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Abstract 
The purpose of this thesis is make a curriculum for Icelandic fisheries accessible for teaching 

in compulsory schools. Study material in the form of an electronic book, together with an 

ancillary material that is in the possession of the University of Akureyri, is examined with a 

view to whether it is suitable for achieving this purpose. The essay approaches the subject in a 

way that tries to provide a strong foundation for teaching on the subject and to make suggestions 

on how it would be possible. The method is to give a brief overview of the importance of the 

fishing industry for Icelanders and to put education about it in a pedagogical context.of primary 

schools in Iceland. The regulatory framework for compulsory schooling and study material is 

examined and evaluated as to how well it complies with teaching on the Icelandic fisheries 

sector. The main conclusions are that the above-mentioned study material is useable and should 

be taken as a foundation for this education about Icelandic fisheries in primary schools. 

However, it needs to be based on specific support material and be accessible on the Internet as 

well as being fully electronic. 

 

Keywords: Icelandic fisheries, education, constructivism, connection policy, digital literacy. 
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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að gera námefni um íslenskan sjávarútveg aðgengilegt til 

kennslu í grunnskólum. Námsefni í formi rafbókar ásamt stoðefni sem er í fórum Háskólans 

á Akureyri um efnið er skoðað með það í huga hvort það sé hentugt til að ná þessum tilgangi. 

Ritgerðin nálgast viðfangsefnið með þeim hætti að reyna að skjóta styrkum stoðum undir 

kennslu um efnið og að koma með tillögur um hvernig það væri hægt. Aðferðin er fólgin í 

því að gefa stutt yfirlit um mikilvægi sjávarútvegs fyrir Íslendinga og að setja menntun um 

hann í kennslufræðilegt samhengi m.t.t. grunnskóla á Íslandi. Regluverkið um 

grunnskólastarf og námsefni er skoðað og lagt mat á það hve vel það samrýmist kennslu 

um íslenskan sjávarútveg. Helstu niðurstöður eru þær að ofangreint námsefni er nothæft og 

ætti að nota sem grunn að menntun um íslenskan sjávarútveg í grunnskólum. Það þarf hins 

vegar að styðjast við tiltekið stoðefni og vera aðgengilegt á Netinu auk þess að vera rafrænt 

að öllu leyti. 

Lykilorð: Íslenskur sjávarútvegur, nám, hugsmíðahyggja, tengistefna, stafrænt læsi. 
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1.  Inngangur  

Árið 1990 hefst kennsla í sjávarútvegsdeild við Háskólann á Akureyri ( hér eftir HA) og hefur 

hún verið við lýði fram til dagsins í dag og verður það líklega áfram svo lengi sem Íslendingar 

sækja sér björg í greipar Ægis. Eins og gefur að skilja hefur í tengslum við þessa menntun 

byggst upp stór þekkingargrunnur um íslenskan sjávarútveg sem eðlilega hefur þá fyrst og 

fremst komið að notum við kennslu í sjávarútvegsdeildinni. Það hefur hins vegar lengi blundað 

sú þrá á meðal forsvarsmanna deildarinnar og ýmissa annarra að miðla þessari þekkingu út í 

samfélagið og þá einkum í grunnskólana. Það var tekið saman efni um íslenskan sjávarútveg í 

rafbók árið 2017 og var hún miðuð fyrir miðstig grunnskólans (Ragnheiður Tinna Tómasdóttir, 

2017). Þessari bók hefur ekki enn verið komið á dagskrá innan grunnskólanna með beinum 

hætti, en ríkur vilji er til þess af hálfu þeirra sem að því verki stóðu. Það sama gildir einnig um 

margvíslegt annað efni sem henni tengist og finna má í fórum sjávarútvegsdeildarinnar.  

 Þegar ég var kominn á þann stað í mínu námi við deildina að fara að skrifa B.Sc. ritgerð 

þá var það ein hugmyndin sem kom upp á borðið að glíma við það hvernig hægt væri að koma 

áðurgreindu efni að innan grunnskólans. Ljóst þykir að Menntamálastofnum er væntanlega ekki 

með það ofarlega á sínum útgáfulista að gefa út heildstætt efni um íslenskan sjávarútveg. Hins 

vegar má segja að gott námsefni stendur alltaf fyrir sínu þó svo að það samrýmist ekki að öllu 

leyti stefnu eða þörfum stofnunarinnar. Með það sjónarmið í farteskinu réðst ég í það verkefni 

að finna út hvernig hægt væri að tengja saman rafbókina og stuðningsefni við nám barna í 

grunnskólum á Íslandi.  

 Ég hef kosið að vinna þessa nálgun út frá því hvernig megi efla eða styrkja það nám sem 

finna má nú þegar fyrir í grunnskólum landsins og flokka má undir íslenskan sjávarútveg. 

Aðferðin er fólgin í því að skoða hversu vel fyrrnefnt efni fellur að lögum, reglugerðum og 

stefnumótun um nám barna í grunnskóla. Þá er það einnig ætlunin að koma fram með 

hugmyndir að því hvernig búa megi þetta efni þannig úr garði að not sé fyrir það í kennslu um 

íslenskan sjávarútveg. 

 Nú þegar liggur fyrir greining á því hvar finna má efni um íslenskan sjávarútveg í því 

námsefni sem dreift er í grunskólanna að hálfu Menntamálastofnunar (Ragnheiður Tinna 

Tómasdóttir, 2017). Þessi ritsmíð hefur hins vegar þann tilgang að setja kennsluefni um 

íslenskan sjávarútveg í kennslufræðilegt samhengi og hvernig nýta megi títtnefnda rafbók í því 

augnamiði. Hún ekki ítarleg umfjöllun um menntamál heldur miklu frekar sniðmát að því 

hvernig hægt væri að koma kennslu um íslenskan sjávarútveg að í grunnskólum.  

 Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig er hægt að auka menntun um íslenskan sjávarútveg í grunnskólum á Íslandi? 
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2. Íslenskur sjávarútvegur  

2.1 Stiklað á stóru 

Saga byggðar og búsetu á eldfjallaeyjunni fögru við nyrðri heimskautsbaug er ekki ýkja löng 

en lýsir því vel hvernig sjósókn og fiskvinnsla hefur lagt grunninn að búsetu í landinu. Ekki er 

örgrannt um að landnámsmenn töldu landið búsældarlegt vegna gjöfuls sjávar sem tryggði þeim 

lífsbjörgina. Einnig varðveitir sagan þá staðreynd að þegar þrengdi að í lífi þjóðar vegna 

harðinda þá var það öðru fremur auðlegð hafsins sem kom til bjargar á þrautastundu. Þá vitnar 

fjöldi verstöðva vítt og breitt um landið um mikilvægi sjósóknar fyrir hag þjóðarinnar sem og 

einstaklinga. Og alkunna er að löngum hefur það tíðkast í landi okkar að þeir sem einarðlega 

vildu koma undir sig fótunum sóttu í verstöðvarnar og sækja sjálfsagt enn með von um geta 

efnast á skjótan og öruggan máta (Lúðvík Kristjánsson, 1980, bls. 30).  

         Fregnir af mikilli fisksæld á íslenskum miðum bárust fyrr en seinna til Evrópu og 

ævintýrið á Íslandsmiðum hófst og stendur enn þar sem skynsamleg nýting á auðlindinni er ein 

grunnstoðin undir velferð þjóðarinnar. Þannig varð sjórinn og auðlegð hans við Íslandsstrendur 

að tengingu landsins við nágrannaþjóðir sínar þar sem gagnkvæmir hagsmunir mynduðust og 

margvísleg samskipti sem mótuðu menningu og sögu okkar Íslendinga. Aukin fólksfjölgun á 

meginlandinu og eftirspurn eftir matvælum í kjölfarið dró athygli fiskkaupmanna að Íslandi 

með veiðum og verslun á íslenskum fiski. Þetta er að gerast um 1300 og þá verða kaflaskil í lífi 

þjóðarinnar er skreið verður mikilvægur gjaldmiðill fyrir skipti á margvíslegum varningi er 

þjóðina vanhagaði um. Þessum tíma fram á öndverða 16. öld hefur oft verið lýst sem miklu 

velmegunartímabili, en undan því tók að halla er einokun komst á þessi viðskipti og 

hlutfallsverð skreiðarinnar lækkaði mikið gagnvart erlendum varningi og hagnaðurinn af 

verkuninni fluttist úr landi (Jón Þ. Þór, 2002, bls. 25).  

 Einokuninni var ekki aflétt fyrr en 1788 og um svipað leyti stigu Íslendingar upp úr 

árabátunum, frá keipunum og undu upp segl á þilskipum til fiskveiða. Fjölgun þilskipa var ör 

og vitnar um það að Íslendingar voru að fá mikinn pening fyrir afurðirnar, en þá hafði 

hákarlalýsi og saltfiskur að miklu leyti leyst skreiðina af. Vélbátaöldin kemur svo til sögunnar 

í upphafi 20. aldar með aukinni sókn á miðin með botnvörpu, öflugu veiðarfæri sem átti eftir 

að auka útflutningstekjur og hag landsmanna til mikilla muna.  

 Yfirráð yfir þessari gjöfulu auðlind við strendur landsins hefur þó ekki alltaf verið 

sjálfsögð því aðrar þjóðir hafa löngum séð sér hag í að nýta hana ekki síður en Íslendingar. Því 

hefur þurft að heyja baráttu til að öðlast full yfirráð yfir henni sem hefur leitt til þess að í dag er 

landhelgi Íslands 12 sjómílur og efnahagslögsagan 200 sjómílur. Sú ábyrgð hvílir hjá þeim er 

nytja auðlindina að ganga um hana á sjálfbæran hátt með verndunarsjónarmið í huga og framtíð 
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komandi kynslóða. Hvernig til tekst er undir okkur sjálfum komið og skiptir þá miklu máli að 

orðræðan um íslenskan sjávarútveg sé á málefnalegum grunni og frá vel upplýstri þjóð sem 

skilur þennan mikilvæga hluta af tilveru sinni og sjálfsmynd.  

Sjávarútvegurinn er þó ekki bara sagnfræði hann er líka samspil við náttúruna og 

nýtingu alls sjávarfangs auk sölu þess heima og erlendis. Hann er allt í senn forsenda byggðar 

í landinu, menning landsins og framtíð. Þeim mikilvæga skilningi verður að halda á lofti innan 

skólanna hér eftir sem hingað til og hafa í huga að ávallt má gera betur í þeim efnum.  
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3. Sjávarútvegur og menntun barna 

3.1 Enginn dregur annars fisk úr sjó 

Víst er að maðurinn býr yfir mikilli vitrænni getu til að beita huganum á margvíslegan hátt og 

ekki hvað síst til að nema. Með námi getur hann öðlast margvíslega hæfni sem auðveldar honum 

að takast á við athafnir daglegs lífs og að öðlast sérhæfingu sem nýtist samfélaginu. Nám er 

hins vegar ekki sjálfgefið og fyrir því þarf að hafa því það gerist ekki í tómarúmi heldur vegna 

einhverrar reynslu eða upplifunar . Það gerist því ekki af sjálfu sér. Það þarf eitthvað til koma 

því af stað annað hvort tilviljunarkennd upplifun af einhverju í umhverfinu eða með beinni 

stýringu á því hvað einstaklingur upplifir eða hvers konar áreiti hann verður fyrir (Jarvis, 2009, 

bls. 36) 

 Í gegnum tíðina hafa komið fram ýmsar kenningar um nám og er ljóst af þeim að nám 

er ekki auðskilið né auðfengið því það byggist á vitrænni starfsemi sem stuðlar að varanlegri 

breytingu á atferli eða vitund einstaklings. Það er ferli sem gerist hið innra með manneskju og 

er einstaklingsbundið og verður alls ekki séð með beinum hætti af öðrum (Nelson, 1979, bls. 

67). Vegna þessarar hæfni sinnar til að nema þá eru það örlög mannsins að læra gífurlega mikið 

á lífsleiðinni, sumt af því hverfult en annað varir út lífið. Fræðikenningar um það hvernig nám 

fer fram spanna rúma öld og eru þær fyrirferðarmestu atferlisstefna (e. behaviourism) og 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) (Pritchard, 2009, bls. 3). En þróun kenninga um nám eða 

yfirlit um námskenningar er ekki viðfangsefni þessarar ritsmíðar. 

 Daninn Knud Illeris prófessor við Danska Kennaraháskólann hefur dregið þessa þróun 

saman með sinni eigin kenningu um að nám eigi sér þrjár víddir. Hann telur að nám sé í senn 

tveir samhliða ferlar þar sem einstaklingurinn upplifir samspil á milli þeirra. Annars vegar er 

um að ræða áhrifin af félagslegum raunveruleika og hins vegar af efnisheiminum. Þannig verði 

nemandinn fyrir hughrifum og margvíslegum upplýsingum þegar áhrifin eru metin, brotin niður 

og meðtekin. Þessar upplýsingar innihalda þekkingu, hæfni, skilning, hegðun, gildi og 

tilfinningar. Þær ásamt hughrifunum geta líka virkað sem hvati og hreyfiafl fyrir hugarorkuna.  

 Niðurstaða Illeris er sú að nám samanstandi af þremur víddum: innhaldsvíddinni sem er 

venjulega vitræns eðlis, hvatningarvíddin sem einkennist af staðfestu, áhuga og örvun. Þriðja 

víddin er svo sú sem tengist samskiptum í víðum skilningi og er félagsleg allt frá upplifun í 

litlum hópi til þátttöku í heiminum öllum (Illeris, 2018, bls. 97).  

 Af þessu er ljóst að nám gerist í menningarlegu samhengi þannig að reynsla og upplifun 

einstaklingsins skiptir sköpun og ekki hvað síst skólinn sem hann sækir. Í því samhengi er rétt 

að fjalla lítillega um kenningu sem algengt er að skírskota til innan menntunarfræða og kölluð 

er hugsmíðahyggja (e. constructivism). Hún gerir ráð fyrir því að samstarf og félagsleg 

samskipti séu samtvinnuð í námi auk sjálfstæðrar ígrundunar og gagnrýninnar hugsunar 
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nemandans. Útgangspunkturinn er svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 

development), en það er sá staður í námi barna sem er á milli eiginlegrar getu þessu og þess 

staðar sem það gæti verið á með aðstoð þeirra sem eru komnir lengra í námi t.d. varðandi 

hugtakaskilning. Þetta er þá það svæði sem eiginlegt nám fer fram á og byggist á því að aðstoða 

barnið frá eigin getu til meiri getu og þroska. Til þess að koma þessu til leiðar þarf öflug 

samskipti bæði á milli nemenda innbyrðis og nemenda og kennara. Samhliða þessari kenningu 

eru talað um vinnupalla (e. scaffolding) sem er allt það efni og öll framsetning á kennslu sem 

hjálpar barninu áfram á svæði hins mögulega þroska t.d. umræður eða spurningaðferðir (Powell 

og Kalina, 2009, bls. 244). 

 Af ofanskráðu er ljóst að námi er hægt að stýra og ráða því í raun hvað það á að innihalda 

eða hafa bein áhrif á það sem börn læra með því að skipuleggja það með formlegum hætti eins 

og með skólagöngu. Það er hins vegar alltaf álitamál hvernig best er að því staðið og snertir í 

raun áherslur viðkomandi stjórnvalds eða stefnu en miðar þó oftast að því að búa í haginn fyrir 

einstaklinginn með þarfir samfélagsins í huga (Ball, 2008, bls. 11). 

3.2 Ekki sigla allir sama byr 

Þegar hugtakið kennsla ber á góma þá dettur sjálfsagt flestum í hug þrenningin skóli, kennari   

og nemandi, auk þess sem ótal minningar úr eigin skólagöngu kunna að þyrlast upp í huganum.  

Þessar hugrenningar eru eðlilegar en lýsa því samt sem áður ekki að fullu hvað fellst í þessu 

óljósa og víðfeðma hugtaki sem er í senn félagslegt og sálfræðilegt fyrirbrigði sem allir upplifa. 

Kennsla getur nefnilega leynst víða og verið bæði formleg og óformleg, innan skóla eða utan. 

Skilgreiningin á kennslu þarf því að vera víðtæk og lýsa henni almennt en þó þannig að hún nái 

utan um fyrirbrigðið. Eftirfarandi framsetning á því í hverju kennsla er fólgin nær nokkuð vel 

að fanga hugtakið: 

 

,,Með kennslu á ég við sérhverja þá athöfn sem framin er í þeim tilgangi að 

greiða fyrir námi annars manns. Athöfn þessi felur oft í sér notkun máls en 

ekki þarf svo endilega að vera né byggist kennsla eingöngu á vitsmunalegum 

eða þekkingarlegum aðgerðum. Við getum kennt án orða með því að sýna 

nemendum okkar hvernig að skuli farið eða látið þeim í té fyrirmyndir með 

öðrum hætti til að líkja eftir. Og oftsinnis er kennsla í því fólgin að rækta með 

nemendum okkar ákveðið verðmætamat og viðhorf sem að því er vitræna 

þætti snertir er eru samofin tilfinningum okkar og kenndum.“ (Jónas Pálsson, 

1983, bls. 16). 
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 Önnur skilgreining og nýrri er frá Smith (2018 ) og segir að kennsla sé ferli sem kemur 

til móts við þarfir, reynslu og tilfinningar, þannig að tilteknir hlutir lærist og meira til. Kennsla 

er byggist á sambandi þess sem kennir og hins sem nemur og hún gerist í tíma og rúmi með því 

að sá sem stendur að kennslunni lætur í té eitthvað sem fær hinn til að læra. Þannig hefur hún 

fólgið í sér bæði innihald og aðferð eða kennsluhætti sem geta verið af ýmsum toga allt eftir 

aðstæðum og þeim er sinna henni.  

 Þá erum við líka komin að því hvert sé hlutverk þess er stendur að kennslunni. Í 

gagnmerkri bók um kennslu segið að hlutverk kennarans sé annars vegar að miðla þekkingu um 

hefðgróin fræði en hins vegar að gegna kalli hraðfleygrar stundar og búa ungviðið undir 

framtíðina (Matthías Jónasson, 1971, bls. 20). Af þessu virðist það vera nokkuð ljóst að kennsla 

og hlutverk kennarans er eitt og hið sama svo kennarinn er þá miðdepill í öllu námi og kennslu, 

með athöfnum sínum eflir hann nemendur sína til þroska og starfa. Hann er ekki bara að kenna 

það eitt sem hann veit og kann eða uppljóstra um einhver leyndarmál heldur er hann þvert á 

móti að opna dyr fyrir nemendum að almennri þekkingu og hæfni. Kennarinn miðlar áfram til 

þeirra þeim auðæfum menntunar sem aðrir hafa áður sett fram. Skólinn hefur þann megintilgang 

að hafa til staðar vitræna, félagslega- og tæknilega auðlegð sem talin er notadrýgst hverju sinni 

inn í framtíðina (Stenhouse, 1975, bls. 6). 

  Þá eins og oft áður veldur sá er á heldur en kennarinn verður að leitast við að byggja 

sína kennslu á fagmennsku (e. profession) svo kennslan skili sem bestum árangri. Ný þekking 

kemur fram og örar breytingar eiga sér stað í þjóðfélaginu sem þarf að taka tillit til eins og að 

einstaklingsmiða kennsluna og að tileinka sér nýjustu tækni við kennsluna. Ingvar 

Sigurgeirsson (2013, bls. 12) hefur skilgreint kennslustarfið með eftirfarandi hætti: 

 

,,Það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem 

að er keppt.“  

 

 Fagmennsku þarf því að sýna í hvívetna til að öðlast traust og vera vandanum vaxinn 

með því að helga sig menntun, sýna heilindi og heiðarleika auk þess að ástunda vandaða 

starfshætti sem leiða af viðurkenndri þekkingu og aðferðum (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

239).  

3.3 Bítur á beittan öngul 

Í gegnum tíðina hefur verið gefið út mikið magn námsefnis, aðallega bókum með lestextum 

fyrir nemendur en einnig kyrr- og hreyfimyndir, líkön, kort, stafrænt efni o.s.frv. Allt þetta hefur 
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haft þann sama tilgang að stuðla að námi og að auðvelda kennurum kennsluna eða að búa til 

tengingu á milli náms og kennslu auk þess að ríma við námskrár. Þessi samvirkni skiptir 

höfuðmáli og að námsefnið sé í takt við tíðarandann og félagslegan veruleika nemenda ella er 

hætta á kyrrstöðu innan skólans þegar hann starfar ekki með breytingum á stöðu æskunnar í 

samfélaginu (Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 34). 

 Fram til þessa hefur kennsla um íslenskan sjávarútveg stuðst við prentað efni að mestu 

en einnig lítillega við gagnvirkar síður á Netinu eins og Fjaran og hafið. Ekki er til aðgengilegt 

heildstætt námsefni um sjávarútveg heldur er því fléttað saman við annað námsefni sem 

hefbundnum lestexta með verkefnum (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2013, bls. ). Þó ber að geta 

þess að árið 1992 gaf Námgagnastofnun út heildstætt námsefni um íslenskan sjávarútveg, sem 

nú er reyndar ófáanlegt og kannski úrelt að miklu leyti. (Óttar Ólafsson, 1992). 

 Börn í dag lifa á stafrænum tímum þar sem hraði tæknibreytinga í umhverfi þeirra er 

mikill og möguleikar á  aðferðum við nám orðnir margvíslegir. Mikil áhersla hefur verið lögð 

á það undanfarið að auka aðgengi að upplýsingum og að efla menntun í gegnum Netið. 

Hugmyndin er þá sú að með uppbyggingu náms með þessum þætti megi stuðla að meiri 

mannauði og efnahagsframförum ásamt möguleikum til náms alla ævina. Netið megi nota til að 

stuðla að einhvers konar þjóðbraut upplýsinga þar sem menntun og upplýsingar séu öllum opin. 

Drifkraftar eins og símtækni, stafræn miðlun og Netið muni þá varða leiðina (Brown og Selwin, 

2007, bls. 154). 

  Hvað skólana sjálfa varðar þá hefur Fullan (2007) bent á að við innleiðingu nýjunga í 

skólastarfi séu margar víddir og ein þeirra sé tæknin bæði sem leið til bættra starfshátta sem og 

betra náms (Fullan, 2007, bls. 30).  

 Í skýrslu starfshóps Menntamálaráðuneytisins um upplýsingatækni í skólastarfi frá 2014 

eru m.a. sett fram eftirfarandi meginmarkmið:  

 

,,Að byggja upp öfluga hæfni í upplýsinga- og samskiptatækni þvert á 

skólastig og í samstarfi við atvinnulífið, þar sem það á við, til að tryggja 

hagnýtingu, þróun og skapandi skólastarf með hagsmuni einstaklinga og 

samfélagsins að leiðarljósi.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið (b) 

2015, bls. 4). 

 

  Sama stef er að finna í Hvítbók Menntamálaráðuneytisins frá árinu 2014 en þar 

segir að nauðsynlegt sé að kennsla og námsefni mótist í æ ríkari mæli af stafrænni tækni þar 

sem samfélagið stefnir enn frekar í þá átt. Ljóst sé að aðlaga þurfi stafræna tækni að 

skólastarfinu til að mæta nemendum með róttækum breytingum á kennsluháttum og námsefni 
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þó ekki væri nema til að vega á móti áhugaleysi og leiða nemenda. Stuðla þarf að fjölbreyttri 

notkun kennsluefnis í gegnum stafræna tækni með því að virkja nemendur og þeirra stafræna 

veruleika (Mennta- og menningarmálaráðuneytið (b) 2014, bls 40). 

 Niðurstöður nýlegrar rannsóknar sem Gerður G. Óskarsdóttir (2014)  gerði á 

starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar leiddu í ljós að nýting tölvutækninnar í 

skólastarfinu var takmörkuð og að skólum gangi seint að laga sig að upplýsinga- og 

þekkingarsamfélaginu. Einnig kom í ljós að fyrirmæli stjórnvalda í stefnumörkun um aukna 

notkun upplýsingatækni í skólastarfi hafa ekki gengið eftir og það sama má segja um aðra þætti 

skólastarfsins sem tengjast og geta átt samleið með stafrænni tækni í skólastarfi eins og 

sjálfstæði nemenda (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 352).   

 Þetta bil sem myndast hefur á milli þróunar í stafrænni tækni og skólastarfs kallar á mun 

meiri samvinnu á milli upplýsingatækni og menntunar. 
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4. Hugsmíðahyggja og tengistefna 

Hugsmíðahyggja (e. constructivism) er grundvallarkenning um nám  og hana má í víðara 

samhengi tengja við heimspeki menntunar. Hún nær í sjálfu sér yfir margar aðrar kenningar um 

nám og hefur haft gríðarmikil áhrif á skólastarf í gegnum tíðina. Í kenningunni eru sett fram 

fjórar megináherslur um það hvernig skuli staðið að námi barna. Þar er lögð áhersla á það að 

nám sé athöfn og að ekki skuli einvörðungu einblínt á innhald heldur miklu fremur ferli náms 

sem tekur miða af þörfum einstaklings. Ennfremur er bent á mikilvægi tungumálsins við nám 

og að námsumhverfið henti nemandanum (Mattar, 2008, bls. 205).   

 Woollard og Pritchard (2010, bls. 8) halda því fram að hugsmíðahyggja hverfist um að 

nemendur byggi sjálfir upp sína þekkingu út frá eigin reynslu. Þeir umbreyti fyrri þekkingu og 

reynslu í nýjan skilning og nám. Hluti af þessari námskenningu er félagsleg hugsmíðahyggja 

(e. social constructivism) sem leggur áherslu á mikilvægi félagslegra samskipta í námi 

einstaklinga.  

 Til viðbótar er svo kenningin um svæði hins mögulega þroska (e. Zone og proximal 

development) sem leggur áherslu á réttan stuðning við nemendur svo þeir nái tilætluðum 

námsárangri. Á hverjum tíma í námi barna er ákveðið svæði í námsþroska þeirra sem er á milli 

þess sem þau ráða við upp á eigin spýtur og þess sem þau gætu með réttri aðstoð. Því sé 

mikilvægt í kennslu að nemandinn sé búinn þeim tækjum og tólum sem hjálpa honum við nám 

(Reid, 2010, bls. 7). 

 Tengistefna (e. connectivism) er sett fram sem ný hugmyndafræði um menntun fyrir 

nám á stafrænum tímum og tengist í raun hugmyndir hugsmíðahyggjunnar og svæði hins 

mögulega þroska í námi. Hún gerir hugmyndirnar sveiganlegri og víkkar út merkingu þeirra 

með því að hagnýta möguleika Netsins og tækninnar til náms. Nemendur tileinka sér nýja hæfni 

með því að afla sér þekkingar á Netinu í  margvíslegum gagnagrunnum auk ýmissa upplýsinga 

með notkun stafrænnar tækni. Stefnan gerir þannig í raun ráð fyrir því að upplýsingatæknin sé 

mikilvægur þáttur í námi með því setja hugtök og sjónarmið í samhengi á nýstárlegan og 

fjölbreyttan máta með notkun tölva (Dunaway, 2011, bls. 676).  

Goldie (2016, bls. 1066) leggur áherslu á að hugmyndin að tengistefnunni byggi á því 

að mynda miðlægan punkt á Netinu þar sem hægt er að skiptast á upplýsingum. Nám og 

þekking hvíli á fjölbreyttum upplýsingum og er í raun ferli sem tengt er saman í netkerfi þar 

sem hæfnin í að nálgast upplýsingar er mikilvægari en upplýsingarnar sjálfar. Getan til að sjá 

tengingar á milli ólíkar greina, hugmynda og hugtaka er grundvallarhæfni auk þess sem ferlið 

sjálft er nám út af fyrir sig. Stefnan gerir ráð fyrir því að einstaklingar tengist saman á Netinu í 

námssamfélagi þar sem skiptst er á skoðunum og margvíslegu efni deilt í gegnum tiltekin 
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tengipunkt eða miðpunkt. Þessir punktar geta verið af ýmsu tagi s.s. stofnanir, bókasöfn, 

netsíður eða gagnabankar og í raun bara hvaða brunnur upplýsinga sem er staðsettur á Netinu. 

Til að svona staður fyrir nám virki þarf hann að vera með fjölbreyttar upplýsingar og opinn 

öllum því mikilvægt er að upplýsingarnar lokist ekki inni heldur fari sem víðast. Greiðar leiðir 

að upplýsingum eru mikilvægar fyrir skilning því það eru í raun þær sem mynda hæfnina og 

þekkinguna frekar en það sem býr í upplýsingunum sjálfum  

Það er ákveðin samfella með hugsmíðahyggju (e. constructivism) og tækni sem fólgin 

er í því að framsetning á öðru styður hitt. Hugsmíðahyggjan er kenning sem heldur því fram að 

nám eigi sér stað í ákveðnu samspili á meðan að tækni í námi vísar til umhverfis sem höfðar til 

nemenda. Áhersla á hvorutveggja er því uppsetning á öflugu lærdómssamfélagi fyrir nemendur 

sem er ríkulegra og skemmtilegra fyrir tilstuðlan tækninnar. Með því að flétta saman 

hugsmíðahyggjuna og tæknina er líka meiri möguleiki á að einstaklingsmiða kennsluna með 

því að efla vitsmunalega (e. cognitive) og námsvitundarlega (e. metacognitive) námsferla auk 

þess sem lausna- og verkefnamiðað nám verður hnitmiðaðra (Grant og Nanjappa , 2003, bls. 

38,56). 

 Ekki er lokum fyrir það skotið að rétt sé að nálgast kennslu um íslenskan sjávarútveg 

hvorutveggja með hliðsjón af hugsmíðahyggju og tengistefnu. Sú nálgun yrði a.m.k. studd 

fræðilegum rökum og mundi vera áhugaverð í ljósi þess hversu víðfeðmt viðfangsefnið er.  
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5. Forsendur kennslu um íslenskan sjávarútveg 

Tilurð þessa verkefnis er áhugi ýmissa aðila innan HA á því að koma á framfæri efni um 

íslenskan sjávarútveg sem er í fórum HA. Sjónum er beint að grunnskólum landsins með því að 

leita leiða um það hvernig og með hvaða hætti efnið gæti orðið aðgengilegt þar innanbúðar.  

 HA hefur í sinni yfirlýstu stefnu vilja til að eiga samtal við opinberar stofnanir og sýna 

samfélagslega ábyrgð en það verður ekki skilið á annan veg en svo að skólinn telji mikilvægt 

að miðla starfsemi sinni út í samfélagið (Háskólinn á Akureyri, 2019). Í samræmi við þessa 

stefnu og áðurnefndan áhuga þá verður hér tiltekið efni um sjávarútveg sem tekið hefur verið 

saman af HA borið upp að starfsramma grunnskólanna á Íslandi. Í því felst að kanna reglugerðir, 

lög og stefnur er grunnskólinn byggir starfsemi sína á og hvernig það samrýmist efninu um 

sjávarútveginn.  

Það efni sem verður til skoðunar er rafbók um íslenskan sjávarútveg, vefsíða um fiska 

og sjávarspendýr og myndefni um íslenskan sjávarútveg af EdPuzzle vefsíðunni. Rafbókin kom 

út samhliða meistaraprófsritgerð Ragnheiðar Tinnu Traustadóttir í menntunarfræði, vefsíðan 

var unnin af Brynhildi Bjarnadóttir lektor við HA og myndefninu á EdPuzzle var safnað saman 

af Herði Sævaldssyni lektor við HA. Þessi samanburður er gerður með það fyrir augum að með 

honum megi ganga úr skugga um hvort efnið eigi erindi við grunnskólann, hluti þess eða heild. 

Niðurstaðan mun leiða í ljós hversu traustur grunnur er fyrir eflingu menntunar í 

sjávarútvegsfræðum innan grunnskólanna og hvort HA geti stutt við þá viðleitni. Efnið er að 

finna hér á neðanskráðum krækjum en utan þess sem er á EdPuzzle en það er að finna er á 

lokaðri síðu á edpuzzle.com : 

https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur 

http://kennsluvefur.ismennt.is/LifrikiSjavar.html 

5.1 Lög um menntun og námsefni 

Samfélag án skipulags er erfitt að ímynda sér nema sem glundroða og upplausn og því hafa 

verið stofnuð úr samfélögum ríki með sínar réttarreglur um það hvernig málum skuli háttað 

innan viðkomandi samfélags. Á Íslandi er stjórnarskrá sem kveður á um stjórnskipan ríkisins 

og helstu verkefni þess og eiga önnur lög að taka mið af henni eða vera fylgifiskar hennar 

(Ólafur Jóhannesson, 1978, bls. 100). Í 76. grein stjórnarskrárinnar frá 1944 er kveðið á um 

menntun barna og rétt þeirra til almennrar menntunar og fræðslu við hæfi. Það fer því ekki á 

milli mála að hlutverk ríkisins er að stuðla að fjölbreyttri og víðtækri menntun auk þess að 

stuðla að því að hún höfði til allra þ.e. sé einstaklingsmiðuð (Lög um Stjórnarskrá lýðveldisins 

nr. 33/1944 með áorðnum breytingum).  

 Um grunnskóla gilda sérstök lög sem kveða á um hvernig skipulagi skóla skuli háttað 

https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
http://kennsluvefur.ismennt.is/LifrikiSjavar.html
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og hvernig skuli staðið að menntun skjólstæðinga hans. Þar segir m.a. um hlutverk skóla: 

 

… sé að stuðla að alhliða þroska nemenda til þátttöku í þjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun í samræmi við stöðu og þarfir nemenda með velferð og 

menntun í huga. Þess utan ber grunnskólanum að stuðla að víðsýni hjá 

nemendum, auka skilningi á íslensku samfélagi og til þess skal nemendum 

veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni 

í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið á að leggja 

grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra. Grunnskólinn er vinnustaður nemenda og skulu 

þeir eiga rétt á kennslu við hæfi í viðeigandi námsumhverfi og fá notið 

hæfileika sinna. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008 með áorðnum breytingum). 

 

 Athygli vekur að ekkert er minnst á gerð eða útgáfu námsefnis í þessum lögum 

einungis talað um að við val námsgagna skuli þess sérstaklega gætt að allir nemendur 

eigi þess kost að velja sér viðfangsefni og nálgun í eigin námi.  

 Um námsgögn í grunnskólum gilda sérstök lög og er markmið þeirra að tryggja framboð 

og fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla. Í því augnamiði rekur hið 

opinbera tvo sjóði, annars vegar almennan námsgagnasjóð og hins vegar þróunarsjóð fyrir 

nýsköpun og þróun í gerð námsgagna. Ekki verður þessi framsetning skilin öðruvísi en svo að 

vilji hins opinbera standi eindregið til þess að námsgögn séu ætíð í takt við tímann og þarfir 

nemenda. Einnig er á það minnst í þessum lögum að þróunarsjóðurinn skuli hafa samráð við 

kennara og skóla varðandi breytingar og nýjungar í námsgagnagerð (Lög um námsgögn nr. 

71/2007).  

 Sú opinbera stofnun sem sér um og dreifir á formlegan hátt námsgögnum í grunnskóla 

er Menntamálastofnun og um hana gilda ákveðin lög. Þar segir að stofnunin eigi að sjá 

nemendum í skyldunámi fyrir vönduðum og fjölbreyttum námsgögnum og að henni sé heimilt 

að semja við aðila um afmörkuð verkefni sem stofnuninni er falið að annast (Lög um 

Menntamálastofnun nr. 91/2015).  

5.2 Reglugerðir og námsgögn 

Sú reglugerð sem heimfæra má upp á námsgögn er Aðalnámskrá grunnskóla, en í henni er birt 

menntastefna stjórnvalda, námsframboð og námskröfur. Hún markar starfsfólki skóla 

starfsramma og er til hliðsjónar fyrir þá sem vinna að gerð námsgagna. Þar er lögð áhersla á að 

námsumhverfið sér hvetjandi, rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli þannig að almennri 
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menntun barna. Kennarinn á að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva 

starfsgleði þeirra og örva frjóa hugsun með hvetjandi námsumhverfi. Hlutverk grunnskólans er 

sagt vera m.a. að aðstoða samfélagið í að mæta þeim breytingum sem tæknin hefur á menningu 

og þekkingu landans með því að fella starfsemi þeirra að tækninni. 

 Námskráin er sett fram í sex grunnþáttum sem eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Efni hennar er einnig skipt í sjö greinasvið sem 

eru: íslenska, erlend mál, list- og verkgreinar, náttúrugreinar, skólaíþróttir, samfélagsgreinar og 

stærðfræði. Tengingu við rafræna námsefnið um íslenskan sjávarútveg í grunnþáttunum er helst 

að finna í sjálfbærni, en þar segir að hún snúist um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og 

velferðar sem er nánast bein lýsing á íslenskum sjávarútvegi. Um læsi segir að stafræn tækni 

hafi breytt því umhverfi þar sem ritun og lestur á sér stað og að tölvur þyki orðið sjálfsögð 

verkfæri í skólastarfi í dag. Þær megi nota til fjölþættrar merkingarsköpunar t.d. með notkun 

myndmáls. Hugtökin stafrænt læsi og miðlamennt eru nefnd í þessu samhengi og vísar hið fyrra 

til kunnáttu í notkun tölva og notkunar á Netinu en miðlamennt vísar í notkun ýmissa annarra 

miðla í skólastarfi 

 Þekking, leikni og hæfni eru grunnhugtök í aðalnámskránni og hafa þau sitt eigið gildi 

í námi en einnig hæfnin til að víkka þau út og endurnýja. Þekking felur í sér staðreyndir, lögmál, 

kenningar og aðferðir og er bæði fræðileg og hagnýt. Leikni hins vegar er bæði vitsmunaleg og 

verkleg og felur í sér að geta beitt aðferðum, verklagi og rökréttri hugsun. Hæfnin felur í sér að 

geta hagnýtt þekkinguna og leikni.   

Í þeim kafla Aðalnámskrárinnar sem fjallar um inntak og skipulag náms er sagt að 

kennslan verði að taka mið af þörfum og reynslu nemenda og efla með þeim áhuga og 

vinnugleði. Námsgögn eigi að taka mið af hæfniviðmiðum og grunnþáttum menntunar auk þess 

að vera fjölbreytt og vera í samræmi við nýjustu þekkingu á svið menntunar- og kennslufræða.  

 Námskráin tiltekur sjö námssvið þar sem skilgreind eru viss hæfniviðmið fyrir hvert og 

eitt þeirra sem markmið með námi á þeim. Þau svið sem einkum tengjast rafbókinni eru 

náttúrufræði, upplýsinga- og tæknimennt og samfélagsfræði. Í náttúrufræðinni er talað um 

nýsköpun og hagnýtingu þekkingar, gildi og hlutverk vísinda og tækni, eflingu ábyrgðar á 

umhverfinu, lífsskilyrði manna, náttúru Íslands, heilbrigði umhverfisins og þróun í 

samfélaginu. Í samfélagsfræðinni er minnst á hæfni nemandans til að skilja veruleikann þ.e. 

umhverfið, samfélagið, söguna og menninguna. Hugtök eins og mannlíf , sjálfbærni, auðlindir, 

náttúruskilyrði, náttúruferlar, upplýsingalæsi, félagsvitund og frelsi og ábyrgð eru þar í 

forgrunni.  

 Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er að efla upplýsinga- og 

miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim að öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi. 
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Tæknifærnin felur m.a. í sér að nýta tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir en tæknilæsi að 

nýta tæknibúnað til að afla sé þekkingar og tengist upplýsingalæsi er snýst um að vinna úr 

upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Þetta námssvið fjallar líka um hæfni tengda 

miðlalæsi eða hæfni til að meta og miðla stafrænu efni (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 2013) 

5.3 Stefnur og námsefni 

Í hvítbók Menntamálaráðuneytisins um umbætur í menntun er talað um læsi í náttúrufræði sem 

mikilvæga hæfni sem byggist þá á getu nemenda til að geta beitt þekkingu sinni og færni í 

náttúrufræði. Í PISA (e. Programme for International Student Assessment) könnun sem lögð 

hefur verið fyrir 15 ára nemendur víðsvegar um heiminn á þriggja ára fresti frá árinu 2000 hafa 

íslenskir nemendur ávallt verið undir meðaltali. Hvítbókin segir nauðsynlegt að Ísland bæti 

stöðu sína í þessu efni ef að ungmenni hér eigi að standa jafnöldrum sínum í öðrum löndum á 

sporði í læsi á náttúrufræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið (a), 2014, bls. 7, 11). 

 Niðurstöður úr PISA 2015 sýni að læsi á náttúruvísindi haldi áfram að hraka 

(Menntamálastofnun, 2015)  

 Árið 2013 skipaði Mennta- og menningarmálaráðuneytið verkefnisstjórn til að vinna 

grunn að aðgerðaáætlun um þróun þekkingar í upplýsingatækni fyrir grunnskólana. Í skýrslu 

sem nefndin skilaði árið 2014 kemur fram að stuðla verði að bættu upplýsingalæsi nemenda 

með því að þróa og útfæra kennsluhætti og auka færni við að afla upplýsinga og leggja mat á 

þær. Tæknin verði nýtt til að auðvelda nemendum að taka ábyrgð á eigin námi og ýta undir 

skapandi og gagnrýna hugsun auk þess sem nemendur verði þjálfaðir í að leggja sjálfstætt mat 

á gæði og áreiðanleika upplýsinga. Þar kemur ennfremur fram að mikilvægt sé að auka formfast 

samstarf skóla og atvinnulífs og fyrirtæki á sviði upplýsinga- og samskiptatækni komi með 

virkum hætti að þróun námsefnis. Að auki komi atvinnulífið að fjármögnun sjóða á sviði 

skólaþróunar í samvinnu við opinbera aðila. Þá verði rafrænt námsefni þróað á fjölbreyttu formi 

og gert öllum aðgengilegt því upplýsinga- og samskiptatækni mun halda áfram að breyta eðli 

námsgagna og koma með nýjar leiðir við nýtingu þeirra. Mikilvægt er talið að nýta þann 

möguleika að nemendur og kennarar vinni saman að þessari þróun námsgagna með það að 

markmiði að búa nemendur sem best undir viðfangsefni framtíðarinnar ( (e.d., Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014) bls. 6-8, 11). (Ómar Örn Magnússon, Lára Stefánsdóttir, 

Ragnar Þór Pétursson, Sigrún Gunnarsdóttir, Tryggvi Thyer og Íva Sigrún Björnsdóttir, 2015, 

bls. 2, 8–9).  

 Það kveður við sama tón í sameiginlegri framtíðarsýn til 2020 hjá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, Félagi grunnskólakennara og Skólastjórafélag Íslands. En þar segir m.a. að 
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grunnskólarnir skuli stefna að fjölbreytni í námsleiðum, námsgögnum sem og í kennslu- og 

námsaðferðum (Hrönn Pétursdóttir, 2007, bls. 16).  
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6. Niðurstöður 

Þessi kafli er ekki eiginlegar niðurstöður hefðbundinnar rannsóknar heldur enduspeglar hann 

fyrst og fremst mitt mat og viðhorf. 

 Efni og framsetning rafbókarinnar gengur alveg upp sem námsefni innan grunnskólanna 

ef tekið er mið af umfjölluninni í kaflanum hér á undan. Í henni er að finna yfirgripsmikið efni 

um íslenskan sjávarútveg stutt margvíslegu myndefni bæði til spilunar og frekari útskýringa. 

Rafbókin kemur til móts við ákvæði stjórnarskrárinnar um fjölbreytta og víðtæka menntun 

barna auk þess að hafa víða skírskotun. Hún ýtir undir aukna þekkingu og víðsýni nemenda 

með því að gefa þeim kost á að auka skilning sinn á íslensku samfélagi. Það geta þeir gert  með 

því að beita leikni sinni við notkun á stafrænni tækni. Það er viðeigandi námsumhverfi 

samkvæmt námskrá þar sem þeir geta beitt eigin frumkvæði við nám og notið hæfileika sinna. 

Rafbókin er til þess fallin að tryggja fjölbreytileika námsgagna og styður við vilja hins opinbera 

til að námsgögn séu í sífelldri þróun og þjóni þörfum nemenda. 

 Með notkun rafbókarinnar verður námsumhverfið hvetjandi sem leiðir til meiri 

námsgleði og vinnusemi. Kennarinn mun einnig með notkun hennar eiga auðveldara með að 

uppfylla hlutverk sitt við að veita nemendum tækifæri til að afla sér hæfni á nærtækari hátt. 

Skólinn sem slíkur getur með rafbókinni og stuðningsefni hennar betur sinnt skyldum sínum að 

fella starfsemi sína að þeim breytingum sem eru samfara aukinni tækni. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er það einna helst áhersla á grunnþáttinn sjálfbærni sem styður framsetningu 

rafbókarinnar sem námsefni í grunnskólum með samspili á umfjöllun um veiðar, vinnslu og 

sölu afurða. Þó er sá galli á gjöf Njarðar að hún tekur ekki til umfjöllunar efni er tengjast áhrifum 

sjávarútvegs á samfélög og velferð, en þannig gæti hún haft mun sterkari skírskotun í 

Aðalnámskrá grunnskólanna. Einnig mætti gera meira úr heilnæmi fisksins til neyslu og hvernig 

hans er neytt víða um heiminn. 

 Styrkur hennar gagnvart námskránni liggur þó í því hversu víðfeðm hún er og hversu 

framsetningin er myndauðug,, auk þess að styðja við stafrænt læsi. Hitt er hins vegar annað mál 

hversu hæfnimiðuð hún er í heild sinni. Við skoðun kemur í ljós að hún er uppbyggð sem 

heildstæð fræðsla um íslenskan sjávarútveg og er því fyrst og fremst þekkingarmiðuð. Innihald 

bókarinnar sem slíkt nær því ekki að uppfylla hina hlið hæfninnar sem er leikni nema að litlum 

hluta með því að vera á rafrænu formi. Til þess að bókin væri meira í samræmi við ákvæði 

Aðalnámskrár þyrfti hún að kallast betur á við hæfniþætti námskrárinnar, en það yrði einungis 

gert með stuðningsefni við hana eins og t.d. vinnubók og kennsluleiðbeiningum. Ljóst er að 

innihald rafbókarinnar rímar við námssvið námskrár í náttúrufræði, samfélagsfræði og 

upplýsinga- og tæknimennt, en styrkja þarf þá tengingu enn betur með rafrænu stuðningsefni.  
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 Öruggt má teljast að rafbókin getur stutt við og eflt læsi í náttúrufræði, en skv. Hvítbók 

menntamálaráðherra er það bágborið. Einnig getur hún haft það yfirfærslugildi að bæta árangur 

í náttúrulæsi í PISA vegna efnistaka sinna um náttúruna. Þá er hún tilvalin til að koma til móts 

við skýrslu verkefnisstjórnar. Menntamálaráðuneytisins um upplýsingatækni í skólastarfi frá 

2014 á þann veg að stuðla að bættu upplýsingalæsi nemenda. Nefndin leggur mikla áherslu  á 

að mikilvægt sé að koma á formföstu samstarfi atvinnulífs og menntunar, en innihald 

rafbókarinnar byggir á einni af höfuðatvinnugreinum þjóðarinnar. Nefndin taldi einnig 

mikilvægt að námsefni væri öllum aðgengileg og það er rafbókin.  

 Vefsíðan með gagnvirku efni um fiska og sjávarspendýr  uppfyllir skilyrði námsefnis 

fyrir grunnskóla svo langt sem hún nær. Hún tengist vissum hæfniviðmiðum náttúrufræðinnar 

og þeirri áherslu sem víða er sett fram um notkun rafræns námsefnis í námi og kennslu. Hún er 

einnig aðgengileg og gagnvirk, sem styrkir hana í sessi. 

 EdPuzzle síðan Íslenskur sjávarútvegur er safn myndbanda sem HA hefur safnað saman 

um efnið en er ekki orðin aðgengileg grunnskólum enn sem komið er, en verður það brátt. Þau 

fjölmörgu myndbönd sem þar er að finna geyma vissulega mikinn fróðleik og koma víða við 

eins og rafbókin. Myndböndin sem slík stemma alveg við breyttar áherslur um námsefni og 

kennsluhætti þar sem þau miðla þekkingu í formi myndefnis.  

 Heildarniðurstaðan er sú að það megi efla menntun um íslenskan sjávarútveg í 

grunnskólum og að HA geti lagt þar mikið af mörkum með framsetningu rafbókarinnar og 

stuðningsefnis við hana. Hins vegar þarf að vinna betur með bókina svo að hún verði boðlegra 

námsefni sem hæfir nútímabörnum betur og er þá mest horft til rafræns stuðningsefnis.  
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7. Umræður 

Rafbókina má nota í grunnskóla eina og sér en hana þarf samt að styrkja betur til þess verks 

með rafrænu stuðningsefni. Uppistaðan í því efni yrði að vera verkefni sem henni tengdust en 

einnig kennsluleiðbeiningar og jafnvel glærupakki fyrir kennarann til að nota við kennsluna ef 

hann kýs svo. Þetta efni hef ég reyndar unnið að hluta og er það sett fram í þessari ritgerð. 

Vefsíðuna um sjávarspendýr og fiska auk EdPuzzle væri hægt  að tengja rafbókinni sem væri 

grunnurinn sem gengið er út frá við gerð heildstæðs námsefnis um íslenskan sjávarútveg. Þar 

mundi rafræn verkefnabók skipta mestu við útfærslu efnisins úr rafbókinni. 

 Rafbókin hefur að geyma yfirgripsmikinn texta ásamt margvíslegu myndefni til frekari 

glöggvunar og er góð sem slík. Efni hennar höfðar mismikið til grunnskólans þó svo að á hinn 

bóginn megi segja að nánast allur textinn sem slíkur eigi erindi í grunnskólann. Notkun hennar 

er hins vegar meira háð áherslum í kennslu og nálgun við nám barna því texta er hægt að nota 

á ýmsan máta við að koma til móts við menntun barna í grunnskóla. Þeir nemendur sem hafa 

áhuga á sjávarútvegi, einstökum hlutum hans eða heild geta notað textann í tengslum við nám 

sitt á ýmsum námssviðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Á sama veg geta kennarar notað hana 

til að kenna ákveðna hluta sinnar kennslu eða til að auðga námið almennt og ná fram 

margvíslegum markmiðum í námi barna í grunnskólum. Hún nær hins vegar ekki alveg tilgangi 

sínum þar sem henni fylgja ekki verkefni og leiðbeiningar um notkun, en úr því þarf að bæta. 

 Vefsíðan er þeim takmörkunum háð að hún tengir ekki við rafbókina með vísan í hana 

með beinum hætti eða með verkefnum sem þarf að leysa með notkun rafbókarinnar, en það væri 

mjög æskilegt. Hún er engu að síður mjög góð sem stuðningur við það námsefni sem flokka má 

sem námsefni um íslenskan sjávarútveg og er þegar til staðar, einkum á miðstigi.  

 EdPuzzle er forrit sem safnar saman myndböndum og getur látið notandann klippa þau 

til og semja spurningar inn í þau í spilun. Þá er hægt að talsetja þau bæði með því að tala yfir 

textann sem er á þeim og að skjóta inn í tali til frekari upplýsinga eða athugsemda við 

myndbandið. Það myndefni sem búið er til með aðstoð þessa forrits er hægt að setja upp sem 

verkefni með opinni tímasetningu eða lokaðri. Nemendum er síðan hægt að bjóða þetta 

kennsluefni til úrlausnar og möguleiki er á því að  tengja það einkunnabók. Augljóst er að það 

er hægt að nýta þetta forrit en það þarf að skrá sig í það til þess og að útbúa kennslulotu með 

efni um íslenskan sjávarútveg. Einnig er hægt að taka bara linkinn á myndbandinu með eða án 

verkefnis og birta hann almenningi á Netinu, en þá skrást ekki svörin þó svo að hægt sé að nota 

mynböndin sem slík með verkefnum. Nemendur geta líka notað forritið til að búa til sitt eigið 

námsefni um sjávarútveg ef því er að skipta, en þá þurfa þeir að hafa fullan aðgang að 

myndböndunum á EdPuzzle. Möguleikarnir eru margir við notkun á þessu forriti í tengslum við 
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rafbókina. Nemendur geta t.d. búið til efni til myndspilunar sem kennari setur inn í EdPuzzle 

og fjallar um íslenskan sjávarútveg.. 

 Til þess að koma þessu efni, sem er í fórum HA um íslenskan sjávarútveg á framfæri, er 

best að setja það upp á miðlægum stað á Netinu og farsælast væri að Sjávarútvegskóli 

Sjávarútvegsmiðstöðvarinnar héldi utan um námsefnið. Vel færi jafnframt á því að 

Kennaradeild HA og Miðstöð skólaþróunar kæmu að þessu verkefni með því að styrkja það 

með faglegri ráðgjöf m.t.t. þróunar í kennsluháttum og tækni. Best er að námsefnið verði 

algjörlega rafrænt svo auðveldlega verði hægt að breyta því og bæta eftir því sem ástæða þykir 

til. Næstu skref eru líka að koma því til dreifingar innan grunnskólann með aðstoð 

Menntamálastofnunar.  

 Það væri þó æskilegt að gefa sér tíma í að vinna efnið betur og setja það í tilraunakennslu 

í eina eða tvær annir. Þá væri hægt að sníða það endanlega til að teknu tiliti til athugsemda 

kennara. Best færi síðan á því að innleiða það í grunnskólana með góðum leiðbeiningum bæði 

um tæknilegu hliðina og kennslufræðilegar áherslur. Kynningin á efninu yrði alfarið á herðum 

Menntamálastofnunar þegar efnið væri fullmótað. Þá getur hver og einn skóli eða kennari fyrir 

sig gert það upp við sig hvort hann nýtir efnið í sinni kennslu í heild sinni eða að hluta. 

 Það leikur ekki nokkur vafi á því að samhliða framförum í tækni munum við sjá unga 

fólkið okkar tileinka sér hana til að gera sér lífið auðveldara og skemmtilegra. Það sama mun 

gilda um nám þeirra og þar verður engum mótbárum hreyft. 
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8. Hugmyndir að nýtingu efnisins 

Gengið er út frá því að rafbókin sé grunnur og annað kennsluefni sé unnið út frá henni sem 

viðbótar- og stuðningsefni. Allt efni er rafrænt, blýants- og blaðalaust, ætlað fyrir 8. – 10. bekk 

grunnskólans. Hún verði framsett í hlutum, skipt niður eftir sínum fjórum köflum þ.e.a.s. að 

hver kafli sé afmarkað viðfangsefni með sinn sess og nálgun. Þannig er þægilegra að vinna með 

hana þar sem betri yfirsýn fæst yfir efnið og hægt verður að hafa ólíka nálgun í námi við hvern 

kafla fyrir sig. Rafbókin ásamt viðbótarefni hennar skal vera á miðlægum stað á Netinu sem og 

það efni sem tengist notkun hennar við nám en einstök verkefni í vinnubók kunni að vísa á aðra 

staði á Netinu. Stuðningsefni henni tengt er glærur og kennsluleiðbeiningar auk vinnubókar.  

Glærur: Teknar eru saman í fjögur skjöl myndir úr rafbókinni ásamt stikkorðum sem hægt er 

að varpa upp og útskýra frekar ef ástæða þykir til . Það er algjörlega háð ákvörðun viðkomandi 

kennara því þessar myndir skýra sig líka sjálfar í samhengi við þann texta sem umlykur þær í 

rafbókinni. Mælt er þó með notkun þeirra í byrjun til að undirbúa jarðveginn fyrir frekari 

umfjöllun og nám. 

Vinnubók: Fjölbreytt og margvísleg verkefni, nemendur og kennarar kenna hvorir öðrum. Þau 

taka mið af öflugri samvinnu, hlutakaskilningi og notkun á stafrænni tækni. 

Kennsluleiðbeiningar: Grunnhugmyndin að baki kennsluháttum er hugsmíðahyggja (e. 

cognitivism) og tengistefna (e. connectivism) sem byggist á sem mestri samvinnu nemenda 

innbyrðist sem og við kennara. Að auki fari öll úrvinnsla á námsefninu fram með notkun tölva. 

Námsmat yrði í formi leiðsagnarmats. 

 Gert er ráð fyrir að notaður verði netlægur hugbúnaður frá Google til að vinna og læra 

námsefnið. Glærurnar eru unnar í Google sem og verkefnabækur og kennsluleiðbeiningar svo 

best er að ritun fari fram í Google-docs. Það er  því nauðsynlegt að nemendur og kennarar séu 

með Google-reikning.  

 EdPuzzle er netlægur hugbúnaður þar sem hægt er að safna saman myndböndum og 

vinna með þau þannig að nýta megi í kennslu. Kennarar skrá sig inn sem kennarar með Google 

aðgangi og setja upp kennslugrein/bekk (class). Þá velja þeir EdPuzzle-rásina og skrá í 

leitargluggann nafn þess kafla sem rafbókarinnar sem leitað er að. Þetta er nánar útskýrt í 

hverjum kennsluleiðbeiningum fyrir sig. 

 Á Kahoot sem er netlægur kennslu- og spurningaleikur eru komnir fimm leikir með 

samtals 100 spurningum. Auðvelt er að finna þá með því að leita undir kaflaheitum 

rafbókarinnar.  
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9. Kennsluefnið 

Hér er að finna krækjur á kennsluefnið á Netinu. Í viðauka er það svo útprentað. 

 

1. Kafli. Umhverfi Íslandsmiða og stjórnum fiskveiða 

Kennsluleiðbeiningar: 
https://docs.google.com/document/d/1ZC5XHVRunh-4YeQPj30bo3M-8NbTYEIv2V1vMwGNYmI/edit 

Glærur: 
https://docs.google.com/presentation/d/1tKJ6EW_VUR_CON7O4YJqNHx1l4heK8VQCCTWqXQ9EsM/edit#sl

ide=id.g5049600a63_1_9 

Vinnubók: 
https://docs.google.com/document/d/1aXIL8LtW0K4J0V8_ADKuDm0uIC6CRUEGAxRohqL0eks/edit 

 

2. Kafli. Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
 

Kennsluleiðbeiningar: 
https://docs.google.com/document/d/1Kdd1UC7kTxr0PfEovqM0kR1RFL_owJOsLe63OyXUhZA/edit 

 

Glærur: 
https://docs.google.com/presentation/d/18h6VpPz9BCzM_FJUP4CQdtyICOydaStWPpW3vY79Ghg/ed
it#slide=id.p 

 

Vinnubók: 
https://docs.google.com/document/d/16We6Kv6-Lx-mW8AIdG4qTZ0jplysDm8wqf5Bu6XUc1c/edit 

 

3. Kafli. Skip og búnaður 

 
Kennsluleiðbeiningar: 
https://docs.google.com/document/d/1Y3gemXbinCPkzWWGhd-9Dd0Go7uue45xV-0fkZ7XbV0/edit 
 

Glærur: 
https://docs.google.com/presentation/d/1ZaZcYTF5KVMRK9iigfHT7AkmXhbuCCsfEuDiA6EhTE8/edit
#slide=id.g4fe76e383f_0_2358 
 

Vinnubók: 
https://docs.google.com/document/d/1T8pSvNyPIMrrRRpHXxSaGkBkqH2aWYJzpXQI5VKt8yc/edit 

 

4. Kafli Vinnsla og markaður 

 
Kennsluleiðbeiningar: 
https://docs.google.com/document/d/10-elcx8qt41PbGvsjBxQESes3To6W5lkONhJpRPWbPA/edit 
 

Glærur: 
https://docs.google.com/presentation/d/1b5nJ5P-mQSii2-
fPby2RXRuZRcABhCXeTIEs8Prz4ZI/edit#slide=id.g4febc6cc74_0_1153 

 

Vinnubók: 
https://docs.google.com/document/d/1iJScIGciYdXKIZpH8-9vCmlcYhveExb0KQVk_orpoRM/edit 

 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZC5XHVRunh-4YeQPj30bo3M-8NbTYEIv2V1vMwGNYmI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1tKJ6EW_VUR_CON7O4YJqNHx1l4heK8VQCCTWqXQ9EsM/edit#slide=id.g5049600a63_1_9
https://docs.google.com/presentation/d/1tKJ6EW_VUR_CON7O4YJqNHx1l4heK8VQCCTWqXQ9EsM/edit#slide=id.g5049600a63_1_9
https://docs.google.com/document/d/1aXIL8LtW0K4J0V8_ADKuDm0uIC6CRUEGAxRohqL0eks/edit
https://docs.google.com/document/d/1Kdd1UC7kTxr0PfEovqM0kR1RFL_owJOsLe63OyXUhZA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/18h6VpPz9BCzM_FJUP4CQdtyICOydaStWPpW3vY79Ghg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/18h6VpPz9BCzM_FJUP4CQdtyICOydaStWPpW3vY79Ghg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/16We6Kv6-Lx-mW8AIdG4qTZ0jplysDm8wqf5Bu6XUc1c/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y3gemXbinCPkzWWGhd-9Dd0Go7uue45xV-0fkZ7XbV0/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1ZaZcYTF5KVMRK9iigfHT7AkmXhbuCCsfEuDiA6EhTE8/edit#slide=id.g4fe76e383f_0_2358
https://docs.google.com/presentation/d/1ZaZcYTF5KVMRK9iigfHT7AkmXhbuCCsfEuDiA6EhTE8/edit#slide=id.g4fe76e383f_0_2358
https://docs.google.com/document/d/1T8pSvNyPIMrrRRpHXxSaGkBkqH2aWYJzpXQI5VKt8yc/edit
https://docs.google.com/document/d/10-elcx8qt41PbGvsjBxQESes3To6W5lkONhJpRPWbPA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1b5nJ5P-mQSii2-fPby2RXRuZRcABhCXeTIEs8Prz4ZI/edit#slide=id.g4febc6cc74_0_1153
https://docs.google.com/presentation/d/1b5nJ5P-mQSii2-fPby2RXRuZRcABhCXeTIEs8Prz4ZI/edit#slide=id.g4febc6cc74_0_1153
https://docs.google.com/document/d/1iJScIGciYdXKIZpH8-9vCmlcYhveExb0KQVk_orpoRM/edit
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11. Viðauki 
11.1 Kennsluleiðbeiningar 

 
Kennsluleiðbeiningar: Umhverfi Íslandsmiða og stjórnun fiskveiða 

 

Grunnhugmyndin að baki kennsluháttum fyrir rafbókina er hugsmíðahyggja (e. cognitivism) og 

tengistefna (e. connectivism) sem byggist á sem mestri samvinnu nemenda innbyrðist sem og við 

kennara auk þess sem öll úrvinnsla á námefninu fer fram með notkun tölva.  Leiðsagnarmat byggt á 

einstaklingsgrunni væri aðferðin við námsmat. 

Gert er ráð fyrir að notaður sé netlægur hugbúnaður frá Google til að vinna og læra um efnið. 

Glærurnar eru unnar í Google-slides og best er að ritun fari fram í Google-docs, svo nauðsynlegt er að 

nemendur og kennarar séu með Google-reikning. Google-classroom kæmi einnig að notum sem og 

gmail fyrir skil og samskipti ásamt því sem auðvelt er að skrá alla í einu í bæði EdPuzzle og Kahoot ef 

þeir eru forskráðir í goole-classroom. 

 

 EdPuzzle er netlægur hugbúnaður þar sem hægt er að safna saman myndböndum og vinna með 

þau þannig að nýta megi í kennslu. Kennarar skrá sig inn sem kennarar með Google aðgangi og setja 

upp kennslugrein/bekk (class). Síðan skrá þeir nemendur í bekkinn t.d. í gegnum Google-classroom. Þá 

velja þeir EdPuzzle-rásina og skrá í leitargluggan (uppi) Umhverfi_V  en þá kemur myndband sem 

heitir Umhverfi_ og undir því stendur Islenskur sjavarutvegur sem klikkað er á. Við það birstast öll 

myndbönd sem sá sem er með Google-reikningin islenskursjavarutvegur@gmail.com hefur gert/safnað. 

Til að fá bara þau sem tilheyra kaflanum í bókinni er skráð í filter-gluggann (hægra uppi) 

Umhverfi_V og við það birtast bara kennslumyndbönd úr kaflanum Umhverfi Íslandsmiða og 

stjórnun fiskimiða. Þau eru síðan skráð á bekkinn með assign eða unnin frekar. Hægt er að hafa skiladag 

á verkefnunum sem eru inn á þessum myndböndum eða að hafa þau bara án dagsetningar. Árangur 

nemenda skráist janharðan niður af forritinu EdPuzzle.  

 

 Kahoot er netlægt forrit til kennslu þar er einn spurningapakki fyrir þennan kafla rafbókarinnar 

sem hægt er að keyra á skjá og láta nemendur svara á tölvurnar sínar. Einnig er hægt að leggja pakkana 

fyrir sem verkefni með ákveðinn skiladag. Skráð er í leitargluggann Umhverfi Íslandsmiða og stjórnun 

fiskimiða. 

  

Þessi hluti rafbókarinnar hentar vel til kennslu í samfélagsfræðigreinum. 

 

Kennsluleiðbeiningar: Nytjafiskar á Íslandsmiðum 
 

Grunnhugmyndin að baki kennsluháttum fyrir rafbókina er  hugsmíðahyggja (e. cognitivism) og 

tengistefna (e. connectivism) sem byggist á sem mestri samvinnu nemenda innbyrðist sem og við 

kennara auk þess sem öll úrvinnsla á námefninu fer fram með notkun tölva.  Leiðsagnarmat byggt á 

einstaklingsgrunni væri aðferðin við námsmat. 

Gert er ráð fyrir að notaður sé netlægur hugbúnaður frá Google til að vinna og læra um efnið. 

Glærurnar eru unnar í Google-slides og best er að ritun fari fram í Google-docs, svo nauðsynlegt 

er að nemendur og kennarar séu með Google-reikning. Google-classroom kæmi einnig að notum sem 

og gmail fyrir skil og samskipti ásamt því sem auðvelt er að skrá alla í einu í bæði EdPuzzle og Kahoot 

ef þeir eru forskráðir í goole-classroom. 

 

EdPuzzle er netlægur hugbúnaður þar sem hægt er að safna saman myndböndum og vinna með 

þau þannig að nýta megi í kennslu. Kennarar skrá sig inn sem kennarar með Google aðgangi og setja 

upp kennslugrein/bekk (class). Síðan skrá þeir nemendur í bekkinn t.d. í gegnum Google-classroom. Þá 

velja þeir EdPuzzle-rásina og skrá í leitargluggan (uppi) Nytjastofnar_V  en þá kemur myndband 

sem heitir Nytjastofnar_ og undir því stendur Islenskur sjavarutvegur sem klikkað er á. Við það birstast 

öll myndbönd sem sá sem er með Google-reikningin islenskursjavarutvegur@gmail.com hefur 

gert/safnað. Til að fá bara þau sem tilheyra kaflanum í bókinni er skráð í filter-gluggann (hægra uppi) 

Nytjastofnar_V og við það birtast bara kennslumyndbönd úr kaflanum Nytjastofnar á 

https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
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Íslandsmiðum. Þau eru síðan skráð á bekkinn með assign eða unnin frekar. Hægt er að hafa skiladag á 

verkefnunum sem eru inn á þessum myndböndum eða að hafa þau bara án dagsetningar. Árangur 

nemenda skráist janharðan niður af forritinu EdPuzzle.  

 

Kahoot er netlægt forrit til kennslu þar eru tveir spurningapakkar fyrir þennan kafla 

rafbókarinnar sem hægt er að keyra á skjá og láta nemendur svara á tölvurnar sínar. Einnig er hægt að 

leggja pakkana fyrir sem verkefni með ákveðinn skiladag. Skráð er í leitargluggann Nytjastofnar á 

Íslandsmiðum. 

 

Þessi hluti rafbókarinnar hentar vel við kennslu í náttúrufræðigreinum. 

 

Kennsluleiðbeiningar: Skip og veiðar 
 

Grunnhugmyndin að baki kennsluháttum fyrir rafbókina er hugsmíðahyggja (e. cognitivism) og 

tengistefna (e. connectivism) sem byggist á sem mestri samvinnu nemenda innbyrðist sem og við 

kennara auk þess sem öll úrvinnsla á námefninu fer fram með notkun tölva. Leiðsagnarmat byggt á 

einstaklingsgrunni væri aðferðin við námsmat. 

Gert er ráð fyrir að notaður sé netlægur hugbúnaður frá Google til að vinna og læra um efnið. 

Glærurnar eru unnar í Google-slides og best er að ritun fari fram í Google-docs, svo nauðsynlegt 

er að nemendur og kennarar séu með Google-reikning. Google-classroom kæmi einnig að notum sem 

og gmail fyrir skil og samskipti ásamt því sem auðvelt er að skrá alla í einu í bæði EdPuzzle og Kahoot 

ef þeir eru forskráðir í goole-classroom. 

 

EdPuzzle er netlægur hugbúnaður þar sem hægt er að safna saman myndböndum og vinna með 

þau þannig að nýta megi í kennslu. Kennarar skrá sig inn sem kennarar með Google aðgangi og setja 

upp kennslugrein/bekk (class). Síðan skrá þeir nemendur í bekkinn t.d. í gegnum Google-classroom. Þá 

velja þeir EdPuzzle-rásina og skrá í leitargluggan (uppi) Skip_V  en þá kemur myndband sem heitir 

Skip_ og undir því stendur Islenskur sjavarutvegur sem klikkað er á. Við það birstast öll myndbönd sem 

sá sem er með Google-reikningin islenskursjavarutvegur@gmail.com hefur gert/safnað. Til að fá bara 

þau sem tilheyra kaflanum í bókinni er skráð í filter-gluggann (hægra uppi) Skip_V og við það birtast 

bara kennslumyndbönd úr kaflanum Skip og veiðar. Þau eru síðan skráð á bekkinn með assign eða unnin 

frekar. Hægt er að hafa skiladag á verkefnunum sem eru inn á þessum myndböndum eða að hafa þau 

bara án dagsetningar. Árangur nemenda skráist janharðan niður af forritinu EdPuzzle.  

 

Kahoot er netlægt forrit til kennslu þar er einn spurningapakki fyrir þennan kafla rafbókarinnar 

sem hægt er að keyra á skjá og láta nemendur svara á tölvurnar sínar. Einnig er hægt að leggja pakkana 

fyrir sem verkefni með ákveðinn skiladag. Skráð er í leitargluggann Skip og veiðar. 

 

Þessi hluti rafbókarinnar hentar vel til kennslu í samfélagsfræði. 

 

Kennsluleiðbeiningar: Vinnsla og markaðir  
 

Grunnhugmyndin að baki kennsluháttum fyrir rafbókina er hugsmíðahyggja (e. cognitivism) og 

tengistefna (e. connectivism) sem byggist á sem mestri samvinnu nemenda innbyrðist sem og við 

kennara auk þess sem öll úrvinnsla á námefninu fer fram með notkun tölva.  Leiðsagnarmat byggt á 

einstaklingsgrunni væri aðferðin við námsmat. 

Gert er ráð fyrir að notaður sé netlægur hugbúnaður frá Google til að vinna og læra um efnið. 

Glærurnar eru unnar í Google-slides og best er að ritun fari fram í Google-docs, svo nauðsynlegt 

er að nemendur og kennarar séu með Google-reikning. Google-classroom kæmi einnig að notum sem 

og gmail fyrir skil og samskipti ásamt því sem auðvelt er að skrá alla í einu í bæði EdPuzzle og Kahoot 

ef þeir eru forskráðir í goole-classroom. 

 

EdPuzzle er netlægur hugbúnaður þar sem hægt er að safna saman myndböndum og vinna með 

þau þannig að nýta megi í kennslu. Kennarar skrá sig inn sem kennarar með Google aðgangi og setja 

upp kennslugrein/bekk (class). Síðan skrá þeir nemendur í bekkinn t.d. í gegnum Google-classroom. Þá 

velja þeir EdPuzzle-rásina og skrá í leitargluggan (uppi) Vinnsla_V  en þá kemur myndband sem 

https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
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heitir Vinnsla_ og undir því stendur Islenskur sjavarutvegur sem klikkað er á. Við það birtast öll 

myndbönd sem sá sem er með Google-reikningin islenskursjavarutvegur@gmail.com hefur gert/safnað. 

Til að fá bara þau sem tilheyra kaflanum í bókinni er skráð í filter-gluggann (hægra uppi) Vinnsla_V 
og við það birtast bara kennslumyndbönd úr kaflanum Vinnsla og markaðir. Þau eru síðan skráð á 

bekkinn með assign eða unnin frekar. Hægt er að hafa skiladag á verkefnunum sem eru inn á þessum 

myndböndum eða að hafa þau bara án dagsetningar. Árangur nemenda skráist janharðan niður af 

forritinu EdPuzzle.  

 

Kahoot er netlægt forrit til kennslu þar eru tveir spurningapakkar fyrir þennan kafla 

rafbókarinnar sem hægt er að keyra á skjá og láta nemendur svara á tölvurnar sínar. Einnig er hægt að 

leggja pakkana fyrir sem verkefni með ákveðinn skiladag. Skráð er í leitargluggann Vinnsla og 

markaðir. 

  

Þessi hluti rafbókarinnar hentar vel til kennslu í samfélagsgreinum og að hluta til í heimiisfræði. 

 

 

11.2 Verkefnabækur 

 
Verkefni við rafbókina Sjávarútvegur á 21. öld, verðmæti úr hafinu. 

Umhverfi Íslandsmiða og stjórnun fiskveiða 
 

Grunnefni: 

 

Glærur: Einn glærupakki. 
https://docs.google.com/presentation/d/1tKJ6EW_VUR_CON7O4YJqNHx1l4heK8VQCCTWqXQ9EsM/edit#sl

ide=id.g5049600a63_1_9 

 

Rafbók: Kafli 1. https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur 

 

EdPuzzle: Fimm kennslumyndbönd með spurningum. www.edpuzzle.com 

 

Kahoot: Einn spurningaleikur. www.kahoot.com 

 

Viðbótarverkefni: 

1. Spurning: Skilgreindu hugtakið sjálfbærar veiðar. (Rafbók bls. 29.) 

2. Ritaðu nokkrar línur um hafstraumana við Ísland. (Rafbók bls. 12-17) 

3. Nefndu sjö staðreyndir um þörunga. (Rafbók bls. 22-24) 

 

Aukaverkefni: 

-  Nemendur vinna myndbönd við efnið fyrir EdPuzzle og/eða gera Kahoot spurningaleik við efnið. 

- Nemendur fara á heimasíðu Hafrannsóknarstofnunar og kynna sér efni þar. 

- Nemendur fara á heimasíðu Fiskistofu og kynna sér efni þar. 

- Nemendur fara á heimasíðu Landhelgisgæslunnar og kynna sér efni þar. 

-  

Verkefni við rafbókina Sjávarútvegur á 21. öld, verðmæti úr hafinu. 

Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
 

Grunnefni: 

 

Glærur: Einn glærupakki. 
https://docs.google.com/presentation/d/18h6VpPz9BCzM_FJUP4CQdtyICOydaStWPpW3vY79Ghg/edit#slide=

id.p 

 

Rafbók: Kafli 2. https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur 

https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
https://docs.google.com/presentation/d/1tKJ6EW_VUR_CON7O4YJqNHx1l4heK8VQCCTWqXQ9EsM/edit#slide=id.g5049600a63_1_9
https://docs.google.com/presentation/d/1tKJ6EW_VUR_CON7O4YJqNHx1l4heK8VQCCTWqXQ9EsM/edit#slide=id.g5049600a63_1_9
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
http://www.edpuzzle.com/
http://www.kahoot.com/
https://docs.google.com/presentation/d/18h6VpPz9BCzM_FJUP4CQdtyICOydaStWPpW3vY79Ghg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/18h6VpPz9BCzM_FJUP4CQdtyICOydaStWPpW3vY79Ghg/edit#slide=id.p
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
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EdPuzzle: Fimm kennslumyndbönd með spurningum: www.edpuzzle.com 

 

Kahoot: Tveir spurningaleikir: www.kahoot.com 

 

Viðbótarverkefni: 

1. Spurning: Afhverju heitir ein tegundin af humar leturhumar (Rafbók bls. 8.) 

2. Ritaðu nokkrar línur um humar og rækju. (Rafbók bls. 8-11) 

3. Nefndu tíu staðreyndir samtals um kúfskel, bláskel og beitukóng. (Rafbók bls. 12-17) 

4. Gerðu töflu yfir þessar fimm nytjategundir fiska á Íslandsmiðum: þorskur, ýsa, steinbítur, ufsi, og 

karfi. Láttu koma fram stærð og þyngd, veiðisvæði og veiðarfæri auk afla og markaði (Rafbók bls. 38-

54) 

5. Kynntu þér hvað stendur um flatfiska og uppsjávarfiska á kennsluvefnum. 

http://kennsluvefur.ismennt.is//Fiskar/Index.aspx 

6. Ef þú hefur lokið verkefnunum hér að ofan, EdPuzzle og Kahoot skaltu spila leikinn á kennsluvefnum 

sem nefndur er hér að ofan. 

 

Aukaverkefni:  

-  Nemendur vinna myndbönd við efnið fyrir EdPuzzle og/eða gera Kahoot spurningaleik við efnið. 

- Nemendur fara á heimasíðu Hafrannsóknarstofnunar og kynna sér efni þar. 

- Nemendur fara á heimasíðu Fiskistofu og kynna sér efni þar. 

- Nemendur fara á á þessar heimasíður og kynna sér efni þar: Trillan.is, fjaranoghafið.is  

 

Verkefni við rafbókina Sjávarútvegur á 21. öld, verðmæti úr hafinu. 

Skip og veiðar 
 

Grunnefni: 

 

Glærur: Einn glærupakki. 
https://docs.google.com/presentation/d/1ZaZcYTF5KVMRK9iigfHT7AkmXhbuCCsfEuDiA6EhTE8/edit#slide

=id.g4fe76e383f_0_2358 

 
Rafbók: Kafli 3. https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur 

 

EdPuzzle: Fimm kennslumyndbönd með spurningum. www.edpuzzle.com 

 

Kahoot: Einn spurningaleikur. www.kahoot.com 

 

Viðbótarverkefni: 

1. Spurning: Hvaða gagn gerir það að hafa beitu á önglum línu ? (Rafbók bls. 46.) 

2. Settu þig í spor eiginkonu sjómanns á frystitogara og reyndu að rita nokkrar línur um það 

hvernig líf hennar er frábrugðið lífi eiginkonu sem á mann í landi. 

3. Nefndu tíu atriði er lýsa gerð og notkun botnvörpu. (Rafbók bls. 54 - 56)  

(nemendur gætu einnig tekið sitthvort veiðarfærið) 

 

Aukaverkefni: 

Nemendur vinna myndbönd við efnið fyrir EdPuzzle og/eða gera Kahoot spurningaleik við      efnið. 

- Nemendur fara á heimasíðu einhvers útgerðarfyrirtækis og kynna sér efni þar. 

- Nemendur fara á heimasíðu Fiskistofu og kynna sér efni þar t.d. kvótaúthlutun. 

- Nemendur fara á heimasíðu Landhelgisgæslunnar og kynna sér efni þar. 

- Nemendur kynna sér efni um Slysavarnarskóla sjómanna á heimasíðu Landsbjargar. 

 

Verkefni við rafbókina Sjávarútvegur á 21. öld, verðmæti úr hafinu. 

http://www.edpuzzle.com/
http://www.kahoot.com/
http://kennsluvefur.ismennt.is/Fiskar/Index.aspx
https://docs.google.com/presentation/d/1ZaZcYTF5KVMRK9iigfHT7AkmXhbuCCsfEuDiA6EhTE8/edit#slide=id.g4fe76e383f_0_2358
https://docs.google.com/presentation/d/1ZaZcYTF5KVMRK9iigfHT7AkmXhbuCCsfEuDiA6EhTE8/edit#slide=id.g4fe76e383f_0_2358
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
http://www.edpuzzle.com/
http://www.kahoot.com/


29 
 

Vinnsla og markaðir 
 

Grunnefni: 

 

Glærur: Einn glærupakki. https://docs.google.com/presentation/d/1b5nJ5P-mQSii2-

fPby2RXRuZRcABhCXeTIEs8Prz4ZI/edit#slide=id.g4febc6cc74_0_1153 

 
Rafbók: Kafli 1. https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur 

 

EdPuzzle: Fimm kennslumyndbönd með spurningum. www.edpuzzle.com 

 

Kahoot: Einn spurningaleikur. www.kahoot.com 

 

Viðbótarverkefni: 

1. Spurning: Skilgreindu hugtakið flakaður fiskur. (Rafbók bls. 7.) 

2. Ritaðu nokkrar línur um breytingu á fiskneyslu Íslendinga. (Rafbók bls. 10-11) 

3. Nefndu sjö afurðir sem unnar eru úr þorski. (Rafbók bls. 6) 

 

Aukaverkefni: 

-  Nemendur vinna myndbönd við efnið fyrir EdPuzzle og/eða gera Kahoot spurningaleik við 

efnið. 

- Nemendur fara á heimasíðu Hagstofunnar og kynna sér efni um sjávarútveg þar. 

- Nemendur fara á heimasíðu Matís og kynna sér efni þar t.d. um saltfiskvinnslu. 

- Nemendur fara á heimasíðu SFS og kynna sér efni þar. 

 

11.3 Glærur 
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https://docs.google.com/presentation/d/1b5nJ5P-mQSii2-fPby2RXRuZRcABhCXeTIEs8Prz4ZI/edit#slide=id.g4febc6cc74_0_1153
https://docs.google.com/presentation/d/1b5nJ5P-mQSii2-fPby2RXRuZRcABhCXeTIEs8Prz4ZI/edit#slide=id.g4febc6cc74_0_1153
https://tinna670.wixsite.com/sjavarutvegur
http://www.edpuzzle.com/
http://www.kahoot.com/
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Nytjastofnar á Íslandsmiðun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rækja - Humar - Kúfskel - Bláskel - Beitukóngur 

 
https://youtu.be/6RQYK2_agFg 
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http://www.youtube.com/watch?v=Wp6Csy-
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https://www.youtube.com/watch?v=xQsBsYMpTH4& 

list=PL2i5B4LnhHoWYGGB YsyFZs9HyLiWif1&in 

dex=2- 

https://www.youtube.com/watch?v=m0AhW 

GGB YsyFZs9HyLiWif1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ktV0&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=t7uGHi3KyDc&amp;in
http://www.youtube.com/watch?v=xQsBsYMpTH4
http://www.youtube.com/watch?v=m0AhW
http://www.youtube.com/watch?v=3275nYz
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https://www.youtube.com/watch?v=Wp6Csy- 
2BK4&feature=youtu.be&t=32 
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https://www.youtube.com/watch?v=WERW0Y9yYbQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pvYSl1_qyvs&i 

ndex=6&list=PL2i5B4LnhHoWYGGB YsyFZs9H 
yLiWif1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wp6Csy-
http://www.youtube.com/watch?v=y_DIlEfci
http://www.youtube.com/watch?v=WERW0Y9yYbQ
http://www.youtube.com/watch?v=pvYSl1_qyvs&amp;i
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Afurðir 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Z_Q0I
http://www.youtube.com/watch?v=FvVCqyh
http://www.youtube.com/watch?v=mqf4AA
http://www.youtube.com/watch?v=wX3tPtx
http://www.youtube.com/watch?v=D581blFwX
http://www.youtube.com/watch?v=fQizixJi
http://www.youtube.com/watch?v=-
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Afurðir 
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http://www.youtube.com/watch?v=OQsGC7kVIpg
http://www.youtube.com/watch?v=_hnYkl1vnAQ
http://www.youtube.com/watch?v=xhyIg7itEq0
http://www.youtube.com/watch?v=IcJYenuUx3
http://www.youtube.com/watch?v=dJrtgDAf-H4&amp;feature=youtu.be&amp;t=291
http://www.youtube.com/watch?v=v
http://www.youtube.com/watch?v=dJrtgDAf-


35 
 

 
 

  
 

 

 

 



36 
 

 



37 
 

 


