálfbjarga í náminu. Tilraunir við 

notkun myndanna sýndu líka að sú varð raunin. Myndirnar gerðu það að 
verkum að nemendur þurftu ekki mikla aðstoð frá kennaranum í 

kennslustundunum sjálfum og sumir jafnvel enga aðstoð. Kennararnir sem 

prófuðu vefinn höfðu allan tímann aðgang að mér og gátu haft samband við 

mig ef það var eitthvað sem þeir eða nemendur skildu ekki og þurftu aðstoð 

með. Ég fékk nokkrar fyrirspurnir vegna smávægilegra hluta sem þó höfðu 

truflað nemendur og kennara við vinnuna. Sumt var ekki þess eðlis að ástæða 

væri til að útbúa kennslumynd um það efni heldur styrkti mig í þeirri afstöðu 

minni að staða sérfræðings í upplýsingatækni í hverjum skóla skipti sköpum 

um árangursríka og markvissa tækninotkun. Ef vefurinn er notaður af 
kennara sem ekki býr yfir mikilli tæknilegri kunnáttu getur hann hæglega 

strandað á litlum og einföldum atriðum sem vefurinn og kennslumyndirnar 

veita ekki svörin við en auðvelt er að bregðast við. Með því að hafa 

kennsluráðgjafa í skólunum sem hvetur kennara og nemendur til dáða og 

greiðir úr vandræðum af þessu tagi fyllast kennararnir öryggi og treysta sér 

til góðra verka. 

 

3.7 Reynsla nemenda 

Ég ákvað að tala við nokkra nemendur um notkun vefsins og verkefnanna á 

honum. Ég talaði við fjóra nemendur í 6. bekk, sem bæði höfðu reynslu af 

verkefninu um þjóðgarðinn og verkefninu um Norðurlöndin, tvær stúlkur og 

tvo drengi. Ég spurði þau hvernig kennslumyndirnar hefðu reynst, hvað væri 
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gott við þær og hvað ekki. Ég spjallaði svo almennt um verkefnin og reyndi að 

fá þau til að segja frá sínu hjarta hvernig þeim líkaði þessi nýja kennsluaðferð.  

Þessir nemendur voru almennt mjög ánægðir með notkun vefsins og 

höfðu allir á orði að leiðbeiningarnar um ritvinnslukerfið Word, þegar gera 

átti töfluna, hefðu verið rosalega góðar, „eiginlega of góðar“, eins og einn 

nemandinn orðaði það. Þau voru öll sammála um hversu frábært væri að geta 

unnið sjálfur án þess að þurfa að bíða eftir hjálp frá kennaranum. Einn sagði 
að þá væri vinnan hjá kennaranum líka miklu léttari af því að hann þyrfti ekki 

að hjálpa eins mörgum. Þau töluðu um að hljóðið hefði ekki verið nógu hátt 

en það var ábending sem ég var þá búin að fá frá kennara og laga. 

Nemendurnir töluðu líka um að þau hefðu ekki verið að vinna í sömu útgáfu 

af Word og unnið var við í myndinni. Þau hefðu því verið smá tíma að finna 

út úr tilteknu atriði sem var ekki nákvæmlega eins í báðum útgáfum.  

Nemendurnir voru allir á því að kennslufyrirkomulag byggt á þessum 

kennslumyndum væri miklu betra og skemmtilegra en hefðbundin tilsögn 

þegar þeir væru að læra eitthvað nýtt. Þeir töluðu einnig um að þetta væri 

aðferð sem þau væru vön, því að ef þau langaði að læra eitthvað nýtt, nánast 

hvað sem er, eins og til dæmis að flétta hár, færu þeir bara á YouTube að leita 

uppi mynd um efnið og lærðu vinnubrögðin þannig. Notkun kennsluvefsins 
styður mig því í því að með því að nota hann og kennslumyndirnar á honum 

séum við að nálgast nemendur okkar meira á þeirra forsendum og það held 

ég að sé spor í þá átt að skapa merkingarbært og árángursríkt nám. 
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4 Lokaorð 

Upplýsingatæknin er komin til að vera og kennarar þurfa að laga sig að þeirri 

staðreynd. Hvarvetna má sjá merki um djúpstæð áhrif upplýsingatækni og 

hnattvæðingu sem þeim fylgir og skólarnir þurfa að sjálfsögðu að laga sig að 
þeim raunveruleika eins vel og þeim er unnt. Margar rannsóknir sem hér hafa 

verið nefndar, hafa sýnt að lítið aðgengi nemenda að búnaði er einn af þeim 

þáttum sem helst hamlar því að skólar nái að fylgja tækninni eftir. Þetta er 

þó ekki eina ástæðan og má þar til dæmis nefna undirbúning kennara og 

sjálfstraust hvað snertir upplýsingatækni eða hugarfar skólastjórnenda sem 

leika lykilhlutverk í stefnumótun og áherslur í skólastarfinu. Margt bendir til 

að veita þurfi meira fé í þennan málaflokk en jafnframt er augljóst að 

heilmikið gott hefur unnist í mörgum skólum á meðan aðrir skólar hafa setið 

eftir. Skólar standa misvel að vígi og virðast margir komnir allt of stutt við 
innleiðingu upplýsingatækni í allt skólastarf á meðan sumum hefur með 

markvissu starfi tekist að þróa í skólastarfinu umtalsverða og skapandi 

tækninotkun. 

Ef takast á að innleiða upplýsingatækni á markvissan hátt inn í allt 

skólastarf er mjög mikilvægt að hver skóli hafi á að skipa að minnsta kosti 

einum kennsluráðgjafa í upplýsingatækni eða njóti annarrar faglegrar forystu 

og leiðsagnar á þessu sviði. Kennsluráðgjafinn heldur utan um kennsluna, 

leiðir nýjungar, greiðir úr vandræðum og styður almenna kennara við 

innleiðingu upplýsingatækni á einstökum greinasviðum og í almennt 

skólastarf. Þeir skólar sem skarað hafa framúr á sviði upplýsingatækni hafa 

einmitt haft á að skipa slíkum kennsluráðgjöfum. En þó að einn 

kennsluráðgjafi í upplýsingatækni verði starfandi í öllum skólum verða ekki 
endilega sömu áherslur allstaðar. Fólk hefur mismunandi áherslur og meðan 

einn kennsluráðgjafi leggur aðaláherslu á miðlun gæti annar lagt aðaláherslu 

á forritun og tæknimál. Með það í huga gæti verið gott að fleiri en einn 

sérfræðingur í upplýsingatækni sé starfandi innan hvers skóla og þeir vinni 

saman að því að koma sem flestum þáttum námsviðsins að í námi 

nemendanna. Bókasöfnin eru oft tengd tölvuverum skólanna og færi vel á því 

að starfsmaður bókasafnsins starfaði náið með öðrum sérfræðingum skólans 

um upplýsingatækni og miðlun.  

Eins og kemur fram hér að ofan er ekki mikil áhersla lögð á forritunar-

kennslu í Aðalnámskrá grunnskóla og er misjafnt hvernig forritunarkennslu 
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er háttað í skólum landsins. Fyrirtækið Skema hefur verið með nemenda- og 

kennaranámskeið og leggur ríka áherslu á að auka þurfi veg forritunar í 

grunnskólum. Í samvinnu við Reiknistofu bankanna stofnaði Skema sjóð sem 

heitir: „Forritarar framtíðarinnar“ og er styrktur af nokkrum fyrirtækjum sem 
öll vilja sjá veg forritunar meiri í íslensku skólakerfi. Skólar geta sótt um styrk 

í þennan sjóð og fá þá sérfræðinga frá fyrirtækinu inn í skólana til að aðstoða 

kennara við forritunarkennslu (Skema, 2013). Þá hefur í kennaranámi verið 

lögð aukin áhersla á ýmiss konar forritunarkennslu, ekki síst með unga 

nemendur í huga (Háskóli Íslands, 2015). L jóst er að ef auka á veg forritunar 

í grunnskólum landsins ýtir það enn frekar undir nauðsyn þess að hafa á að 

skipa að minnsta kosti einum sérfræðingi á sviði upplýsingatækni sem hefur 

kunnáttu á sviði forritunar við hvern skóla. 

Leiða má að því líkur að þeir skólar sem hafa á að skipa stjórnendum 

áhugasömum um upplýsingatækni og sérstökum kennsluráðgjöfum eða öðru 

forystufólki á námssviðinu, séu líklegri en aðrir til að mæta vel þeim áherslum 

á samþættingu og beitingu upplýsingatækni þvert á greinar sem kveðið er á 

um í Aðalnámskrá. 

Í þeirri vinnu sem fram fór við þetta verkefni var leitast við að svara 

eftirtöldum rannsóknarspurningum: Hvernig er hægt að auðvelda almenn-
um grunnskólakennurum að samþætta nám og kennslu í upplýsingatækni 

námi og kennslu á öðrum greinasviðum? Hvernig á að haga faglegri forystu á 

þessu greinasviði grunnskóla og hversu mikil þörf er á sérstökum kennara í 

upplýsingatækni? Hvernig geta skjákennslumyndir um notkun hugbúnaðar 

og upplýsingatækni nýst nemendum og kennurum í grunnskóla við þver-

fagleg verkefni? 

Með því að hafa á að skipa sérfræðingi innan skólans sem hefur það starf 

að aðstoða og leiða kennara við nám og kennslu í upplýsingatækni tel ég að 

hægt sé að auðvelda kennurum samþættingu upplýsingatækni við önnur 

greinasvið. Einnig tel ég að námsefni og kennslumyndir eins og hér eru lagðar 

fram auðveldi almennum kennurum notkun og kennslu upplýsingatækni til 

mikilla muna. Eins og fram kom í skýrslu Reykjavíkurborgar þá standa þeir 
skólar framar öðrum skólum, hvað varðar markvissa notkun tækninnar, sem 

hafa á að skipa sérstökum kennsluráðgjöfum innan skólanna (Reykjavík, 

2014, bls. 13). Með það í huga er ljóst að mikil þörf er á sérfræðingum og 

faglegri forystu í upplýsingatækni við alla skóla. Reynsla nemenda og kennara 

af notkun skjákennslumyndanna var mjög jákvæð og voru báðir hópar 

sammála um hversu góð viðbót við skólastarfið myndirnar væru. Kennararnir 

töluðu um hversu gott væri að geta vísað í myndirnar og sögðu að yfirleitt 

hefði rúmlega helmingur bekkjarins orðið algjörlega sjálfbjarga í 
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kennslustundinni og getað unnið verkefnin sín alveg hjálparlaust. Nemendur 

höfðu sömu sögu að segja og sögðu þetta frábæran kost, því að með tilkomu 

myndanna þyrftu þeir ekki að bíða lengi eftir kennaranum til að fá hjálp. Það 

væri „algjör snilld“ að geta bara horft á myndirnar og bjargað sér sjálfur.  

Vinna við þetta verkefni var lærdómsrík og umfram allt skemmtileg. Eftir 

að hafa fylgst með notkun á kennsluvefnum, bæði þar sem verkefnin voru 

notuð óbreytt og einnig á hinn veginn, þar sem kennarar nýttu efnið í nýju 
samhengi og á annan hátt, hef ég sannfærst um að kennsluefnið virkar og að 

kennsluaðferðin sem þar er lögð til grundvallar er góð. Í framtíðinni sé ég fyrir 

mér að almennir kennarar geti útbúið svipaðar myndir þegar þeir eru að 

kenna nemendum nýjungar hvort sem það er í upplýsingatækni eða 

einhverju öðru fagi. Ég veit af eigin reynslu að margir kennarar gera það nú 

þegar, ekki síst í framhaldsskólum og á háskólastigi. Nemendur hafa þá 

aðgang að kennslumyndum hvar og hvenær sem er og geta skoðað þær og 

æft sig þegar þeim hentar.  

Það sem ég helst rak mig á við notkun á kennsluvefnum voru litlir og 

einfaldir hlutir sem sumir kennara strönduðu á og eyddu óþarflega miklum 

tíma í að ráða fram úr. Hefði sérfræðingur verið í skólanum til aðstoðar hefði 

verið hægt að leysa úr málunum á fljótan og öruggan hátt. Þessi reynsla 
studdi mig í þeirri skoðun minni að skólar þurfa að hafa sérfræðinga eða 

kennara með sérþekkingu í upplýsingatækni í skólastarfi innan sinna raða. 

Þessir sérfræðingar þurfa að hafa góðan grunn í stafrænni miðlun, 

framsetningu efnis og almennri þekkingu á því sem er að gerast hverju sinni 

í heimi upplýsingatækni í skólastarfi. Þeir skólar sem hafa á að skipa slíkum 

sérfræðingi standa framar öðrum skólum í vinnu með tæknina og eru líklegri 

til að nýta alla þá kosti í kennslu sem upplýsingatækni hefur upp á að bjóða. 

Sérfræðingarnir eru forystufólk innan hvers skóla á námsviðinu og er 

mikilvægt að þeir vinni með öðru forystufólki frá öðrum skólum. Þannig næst 
bestur árangur í því að deila kunnáttunni. Vefurinn sem þessari greinargerð 

fylgir er einmitt gerður með það í huga að honum verði deilt á milli skóla og 

sem flestir geti notið góðs af honum.  
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