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Formáli 

Þegar kom að því að skrifa lokaverkefni til M.Ed. gráðu á haustönn 2017 komu nokkrar 

hugmyndir upp hvaða efni skyldi verða fyrir valinu. Í gegnum nám mitt í 

grunnskólakennarafræðum hef ég setið mörg námskeið um kennslufræði, skapandi 

kennsluhætti og fjölbreyttan nemendahóp. Síðan þá hef ég haft brennandi áhuga á 

námsgögnum og notkun þeirra í kennslustofunni. Þessi áhugi minn varð kveikjan að því 

að útbúa kennsluleiðbeiningar. Ábyrg notkun á samfélagsmiðlum hefur einnig átt hug 

minn og hjarta eftir að ég hóf að starfa með nemendum á miðstigi grunnskóla og því varð 

fyrir valinu að búa til kennsluleiðbeiningar um stafræna borgaravitund.  

Sérstakar þakkir vil ég færa leiðbeinendum mínum þeim Lilju M. Jónsdóttur og Svövu 

Pétursdóttur, sem báðar eru lektorar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fyrir góðan 

stuðning í gegnum verkefnið, hugmyndir, gagnlegar athugasemdir og leiðsögn í gegnum 

verkefnavinnuna. Ég þakka sambýlismanni mínum Höskuldi Elefsen fyrir að alla 

hvatninguna og stuðninginn meðan á skrifunum stóð. Dóttir mín Sóley Pála Elefsen á hrós 

skilið fyrir að sýna móðir sinni þolinmæði, sérstaklega á lokametrunum. Móðir mín og 

faðir fá miklar þakkir fyrir alla hjálpina og stuðninginn. Margrét Ósk Marinósdóttir fær 

þakkir fyrir að veita mér félagsskap í gegnum skrif þessarar ritgerðar, stuðning og 

hjálpsemi. Einnig vil ég þakka öllum þeim sem hafa lagt mér lið með einum eða öðrum 

hætti.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur). Ég vísa til alls efnis 

sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en 

ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 28.maí 2018.  

Edda Rut Þorvaldsdóttir 
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Ágrip 

Verkefnið „Ég á lítinn skrítinn skugga -Kennsluleiðbeiningar með verkefnum um  stafræna 

borgaravitund” var fólgið í því að semja kennsluleiðbeiningar fyrir kennara sem þeir geta 

nýtt til að kenna nemendum sínum á miðstigi grunnskólans ábyrga notkun á 

samfélagsmiðlum. Markmiðið með verkefnunum er að hjálpa nemendum að vera ábyrgir 

inni á samfélagsmiðlum, gera þeim grein fyrir hættunum sem geta fylgt því að verja of 

löngum tíma inni á slíkum miðlum daglega og að setja sér mörk. Eins er mikilvægt að 

hjálpa nemendum að nýta krafta samfélagsmiðla og styrkja þá með menntun og hæfni til 

að taka þátt í stafrænu samfélagi. Markmiðið með kennsluleiðbeiningunum er að gera 

kennurum kleift að vinna verkefnin með nemendum sínum, gera nemendur ábyrgari fyrir 

eigin gjörðum á samfélagsmiðlum og að þeir geri sér grein fyrir því að þar sé ekki allt sem 

sýnist, sem og að þeir átti sig á að sú glansmynd sem slíkir miðlar geta gefið af lífi fólks 

eigi sér stundum litla stoð í raunveruleikanum. Verkefninu fylgir fræðileg greinargerð þar 

sem gerð er grein fyrir þýðingu verkefnisins, bakgrunni þess og hugmyndafræði. 

Greinargerðin fjallar um stafræna borgaravitund, rannsóknir á snjalltækjanotkun 

ungmenna, forvarnir, námskenningar og gerð og notkun kennsluleiðbeininga ásamt því 

hvernig þær tengjast aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni, hæfniviðmiðum, kennsluháttum 

og kennsluaðferðum. 

Kennsluleiðbeiningunum fylgja 13 verkefni sem voru unnin út frá níu þáttum 

stafrænnar borgaravitundar sem Ribble og Bailey (2007) hafa greint sem, aðgengi, 

verslun, samskipti, læsi, siðferði, lög og reglur, réttindi og ábyrgð, heilsu og velferð og 

öryggi. Viðfangsefnin eru þess eðlis að fjölbreyttar kennsluaðferðir henta vel en mest er 

notast við ýmsar umræðuaðferðir, leitaraðferðir og þrautalausnir. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru birtar með opnu höfundaleyfi og ættu að nýtast við kennslu 

um stafræna borgaravitund og um leið að þjálfa nemendur í að vera ábyrgir notendur í 

stafrænum heimi. 
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Abstract 

The project I have a Strange Little Shadow - Teacher’s Guide with Assignments on Digital 

Citizenship revolves around teaching instructions focusing on responsible engagement 

with social media, which compulsory school teachers can use with their students in the 

middle grades. The project’s aim is to help students become more responsible on social 

media platforms, present them with the risks entailed in prolonged daily use of social 

media and teach them to set limitations. It is likewise important to help students 

familiarise themselves with the power of social media and strengthen their knowledge 

and competencies with regard to their participation in the digital society. Another goal 

of the instructions is to offer teachers the opportunity to work on the assignments with 

their students, which helps them gain a stronger sense of responsibility for their own 

actions on social media. In addition, the aim is to make students aware of the fact that 

appearances are deceptive online, and that the positive images of people’s lives 

facilitated by such media are in some cases not based on fact. The project is accompanied 

by a theoretical exposition that presents the project’s significance, its background and 

ideology. The exposition focuses on digital citizenship, studies on children’s use of 

smartphones, preventative measures, educational theories, along with the making and 

use of the teacher’s guides and their connection to the national curriculum, life skills, 

learning outcomes, and teaching methods.  

The teacher’s guides come with 13 assignments based on the nine elements of digital 

citizenship, defined by Ribble and Bailey (2007) as access, commerce, communication, 

literacy, etiquette, law, rights and responsibilities, health and wellness, and security. The 

teacher’s guides are designed to be as accessible as possible for teachers as well as 

showing the ways in which to organise diverse teaching on digital citizenship and 

simultaneously train students’ sense of responsibility in a digital world.  
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1. Inngangur  

Í grunnskólum Íslands er fjölbreyttur hópur nemenda með mismunandi þarfir. Kennarar 

þurfa sífellt að koma til móts við þennan fjölbreytta hóp bæði í leik og starfi. Í öllu 

skólastarfi skiptir námsefni máli og er því í mörg horn að líta þegar það er valið. Í því 

stafræna samfélagi sem við búum í í dag er að mörgu að hyggja. Í verkefninu Ég á lítinn 

skrítinn skugga -Kennsluleiðbeiningar með verkefnum um stafræna borgaravitund er 

unnið út frá níu þáttum stafrænnar borgaravitundar samkvæmt þeim Ribble og Bailey 

(2007), sem eru aðgengi, verslun, samskipti, læsi, siðferði, lög og reglur, réttindi og 

ábyrgð, heilsa og velferð og öryggi.  

1.1 Val á viðfangsefni  

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði í starfi mínu sem leiðbeinandi á miðstigi í 

grunnskóla þar sem ég fann vel fyrir og sá hversu stóran sess samfélagsmiðlar skipa í 

daglegu lífi barna. Nemendur eru misvel upplýstir um þær hættur sem notkun slíkra 

miðla getur haft í för með sér. Mér fannst því kjörið tækifæri að útbúa 

kennsluleiðbeiningar með verkefnum sem kennarar geta nýtt í kennslu fyrir nemendur á 

miðstigi með það að leiðarljósi að gera þennan hóp ábyrgari og upplýstari notendur inni 

á samfélagsmiðlum. Eftir því sem ég kemst næst hefur lítið verið búið til af kennsluefni 

um stafræna borgaravitund hér á Íslandi og því fannst mér kjörið tækifæri að gera það í 

þessu verkefni.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmiðið með verkefninu er að útbúa kennsluleiðbeiningar fyrir kennara sem kenna á 

miðstigi í grunnskóla með verkefnum sem þeir geta nýtt til að hjálpa nemendum að vera 

ábyrgir stafrænir borgarar. Einnig eiga kennsluleiðbeiningarnar að hjálpa kennurum að 

kenna nemendum að vera ábyrgir inni á samfélagsmiðlum, gera þeim grein fyrir 

hættunum sem geta fylgt því að verja of löngum tíma inni á slíkum miðlum daglega og að 

hjálpa þeim að setja sér mörk. Enn fremur er markmiðið með verkefnunum í 

kennsluleiðbeiningunum að gera nemendur ábyrgari fyrir eigin gjörðum á 

samfélagsmiðlum. Rannsóknarspurningin sem ég leita svara við í meistaraverkefninu 

mínu er eftirfarandi: Hvaða kennsluaðferðir eru hentugar til að kenna börnum á miðstigi 

í grunnskóla um stafræna borgaravitund og ábyrga notkun á samfélagsmiðlum? 
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Meistaraverkefninu fylgir fræðileg greinagerð þar sem gerð er grein fyrir þýðingu þess, 

bakgrunni og hugmyndafræði. Greinagerðin fjallar um stafræna borgaravitund, 

rannsóknir á stafrænni notkun barna og ungmenna, forvarnir og hvernig námskenningar 

tengjast viðfangsefninu. Enn fremur er gerð grein fyrir gerð og notkun 

kennsluleiðbeininga ásamt því að fjallað er um hvernig þær tengjast aðalnámskrá 

grunnskóla, lífsleikni, hæfniviðmiðum aðalnámskrá, kennsluháttum og kennslu-

aðferðum.  
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2. Stafræn borgaravitund 

Vitundavakning hefur orðið um stafræna borgaravitund á síðastliðnum árum og er fólk 

farið að velta meira en áður fyrir sér hvort og þá hvaða áhrif aukin tölvunotkun getur haft 

á börn og unglinga. Í þessum kafla verður fjallað um stafræna borgaravitund, rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á áhrifum snjalltækjanotkunar svo sem á umfangi hennar, 

jákvæðum og neikvæðum áhrifum, hegðun og líðan barna og síðast verður fjallað um 

þær forvarnir sem í boði eru og þykja æskilegar.  

Netheimar nútímasamfélagsins geyma hafsjó af upplýsingum og tengja fólk saman í 

ýmiss konar tilgangi. Tengingarnar sem nemandinn er með geta verið við vini, ættingja, 

kennara, aðra nemendur og jafnvel fólk sem hann hefur aldrei talað við. Netheimarnir 

eru ekki á förum og samfélagið er ávallt að búa til nýjar leiðir og nýjar tengingar milli fólks 

en með tækninni getum við miðlað þekkingu okkar yfir til næstu kynslóða (Dron og 

Anderson, 2014). Tæknin hefur breytt því hvernig við hugsum um samfélög og samfélög 

hafa breytt því hvernig við hugsum um tæknina (Wenger, White og Smith, 2009). 

Félagsfræðingurinn Thomas Humphrey Marshall var fyrstur manna til að skilgreina 

hugtakið borgaravitund (e. citizenship). Skilgreining hans á hugtakinu er að hver 

einstaklingur hafi réttarstöðu í samfélagi en þeirri stöðu fylgi réttindi og skyldur gagnvart 

öðrum borgurum svo sem borgaraleg-, stjórnmálaleg- og félagsleg réttindi. Einstaklingar 

þurfi að sinna sínum skyldum til samfélagsins en um leið geti þeir hagnast á því sem aðrir 

gera, þeir þurfi að fara eftir tilsettum lögum og brjóti þeir lögin sé þeim refsað. Eftir því 

sem tæknin verði meiri breytast samskipti innan samfélagsins og auðveldara verður fyrir 

fólk að tengjast með auðveldari samskiptaleiðum (Mossberger, Tolbert og McNeal, 

2008). 

Ribble og Bailey (2007) segja að stafrænn borgari sé hver sá einstaklingur sem tekur 

þátt í samfélagi  í gegnum upplýsingatækni til dæmis með notkun tölvu, snjallsíma eða 

annarra stafrænna tækja. Með þátttöku í samfélögum í gegnum upplýsingatækni getur 

til dæmis verið  átt við bloggskrif, þátttöku í félagsstarfi, notkun samfélagsmiðla, þátttöku 

í pólitísku starfi sem og þátttöku í öðrum rafrænum samskiptum. Einnig getur verið átt 

við að um leið og einstaklingur versli á netinu, taki þátt í netsamfélagi á einhvern hátt, 

noti tölvupóst eða taki myndir og setji á netið sé hann orðinn stafrænn borgari. Ohler 

(2011) skilgreinir stafræna borgaravitund sem hæfni einstaklinga til að eiga samskipti og 

taka þátt í samskiptum á netinu.  

Í dag eru börn orðin stafrænir borgarar á unga aldri. Ribble og Bailey (2007) benda á 

að ýmsar hættur geti fylgt netnotkun og því er mikilvægt að notendur séu læsir á 
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upplýsingar og séu meðvitaðir að gæta sín við samskipti sem fara þar fram, gæti öryggis 

og heilsu og sýni sjálfum sér og öðrum nærgætni og virðingu. Til að ná stafrænni 

borgaravitund þurfa einstaklingar að getað notað netið á ábyrgan hátt sem og að þekkja 

réttindi sín og skyldur. Weber og Mitchell (2008) halda því fram að börn og ungmenni nú 

til dags eyði miklum tíma á dag inni á samfélagsmiðlum og mætti í raun segja að þau séu 

borgarar í tveimur samfélögum, það er að segja samfélagi inni í hinum stafræna netheimi 

og samfélaginu utan hans. Ekki má gleyma því að ungmenni lesa enn bækur, stunda 

íþróttir, hjóla, fara í ferðalög og út í leiki þó svo að tæknin sé til staðar og þau nýti sér 

hana í auknum mæli. Krueger (2017) segir að í stað þess að einblína á að vara ungt fólk 

við hættum á netinu og draga úr virkni þeirra á þeim vettvangi eru einstaklingar að átta 

sig á mikilvægi þess að hjálpa nemendum að nýta krafta samfélagsmiðla til að vinna að 

félagslegu réttlæti og þeirra eigin hagsmunum. Evrópuráðið (e. Council of Europe, 2017) 

hefur efnt til aðgerða varðandi stafræna notkun barna á síðustu áratugum. Aðgerðirnar 

hafa einkum miðað að því að tryggja öryggi barna og vernda þau fremur en að styrkja 

með aukinni menntun eða hæfni til að taka virkan þátt í stafrænu samfélagi. Í dag er 

áherslan á að börn taki þátt í samfélögum á netinu á öruggan, áhrifaríkan og gagnrýninn 

hátt sem og að gera þau ábyrg á eigin notkun. Markmið margra Evrópuríkja í dag er að 

endurskoða ýmsar áherslur menntunar og stuðla þannig að því að gera öllum börnum 

kleift að öðlast þá hæfni sem þau þurfa til að verða ábyrgir stafrænir borgarar og taka 

virkan og ábyrgan þátt í lýðræðislegu samfélagi hvort sem það er inni á netinu eða utan 

þess.  

Ribble og Bailey (2007) skipta stafrænni borgaravitund upp í níu þætti. Í þessu 

verkefni er gengið út frá öllum þeim níu þáttum sem þeir nefna, hér á eftir er farið í alla 

níu þættina ásamt því hvernig þeir tengjast verkefninu. 

• Stafrænt aðgengi (e. digital access) þar sem einstaklingar taka fullan þátt í 

samfélaginu. Tæknin veitir einstaklingum tækifæri til að hafa samskipti hver við 

annan, hins vegar hafa ekki allir sama aðgang að allri þeirri tækni sem í boði er. 

Vegna samfélagslegrar eða líkamlegrar stöðu, svo sem vegna fötlunar eru þessi 

tækifæri ekki jafn aðgengileg öllum nemendum og kennurum og dæmi eru um að 

nemendur og skólar hafi ekki jafnan aðgang að stafrænu samfélagi vegna 

fjárskorts. Mikilvægt er að tryggja öllum jöfn réttindi og taka tillit til fjölbreyttra 

hópa samfélagsins. Undir þennan þátt falla tvö verkefni, annarsvegar þar sem 

nemendur safna gögnum og skoða sína eigin samfélagsmiðlanotkun og hinsvegar 

verkefni þar sem nemendur skoða notkun skólafélaga sinna á samfélagsmiðlum.  
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• Stafræn verslun (e. digital commerce) á netinu þar sem kaup og sala fer fram. 

Verslun á netinu getur verið erfiður þáttur fyrir kennara að takast á við í skólastarfi 

að mati Ribble og Bailey (2007) en kennurum finnst oft að það sé ekki í þeirra 

verkahring að kenna nemendum að vera upplýstir neytendur á netinu. Hins vegar 

er kaup og sala mikilvægur þáttur í lífi nemenda og mikilvægara nú en áður að gera 

þá að heiðarlegum viðskiptavinum og að kenna þeim að eiga viðskipti á öruggan 

hátt. Mikilvægt er að nemendur líti gagnrýnum augum á sölusíður og skilji alla 

þætti í kaupum og sölu því ekki er óalgengt að þeir kaupi hluti án þess að hugsa 

um afleiðingarnar og skuldir geta því safnast upp. Undir þennan þátt fellur eitt 

verkefni þar sem nemendur ræða um hugtök tengd verslun á netinu.  

• Stafræn samskipti (e. digital communication) á netinu þar sem rafræn umferð 

upplýsinga fer fram. Farsímar og samfélagsmiðlar hafa áhrif á það hvernig fólk 

háttar sínum samskiptum, þ.e. hvernig, hvenær og við hverja einstaklingar hafa 

samskipti . Þegar samskipti fara fram í hinum stafræna heimi vista gagnakerfi 

skilaboðin og því er hægt að skoða skilaboð sem send hafa verið langt aftur í 

tímann. Vegna þessa er mikilvægt að notendur hugsi um hvað þeir senda sín á milli 

og hvað þeir setja inn á netið. Undir þennan þátt falla tvö verkefni, annað þar sem 

nemendur fá verkefnablað og vinna úr hugtökum og hins vegar gestafyrirlestur frá 

SAFT. 

• Stafrænt læsi (e. digital literacy) kallast það þegar einstaklingar nýta sér þekkingu 

sína með því að spyrja sjálfa sig hvenær og hvernig er viðeigandi að nota stafræna 

tækni. Einn mikilvægasti þáttur tækninnar er að skilja hvernig hún virkar svo að 

hægt sé að nýta sér hana á viðeigandi hátt. Bæði nemendur og kennarar þurfa að 

fá góða menntun í því hvernig nýta eigi stafræna tækni og þurfa kennarar að fá 

tíma til að læra hvernig eigi að nýta sér hana til að þróa nám nemenda. Mikilvægt 

er að líta gagnrýnum augum á þær upplýsingar sem þeir fá upp í hendurnar, þróa 

með sér hæfni til að leita uppi upplýsinga á netinu og læra hvernig eigi að 

meðhöndla þær. Undir þennan þátt fellur eitt verkefni þar sem nemendur kenna 

hver öðrum um stafræna borgaravitund.  
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• Stafrænt siðferði (e. digital etiquette) er það sem búist er við af notendum við 

notkun stafrænna miðla. Mikilvægt er að hver og einn sé ábyrgur stafrænn borgari. 

Nemendur horfa á hvernig aðrir nýta sér tæknina og gera ráð fyrir því að geta gert 

það sama en eitt af vandamálum nútímans er að fáar reglur gilda um rétta notkun 

á stafrænni tækni. Hér áður fyrr kenndu flestir foreldrar börnum sínum 

grundvallaratriði í samskiptum áður en þau komu í skólann en eitt vandamálanna 

sem fylgir nýrri tækni er að foreldrar eru sjálfir ekki vissir eða upplýstir um hvað sé 

rétt og hvað ekki, þegar kemur að rafrænum samskiptamiðlum og því eru skólar í 

kjöraðstöðu til að kenna nemendum um siðferðismörk við notkun þessara miðla. 

Undir þennan þátt falla tvö verkefni annarsvegar þar sem nemendur ræða hugtök 

tengd siðferði á netinu og hins vegar verkefni þar sem nemendur vinna með 

fyrirmyndir.   

• Stafræn lög og reglur (e. digital law) eru reglur sem gilda um þá tækni sem notuð 

er. netið hefur gert það auðvelt að senda inn, finna og hlaða niður miklu úrvali af 

efni og telja margir það vera einn af helstu styrkleikum þess. Hins vegar vita 

notendur oft ekki hvað er viðeigandi, óviðeigandi eða jafnvel ólöglegt þegar þeir 

senda eða nálgast upplýsingar á netinu. Glæpir geta farið fram á netinu eins og í 

raunheimum þó svo að enn séu ekki til lög um netnotkun og samskipti fólks þar en 

hægt er að yfirfæra lög í raunheimum yfir í netheima. Undir þennan þátt fellur eitt 

verkefni þar sem nemendur setja upp réttarhöld og vinna með mál tengd 

snjalltækjum.  

• Stafræn réttindi og ábyrgð (e. digital rights and responsibilities) en þar er átt við 

að notendur geri sér grein fyrir réttindum, frelsi og ábyrgð inni á miðlunum. Þegar 

einstaklingi er gefin aðild að ákveðnum hópum þarf sá hinn sami að starfa í 

samræmi við ríkjandi reglur þessara hópa. Það að vera meðlimur í stafrænu 

samfélagi þýðir að notandi hefur ákveðin réttindi og þessi réttindi ættu að vera 

jöfn yfir allan hópinn. Undir þennan þátt heyrir eitt verkefni þar sem nemendur 

rökræða um réttindi og ábyrgð tengd stafrænu samfélagi.  
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• Stafræn heilsa og velferð (e. digital health and wellness) er þar sem líkamleg og 

andleg heilsa eru höfð að leiðarljósi þegar stafræn tækni er notuð. Nemendur 

þurfa að vera meðvitaðir um líkamlegu hættuna sem felst í því að nota stafræna 

tækni. Slæm líkamsstaða og hreyfingarleysi eru til dæmis ekki óalgengir fylgikvillar 

notkunar stafrænnar tækni. Tölvufíkn er annar fylgifiskur sem virðist orðinn 

algengari en áður en þá verða einstaklingar háðir tölvum og getur það haft ýmsar 

sálrænar og líkamlegar afleiðingar. Fráhvarfseinkennin geta orðið eins og hjá 

áfengissjúklingum. Undir þennan þátt heyra tvö verkefni, annars vegar verkefni 

þar sem nemendur taka viðtal við eldra fólk og hins vegar verkefni þar sem 

nemendur rannsaka sína eigin líkamsstöðu.  

• Stafrænt öryggi (e. digital security) er þar sem varúðarráðstafanir eru gerðar til að 

tryggja öryggi í hinum stafræna heimi. Sífellt fleiri viðkvæmar upplýsingar eru 

geymdar á stafrænu formi og því mikilvægara nú en oft áður að vernda þessar 

upplýsingar. Nauðsynlegt er að uppfæra vírusvarnir, gera afrit og búa til góð 

lykilorð og er það hluti af því öryggi sem hver og einn þarf að huga að. Undir 

þennan þátt fellur eitt verkefni þar sem nemendur útbúa veggspjald um stafræn 

öryggismál.  

Með því að gera börnum grein fyrir þessum níu þáttum sem Ribble og Bailey (2007) 

nefna vildu þeir að börn myndu læra að þekkja óviðeigandi hegðun á samfélagsmiðlum, 

hvernig hún birtist þeim á netinu og koma í veg fyrir að börn tækju þátt í óviðeigandi 

hegðun.  

Menntun í stafrænni borgaravitund er mikilvæg en ef slík menntun fer ekki fram getur 

það leitt til vandkvæða og jafnvel óæskilegrar hegðunar nemenda (Hollandsworth, 

Dowdy og Donovan, 2011). Skólar þurfa að taka á málum sem þessum, setja sínar eigin 

stefnur og hugsa í langtímalausnum. Menntunin getur aukið öryggi nemenda, gert þá 

meðvitaðri, aukið siðferði þeirra sem og að þeir læri að fara eftir ákveðnum reglum en 

fyrst þá geta nemendur orðið ábyrgir meðlimir í stafrænu samfélagi. Fræðimenn eru 

sammála um mikilvægi þess að upplýsa börn, unglinga og foreldra um mikilvægi þess að 

stunda ábyrga netnotkun, hins vegar eru ekki allir sammála um hverjir það eru sem eiga 

að sjá um að upplýsa börn um slíkt. Fram kemur að ekki sé rétt að leggja ábyrgðina alfarið 

á grunnskólana heldur frekar á samfélagið sjálft sem eigi að kenna börnum um ábyrga 

hegðun á netinu í gegnum persónuleg samskipti. Með þessu verkefni er reynt að koma 

til móts við þörfina fyrir námsefni um stafræna borgaravitund hér á landi, námsefni þar 

sem börn eru upplýst um jákvæð og neikvæð áhrif stafrænnar notkunar.   
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2.1 Netnotkun barna  

Stafræn forrit skapa tækifæri í námi, borgaralegri þátttöku, samskiptum barna og geta 

veitt félagslegan stuðning en þau geta einnig skapað félagslega streitu (Weinstein, 

Selman, Thomas, Kim, White, Dinakar, 2015). Undanfarin misseri hefur mikið verið fjallað 

um tímann sem börn og ungmenni verja fyrir framan skjá, bæði í fjölmiðlum og meðal 

skólasamfélagsins og foreldra. Margar rannsóknir hafa verið gerðar og eru í vinnslu um 

þetta efni og snúast margar þeirra um hvort og þá hvernig sá tími sem varið er fyrir 

framan snjalltæki hafi áhrif á börn og ungmenni. Þættir sem oft eru skoðaðir eru umfang, 

jákvæð og neikvæð áhrif, líðan, vitsmunaþroski og svefn en í þessum kafla verða nokkrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði skoðaðar með tilliti til þessara þátta.  

Eftir að samfélagsmiðlarnir Myspace og Facebook komu inn í líf fólks á árunum 2003-

2006 hafa vinsældir samfélagsmiðla aukist mikið. Á árunum 2006-2008 var rannsókn gerð 

í Bandaríkjunum af þeim Szwedo, Mikami og Allen (2011) þar sem 93% ungmenna 

notuðust við netið og þar af voru 65% sem tengdust samfélagsmiðlum. Bandarísku 

fræðimennirnir Rideout, Foehr og Robert (2010) gerðu rannsókn á netnotkun 

bandarískra barna frá þriðja til tólfta bekk í grunnskóla. Í ljós kom að börn vörðu að 

meðaltali sjö klukkustundum á hverjum degi á samfélagsmiðlum og sendu að meðaltali 

um sextíu textaskilaboð á dag en textaskilaboðin fóru fram á hinum ýmsum 

samfélagsmiðlum (Weinstein, Selman, Thomas, Kim, White, Dinakar, 2015). Þeir 

Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson (2011) komust að því að netið var notað af 75% 

barna gagngert til samskipta (félagsleg net, spjall og tölvupóstur) ásamt því að börn lásu 

og horfðu á fréttir. Netið var einnig notað í 86% tilvika til að horfa á myndskeið á netinu 

(til dæmis Youtube) ásamt því að nota það í skólanum og til að leika í leikjum. Þetta gerðu 

börn til að afla sér upplýsinga og nota sem afþreyingu. Öll börnin byrjuðu að nota netið í 

skólastarfi og til að spila leiki, ein eða á móti tölvunni. Þegar skoðað var hvað 9-16 ára 

börn voru búin að vera að gera síðastliðið ár á netinu kom í ljós að um 40% barna höfðu 

leitað að vinum, 34% höfðu bætt vini við vinalistann sinn sem þau höfðu aldrei hitt í eigin 

persónu, 16% höfðu reynt að vera öðruvísi á netinu heldur en þau voru í raun og veru, 

15% höfðu sent persónuleg skilaboð til einhvers sem þau höfðu aldrei hitt og 14% höfðu 

sent mynd eða myndband af sér til einhvers sem þau höfðu aldrei hitt í eigin persónu.  

Eins og kom í ljós hjá þeim Livingstone og félögum (2011) eyddu um 11.000 íslensk 

börn á aldrinum tíu til tólf ára miklum tíma í skjánotkun á hverjum degi en afleiðingar 

slíkrar hegðunar, ef einhverjar eru, eru ekki þekktar. Í rannsókninni sem þau Yang og fleiri 

(2013) gerðu var skoðað hve miklum tíma börn eyða í skjánotkun og hvort tengsl séu á 

milli skjánotkunar barna og geðheilsu þeirra. Í ljós kom að eftir því sem börn eyddu meiri 
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tíma fyrir framan skjá á dag því meiri líkur voru á slæmri geðheilsu þegar á fullorðinsaldur 

var komið en fyrir hvern klukkutíma í skjánotkun á dag jukust líkurnar á þunglyndi til 

muna. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif netsins á félagsleg samskipti fólks og 

hafa niðurstöður þeirra allra ekki verið samhljóma. Jákvæðu áhrifin eru þau að 

samskiptaleiðirnar í gegnum netið eru margar og geta því börn talað við jafningja sína og 

foreldra á frekar aðgengilegan og auðveldan hátt (Shim, 2007). Blum-Ross og Livingstone 

(2016) eru mun umburðarlyndari en margir aðrir rannsakendur hvað þetta varðar en 

foreldrar þurfa ekki að óttast skjátíma barna sinna að þeirra mati. Þeir segja foreldra eiga 

að einbeita sér að þeim tækifærum sem tæknin hefur upp á að bjóða eins og sköpun og 

lærdómi í stað þess að eyða tíma í að telja þær stundir sem börn verja fyrir framan 

skjáinn. Þegar netið er notað á uppbyggilegan hátt hefur það jákvæð áhrif á barnið. 

Auðvelt er að fylgjast með því hversu mörgum tímum barn ver við tölvu en erfiðara er að 

mæla vellíðan sem getur fylgt notkuninni, þá sérstaklega þegar félagslegir þættir eru 

skoðaðir og þátttaka í námi. Foreldrar eiga að einbeita sér að því hvar, hvenær og hvernig 

stafræn tækni sé notuð á heimilinu, hvaða efni er verið að skoða og við hvern barnið 

hefur samband. Blum-Ross og Livingstone (2016) telja að ef barn fær góðan nætursvefn, 

sé líkamlega heilbrigt, sé í góðu sambandi við fjölskyldu sína og vini, á áhugamál, stundar 

nám sitt af metnaði og hefur gaman af því sem það er að fást við á netinu sé lítið að 

óttast. Ef margir þessara þátta eru í ólagi þarf að takmarka netnotkun og gera viðeigandi 

ráðstafanir. Bandarísku barnalæknasamtökin (American Academy of Pediatrics, AAP, 

2016) hafa gert margar rannsóknir á skjátíma barna og margt rímar við rannsóknir þeirra 

Blum-Ross og Livingstone. Fram kemur hjá O'Keeffe og Clarke-Pearson (2011) að 

þátttaka barna og ungmenna á samfélagsmiðlum gagnast þeim til þess að auka samskipti 

og félagsleg tengsl og jafnvel í að auka færni þeirra í notkun snjalltækja. Þar sem börn 

eyða töluverðum tíma inni á samfélagsmiðlum daglega fer stór hluti af félagslegri og 

tilfinningalegri mótun þeirra fram þar. APP gefa reglulega út tilmæli til foreldra um 

miðlanotkun barna. Þegar samfélagsmiðlarnir eru skoðaðir telja AAP að möguleg áhrif 

notkunarinnar séu margþætt og velti á hverju einstöku barni, einnig hvernig miðill er 

notaður og hversu mikil notkunin er (Chassiakos, Radesky, Christakis, Moreno og Cross, 

2016).  

Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson (2011) gerðu rannsókn á evrópskum börnum 

og unglingum um hættur og öryggi á netinu. Í ljós kom meðal annars að samfélagsmiðlar 

hjálpa börnum að eiga samskipti sín á milli en vandinn getur verið sá að ekki öll börn hafa 

færni í að hafa stjórn á persónulegum upplýsingum inni á veraldarvefnum. Á netinu 
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spiluðu um 56% barna með öðrum, hlóðu niður kvikmyndum og tónlist og deildu efni til 

jafningja. Samkvæmt rannsóknum (Shim, 2007) eru fleiri sem telja áhrif aukinnar 

netnotkunar hafa neikvæð áhrif á félagsleg tengsl barna við jafnaldra sína og fjölskyldu. 

Með aukinni netnotkun hafa börn minni þörf fyrir að verja tíma með vinum sínum og 

fjölskyldu augliti til auglitis og að taka þátt í félagslegum athöfnum, en vegna þessa finna 

fleiri börn fyrir einmanaleika. Þó svo að samskipti á netinu séu orðin raunveruleiki og 

mikið af samskiptum fari þar fram getur það haft slæm áhrif á þau börn sem glíma við 

sálræn vandamál (Szwedo, Mikami og Allen, 2011). Eftir því sem tæknin verður meiri og 

ungmenni eyða meiri tíma inni á samfélagsmiðlum því meiri eru líkurnar á að streitan 

muni aukast enn meira og að þau verði meira einmana (Weinstein, Selman, Thomas, Kim, 

White, Dinakar, 2015). 

Í raunheimum er það frekar skýrt samkvæmt Chisholm (2014) hverskonar hegðun 

samfélagið samþykkir og hvert hlutverk einstaklinga er í samfélaginu en þessi atriði eru 

ekki jafn augljós í netheimum og hafa jafnvel aldrei verið kennd. Börn og ungmenni læra 

það sjálf hverskonar hegðun er viðunandi bæði í samskiptum sínum við aðra á netinu 

sem og með því að vekja athygli á því hvernig aðrir jafnaldrar hegða sér þar. Í 

raunheimum læra börn og ungmenni félagslega færni með því að eiga í samskiptum við 

jafnaldra sína sem og aðra til dæmis foreldra og tileinka sér þá hegðun og samskiptamáta 

sem þau telja til eftirbreytni. Ekki tekst öllum að yfirfæra færni sína í mannlegum 

samskiptum í raunheimum yfir á samskipti sín á netinu og því verða oft árekstrar á þar 

sem ekki myndu verða í raunheimum til dæmis að láta orð falla sem ekki yrði gert augliti 

til auglitis. Árið 2016 var gerð rannsókn á bandarískum börnum (Radesky o.fl., 2016) þar 

sem foreldrar voru spurðir um tækninotkun barna þeirra og skoðað var hvort notkunin 

hefði áhrif á athygli og vitsmunaþroska. Rannsakendur komust að því að foreldrar ættu 

að nýta sér tæknina til að skoða fræðsluforrit vegna þess að börn sýndu meiri áhuga og 

voru sjálfstæðari þegar tækni var notuð. Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að því fyrr sem 

snjalltæki eru kynnt börnum því lakari verði athygli þeirra sem og vitsmunaþroski. Ekkert 

kemur í stað uppeldis foreldra og kennara þó svo að vel valin forrit séu einungis af hinu 

góða. Hvert foreldri á að skoða með gagnrýnum augum hvað barn þess er að fást við í 

snjalltækjum og velja fræðsluforrit sem efla vitsmunaþroska barns í stað óæskilegra 

leikja. 

Síðustu ár hefur svefn barna verið rannsakaður með tengsl við notkun snjalltækja 

sérstaklega í huga. Þau Carter, Rees, Hale, Bhattacharjee og Paradkar (2016) komust að 

því í rannsókn sinni að slík tæki hafa neikvæð áhrif á svefn. Samskiptamiðlar eru nálægt 

börnum allsstaðar, 72% allra barna og 89% unglinga hafa að minnsta kosti eitt snjalltæki 
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nálægt sér þegar þau sofa en slíkt getur haft mjög slæm áhrif á svefn. Ástæður þess að 

snjalltæki geta haft áhrif á svefn eru að börn og unglingar óttast að missa af einhverju 

sem fram fer inni á samfélagsmiðlum sem og að ljós sem kemur frá snjalltækjunum getur 

haft lífeðlisfræðileg áhrif á líkamann. Eins og sjá má hér að ofan er í mörg horn að líta 

þegar skjátími barna er skoðaður. Af þessum rannsóknum að dæma hefur notkunin ýmist 

jákvæð eða neikvæð áhrif á börn, jákvæð í þeim skilningi að tæknin auðveldar börnunum 

að eiga samskipti sín á milli og neikvæð í þeim skilningi að upp geta komið árekstrar í 

samskiptum sem fram fara á netinu sem og að of mikil notkun getur leitt til tölvufíknar. 

2.2  Forvarnir 

Mikilvægt er að foreldrar, kennarar og aðrir sem koma að umönnun barna séu meðvitaðir 

um hvað börn eru að gera á netinu. Mikilvægt er að allir uppalendur séu upplýstir um 

þær hættur sem geta leynst á veraldarvefnum sem og að vera meðvitaðir um þann tíma 

sem börn verja í snjalltækjum. Rannsóknir sýna að mikilvægt er að hafa góðar forvarnir 

og að allir séu samstíga í því að gera börn og unglinga að ábyrgum stafrænum borgurum. 

Hér á landi hefur vakningarátakið SAFT verið fremst í broddi fylkingar hvað varðar 

forvarnir um netöryggi barna sem og að hver og einn einstaklingur sýni ábyrgð inni á 

samfélagsmiðlum.  

SAFT - Samfélag, fjölskylda og tækni (2018), er vakningarátak fyrir börn og unglinga, 

foreldra þeirra, skólakerfi og netþjónustuaðila á Íslandi um örugga og ábyrga 

tækninotkun. Verkefnið er hluti af aðgerðaáætlun Evrópusambandsins (Safer Internet 

Programme) þar sem örugg netnotkun barna og unglinga er höfð að leiðarljósi. SAFT 

deilir upplýsingum, aðferðafræði og þekkingu með öðrum löndum í Evrópu. Markmið 

SAFT er að börn og unglingar geti notið netsins á jákvæðan og uppbyggilegan hátt, styðja 

við það jákvæða og sporna gegn því neikvæða en það er gert með því að efla vitund 

samfélagsins um siðferði á netinu, persónuvernd, fjölmiðlalæsi, farsímaöryggi og 

tölvuleiki. Leiðirnar sem SAFT hefur verið að fara í sinni fræðslu eru að dreifa kennsluefni 

í grunnskóla, fræða börn og unglinga meðal annars með jafningjafræðslu, fræða foreldra 

svo að þeir geti frætt börn sín ásamt því að vera í víðtæku samstarfi við þá aðila sem 

koma að menntun og tómstundastarfi barna og unglinga.  

Í rannsóknum þeirra Hollandsworth, Dowdy og Donovan (2011) kemur fram að 

nemendur séu oft búnir að búa til sínar eigin reglur á netinu áður en þeir hefja 

skólagöngu. Nemendur nota tæknina heima áður en þeir byrja í skóla og því þurfa 

foreldrar að vera meðvitaðir um að brýna mikilvægi ábyrgrar netnotkunar fyrir 

börnunum um leið og þau byrja að nota tölvur. Foreldrar eru mjög mikilvægur hluti af því 
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að upplýsa börn um ábyrga notkun á stafrænum miðlum og því þurfa þeir að vera 

meðvitaðir og afla sér upplýsinga um hvernig best sé að því staðið. Foreldrar og kennarar 

eiga erfitt starf fyrir höndum með öllu því sem fylgir nýjustu tækninni, tilganginum með 

henni og áhrifum hennar á nemendur. Mikilvægt er að foreldrar og skólafólk haldi uppi 

umræðunni um þessi mál, taki þátt í henni sem víðast og verði í raun talsmenn tækninnar. 

Varhugavert er að foreldrar og skólasamfélagið banni eða hunsi framþróun í notkun 

tækninnar, hún er komin til að vera og börnin þurfa að læra að umgangast hana og nota. 

Markmiðið ætti að vera að hjálpa nemendum að undirbúa sig undir það áreiti sem þau 

geta orðið fyrir á netinu sem og að leiðbeina þeim um hvernig þeir geti verið öruggir og 

ábyrgir notendur.  

Þeir Hollandsworth, Dowdy og Donovan (2011) nefna einnig að þegar nemendur 

standi frammi fyrir erfiðum ákvörðunum eða þurfi að sneiða fram hjá vafasömu efni á 

netinu þurfi þeir að hafa verkfæri í höndunum til að takast á við aðstæður sem upp geta 

komið. Þó svo að skólakerfið reyni að takast á við mál sem þessi í samstarfi við foreldra 

þurfi allir að hafa sameiginlega stefnu og reglur, því er stafræn borgaravitund mikilvægari 

nú en oft áður. Til að styðja nemendur í stafrænu samfélagi þurfa kennarar að vera 

meðvitaðir og menntaðir á því sviði svo að þeir geti veitt nemendum sínum 

grunnþekkingu á ábyrgri notkun sinni á netinu. Það er ekki talið viðunandi að senda börn 

út í samfélagið án þess að kenna þeim grundvallarhugmyndir laga- og siðferðilegrar 

hegðunar og því ætti það sama að eiga við um stafrænt samfélag. Stafrænt læsi á 21. 

öldinni er sú hæfni að nota tæknina á meðvitaðan og upplýstan hátt, túlka og skilja 

stafrænt efni, kunna að meta trúverðugleika þess, fylgjast með rannsóknum og notast 

við viðeigandi verkfæri.   

Eins og áður segir er mikilvægt að samfélög í heild sinni búi til stefnu hvað þessi 

málefni varðar. Að mati Raths (2017) þarf stefnan að vera sveigjanleg og koma til móts 

við nýja tækniþróun, hún þarf einnig að vera ítarleg og sértæk til að geta tekist á við 

flóknar aðstæður til dæmis þar sem starfsmenn, kennarar, nemendur og foreldrar eiga í 

hlut. Reynslan hefur sýnt að þegar stefnan er skýr er auðveldara að bregðast við ef upp 

koma vandamál eins og rafrænt einelti, ásakanir eða árásir á mannorð fólks. Sveitarfélög 

sem uppfylla ákveðinn íbúafjölda ættu að geta haft starfsmenn sem sjá um mál eins og 

þessi, til þeirra geti einstaklingar leitað þegar upp koma vandamál og fengið ráðgjöf. 

Á vefnum stafræn borgaravitund (2014) er rætt við kennara í Hörðuvallaskóla í 

Kópavogi. Þar hefur verið farin sú leið að fá upplýsingatæknikennara skólans til að vera 

með fræðslu fyrir nemendur og foreldra um ábyrga netnotkun. Frá árinu 2007 hefur verið 

unnið markvisst að því að fræða börn um ábyrga netnotkun en á hverju hausti kemur 
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upplýsingatæknikennarinn inn í alla bekki til að fræða nemendur um þær hættur sem 

geta leynst á netinu og fræðir nemendur um mikilvægi ábyrgrar netnotkunar. Misjafnt er 

eftir aldri hvernig fræðslan er uppbyggð en á hverju ári byggist fræðslan ofan á fyrri 

þekkingu og í hverri fræðslustund fylgist bekkjarkennari með til að allir nemendur fái 

sömu skilaboð. Foreldrar fá sömu fræðslu og nemendur með það að markmiði að efla 

samstarf milli heimilis og skóla.  

Á yngsta stigi er áherslan lögð á hvað það er sem beri að varast og dæmi tekin úr 

vinsælum leikjum þar sem börn geta spjallað saman og börnum er gerð grein fyrir því að 

þau vita í raun ekki við hvern þau eru að tala í raunveruleikanum og hættunum sem því 

getur fylgt. Foreldrum yngstu nemendanna er bent á að skilja börnin sín ekki ein eftir 

heima með netaðgang, því fylgi of mikil áhætta. Í 5. og 6. bekk ræðir kennarinn um það 

að nemendur þurfi að vera meðvitaðir um hvað þeir segi á netinu sem og að 

myndbirtingar og texti sem settur er inn á netið lýsi innri manni. Í 7. - 10. bekk er rætt um 

það að ekki sé hægt að afsaka hegðun sína á netinu sem bernskubrek. Á þessum aldri fá 

nemendur meiri fræðslu um það hvernig þeir geta verið ábyrgir á netinu í stað þess hvað 

beri að varast. Nemendum er einnig bent á að þegar þeir sæki um störf í framtíðinni geti 

skipt máli hvernig hegðun þeir hafi sýnt á netinu (Stafræn borgaravitund, 2014).  Það er 

líklegt að margir skólar séu byrjaðir að vinna með stafræna borgaravitund á einhvern 

hátt, hins vegar eru ekki margir skólar búnir að mynda sér jafn skýra stefnu um þessi mál 

eins og Hörðuvallaskóli. Allir koma að stafrænu uppeldi barns svo sem kennarar, foreldrar 

og börnin sjálf og þurfa öll að vinna að því að vera ábyrgir stafrænir borgarar. 
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3. Námskenningar 

Það er hluti af fagmennsku kennara að þekkja helstu námskenningar og geta samsamað 

þær sinni eigin kennslu. Það er erfitt að skipuleggja kennslu sem ekki á sér rætur í 

einhverri námskenningu, hvort sem kennarinn er meðvitaður um það þegar hann tekur 

ákvörðun um kennsluaðferð eða ekki (Handal og Lauvås, 1987). Það að styðjast við 

námskenningar er góð leið fyrir kennara til að víkka út eigin skilning á kennsluháttum, 

kennsluaðferðum og námsefninu sem og að gera námsumhverfið sjálft auðugra. Allyson 

Macdonald (2003) segir að þær geti verið skoðaðar annars vegar út frá kennaranum og 

hins vegar út frá nemandanum. Námskenningar geti verið túlkaðar á ólíkan hátt en það 

fari að miklu leyti eftir þroska barns og umhverfinu í kringum það og oft byggist þær á því 

hvernig þekking verður til.  

Í gegnum tíðina hafa rannsakendur reynt að komast að því hvernig nemendur læra 

best og hvernig best sé að stýra þeim í námi en oft getur kennarinn fylgt innsæinu frekar 

en faglegum rökstuðningi (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur 

Guðmundsdóttir, 2005). Þær segja að það sem við vitum með því að kynna okkur 

námskenningar sé meðal annars það að mismunandi aldur og þroski hefur áhrif á nám, 

nám sé margbreytilegt, sumt vinnist betur í einstaklingsvinnu á meðan annað vinnist 

betur í samvinnu við aðra. Annað sem þurfi að hafa í huga sé að nemendur þurfi að vera 

virkir í sínu námi, bæði í hugsun og verki til þess að nám geti átt sér stað (Árdís Ívarsdóttir 

o. fl., 2005). Það er því hlutverk kennara að byggja kennsluna sína á námskenningum og 

vera gagnrýnir á það sem þeir hyggjast nýta og hvað ekki. 

Hægt er að styðjast við kenningar nokkurra fræðimanna þegar fjalla á um kennslu í 

ábyrgri notkun á samfélagsmiðlum og stafrænni borgaravitund. John Dewey (2000a, 

2000b, 2007) fjallar um reynslu, lýðræði og borgaravitund í sínum kenningum en hann 

telur að hægt sé að yfirfæra reynslu nemenda inn í skólastofuna hvort sem um sé að 

ræða góða eða slæma reynslu. Þannig geti kennarinn tekið mið af áhuga nemenda og 

tileinkað sér lýðræðislegar kennsluaðferðir. Einnig talar Dewey um borgaravitund, það er 

að ólíkir einstaklingar læri að lifa saman í samfélagi og taki tillit til þarfa hvers annars. 

Þess vegna þurfi nemendur að taka tillit til þeirra sem í kringum þá eru þegar þeir ákveði 

hvað þeir ætla að setja inn á samfélagsmiðla. Daniel Goleman (1995, 2000) fjallar um 

tilfinningargreind og segir að hver og einn þurfi að þekkja sínar eigin tilfinningar, hafa 

stjórn á þeim, vera fær í samskiptum og þekkja tilfinningar annarra með því að sýna 

samkennd. Gott sé fyrir nemendur að þekkja sínar eigin tilfinningar og reyna að setja sig 

í spor annarra, kannski er eitthvað sem einstaklingurinn sjálfur kærir sig ekki um á 
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samfélagsmiðlum á meðan öðrum er sama. Beck og Giddens (1994) fjalla um afgerandi 

breytingar í samfélagsþróun seinustu áratugi í kenningum sínum. Þeir ræða um að 

einstaklingar taki ákvarðanir út frá sér sem einstaklingar en ekki út frá heildinni. Það sé 

eitthvað sem þurfi að ræða við nemendur, hvort þeir vilji gera; taka ákvarðanir út frá sér 

sem einstaklingar eða út frá heildinni. Lowrence Kohlberg (1984) fjallar um 

siðferðisþroskann og talar hann um þrjú stig siðferðisþroskans, þar sem einstaklingurinn, 

samfélagið, umhverfið í kringum hann, lög og reglur spili stóran þátt. Mikilvægt sé fyrir 

kennara að taka þátt í því að móta einstaklinga þannig að þeir taki siðferðislega réttar 

ákvarðanir. Jafnrétti og gagnkvæm virðing sé eitthvað sem hver og einn einstaklingur á 

að upplifa bæði innan veggja skólans sem og utan hans. Kennsluleiðbeiningarnar sem 

fylgja verkefni þessu taka mið af hugmyndum þessara fræðimanna á einn eða annan hátt, 

allt frá því að huga að andlegri heilsu nemenda í það að skipuleggja kennslustundina 

sjálfa. 

Þegar aðalnámskrá grunnskóla (2011) er skoðuð er hægt að finna líkindi með mörgu 

sem John Dewey talar um í skrifum sínum (2000a, 2000b, 2007). Hann nefnir að í upphafi 

20. aldar eigi skólinn ekki eingöngu að miðla þekkingu heldur beri hann ákveðna 

uppeldislega ábyrgð á nemendum. Með hugmyndum Dewey kom möguleikinn á auknu 

frelsi inn í menntakerfið, meiri sjálfsþroski og nýtt siðgæði þar sem nemendur ættu að 

geta fært sína þekkingu yfir til næstu kynslóðar. Nú væri komið að því að nemandinn væri 

í aðalhlutverki en ekki kennarinn. Skóli nútímasamfélags á að taka mið af barninu sjálfu, 

þörfum þess sem og að taka tillit til umhverfis barnsins (Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

John Dewey (2000a, 2000b, 2007) segir reynsluna vera grundvallarhugtak í allri 

umfjöllun um inntak, eðli og markmið menntunar, lýðræði og mótun sjálfsins. Hann talar 

um reynslu sem jákvæða reynslu og neikvæða reynslu, ekki í þeirri merkingu að finna eigi 

muninn á notalegri og ónotalegri reynslu, heldur um áhrif tiltekinnar reynslu á frekari 

reynslu. Dewey spyr sig spurninga eins og hvers konar reynsla opnar möguleikann á að 

öðlast enn frekari reynslu síðar? Hvers konar reynsla er menntandi? Hvað get ég gert til 

að nemendur mínir öðlist menntandi reynslu? Ein helsta gagnrýni hans á það sem 

einkenndi hefðbundna skóla var einmitt þetta, að nemandinn hafi verið fjarlægur, námið 

tæki ekki mið af reynslu nemandans heldur hafi það verið skipulagt í kringum 

námsgreinarnar. Eins og fram hefur komið skiptir reynsla máli í kennslu, að nemendur 

geti borið saman sína eigin reynslu við reynslu annarra en nokkur verkefni snúast um það 

í kennsluleiðbeiningunum um starfræna borgaravitund. Eitt af markmiðunum með þessu 

verkefni er að nemendur læri af eigin reynslu og reynslu annarra, sem og að þeir líti 

gagnrýnum augum á hana.  
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Samkvæmt hugmyndum Deweys (2000a, 2000b, 2007) þarf kennari að vera bæði 

næmur á reynslu og áhugasvið nemenda og vera vel að sér í námsefninu, kennarinn þarf 

einnig að geta virkjað áhuga nemenda til að efla þroska þeirra og getu til að tileinka sér 

þá þekkingu sem liggur innan þeirra hefðbundu skyldunámsgreina. Þó svo að í kenningum 

Dewey sé áherslan lögð á nemandann er það hlutverk kennarans að skipuleggja allt nám 

sem fer fram og á hann að taka mið af áhuga nemenda og ætti námsefnið að vera eins 

konar vegvísir til að mennta þá. Dewey gagnrýndi „gamla skólann” fyrir að hafa 

námsbókina og kennarann í forgrunni en hann vildi að „nýi skólinn” tæki mið af barninu 

sjálfu og þörfum þess og að tekið væri mið af því samfélagi sem barnið byggi í, það er að 

segja umhverfinu í kringum barnið. Barn á að fá frelsi til að athafna sig út frá reynslu sinni. 

Þannig er hægt að taka mið af áhuga nemenda, tileinka sér lýðræðislegar kennsluaðferðir 

og vinna út frá reynslu barna (Dewey, 2000a). Dewey nefnir að námsefni eigi að taka mið 

af því samfélagi sem nemandi býr í sem og áhuga hans, ólíkir nemendur eigi að læra að 

lifa í sama samfélagi og taka tillit til þarfa hvers annars. Verkefnin sem fylgja 

kennsluleiðbeiningunum eru fjölbreytt og taka mið af því hnattræna samfélagi sem 

nemendur búa í í dag.   

Bandaríski sálfræðingurinn Lawrence Kohlberg (1984) kom fram með kenningu um 

siðferðisþroska einstaklinga og var hann undir áhrifum frá Piaget þegar hann þróaði 

kenningar sínar. Eins og Dewey, byggði Kohlberg kenningar sínar á því að einstaklingar 

lærðu af reynslunni eða því sem fyrir þeim er haft. Þegar Kohlberg var að þróa kenningar 

sínar lagði hann klípusögur fyrir börn og komst að því að þrep siðferðisþroskans væru 

þrjú og hvert þeirra skiptist í tvö stig. Á fyrsta þrepi eru börn móttækileg fyrir reglum og 

átta sig á muninum á réttu og röngu. Utanaðkomandi þættir eru skoðaðir eins og umbun 

og refsing en börn hlýða fullorðnum einstaklingum til að verða ekki refsað og þannig 

byggir barnið sínar siðferðilegu ákvarðanir út frá því að verða ekki refsað. Eftir það verða 

langanir ofarlega í huga barna og ef aðrir gera eitthvað er í lagi að gera það sjálfur. Á þrepi 

tvö speglar einstaklingurinn siðgæði sitt út frá fjölskyldu sinni, hópnum sem hann tilheyrir 

og samfélaginu í heild sinni. Einstaklingurinn leitar eftir viðurkenningu hjá fjölskyldu sinni 

og leitast við að vera góð manneskja. Eftir það stig hugsar einstaklingurinn um að gera 

rétt út frá því hvað lög og reglur kveða á um.  Á þrepi þrjú er einstaklingurinn sjálfur farinn 

að taka meðvitaðar ákvarðanir út frá sínum eigin skoðunum. Einstaklingurinn skoðar það 

hvort að lög og reglur samræmast hans hugsunum um mannréttindi. Í lok þriðja þreps er 

einstaklingurinn orðinn siðferðilega þroskaður einstaklingur að mati Kohlbergs, hann 

getur tekið ákvarðanir út frá eigin siðferðisvitund, það er hvort hann eigi að taka 

ákvörðun út frá eigin samvisku eða laga sig að hugmyndum annarra (Kohlberg, 1984). 



 

23 

Mikilvægt er að hafa hugmyndir Kohlberg í huga þegar fjallað er um ábyrga hegðun á 

samfélagsmiðlum með nemendum og þá ekki síst að hafa siðferðisþroska þeirra í huga.  

Dewey (2000a, 2000b, 2007) fjallar einnig um lýðræðislega samveru en samkvæmt 

henni fái allir einstaklingar tækifæri til að leggja eitthvað af mörkum til samfélagsins og 

þar geti þeir einnig leitast við að ná eigin markmiðum. Þar sem einstaklingurinn sé hluti 

af umhverfinu sem hann býr í er hann einnig hluti af hinu félagslega ferli sem hann gangi 

í gegn um. Ein af áherslum Deweys er að nám sé nátengt því að gera eitthvað og því talar 

hann um nám sem verklegt ferli (e. „learnig by doing”). Hann lítur á að orð sem við 

heyrum og getum ekki tengt við reynslu okkar séu orð sem séu merkingarlausir stafir á 

prenti. Markvisst skólastarf samkvæmt Dewey felst í því að sjá hvernig reynsla nemenda 

inniheldur þau markmið, áhuga og viðhorf sem hafa verið drifkrafturinn í að skipuleggja 

og þróa þá þekkingu sem námsefnið sem notað er til kennslu byggist á. Kohlberg (1984) 

taldi börn öðlast siðgæði í gegnum félagslega reynslu sína, þau móti og endurmóti sífellt 

þekkingu sína og endurspegli hana við umhverfið í kringum þau. Segir hann að aðlögunin 

sem fari fram í umhverfinu lýsi sér þannig að einstaklingurinn samlagi nýja reynslu þeirri 

þekkingu sem hann nú þegar búi yfir og aðhæfi nýju þekkinguna nýjum aðstæðum. Með 

þessu verði hugsun hvers og eins sérstök þar sem einstaklingar aðlagi nýja reynslu að 

þeirri eldri og þannig verði til ný þekking. Öll þessi atriði er mikilvægt að hafa í huga þegar 

verkefnin fyrir nemendur eru útbúin. Nemendur þurfa til dæmis að taka tillit til annarra 

þegar þeir ákveða að setja eitthvað inn á netið, auk þess sem mörg verkefni eru þannig 

að nemendur eiga að taka virkan þátt, en þá eru þeir að læra í gegnum verklegt ferli.  

Howard Gardner (1983) er best þekktur fyrir kenningar sínar um fjölgreindir. Hann 

segir að greind sé sá hæfileiki að skapa verðmæti og leysa verkefni og talar hann því ekki 

um eina greind heldur margar greindir. Þegar Gardner kom fram með kenningar sínar um 

fjölgreindir kom hann með mótsvar við þeim kenningum sem leituðust við að flokka 

nemendur eftir ákveðinni getu eða kunnáttu. Hann var alfarið á móti stöðluðum prófum 

þar sem hann taldi að greind væri ekki afmarkað fyrirbæri sem hægt væri að mæla með 

slíkum prófum. Áherslan að hans mati átti að vera á skilning og túlkun nemenda á 

viðfangsefnum sem og gagnrýna og frjóa hugsun. Gardner talaði um að greindirnar væru 

átta; málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

Sálfræðingurinn Daniel Goleman (2000) bætti tilfinningagreind við átta greindir Gardners 

og segir að tilfinningagreind feli meðal annars í sér að einstaklingur þekki sínar eigin 

tilfinningar og hafi stjórn á þeim, hvetji sjálfan sig, sé fær í samskiptum og þekki 

tilfinningar annarra. Goleman (1995) skilgreinir tilfinningagreind þannig að einstaklingar 
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hafi hæfileika til að skilgreina eigin tilfinningar sem og tilfinningar annarra. Segir hann að 

kennsla sem snúist um manneskjuna sjálfa komi inn á nær alla þætti tilfinningagreindar. 

Meðal þeirra viðfangsefna sem tekin séu til skoðunar séu í fyrsta lagi sjálfsvitund, þar 

sem einstaklingurinn beri kennsl á sínar eigin tilfinningar, í öðru lagi ákvörðunartaka, þar 

sem einstaklingurinn skilgreini það hjá sjálfum sér hvort hugsanir eða tilfinningar ráði því 

hvaða ákvörðun sé tekin og beiti innsæinu þegar stórar ákvarðanir séu teknar og í þriðja 

lagi að hann átti sig á sterkum og veikum þáttum eigin persónuleika. Áhersla sé lögð á að 

einstaklingar geri sér grein fyrir tilfinningum sínum, hvað búi að baki hverri tilfinningu 

fyrir sig og tileinki sér þær aðferðir sem geti hentað vel við að vinna úr erfiðum 

tilfinningum (Goleman, 1995). Þessi atriði sem Goleman nefnir hér er mikilvægt að hafa 

í huga þegar útbúin eru verkefni þar sem nemendur skilgreina sínar eigin tilfinningar og 

þegar þeir þurfa að taka tillit til tilfinninga annarra. 

Að mati Goleman (1995) er samkennd ein sú tilfinningahæfni sem skiptir hvað mestu 

máli, það er að einstaklingar geti sett sig í spor annarra, tekið tillit til skoðana annarra og 

skilji tilfinningar þeirra. Til að geta verið ábyrgur borgari í netheimum þarf að rækta 

samkenndina en það er eitt af markmiðum þessa verkefnis. Í kenningum Goleman eru 

mannleg samskipti einnig mikilvæg. Góð mannleg samskipti felast í því að vera góður 

hlustandi og góður spyrjandi, í þeim sé gerður greinamunur á gjörðum fólks og orðum 

sem og að einstaklingur geti greint það frá sínum eigin viðbrögðum og ályktunum. Í 

góðum samskiptum sé gott að geta unnið með öðrum, jafnað ágreining og miðlað málum 

á ábyrgan hátt. Svipuð viðhorf má finna hjá Kohlberg (1984) sem segir að réttlætið sé 

fólgið í réttindum og skyldum fólks, því sé svo skipt lýðræðislega á milli fólks og að 

hverjum manni skuli vera sýnt jafnrétti og gagnkvæm virðing. Til að fá sem bestu lausn í 

þeim málum sem upp geta komið telur Kohlberg að hver og einn einstaklingur þurfi að 

geta sett sig í spor annarra og hugsað um sjálfan sig í þeim aðstæðum sem um ræðir. 

Hann taldi að lög væru afstæð, það er að þau væru mismunandi eftir því hvar búið sé í 

heiminum, en að siðalögmál væru algild, það er að þau gildi allsstaðar óháð menningu og 

þjóðum. Þeir sem hlynntir séu mannréttindum komist lengra í siðgæðishugsunum heldur 

en þeir sem hugsi eingöngu um afleiðingar fyrir einstaklinginn sjálfan (Kohlberg, 1984). 

Af þessu má sjá að það er mikilvægt fyrir alla að þekkja sínar eigin tilfinningar. Alls kyns 

tilfinningar hafa fengið að líta dagsins ljós á netinu og oft hefur eitthvað verið sagt þar 

sem erfitt er að taka til baka. Þess vegna skiptir máli að geta haft stjórn á tilfinningum 

sínum og hinn stafræni heimur er þar engin undantekning.  

Samfélög þróast hratt og breytast. Beck og Giddens (1994) sem eru einir þekktustu 

höfundar kenninga um einstaklingsvæðingu og afturblik, eiga það sameiginlegt að 
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kenningar þeirra fjalla aðallega um afgerandi breytingar á samfélagsþróun síðustu 

áratugi (Beck, Giddens, Lash, 1994). Afturblik, segja þeir, er hugtak sem sé margþætt. 

Beck og Giddens (1994) halda því fram að nánast allt sem við gerum krefjist hugsunar. 

Fólk sé sífellt að spyrja sig spurninga eins og af hverju erum við að gera þetta? erum við 

að gera þetta rétt? á ég að gera þetta svona eða hinsegin? Fólk í dag hugsi oft mikið um 

afleiðingar og því skipti miklu máli að gera hlutina á sem besta vegu. Oft sé ekki öll hugsun 

meðvituð heldur ósjálfráð viðbrögð hugar og líkama. Áður fyrr hafi hugsanir fólks yfirleitt 

byggst á vana en í dag byggist þær fremur á upplýsingum og þegar nýjar upplýsingar komi 

fram þurfi að endurskoða alla starfsemi í nýju ljósi. Þau atriði sem þeir Beck og Giddens 

nefna um afturblik eiga vel við þegar samskipti á netinu eru skoðuð. Allt sem sett er á 

netið krefst hugsunar og gott er að hafa í huga afleiðingarnar sem það getur haft í för 

með sér. Giddens (1990) leggur mikla áherslu á að félagsleg breytni hafi breyst hjá fólki, 

þá aðallega þegar tekið sé mið af stétt og kyni. Einstaklingar móta sér skoðanir og taka 

afstöðu sem einstaklingar en ekki sem hluti heildar, en þeir þurfa einnig að hafa trú á 

sjálfum sér. Þó svo að Giddens sé þeirrar skoðunar að einstaklingar miði frekar út frá 

sjálfum sér en heildinni, telur hann þó ekki að félagslegir þættir séu hættir að móta 

einstaklinginn. Hann álítur hins vegar hugsunarháttinn ekki vera þann sama og tíðkaðist 

áður fyrr. Beck (2005) er þeirrar skoðunar að einstaklingarnir verði félagslegir á annan 

hátt nú en fyrr, hann telur þá taka fleiri ákvarðanir einir og sér en að þeir hafi þó ávallt 

ákveðin félagsleg viðmið í huga. Segja má að kennsluleiðbeiningarnar í þessu verkefni 

falli undir seinni gerðina sem Beck nefnir, það er að nemendur taki ákvarðanir út frá sér 

sem einstaklingar með félagsleg viðmið í huga.  

Í nútímasamfélagi hafa skólar fengið nýtt hlutverk, en það er að efla hæfni nemenda 

til að starfa saman í lýðræðislegu samfélagi (Wolfgang Edelstein, 2010). Umræðan skiptir 

þar miklu máli segir Wolfgang því félagsleg samskipti byggist að miklu leyti á henni, 

samskipti kalli á gagnkvæman skilning og að tekið sé tillit til sjónarhorns annarra. Þau kalli 

á friðsamlegar lausnir, bæði á misskilningi og deilum sem upp geti komið og ekki síst að 

viðurkenning, réttlæti og ábyrgð sé til staðar. Samskipti sem þessi krefjist æfingar og 

reynslu og gangi á út frá því að nám í skólum stuðli að þroska nemenda, bæði þroska 

einstaklingsins og hópsins í heild. Wolfgang leggur áherslu á að samvinna, þátttaka og 

ábyrgð séu mikilvægir þættir í lýðræðislegum samskiptum, áður fyrr hafi einstaklingar 

litið á sig sem hluta af hópi sem hefði hlutverki að gegna gagnvart honum eða félagslegri 

stöðu hans í hópnum. Einstaklingar í dag reyni margir hverjir að greina sig frá öðrum, 

bæði fyrir sjálfan sig og aðra, þeir taki á sig ábyrgð og skyldur, fái réttindi sem 

einstaklingar og aðrir líti á þá út frá persónulegum einkennum (Gestur Guðmundsson, 
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2008). Segja má að margt af því sem fræðimenn hér áður fyrr sögðu um samskipti 

einstaklinga sé hægt að tengja við þau samskipti sem fram fara í dag á netinu. Eins og 

Wolfgang (2010) segir þá skiptir umræðan miklu máli og að tekið sé tillit til sjónarhorna 

annarra.  
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4. Gerð kennsluleiðbeininga 

Með þessu meistaraverkefni fylgja kennsluleiðbeiningar með verkefnum um stafræna 

borgaravitund. Leiðbeiningarnar eru ætlaðar kennurum sem vilja fræða börn um 

stafræna borgaravitund og gera þau ábyrg fyrir sinni eigin snjalltækjanotkun. Í þessum 

kafla verður fjallað um kennsluleiðbeiningar almennt, hvernig viðfangsefni stafrænnar 

borgaravitundar tengjast áherslum aðalnámskrár grunnskóla og þá sérstaklega 

hæfniviðmiðum úr lífsleikni og þær kennsluaðferðir sem valdar voru til að nota í 

kennsluleiðbeiningum.  

4.1 Um kennsluleiðbeiningar 

Ein tegund námsgagna eru kennsluleiðbeiningar eða svokallað kennaraefni. Ferguson 

(2012) ræðir um tvenns konar gerðir af kennsluleiðbeiningum. Annars vegar sé um að 

ræða efni sem sé skrifað í þeim tilgangi að hjálpa kennurum að skipuleggja og bæta sína 

eigin kennslu. Nefnir hann að þetta efni sé sérstaklega skrifað fyrir kennara. Hins vegar 

sé talað um kennsluleiðbeiningar sem séu skrifaðar fyrir ákveðið námsefni og eru ætlaðar 

kennurum sem kenna viðkomandi námsefni. Segir Ferguson að bækur, greinar, vefsíður 

og bæklingar séu til dæmis kennsluleiðbeiningar sem fylgi námsbókum og hafi þetta efni 

það hlutverk að hjálpa kennurum að skipuleggja sína eigin kennslu. Þær 

kennsluleiðbeiningar sem fylgi námsbókum séu margar hverjar mjög ólíkar og áherslur 

þeirra mismunandi. Þær þurfi þó alltaf að vera í samræmi við lög og námskrár sem gildi 

á hverjum stað og tíma. Kennsluleiðbeiningar hafa aðallega tvenns konar hlutverki að 

gegna segir Shulman (1986). Annars vegar þurfi þær að veita kennurum meiri upplýsingar 

umfram það sem stendur í námsefni nemenda og hins vegar þurfi þær að hvetja kennara 

til skapandi hugsunar. Segja má að kennsluleiðbeiningarnar í þessu verkefni falli undir 

seinni gerðina sem Ferguson nefnir hér ofar og að hlutverk þeirra sé að hvetja til skapandi 

hugsunar.  

Á Íslandi er það hlutverk Menntamálastofnunar að gefa út námsefni og 

kennsluleiðbeiningar fyrir grunnskóla (Menntamálastofnun, 2017). Fram kemur að 

strangar reglur gildi um það hvernig kennsluleiðbeiningar stofnunin gefi út og að það séu 

gerðar sérstakar kröfur um það hvað skuli koma þar fram. Til að mynda þurfi markmið að 

fylgja námsefninu, gera þurfi grein fyrir því hvernig efnið tengist námskrám og að skýrt 

sé hvernig ætlast sé til að uppbygging námsefnisins eigi að vera. 

Kennsluleiðbeiningar gegna margþættu hlutverki. McDonough og Shaw (2003) nefna 

það í sínum rannsóknum að mikilvægt sé fyrir kennara að vega og meta hvort 
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kennsluleiðbeiningar séu þess eðlis að þær hamli skapandi hugsun í starfi. Hver og einn 

kennari þurfi að taka það til skoðunar að engar kennsluleiðbeiningar séu fullkomnar og 

þurfi þeir því að vera gagnrýnir á gæði þeirra sem notaðar eru. Fram kemur hjá Baratz og 

Hauptman (2012) að ætlast sé til þess að þær taki mið af námi og kennslu og tengi 

markmið úr ríkjandi námskrá við það efni sem tekist sé á við. Höfundar 

kennsluleiðbeininga eigi að vera sérfræðingar á þessu sviði, það er að segja, þeir setji 

fram markmið um námsefnið og hvaða hæfniviðmið hægt sé að setja kröfur um í 

tengslum við það námsefni sem tekið sé fyrir. Powell og Anderson (2002) segja að 

kennsluleiðbeiningar geti verið góðar fyrir kennara að því leyti að þær aðstoði þá við sína 

eigin kennslu með fjölbreyttan nemendahóp og breytileg markmið í huga. Einnig sé sífellt 

leitast við að nám fari fram hjá nemendum. Þær eigi að styrkja kennarann í því að hann 

auki þekkingu sína á efninu, það sé hægt að gera til dæmis með ítarefni eða nánari 

upplýsingum um námsefnið. Eitt helsta markmið kennsluleiðbeininga sé að styðja við það 

námsefni sem þær fylgja og því sé mikilvægt að þær falli vel að því efni sem þeim séu 

ætlaðar að þjóna. Segja má að kennsluleiðbeiningarnar í þessu verkefni falli undir það 

sem Powell og Anderson nefna, það er að þær eiga að aðstoða kennara við að vera með 

fjölbreytta kennslu í margbreytilegum hópi nemenda. 

4.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er skrifuð út frá sex grunnþáttum menntunar, þeir eru: 

Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnréttindi og sköpun. 

Grunnþættirnir taka mið af efnisvali og inntaki náms, leikja og kennslu, starfsháttum og 

aðferðum sem nemendur læra og vinnubrögðum kennara og eru allir þessir þættir háðir 

hver öðrum í skólastarfi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla á ýmsa þætti í námi og kennslu. Allir 

eiga þeir það sameiginlegt að vera ekki bundnir við ákveðnar námsgreinar heldur eiga 

þeir að vera almennt leiðarljós í allri menntun grunnskóla. Þessir þættir eru sjálfsvitund, 

siðgæðisvitund eða siðvit, félagsvitund eða borgaravitund, félagsfærni, líkamleg og 

andleg velferð hvers og eins, rökhugsun og gagnrýnin hugsun nemenda sem og skapandi 

hugsun, lausnaleit og að nemendur eigi að þjálfast í að rökræða og rökstyðja mál sitt í 

ræðu og riti. Einnig er lögð áhersla á frjótt, skapandi starf, verklega færni, nýsköpun og 

frumkvöðlanám en gæta ber að jafnvægi sé milli bóklegs náms og verklegs. Leikur og 

viðfangsefni daglegs lífs eru talin vera einn af grunnþáttunum ásamt því að búa bæði 

kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu og að nemendur geti aflað þekkingar og 

leikni eftir margvíslegum leiðum.  
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Við lok 4., 7. og 10. bekkja eru skilgreind hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) sem skiptast í fimm flokka; Tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, 

sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. Með 

lykilhæfni að leiðarljósi velja kennarar kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir sem 

henta hverju hæfniviðmiði fyrir sig.  

Í aðalnámskránni er fjallað um hugtakið gagnrýna hugsun og áhersla lögð á hana. Í 

greininni Skoðanir, siðferði, samfélag, enn um gagnrýna hugsun  talar Henry Alexander 

Henrysson (2013) um að gagnrýnin hugsun sé færni sem á sér sérstaka aðferð eða 

verklag. Einstaklingar virðast vera óhræddir við að nota hugtakið án þess að vita eiginlega 

merkingu þess því hægt sé að finna það á víð og dreif í aðalnámskrá grunnskóla. Hugtakið 

er þó aldrei nægilega vel útskýrt þar að hans mati og finnst honum það fremur undarlegt 

þar sem ætlast er til þess að kennarar noti gagnrýna hugsun mikið í sínu starfi. Í greininni 

kemur Ólafur Páll Jónsson (2008) með góða skýringu á hugtakinu, en hann segir að “í 

gagnrýninni hugsun felist sú krafa að maðurinn sé þátttakandi í umhverfi sínu, að 

viðkomandi hugsi með öðrum. Gagnrýnin hugsun er þar með ekki eitthvað sem krefst 

ákjósanlegs næðis, eða tæknilegs orðaforða, heldur nauðsynlegur hluti eðlilegrar 

samræðu við aðra”.  Þessi orð Ólafs Páls eiga vel við þegar horft er á hæfniviðmið 

kennsluleiðbeininganna. Það er að segja að nemendur hugsi með öðrum og leggi mat á 

það sem aðrir segja.    

Henry Alexander (2013) talar um sjö þrep sem hægt sé að nota til að mynda sér 

skoðun með gagnrýnni hugsun. Í fyrsta lagi þurfi að vita hvað sé til umræðu, því næst 

þurfi að velta því fyrir sér hvers vegna þetta sé til umræðu, næst þurfi að velta fyrir sér 

þeirri skoðun sem hallast sé helst að og bera hana saman við aðrar skoðanir sínar. Í fjórða 

lagi þurfi að tileinka sér vandvirka meðferð hugtaka og í fimmta lagi þurfi að þjálfa læsi á 

upplýsingar. Segir hann að þetta sé oft talinn erfiðasti þátturinn, því þarna sé auðvelt að 

mistúlka. Sjötta þrepið sé uppbygging rökfærslna og ýmsar rökskekkjur vegna 

mistúlkunar á upplýsingum og að lokum sé síðasta og mikilvægasta þrepið og það sé að 

velta upp mögulegum niðurstöðum sem kunni að koma upp á yfirborðið. Hann álítur að 

þetta sé það skref sem einna helst gerir gagnrýna hugsun að heimspekilegri hugsun. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að nemandi eigi að vera búinn að öðlast færni í 

tjáskiptum og rökræðu um samfélagsmál og eigi að geta fylgt skoðunum sínum eftir. 

Nemendur eigi að geta fjallað um samfélög manna í hnattrænu samhengi með tilliti til 

fjölmenningar og alþjóðavitundar og að þeir geti komið þekkingu sinni og viðhorfum á 

framfæri með fjölbreyttum hætti. Að því sögðu er mikilvægt að nemendur geti komið 



30 

viðhorfum sínum fram á fjölbreyttan hátt með því að vinna verkefnin sem fylgja 

kennsluleiðbeiningunum um stafræna borgaravitund.  

Í greininni Teaching Controversial Issues (Oxfam Development Education Programme, 

2006) er fjallað um það hvernig hægt sé að kenna nemendum um ýmiss konar álitamál 

sem snerti meðal annars borgaravitund þeirra. Þar kemur fram hvernig gott sé fyrir 

kennara að kenna um álitamál og hvernig nemendur geti unnið með álitamál í kennslu. 

Ef kennarar tileinki sér ákveðnar kennsluaðferðir til að vinna með álitamál, geri það 

nemendum kleift að taka þátt í ýmsum samfélagslegum umræðum, efla rökhugsun, taka 

tillit til skoðana annarra og skoða aðstæður annarra út frá öðrum sjónarhornum. Þegar 

velja eigi viðfangsefni sé gott að gera það út frá reynslu nemenda og því hvaða málefni 

snerti þá á einn eða annan hátt. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) á að efla 

rökhugsun og gagnrýna hugsun nemenda sem og skapandi hugsun og 

lausnarleit.  Nemendur eiga að fá tækifæri til að þjálfa rökræðu og geta rökstutt mál sitt 

í ræðu og riti. Leitast sé við að nemendur fái þjálfun við að vinna sjálfstætt og að þeir geti 

unnið í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. Einnig eiga nemendur að þjálfast í að leita 

sér upplýsinga um málefni á gagnrýnin hátt, vega og meta hversu ábyrgar upplýsingarnar 

séu og nýta þær á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. Eins og segir hér að ofan er 

mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um alla þá sex þætti sem aðalnámskrá grunnskóla 

er skrifuð út frá. Gangrýnin hugsun og álitamál í kennslu eiga vel við viðfangsefni 

kennsluleiðbeininga um starfræna borgaravitund sem fylgja þessu verkefni en 

viðfangsefnin þar lúta að flestum þessum atriðum, það er að segja þá þætti sem 

aðalnámskrá leggur áherslu á og lykilhæfni hennar.  

4.3 Lífsleikni 

Viðfangsefni lífsleikninnar (e. life skills/life skills education) snúast annars vegar um 

einstaklinginn sjálfan, það er hvað hann þarf að styrkja hjá sjálfum sér til að takast á við 

verkefni daglegs lífs og mæta margvíslegum kröfum. Hins vegar snýst lífsleiknin um 

samfélagið, umhverfið og heildina með því að tala um hvort og þá hvernig maður getur 

lagað sig að mismunandi aðstæðum og hvort og hvernig maður getur breytt á jákvæðan 

hátt (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Af 

þessu má sjá að mikilvægt er að ræða um stafræna borgaravitund við nemendur. 

Kennsluleiðbeiningarnar og verkefnin sem þeim fylgja falla vel að þeim viðfangsefnum 

sem kennd eru í lífsleikni. Nemendur takast á við verkefni daglegs lífs, eiga að bera ábyrgð 

á eigin gjörðum og gagnrýnir á umhverfið í kringum sig.  
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Annað viðfangsefni lífsleikninnar er að þjálfa hæfni til að aðlagast og getuna til að lifa 

og starfa með öðrum, ásamt því að axla ábyrgð gagnvart samfélaginu og umhverfinu sem 

við búum í. Leitast er við að einstaklingar verði sterkir og ákveðnir og byggi upp 

sjálfstraust og einnig að einstaklingar verði tillitsamir gagnvart öðrum. Í lífsleikninni eru 

sem sagt tvær hliðar, hin einstaklingsbundna og hin félagslega. Sú fyrrnefnda snýr að 

einstaklingnum sjálfum og er þá átt við sjálfsþekkingu, þroska, samskipti, sköpun, lífstíl 

og mannrækt einstaklingsins. Í þeirri síðarnefndu sem snýr að félagslegum þætti 

einstaklingsins er átt við ytri þætti daglegs lífs svo sem samfélag, umhverfi, náttúru og 

menningu (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). Það má segja að kennsluleiðbeiningarnar komi 

inn á báða þessa þætti, hinn einstaklingsbundna og þann félagslega.  

Lífsleikni er byggð á hugmyndum ýmissa fræðimanna. Darwin (Bar-On, 2001; Cohen, 

2006) fjallaði um tilfinningar fólks, Torndike (Bar-On, 2001; Cohen, 2006) fjallaði um 

hugtakið félagsgreind, Gardner (1983) kom fram með fjölgreindakenninguna og Damasio 

(2007) hélt því fram að tilfinningar gegni mikilvægara hlutverki í líkamanum en vitsmunir, 

svo einhverjir séu nefndir. Í flestöllum skólum á Íslandi er kennd ein kennslustund í viku 

í lífsleikni í hvaða aldurshópum ( í hverjum bekk? í öllum árgöngum?) og oftast er hún 

kennd af umsjónarkennara (Aldís Yngvadóttir, 2010). Í aðalnámskrá grunnskóla (2007) 

kemur fram að í lífsleikni á einstaklingurinn að efla félagsþroska sinn, borgaravitund og 

siðvit. Þegar talað er um að efla borgaravitund einstaklinga er átt við að efla færni þeirra 

í að vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi ásamt því að styrkja áræði 

einstaklingsins, frumkvæði, aðlögunarhæfni og eðlislega sköpunargáfu til að takast á við 

verkefni daglegs lífs. 

Lífsleikni var gerð að sjálfstæðri skyldunámsgrein í aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla (2007) og var mikil áhersla lögð á hana í leikskólum landsins frá árinu 

1999. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig kennarar nýta viðfangsefni 

lífsleikninnar í skólastarfi en flestar eiga þær það sameiginlegt að það efni sem fengist er 

við í lífsleiknikennslu hefur jákvæð áhrif á andlega líðan, skrópum fækkar og brotthvarf 

nemenda er minna. Þá hefur kennsla í lífsleikni jákvæð áhrif á sjálfsmynd, dregur úr 

einelti og áfengisneyslu barna og unglinga (sjá t.d. Elias og Arnold, 2006; Zins, Weissberg 

o.fl., 2004). Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2007) er leitast við að skapa 

jákvætt og öruggt námsumhverfi í lífsleikni og eiga starfsmenn, nemendur og allir þeir 

sem starfa í skólanum að skapa andrúmsloft sem einkennist af stuðningi og samvinnu. Í 

greininni er einnig leitast við að kenna og fjalla á uppbyggilegan hátt um hugmyndir, 

lífssýn og reynslu nemenda. Góður skólabragur er góð leið til að ná markmiðum í námi 

en gera þarf raunhæfar kröfur til nemenda og stilla væntingum til þeirra í hóf. Í þessu 
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verkefni er leitast við að nemendur skapi jákvætt andrúmsloft í skólastofunni, veiti hver 

öðrum stuðning og þjálfist í að samvinnu.  

Í lífsleikni er ekki reynt að kenna nemendum um „réttar” og „rangar” skoðanir heldur 

er leitast við að ná ákveðinni færni sem hægt er að ná fram með námi, þjálfun og 

markvissri vinnu (Erla Kristjánsdóttir o. fl., 2004). Færnin felst í því að efla sjálfstraust 

nemenda og sjálfsaga svo þeir geti mótað sínar eigin skoðanir, varast vafasöm áhrif og 

sýnt samkennd. Mikilvægt er að nemendur geti sett sig í spor annarra og borið virðingu 

fyrir ólíkum einstaklingum og ólíkum skoðunum þeirra. Með öðrum orðum þá er í 

lífsleiknikennslunni leitast við að fá einstaklinga til að mynda sér skoðanir án öfga og 

fordóma (Erla Kristjánsdóttir og fl., 2004). Eins og segir hér að framan er mikilvægt að 

nemendur geti sett sig í spor annarra, virt skoðanir þeirra sem og axlað ábyrgð á sínum 

eigin gjörðum. Allt eru þetta hluti af markmiðum þessa verkefnis.  

4.4 Kennsluhættir  

Skóli 21. aldarinnar gerir þær kröfur til menntunar að hann undirbúi nemendur fyrir 

frumkvöðlastarf, skapandi vinnubrögð og samvinnu (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar 

Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). Í nútíma samfélagi þurfa 

nemendur að bera meiri ábyrgð á eigin námi og að búa yfir færni í samvinnu ásamt því 

að nýta nýjustu tækni til að vinna úr upplýsingum og geyma þær og til samskipta við aðra 

nemendur. Kennarar eru fyrirmyndir nemenda og þurfa að hvetja þá til frumkvæðis og 

skapandi hugsunar. Samvinna nemenda, góð samskipti og skapandi hugsun eru liðir í 

markmiðum þessa verkefnis.  

Jafnvægi þarf að vera á milli kennaramiðaðrar og nemendamiðaðrar kennslu (Sigrún 

Björk Cortes o. fl., 2016). Þegar talað er um kennaramiðaða kennslu er átt við þegar 

kennari skipuleggur kennslu án aðkomu nemenda. Ókosturinn getur verið sá að 

kennarinn getur verið í aðalhlutverki í kennslustundum en kosturinn sá að kennarinn 

skipuleggur fjölbreytt verkefni sem geta bætt árangur nemenda og getur það verið 

áskorun fyrir kennarann að fá nemendur til að halda sig við efnið. Í nemendamiðaðri 

kennslu eru nemendur með í því ferli þegar nám er skipulagt. Áhugi nemenda og ábyrgð 

á eigin námi er höfð að leiðarljósi og markmiðið er að þeir þrói með sér þekkingu í 

samvinnu með samnemendum og kennara. Þegar nemandi tekur eftir því að það skiptir 

máli sem hann segir vaknar áhugi og jákvæðni gagnvart námi eykst. Í rannsókn sem gerð 

var á starfsháttum grunnskóla á Íslandi í upphafi 21. aldar kemur fram að kennarar nýti 

sér helst hefðbundna bóknámskennslu, það er að nemendur lesi í lesbók og svari 

spurningum í vinnubók (Ingvar Sigurgeirsson o. fl., 2014).  Tomlinson (2005) kemur inn á 
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hlutverk kennarans í bók sinni Differentiate instruction mixed – ability classrooms en þar 

talar hún meðal annars um að þó svo það sé mikilvægt að kenna innihald efnis þurfi 

kennarar að einbeita sér minna að því að vita öll svörin og einbeita sér meira að því að 

ná athygli nemenda og fá þá til að skilja efnið. Það er hlutverk kennarans að þekkja 

nemendur sína vel, kennari lætur nemendur fá efni til að glíma við, leiðbeinir þeim og 

þjálfar þá en á meðan eiga nemendur að finna sínar eigin leiðir til að glíma við efnið og 

um leið bera meiri ábyrgð á eigin námi (Tomlinson, 2005). Í nútímasamfélagi eru störf 

kennara í sífelldri þróun, engin kennsluaðferð né kennsluhættir eru til þess fallnir að 

uppfylla allar þarfir allra nemenda. Nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir og því 

erfitt að koma til móts við alla á sama hátt. 

Þeir Postman og Weingartner (1971) tala um listina að spyrja og kunnáttuna sem hún 

byggist á og vilja þeir að hún sé uppspretta allrar þekkingar. Nú þegar komið er fram í 21. 

öldina erum við á tímum þar sem breytingar eru örar, tæknin fleyti okkur áfram, 

upplýsingaflæði er mikið og oft skapast óstöðugleiki í samfélaginu vegna þessa.  Að spyrja 

sig spurninga og leita svara er góð leið til að leita sér þekkingar. Þeir Postman og 

Weingartner halda því fram að skólakerfi nútímans ættu að hafa það að markmiði að 

svara þeim spurningum nemenda sem þeir vilja leita svara við. Námsefnið þarf að vera 

það spennandi að nemandinn vilji vita meira, kennarinn þarf að vera það áhugasamur 

um starf sitt að hann vilji kveikja áhuga hjá öllum nemendum. Spurningarnar þurfa að 

vera leiðandi þannig að áhugalausi nemandinn geti komið inn í umræðurnar þegar þær 

eru orðnar spennandi. Það er erfitt fyrir kennara að láta alla nemendur hafa áhuga á einu 

og sama efninu en Postman og Weingartner segja það í verkahring kennarans að reyna 

að hafa kennsluna það fjölbreytta að hver og einn ætti að finna eitthvað við sitt hæfi. Í 

þessu verkefni er leitast við að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir, fjölbreytt verkefni og 

fjölbreytt bekkjarskipulag. Þessir þættir skipta miklu máli til að ná árangri í kennslu og til 

að ná til sem flestra nemenda. 

4.5 Kennsluaðferðir 

Nú á dögum eru sífellt að koma upp nýjungar í kennslu bæði hvað varðar skóla án 

aðgreiningar og fjölbreyttar kennsluaðferðir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Til að 

koma til móts við nýja tíma hafa kennarar þurft að leita nýrra leiða í kennslu. Hver bekkur 

hefur að geyma fjölbreyttan hóp nemenda og því er mikilvægt fyrir kennara að nota sem 

fjölbreyttastar kennsluaðferðir til að höfða til allra nemenda. Ýmsar nýjar leiðir hafa verið 

farnar í kennslu á undanförnum árum, þar má nefna sem dæmi upplýsingatækni. 

Hlutverk skólanna er margþætt. Á hverju skólastigi fyrir sig er reynt að hafa fjölbreytt 
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viðfangsefni til að koma til móts við námsþarfir ólíkra einstaklinga og reynt að stuðla að 

velferð, þroska og menntun hvers og eins. Til að stuðla að góðri menntun nemenda er 

mikilvægt að hver og einn skóli styðji við námshvöt nemenda sinna og rækti góðan 

vinnuanda og námsgleði. 

Margbreytilegir nemendahópar þurfa ólíkar kennsluaðferðir og mismunandi efni 

krefst mismunandi framsetningar. Ingvar Sigurgeirsson (2013) segir að kennarar þurfa að 

huga að ýmsu þegar þeir eru með ákveðið efni sem þeir þurfa að koma til skila til 

nemenda. Má í því sambandi til dæmis nefna hversu áhrifarík hver kennsluaðferð er 

hverju sinni, hvað situr eftir hjá nemendum eftir hverja kennslustund og íhuga hvort að 

besta aðferðin miðað við viðfangsefni og aðstæður hafi verið valin. Í hverri kennslustund 

eru kennarar að reyna að finna kennsluaðferðir fyrir kennslustundina sem geta hentað 

hverju og einu barni. Kennsluaðferðir eru margar og mismunandi, sumar þeirra eru oft 

notaðar á meðan aðrar eru minna notaðar. Ingvar segir að mikilvægt sé að kennari velji 

þær aðferðir sem hentar best hverju sinni. Hann þurfi að taka tillit til nemendahópsins 

og finna fjölbreytt verkefni sem geti aukið námsgleði nemenda. Þá sé mikilvægt að hver 

kennslustund innihaldi fleiri en eina kennsluaðferð til að mæta þörfum sem flestra 

nemenda. Sé kennslustund brotin upp er líklegra að nemendur geti haldið einbeitingu 

allan tímann.  Þeir Wilen, Ishler, Hutchison og Kidsvatter (2000) skilgreina 

kennsluaðferðir sem athafnamynstur sem kennarar ákveði að nota í sinni kennslu til að 

ná markmiðum náms. Smaldino, Lowther og Russell (2008) skilgreina kennsluaðferðir 

sem leið kennara til að geta fengið nemendur til að takast á við tiltekið námsverkefni. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) skilgreinir kennsluaðferðir sem ákveðið skipulag sem kennari 

hefur á sinni kennslu, samskiptum sínum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni með 

það að leiðarljósi að nemendur læri það sem stefnt sé að læra. Í næsta kafla um 

uppbyggingu kennsluleiðbeininganna um starfræna borgaravitund verður farið í þær 

kennsluaðferðir sem stuðst var við gerð þeirra.  
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5. Uppbygging kennsluleiðbeininganna 

Kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja þessari greinagerð eru byggðar á níu flokkum þeirra 

Ribble og Bailey (2007) um stafræna borgaravitund. Í þessum kafla er farið yfir 

uppbyggingu sniðmátsins, gerð grein fyrir tengingu leiðbeininganna við aðalnámskrá 

grunnskóla og farið yfir þau hæfniviðmið sem talið er mikilvægt að nemendur á miðstigi 

nái. Loks er farið yfir þær kennsluaðferðir sem stuðst er við í kennsluleiðbeiningunum. 

Sniðmát kennsluleiðbeininganna er þannig uppbyggt að í hverju verkefni er greint frá 

tímanum sem fer í verkefnið, bekkjarskipulagi, hvað sé gott fyrir kennara að hafa til 

minnis, hvaða námsefni og gögn þurfi til að gera verkefnin og sett eru fram hæfniviðmið. 

Einnig er farið yfir þær kennsluaðferðir sem stuðst er við í verkefninu, þeim er lýst,- farið 

er yfir það hvað kennarar og nemendur gera og loks er mat á hæfni nemenda.   

5.1 Markmið – hæfniviðmið 

Hverju og einu verkefni fylgja nokkur hæfniviðmið. Hæfniviðmiðin sem talin eru hér á 

eftir eru þau hæfniviðmið sem tekin eru beint upp úr aðalnámskrá grunnskóla (2013). Í 

kennsluleiðbeiningunum eru einnig hæfniviðmið sem búið er að þrengja niður í 

nákvæmari viðmið. Hér á eftir eru valin hæfniviðmið úr aðalnámskránni með hliðsjón að 

viðfangsefninu:  

Að nemandi geti... 

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til 

stuðnings við nám, 

• rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðislegum toga,  

• metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt,  

• rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra,  

• lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem 

úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu,  

• vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda, hvernig vinna megi með þau á 

sjálfstæðan og uppbyggjandi hátt,  

• metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið 

gagnrýna afstöðu til þeirra, sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 
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Allt eru þetta hæfniviðmið sem lúta að nemandanum sjálfum sem og einstaklingum í 

kringum hann. Nemandinn þarf að reyna eftir bestu getu að taka þátt í umræðum, mynda 

sér sína eigin skoðun og bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Einnig þarf nemandi að 

sýna öguð og vöndum vinnubrögð, nýta sér hinar ýmsu heimildir og geta unnið í 

samvinnu við aðra.  

5.2 Kennsluaðferðir og lýsing á þeim 

Í kennsluleiðbeiningunum er stuðst við margar kennsluaðferðir úr ýmsum 

kennsluaðferðaflokkum. Ingvar Sigurgeirsson (2013) flokkar kennsluaðferðir í níu flokka 

en þeir eru, útlistunarkennsla, þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, umræðu- 

og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, 

hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Hér á eftir eru nefndar þær aðferðir 

sem notaðar eru í kennsluleiðbeiningunum og er stuðst við bækur Ingvars 

Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna (2013) og Listin að spyrja (2016). 

Útlistunarkennsla: Það að fá gestafyrirlesara til að tala um ákveðin málefni. Með því 

er verið að tengja námið við raunveruleg viðfangsefni og í leiðinni er stuðlað að eflingu 

skóla og samfélags.  

Umræðu og spurnaraðferðir: Þegar líkt er eftir réttarhöldum fá nemendur það 

verkefni að flytja mál, sækja það og verja. Hlutverkin sem kennari þarf að skipa í eru 

sækjendur, verjendur, aðstoðamenn þeirra, dómarar, ritari, réttarverðir og kviðdómur. 

Önnur aðferð sem fellur undir þennan flokk er veggjakrotsaðferð, en í henni er 

markmiðið að kynna fyrir nemendum hugtök tengd ákveðnu málefni. Kennari útbýr 

veggspjöld (A4 blað) sem hann setur víðsvegar um kennslustofuna, hvert með einu 

hugtaki á. Nemendum er síðan skipt upp í 3-4 manna hópa en hlutverk þeirra er að ganga 

á milli spjalda, ræða sín á milli og koma sér saman um skilgreiningu á hugtakinu hvort 

sem þeir vita hana eða ekki. Hver hópur skrifar sína skilgreiningu á spjaldið. Í byrjun er 

mikilvægt að kennari geri nemendum sínum grein fyrir því að enginn skilgreining er slæm 

heldur allar góðar og gildar hvort sem hún sé rétt eða röng. Eftir að allir hóparnir eru 

búnir að fara hringinn og hafa skrifað sínar skilgreiningar á spjöldin tekur kennarinn 

spjöldin niður og byrjar að fara í gegnum hvert hugtak fyrir sig. Hann byrjar á að lesa 

hugtakið sjálft og skilgreiningarnar sem nemendur skrifuðu á spjaldið. Því næst spyr 

kennarinn spurninga eins og; Hvernig skiljið þið hugtakið? Hvað þýðir hugtakið? Getið þið 

tekið dæmi um það sem fellur undir hugtakið? Og svo mætti lengi telja. Gott er að nýta 

öll þau tækifæri sem gefast til að skapa umræðu. Um leið og einhver spyr spurninga er 

hægt að ræða hana, útskýra, leiðrétta misskilning og svara.  
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Þrautalausnir: Hattaaðferðin eða hattarnir sex eftir Edward de Bono (1985) lýsir sér 

þannig að bekknum er skipt niður í fimm hópa og hver og einn hópur fær ákveðið hlutverk 

og setur á sig hatta sem tákna það hlutverk. Nemendur fá ekki að velja sig í hóp, það er 

hlutverk kennarans að gera það. Það skiptir ekki máli hverrar skoðunar nemandi er, hann 

þarf að setja sig inn í það hlutverk sem honum er úthlutað og afla sér upplýsinga um 

hlutverkið. Nemendur þurfa að geta rökstutt svör sín og nýtt sér þannig þann lærdóm 

sem þeir eru búnir að vinna með. Þessa aðferð er gott að notast við til að auðvelda 

nemendum að setja sig í spor annarra og horfa á málin út frá hinum ýmsum hliðum. Til 

að byrja með þarf kennari að undirbúa nemendur með því að vera búinn að tala við þá 

um það málefni sem taka á fyrir. Þegar kennaranum finnst nemendur vera búnir að átta 

sig efninu sem um ræðir skiptir hann þeim í hópa og hver hópur fær sitt hlutverk, 

hlutverkin eru eftirtalin: Grænn hattur á að finna allt sem er jákvætt við viðfangsefnið 

(hvort sem þau eru sammála því eða ekki). Gulur hattur á að finna allt sem er neikvætt 

við viðfangsefnið (hvort sem þau eru sammála því eða ekki). Hvítur hattur á að finna allar 

tölulegar upplýsingar og staðreyndir um efnið. Rauður hattur á að sýna tilfinningar. 

Hvaða tilfinningarlegu áhrif hefur málefnið fyrir fólk? Þeir sem eru með bláan hatt sjá um 

að stjórna umræðum (tveir nemendur). Svartur hattur sér um að finna neikvæðar 

afleiðingar. Hvaða neikvæðar afleiðingar má greina í efninu? Eru áhættur eða veikleikar? 

Hvað ef allt fer á versta veg? Hver hópur fær klukkutíma til að undirbúa sig og eftir það 

kalla fundarstjórar á fund. Kennari undirbýr heimildavinnuna með því að finna viðeigandi 

bækur í bókasafni og finna vefslóðir sem gott er að skoða til að afla sér upplýsinga. 

Nemendur setja á sig hattana og eftir að fundur er settur mega rökræður byrja og 

fundastjórar stjórna því hverjir tala hverju sinni. Þessi aðferð hjálpar nemendum að sjá 

málin út frá mörgum sjónarhornum, hvor sem þeir eru sammála þeim eða ekki og geta 

þannig myndað sér sína eigin skoðun á málefninu. 

Leitaraðferðir: Góðar upplýsingar má fá með því að taka viðtöl við fólk, oft er gott að 

fara á vettvang en ekki nauðsynlegt. Mikilvægt er að undirbúa viðtölin vel, skrá 

spurningar til að hafa hjá sér og minnisatriði sem geta komið sér vel. Gott er undirbúa 

það hvernig skrá á niður viðtalið, til dæmis að skrá það sem kemur fram jafnóðum eða 

taka það upp á síma eða önnur snjalltæki. Önnur aðferð sem fellur undir leitaraðferðir er 

spurningakannanir. Þá er gerð spurningakönnun um ákveðið viðfangsefni, úrtakið er 

afmarkað, það hannað, spurningalistar samdir og prófaðir og síðan er könnunin lögð fyrir. 

Í lokin er unnið úr niðurstöðum, ályktanir dregnar, niðurstöður settar fram með töflum, 

gröfum eða línuritum eftir því sem við á hverju sinni. Leitaraðferðarlíkanið er einnig undir 

kennsluaðferðaflokknum leitaraðferðir en það byggist á fimm þrepum. Til að byrja með 
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byrja nemendur á að kynna sér rannsóknarefnið og búa sér til rannsóknarspurningu en 

mikilvægt er að efnið sem valið er veki áhuga hjá nemandanum og höfði til daglegs lífs 

og umhverfis hans. Næst koma tilgátur, hugmyndir eða skýringar nemanda og þær eru 

settar fram. Því næst er upplýsingaöflun þar sem nemendur afla heimilda en þegar búið 

að er afla þeirra er unnið úr gögnunum. Loks eru ályktanir dregnar og niðurstöður teknar 

saman. Ein enn aðferð sem tilheyrir þessum flokki er efnis - og heimildakönnun. 

Nemendur fá það verkefni að afla upplýsinga um ákveðið viðfangsefni. Nemendur geta 

aflað upplýsinga á marga vegu til dæmis úr handbókum, fræðiritum, skoðað myndir, 

tekið viðtöl við sérfræðinga, með vettvangsathugunum, könnunum, spurst fyrir með 

tölvupósti eða heimsótt stofnanir. Þegar nemandi hefur unnið úr efninu skilar hann því 

með formlegum hætti til dæmis með því að kynna efnið, skrifa tímaritsgrein eða skýrslu 

eða útbúa bækling, halda myndsýningu, búa til útvarpsþátt, hanna veggspjald eða setja 

upp sýningu. Þessi aðferð getur verið góð til að þjálfa nemendur í sjálfstæðum 

vinnubrögðum, upplýsingaöflun og framsetningu upplýsinga.  

Hópvinnubrögð: Púslaðferðin sem þróuð var af Elliot Aronson og Patnoe (1997), lýsir 

sér þannig að nemendur eru skipaðir í vinnuhópa og námsefninu er skipt upp. Hver og 

einn nemandi fær sitt hlutverk þar sem hann á að kynna sér ákveðið efni og kenna það 

öðrum hópum. Allir nemendur taka þátt í tveimur hópum annarsvegar sérfræðingahópi 

og hins vegar heimahópi. Í sérfræðingahópi læra nemendur efnið sem þeim var úthlutað 

saman, ræða það sín á milli og ákveða hvernig best sé að kenna það. Í heimahópi kenna 

nemendur hinum í hópnum um námsefnið sem þeir eru orðnir „sérfræðingar“ í. Margar 

aðferðir eru til af púslaðferðinni en oftast byggist hún á eftirfarandi sjö skrefum: Val á 

viðfangsefni, skipað í hópa, hópstyrking (hrista hópinn saman), heimahópar hittast, 

sérfræðingahópar starfa, sérfræðingar kenna og síðast er námsmat þar sem nemendur 

eru prófaðir úr námsefninu.  

Eins og fram kemur hér á undan eru kennsluaðferðirnar margar sem stuðst er við í 

kennsluleiðbeiningunum. Það er svo undir hverjum og einum kennara komið hvort hann 

fari eftir þeim bókstaflega eða aðlagi þær að sínum nemendahópi og aðstæðum.  

5.3 Sniðmát og skipulag 

Kennsluleiðbeiningarnar eru settar upp í sniðmát þar sem fram koma hagnýt atriði fyrir 

skipulag kennslunnar.  Þau eru: 

• Tími 

Gert er ráð fyrir ákveðinni tímalengd fyrir hvert verkefni. Gróflega er áætlað hvað 

hvert verkefni gæti tekið langan tíma, en notendum er í nokkrum tilvikum gefnar 
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hugmyndir um hvernig megi útvíkka verkefnin. Í kennsluleiðbeiningunum er miðað við 

að hver kennslustund sé 40 mínútur.  

• Bekkjarskipulag 

Greint er frá því hvort um einstaklingsvinnu eða hópavinnu sé að ræða. Einnig kemur 

fram hvernig gott er að raða í hópa, hvort það er handahófskennt eða með skipulögðum 

hætti.  

• Námsefni og gögn 

Upplýsingar um allt það efni sem kennari þarf að hafa tilbúið fyrir verkefnavinnuna. 

Námsefni og gögn sem um ræðir geta verið bækur, vefsíður, verkefnablöð, skriffæri, 

spjaldtölvur, blöð og minnismiðar svo eitthvað sé nefnt.   

• Til minnis 

Upplýsingar um það sem kennarar þurfa að hafa í huga við undirbúning verkefnisins. 

Þetta gæti varðað gögn og samskipti við foreldra eða aðra starfsmenn og hluti sem gott 

er að hafa í huga fyrir kennarann á meðan verkefnavinnan stendur yfir.  

• Hvað gerir kennarinn 

Útskýrt er hvert hlutverk kennarans er í verkefninu. Hlutverkin geta verið að vera með 

kveikju, stjórna umræðu, vera til staðar í verkefnavinnu og vera tilbúin með gögn.   

• Hvað gera nemendur 

Útskýrt er hvert hlutverk nemenda er í verkefninu. Hlutverkin gera verið að taka þátt 

í umræðum, vinna verkefni og kynna verkefnin sín. 

• Mat á hæfni 

Í hverju verkefni er tekið fram til hvers er ætlast af nemendum. Með það í huga geta 

kennarar metið nemendur, passað upp á að allir nemendur séu þátttakendur og leggi sitt 

af mörkum í verkefnið hvort sem um sé að ræða einstaklings- eða hópaverkefni.  

Mikilvægt er að hafa í huga að nemandi gerir sér ekki alltaf grein fyrir því yfir hvaða hæfni 

hann býr (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Námskráin bendir enn fremur á að suma 

hæfni sé auðveldara að meta en aðra, sumt er mjög erfitt að meta og kemur það oft ekki 

fram fyrr en seinna á lífsleiðinni hvort viðkomandi hafi náð ákveðinni hæfni eða ekki.  

Þannig má gera ráð fyrir því vinna við verkefnin sé einungis eitt skref í því að nemendur 

öðlist þá hæfni sem stefnt er að.  Í mörgum verkefnanna  er verið að vinna með hugtök 

sem gætu verið nemendum ný og er þá rétt að kennari fylgist með vinnunni og gefi 

nemendum leiðsögn og endurgjöf á meðan á henni stendur, en sé um leið meðvitaður 
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um að vinnan við verkefnin er kannski bara fyrsti áfanginn í langri vegferð í að verða 

öruggur og meðvitaður stafrænn borgari. 



 

41 

6. Lokaorð 

Í dag eru börn orðin stafrænir borgarar á ungaaldri. Í greinagerð þessari hef ég fjallað um 

stafræna borgaravitund, hvað það þýðir að vera stafrænn borgari, ábyrgð okkar og 

skyldur sem samfélagsþegnar og hver jákvæðu og neikvæðu áhrifin eru af notkun 

snjalltækja. Einnig fór ég yfir gerð kennsluleiðbeininga, tengingu við aðalnámskrá, 

hæfniviðmið og kennsluaðferðir svo eitthvað sé nefnt.  

Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við var: Hvaða kennsluaðferðir eru 

hentugar til að kenna börnum á miðstigi í grunnskóla um stafræna borgaravitund og 

ábyrga notkun á samfélagsmiðlum? Við gerð kennsluleiðbeininganna var reynt að taka 

mið af fyrrnefndum þáttum og með það í huga að gera kennsluna fjölbreytta og 

áhugaverða. Við val á kennsluaðferðum var leitast við að taka tillit til ólíkra nemenda og 

þeirra markmiða sem stefnt var að hverju sinni. Áhersla var á að virkja ólíka nemendur í 

námi sínu og gera þeim kleift að tengja við fyrri þekkingu. Horft var til þess að kennari 

skapaði jákvæðar og góðar aðstæður til náms. Leitast var við að tengja efnið við 

raunveruleikann og vekja frekari áhuga nemenda á efninu til þess að það hafi merkingu 

og tilgang fyrir þá.  

Eftir að hafa varið miklum og skemmtilegum tíma í gerð þessa verkefnis er margt sem 

var lærdómsríkt. Allt frá því að temja sér öguð og vönduð vinnubrögð í það að sjá hversu 

mikilvægt það er að kenna nemendum um stafræna borgaravitund. Við gerð 

kennsluleiðbeininganna voru mörg fjölbreytt verkefni sem rötuðu þangað inn en eru 

verkefnin þó ekki tæmandi listi yfir það sem hægt er að vinna með nemendum um 

stafræna borgaravitund. Sum verkefnin hef ég notað í minni eigin kennslu, önnur ekki. 

Ég tel til dæmis veggjakrotsaðferðina vera frábæra leið til að kynna hugtök fyrir 

nemendum og skapa umræður á eftir og er hattaaðferðin góð leið til að kynna málefni 

frá öllum hliðum. Ég tel mikilvægt að nemendur vinni með efni þar sem þeir sjálfir þurfa 

að finna upplýsingar og vinna með.   

Það er von mín að kennsluleiðbeiningarnar muni nýtast sem flestum kennurum og 

geti orðið þeim innblástur að skemmtilegum verkefnum um hvernig kenna á um stafræna 

borgaravitund. Tæknin mun halda áfram að fylgja manninum og hafa áhrif á samfélag 

hans um ókomna tíð og því mikilvægara nú en áður að vera á varðbergi um ábyrga notkun 

á samfélagsmiðlum. Ég leyfi texta Sig. Júl. Jóhannessonar að verða lokaorðin í þessari 

greinagerð því mér finnst þau lýsa því vel hvernig allt sem fer á netið er þar alltaf og eltir 

okkur eins og skugginn.  
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Ég á lítinn skrýtinn skugga, 

skömmin er svo líkur mér, 

hleypur með mér úti' og inni, 

alla króka sem ég fer. 

Allan daginn lappaléttur 

leikur hann sér kringum mig. 

Eins og ég hann er á kvöldin, 

uppgefinn og hvílir sig. 
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