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Ágrip 

Meginmarkmið verkefnisins er að hanna leiðbeiningarbækling fyrir kennara sem kenna 

forritun eða hafa áhuga á að kenna forritun. Í því skyni var skoðað hvaða aðstoð 

forritunarkennarar á grunnskólastigi teldu sig þurfa og hvernig væri æskilegast að hún 

væri sett fram. Forritunarkennarar á grunnskólastigi, sem höfundur ræddi við, töldu sig 

vanta leiðbeiningar sem gætu nýst þeim í sjálfsnámi.  

Reynt var að meta: 

1. Hvernig símenntun er háttað hjá forritunarkennurum í grunnskólum. 

2. Við hvað telja forritunarkennarar sig þurfa mesta aðstoð. 

3. Hvernig aðstoð telja forritunarkennarar í grunnskólum sig þurfa að fá. 

Bæklingur var svo saminn með hliðsjón af þessum viðtölum, athugun á fræðigreinum um 

forritunarkennslu og einnig var námskeið skoðað hjá fyrirtæki í tengslum við forritun í 

kennslu.  

Verkefnið samanstendur því af leiðbeiningarbæklingi, sem hugsaður er fyrir grunn-

skólakennara sem kenna forritun, og greinargerð um gerð bæklingsins. Leiðbeiningar eru 

settar fram í bæklingnum og fjallað um hvar hægt væri fyrir kennara að nálgast  

upplýsingar um kennsluefni. Í bæklingnum eru ábendingar og dæmi um kennsluaðferðir 

fyrir forritunarkennslu, ásamt ábendingum um kennsluefni í forritun sem bæði kennarar 

og nemendur geta nýtt sér. Einnig eru ýmsir fróðleiksmolar um forritun.  

Í greinargerð þessa verkefnis er farið yfir stöðu forritunarkennslu í íslenskum 

grunnskólum fram yfir mitt ár 2017, umfjöllun um forritun í fræðiritum, ásamt sögu og 

mikilvægi forritunar í kennslu og atvinnulífi. Jafnframt er fjallað um þróun 

forritunarkennslu í nágrannalöndum okkar og auknar áherslur sem þar eru lagðar á 

forritunarkennslu. 

Afrakstur þessa verkefnis er leiðbeiningarbæklingur, hugsaður sem stuðningur við 

starfsmenntun almennra kennara sem hafa tekið að sér  kennslu í forritun og skref í 

áttina að öflugri forritunarkennslu.  
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Abstract 

Program teaching in elementary education 

Support for programming teachers self-study 

The main purpose of the project is to create guidelines for self-study for teachers who 

teach programming or are interested in teaching programming. The project initial 

planning involved observation of which support programming teachers in elementary 

schools assume they need and how that should be provided.  

The focus was on: 

1. How programming teachers practice their self-study in elementary schools. 

2. On which subject programming teachers consider they need most assistance. 

3. What kind of support do programming teachers in elementary schools consider 

necessary. 

The project consists of a guide booklet designed for elementary school teachers who 

teach programming and report on the subject. The booklet sets out instructions and 

discusses where teachers could access information about teaching materials. 

The report of this project examines the status of programming instruction, discussion 

of programming in seminars, history and importance in teaching and industry. Primary 

school teachers who are responsible for programming courses are rarely educated in 

computer science and are therefore often insecure about how and what steps they can 

take to build their programming skills. 

The outcome of this project is a guide book, intended as support for vocational 

education for teachers, and a step toward more effective programming. 
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1 Inngangur  

Forritun er fag sem er í mjög örri þróun, nýjungar í búnaði og aðferðafræði við úrlausn 

verkefna eru stöðugt að koma fram. Breytingar eru því bæði miklar og tíðar sem gerir 

það erfitt fyrir nemendur og kennara að fylgjast með þróuninni.  

Í athugunum á forritunarkennslu í tengslum við kennsluhætti, tengt við ánægju og 

árangur nemenda, kom í ljós að nemendum gekk verst ef kennsluhættir voru einhæfir. 

Rannsóknir benda til þess að það sé ekki ein ákveðin kennsluaðferð sem henti við 

forritunarkennslu, heldur sé það vænlegast til árangurs ef kennari notar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og hefur góða þekkingu á efninu (Sarpong, Arthur, & Amoako, 2013).  

Til þess að hafa sem besta yfirsýn yfir stöðu forritunarkennslu í grunnskólum í dag er 

skoðað hver staða hennar er í námskrá hér á landi og einnig í námskrá annarra landa. 

Einnig var reynt að meta með viðtölum við kennara sem kenna forritun hvaða hvata eða 

stuðning við kennslu í forritun á grunnskólastigi þeir þurfi, hvernig þeir geti viðhaldið 

sinni menntun og fylgst með örri þróun í forritunarkennslu.  

Gerður var leiðbeiningarbæklingur sem hugsaður er fyrir kennara sem hafa áhuga á 

að kenna forritun eða eru að kenna forritun en hafa ekki tölvufræðimenntun. Markmiðið 

með bæklingnum er, að kennarar geti nýtt sér hann í skipulagningu á sjálfsnámi eða í 

tengslum við námskeið sem þeir sækja. 

Í leiðbeiningarbæklingnum er leitast  við að setja fram upplýsingar í tengslum við 

forritun og forritunarkennslu á þann hátt að kennarar geti nýtt sér þær fljótt og vel. 

Fjallað er um kennsluaðferðir, vinnuumhverfi, forritunarmál, hugtök og hvar kennarar 

geti nálgast kennslu í forritun ásamt ýmsu fleira.  

Í viðtölum við forritunarkennara var reynt að fá fram og meta eftirfarandi atriði: 

1. Hvernig símenntun er háttað hjá forritunarkennurum í grunnskólum. 

2. Við hvað telja forritunarkennarar sig þurfa mesta aðstoð. 

3. Hvernig aðstoð telja forritunarkennarar í grunnskólum sig þurfa að fá. 

Greinargerð þessi fylgir bæklingnum og er hér farið yfir bakgrunn forritunarkennslu á 

Íslandi og stöðu forritunar hér á landi sem og í nágrannalöndum okkar ásamt mikilvægi 

þekkingar á þessu sviði í nútímaþjóðfélagi.  
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1.1 Val á viðfangsefni 

Höfundur er starfandi forritunarkennari og hefur unnið við ýmis konar forritun í mörg ár. 

Það lá því beint við þegar kom að vali á meistaraverkefni að það tengdist forritun. 

Upphaflega var ætlunin að gera rannsókn en það þróaðist út í gerð námsefnis fyrir 

starfsmenntun kennara.  

Í viðtölum höfundar við nokkra kennara sem kenna forritun í grunnskólum kom fram 

að þeir töldu gagnast sér best að fá handhægar leiðbeiningar um forritunarkennslu. Því 

var ákveðið að gera leiðbeiningarbækling. Verkefnið snýst því um námsefnisgerð og 

greinargerð um forsendur og tilurð verkefnisins. 

1.2 Tenging við námskrá 

Forritun er hluti af námsefni grunnskólanema samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Þar 

kemur fram, að við lok 10. bekkjar eigi nemandi að geta nýtt sér hugbúnað við forritun 

og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Í eldri námskrá, frá 2007, kemur fram að nemendur eigi 

að öðlast skilning á forritun sem undirstöðuþætti tölvu- og upplýsingavinnslu, skilji 

undirstöðurökfræði forritunar, hafi kunnáttu til að búa til forskriftir í mótuðu máli og geti 

þýtt yfir á forritunarmál. Nemandi á einnig að skilja gagnasöfn og venslun gagnagrunna 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Þegar þessar tvær námskrár eru bornar saman sést að skólarnir hafa fengið aukið 

frelsi til þess að ákveða sjálfir vægi forritunar í kennslu. Þannig geta þeir skólar sem hafa 

áhugasama kennara lagt mikla áherslu á forritun en aftur á móti geta skólar einnig dregið 

úr forritunarkennslu eftir aðstæðum hverju sinni.  

Árið 2014 voru 15 þjóðir í Evrópu búnar að samþætta forritun inn í námskrár sínar og 

þar af eru 9 þjóðir, þar sem forritunarkennsla hefst við fimm ára aldur (Balanskat & 

Engelhardt, 2014).  
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2 Markmið og tilgangur leiðbeiningarbæklingsins 

Nútímasamfélag er sífellt að verða háðara tölvum og forritunarkóðum sem keyra 

tölvurnar áfram og er forritun sú atvinnugrein sem vex hraðast (Orsini, 2013). Því verður 

æ mikilvægara að kenna forritun í grunnskólum og styðja við þá kennara sem það gera. 

Markmið verkefnisins er að hanna og gefa út bækling, sem á að auðvelda kennurum sem 

þegar kenna forritun, eða hafa áhuga á því að hefja kennslu í forritun, að móta og setja 

upp sína kennslu. Jafnframt er markmiðið að auðvelda leit kennara að nýjungum og 

hvert þeir geti leitað til að halda við og efla sína þekkingu í forritun. Í viðtölum sem 

höfundur tók við starfandi forritunarkennara kom fram að kennarar töldu sig oft ekki 

hafa góðar upplýsingar um það hvar væri best að leita að upplýsingum og hvað væru 

heppilegar leiðir til að skipuleggja tíma í forritunarkennslu.  

Leiðbeiningarbæklingnum er ætlað að létta upplýsingaleit. Það eru ekki verkefni í 

honum sem kennarar geta nýtt sér eða kennsluefni fyrir forritun, því hann er ekki 

hugsaður sem kennslubók. Bæklingurinn er settur upp fyrir sjálfsnám þannig að hann 

leiðbeinir lesanda í rétta átt en lætur hann sjálfan þurfa að takast á við efnið (Fischer & 

Scharff, 1998) ásamt því að velja sjálfur hvaða efni hann ætlar að vinna með 

(Merrienboer & Sluijsmans, 2009). Í bæklingnum er fjallað um atriði eins og: 

• Almennar upplýsingar um forritun 

• Almennar upplýsingar um forritunarmál 

• Hugmyndir um hvernig forritun kennarinn gæti kennt 

• Hugmyndir að vinnuumhverfi fyrir nemendur 

• Hugmyndir um hvaða tæki væri gott að nota með þjörkum (e. robotics) 

• Hugmyndir að aðferðum í forritunarkennslu með dæmum 

• Hvar er hægt að finna efni sem kennarar geta nýtt sér í sinni starfsþróun. 

Hvaða upplýsingar og kennsluefni fólk þarf fyrir sína símenntun eru eins ólík og þau 

eru mörg, þar sem allir eru með ólíka þekkingu (Fischer & Scharff, 1998). Kennari sem 

hefur góða þekkingu á forritun en ekki kennsluaðferðum vill fá upplýsingar um 

kennsluaðferðir meðan annar vill kannski einungis fá upplýsingar um forritunina sjálfa.  

Starfsþróun getur verið túlkuð sem þróun einstaklinga í starfi og hvað varðar kennara 

væri miðað að því að auka skilning, þekkingu og færni kennarans í sínu starfi (Sigalés, C., 

Ingibjörg Auðunsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir, Pacheco J. Wilhelm og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2002). Mikilvægi starfsþróunar kennara hefur verið rannsakað og ræðir 

Sergiovanni um rannsóknir sem tengjast því að greina hvað gerir skólastofnanir 
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árangursríkar. Þar kemur skýrt fram að þar sem starfsþróun kennara er öflug, næst 

bestur árangur í kennslu (Sergiovanni & Green, 2014). 

2.1 Uppbygging bæklingsins 

Bæklingurinn er byggður upp í tíu meginköflum sem síðan skiptast í fjölda undirkafla sbr. 

eftirfarandi yfirlit.  

 

• Fyrir hverja er þessi bæklingur 

• Hvernig forritun ætlar þú að kenna 

o Myndræn forritun 

o Þjarkar 

o Vefforritun 

o Tölvuleikjagerð 

• Vinnuumhverfi fyrir nemendur 

o Scratch 

▪ Leiðbeiningar fyrir 

kennarann 

▪ Verkefni á netinu 

o Codecademy 

▪ Svæði fyrir bekkinn 

▪ Tilbúin verkefni og 

sjálfkrafa farið yfir 

▪ Tilbúnar námskrár 

o Repl.it 

▪ Svæði fyrir bekkinn 

▪ Frelsi til að búa til 

eigin verkefni 

▪ Val um hvernig er 

farið yfir verkefnin 

▪ Flytja inn áfanga 

sem aðrir kennarar 

hafa búið til 

▪ Beintenging við 

Moodle 

námsumhverfið 

o Almennir ritlar 

o Forrit sem skólar geta sótt 

um að fá frítt 

▪ Jetbrains 

▪ Github og 

námspakkinn þeirra 

▪ Unity3D 

• Þjarkar (e. robotics) 

o Sphero 

o Parrot Mini Drone 

o Edbot 

o Ohbot 

o Phiro 

o Mindstorms 

o Marty 

• Forritunarmál og önnur hugtök 

o Hvar er gott að nálgast 

útskýringar 

o Bakendi (e. back-end) 

o Framendi (e. front-end) 

o Rammi (e. framework) 

o OOP eða „Object oriented 

programming“ 

o HTML 

o CSS 

o Javascript 

o Jquery 

o Ruby 

o Ruby on Rails 

o Java 

o Python 
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o PHP 

o SQL 

o C++ 

o C# 

o Node.js 

o Git og GitHub 

• Hvaða forritunarmál nota 

vinsælustu vefsíðurnar 

• Kennsluaðferðir með forritun 

o Agile hugmyndafræðin 

notuð sem kennsluaðferð 

▪ Samantekt úr 

greinum um 

aðferðina 

▪ Kennsluaðferðin 

o Lausnarleitarnám 

▪ Samantekt úr 

greinum um 

aðferðina 

▪ Kennsluaðferðin 

o Leikjun (e. gamification) 

▪ Samantekt úr 

greinum um 

aðferðina 

o Nemendamiðuð tæknileg 

endurskoðun 

▪ Samantekt úr 

greinum um 

aðferðina 

▪ Kennsluaðferðin 

• Forritunarkennsla fyrir kennara og 

nemendur 

o Á netinu 

▪ Youtube 

▪ Netnámskeið 

o Góðar bækur um forritun 

• Tækja- og vélbúnaður 

o Borð- og fartölvur 

o Raspberry Pi 

▪ Kano tölvuhlutir 

o BBC micro:bit 

• Uppfærslur á bæklingnum 

 

 

 

2.2 Aðgengi að bæklingnum 

Til þess að ná markmiðum verkefnisins verður bæklingurinn gerður aðgengilegur á netinu á pdf 

formi þannig að þeir sem áhuga hafa geti nýtt sér þessar upplýsingar án endurgjalds. 
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3 Forritun 

Hvern dag þarf að framleiða æ fleiri tölvur til þess að þjóna nýjum tilgangi og nýjum 

notendum. Notagildið í tölvum nútímans felst ekki einungis í ritvinnslu og leikjum, þær 

eru í snjalltækjunum okkar, í þvottavélunum og ísskápunum, í bílunum okkar og á 

vinnustöðum. Þetta eru bara nokkur dæmi en tölvur eru allt í kringum okkur og notkun 

þeirra og notagildi er bara að aukast. 

Forritunarkóðar byggja upp þennan stafræna heim fyrir allar þessar tölvur og væri 

þetta ekki mögulegt nema fyrir það að einhverjir hanna þessa kóða. Með þessari 

aukningu á notkun forritunarkóða í daglegu lífi verður einnig aukning á störfum 

tengdum forritunarvinnu. Í Bandaríkjunum er spáð 14% aukningu á fjölda starfsgilda á 

öllum atvinnumarkaði þeirra á milli áranna 2010 og 2020 en samt segir spáin hjá 

Hagstofu Bandaríkjanna að aukning starfa hjá forriturum á þessu tímabili verði 30% 

(Orsini, 2013). Forritun er ekki lengur eitthvað sérhæft heldur byrjað að tengjast inní 

flest í kringum okkur og því er byrjað að tala um forritun sem læsið fyrir 21. öldina (Vee, 

2013)  

Það er eitt að nota öll þessi tæki og annað að skilja hugmyndafræðina á bak við þau. 

Nútíma einstaklingar eiga ekki bara að vera notendur á tæknina heldur einnig að skilja 

hana og geta stjórnað henni (Rushkoff, 2012). Það er hætta að þeir sem muni ekki geta 

það í framtíðinni muni lenda í vandræðum (Prensky, 2008). 

3.1 Upphaf forritunarkennslu á Íslandi 

Á vefsvæði Skýrslutæknifélagsins er fjallað um sögu tölvuvæðingar á Íslandi og þar 

kemur m.a. fram að árið 1964 komu fyrstu tölvurnar til Íslands með skipinu Goðafossi. 

Þetta voru ekki litlar og ódýrar vélar sem voru keyptar í hundraðatali, heldur var hver 

vél feiknastór og kostaði um 2,8 milljónir króna, sem þá var verð á 5 til 6 venjulegum 

íbúðum. Háskóli Íslands var þriðji í röðinni til þess að eignast tölvu (Skýrslutæknifélag 

Íslands a, 2016). Háskólinn hafði ekki fjármagn til þess að kaupa svona tölvu þó að IBM 

hefðu gefið þeim góðan afslátt og var vélin þess vegna tekin á leigu, en á þessum tíma 

var það mjög algengt þar sem þær voru það dýrar. Þarna eignaðist skóli á Íslandi sína 

fyrstu tölvu og var stærðin á henni á við þrjú píanó (Skýrslutæknifélag Íslands b, 2016). 

Markús Andri Gordon Wilde gerði athugun árið 2011 á tölvu- og netvæðingu 

menntakerfis á Íslandi frá upphafi. Þar kemur fram að það liðu rúm tíu ár þar til 
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framhaldsskólar eignuðust sína fyrstu tölvu, eða árið 1975. Þá eignast Menntaskólinn 

við Laugarvatn og Stýrimannaskólinn sínar fyrstu tölvur. Tölvan sem Menntaskólinn við 

Laugarvatn fékk var Commodore MFF 9000 og átti hún eftir að vera notuð í forritunar-

kennslu þar sem kennd voru forritunarmálin BASIC og Pascal. Það varð síðan mikil 

aukning á tölvum í framhaldsskólum árið 1980, en þá keypti Verzlunarskólinn 25 

Commodore CBM tölvur og var tölvunám orðið að skyldugrein skólans. Allir nemendur 

þurftu að læra forritunarmálið BASIC en síðan var hægt að taka meira forritunarnám í 

vali, eins og að læra Pascal forritunarmálið (Markús Andri, 2011). 

Í kringum árið 1984 voru tölvur einnig að verða algengar í grunnskólum og keyptu 

margir grunnskólar BBC Micro tölvuna. Á þessar vélar lærðu nemendur forritunarmálið 

Logo og Basic. Forritunarkennsla virðist þó hafa verið háð áhuga og þekkingu 

kennarans. Þegar kennarar sem höfðu þekkingu á sviðinu hættu, kom oft fyrir að illa 

gengi að fá nýja kennara með svipaða þekkingu á efninu. Í athugunum Markúsar Andra 

kemur fram dæmi þar sem tölvukennari hættir skyndilega. Við þetta féll tölvukennsla 

niður í skólanum þar sem ekki fannst kennari sem gat kennt efnið (Markús Andri, 2011). 

Árið 1996 var gefin út ný aðalnámskrá grunnskóla sem jók mikið vægið á tölvugreinum 

og setti þar inn áherslur á forritun, en það hafði ekki verið í eldri námskrám. Nemendur 

þurftu samkvæmt þessari námskrá að hafa hæfni og þekkingu til þess að geta unnið 

með forritunarmál eins og t.d. Logo og skilja einföldustu rökfræðina sem grunn að 

tölvuforritun (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þessi áhersla hélt sér einnig í næstu 

aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í nýjustu aðalnámskránni, sem kom út 

árið 2011, þá var vægi forritunar minnkað og meiri áhersla lögð á þekkingarleit á netinu 

og notkun forrita. Þar segir aðeins að við lok 10. bekkjar þurfi nemendur að geta „nýtt 

hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

3.2 Af hverju að læra forritun 

Mannfólkið verður æ meira háð tækninni sem knúin er áfram með forritunarmálum. 

Það verður því æ mikilvægara að fólk hafi grunnskilning á því hvernig forritunarmálin  

virka og hvernig áhrif þau geta haft á umhverfið og samskipti fólks í daglegu lífi.  

Ekki er átt við að gera alla að tölvufræðingum sem vinna við forritun, heldur að það  

sé almennur skilningur á forritun þar sem það eykur skilninginn á tækninni. Góður 

staður til þess að tryggja að sem flestir öðlist þennan skilning er í gegnum skólakerfið. 

Computer Science Teachers Association (CSTA) hafa því viljað efla tölvunám í skólum á 

alþjóðlegum vettvangi og hafa samtökin haldið fram fjórum atriðum til þess að sýna af 
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hverju tölvufræði sé mikilvægt nám í nútímasamfélagi. Tölvufræðina má á einfaldan 

hátt samþætta öðrum námsgreinum, en í tölvufræði er m.a. þjálfuð lausnaleitarhugsun, 

einnig að allir nemendur geta glímt við forritun og auknar líkur eru á góðum 

atvinnumöguleikum í framtíðinni (Wright, Rich, & Leatham, 2012).  

Samkvæmt könnun, sem var gerð árið 2014 af Ofcom, kemur fram að sjálfstraust og 

öryggi í kringum tækni er hæst í kringum 14–15 ára aldur. Það sem sést líka í þessari 

könnun, er að 45 ára einstaklingar hafa minna sjálfstraust heldur en 6 ára einstaklingar 

(Cuthbertson, 2014). 

Rannsóknir benda til þess að forritunarnám geti aukið færni nemenda í lausnarleit 

(e. problem solving). Lausnarleitarferlið er að greina vandamálið og finna út lausnir. 

Þessi aðferð felur í sér nokkur skref, þar á meðal að gera sér grein fyrir vandamálinu, að 

greina ástæðuna fyrir vandamálinu, að skilgreina vandamálið, forgangsraða og velja 

lausnir fyrir vandamálið og að lokum innleiða lausnina (Mayer, 1998). Ken Watanabe, 

höfundur bókarinnar Problem Solving Kids, fjallar um að breyta beri námskerfi frá 

utanbókarlærdómi yfir í lausnarleitarnám (Watanabe, 2009).  

Filiz og Yasemin framkvæmdu rannsókn árið 2014 í tengslum við forritunarkennslu 

og lausnarleitarfærni. Niðurstöðurnar sýndu að trú nemenda á eigin færni getur aukist 

þegar þeir fá kennslu í forritun.  

3.3 Vinnuumhverfi fyrir forritunarkennslu 

Hvað gætu forritunarmál og vinnuumhverfi þurft til þess að henta í kennslu? Bret Victor 

leggur áherslu á einfaldleikann fyrir nemandann: auðvelt að sjá niðurstöður vinnu, 

auðvelt að sjá hvað hver aðgerð gerir og að nemandinn fái hratt sjálfvirk skilaboð með 

leiðbeiningum, ef villa er í verkefninu. Kerfið á síðan að bjóða kennaranum upp á að 

geta séð hvernig nemendur standa sig, hvaða verkefni þau séu búin með og hvaða 

verkefni þau hafi strandað á (Victor, 2012). 

3.4 Myndræn forritunarmál 

Mörg forritunarmál byggjast á textum sem eru skrifaðir í þar til gerðum ritlum en einnig 

hafa þróast og orðið vinsæl myndræn forritunarmál. Það getur verið betra fyrir 

nemendur að byrja að læra forritun með myndrænum forritunarmálum þar sem 

nemendur geta þá einbeitt sér að því að læra virknina frekar en setningarfræðina sem 

forritunarmálin nota (Javidi & Sheybani, 2014). Fyrir þetta hentar forritunarmálið 

Scratch mjög vel. Það er afar einfalt forritunarmál sem var hannað í Massachusetts 

Institute of Technology háskólanum og gefur notandanum möguleika á að vinna með 
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forritun án þess að þurfa að skrifa einstaka skipanir. Þetta forritunarmál er talið henta 

einkar vel fyrir unga og óreynda einstaklinga í forritun (Kalelioglu & Gulbahar, 2014).  

Þetta er þó ekki eina myndræna forritunarmálið, þau eru mjög mörg og oft 

sérhönnuð fyrir ákveðna tækni. Í bæklingnum verður lögð áhersla á að skoða Scratch 

frekar en önnur myndræn forritunarmál og vóg þar helst að hægt er að stilla það 

umhverfi á íslensku en einnig að það er afar vinsælt forritunarmál og með öflugt 

notendasamfélag. Scratch er ókeypis og öllum er heimilt að setja það upp á tölvunum 

sínum. Einnig er umhverfið veflægt og því ekki nauðsynlegt að hlaða niður forritinu.  

3.5 Hvaða forritunarmál?  

Það þarf að passa sig á því hvaða forritunarmál nemendur byrja að læra þar sem ungir 

krakkar þurfa tíma til að komast inn í forritunarhugsunina og þá vinnu er betra að byrja 

á grunninum (Bateman, 2014). 

Það er því tilvalið að byrja með nemendur í myndrænni forritun og þegar farið úr 

myndrænni forritun þá benda athuganir til þess að Python henti vel í byrjun (Jayal, 

Lauria, Tucker, & Swift, 2011). Það er talið einfalt og skiljanlegt forritunarmál en samt 

með virknina sem þarf fyrir þunga vinnslu (Hauser, 2014).   

3.6 Forritunarmálin á ensku 

Margir gætu haft áhyggjur af því hvort það sé ekki erfitt fyrir nemendur að læra 

forritunarmál sem er ekki á þeirra móðurmáli. Fyrir þá sem ekki eru búnir að ná góðum 

tökum á enskunni er þetta samt ekki vandamál, þar sem hægt er að stilla Scratch yfir á 

íslensku. Síðan þegar nemendur hafa náð góðum tökum á enskunni þarf ekki að óttast 

að kenna forritunarmál sem eru á ensku. Willfred og Allan gerðu athugun á kennslu á 

forritun í skóla þar sem kennslan fór fram á ensku, miðað við í skóla þar sem kennslan 

fór fram á öðru tungumáli. Þeirra athuganir bentu á að það hefði ekki áhrif að kennslan 

færi ekki fram á ensku (Lau & Yuen, 2011).  
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4 Forritunarkennsla 

Upplýsingatæknimenntun er hluti af almennri kennslu í nútímasamfélagi og spilar 

mikilvægt hlutverk í að undirbúa nemendur fyrir almenna þátttöku í lífi og starfi. 

Menntun er talin tryggja að þekking á tækninýjungum skili sér til sem flestra (Pavlova, 

2006). Eins og í allri kennslu skipta kennsluaðferðir miklu máli í forritunarkennslu. Til 

þess að miðla nýjungunum þarf að kenna þær með kennsluaðferðum sem henta 

nemendum hverju sinni.  

Stelios Xinogalos (2016) gerði rannsókn á því hvaða kennsluaðferðir hentuðu nem-

endum í forritunarkennslu. Niðurstöður hans voru að fyrirlestrar hentuðu illa fyrir for-

ritunarkennslu en lausnarleitarnám kom vel út, bæði í hóp- og einstaklingsvinnu. Þó svo 

að lausnarleitarvinna komi betur út í hóp heldur en hjá einstaklingum, þá koma venju-

leg hópaverkefni verr út heldur en einstaklingsverkefni. Þetta er gott að hafa í huga. 

 Í leiðbeiningarbæklingnum verður rætt um kennsluaðferðir, m.a. lausnarleitarnám, 

nemandamiðaða tæknilega endurskoðun, leikjun (e. gamification ) og kennsluaðferð 

sem byggir á Agile verkefnastjórnun. Þessar kennsluaðferðir eru taldar henta vel fyrir 

forritunarkennslu. 

Höfundur mun í þessum kafla ræða um atriði sem talið er gott fyrir kennarann að 

hafa í huga þegar kemur að því að setja upp forritunarkennslu. Kennsluaðferðirnar 

sjálfar eru útskýrðar nánar í kafla 8 sem fjallar um leiðbeiningarbæklinginn og einnig í 

sjálfum leiðbeiningarbæklingnum.  

4.1 Hver getur kennt forritun? 

Kennarar hafa góða reynslu af því að miðla þekkingu og er talið að allir kennarar, sem 

hafa áhuga, geti aflað sér nægilegrar þekkingar til þess að kenna forritun. Það eru þrjú 

atriði sem talið er að kennarar þurfi helst að gera. Fyrst er að aðlaga kennsluáætlunina 

til að gera ráð fyrir forritunarkennslu. Ekki þarf að hafa áhyggjur af því að hanna eigið 

efni til að byrja með, þar sem mikið og gott efni er aðgengilegt fyrir alla á netinu. Þegar 

kennarinn hefur aukið sína eigin þekkingu og sjálfstraust í málinu getur hann farið að 

hanna eigið efni. Næst er að undirbúa sig vel fyrir bekkjarkennsluna. Það á aldrei að fara 

óundirbúinn af stað þar sem það getur orsakað óöryggi hjá kennara og gott er að 

tryggja fjölbreytta kennsluhætti (Sarpong, Arthur, & Amoako, 2013). Kennarinn þyrfti 

að koma sér í samband við einhvern sem kann að forrita, einhvern sem hægt væri að 

leita til með spurningar og hjálparbeiðnir. Þetta getur verið einhver í nærumhverfinu, 

sem er talað við persónulega eða í gegnum samfélagsmiðla, þar sem einstaklingar með 



 

19 

forritunarþekkingu eru oft tilbúnir að hjálpa öðrum. Einnig er hægt að sækja 

forritunarnámskeið fyrir kennara (Smith, 2016).  

4.2 Gott að hafa í huga 

Í þessum kafla verður farið yfir ýmislegt sem gott er að hafa í huga þegar kemur að 

forritunarkennslu.  

Þegar kennarinn hannar verkefnin þá ætti hann ekki að vera með fyrirframákveðnar 

lausnir og „réttar“ aðferðir hugsaðar fyrir verkefnin. Nemandinn ætti að greina og leysa 

verkefnið sjálfur með sinni forritunaraðferð þannig að það uppfylli skilyrðin. Það skilar 

yfirleitt góðum árangri og er líklegt til að stuðla að jákvæðum tilfinningum hjá 

nemandanum. Því er mikilvægt að hafa verkefnin opin þannig að lokaniðurstaða verði 

ólík og hægt sé að uppfylla skilyrði verkefnisins á fjölbreyttan hátt (Järvinen, Karsikas, & 

Hintikka, 2007). 

Einnig þarf að muna að kenna nemendum að undirbúa verkefnin sín en ekki bara að 

setja upp forritunarkóðana. Fereydoun og Trudy gerðu athugun á því hvernig nemendur 

væru í villuleit í forritunarverkefnum og kom þar í ljós að einungis 5% nemenda settu 

upp vinnuferli eða teiknuðu upp flæðirit fyrir forritið áður en farið var af stað í 

forritunarvinnuna sjálfa (Kazemian & Howles, 2008). Þetta hefur þau áhrif að nemendur 

geta lent í vandræðum sem hefði mátt koma í veg fyrir og þurfa jafnvel að byrja stór 

verkefni upp á nýtt. Talið er að það sé hentugast að kennarar kenni þessa undirbúnings-

vinnu og venji nemendur á að teikna upp forritin sín t.d. með flæðiriti (Kazemian & 

Howles, 2008). 

Þetta styðja rannsóknir þar sem athugað var hversu löngum tíma reyndir forritarar 

eyddu í að undirbúa verkefnin sín miðað við nýgræðinga í forritun. Þar kom í ljós að 

reyndari forritarar eyddu mun meiri tíma í undirbúninginn (Robins, Roundtree, & 

Roundtree, 2003).  

4.3 Hvar skal byrja? 

Eftirfarandi gátlisti (aðlagður frá Stelios Xinogalos) er um atriði sem þarf að hafa í  huga 

fyrir upphaf kennslu í forritun. 

• Velja hvernig forritun þú ætlar að kenna 

• Velja hvaða forritunarmál uppfyllir það sem þú vilt kenna 

• Velja vinnuumhverfin sem nemendur munu nota 

• Velja kennsluaðferðir 

• Velja kennslubók og undirbúa námsgögn 
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Xinogalos (2016) telur að það þurfi að vera búið að taka upplýstar ákvarðanir frá 

upphafi fyrir allt þetta.  Í leiðbeiningarbæklingnum er farið yfir öll þessi atriði til þess að 

hjálpa kennurum að taka upplýstar ákvarðanir um þau. 

4.4 Að læra forritun í gegnum netið 

Hægt er að nálgast mikið kennsluefni fyrir forritun beint af netinu án þess að kennari sé 

til þess að kenna efnið. Núna er einfalt fyrir alla að nálgast kennslumyndbönd og 

verkefni. Það geta t.d. verið vefsvæði eins og Codecademy og kennslumyndbönd á 

Youtube, þar sem nemandi hefur ekki beinan aðgang að kennara, eða gjaldfrjáls opin 

netnámskeið, eins og svokölluð massive open online course námskeið eða mooc. 

Mooc námskeið eru haldin á netinu og má t.d. nefna edX, Coursera og Khan 

Academy. Coursera og edX eru með háskólanámskeið og bjóða bæði upp á mikið af 

greinum um tölvufræðikennslu en Khan Academy er líklega hentugri staður fyrir óvana 

til að læra forritun. Þeir bjóða námskeið í forritun sem fara rólega í grunnatriðin sem 

myndi henta bæði kennurum sem vilja læra forritun og nemendum sem hafa náð 

tökum á ensku. Nemendur þurfa að skrá sig og er yfirleitt sérstakt svæði þar sem þeir 

geta haft samskipti sín á milli um námið. Ekkert þak er á fjölda nemanda í nám-

skeiðunum sem þýðir að námskeið getur byrjað með hundruð þúsunda nemenda en 

yfirleitt er bara lítið brot af þeim sem klára námskeiðið (Tracey, 2014). Mooc námskeið 

hafa byrjunar- og endatíma á námskeiðunum og hefur það þau áhrif að auðveldara er 

fyrir nemendur að ræða saman um efnið sem fjallað er um hverju sinni (Tracey, 2014).  

Codecademy er ein stærsta vefsíða sem sérhæfir sig í forritunarkennslu og hefur yfir 

tuttugu og fimm milljónir notenda. Kerfið er mjög þróað og býður upp á safn af 

verkefnum í helstu forritunarmálum og fær notandinn alltaf viðbrögð strax við skilunum 

sínum. Þrátt fyrir marga kosti þá er það ekki gallalaust. Hjá Codecademy ertu ekki með 

kennara heldur lest bara verkefnin af texta og vinnur út frá honum. Peter Friedman 

telur að nám án kennara sé ekki hentugt þar sem tölvan spyr þig ekki álits á því sem þú 

varst að gera. Tölvan býr ekki til samræður um hvernig þú brást við seinustu 

kennslufyrirmælum og hvers vegna þú brást þannig við (Friedman, 2012). Einnig hefur 

verið sett út á fjögur atriði.  

Fyrst er það hvernig vefkerfi kennir ekki hugsunina á bak við það að vera forritari. 

Það er ekki nóg að kunna að slá inn skipanir, maður þarf að kunna að brjóta niður stór 

verkefni og hafa mikla þolinmæði í að setja hugmyndina saman áður en hún er orðin að 

forriti. Það, að notandinn geti alltaf séð vísbendingu sem kemur honum á rétta leið, 

dregur úr líkum hans á að læra að lesa úr villuskilaboðum og að greina þau, ásamt því 
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að forritarar þurfa mikla þolinmæði þar sem auðvelt er að lenda á ritstíflu sem varir í 

langan tíma.  

Í öðru lagi talar Friedman um að þegar þú ert búinn að læra einhvern ákveðinn hlut 

þá hættir Codecademy að láta þig nota það og getur það því gleymst auðveldlega. Þetta 

er ekki gott þar sem til þess að eitthvað festist í minninu þarf maður að framkvæma það 

aftur og aftur.  

Í þriðja lagi talar Friedman um það, að kunna málskipan (e. syntax) fyrir forritunar-

kóða er ekki það sama og að kunna að forrita. Notendur á Codecademy fá kennslu með 

málskipan en nota alltaf sama vefkerfið og útkoman birtist eftir að notandinn smellir á 

hnapp til þess að vista árangurinn. Þetta er ekki svona einfalt þegar farið verður að 

vinna raunveruleg verkefni. Þá þarf að finna ritlana fyrir hvert forritunarmál og hvernig 

á að setja þá upp og oft að læra hvernig á að birta hlutina þar sem Codecademy hefur 

ekkert sagt um það.  

Að lokum er það hvernig Codecademy reynir að gera kennsluna áhugaverða og 

árangurshvetjandi. Þar eru engin stór verkefni og ekki farið í fræðilega hluti um forritun 

(Huges, 2016). Bret Victor er heldur ekki hrifinn af forritunarkennslu án þess að hafa 

kennara, en hann líkir þessu við að læra að elda með því að fá örbylgjuofn þar sem 

takkarnir eru ekki merktir. Síðan er notandanum sagt að læra að elda með því að hamra 

á tökkunum og sjá hvað þeir gera. Að læra hvað ákveðin skipun gerir, tengist því álíka 

mikið að læra að forrita, eins og að læra hvernig blýantur virkar tengist því að læra að 

teikna (Victor, 2012). 

Ef kennari ætlar að nýta kennslumyndbönd og leiðbeiningar af netinu er mælt með 

því að hann hugleiði ofangreind atriði.  
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5 Forritun í námskrám  

Árið 2014 stóð European School-net fyrir könnun um forritun hjá Menntamálaráðu-

neytum innan Evrópusambandsins til þess fá samræmda mynd af því hvernig staða 

forritunar væri  hjá aðildarlöndunum. 

Í kjölfarið var haldin málstofa í Brussel þar sem m.a. voru menntamálaráðherrar 

tuttugu Evrópuþjóða, en Ísland var ekki þátttakandi í þessu verkefni. Á málstofunni var 

farið yfir hvernig forritun væri í námskrám og hvað þyrfti að gera í framtíðinni. Það voru 

allir sammála um að grunnþekking á forritun verði nauðsynleg fyrir alla í nútíma-

þjóðfélagi. Nítján af tuttugu þjóðum á þessari málstofu voru komin með forritun inn í 

námskrár grunnskóla eða höfðu ákveðið að svo skyldi vera. Eina þjóðin sem ekki var 

með það á dagskrá hjá sér var Noregur. Hinar Norðurlandaþjóðirnar, Danmörk, Finn-

land og Svíþjóð, voru komin með forritun í sínar námskrár (Balanskat & Engelhardt, 

2014). 

5.1 Námskráin í Eistlandi, fyrstir til að setja forritun inn í alla kennslu 

Árið 2012 var Eistland fyrsta landið í heiminum til að setja inn forritun í námskrá fyrir öll 

aldursstig og telja þau að með því að byrja kennsluna hjá svona ungum nemendum sé 

auðvelt að breyta hugsuninni um tölvur og önnur slík tæki. Helstu vandamálin sem þeir 

hafa lent í á þessum tíma hefur verið aðgangur að almennilegum tækjabúnaði og 

andstaða frá kennurum (Olson, 2012). 

5.2 Forritunarkennsla á öðrum Norðurlöndum 

Í Danmörku er forritunin tengd við raungreinar og þá sérstaklega stærðfræði. Einnig er 

hún kennd sem sérgrein, þar á meðal í Finnlandi, en þar verður hún samþættuð inn í 

allar námsgreinar. Báðar þjóðirnar eru með forritunarkennslu fyrir öll aldursstig í grunn-

skólum. Þó að Noregur sé ekki með forritunarkennslu fasta inni í sinni námskrá, þá eru 

skólarnir með forritunarklúbba sem nemendur geta skráð sig í. Einnig nota þeir sam-

félagsmiðlana til að kenna þeim grunnskólanemendum, sem á því hafa áhuga, forritun. 

Þeir sem kenna þar eru yfirleitt sjálfboðaliðar frá tæknifyrirtækjum í landinu (Balanskat 

& Engelhardt, 2014). Í Finnlandi er kennurum boðið upp á námskeið á vegum ríkisins og 

auk þess var ráðinn forritunarkennari í alla skólana, sem hefur það hlutverk að aðstoða 

kennara með forritunarkennsluna. Þetta hefur finnska ríkið gert til þess að styðja við 

kennara og hjálpa þeim að aðlagast þessum breytingum (Kwon & Schroderus, 2017).  
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5.3 Námskráin í Bretlandi, tölvufræði sett inn árið 2014 

Árin 2009 til 2012 var í gangi rannsókn á tölvunámi í skólum Bretlands. Niðurstaðan var 

að tölvunámið skilaði litlum árangri og var það lagt niður í þeirri mynd, en í gömlu 

námskránni var áherslan mest á ritvinnslu og upplýsingatækni. Ákveðið var að taka upp 

nýja námskrá fyrir tölvunám sem færi meira út í tölvufræði (e. computing) og skyldi nú 

kenna forritun öll skólaárin í grunnskóla (Furber, 2012). Samkvæmt bresku námskránni 

varð mikil breyting á skólanámskrá í Bretlandi árið 2014, þar sem tölvufræði (e. 

computing) var kynnt fyrir nemendum 5 til 16 ára (Department for Education, 2013). 

Þetta er í raun mun meira heldur en bara að bæta forritun inn í námskrána. Nemendur 

eiga t.d. að læra rökfræðina (e. logic), reikniritin (e. algorithms), gagnavinnslu, hvernig 

eigi að greina vandamál í forritun og hafa mikla reynslu af því að skrifa forritunarkóða 

(Berry, 2013). 

Anthony Cuthbertson fylgdist með þessu ferli, ræddi við kennara, nemendur, 

stjórnmálamenn og sérfræðinga á vinnumarkaði fyrstu sex mánuðina til að skrá niður 

ferlið. Helsta ástæðan fyrir því af hverju farið var í þessar breytingar var sú að í 

Bretlandi var áætlað að á næstu fjórum árum yrðu til 1.4 milljón ný störf tengd við 

forritun, bara í Bretlandi. Á meðan var ekki gert ráð fyrir nema 400 þúsund 

einstaklingum sem myndu fara í menntun sem myndi þurfa fyrir þessi störf (Coding in 

the classroom: What is coding and why is it so important?, 2014). Þó að þetta væri stór 

ástæða, þá var þetta ekki eina ástæðan fyrir breytingunum.  

Michael Gove, fyrrverandi menntamálaráðherra Bretlands, taldi að tölvukennslan í 

Bretlandi hefði verið skaðleg og leiðinleg. Kennslan einblíndi alltof mikið á ritvinnslu, 

glærugerð og töflureikna. Kennslan, eins og hún hafði verið, var talin fæla ungt fólk frá 

áframhaldandi tölvunámi (Cuthbertson a, 2014). Fólk tengt tölvufyrirtækjum hefur 

kallað eftir þessum breytingum lengi og hafa komið fram ýmis fyrirtæki sem hanna 

forrit fyrir forritunarkennslu, eins og t.d. Kuato Studios. David Miller, yfirmaður 

menntamála hjá Kuato Studios, telur að forritunarlæsi (e. code literacy) verði mikilvægt 

í nútímasamfélagi. Bretar hafa einnig miklar vonir um að þetta auki hlutfall kvenna á 

þessum vinnumarkaði. Peyton Jones, yfirmaður rannsóknardeildar Microsoft Research, 

telur að þessi námskrá muni einmitt gera það (Cuthbertson b, 2014).  

Þegar námskráin var búin að vera í gangi í sex mánuði var almennt jákvætt viðhorf 

gagnvart henni. Ben Gould-Elia, tölvukennari hjá St Thomas the Apostle College, telur 

að þessi kennsla undirbúi nemendur betur undir þá þróun sem er í gangi í tölvu-

heiminum en bara það að kenna ritvinnslu. Það þarf að passa að blanda þessu tvennu 

ekki saman, þó að bæði séu kennd í tölvum þá tengjast þessi efni ekki að öðru leyti. 
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Í Bretlandi er ritvinnslan undir „Information and communication technolgy“ eða ICT 

en forritun flokkast sem tölvufræði (e. computing). Þannig að þessum tveimur flokkum 

er ekki blandað saman í námskránni. Nemendur sýna þessu mikinn áhuga en helsta 

vandamálið er að kennarar töldu sig ekki fá nægilega hjálp til þess að kenna forritun. 

Í könnun hjá YouGov, sem náði til 1.009 grunnskólakennara í Bretlandi, kom fram að 

einungis 40% töldu sig hafa nægilega góða þekkingu til að geta sinnt starfi sínu. 

Kennararnir telja að þeir hafi ekki fengið nægilega þjálfun í forritunarkennslu fyrir 

þessar breytingar. Þetta hefur haft þau áhrif, að oft eru nemendur komnir lengra í 

forritunarþekkingu heldur en kennararnir og eru þeir að aðstoða kennara við kennsluna 

(Cuthbertson & Murakoshi, 2015). 
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6 Þekkingaröflun 

Í þessum kafla er farið yfir hvernig gögnum var safnað við undirbúning gerðar bæklings-

ins. Gerð er grein fyrir markmiðum verkefnisins og hvernig viðmælendur voru valdir. 

Útskýrðar eru aðferðirnar sem notaðar voru í gagnaöflun og hvernig unnið var úr þeim. 

Til þess að afla nauðsynlegra upplýsinga við námsefnisgerðina var gerð könnun á 

stöðu forritunarkennslu í grunnskólum, fyrst með því að senda út bréf til skólastjórn-

enda og síðan með viðtölum við kennara. Námskrár og fræðiefni um forritunarkennslu  

var skoðað og auk þess hvernig sjálfsnám í forritun fer fram, samanber mooc námskeið. 

Einnig var setið námskeið hjá Kóder þar sem fram fór kennsla í forritun fyrir 

grunnskólakennara. Kóder eru félagasamtök sem vinna í því að kynna forritun fyrir 

ungmenni á aldrinum 6 til 16 ára, ásamt því að hafa haldið námskeið í grunnskólum fyrir 

kennara til þess að kenna þeim hvernig á að setja upp forritunarkennslu. 

Jafnframt er gerð grein fyrir aðferðum sem notaðar voru við vinnslu athuganna í 

tengslum við verkefnið sem síðan voru notaðar við námsefnisgerðina.  

6.1 Markmið athuganna 

Meginmarkmið athuganna var að fá upplýsingar til að geta búið til leiðbeiningarbækling 

fyrir forritunarkennslu. Þessar upplýsingar um stöðu mála fáum við frá þeim sem starfa 

í faginu og frá væntingum kennara til framþróunnar í starfi.  

Athugað er hvernig kennarar stunda sína sí- og endurmenntun ásamt því hvaða 

hjálp þeir vilja fá í tengslum við kennslu á forritun. 

Framkvæmd athugunarinnar er byggð í aðalatriðum á  eftirfarandi aðferðum: 

• Hálfopin viðtöl tekin við kennara sem kenna forritun í grunnskólum 

• Athugun fræðilegra heimilda 

6.2 Leitað að kennurum til að taka viðtal við  

Höfundur vildi finna kennara, sem hefðu reynslu af forritunarkennslu, til þess að fá að 

taka við þá viðtal. Var fyrst leitað ábendinga hjá skólastjórnendum og síðan tekin viðtöl 

við fimm starfandi forritunarkennara.  Allt voru þetta kennarar sem höfðu áhuga á að 

ræða við höfund um kennsluna og þeirra sýn á forritunarkennslu.   

Viðtölin voru tekin í skólum viðmælanda með aðferðinni hálfopin viðtöl. Í 

hálfopnum viðtölum er spyrjandinn búinn að setja upp atriðalista, sem er í viðauka B, 

sem hann spyr út úr til þess að tryggja að fá svör við spurningunum sem hann óskar 
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eftir. Höfð var opin lengd á viðtölunum þannig að viðmælendur gátu fengið sinn tíma ef 

þeir vildu ræða um efnið og til þess að láta honum ekki finnast eins og rekið væri á eftir 

honum. 
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7 Úrvinnsla gagna 

Farið var í grunnskólana þar sem viðmælendurnir stunduðu sína forritunarkennslu. 

Þannig gátu viðmælendur einnig sýnt höfundinum vinnuaðstöðu þeirra, vélbúnað og 

hvernig þeir settu upp kennsluna. Það að vera á stað sem viðmælendurnir þekktu veitti 

þeim einnig aukið öryggi frekar en að vera þar sem þeir þekktu ekki til. Notast var við 

hljóðupptökutæki til að skrá viðtölin svo að möguleiki væri á nákvæmri úrvinnslu þeirra. 

Höfundur hefur sjálfur unnið í fjögur ár sem forritunarkennari og því gat hann rætt 

við kennarana um þeirra reynslu með góðum skilningi en gætti þess að koma ekki 

sínum hugmyndum yfir á viðmælendur. 

Við úrvinnslu og greiningu gagnanna úr viðtölunum voru eftirfarandi atriði notuð 

sem flokkar: 

• Öryggi kennara við að kenna forritun 

• Verkefni og verkefnagerð 

• Starfsþróun forritunarkennara í grunnskólum 

• Tækjabúnaður sem notaður er 

• Áhugi nemenda 

7.1.1 Öryggi kennara við að kenna forritun 

Kennararnir eru allir sjálfsöryggir sem kennarar og hafa ekki áhyggjur af almennri 

kennslu, en í tengslum við forritunarkennslu sýndu sumir óöryggi. Tveir viðmælendur 

töluðu um hvernig þeir byrjuðu alltaf á því að ræða við nemendahópinn og segja þeim 

að kennararnir væru ekki forritarar og því hafi þeir ekki öll svörin. Þetta gerðu þau til 

þess að minnka strax væntingar nemenda til þekkingar þeirra í forritun. Það sem gerði 

þessa viðmælendur svona óörugga var ekki þekkingarleysi þeirra á efninu sem þeir voru 

að kenna, heldur á forritun almennt. Þannig að þegar nemendur komu með spurningar, 

sem tengdust öðru í forritun heldur en það sem verið var að kenna, þá treystu þessir 

viðmælendur sér ekki til þess að svara þeim spurningum. Algeng spurning, sem einn 

viðmælandinn fékk og hann vissi ekki svarið við, var, hvaða forritunarmál eru notuð við 

gerð tölvuleikja. Einn af viðmælendunum minntist á að hann myndi vilja fá bækling sem 

væri bara með almennum grunnupplýsingum um forritun þannig að hann gæti svarað 

nemendunum. 

7.1.2 Verkefni og verkefnagerð 

Höfundur vildi athuga verkefni sem notuð væru í forritunarkennslunni hjá kennurunum. 

Hvort að kennarar sem eru að kenna forritun í grunnskólum séu að nota verkefni sem 
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þeir hafa fengið frá Menntamálastofnun, hvort þeir séu að nota tilbúin verkefni frá 

öðrum íslenskum kennurum, hvort þeir séu að leita sér að verkefnum á netinu sem eru 

jafnvel á öðru tungumáli eða hvort þeir séu að hanna sín eigin verkefni.  

Engin viðmælendanna notaðist við verkefni frá Menntamálastofnun og hjá öllum var 

það þannig að ef verkefnið var gert af öðrum þá var það upphaflega á ensku. 

Nokkrir viðmælenda töluðu um óöryggi við að búa sjálfir til verkefni til þess að nota í 

kennslu og eru ekki vissir hvar eigi að finna góð verkefni til þess að nota.  

Flestir viðmælendur kenndu að hluta til eða allt kennsluefni sitt á Alice eða Scratch, 

ásamt því að fara í gegnum Hour of Code dagskrána, en þetta hentar mjög vel fyrir 

fyrstu skrefin í forritun. Þeir viðmælendur sem höfðu reynslu af forritun fóru síðan með 

nemendur í gegnum mjög fjölbreytt forritunarverkefni og unnu með ólík forritunarmál. 

Nemendur voru að forrita tæki, búa til vefsíður og margt fleira. Nemendur voru mjög 

áhugasamir öll árin þar sem alltaf var unnið í einhverju nýju og þekking aukin hjá 

nemendum. 

Síðan var annar viðmælandi sem byrjaði að kenna Alice í 4. bekk en þegar komið var 

á unglingasvið var áhuginn á Alice mun minni og fór kennarinn að leita nýrra verkefna. 

Notaðist hann þá við Khan Academy og Codecademy. Kennarinn var mjög ánægður 

með þessi kerfi, þar sem þau buðu bæði upp á að búa til bekki þar sem kennarinn gat 

fylgst með hvernig hverjum nemanda gengi, og verkefnin voru tilbúin á svæðinu. 

Codecademy er með fjölbreyttara námsefni í tengslum við forritunarkennslu en Khan 

Academy er með kennslumyndbönd í sinni kennslu, þannig að bæði kerfin hafa sína 

kosti. Helsti ókosturinn er að þetta er allt á ensku og nemendurnir voru í vandræðum 

með hana þó þeir teldu sig góða í ensku. Eftir að hafa prófað þessi kerfi þá var alveg 

hætt að nota Alice þar sem nemendurnir höfðu ekki lengur þolinmæði í það. 

Viðmælendur sem ekki höfðu reynslu af forritun voru óöryggir við að fara í æðri 

forritunarmál, þar sem þeirra reynsla var mest úr myndrænum forritunarmálum eins og 

Alice og Scratch. 

7.1.3 Starfsþróun forritunarkennara í grunnskólum 

Hvernig tekst kennurum að halda í við þróunina í forritunarkennslu?  Rætt var við 

kennarana um starfsþróun í tengslum við forritun.  

Hvernig viðmælendur héldu starfsþróun sinni virkri í forritun var mjög mismunandi. 

Algengt hefur verið að viðmælendurnir hafi farið á grunnnámskeið og lært þar á Alice. 

Allir sem fóru á þannig námskeið töldu samt að sú þekking væri ekki nægilega mikil. Þau 

þyrftu öll að auka þekkinguna, hvort sem það væri með fleiri námskeiðum eða eftir 
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öðrum leiðum. Skóli eins viðmælandans hafði fengið aðila til að hjálpa við að auka 

þekkinguna hjá kennurum sínum en það gekk mjög illa og sagði viðmælandinn að það 

væri mjög slæmt að þurfa að treysta svona mikið á aðra. Það gengi oft illa að fá réttu 

hjálpina og á réttum tíma.  

Annar viðmælandi skoðaði forritunarnámskeið sem sonur hans hafði farið á. Síðan 

fór hann og kynnti sér þetta sjálfur út frá þeim grunni sem þá var kominn. Ástæðan af 

hverju þessi viðmælandi varð forritunarkennarinn í viðkomandi skóla var ekki vegna 

þess að hann kunni forritun, heldur af því að enginn annar vildi taka þetta að sér. Hann 

sagði þetta vera mjög algengt og að hann þekkti fleiri sem væru í sömu sporum og 

hann. Hans helsta vandamál er að hann veit ekkert hvar hann á að leita sér að efni til að 

auka sína þekkingu og hvaða skref ættu að vera næst. Þetta gerði hann óöruggan og 

véfengdi hann hugmyndirnar sem hann var með, þó að það væru góðar hugmyndir eins 

og að nota Codecademy og Khan Academy. Algengast var þó meðal viðmælendanna að 

starfsþróun væri stunduð af þeim sjálfum með því að skoða myndbönd af Youtube.  

7.1.4 Tækjabúnaður 

Tækjabúnaðurinn sem var notaður í forritunarkennslunni var mjög fjölbreyttur og hafði 

þar aldurinn á nemendunum líka mikið að segja.  

Þeir sem kenndu  forritun fyrir yngsta stig grunnskóla, notuðu mikið spjaldtölvur til 

þess að kenna forritun. Það var vegna þess að í þeim er hægt að fá mikið af 

forritunarleikjum þar sem nemendur þurfa ekki að skrifa, heldur bara að draga skipanir 

á rétta staði. Flestir notuðu síðan almennar borð- eða fartölvur fyrir forritun fyrir mið- 

og efsta stig grunnskóla. Einn viðmælandi notaðist við Raspberry Pi tölvurnar, en þær 

eru mjög ódýrar og hentugar fyrir forritun þar sem það er allt uppsett á þeim sem þarf. 

Einungis einn viðmælandi notaðist við þjarka (e. robotics) að einhverju leyti og var það í 

valáföngunum.  

7.1.5 Áhugi nemenda fyrir forritun 

Allir viðmælendurnir töluðu um mikinn og almennan áhuga hjá nemendunum en tveir 

af þeim greindu minnkandi áhuga þegar nemendurnir verða eldri. Tengja þessir viðmæl-

endur áhugamissinn við að ekki séu nægilega fjölbreytt verkefni  

7.1.6 Samantekt 

Niðurstöður úr viðtölunum sýna að ekki skortir áhuga kennara og nemenda fyrir 

forritun. Það sem kennararnir telja helst halda aftur af sér er að þeir treysta ekki eigin 

þekkingu til að halda áfram með þróun á sinni forritunarkennslu. Að þurfa að treysta á 

aðra hefur ekki reynst þeim vel og vilja þeir fá hjálp til þess að geta séð um þetta sjálfir. 
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Út frá þessum viðtölum og atriðum sem þar komu fram var lagst í vinnu við gerð 

leiðbeiningarbæklings fyrir kennara sem hafa áhuga og eru að kenna forritun á 

grunnskólastigi. 
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8 Leiðbeiningarbæklingurinn 

Í framhaldi af greiningarvinnu og 

öflun þekkingar í fræðigreinum 

hófst vinna við gerð leiðbeiningar-

bæklingsins fyrir forritunarkennslu.  

Í bæklingnum, sem fylgir þessu 

verkefni, er farið yfir atriði sem 

viðmælendurnir í könnuninni töldu 

sig þurfa til þess að geta þróað eigin 

forritunarkennslu. 

Við gerð bæklingsins fór 

höfundur yfir niðurstöður gagna úr 

viðtölunum, las fræðigreinar um 

forritunarkennslu, nýtti sér sína eigin reynslu sem forritunarkennari í fjögur ár ásamt því 

að fara á námskeið hjá fyrirtækinu Kóder. 

Þessi bæklingur er ekki kennsluefni og ekki er ætlunin að sýna hvernig á að kenna 

forritun, heldur er þetta hugsað sem leiðbeiningar fyrir grunnskólakennara sem hafa 

áhuga á að kenna forritun eða eru nú þegar að kenna forritun. Í bæklingnum geta 

kennarar fundið dæmi um kennsluaðferðir, hugmyndir að verkefnum og þjörkum ásamt 

vinnuumhverfum. Í bæklingnum er einnig farið yfir hvernig kennarar geti aukið sína 

þekkingu. Bæði er skrifað um algeng hugtök og forritunarmál en einnig er bent á bækur, 

námskeið og Youtube-rásir sem kenna forritun.  

8.1 Hvernig forritun á að kenna 

Í bæklingnum er byrjað á því að fara yfir hvernig forritun kennarinn gæti viljað kenna. 

Forritun er mjög fjölbreytt og er notuð vegna ólíkra verkefna. Í bæklingnum eru 

skoðaðir fjórir algengir flokkar: myndræn forritun (e. visual programming), þjarkar (e. 

robotics), vefforritun og tölvuleikjagerð. Þessir flokkar eru þeir algengustu þegar kemur 

að kennslu og eru þeir útskýrðir í bæklingnum. 

Farið er yfir fyrir hvaða aldurshóp hver flokkur hentar, hvaða tækjabúnað þarf, 

hvaða forritunarmál eru notuð og hvernig verkefni er hægt að gera í hverjum flokki. 

Það getur verið erfitt að finna hvernig forritun hentar best fyrir nemendurna sem 

kennarinn er með og ef illa tekst til getur það haft neikvæð áhrif á upplifun nemenda af 

forritun. Það þarf ekki einungis að huga að hvernig forritun hentar hverju sinni, heldur 

  Mynd 1. Forsíða leiðbeiningarbæklings 
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einnig hvaða forritunarmál skal kenna. Í rannsókn frá 2011 var athugað hvaða 

forritunarmál hentuðu í kennslu fyrir þá sem eru að byrja að læra forritun. Sú rannsókn 

sýndi að nemendur næðu betur grunnhugtökunum ef þeir byrjuðu forritunarnámið í 

Python frekar en öðrum forritunarmálum (Jayal, Lauria, Tucker, & Swift, 2011).  

Í þessum kafla bæklingsins er fjallað um ýmis atriði sem kennarar geta nýtt sér til að 

ákveða áherslulínur í sinni forritunarkennslu.   

8.2 Vinnuumhverfi fyrir nemendur 

Þegar unnið er í forritun þá þarf að vinna í ritlum þar sem forritunarkóðinn er skrifaður 

og síðan er hægt að keyra hann upp og sjá virknina. Í þessum kafla er farið yfir hvaða 

vinnuumhverfi er hentugt fyrir kennarann að nýta sér fyrir sína forritunarkennslu. 

Skoðuð eru aðallega þrjú kerfi. Það er Scratch fyrir sjónrænu forritunina og svo 

Codecademy og Repl.it fyrir skrifaða forritun. 

Í yfirferðinni fyrir Scratch er bent á hvar Scratch er með vefsvæði fyrir kennara til 

þess að nálgast upplýsingar og spyrja spurninga, ásamt því að það er hlekkur í 

leiðbeiningarbæklingnum um það hvernig eigi að nota Scratch. Það eru einnig tveir 

hlekkir á tilbúin verkefni fyrir Scratch sem kennarar geta nýtt sér í sinni kennslu. 

Codecademy og Repl.it vefirnir eru því næst útskýrðir. Þar sem þeir eru hannaðir 

fyrir svipaðan hóp er farið yfir kosti og galla hvors fyrir sig. Útskýrt er hvernig 

Codecademy hentar betur fyrir kennara sem eru að stíga fyrstu skrefin í forritunar-

kennslu, þar sem þar fást tilbúin verkefni og kennsluáætlanir. Aftur á móti bíður Repl.it 

þér upp á að hanna eigin verkefni og leiðbeiningar á íslensku ásamt því að flytja inn efni 

sem aðrir kennarar hafa búið til fyrir Repl.it og gert opinber. 

Þegar búið er að fara yfir þessi þrjú kerfi þá er bent á hvar hægt sé að ná í almenna 

gjaldfrjálsa ritla fyrir forritunarvinnu. 

Tekin hafa verið saman atriði sem talið er að forritunarmál og vinnuumhverfi þurfi 

að uppfylla til þess að það henti til kennslu. Þar er lögð áhersla á að nemendur sjái 

árangur vinnu sinnar og auðvelt sé fyrir nemandann að sjá hvað hver skipun er að gera. 

Allt þarf að vera augljóst og ekki vera þannig að nemandinn skrifi bara einhverjar 

skipanir þar til rétt útkoma kemur, en enginn lærdómur sé af því hvaða tilgangi þessi 

skipun þjónaði. Tilgangurinn með forritunarkennslu ætti alltaf að vera að styðja og ýta 

undir skapandi hugsun, ásamt því að gefa nemandanum alltaf kost á því að sjá og skilja 

hvað forritið þeirra er að gera (Victor, 2012).  
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Það er gott að hafa þessi atriði í huga þegar við skoðum kennsluaðferðir fyrir 

forritun. Hönnuðir Repl.it gerðu þetta og fóru í kennslustofur til að athuga hvernig 

tölvukennarar kenndu forritun í kennslustofunum. Þar sáu þeir hvað mætti fara betur 

að þeirra mati, eins og hvernig þeim fannst kennarinn ekki geta fylgst nógu auðveldlega 

með hvernig nemendunum gekk með verkefnin. Eftir ýmsar skoðanir gáfu þeir út 

upplýsingar um kennaraumhverfi fyrir vefkerfið sitt Repl.it, en það býður kennaranum 

upp á möguleikann að búa til kennslubekki þar sem hann getur haldið utan um 

nemendur sína.  

Kennarinn getur einnig búið til forritunarverkefni þar sem hann gefur upp lýsingu á 

verkefninu og nemendur reyna að leysa það í vefkerfinu. Kennarinn getur síðan valið 

um hvort vefkerfið fari sjálfkrafa yfir verkefnið, sem getur verið þægilegt, eða farið 

sjálfur yfir verkefnin. Ef kerfið fer sjálfvirkt yfir og greinir villu í verkefninu, þá getur 

kennarinn verið búinn að setja inn skilaboð með leiðbeiningum sem nemandinn fær þá 

strax til sín. Kennarinn getur síðan séð hvernig allir nemendurnir standa sig, hvaða 

verkefni þau eru búin með og í hvaða verkefni þau hafa strandað. Önnur fyrirtæki eru 

farin að koma með viðbætur fyrir Repl.it eins og Microsoft og Moodle. Þau hafa sett inn 

virkni þannig að hægt er að opna Repl.it svæðið sitt í One Note og Moodle 

námsumhverfinu. Þetta einfaldar málin mikið fyrir nemendur sem þurfa þá ekki að fara 

á marga staði til þess að vinna og deila verkefnum. 

8.3 Að kenna tölvufimi (e. hacking) á siðferðislegan hátt 

Í bæklingnum er farið yfir hvernig hægt er að nýta sér tölvufimi til þess að kenna 

skilning á forritun. Tölvufimi byggir á því að láta forrit gera eitthvað sem hönnuðurinn 

gerði ekki ráð fyrir að forritið ætti að gera. Ýmir Vigfússon, kennari í Háskóla 

Reykavíkur, kom með gott sýnidæmi um svona notkun í Ted fyrirlestri, þó að forritun 

tengist ekki þessu dæmi beint. Þar sagði hann frá því hvernig félagi hans ákvað að prufa 

að slá eitthvað annað inn heldur en tölur í heimabankanum sínum. Það virkaði ekki. 

Síðan ákvað hann að slá inn mínus tölur og það fór í gegn. Það sem þá gerðist var að 

tekin var upphæð af aðilanum sem mínustalan var millifærð á og sett inn á banka-

reikninginn hjá honum. Þarna var bankakerfið notað á hátt sem hönnuðir gerðu ekki 

ráð fyrir að einhver myndi gera (TED, 2014).  

Þessi kennsluaðferð hefur verið umdeild þar sem sumir telja að verið sé að kenna 

nemendum hvernig þeir geti brotið af sér og að þeir hafi ekki þroskann í þessa þekkingu 

(Livermore, 2007). Nemendur eru forvitnir um þessa hugmyndafræði og eru líklegir til 

þess að kynna sér hana sama hvort þeim verði hún kennd eða ekki, en ef þeir læra hana 
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í kennslustofu í takt við siðfræði þá eru þeir líklegri til þess að nýta sér þekkinguna til 

góðs heldur en til ills (Pashel, 2006).   

Orðið hakkari var áður fyrr ekki tengt við aðferðina við að brjótast inn í tölvur. 

Hugtakið á uppruna sinn í kringum 1950 og stóð fyrir skilningi á kerfum á dýpra stigi en 

gerist vanalega og það að geta látið kerfið hegða sér á þann hátt sem ekki var gert ráð 

fyrir að það myndi gera (Gervais, 2015).  Að kenna nemendum siðferðislega tölvufimi 

virkar einnig sem fyrirbyggjandi vörn gegn innrás í tölvukerfin. Tvennt kemur þar inn: 

bæði læra nemendur hvað er rangt við það að fara inn í annarra manna tölvukerfi og 

þeir læra einnig hvernig eigi að verja sín eigin tölvukerfi. En eitt það helsta sem nú er að 

í tölvuöryggismálum er skortur á öryggisstjórum með mikla þekkingu á tölvuöryggi, en 

menntun í tölvuöryggi er hvorki nægilega mikil né góð (Woerner, 2015).  

Ronald E. Pike gerði athuganir hvernig hægt væri að lágmarka líkurnar á því að þeir 

sem hefðu áhuga á tölvufimi myndu verða „svartir hattar“ (e. black hat), en það eru 

þeir sem nýta sér tölvufimi sína til ills, og yrðu frekar „hvítir hattar“ (e. white hat), sem 

eru þeir sem nýta sér hakkaraþekkinguna til góðs. Tvær af hugmyndum hans voru þær 

að kenna þetta í skóla þar sem lagðar eru áherslur á siðferðisgildin og síðan halda 

keppnir þar sem hökkurum er hrósað fyrir hæfileika sína. Keppnirnar eru orðnar margar 

út um allan heim og haldnar af háskólum og stórum tæknifyrirtækjum og hefur þetta 

ýtt undir jákvæða umræðu í tengslum við netöryggi og hakk (Pike, 2013). 

8.4 Þjarkar (e. robotics) 

Kafli í bæklingnum er tileinkaður þjörkum og vélunum sem hægt er að nýta í kennslu. 

Farið er yfir helstu vélarnar sem eru notaðar í kennslu þegar verkefnið er skrifað. Þetta 

eru sjö vélar og er útskýrt allt það helsta í kringum þær. Skoðað er hvaða forritunarmál 

eru notuð með vélunum, hverjir eru kostirnir við þær og kostnaðinn á þeim. Það þarf 

nefnilega að skoða vel hvaða vélar á að kaupa áður en þær eru keyptar, því þær eru 

ólíkar og henta mismunandi vel við ólíkar aðstæður. 

Þjarkar (e. robotics) eru stór hluti í nútíma framleiðsluhreyfingunni (e. maker 

movement) og þegar kennsla með þjarka er framkvæmd rétt þá getur hún sameinað 

margar fræðigreinar í eina kennslugrein (Jensen, 2016). Það sem heillar mikið við 

þjarkana er hvað ungir nemendur geta strax látið vélar gera mikið, en það stjórnast 

aðallega af því að hægt er að vinna með einföld forritunarmál ásamt því að nota einnig 

flóknari. Með því að eiga kost á því að notast við einfaldari forritunarmál, eins og 

Scratch, þá geta t.d. 3. bekkjar nemendur unnið í því að láta vélmenni labba yfir löng 

svæði, blikka ljósum og jafnvel tala (Hill, 2017). 
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Kennsla í forritun í gegnum þjarka hefur ýmsa kosti eins og að auka áhuga á eðlis- og 

stærðfræði hjá nemendunum (Ucgul & Cagiltay, 2014). Í Ástralíu hafa nemendur verið 

að forrita vélmenni til þess að fara í gegnum völundarhús, en sú hugsun blandar saman 

stærðfræði, rökhugsun og forritun (Williams, Keane, Chalmers, & Boden, 2017). Einnig 

eykur það skapandi hugsun með því að gefa nemendum frelsi til að leysa sama 

verkefnið á ólíkan hátt og margar hugmyndirnar geta verið réttar (Danahy, o.fl., 2014). 

Rannsóknir hjá Eben, Christian, Ross og Emily benda á að áhugi fyrir almennu 

forritunarnámi eykst ef nemendur kynnast þjörkum og taka þátt í keppnum þar sem 

þeir forrita vélarnar sjálfir (Witherspoon, Schunn, Higashi, & Baehr, 2016).  

Logo forritunarmálið hefur verið mikið notað fyrir þetta með Lego. Þá byggja 

nemendur tæki úr Lego kubbunum og forrita síðan sérstök stjórntæki með Logo 

forritunarmálinu til þess að stjórna Lego tækinu. Þegar þetta hefur verið notað hefur 

áhuginn yfirleitt verið það mikill að það sem takmarkar vinnuna og hugmyndaflug 

nemenda er yfirleitt fjöldinn af Lego kubbunum en ekki áhuginn (Ucgul & Cagiltay, 

2014).  Nemendur geta einnig þjálfað sig í þessari tegund af forritun með RoboMind 

áður en þeir fara í að hanna Lego tækin. RoboMind er kennsluforrit þar sem nemendur 

forrita tæki til að ferðast og gera einfaldar aðgerðir. Notuð er sama 

forritunarhugmyndafræði og notuð er með Logo og Lego. 

Árið 2012 kom lítil og ódýr tölva á markaðinn sem átti eftir að valda byltingu, 

Raspberry Pi. Þessi litla tölva á stærð við kreditkort kom þá út og var hún hönnuð til 

þess að vera ódýr, lítil og auðvelt að nota hana í fjölbreytta hluti. Einn af þeim hlutum 

var notkun með þjörkum.  

Auðvelt er að tengja tölvuna við Lego tækin og láta hana stjórna hreyfingunum og 

virkni. Raspberry Pi vélarnar eru nokkrar og er dýrasta og öflugasta á $45, á meðan 

minnsta og ódýrasta er á $5. Með svona ódýrum tölvum minnkar kostnaðurinn við 

kennsluna með þjörkum mikið og hefur kennarinn þá minni áhyggjur af því hvað 

nemendurnir gera og leyfir þeim oftar að fá frjálsar hendur (Jensen, 2016).  

Rannsóknir á þessari nálgun á forritunarkennslu í gegnum þjarkana hafa sýnt fram á 

að áhugi nemenda á forritun eykst til langs tíma og getur haft áhrif á afrek þeirra í 

framtíðinni í tengslum við forritun (Pásxtor, Pap-Szigeti, & Török, 2010). 

8.5 Forritunarmál og önnur hugtök 

Viðmælendur ræddu um það í viðtölunum að þeir teldu sig ekki hafa einföldustu 

hugtökin alltaf á hreinu þar sem þeir hefðu ekki tölvufræðimenntun. Það er alltaf gott 

að geta farið á netið og rifjað upp eða leitað að útskýringunum sem þeir telja sig þurfa, 
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en eins og viðmælendurnir sögðu að þá finnst þeim það ekki alltaf auðvelt. 

Viðmælendurnir voru margir óöruggir um hvar ætti að leita að þessum upplýsingum. 

Því var settur upp kafli þar sem farið er yfir ýmis grunnhugtök í forritun og þau 

útskýrð á einfaldan hátt. Síðan eru skoðuð nokkur algeng forritunarmál og þau útskýrð. 

Með forritunarmálunum voru settir inn hlekkir á vefsíður þar sem þessi forritunarmál 

eru kennd, verkefni þeim tengdum og einnig vefsvæði sem geymir allar skipanir í 

forritunarmálinu svo hægt sé að skoða þær nánar. Með þessu getur kennari nálgast 

þær upplýsingar sem hann telur sig þurfa og æft sig í þeim forritunarmálum sem hann 

ætlar að vinna í. 

8.6 Kennsluaðferðir með forritun 

Flestir viðmælendanna höfðu ekki kynnt sér sérstakar kennsluaðferðir fyrir forritunar-

kennslu og töldu sig þar vanta hugmyndir. Eins og rannsóknir benda á, þá skipta 

kennsluaðferðir í tölvugreinum mjög miklu máli (Sarpong, Arthur, & Amoako, 2013). 

Skoðaðar eru fjórar kennsluaðferðir sem hafa verið rannsakaðar og taldar henta vel 

fyrir forritunarkennslu. Það eru lausnarleitarnám, nemandamiðuð tæknileg endur-

skoðun, leikjun (e. gamification) og kennsluaðferð sem byggir á hugmyndinni að Agile 

verkefnastjórnun. Í bæklingnum er fyrst greint frá samantekt úr fræðigreinum varðandi 

kennsluaðferðina og síðan er nánari lýsing á því hvernig kennarar geta nýtt sér 

viðkomandi kennsluaðferð. 

8.6.1 Lausnarleitarnám 

Kennsluaðferðin lausnarleitarnám byggir á umræðum og þekkingarleit þar sem unnið er 

að því að leysa raunveruleg vandamál. Nemendum er skipt upp í litla hópa og kennarinn 

fer í hlutverk verkstjóra frekar en hefðbundins kennara og hjálpar hann hópunum að 

vinna og komast að lausn frekar en að koma sinni lausn á framfæri (Þórunn Óskars-

dóttir, 2013). 

Looi Hong gerði rannsókn með lausnarleitarnámi í forritunarkennslu árið 2012. 

Fyrstu 8 vikurnar fengu nemendur hefðbundna kennslu og síðan komu 8 vikur þar sem 

nemendum var kennt með lausnarleitaraðferðinni. Nemendum var skipt í fjögurra til 

fimm manna hópa þar sem hver nemandi fékk ákveðið ábyrgðarhlutverk sem kennarinn 

útdeildi. Hlutverkaskiptingin tryggir að nemendur koma sér í sérfræðingshlutverk og 

þurfa að miðla sinni vinnu og þekkingu til annarra í hópnum. Ábyrgðin dreifist en lendir 

ekki öll á einum í hópnum og hver nemandi getur unnið í sínu verkefni án þess að þurfa 

að hafa áhyggjur af verkefnum annarra í hópnum. 
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Áður en byrjað var að kenna nemendum með þessari kennsluaðferð var gerð 

tvíþætt könnun. Nemendur voru beðnir að svara spurningum og taka próf. Síðan þegar 

búið var að kenna í 7 vikur með þessari kennsluaðferð svöruðu nemendur sömu 

spurningum og tóku nýtt próf. Um 90% nemenda töldu sig hafa gagn af lausnarleitar-

aðferðinni og prófin virðast styðja það. Í fyrra prófinu féllu 41.5% nemendanna og 

aðeins 9 nemendur voru með yfir 80% rétt, en í seinna prófinu féll enginn og 21 

nemandi var með yfir 80% rétt (Cheong, 2013).  

Demetria Ennis gerði rannsókn árið 1994 á því hvort tengsl væru á milli forritunar-

kennslu og aukningar á hæfni til þess að nýta sér lausnarleitaraðferðir. Þó ekkert benti 

til þess að þessi hæfni myndi aukast hjá nemendum sem fengu forritunarkennslu, þá 

hjálpaði kennsla í forritun með lausnarleitarkennsluaðferðum nemendum að greina 

verkefni og upplýsingar betur. Nemendurnir hönnuðu auk þess frumlegri og 

fjölbreyttari verkefni, sem hentuðu betur fyrir vandamálið sem átti að leysa, heldur en 

þeir sem ekki fengu forritunarkennslu (Ennis, 1994 ).  

8.6.2 Nemandamiðuð tæknileg endurskoðun 

Hongxing og Xiaohong settu upp kennsluaðferð fyrir forritun sem þau nefndu 

nemandamiðaða tæknilega endurskoðun (e. learner-centered technical review). 

Með þessari aðferð er hugsunin sú, að þegar búið er að vinna verkefni, kynni 

hönnuðurinn verkefnið og aðrir nemendur meta og dæma það. Þetta kerfi er talið koma 

með ýmsa kosti inn í menntun nemenda. Í fyrsta lagi læra þeir nemendur sem taka þátt 

í að meta verkefnið af því, þó að þeim sjálfum hafi ekki gengið vel með verkefnið þá sjá 

þau verkefnið hjá öðrum og læra af því. Þarna er hægt að sjá hvernig aðrir setja upp 

forritunarkóðana og hvað er almennt talin góð vinnubrögð. Í öðru lagi þjálfar þetta 

gagnrýna hugsun og að vera sjálfur móttækilegur og opinn fyrir gagnrýni. Í þriðja lagi 

ýtir þetta við þeim að reyna sitt allra besta þar sem þau munu kynna verkefnið fyrir 

öðrum nemendum en ekki bara fyrir kennaranum.  

Hongxing og Xiaohong vissu að ekki væri hægt að gera sömu kröfur til allra 

nemenda með þessari aðferð og komu þess vegna með fjögurra þrepa skiptingu eftir 

getustigi nemenda (Lu & Wang, 2006). 

Kennarinn þarf að meta hvaða stig á að nota en þessi aðferð er hugsuð alveg frá 

yngstu grunnskólanemendum til útskriftarhóps á háskólastigi. Þannig að öll stigin passa 

ekki endilega inn í eitt og sama skólastigið. 
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• Á fyrsta stigi er ekki gert ráð fyrir að allir nemendur kynni efnið sitt. Kennarinn 

velur öfluga nemendur ásamt þeim nemendum sem bjóða sig fram. Svona kemst 

hópur smám saman inn í þetta vinnufyrirkomulag og þeir sem fylgjast vel með 

læra hvernig þeir, sem kunna betur á efnið, leysa verkefnið og setja inn 

forritunarkóðana. Það skal ekki gera ráð fyrir að nemendur verði virkir þegar 

dæma á verkefnin, þar sem þeir hafa ekki reynslu af því. Þess vegna skal 

kennarinn vera leiðandi í þeim hluta á þessu stigi. 

• Á öðru stiginu þurfa allir nemendur að kynna verkefnin sín og kennarinn ætti að 

gera meiri kröfur á þátttöku nemenda í að dæma verkefnin. Kennarinn á ennþá 

að vera leiðandi, hann ætti að hvetja nemendur til að taka meiri þátt og ýta undir 

samræður á milli nemenda sem eru að kynna og nemenda sem eru að dæma. 

• Á þriðja stiginu ættu nemendur að vera orðnir yfirdómarar og kennarinn minnkar 

vægi sitt þar þó hann stjórni ennþá. Nemendur ættu að vera komnir með það 

mikla reynslu í að dæma, að kennarinn ætti að geta haldið sig að mestu til hliðar. 

• Á fjórða stiginu er farið að vinna með mjög stór verkefni. Hér ætti að opna 

dómarahlutverkið fyrir hvern þann sem vill endurskoða vinnu hjá nemendum 

sem eru að kynna verkefni.  

 

Þessa kennsluaðferð er bæði hægt að nota fyrir einstaklingsverkefni og hópa. 

Athuganir hafa sýnt að nemendur eru mjög ánægðir með hana og telja að tíminn sem 

fer í að dæma verkefnin sé þess virði. Nemendur skipulögðu sig betur og lögðu meiri 

vinnu í verkefnin fyrir kynningarnar (Wang, 2010). 

8.6.3 Leikjun  (e. gamification) 

Leikjun (e. gamification) er kennsluaðferð sem byggir á því að nemendur auki þekkingu 

sína með hugmyndafræði tölvuleikja. Þetta er hægt með því að nota tölvuleiki sem 

kennslugagn, sem búið er að hanna eða kennarar geta sett upp eigin verkefni með 

hugmyndafræði tölvuleikja. Kennarinn getur þá sett upp verkefnin sem leik og þegar 

ákveðnum stigum er náð fær nemandinn verðlaun sem gætu haft áhrif á leikinn. 

Kennari sem ákveður að nota þessa aðferð og hanna eigin verkefni þarf að setja sér skýr 

markmið í byrjun um tilganginn sem verkefnið á að skila af sér. Það getur verið auðvelt 

að gleyma sér í að hanna verkefnið og gera það skemmtilegt og á sama tíma gleyma 

fræðslugildinu sem þá tapast (Kim, 2015). 

Þessi aðferð hefur verið notuð með góðum árangri í tengslum við forritun og 

líklegast er stærsta dæmið Codecademy. Codecademy er fyrirtæki sem heldur úti 

vefsíðu fyrir forritunarkennslu á mörgum forritunarmálum og verður vefsíðan 

vinnuumhverfi notandans. Hver sem er getur tengst við þessa vefsíðu og notað hana til 
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þess að auka þekkingu sína. Margir skólar eru farnir að nýta sér Codecademy og býður 

vefsíðan upp á kennaraaðgang þar sem kennarinn getur búið til kennslubekki til að 

halda utan um nemendur sína og árangurinn hjá þeim. Því hentar vefsíðan mjög vel 

sem vinnuumhverfi í forritunarkennslu. 

Leikjun (e. gamification) aðferðin kemur þannig fram hjá Codecademy, að þegar 

notandinn klárar verkefni fær hann ákveðinn fjölda stiga. Þegar hann hefur náð 

ákveðnum áföngum, hvort sem það er með fjölda heildarstiga eða klárað ákveðið 

verkefni, þá fær hann merki (e. badges). Þessi merki eru eins og verðlaunagripir og geta 

notendur séð merkin hjá öðrum notendum og borið saman við sín merki (Kim, 2015).  

Oft er forritun kennd í gegnum sérstaka leiki svo sem Codingame sem er á netinu og 

Cargo-Bot fyrir snjalltækin. Að kenna forritun með leikjum getur vakið mikinn áhuga og 

keppnisskap hjá nemendum með hvatningakerfi (Huang & Soman, 2013). Sá leikur sem 

mikið er notaður í þessari aðferð er Minecraft. Hann hefur verið notaður í mörgum 

kennslugreinum og þar á meðal í forritun. Minecraft flokkast sem sandkassaleikur (e. 

sandbox). Það þýðir að notandinn fær ekki ákveðið ferli til að fylgja, heldur ræður 

sjálfur hvað hann gerir. Hægt er að byggja það sem notandanum dettur í hug og hefur 

þolinmæði í og ferðast um og skoða landsvæðin ásamt því að berjast við óvætti. 

Við fyrstu skoðun er lítið sem bendir til þess að leikurinn sé hugsaður sem 

kennslugagn, enda var hann ekki hannaður með það í huga. Hægt er að nota venjulegu 

útgáfuna af Minecraft til að breyta með forritunarkóðum og gaf Craig Richardson út 

kennslubók sem kennir Python forritunarmálið í gegnum Minecraft. Einnig er hægt að 

nota viðbætur á Minecraft leikinn sjálfan, eins og Computer Craft Edu. Sú viðbót bætir 

inn í leikinn hlutum sem þeir kalla „skjaldbökur“. Þessar skjaldbökur geta notendur 

forritað til þess að gera það sem þeir vilja. Þessi viðbót er sérhönnuð sem kennslugagn 

og hentar mjög vel fyrir þá sem ekki hafa reynslu úr forritun. Nemendur, sem læra 

forritun í gegnum þessa viðbót, sjá strax hvað forritunarkóðinn þeirra er að gera og hafa 

frelsi til að gera það sem þeim dettur í hug (Nebal, Schneider, & Rey, 2015). 

Aðrir vilja samt benda á að þessi aðferð virkar ekki alltaf. Í tengslum við þessa 

aðferð eru oft notaðir leikir sem eru með of mikið af truflunum og draga athygli 

nemenda frá lærdómnum. Einnig ef veitt eru merki fyrir litla vinnu, þá dregur það úr 

vægi merkjanna í huga nemenda og þau hætta að vera eftirsóknarverð (Ferriman, 

2014). 
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8.6.4 Kennsluaðferð sem byggir á Agile verkefnastjórnun 

Framleiðsluferli Agile hugbúnaðar var hannað í kringum 1990 af hópi sérfræðinga. 

Ástæðan var sú að ferlið á þróun hugbúnaðar var talin orðin flókið og hægvirkt (Perera 

& Fernando, 2007). Agile kom fram og átti að vera lipurt ferli sem myndi virkja alla sem 

koma nálægt ferlinu og gerði mikið úr paraforritun. Þá vinna tveir einstaklingar saman, 

annar forritar en hinn veltir verkinu meira fyrir sér og gefur sér tíma til að ákveða hvort 

að það séu betri aðferðir til heldur en þeir eru að nýta sér (Maurer & Martel, 2002). 

Þetta framleiðsluferli hefur verið nýtt sem kennsluaðferð í forritunarkennslu og hafa 

ýmsir kostir komið fram eins og jafningjakennsla og jafningjamat hefur gengið mun 

betur (Gatfield, 1999).  Isong (2014) taldi það ganga illa að kenna grunnáfangana í 

forritun og kom með útgáfu af kennsluaðferð sem nýtti sér Agile sem ætti að henta vel í 

forritunarkennslu. Áður en þessi aðferð væri tekin í notkun taldi hann upp nokkur atriði 

sem yrðu að vera uppfyllt. 

• Tölvurnar eiga að vera með plássi fyrir tvo einstaklinga til að vinna við. 

• Forritunarkennslan á að fara fram í almennum kennslustofum en ekki sér 

tölvustofum. 

• Fyrirlestra og verkefni á að afhenda nemendum áður en kennslutíminn hefst 

þannig að þeir hafi haft tíma til að kynna sér efnið. 

• Kennarinn þarf að vera tilbúin til þess að vinna minna upp við skólatöfluna 

og meira við tölvurnar hjá nemendunum. 

• Forritunarkennslutímar eiga að vera langir 

 

Þegar þessi atriði eru uppfyllt eru fjögur atriði yfir hvernig kennslan ætti að vera. 

• Það skal forrita allt í paravinnu 

• Nemendur eiga frekar að forrita heldur en að hlusta á kennarann í 

aðgerðalausri hlustun 

• Kennarinn þarf að vera virkur í verkefnum nemenda og vinna stöðugt í þeim 

með þeim 

• Kennslan þarf að vera sveigjanleg og kennarinn tilbúinn að breyta áætlun ef 

efni þarf minni eða meiri kennslutíma heldur en áætlað var 

Með þessum atriðum setur Isong upp sína kennsluaðferð og er farið nánar í hana í 

leiðbeiningarbæklingnum. 
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8.7 Fróðleikur um forritunarmál vinsælustu vefsíðanna 

Það kemur inn einn fróðleikskafli fyrir kennara. Hugmyndin að þessum kafla kom frá 

einum viðmælandana sem 

sagðist ekki hafa hugmynd um 

hvaða forritunarmál væru notuð 

hjá Youtube. Því var settur upp 

kafli þar sem sett er fram hvaða 

forritunarmál stærstu 

vefsíðurnar á netinu nota, bæði 

fyrir framenda og bakenda. 

Þetta er til þess að gefa 

kennurum smá fróðleik sem þeir geta sagt nemendum frá, svarað spurningum um þetta 

efni eða jafnvel til að hjálpa þeim að ákveða hvaða forritunarmál þeir vilja kenna. 

8.8 Forritunarkennsla á netinu 

Aðalatriðið með leiðbeiningarbæklingnum er að kennarar geti sjálfir séð um sína endur- 

og símenntun í forritun. Því betri þekkingu sem kennararnir hafa á efninu sem þeir 

kenna, því meira sjálfstraust hafa þeir, þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á beina 

tengingu milli starfsánægju, sjálfstrausts og gæði vinnunnar hjá kennurum (Sharma & 

Manani, 2012). Fleiri rannsóknir hafa einnig sýnt að þjálfun efli starfsánægjuna og auki 

einnig samvinnu kennara (Reeves, 2009). Þetta segir okkur að það skiptir miklu máli að 

aðstoða kennara að stunda sína símenntun. Því var farið í að finna fyrir þá kennsluefni 

sem er talið gott og aðgengilegt. 

Í þessum kafla er farið fyrst yfir tíu kennslumyndbandsrásir hjá vefsíðunni Youtube. 

Þar er bent á tíu rásir sem hafa verið lengi í gangi og útskýrt hvað sé að finna á þeim. 

Reynt er að benda á hvaða áherslur hver rás er með og fylgir með hlekkur á rásirnar. 

Þegar búið er að fara yfir þessar kennslumyndbandsrásir eru skoðuð netnámskeið. 

Bent er á tvö svæði þar sem gott er fyrir kennara að nálgast netnámskeið í forritun. 

Fyrst er rætt um Khan Academy og síðan Coursera. Coursera er sérstakt að því leyti að 

þar eru Mooc námskeið, en þau eru útskýrð nánar í kafla 4.5. Það er ekki hægt að ganga 

að því sem gefnu hvað er verið að kenna þar í hvert skipti en einnig koma oft ný, 

fjölbreytt og spennandi námskeið fyrir kennara. 

 Mynd 2. Sjö vinsælustu vefsíðurnar og forritunarmál þeirra 
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8.9 Tækja- og vélbúnaður 

Að lokum kemur kafli þar sem aðeins er fjallað um tækjabúnað sem þarf fyrir forritun. 

Ekki er rætt um spjaldtölvur eða borð- og fartölvur, heldur er rætt um Raspberry Pi og 

micro:bit vélarnar. Þar sem flestir þekkja til hinna tölvanna var ekki talið þurfa að ræða 

sérstaklega um þær, en í viðtölunum kom fram að viðmælendur þekktu yfirleitt ekki til 

Raspberry Pi, micro:bit eða annarra smátölva, eins og t.d. Kano. Því var ákveðið að setja 

inn smá kafla um þessar tölvur og rætt um kosti þeirra og hverju búast megi við af 

þeim. Einnig er rætt sérstaklega um Kano tölvuna. Kano kemur ósamsett í boxi, sem 

nemendur geta nýtt sér til að setja sjálfir saman og nýta hana síðan í sínum verkefnum. 

Ýmis kennslufyrirtæki eru farin að nýta sér þessar tölvur þar sem þær eru hentugar og 

ódýrar fyrir forritunarkennslu. 
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9 Lokaorð 

Forritun er sífellt að verða mikilvægari í nútímasamfélagi og ein besta leiðin til þess að 

koma þekkingu á henni til sem flestra, óháð kyni og fjárhagsstöðu, er í gegnum 

menntastofnanir eins og grunnskólana. Ýmsar þjóðir hafa þess vegna tekið upp á því að 

innleiða forritunarkennslu í námskrá grunnskólana á öllum aldursstigum og þar hafa 

Bretar farið einna lengst. Á Íslandi er forritun léttvæg í aðalnámskrá en margir skólar 

hafa tekið sig til og sjálfir bætt henni meira inn í sína kennslu. 

Kennarar, sem kenna forritun, eru almennt áhugasamir og telja námsgreinina 

skemmtilega. Þeir tala allir um hvað nemendurnir séu jákvæðir og fullir áhuga, en þeir 

telja sjálfa sig þurfa frekari aðstoð til að fylgjast með þróuninni. Flestir forritunar-

kennararnir, sem tekin voru viðtöl við, eru ekki með tölvufræðimenntun heldur 

grunnskólakennaramenntun og því vantar þá oft ákveðinn grunn.  Áður en þeir hófu 

forritunarkennslu fóru flestir á námskeið hjá fyrirtækjum sem bjóða uppá námskeið 

fyrir kennara sem vilja kenna forritun. Þrátt fyrir að hafa farið á þessi námskeið telja 

þeir sig oft í vandræðum með að fylgjast með þróuninni, þeim vanti ákveðinn grunn og 

því æskilegt að hafa aðgang að aðstoð eða stuðningi til þess að stunda símenntun á 

þessu sviði. Þeir vilja sjálfir geta séð um sína endur- og símenntun en telja sig þurfa 

aðstoð eða handhægar leiðbeiningar sem bendir þeim í hvaða átt þeir eigi að fara.  

Með þessu verkefni er gefinn út bæklingur sem er ætlað að auðvelda kennurum að 

efla sína starfsþróun á sviði forritunarkennslu. Komið er með ábendingar um hvað 

kennarar geti gert til þess að bæta eigin þekkingu, að hverju þeir eiga að leita og dæmi 

um hvar.  

Það er von höfundar að þetta geti auðveldað forritunarkennurum vinnuna og val 

þeirra við frekari starfsþróun.   
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Viðauki A: Spurningar sem sendar voru á skólastjóra 

1: „Er einhver forritunarkennsla í skólanum?“  

2.A: „Ef nei, hafið þið hug á að gera það í framtíðinni?“ 

 2.B: „Ef já, er kennari hjá ykkur sem ég get rætt við nánar um þetta efni?“ 



 

51 

Viðauki B: Viðtalsrammi 

• Málaflokkar 

 

• Hversu mikið kennt 

a. Hvaða bekkir 

b. Fast eða val? 

 

• Forritun í námsskrá 

a. Kemur á óvart hvernig það er minnst á forritun í námsskrá? 

i. Lítið? Mikið? Annað? 

b. Hefur það áhrif á hversu mikið/lítið forritun er kennd? 

• Tækjabúnaður 

a. Borðtölvur? 

b. Fartölvur? 

c. Raspberry Pi? 

d. Robotics? 

e. Lego? 

f. Annað? 

• Hugbúnaður 

a. Scratch? 

b. Codecademy? 

c. Code.org? 

d. Ritlar fyrir forritunarmál? 

• Áhugi nemenda 

a. Yngri nemendur? 

b. Eldri nemendur? 

c. Kynjaskiptur áhugi? 

• Verkefnin 

a. Búin til sjálf? 

b. Fengin af netinu? 

c. Fjölbreytileiki? 
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 

2017 

Upplýst samþykki viðmælanda og rannsakanda vegna rannsóknar á kennsluaðferðum í 

forritunarkennslu á Íslandi 

• Markmið rannsóknar er að fá innsýn í starf forritunarkennara. Leitast verður eftir 

upplýsingum um hvernig forritunarkennsla fer fram í grunnskólum á Íslandi. Markmið 

viðtalanna er að dýpka skilning rannsakanda þeirri aðferða fræði sem kennarar beita 

núna fyrir í forritunarkennslu í grunnskólum. 

• Rannsóknin byggist á eigindlegum hálfopnum viðtölum við kennara sem kenna forritun 

á Íslandi 

• Viðmælanda er frjálst að neita að svara spurningum. 

• Viðmælenda hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 

hans er fólgin. 

• Viðmælandi gefur rannsakanda leyfi til að nýta öll rannsóknargögn. 

• Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd 

 

 

 

 

 

Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 

___________________________________________________________ 

Viðmælandi 

 

 

___________________________________________________________ 

Rannsakandi 

 


