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Ágrip 

Ritgerð þessi er tvíþætt.  Annarsvegar er fjallað um nám og kennslu í tölvu- og 

tæknimennt sem er að mati höfundar afar mikilvæg fyrir framtíð nemenda.  

Gerð er grein fyrir á hvaða rökum það mat er byggt og þeim þáttum sem 

höfundur telur mikilvæga til að undirbyggja slíkt nám.  Til að ná þeim 

markmiðum að bæta nám og kennslu í tæknimennt var valið að vinna með 

Arduino örtölvuna.  Arduino hentar vel til að kynna nemendum grunnatriði í 

forritun, rafmagnshringrásum og rafeindatækni.  Auk þess geta nemendur 

hannað, skapað og leitað lausna við alls kyns vandamál í ferlinu.  Til að ná sem 

bestum árangri er horft til þátta sem eru til þess fallnir að gera námið 

aðgengilega og áhugaverðara.  Eitt af lykilatriðum þessarar greiningar er að 

horfa í gegnum kynjagleraugun. 

Hinsvegar er hér um að ræða kennsluefni í Arduino fræðum sem sett er 

saman með hliðsjón af þeim þáttum sem fjallað er um í fyrri hluta verkefnisins.  

Kennsluefnið er á rafrænu formi og mun verða aðgengilegt öllum á slóðinni: 

https://sites.google.com/view/namsvefur.  Von höfundar er að sú nálgun á 

námsefnið sem hér er valin reynist nemendum vel og vinni gegn hefðbundnum 

hugmyndum um tækninám og forritun, sérstaklega með tilliti til staðlaðra 

kynjahlutverka. 

 

 

https://sites.google.com/view/namsvefur




 

Abstract 

This thesis has two main themes. First, computer and technical education is 

examined. Such education is, in the author´s opinion, extremely important for 

the future of students. The reasoning for that opinion along with the factors 

necessary to structure computer and technical education are conveyed. The 

Arduino microcomputer is very suitable for teaching the basics of 

programming, electrical circuits and electronics and is used to achieve the 

goals of technology education. During the learning process, the students can 

design, create and solve all kinds of problems.  The features that make learning 

accessible and more interesting are researched.  One of the key points of this 

analysis is viewing the issue from the point of gender. 

Secondly, this thesis results in a teaching material in Arduino studies based 

on the factors discussed in the first part of the thesis. The material is an online 

webpage that will be accessible to everyone via 

https://sites.google.com/view/namsvefur.  It is the author´s hope that the 

approach to the teaching material will be beneficial to students and contest 

established methods of technical education and programming, especially with 

regard to traditional gender roles. 
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1. Inngangur  

Fyrir nokkrum árum bauðst mér að taka þátt í „Nördanámskeiði fyrir kennara“ 

á vegum Þekkingarnets Þingeyinga og Símey.  Tilgangur námskeiðsins var að 

leita uppi og styðja áhugasama einstaklinga sem myndu í kjölfarið geta tekið 

að sér kennslu í verk- og tækninámskeiðum á vegum símenntunarstöðva í 

Þingeyjarsveit og á Eyjafjarðarsvæðinu.  Í framhaldi af námskeiðinu bauðst 

mér að taka við og þróa áfanga í hönnun, tölvu- og tæknimennt við 

Framhaldsskólann á Húsavík.  Síðan þá hef ég leitað leiða til að vekja áhuga 

nemenda á viðfangsefninu, oft á tíðum með minni árangri en vonir stóðu til.  

Jafnframt hef ég undrast hve nemendur hafa almennt litla þekkingu á tölvum 

og tækni og sýna litla viðleitni til að tileinka sér nýjungar á þessum sviðum 

nema í afþreyingarskyni.  Það finnst mér vera í algerri mótsögn við ríkjandi 

orðræðu um tæknifærni ungmenna.  Á síðustu tveimur árum hefur verið mikil 

umræða um þörf á átaki til að auka tölvu- og tæknivitund ungmenna ekki síst 

í ljósi fjórðu iðnbyltingarinnar sem mun, ef spár rætast, leiða til þess að stór 

hluti hefðbundinna starfa hverfur en þörf á tölvu- og tæknimenntuðu starfsfólki 

eykst (Peters, 2017, bls. 26).  Þegar má sjá merki þessarar áherslu í 

alþjóðlegum átaksverkefnum sem eru styrkt af opinberum aðilum og 

samtökum úr atvinnulífi (Menntamálastofnun, 2016).  Þegar ég fór að hugleiða 

val á lokaverkefni í M.Ed.- námi langaði mig að velja viðfangsefni á þessu 

sviði og vann því í aðferðaáfanga eigindlengt viðtalsverkefni tengt þessu efni.  

Verkefnið snérist um viðtal við Jón Þór Sigurðsson verkefnisstjóra Fab Lab á 

Akureyri.  Hann staðfesti þá skoðun mína að ef eitthvað er þá hefur sigið á 

ógæfuhliðina hvað varðar grunn framhaldsskólanema til að takast á við nýja 

tækni.  Bæði forritunarkennsla og tölvukennsla hafa að miklu leyti horfið úr 

framhaldsskólum, auk þess sem það tölvuumhverfi sem ungmenni lifa og 

hrærast í er sífellt aðgengilegra og notendavænna.  Í árdaga tölvunotkunar 

þurftu þeir sem ætluðu að nýta sér tæknina að hafa nokkurn skilning og 

þekkingu á tölvum og forritun.  Því er ekki þannig farið nú og bilið milli þeirra 

sem nýta tækni og þeirra sem hanna tæknina eykst með hverri kynslóð tölva 

(Jón Þór Sigurðsson, munnleg heimild, 21. mars 2018).   
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     Nú kann að vera að þetta mat okkar Jóns Þórs standist ekki skoðun og því 

rétt að slá varnagla við því.  Til þess að skera úr um það væri gagnlegt ef gerð 

væri megindleg rannsókn á tæknivitund ungmenna, en það er ekki verkefnið 

hér.  Hér er öllu heldur gengið út frá því að bæta þurfi nám og kennslu í þessum 

fræðum og verkefnið unnið með því markmiði.   

     Vegna þátttöku minnar í Nördanámskeiði og þeirra tækifæra sem ég fékk í 

framhaldinu til kennslu í tæknimennt var ég valinn fyrir hönd 

Framhaldsskólans á Húsavík til að taka þátt í CRISTAL verkefni um 

nýskapandi samfélag í Norðurþingi, með áherslu á tækni, sjálfbærni og 

umhverfisvernd.  Afurð þess verkefnis er verkfærakista fyrir kennara á öllum 

skólastigum. Verkefnið sem hér er til umræðu er af sama meiði. Markmiðið 

hér er þó ekki eitt einstakt verkefni heldur - til að byrja með - námsefni fyrir 

áfanga, eða hluta af áfanga í tæknimennt sem þróa má áfram og stækka.  Von 

mín er sú að með því að búa til námsefni á íslensku geti ég bætt nám og kennslu 

í tæknimennt. 

     Mikilvægur hluti þessa verkefnis er að setja upp kynjagleraugun, því 

reynsla mín er að munur sé á drengjum og stúlkum hvað varðar áhuga á, og 

viðhorf til tæknimenntunar.  Kenning mín er sú að tæknivitund og færni 

ungmenna sé ekki eins mikil og ætla má af ríkjandi orðræðu og ennfremur að 

stúlkur telji að drengir séu færari og hafi meiri áhuga en stúlkur hvað þetta 

varðar.  Jafnframt að drengir ofmeti færni sína og vanmeti þörf fyrir leiðsögn.  

Þetta leiði til þess að kennsla skili minni árangri en ella og nemendur af báðum 

kynjum verði af tækifærum á því sviði sem þó er lögð svo mikil áhersla á til 

undirbúnings fyrir nám og störf framtíðar. 

Markmið þessa verkefnis er að búa til kennsluefni í tæknimennt á 

framhaldsskólastigi með áherslu á Arduino tæknina og undirbyggja það sem 

best með hliðsjón af fræðunum.  Markhópurinn er sú kynslóð nemenda sem 

takast þarf á við nýja heimsmynd og nýtt samfélag. Þessu markmiði liggur 

margt til grundvallar.  Ég hef fengið spurningar frá nemendum í þessum dúr: 

„Af hverju þurfum við að læra þetta“.  Það sem mig langar að koma á framfæri 

við nemendur er ekki einungis að réttlæta nám í tæknimennt með því að sýna 

fram á tilgang með því.  Mig langar að sýna fram á nauðsyn þess, og finna 

leiðir til að ná árangri.  Námsefnið stendur því ekki eitt og sjálfstætt.  Það er 

undirbyggt með skírskotun til mikilvægra tengdra þátta.  Hornsteinn 

námsefnisins er því eftirfarandi greinargerð.  Lykilhugtök verkefnisins eru: 

Tölvu- og tæknimennt, nýsköpun, frumkvöðlamennt, forritun, fjórða 
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iðnbyltingin, rafeindatækni, STEM, STEAM, trú á eigin getu, vísindalæsi, 

Arduino, vendikennsla, bein kennsla, nám og kennsla og kynferði. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum fyrri hluta verkefnisins eru færð rök fyrir mati höfundar á mikilvægi 

verkefnisins og það mat undirbyggt af bæði almennri og fræðilegri umfjöllun 

um efnið.  Meginhluti þessa fyrri hluta er þó tileinkaður umfjöllun um þá þætti 

sem höfundur telur mikilvæga til árangursríks náms og kennslu í tæknimennt 

á framhaldsskólastigi með hliðsjón af þeim lykilhugtökum sem nefnd eru í 

inngangi.  

 

2.1 Fjórða iðnbyltingin 

 
We stand on the brink of a technological revolution that will 

fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In 

its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike 

anything humankind has experienced before.  

Klaus Schwab 

 (World economic forum, 2016) 

 

 

Eins og áður segir hefur mikið verið rætt á síðustu misserum um fjórðu 

iðnbyltinguna.  Hugtakið fjórða iðnbyltingin var kynnt til sögunnar af 

Svisslendingnum Klaus Schwab í lok árs 2015 í tímaritinu Foreign Affairs 

(Schwab, 2015, án blst.).  Í henni felst meðal annars að framleiðsla verður 

sjálfvirkari, vélar munu taka við störfum sem menn gegndu áður og 

gervigreind mun taka yfir hluta þeirrar ákvarðanatöku og verkferla sem áður 

var ómögulegt að vinna án aðkomu manna.  Einnig mun samtenging véla og 

nytjahluta verða meiri með svokölluðum vef hlutanna sem í daglegu tali er oft 

nefndur upp á enska tungu IoT eða Internet of things.  Þessari þróun munu 

fylgja tækifæri fyrir starfsmenn með mikla menntun, þekkingu og hæfni en að 

sama skapi munu tapast gríðarlega mörg störf vegna sjálfvirkni í mörgum 

greinum (Morrar, Arman og Mousa, 2017, bls. 13).   

Umræða um fjórðu iðnbyltinguna var áberandi í fjölmiðlum á tímabili en 

minna hefur borið á henni undanfarin misseri.  Hvort sem það helgast af þeirri 

staðreynd að erfitt er að spá í framtíðina, umræðan hafi hopað fyrir öðrum 

málum eins og loftslagsmálum eða að almennt hafi fólk ekki trú á þessari 
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framtíðarsýn, er það svo að ennþá hafa litlar breytingar orðið á íslensku 

skólakerfi til að bregðast við umræðunni. 

Á miðju ári 2018 skipaði forsætisráðherra Íslands nefnd um fjórðu 

iðnbyltinguna og var henni meðal annars ætlað að greina afleiðingar hennar 

fyrir íslenskt samfélag og þau tækifæri sem í henni fælust og var skýrsla 

nefndarinnar birt í febrúar 2019 (Huginn Freyr Þorsteinsson, Guðmundur 

Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir og Kristinn 

R. Þórisson, 2019, bls. 1).  Niðurstaða skýrsluhöfunda er samhljóða spám 

erlendra fræðimanna:  Með aukinni sjálfvirknivæðingu er óhjákvæmilegt að 

ýmist störf sem nú eru stunduð verði óþörf og hverfi af sjónarsviðiðnu en 

verði að einhverju leyti leyst af hólmi með nýjum störfum.   

Samkvæmt niðurstöðum nefndarinnar eru miklar líkur á að um 28% íslensks 

vinnumarkaðar verði fyrir verulegum breytingum eða störf hverfi alveg fyrir 

tilstuðlan sjálfvirkrar tækni.  Þetta myndi hafa áhrif á líf 54.000 Íslendinga.  

Jafnframt er því spáð að 58% starfa, þ.e. störf 113.000 einstaklinga taki 

talsverðum breytingum en einungis 14% starfa, þ.e. störf 27.000 einstaklinga 

breytist lítið.  Þótt Ísland sé að mati skýrsluhöfunda að ýmsu leyti vel í stakk 

búið til að takast á við þessar breyttu aðstæður mun opinber stefna hafa mikil 

áhrif á hvernig samfélaginu tekst að aðlagast og nýta sér nýjungar í tækni.  

Lögð er áhersla á að stutt verði við grunntækni fjórðu iðnbyltingarinnar því 

án þess sé öruggt að Íslendingar dragist aftur úr öðrum þjóðum.  Þar gegnir 

menntakerfið mikilvægu hlutverki í nýtingu og þróun nýrrar tækni.  

Lykilhæfni sem nemendur dagsins í dag og starfsfólk framtíðarinnar þarf að 

búa yfir er geta til að leysa flókin vandamál, skapandi- og gagnrýnin hugsun 

og samskiptafærni.  Menntakerfið þarf því þegar í stað að styrkja þessa 

grunnfærni í tækni fjórðu iðnbyltingarinnar og efla nýsköpun á mörgum 

sviðum.  Í þessari umræðu má þó ekki missa sjónar af því að ekki er aðeins 

um að ræða framfarir í tækni sem snýr að atvinnuháttum og menntun, heldur 

munu afleiðingarnar snerta allt mannlegt samfélag (Huginn Freyr 

Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja 

Dögg Jónsdóttir og Kristinn R. Þórisson, 2019, bls. 1–10).   

Mikilvægt er því að gera nemendum ljósar þær breytingar sem í vændum 

eru og þannig tengist fjórða iðnbyltingin beint þessu verkefni.  Stúlkur með 

skapandi og gagnrýna hugsun mega ekki verða útundan þótt þær telji sig ekki 

hafa áhuga á tækni.  Nemendur geta ekki miðað framtíðar áform sín við störf 

eða samfélagsaðstæður í dag.  Verkefnið er því að gera nemendur og þá 
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sérstaklega stúlkur betur í stakk búna til að takast á við leik og störf við 

breyttar aðstæður í náinni framtíð.   

Ef að líkum lætur mun samfélagsþróunin leiða til aukins ójafnaðar 

(Kravchenko og Kyzymenko, 2019, bls.122).  Góð störf sem nú eru unnin af 

fólki í millistétt munu leggjast af með aukinni gervigreind þótt áfram verði að 

einhverju leyti þörf fyrir vinnuafl með litla sem enga menntun í 

láglaunastörfum. Þá staðreynd að ekki hefur enn komið til þess að vinnuafl sé 

óþarft má rekja til eiginleika manna til að öðlast nýja hæfni.  Það verður þó 

sífellt erfiðara þegar störf krefjast meiri vitsmuna og þekkingar.  Krafan eykst 

því um meiri sérhæfingu í menntun með tilheyrandi kostnaði við rekstur 

menntakerfisins (Peters, 2017, bls. 31–32).  Þessi þróun mun ef til vill leiða 

til þess að endurskoða þurfi slagorð eins og mennt er máttur, þ.e. þrengja þá 

fullyrðingu og íhuga hverskonar mennt er máttur.  Ef til vill þarf að umturna 

skólanámskrám allra skólastiga og íhuga hvort tíma nemenda sé betur varið í 

tæknimennt en til að mynda dönsku, eða í forritun frekar en sögu.  Þessi 

umræða mun líklega verða til að hrikta mun í stoðum menntasamfélagsins en 

mín skoðun er eins og áður hefur verið getið, að það námsefni sem hér er til 

umræðu tæpi á mörgum þeim lykilþáttum menntunar sem samfélag eftir 

fjórðu iðnbyltinguna krefst.  

Það er ekki þar með sagt að eingöngu það að forrita eða stjórna vélum sé 

trygging fyrir starfi í heimi fjórðu iðnbyltingarinnar.  Störf í skapandi greinum 

hafa færst hratt upp lista þeirra starfa sem munu halda velli og verða mikilvæg 

í framtíðinni (Moynahan, 2018, án blst.).  Hluti þess að auka áhuga ungmenna 

á tölvu- og tæknimennt er að kynna skapandi hliðar þessara greina fyrir þeim.   

Í Sköpun, ritröð um grunnþætti menntunar kemur fram að margskonar 

einföld forritun og tækjabúnaður sem byggir á samsetningu íhluta, til dæmis 

örtölvur með ýmiskonar aukahlutum séu tilvalin viðfangsefni fyrir nemendur 

en jafnframt er tekið fram að notkun þessa búnaðar hafi ekki náð fótfestu í 

skólum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012, bls. 55). 

Þótt skólakerfið hefur með eins takmörkuðum hætti getað sinnt innleiðingu 

tölvu- og tæknimenntar og raun ber vitni, eru ýmsar aðrar leiðir færar til að 

glæða áhuga á viðfangsefninu.   Fab Lab  eru starfandi á nokkrum stöðum á 

Íslandi.  Þau eru rekin af Nýsköpunarmiðstöð Íslands og eru starfrækt í 

samstarfi við, eða undir sama þaki og framhaldsskólar.  Ákveðin skilyrði þarf 

að uppfylla um aðbúnað, tæki og tól til að teljast vera Fab Lab (Fab Lab Ísland, 
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e.d.).  Önnur leið sem hefur verið farin til að bjóða nemendum upp á að kynna 

sér skapandi greinar í tenglum við tækni eða hugmyndavinnu er svokallað 

Makerspace.  Á Íslandi hafa Makerspace gjarnan verið nefnd Snillismiðjur 

(Snillismiðjur, e.d.).  Makerspace er ekki ósvipað hugmyndinni um Fab Lab 

en óformlegra.  Ekki er gerð krafa um sérstakan aðbúnað eða tæki og tól, heldur 

er um að ræða aðstöðu þar sem hægt er að koma hugmynd í framkvæmd.  Í 

Makerspace getur verið þrívíddarprentari, laserskurðarvél og örtölvur en það 

er ekki skilyrði (Makerspaces.com, e.d.).  Slíkt rými getur verið innan veggja 

skóla eða á bókasafni og nemendur haft aðgang að því í frítíma sínum undir 

eftirliti starfsmanns.   

Ef marka má hugmyndir um áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar er þó ekki nóg 

að bjóða nemendum upp á aðstöðu til að sköpunar í tölvu- og tæknimennt.  Til 

að búa nemendur undir framtíðina þarf að finna nýsköpun stað í formlegu 

námi.  Hinsvegar hefur vafist fyrir mörgum kennurum hvernig eigi að kenna 

nýsköpun.  Ein leið til að svara því er að nýsköpun ætti að kenna í tækni- og 

verkfræðigreinum.  Vandinn er hinsvegar sá að nálgast þarf nýsköpun sem 

ólínulega þróun sem felst í því að uppgötva, laga, leika með, leiðrétta og deila 

hugmyndum í engri fyrirfram ákveðinni röð (Wright, Skaggs og West, 2013, 

bls. 18—23).  Það er líklega hluti ástæðunnar fyrir því hve nýsköpun hefur 

rekist illa sem sérstakt fag hefðbundnu framhaldsskólakerfi.  Að laga 

skólaumhverfið að þessu með því að auka veg nýsköpunar sem kennslugreinar 

er skref í rétta átt en nýsköpun byggir augljóslega á frumkvæði nemenda.  Því 

er mikilvægt að kveikja áhuga þeirra.  Eðli málsins samkvæmt er viðfangsefnið 

hér að vekja áhuga nemenda á tölvu- og tæknimennt, en innan skólakerfisins 

fellur slík menntun innan sviðs svokallaðra STEM og STEAM greina.  Hér 

verður því athyglinni bent að þeim greinum og færð rök fyrir mikilvægi þeirra.   

 

2.2 Forritun og staða hennar í skólakerfinu 

Hvað varðar forritun í íslensku skólakerfi er hennar hvergi getið í 

aðalnámskrá framhaldsskóla.  Orðið tæknimennt er þar heldur ekki að finna.  

Á 145. löggjafarþingi veturinn 2014-15 lagði Brynhildur S. Björnsdóttir ásamt 

meðflutningsmönnum fram tillögu til þingsályktunar um forritun í 

aðalnámskrá grunnskóla (þingskjal nr. 120/2015—2016).  Þáverandi 

menntamálaráðherra Illugi Gunnarsson tók vel í málið og lagði til að forritun 
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yrði tekin inn í aðalnámskrá við næstu endurskoðun (Illugi Gunnarsson, 

2015—2016). 

2.3 STEM/STEAM 

 
Our culture has drawn an artificial line between art and science, one that 

did not exist for innovators like Leonardo da Vinci and Steve Jobs.   

Dr. Loretta Jackson-Hayes  

 (Jackson-Hayes, 2015) 

 

STEM greinar eru eins og einhverjum er kunnugt þær greinar sem tilheyra 

raunvísindum: vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði.  Mikil áhersla hefur af 

sumum hópum menntamanna verið á mikilvægi þessara greina á undanförnum 

árum, þá til höfuðs iðngreinum og hug- og félagsvísindum (Bybee, 2010, bls. 

996).  Í framhaldinu hefur verið bent á mikilvægi þess að útvíkka þessa 

hugmynd og taka inn skapandi greinar.  Því hefur A sem vísar til listgreina (e. 

art) verið tekið inn í hugtakið og það skammstafað STEAM (Gess, 2017, bls. 

40).  Bent hefur verið á að fólk menntað í vísindum hafi tilhneigingu til að 

takast á við viðfangsefni út frá einu sjónarhorni.  Í  nútíma samfélagi þarf að 

takast á við fjölbreytt viðfangsefni og skoða þau frá öllum hliðum til að 

hámarka árangur.  Það þarf sem sagt að hvetja nemendur til að þróa með sér 

hæfni í hinum hefðbundnu raungreinum, en það þarf einnig að hvetja þá til að 

þróa styrkleika sína í skapandi greinum og listum.  Þannig öðlast nemendur 

fjölþættari eiginleika til að meðtaka nýja þekkingu, leita lausna og eiga 

árangursrík samskipti, hvort sem er í ræðu eða riti (Reitenbach, 2015, bls. 6).  

Þetta viðhorf er meðal annars stutt af rannsókn Mark E. Rabalais sem sýndi 

fram á að því fleiri einingum í listgreinum sem nemendur í STEM greinum 

bættu við nám sitt, því hærra skoruðu þeir í viðfangsefnum vísinda og 

stærðfræði (2014, bls. 64). 

2.3 Stúlkur og STEM/STEAM 

 

Vorið 2018 var haldið í Háskólanum í Reykjavík málþing um 

tölvunarfræðimenntun í framhaldsskólum.  Málþingið bar yfirskriftina: „Hefur 
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þú skoðun á forritun í framhaldsskólum? Hvar eru stelpurnar?“ Í 

málfundarboðinu kemur fram að þrátt fyrir mikilvægi greinarinnar sé 

tölvunarfræði ekki algeng kennslugrein í grunn og framhaldsskólum og að 

hlutfall stúlkna í greininni sé „skelfilega” lágt (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 

Í grein Thomas V. Toglia: Gender equity issues in CTE and STEM 

education.  Economic and social implications, er mjög áhugaverð umfjöllun 

þótt hún byggi á bandarískum veruleika.  Í henni kemur fram að 

Bandaríkjaþing hafi í viðauka við fræðslulög árið 1972 lögfest að engum skuli 

á grundvelli kynferðis vera mismunað að nokkru leyti á vettvangi menntunnar 

eða alríkisfjárframlaga.  Heilum þrjátíu árum síðar, árið 2006 hafði þó nær 

ekkert dregið saman með kynjunum hvað varðar svokallaðar CTE greinar (e. 

career and technical education).  Toglia heldur því til haga að samkvæmt 

bandarískri skilgreiningu eru óhefðbundin kvennastörf þau störf sem eru 

skipuð konum í minna en 25% tilfella.  Árið 2009 er staðfestur sláandi munur 

á fjölda nemenda í þessum hefðbundnu kynskiptu greinum.  Hvað varðar 

STEM greinarnar (vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði) er hlutur kvenna á 

bandarískum vinnumarkaði aðeins 20%.  Til að mynda er aðeins einn af 

hverjum sjö verkfræðingum kvenkyns.  Hlutur kvenna á vinnumarkaði í STEM 

greinum hefur ekkert aukist frá árinu 2000.  En hvað er það sem hefur áhrif á 

náms- og starfsval kvenna og stúlkna?  Samkvæmt rannsóknum hefst 

hlutverkaskipan vegna samfélagsviðmiða þegar á barnsaldri og börn allt að 6 

til 8 ára byrja að afskrifa frama í tilteknum stöfum því þau eru af „röngu“ kyni.  

Margir þættir geta haft áhrif á þessi viðhorf, til dæmis félagsleg staða, störf, 

menntun og væntingar foreldra.  Ennfremur er staðfest að konur og stúlkur úr 

lágtekju fjölskyldum hafa enn minni vonir og væntingar og þurfa að yfirstíga 

fleiri hindranir sem eru til þess fallnar að draga úr framavonum þeirra.  Til að 

bæta gráu ofan á svart benda rannsóknir til að námsráðgjafar hafi tilhneigingu 

til að stýra stúlkum frá námi til hefðbundinna karlastarfa.  Hefðbundin 

kvennastörf gefa einnig af sér lægri laun en hefðbundin karlastörf.  Þessari 

þróun þarf að snúa við því hún er ekki aðeins hamlandi fyrir bæði kynin, heldur 

samfélög í heild (Toglia, 2013, bls. 14–17). 

Í grein sem ber hvorki meira né minna en yfirskriftina Do gender 

differences in perceived prototypical computer scientists and engineers 

contribute to gender gaps in computer science and engineering?, er fjallað um 

þá staðreynd að konur eru í miklum minnihluta í stétt tölvu- og verkfræðinga.  

Samkvæmt tölum í greininni eru um 25% tölvufræðinga og um 15% 
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verkfræðinga kvenkyns.  Forsendur rannsóknarinnar eru þær að fyrri 

rannsóknir hafi sýnt mun á kynjunum hvað varðar sjálfstraust, þeirri tilfinningu 

að tilheyra, hvatningu foreldra og minni áhuga á frama innan STEM greina en 

hjá körlum.  Greinarhöfundar leggja áherslu á að fyrri rannsóknir hafi verið 

gerðar á afleiðingum staðalímynda en þessi tiltekna rannsókn snýr að 

staðalímyndunum sjálfum. Útgangspunktur við rannsóknina var að 

staðalímynd tölvu- og verkfræðinga væri bráðgáfaður einstaklingur með 

tiltekna mannkosti sem hæfðu starfinu.  Spá rannsakenda var byggð á fyrri 

rannsóknum um að konur hefðu minna sjálfstraust hvað varðar gáfur og 

stærðfræðiþekkingu. Þessi viðhorf yllu því að konur teldu sig ólíkari 

staðalímyndinni og þess vegna ólíklegri til að hafa áhuga á frama í þessum 

greinum (Ehrlinger, Plant, Hartwig, Vossen, Columb og Brewer, 2017, bls 

40—41).  Niðurstaða rannsóknarinnar studdi spá rannsakendanna um að 

staðalímyndir hefðu áhrif á val karla og kvenna þegar kemur að STEM 

greinum (Ehrlinger, Plant, Hartwig, Vossen, Columb og Brewer, 2017, bls. 

48).  Í greininni er lýst tilraun sem studdi þessa niðurstöðu.  Félagslega fær 

kona fékk það hlutverk að leika verkfræðing í stuttu verkefni.  Hlutverkið sem 

hún lék var í mótsögn við staðalímynd og varð það til að auka áhuga á verkfæði 

hjá þeim konum sem tóku þátt í tilrauninni.  Jafnframt hafði hún jákvæð áhrif 

á mat kvennanna á eigin ágæti.  Hugmynd greinarhöfunda um leiðir til bættrar 

stöðu kvenna í STEM greinum er að gera góða fulltrúa kvenna í stéttinni 

sýnilegri (Ehrlinger, Plant, Hartwig, Vossen, Columb og Brewer, 2017, bls. 

49). 

Fræðin staðfesta þannig að samfélagslegir þættir og orðræða hafa mikil 

áhrif á stöðu kvenna innan STEM greina.  Verkefnið í framhaldinu er að brjóta 

niður þessar staðalímyndir því mikið er í húfi.  Atvinnulíf framtíðarinnar mun 

byggja á tölvu- og tækniþekkingu og því er mikilvægt að auka hlut kvenna í 

tölvu- og tæknimennt.  Að öðrum kosti er hætta á að enn dragi í sundur með 

kynjunum á þessu sviði. 

Þrátt fyrir þá miklu áherslu sem lögð hefur verið á STEM greinar á 

undanförnum árum er enn mikill skortur á sérmenntuðu starfsfólki úr STEM 

greinum og stendur sá skortur í vegi fyrir tækifærum til framþróunar víða í 

heiminum.  Sé litið á þetta málefni með kynjagleraugum verður það enn 

áleitnara.  Hlutur kvenna innan STEM greina er enn í dag mjög rýr þrátt fyrir 

mikla eftirspurn eftir hæfu starfsfólki í þessum greinum.  Sé litið á tölur 

UNESCO (2017, bls. 3) voru konur aðeins 28% vísindamanna í heiminum árið 
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2013 og aðeins 14% þeirra kvenna sem sóttust eftir framhaldsmenntun innan 

landa OECD árið 2010 völdu svið innan vísindanna, samanborið við 39% 

karlmanna í sömu stöðu.  Þessar tölur eru hafðar til marks um þá tilhneigingu 

að líta framhjá konum og mögulegu framlagi þeirra til þróunar í hinum 

síbreytilega heimi upplýsingar og þekkingar. Að skella skollaeyrum við þessari 

tilhneigingu mun næsta örugglega gera að engu eitt af alheimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, það er að skapa drengjum og 

stúlkum jöfn tækifæri.  Það er því gríðarlega mikilvægt að gera átak í því að 

vekja áhuga stúlkna á STEM greinum og að stúlkur fái jöfn tækifæri á við 

drengi til að öðlast nauðsynlega hæfni 21. aldar og leggja sitt af mörkum til 

þróunarinnar sem valdefldir, sjálfsöruggir, skapandi og ábyrgir 

þjóðfélagsþegnar (UNESCO, 2017, bls. 3). 

Til þess að svo megi verða þarf þó ekki aðeins að skapa þær aðstæður 

að stúlkur eigi jafna möguleika á við drengi til að hasla sér völl innan STEM 

greina. Einnig þarf að hvetja þær áfram og besta hvatningin er að gera 

viðfangsefnið áhugavert í sjálfu sér og efla þannig áhugahvöt nemandans.  

Nátengt þessu er mikilvægi þess að nemandinn hafi trú á því að hann eigi erindi 

í það nám sem áhugi hans stendur til. 

2.4 Áhugi nemenda á tæknigreinum 

 

Eftir að hafa skoðað fjölda rannsókna hefur Muijs sýnt fram á tengsl 

sjálfsmyndar og námsárangurs og staðfest að sterk sjálfsmynd einkenni frekar 

góða námsmenn en slök sjálfsmynd einkenni slaka nemendur (Muijs, 1997, 

bls. 263).  Fræðimenn eru þannig sammála um að góður námsárangur er háður 

bæði vitsmunalegum þáttum svo sem greind og námshæfileikum en einnig 

öðrum persónulegum eiginleikum ótengdum vitsmunum (Khalaila, 2014, bls. 

432). 

Eins og hér hefur komið fram eru greinar sem eru tengdar við STEM, 

þ.e. vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði, taldar afar mikilvægar þeim 

samfélögum sem vilja vera samkeppnishæf í hagkerfi heimsins.  Þrátt fyrir það 

er skortur á sérhæfðu og vel menntuðu starfsfólki í þessum greinum.  Til að 

stemma stigu við þessum skorti hefur verið leitað leiða til að auka áhuga 

nemenda á unglingsárum til að leita starfsframa innan STEM greina.  Þetta 

tímabil þegar ungmenni vakna til vitundar um hvert hugur þeirra stefnir er 
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mikilvægt rannsóknarefni því áhugamál og ákvarðanir sem teknar eru á 

unglingsárum leggja oft grunn að vali á því hvar nemendur reyna að hasla sér 

völl.  Það hefur sýnt sig í erlendum rannsóknum að stúlkur fá að jafnaði hærri 

einkunnir í STEM greinum en drengir standa sig aftur á móti betur í stöðluðum 

prófum í sömu greinum (Robnett og Leaper, 2012, bls. 652).  Tölur um 

kynjahlutfall starfsfólks innan STEM greina segja sýna sögu.  Samkvæmt 

bandarískum tölum frá 2008 yfir útskrifaða doktora í STEM greinum var 

hlutfall kvenna aðeins 15% í eðlisfræði, 20% í tölvuvísindum og 18% í 

verkfræði.  Fleiri þættir en kyn hafa þó áhrif á áhuga nemenda á frama innan 

STEM greina, til dæmis áhugahvöt, sjálfsmynd og félagsleg norm (Robnett og 

Leaper, 2012, bls. 652). 

Vert er að huga sérstaklega að því hvernig hægt er að auka áhugahvöt 

nemenda til náms innan STEM greina því reynslan hefur sýnt að nemendur 

hafa ólíka sýn, ólík viðhorf og væntingar á þroskaferli sínu.  Þegar líður á 

grunnskólagönguna hafa margir nemendur myndað sér þá skoðun að 

vísindagreinar séu erfiðar, leiðinlegar og eigi ekki erindi við sig.  Þessi þróun 

kristallast í því að á unglingsárunum minnkar áhugahvöt nemenda í stærðfræði 

og raunvísindum mun meira en í öðrum greinum.  Þannig verður oft mjög 

klippt og skorið hvernig nemendur á framhaldsskólaaldri skilgreina sig sem 

námsmenn með tilliti til STEM greina, til dæmis með yfirlýsingum eins og „ég 

er ekki þessi stærðfræðitýpa“.  Því er mikilvægt að reyna markvisst að auka 

áhugahvöt nemenda í STEM greinum.  Sumir hópar nemenda þurfa auk þess 

sérstaklega á hvatningu að halda til að ná árangri innan þessara greina því þeir 

eru litaðir af því samfélagsviðhorfi að það sé bara „ákveðin tegund“ nemenda 

sem geti vænst þess að ná árangri í slíku námi.  Þetta á sérstaklega við um 

stúlkur, nemendur úr „lægri stigum samfélagsins“ og nemendur úr 

minnihlutahópum.  Nemendur úr þessum hópum sem þó leggja út á braut 

STEM greina eiga einnig til að skila lakari árangri en efni stóðu til og sýna 

minni áhuga en ella þar sem þeir samsama sig ekki nemendahópnum eða telja 

sig ekki eiga erindi sem erfiði.  Ofan á þetta bætist að í hefðbundnu skólakerfi 

byggist þekking í raungreinum upp eins og lagskipt.  Efnið verður flóknara og 

flóknara, til dæmis í stærðfræði.  Ef nemendur heltast úr lestinni getur reynst 

erfitt að ná hópnum.  Námið er kennaramiðað og lítið um þátttöku nemenda í 

námsferlinu ólíkt mörgum öðrum greinum (Rosenzweig og Wigfield, 2016, 

bls. 146—7).  Af þessu dreg ég þá ályktun að mikilvægt sé að í viðfangsefninu 

sem hér um ræðir sé ekki gengið út frá forþekkingu nemenda þótt æskilegt sé 
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að hún sé til staðar.  Útskýra þarf vel og rækilega lykilhugtök sem skipta máli 

og leyfa nemendum að taka áþreifanlega þátt í náminu. 

2.5 Trú á eigin getu 

 

Trú á eigin getu er einnig gríðarlega mikilvæg því hún hefur mótandi áhrif á 

viðhorf, atferli og athafnir nemenda og val þeirra á viðfangsefnum og 

verkefnum.  Einstaklingar eru mun líklegri til að velja sér nám eða 

lífsviðurværi á sviðum sem þeir telja sig vaxna til óháð raunverulegri getu en 

forðast að leita fanga á öðrum sviðum.  Í námi hefur trú á eigin getu áhrif á val 

nemenda á viðfangsefnum, vinnuframlag, þrautseigju, áhuga, árangur og 

sjálfstjórn þeirra.  Nemendur sem hafa trú á eigin getu vinna betur, halda sig 

lengur að verki og sýna meiri áhuga á náminu og ná árangri á hærra námsstigi.  

Nemendur sem hafa trú á eigin getu eru síður hræddir við áskoranir og líklegri 

til að hafa vitund og skilning á eigin hugsanaferli í glímu við viðfangsefnin.  

Trú á eigin getu er þannig mikilvæg en ekki nægjanleg ein og sér til að betri 

árangur náist ef nemandann skortir nauðsynlega þekkingu (Hatlevik, 

Throndsen, Loi og Gréta B. Guðmundsdóttir, 2018, bls. 108).  Þetta er 

mikilvægt því ég hef fengið þau skilaboð frá stúlkum að þær skilji ekki 

viðfangsefni tölvu- og tæknimenntar og að tölvu og tæknimennt sé meira fyrir 

stráka.  Þar af leiðandi telja þær sig ekki skilja viðfangsefnið af því að þær eru 

stelpur.  Þessi upplifun mín er studd niðurstöðum rannsókna sem sýna að 

stúlkur hafa almennt minni trú á getu sinni en efni standa til en að sama skapi 

hafa drengir tilhneigingu til að ofmeta getu sína (Hatlevik, Throndsen, Loi og 

Gréta B. Guðmundsdóttir, 2018, bls. 110).  Þetta viðhorf getur þannig fælt 

stúlkur frá námi sem þó er talið svo mikilvægt fyrir störf framtíðarinnar. 

Rannsókn sem fór fram í Fab Lab í Tulsa í Bandaríkjunum miðaði að 

því að kanna hvort aukin trú á eigin getu sem nemendur öðluðust við að fá að 

taka þátt í starfi Fab Lab leiddi til jákvæðara viðhorfs til STEM greina.  Í Fab 

Labinu fer fram óformlegt nám í STEM greinum þar sem nemendur fá sjálfir 

að handleika og upplifa viðfangsefnið sem auðgar nám þeirra.  Námsumhverfið 

er breytilegt og námstíminn einnig. Þannig stunda nemendur nám sitt á 

skólatíma, eftir skóla, í Fab Labi, á bókasöfnum, á vettvangi eða heima hjá sér 

á netinu (Dubriwny, Nicholas, Pritchett, Natha, Hardesty, Michelle og 

Hellman, 2016, bls. 21).  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að tengsl 
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væru milli aukinnar trúar á eigin getu og jákvæðs viðmóts til tæknigreina.  

Einnig var sýnt fram á tengsl aukinnar hæfni sem nemendur höfðu öðlast og 

viðhorfsbreytingar og aukins áhuga.  Þessar niðurstöður benda til að verkleg 

þátttaka í tæknigreinum sé til þess fallin að auka áhugahvöt og auka jákvætt 

viðhorf til STEM tengdra greina.  Jafnframt að nemendur sem sóttu Fab Lab 

lýsu yfir auknum áhuga á stærðfræði og vilja til að standa sig betur í skóla.  

Ennfremur benda niðurstöðurnar til að þátttaka í Fab Lab brúi bil á milli þeirrar 

þekkingar sem STEM nám innprentar nemendum í hefðbundnu skólastarfi og 

þess hvernig einstaklingar upplifa þær hugmyndir sem um ræðir í daglegu lífi.  

Með öðrum orðum hvernig nám nýtist í raun og veru þegar á hólminn er komið 

(Dubriwny, Nicholas, Pritchett, Natha, Hardesty, Michelle og Hellman, 2016, 

bls. 23).  
 

 

2.6 Vísindalæsi 

 

Í námsefni því sem fylgir verkefni þessu koma óhjákvæmilega fyrir mörg orð 

og hugtök sem nemendum eru ekki töm.  Sum þeirra eru nýyrði.  Önnur 

tökuorð úr erlendum tungumálum.   

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er meginmarkmið læsis að nemendur 

séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa 

eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir 

lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19).  Þannig er læsi orðið annað og meira 

en hefðbundin merking orðsins læsi var á öndverðri 19. öld, þ.e. getan til að 

lesa sér til gagns eða skemmtunar og draga til stafs. 

Herdís Magnúsdóttir gerir í M.Ed. ritgerð sinni greinarmun á tvenns konar 

texta.  Annarsvegar fjallar hún um frásagnartexta (e. narrative text) sem er 

hefðbundin saga með persónum upphafi og endi.  Þess konar texti er dæmigert 

viðfangsefni við eiginlega lestrarkennslu eða í skáldskap og bókmenntum.  

Hinsvegar fjallar hún um upplýsingatexta (e. informational text), sem snýst um 

að miðla upplýsingum til dæmis um náttúruna eða annað það efni sem fjallað 

er um í fræðibókum.  Þesskonar texti, gjarnan kallaður vísindatexti, er 

frábrugðinn frásagnartexta og gjarnan torlesnari (2016, bls. 8).   
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Samkvæmt orðanna hljóðan mætti ætla að vísindalæsi snúist um að geta 

tileinkað sér vísindalegan texta.  Að sá sem er vísindalega læs hafi þá skilning 

á þeim hugtökum og aðferðum sem vísindin fjalla um og geti yfirfært þessa 

þekkingu á önnur viðfangsefni.  Sem dæmi mætti nefna að nemandi sem læsi 

í sögu frásögn af því þegar Ísak Newton fékk epli í höfuðið myndi átta sig á 

samhenginu í því að Newton hafi þar með uppgötvað þyngdaraflið, hvort sem 

sú frásögn er sönn eður ei.   En eins og fram hefur komið hafa skilgreiningar á 

hugtökunum læsi og vísindalæsi þróast í tímans rás.   

Með auknu hlutverki vísinda, stærðfræði og tækni í nútíma lífi krefjast 

væntingar fólks um lífsánægju, starfsframa og fulla þátttöku í samfélaginu þess 

í ríkara mæli að fullorðið fólk sé ekki aðeins læst og skrifandi heldur að það sé 

einnig stærðfæði-, vísinda- og tæknilæst.  Vísindalæsi byggist á 

grundvallarþekkingu á vísindum og aðferðum vísindanna en fleira þarf að 

koma til.  Það þarf að vera til staðar rannsakandi hugur, til dæmis skilningur á 

náttúrunni og takmörkunum vísindalegra aðferða.  Einnig geta til að leita svara 

við vísindalegum álitamálum, draga ályktanir og gera grein fyrir niðurstöðum.  

Vísindalæsi byggir á því að gera beitt þessari þekkingu, skilningi og aðferðum 

á hinum ýmsu sviðum mannlífs, samfélags og atvinnulífs. Samkvæmt 

skilgreiningu í PISA rannsókn frá árinu 2000 er vísindalæsi geta til að nota 

vísindalega þekkingu til að skilgreina viðfangsefni og draga sannreyndar 

ályktanir með það fyrir augum að taka ákvarðanir um heiminn og þau áhrif 

sem mannanna verk hafa á hann (OECD, 2002, bls. 11—12). 

Þessi skilgreining á vísindalæsi er þó ekki meitluð í stein og hefur þróast í 

samræmi við aukna þekkingu á eðli vísindanna.  Nýrri skilgreining OECD á 

vísindalæsi frá árinu 2007 er flóknari og tekur mið af lifandi eðli vísindanna.  

Hugtakið vísindalæsi hefur þannig orðið þríþætt eðli sem hefur í einfaldaðri 

mynd að gera með skilning á vísindalegum hugtökum, vísindalegum aðferðum 

og viðfangsefnum mannanna sem eru sífelldum breytingum háð.  Þessi flóknari 

skilgreining á vísindalæsi og aðrar ólíkar skilgreiningar (Holbrook og 

Rannikmae, 2009, bls. 280—281) eru ekki samhljóða og þótt það geri ekki 

gæfumuninn varðandi til dæmis seinni hluta þessa verkefnis þar sem reynir á 

vísindalæsi nemenda er einfaldasta en jafnframt víðfeðmasta skilgreining 

vísindalæsis eignuð Holbrook og Rannikmae.  Þar bætist við skilgreininguna 

huglægur þáttur en hún hljómar svo í lauslegri þýðingu: 
Að þróa með sér hæfni til að nýta gagnreynda vísindalega þekkingu á 

skapandi hátt í daglegu lífi og starfi til að lausnaleitar, ákvarðanatöku 
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og þar með aukinna lífsgæða (Holbrook og Rannikmae, 2009, bls. 

281). 

Með þessari skilgreiningu  á vísindalæsi er mikilvægi þess staðfest og þar 

með mikilvægi þess að efla vísindalæsi til hagsbóta fyrir einstaklinga og 

samfélög.  Holbrook og Rannikmae velta fyrir sér eðli vísindanna í þessu 

sambandi.  Eru vísindin mikilvæg vísindanna vegna eða þekkingarinnar 

vegna?  Það sama á við um kennslu í vísindum.  Holbrook og Rannikmae setja 

þessu til útskýringar fram skema um þrjár hliðar á eðli vísindakennslu.  

Niðurstaða þeirra er að heillavænlegast sé að nálgast vísindakennslu og þar 

með vísindalæsi með því hugarfari að áherslan sé á menntun með vísindum 

öfugt við það að leggja áherslu á menntun vegna vísindanna (Holbrook og 

Rannikmae, 2009, bls. 282—3).  

Það sem átt er við hér er að þau leggja áherslu á að markmið með 

vísindalæsi sé þekking, hæfni, viðhorf og lífsgildi einstaklings sem sé ábyrgur 

samfélagsþegn.  Þannig má ímynda sér að vísindin sem slík megi misnota, 

samanber langa sögu bókmenntahefðar um brjálaða vísindamanninn, Jekyll og 

Hyde og Frankenstein, svo dæmi séu tekin.  Hugtakið vísindalæsi er þannig í 

raun læst í klemmu siðferðilegra spurninga.  Þegar kemur að því að hugleiða 

leiðir til að efla vísindalæsi þarf að taka afstöðu til þess hvort besta leiðin til 

þess sé að líta á vísindamenntun sem nám í vísindum - eða - að nálgast vísindin 

með námi og þá að velta fyrir sér í þágu hverra vísindin eru (Holbrook og 

Rannikmae, 2009, bls. 275). 

Burtséð frá skilgreiningum á vísindalæsi vilja Wellington og Osborne 

meina að sagan sýni okkur að einn helsti farartálminn í námi í vísindum sé að 

tileinka sér tungumál vísindanna.  Kennarar átti sig ekki á því að nemendur 

skilji ekki hugtök og orðaforða sem notaður sé.  Þess vegna leggja Wellington 

og Osborne áherslu á þátt tungumálsins í vísindanámi (Wellington og Osborne, 

2001, bls. 1).  Til þess að nám geti átt sér stað þurfi nemendur fyrst að tileinka 

sér tungumál þeirrar námsgreinar sem um ræðir.  Postman og Weingartner 

komust að þeirri niðurstöðu að allir kennarar séu í raun tungumálakennarar 

(Welllington og Osborne, 2001, bls. 3).  Þar af leiðir að líffræði-, stærðfæði- 

og handavinnukennarar eru jafnframt í raun íslenskukennarar og í mörgum 

tilfellum einnig enskukennarar. 

Þær kröfur sem gerðar eru til kennara samkvæmt enskri námskrá og taldar 

eru upp í grein Wellington og Osborne (2001, bls. 4—5) eru sérlega 

áhugaverðar í þessu sambandi.  Íslenskir kennsluhættir virðast hafa þróast 

þannig að ekki er gert ráð fyrir að fagkennarar séu með umvandanir við 
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nemendur á framhaldsskólastigi hvað varðar málfar og orðanotkun nema ef 

vera skildi í tungumálakennslu.  Þetta er ekki fullyrt hér með neinni tilvísun í 

heimildir eða rannsóknir, öllu heldur dregið sem ályktun af þeirri staðreynd að 

í fjölmenningarsamfélagi er ekki sjálfgefið að fagkennari, til dæmis í 

vísindafagi, tali tungumál nemenda sinna lýtalaust.  Í öllu falli er ljóst að 

samskipti eru lykill að árangri í vísindakennslu og það viðfangsefni kennara að 

gera nemendur sína læsa í vísindalegum skilningi er um leið áskorun og 

tækifæri.  Að mati Wellington og Osborne (2001, bls. 8) er það kennarans að 

útfæra vinnu sína á þann hátt að sem best takist til.  Kennarar hafa ýmis 

verkfæri tiltæk og fjölbreyttar leiðir að velja úr til að ná markmiðum sínum.  

Námsvefurinn sem fylgir verkefninu mótast af þessari viðleitni höfundar.  

Herdís Magnúsdóttir færir rök fyrir því í M.Ed. verkefni sínu að til að ná 

árangri í námi á borð við náttúrufræði og við að efla vísindalæsi sem er 

forsenda þess að ná góðum árangri í könnun á borð við Pisa þurfi nemendur að 

lesa ólíka texta.  Hún leggur áherslu á kenningar hugsmíðahyggju, þ.e. að 

merkingarsköpun eigi sér stað þegar mynduð er brú milli nýrrar þekkingar og 

reynslu.  Hún bendir jafnframt á ákveðna lykilþætti þessara kenninga sem eru 

til dæmis bakgrunnsþekking, reynsla, áhugahvöt, samvinna og rökhugsun 

(Herdís Magnúsdóttir, 2016, bls. 11).  Það er ekki síst mikilvægt að leggja 

aukna áherslu á eflingu vísindalæsis því ljóst er að þáttur vísinda og tækni í 

starfi nútímamanneskjunnar fer vaxandi.  Málsmetandi stofnanir eins og  

UNESCO, OECD, The American Association for the Advancement of 

Science, National Science Foundation og The Royal Society í Englandi hafa 

því lagt áherslu á að auka þátt vísindalæsis (Meyvant Þórólfsson, 2014, bls. 3).   

 

  

2.7 Arduino 

Arduino er lítið borð með rafrásum og rafmagnsíhlutum, þar á meðal AT-mega 

örtölvu.  Það var fyrst þróað af Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Ingoe, 

Gianluca Martino og David Mellis við Gazi háskólann á Norður-Ítalíu árið 

2005 og var í upphafi ekki ætlað að verða kennslugagn sem slíkt.  Áhugasvið 

hönnuðanna var að vinna með höndunum, skapa og gera hugmyndir að 

veruleika.   Arduino var í kjölfarið sett á markað fyrir almenning og varð mikil 

lyftistöng fyrir þá hugmyndafræði að gera hlutina sjálfur (e. D.I.Y.).  Notendur 
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tóku fljótt ástfóstri við það frelsi og möguleika sem Arduino umhverfið veiti. 

Til eru nokkrar ólíkar gerðir af Arduino borðum hvað varðar stærð, fjölda inn 

og útganga og afl örgjörva, en í grundvallaratriðum virka borðin eins.  

Hugmyndafræðin bak við Arduino byggir á því að hug- og vélbúnaðurinn er 

„opinn“ (e. open-source) og er því öllum frjálst að hanna sín eigin Arduino 

verkefni.  Forritunarumhverfið fyrir Arduino (e. integrated developmental 

enviroment) er einnig aðgengilegt og auðvelt að setja það upp og vinna í því 

auk þess sem nú er komið viðmót til að vinna Arduino verkefni á netinu.  Við 

Arduino borð er hægt að tengja fjölda íhluta og það styður einnig fjölda 

samsettra íhluta (e. shields) sem gerir notendum kleift að þróa ýmis verkefni 

(e. projects) stór og smá (Ocak, 2017, bls. 21). 

Samfélag Arduino notenda í heiminum er stórt. Án þess að hér verði farið í 

langloku um þróun Arduino merkisins á heimsvísu er arduino.cc nú heimasíða 

þeirra aðila sem þróuðu upphaflega Arduino borðið og eru rétthafar Arduino 

vörumerkisins (Arduino, e.d. a).  Á heimasíðunni er því haldið fram að Aruino 

sé leiðandi í heiminum í opnum hug- og vélbúnaði og er samfélaginu um 

Arduino lýst sem lífkerfi þar sem notendur vinni saman að aukinni þekkingu 

og framþróun.  Arduino sé þannig eitt besta tækið til kennslu í STEM/STEAM 

greinum og sé fyrsta val rafeindahönnuða við þróun lausna fyrir internet 

hlutanna (e. internet of things) sem spáð sé að muni árið 2021 vera orðinn 

markaður upp á 6 trilljónir dollara (Arduino, e.d. b).  Jafnframt er því haldið 

fram að ótvíræðir kostir Arduino fyrir nemendur, kennara og annað áhugafólk 

fram yfir sambærileg kerfi séu að Aruino borðið og umhverfið sé: 

• Ódýrt 

• Styðji öll kerfi (Windows, Macintosh OSX og Linux) 

• Einfalt og gagnsætt forritunarumhverfi 

• Opinn vél- og hugbúnaður og vel fallinn til þróunar/breytinga 

(Arduino, e.d. c) 

Í rannsókn sinni sem gerð voru skil í greininni Where does Arduino‘s 

power come from, fór Mehmet Akif Ocak í saumana á 100 rannsóknargreinum, 

verkefnum, bókum og ritgerðum sem snéru aðallega að Arduino borðum og 

notkun þeirra í vélfærafræði, kennslu, notkun innan STEM greina og við þróun 

og frumgerðir internets hlutanna.  Niðurstöður þessarar rannsóknar hans leiddu 

í ljós yfirburði Arduino fram yfir sambærileg kerfi.  Ennfremur kemur fram að 

Arduino víkkaði sjóndeildarhring kennara og nemenda, beindi athygli og 

áhuga þeirra að vélfærafræði (e. robotics) og jók áhuga á STEM greinum.  
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Arduino gerir einnig kleift að auka og þróa verkefnatengt- og markmiðsmiðað 

nám í STEM greinum.  Einnig hefur Arduino verið innleitt á árangursríkan hátt 

í skólum víða erlendis, til dæmis í verkfræði og raungreinum, forritun, 

tölvuvísindum, tölvuverkfræði, tónlistarmenntun og eðlisfræði svo fátt eitt sé 

nefnt (Ocak, 2017, bls. 30–31).  Þess ber þó að geta að rannsóknin tók einnig 

tillit til rannsókna sem sýndu fram á aðrar niðurstöður, til dæmis að skortur sé 

á samstarfi og einhug um hvernig innleiða eigi Arduino í menntakerfi.  Einnig 

var tekið tillit til vísbendinga um annmarka eða takmarkanir Arduino.  Þar má 

nefna val á forritunarmáli sem færa má rök fyrir að sé frumstætt og gæti reynst 

ógagnsætt óreyndum forritunum.  Einnig má færa rök fyrir að myndrænt 

forritunarmál sé betur til þess fallið að auka áhuga og skilning ungmenna á 

forritun.  Þá má að lokum nefna þá staðreynd að Arduino var ekki hannað sem 

hefðbundið kennslugagn heldur sem verkfæri til að vinna verkefni sjálfstætt 

(D.I.Y.) eða fyrir áhugafólk og hönnuði til að þróa rafrásir og 

rafmagnshringrásir.  Þar af leiðandi hefur reynst erfitt að innleiða Arduino í K-

12 skólakerfið, sem myndi þá jafngilda elstu árgöngum leikskóla og 

grunnskóla í íslensku menntakerfi (Ocak, 2017, bls. 21–22). 

Hinsvegar hefur Micro:bit verkefnið verið tekið upp í mörgum 

grunnskólum hér á landi eins og áður hefur komið fram.  Mín skoðun er sú að 

heppilegt sé að nemendur kynnist myndrænu forritunarmáli líkt og notað er á 

Micro:Bit í grunn- og jafnvel leikskólum auk notkunar þeirra íhluta sem við á.  

Arduino sé svo eðlilegt framhald þegar komið er í framhaldsskóla.  Þrátt fyrir 

mögulega annmarka og takmarkanir tel ég mig hafa að framansögðu réttlætt 

val mitt á Arduino sem leið að settu marki, að auka veg tæknimenntar í námi 

ungmenna á framhaldskólastigi. 
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3. Nám og kennsla í tæknimennt 

Í þessum síðari hluta ritgerðarinnar er gerð grein fyrir aðkomu minni að 

tæknimennt sem leiðbeinanda í framhaldsskóla og þar með tilurð þessa 

verkefnis.  Einnig er fjallað um námsvefinn sem er hliðarafurð verkefnisins, 

sem ég bind vonir við að muni auka áhuga nemenda af báðum kynjum á að 

læra meira og geri þeim kleift að lifa og starfa í samfélagi framtíðarinnar.  Þá 

verður rökstutt með tilvísun í fæðin val á kennsluaðferðum þeim sem vel eru 

fallnar til árangurs í því námi sem hér er til umræðu.  Kennsluaðferðirnar eru 

bein kennsla og vendikennsla. 

 

 

3.1 Hugur og hönnun 

 

Þegar mér bauðst að taka að mér áfangana Hugur og hönnun I og II í 

Framhaldsskólanum á Húsavík hafði verið hlé á kennslu þessara áfanga í 

nokkrar annir.  Ég hafði ekki á öðru að byggja en eldri námskeiðslýsingum og 

áætlunum.  Tækjakostur sá sem hægt væri að bjóða nemendum uppá hafði þó 

aukist nokkuð.  Þannig hafði ég aðgang að nokkrum Arduino borðum, Makey 

makey, laserskera og þrívíddarprentara.  Ég fékk því frjálsar hendur til að 

breyta áföngunum eftir eigin höfði.  Áfangalýsingar eru hér aftast í 

fylgiskjölum 1 og 2.  Helstu viðfangsefni áfanganna eru í stuttu máli 

heimasíðugerð í sniðmáti (e. template), leikjaforritun í Scratch viðmóti, 

tölvuteikning í tví- og þrívídd (fyrir laserskurð og þrívíddarprentun), 

myndbandagerð og Arduino.  Það sem mér þótti vekja einna minnsta gleði 

meðal nemenda var Arduino.  Gróft á litið fannst mér viðmót drengja 

einkennast af ómarkvissu fikti en viðmót stúlkna einkennast af ótta við að 

skemma tæki, hvort sem var Arduino borðin eða eigin tölvur og jafnvel ótta 

við að fá straum. Margir nemendur af báðum kynjum virtust sjá takmarkaðan 

tilgang með náminu.   

Ekkert kennsluefni í þessum fræðum er mér vitanlega til á íslensku.  Ég 

byggði því kennslu mína á ágætum verkefnum sem fylgdu Arduino tölvum frá 

framleiðandanum Sparkfun.  Verkefnin eru á ensku og uppfull af sérhæfðum 

tækniorðum í þó mjög takmörkuðum skrifuðum texta.  Mér þótti því ástæða til 
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að hugsa Arduino hluta námskeiðsins alveg upp á nýtt og tilvalið að byggja 

M.Ed.- verkefni mitt á þessum þætti tæknimenntar.  Jafnframt að hanna nýtt 

námsefni á íslensku sem aðgengilegt yrði öllum.  Það sem mér fannst helst 

vanta uppá fyrirliggjandi námsefni voru almennar útskýringar á 

grundvallaratriðum og hugtökum, tenging við forþekkingu eða námsefni úr 

öðrum tengdum greinum, tenging við tilgang og markmið og hvetjandi 

framvinda námsins.  Snjallsímavæðingin hefur á síðustu árum yfirtekið 

tæknivitund á öllum þeim sviðum sem áður var ungmennum töm og því er þörf 

á undanfara eða útskýringum á ýmsum þáttum til að framvinda verði í náminu.  

Mér gekk til að mynda ágætlega að útskýra fyrir nemendum tilganginn með 

tölvuteikningu í tvívídd því hún er mikilvægur þáttur í flestum iðngreinum og 

mörgum örðum starfsgreinum.  Smiðir, rafvirkjar, pípulagningarmenn og 

verkfræðingar komast til dæmis ekki hjá því að vinna með og vera læsir á CAT 

teikningar.  Húðflúrarar, listamenn og grafískir hönnuður hafa gagn af vektor-

teikniforritum.  Verðandi forritarar, leikjahönnuðir, kvikmynda- og 

hreyfimyndargerðarmenn hafa ótvírætt gagn af Scratch umhverfinu.  Vandinn 

hefur verið að selja nemendum hugmyndina um Arduino og það hefur valdið 

mér hugarangri þar sem fyrir mér er tilgangurinn morgunljós.  Meðfylgjandi 

kennsluvefur verkefnisins er unninn í einlægri viðleitni til að gera nám í 

Arduino tæknimennt áhugaverðara og markvissara. 
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Mynd 2. Hugarkort yfir Arduino fræði 

 

Það er ýmislegt sem getur haft áhrif á framvindu námsins.  Nemendur eru enda 

einstakir og hafa ólíka eiginleika og bakgrunn sem ýmist geta hjálpað eða latt 

nemandann.  Á mynd 2. má sjá dæmi um þá þætti sem geta haft áhrif á 

framgang náms og mögulegan afrakstur þess. 
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3.2 Bein kennsla 

Bein kennsla (e. the direct instructional model)  er kennsluaðferð sem felur í 

sér líkt og margar aðrar kennsluaðferðir að kennari sem er sérfræðingur (e. 

expert) í tiltekinni grein leiðir nemendur í sannleikann um greinina með því að 

deila með þeim þekkingu sinni og innsæi sem hann hefur öðlast á sínu sviði af 

reynslu, námi og starfi.  Stundum er vísað til þessarar kennsluaðferðar með 

orðunum: Ég geri, við gerum, þið gerið – eða – líkan, leiða, prófa sem vísar til 

þess að fyrst er nemandanum sýnt, svo er æft/leiðbeint og loks framkvæmir 

nemandinn sjálfstætt/á eigin spýtur (Kilbane og Milman, 2014, bls. 87).  Ef 

draga ætti þessa aðferð saman í sem fæstum orðum í anda ígrundaðrar 

skilgreiningar mætti orða hana sem svo:  Bein kennsla er náms og 

kennsluaðferð sem byggir á kynningu, kennslu, leiðsögn og sjálfstæðri vinnu. 

Eggen og Kauchak lýsa aðferðinni ágætlega með eftirfarandi orðum sem 

einnig má nota sem skilgreiningu:  Bein kennsla er kennaramiðuð 

kennsluaðferð þar sem blandað er saman útskýringum og útlistunum kennara 

og vinnu og endurgjöf nemenda til að kenna hugtök og öðlast hæfni.  Aðferðin 

er kennaramiðuð að því leyti að kennarinn skilgreinir námsmarkmið og 

útskýrir og útlistar innihald og hæfniviðmið fyrir nemendunum en nemendur 

taka á móti virkan þátt til að öðlast skilning og þjálfun til fullnustu (1996, bls. 

275). 

Kennsluaðferðin bein kennsla hentar mjög vel ef taka á fyrir alveg nýtt 

umfjöllunarefni, nýjar aðferðir eða tækni.  Hún hentar sérstaklega vel ef það er 

brött lærdómskúrfa í upphafi námskeiðs eða í nýjum hluta námskeiðs.  

Mikilvægt er að kennarinn búti námsefnið niður í hæfilegar einingar og fari 

svo í gegnum hvern bút fyrir sig með kennsluaðferðinni.  Óháð því hvaða 

námsgrein um er að ræða skiptist kennsluaðferðin bein kennsla upp í fjögur 

stig eða þrep.  Þessi þrep má útfæra og ekki er víst að þau séu alltaf jafn 

fyrirferðarmikil í hverri námsgrein.  Þó svo að til greina komi að þessi þrep séu 

ekki í öllum tilfellum eins aðgreind í sjálfri kennslunni og ætla má, eru þau 

alveg ljós í aðferðarfræðinni og hljóta að vera vel aðgreind í námsáætlun.  Ef 

nýjasta tækni er notuð við aðferðina, til dæmis hljóð og myndupptökur geta 

nemendur leitað milli þrepa aðferðarinnar fram og til baka.  

Fyrsta þrep aðferðarinnar er kynning eða inngangur.  Á þessu stigi er 

námsefnið kynnt fyrir nemendum og þeir undirbúnir undir námið.  Mikilvægt 

er að fram komi markmið námsins og best er ef kennari getur vakið áhuga 

nemenda fyrir framhaldinu.  Öfugt við það að vekja áhuga væri að hræða 

nemendur eða fæla þá frá námsefninu en það gæti gerst ef kennari gætir ekki 
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að sér.  Kennari útskýrir gjarnan námsmarkmið samkvæmt námsáætlun og 

leiðir að þeim markmiðum.  Gott er að sýna tímaramma námsáætlunarinnar á 

töflu, dreifa henni í handriti og/eða hafa hana aðgengilega á netinu til að ramma 

inn verkefnin og tímaramma.  Á þessu stigi er mikilvægt að sýna nemendum 

fram á tilgang með náminu með því að fjalla um hvernig þekking á námsefninu 

geti komið til góða í framtíðinni, hvort sem er í leik, starfi eða frekara námi 

(Kilbane og Milman, 2014, bls. 93).   

Næsta stig aðferðarinnar er framsetning á námsefninu.  Þessi hluti er 

eiginleg kennsla og fer fram á þann hátt sem hæfir viðfangsefninu.  Það gæti 

falist í að kynna staðreyndir, sýna aðferðir eða skilgreina hugtök.  Þessi hluti 

kennslunnar gæti litið út eins og hefðbundinn fyrirlestur, gjarnan kryddaður 

með hugtakakortum, myndum, glærum, myndböndum eða tilraunum.  Í 

mörgum tilfellum gæti þessi hluti líka falist í að kennarinn hugsi upphátt, eða 

leiði kennsluna áfram með hugleiðingum um efnið (Kilbane og Milman, 2014, 

bls. 93).   

Þriðja stig aðferðarinnar felst í leiðbeinandi æfingum.  Á þessu stigi vinna 

kennari og nemendur saman að verkefnum.  Nemendur beita þá þeirri 

þekkingu, aðferðum eða hugtökum, eftir aðstæðum, sem þeir kynntust á öðru 

stigi aðferðarinnar.  Kennarinn gengur þá gjarnan á milli nemenda og aðstoðar, 

sýnir, svarar spurningum og gefur endurgjöf.  Ekkert nýtt námsefni er kynnt á 

þessu stigi máls nema ef eitthvað virðist hafa farið fyrir ofan garð og neðan 

eða ef margir nemendur hafa sömu eða svipaðar spurningar eða athugasemdir.  

Ef svo er nær kennari athygli allra nemenda og bætir við eða leiðréttir á 

svipaðan hátt og gert var á öðru þrepi.  Kennari áréttar gjarnan leiðbeiningar 

eða aðferðir á þessu stigi en dregur sig í hlé þegar nemendur geta unnið 

sjálfstætt (Kilbane og Milman, 2014, bls. 94).   

Á fjórða og síðasta stigi aðferðarinnar eiga nemendur að geta unnið 

sjálfstætt, í pörum eða hópum, að verkefnum út frá námsefninu.  Kennari getur 

lagt fyrir svipuð verkefni og kynnt hafa verið, framhaldsverkefni eða leyft 

nemendum að spreyta sig á frumlegan og skapandi hátt með þeim aðferðum 

sem þeir hafa lært (Kilbane og Milman, 2014, bls. 94–5).   

Hlutverk kennara er að leggja fram þá sérfræðiþekkingu sem hann hefur 

öðlast í faginu og deila henni með nemendum.  Hlutverk nemenda samkvæmt 

þessari kennsluaðferð er að hlusta, læra, æfa, og beita þeirri þekkingu og hæfni 

og aðferðum sem hann/hún hefur lært (Kilbane og Milman, 2014, bls. 87).   

Mikilvægur þáttur í beinni kennslu er að nemendur taki ábyrgð á sínu námi 

og kennarinn þarf að leggja áherslu á það við nemendur sína að fylgjast vel 

með.  Beita þarf vinnupöllum Vygotskys, því þótt nemendur geti ekki strax 
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einir og óstuddir leyst verkefnin af hendi megi með dyggri aðstoð hæfs 

námsfélaga eða kennara láta reyna á svæði hins mögulega þroska.  Framvinda 

námsins þarf að vera jöfn og hæfileg, hughreystandi og uppbyggileg.  Best er 

ef námsumhverfið er auk þess lýðræðislegt og samvinna nemenda sé í 

hávegum höfð (Yeh, 2006, bls. 187–188).   

Eins og komið hefur fram hentar bein kennsla vel til notkunar með nýjustu 

tækni við hljóð og myndupptökur.  Þar með er ekki sagt að nauðsynlega þurfi 

að skilgreina aðferðina sem vendinám því alla jafna felst vendinám í því að 

efni fyrirlestra sé aðgengileg utan skólastofunnar og kennslustundir nýttar til 

annars (Roehl, Reddy og Shannon, 2013, bls. 44).  Námsefnið sem nálgast má 

á námsvef þessa verkefnisins má nota í staðnámi í dagskóla, fjarnámi eða 

sjálfstæðu námi utan skólastofnunar.  Sé námsefnið notað í staðnámi í dagskóla 

má gera ráð fyrir tími innan kennslustunda sé notaður til að horfa á myndbönd 

sem sérstaklega hafa verið búin til fyrir námið eða nemendur kynni sér 

námsefnið utan skólastofunnar og geti þá fengið aðstoð kennara í 

kennslustundum.   

Kostur kennsluaðferðarinnar er að ef beitt er nýjustu tækni geta nemendur 

nálgast kennsluefni og leiðbeiningar þegar þeim hentar.  Ef rétt er staðið að 

málum er námsefnið bútað niður í hæfilegar einingar og efnið framsett á þann 

hátt að það sé áhugahvetjandi og ákveðinn stígandi sé í því. 

 

 

3.3 Vendikennsla 

 

Vendikennsla er tiltölulega ný kennsluaðferð.  Hún byggist á tækniframförum 

síðustu ára sem auðvelda upptöku og dreifingu námsefnis og aðgengi nemenda 

að því.  Kennslufræðilega á hún rætur í hugmyndum meðal annars um 

jafningjakennslu (Peer Instuction) og þeirri hugmynd að kennslustundir séu 

betur nýttar í þágu merkingarbærrar úrvinnslu en til þess að dreifa 

upplýsingum.  (King, 1993, bls 30, Crouch og Mazur, 2001, bls. 970).  

Haft er fyrir satt að upphaf vendikennslu á internetinu sé að finna í 

veffyrirlestrum Salman Khan, stofnanda Khan Academy, sem hann útbjó til að 

hjálpa frænda sínum að læra stærðfræði (Guðlaug Guðmundsdóttir, 2013, bls 

36).  Upphafsmenn vendikennslu sem kennsluaðferð við skólastofnun eru 
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hinsvegar þeir Jonathan Bergmann og Aaron Sams, (2012, bls. 3).  Einkenni 

vendikennslu eru þau að eiginlegir fyrirlestrar eru aðgengilegir utan 

skólastofunnar sem gerir það að verkum að hægt er að nýta kennslustundir til 

fjölbreytilegs lærdóms (DeLozier og Rhodes, 2016, bls. 141).  Augljós kostur 

þessarar aðferðar er að nemendur geta gert hlé á námi sínu, hlustað eða horf 

aftur og á þeim tíma sem nemandanum hentar.  Kennarinn getur einnig valið 

að láta nemendur nýta námsefnið í kennslustundum og sinnt á meðan þeim 

nemendum sem þarfnast aðstoðar.     
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4. Kennsluvefurinn 

 

Í tengslum við fjórðu iðnbyltinguna hefur verið lögð áhersla á mikilvægi 

STEM greina: vísinda, tækni, verkfræði og stærðfræði sem eru hefðbundnar 

greinar raunvísinda.  Við þetta má bæta skapandi greinum, list og hönnun, sem 

ætla má að haldi velli í samkeppni við vélar og tölvutækni.  Þar með hefur 

skapast nýr staðall - STEAM greinar.  Í STEAM greinum skarast bókvit, 

verkvit, hönnun og listfengi. 

Á kynningu á lokaafurð CRISTAL verkefnisins sem áður er getið sýndi 

Ingvi Hrannar Ómarsson myndband sem sýndi að útskriftarnemar (þar á meðal 

verkfræðinemar) frá M.I.T. og Harvard, sem eru meðal virtustu háskóla 

Bandaríkjanna, gátu ekki búið til einfalda rafmagnshringrás með rafhlöðu, 

ljósaperu og koparvír.  Í myndbandinu er haft eftir prófessor Philip M. Sadler 

að hvorki nemendur né kennara óraði fyrir öðru en að nemendurnir gætu leyst 

þetta verkefni þótt annað kæmi á daginn.  Ef íslenska skólakerfið er skoðað – 

grunn og framhaldsskóli – gefur það lítil fyrirheit um að nemendur geti leyst 

þetta verkefni.  Undantekningin frá því væru nemendur í rafiðnaðardeildum 

verkmennta- og iðnskóla, þeir grunnskólanemar sem fengið hafa tækifæri til 

að kynnast MicroBit verkefninu sem nýlega var hleypt af stokkunum og 

nemendur í áföngum á borð við hug og hönnun sem nefndur var hér að framan.  

Í hug og hönnun er byggt á kennsluaðferðunum beinni kennslu og 

vendikennslu.  Ekki er mér vitanlega tiltækt neitt námsefni á rituðu formi og 

því síður á íslensku.  Í Arduino fræðum sem eru hryggjarstykkið í hug og 

hönnun, og ef marka má CRISTAL verkefnið, mikilvægur þáttur í innleiðingu 

tæknimenntar, er stuðst við ágætar leiðbeiningar á ensku.  Þær eru þó því marki 

brenndar að þær eru einungis samsetningarleiðbeiningar.  Til að gagnast 

nemendum sem annað og meira en skemmtileg tilraun þurfa nemendur að 

kynnast nokkrum lykilatriðum:  Inngangur, útgangur, hliðrænt, stafrænt, 

jafnstraumur, LED, smári.  Nemendur þurfa að skilja grundvallareðli rafmagns 

og hvernig rafmagnsmótorar virka.  Til að beita þekkingu á þessu og tengja 

íhluti við Arduino tölvuna þurfa nemendur að kunna skil á grunnatriðum 

rafmagns- og rafeindavirkjunar:  Straumur, spenna, viðnám og jarðtenging, svo 

fátt eitt sé nefnt.  Að lokum þarf að stýra tölvunni og þeim íhlutum sem eru við 

hana tengdir.  Þar fá nemendur nasasjón af forritun sem er algjörlega vanmetin 

grein innan íslenska skólakerfisins.  Allt er þetta svo gert til að fá fram 
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einhverja fyrirfram ákveðna virkni.  Útkoman getur verið hvað sem er.  

Skrautmunur, heimilistæki, leikfang, nytjahlutur eða listmunur.  Hönnun og 

listfengi reka því smiðshöggið á verkefni tengd Arduino tækni.  Notkun Arduio 

tækni í skólastarfi rímar þannig mjög vel við áhersluna á STEAM greinar. 

Vandinn er að laða nemendur að viðfangsefninu, gera það áhugavert og 

aðgengilegt.  Draga þarf úr hugmyndum um hefðbundin kvenna- og karlastörf 

og mýtum um hæfni- og getumun kynjanna.   

Hugmynd mín var eins og fram kom hér að framan að búa til heimsíðu með 

texta, ljósmyndum og krækjum á myndbönd.  Ég nota Microsoft Forms til að 

nemendur geti metið þekkingu sína og til að jafna aðgengi nemenda hef ég 

allan skrifaðan texta aðgengilegan sem hljóðskrá. 

 

 

4.1 Tækni við gerð heimasíðunnar 

 

Þótt ég sé ekki svo vel settur að geta forritað eigin heimasíðu með HTML kóða 

standa þó nokkrir möguleikar til boða sé ætlunin að setja námsefni á 

veraldarvefinn.  Ég valdi að búa til ókeypis Google Sites síðu, þar sem mér 

þótti það viðmót aðgengilega en til dæmis heimsíðuritill Weebly.com og 

Wix.com.  Heimasíðan byggir nokkuð á rituðum texta og ljósmyndum, en þó 

aðallega á myndböndum.  Handrit að myndböndunum voru flest skrifuð frá 

orði til orðs og hljóðrituð fyrirfram með stafrænu upptökutæki eða ókeypis 

hljóðupptökubúnaði í tölvu.  Myndskeiðin voru tekin upp á stafræna myndavél 

eða síma og sett saman í Windows Movie Maker, sem er ókeypis hugbúnaður.  

Myndböndunum var svo hlaðið upp á streymisveituna Youtube.com.  Til að 

nemendur geti kannað skilning sinn á námsefninu nýtti ég Forms í Microsoft 

Office forritapakkanum.  Forms er ekki ókeypis en mér er það aðgengilegt sem 

nemandi í Háskólanum á Akureyri.  Annar kostur er að nota sambærilegt 

viðmót frá Google sem er ókeypis.   

Mest allur ritaður texti á heimasíðunni, fyrir utan fyrirsagnir, hnappa og 

valmyndir var lesinn upp og gerður aðgengilegur á heimasíðunni svo 

nemendur með lestrarvanda þurfa því ekki að nýta sér talgervil.  Á 

heimasíðunni er nemendum gerð grein fyrir hvaða vél- og hugbúnaður er 

nauðsynlegur til að nýta síðuna og þrátt fyrir að ég hafi hugsað þennan námsvef 
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til að taka fyrir afmarkað efni sem hluta af námskeiði er ekkert því til fyrirstöðu 

að bæta við og stækka vefinn.  Ég tel mig hafa undirbyggt efni námsvefsins 

með þeim hætti að hann nýtist einnig þeim sem vilja kynna sér Arduino fræði 

á eigin spýtur, þ.e. ekki aðeins framhaldsskólanemum.   

Slóðin á námsvefinn er https://sites.google.com/view/namsvefur. 

 

 

4.2 Hugtök í Arduino fræðum 

 

Sumar þeirra greina sem telja má til vísindagreina og munu koma til með 

að hafa aukin áhrif á starfsumhverfi fólks í framtíðinni eiga sér þó jafnvel ekki 

enn rætur innan hins hefðbundna menntakerfis.   Námsefni það sem útbúið er 

samhliða þessu verkefni er fyrir tækniáfanga á framhaldsskólastigi sem 

hannaður er með það fyrir augum að auka áhuga á tæknimennt og nýsköpun.  

Hann er því marki brenndur að nokkrir þessara lykilþátta hugsmíðahyggjunnar, 

bakgrunnsþekking og reynsla, eru ekki endilega til staðar.  Á vefnum er 

orðalisti og hugtakaskýringar yfir þau orð og hugtök mér þótti ástæða til að 

útskýra sérstaklega.  Í mörgum tilfellum væri æskilegt að búa til nýyrði og í 

öðrum þarf að íslenska orð eða aðlaga þau að íslenskum málvenjum.  

Hinsvegar er það svo að fjölmörg orð og hugmyndir sem notuð eru í Arduino 

fræðum eiga ekki heima í íslensku framhaldsskólaumhverfi eða daglegu máli 

alþýðu manna.  Því er nauðsynlegt að nota jöfnum höndum íslensk og erlend 

orð á meðan nemendur eru að komast af stað í náminu.  Þegar ætlunin er að 

innleiða nýja þekkingu sem talin er mikilvæg en nemendur hafa ekki beinlínis 

óskað eftir er hvorki líklegt til árangurs né áhugahvetjandi að demba yfir 

nemendur sérhæfðri tungumálakennslu.  Þó að sjálfsögðu þurfi að skilgreina 

lykilhugtök er hugmyndin sú að nemendur læri með því að gera, í anda John 

Dewey. 
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Mynd 1. Venn mynd yfir orðfæri Arduino fræða 

Ástæða þess að vísindalæsi er tekið hér sérstaklega til umfjöllunar er sú að 

í námsefninu sem hér er til umfjöllunar koma fyrir fjölmörg orð sem nemendur 

kannast að öllum líkindum ekki við.  Ef til vill er þetta nokkur lærdómskúrfa 

fyrir nemendur en markiðið er engu að síður að gera námsefnið eins 

aðgengilegt og aðlaðandi og mögulegt er.  

Lykilhugtök í námsefninu eru því: Inngangur, útgangur, hliðrænt, stafrænt, 

jafnstraumur, LED, smári, straumur, spenna, viðnám, fasi, jarðtenging og 

forritun í C forritunarmáli. 

 

 

 

 

Daglegt mál    

     íslenska 

    

 

Sérhæfð orð úr  

forritun, rafmagn og 

       eðlisfræði,  

ensk eða alþjóðleg 

Daglegt mál  

enska 

Arduino  
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4.3 Bygging heimasíðunnar 

 

Heimasíðan er byggð á hugmyndinni um vendikennslu og beina kennslu og 

var þeim kennsluaðferðum lýst hér að framan.  Reynt er að útskýra þau hugtök 

og þá tækni sem námið byggir á og gert ráð fyrir að takmörkuð forþekking sé 

til staðar.  Í anda vendikennslu byggir síðan að miklu leyti upp á myndböndum.  

Nemendur þurfa að hafa tiltæk Arduino borð og helstu íhluti til að nýta beinu 

kennsluna og fá þjálfun í verklega hlutanum, samsetningu íhluta og tengingu 

við Arduino borðið.  Eins og áður kom fram er skrifaður texti lesinn inn sem 

hljóðskrá til að gera námsefnið aðgengilegra fyrir nemendur með 

lestrarerfiðleika.   

Ég taldi það ekki vera rétt eða í anda verkefnisins að útbúa verkefni sem 

sérstaklega ættu að höfða til áhuga stúlkna.  Arduino tölvur og íhlutir hafa verið 

notaðir í klæðnað, skrautmuni og startgripi.  Ég taldi ekki rétt að gefa mér að 

slíkt vekti áhuga allra stúlkna enda er verkefnið hér að brjóta niður múra 

staðlaðra kynjahlutverka.  Öllu heldur var markmiðið að námsefnið byggði á 

nákvæmum útskýringum á lykilatriðum, tilgangur og markmið væru skýr og 

nemendum væri gert kleift að kanna skilning sinn og þekkingu með 

sjálfsprófum sem búin eru til með Microsoft Forms.  Þannig vinn ég gegn þeim 

fordómum sem lýst er í greinargerð verkefnisins, að stúlkur vanmeti getu sína 

til að takast á við viðfansefni á sviði tækni en drengir ofmeti sömu getu. 

Á námsvefnum hvet ég nemendur til að hafa samband við mig ef einhverjar 

spurningar vakna og ég er aðgengilegur nemendum í gegnum samfélagsmiðla.  

Þannig vonast ég til að geta þróað námsefnið með aðstoð nemenda.  Þar sem 

ég mun nota námsefnið sjálfur til kennslu munu nemendur kannast við mig af 

emoji mynd sem birtist á nokkrum stöðum í námsefninu.  Í upphafi stóð þó til 

að setja inn annað tákn - jafnvel broskarl – sem áherslumerki þar sem staldrar 

væri við til umhugsunar. Fyrir aðra kennara eða nemendur sem takast á við 

námið á eigin spýtur er emoji myndin þannig ekki bundin mér sem persónu, 

heldur táknmynd nafnlauss leiðbeinanda, í þessu tilfelli skeggjaðs miðaldra 

manns. 
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5. Lokaorð 

 

 

Vorið 2019 sat ég frammi fyrir því að eiga að skila framtíðarfræðingnum 

Tryggva Thayer stuttri lýsingu á framtíðarsýn minni með tilliti til nýrrar tækni 

og gervigreindar.  Tryggvi þessi er mjög innblásinn fyrirlesari, hefur 

óstjórnlega gaman af öllum nýjungum og virðist hlakka til hvers þess sem að 

höndum ber.  Verkefnalýsingin var einföld og einu kvaðirnar þær – með orðum 

framtíðarfræðingsins – að „the sky is the limit“, þ.e. nemendur áttu að teikna 

upp þá sviðsmynd sem villtustu hugmyndir kölluðu fram.  Sú ör-naflaskoðun 

sem þá hófst rifjaði upp fyrir mér að ég ólst upp við þá framtíðarsýn um 

gervigreind sem birtist helst í dægurmenningu á borð við Hollywoodmyndir.  

Sjaldan boðaði þessi framtíð okkur mönnunum nokkuð gott. Nægir þar að 

nefna kvikmyndir á borð við War Games, Teminator, Robocop og Matrix.  Í 

flestum tilfellum reyna vélarnar að uppræta mennina eða gera þá sér 

undirgefna.  Oft er þó sett upp sú sviðmynd að ólíklegar alþýðuhetjur ná að 

brjóta vélarnar á bak aftur og bjarga mannkyninu.   

Sú framtíðarsýn sem hér hefur verið velt upp er kannski ekki svo 

dramatísk þótt klifað hafi verið á því að í vændum séu breytingar sem hafi átt 

engan sinn líka.  Og ekki er ég ólíkleg alþýðuhetja sem mun bjarga mannkyni 

frá vítisvélum með gervigreind.  Ég er þó sannfærður um að sú framtíðarsýn 

sem hér hefur verið teiknuð upp muni rætast að meira eða minna leyti.  Eins er 

ég sannfærður um að framtíð okkar sé best borgið með að undirbúa okkur, taka 

við framtíðinni en ekki bíða eftir því sem verða vill.  Þá er ég einnig sannfærður 

um að það framlag sem ég legg til með þessu verkefni sé góðra gjalda vert.  

Sjálfur hef ég staðið í þeim sporum að telja mig lakari nemenda en aðra í 

kringum mig, að hafa ekki trú á að ég gæti náð árangri.  Ég man vel að margt 

í fyrirkomulagi í framhaldskóla og grunnámi í háskóla átti illa við mig.  

Sjálfum finnst mér lærdómsríkt að vinna með höndunum og það að geta nálgast 

námsefni þegar mér hentar og á þeim hraða sem mér hentar gerir gæfumuninn.  

Það er því einlæg von mín að mér muni auðnast að hjálpa nemendum að 

tileinka sér það nám sem er best til þess fallið að auðga framtíð þeirra, og að 

námsefni það sem hér er sett fram að vel ígrunduðu máli, á þann hátt sem 

rökstuddur hefur verið, muni verða nemendum til gagns. 
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Fylgiskjal 1 Hugur og hönnun I - áfangalýsing   

 

 

 

ÖNN:  

HAUSTÖNN  

Ár: 2017  

  

Framhaldsskólinn 

á Húsavík  

  

  
  

Hugur og hönnun   

HÖNN1HH05(11)  

  

  
Nafn kennara: Sigurður Narfi Rúnarsson  

Póstfang: sigurdur@fsh.is   

Viðtalstími: Eftir samkomulagi.  

Áfangalýsing 

Í áfanganum vinna nemendur verkefni sem tengjast 

atvinnutækifærum í nærsamfélagi þeirra, þ.e. Húsavík og 

nágrenni.  Nemendur afla sér upplýsinga um núverandi 

starfsemi og þjónustu í samfélaginu og greina þarfir þess fyrir 

ný atvinnutækifæri.  Í framhaldinu vinna nemendur 

hugmyndavinnu um hvernig  hægt er að nota mannauð, tækni, 
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vísindi, hönnun og listir til að skapa nýja atvinnumöguleika úr 

þeim auðlindum sem svæðið hefur upp á að bjóða.  Lögð er 

áhersla á að nemendur læri að nota heimildir; bæði bækur, 

leitarvélar og fræðsluefni á Netinu, á ábyrgan og gagnrýninn 

hátt.  Jafnframt er áhersla lögð á að nemendur velti fyrir sér 

umhverfissjónarmiðum í tengslum við nýtingu auðlinda.  Við 

hugmyndavinnuna skrifa nemendur niður og teikna upp þær 

hugmyndir sem þeir fá í tengslum við efnið og halda 

skissumöppu (portfolio) á eigin heimasíðu sem sýnir 

hugmynda- og vinnuferlið í áfanganum.  Nemendur velja svo 

þá hugmynd sem þeir telja best fallna til áframhaldandi 

þróunar.  Nemendur læra á margvísleg tölvuforrit, s.s. 

myndvinnslu-, teikni- og framsetningarforrit og hvernig þau 

geta nýst við að koma hugmyndum á framfæri.  Vinnuferlinu 

í áfanganum lýkur með því að nemendur kynna fyrir 

samnemendum sínum og kennurum fullmótaða hugmynd 

með aðstoð þeirra framsetningaraðferða sem þeir hafa lært að 

nota í áfanganum.  

  

Markmið/lærdómsviðmið.  

Að nemandi:  
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• sé upplýstur um núverandi atvinnustarfsemi og 

þjónustu í nærsamfélagi sínu og velti fyrir sér 

möguleikum og tækifærum í nærsamfélaginu til 

atvinnuuppbyggingar  

• læri að setja saman skissu- og hugmyndamöppu 

(portfolio) á heimasíðu sinni til að halda utan um 

hugmyndir sínar í áfanganum   

• sé fær um að vinna hugmynd frá upphafsreit yfir á 

það stig að hægt sé að kynna hana fyrir öðrum á 

áhugaverðan hátt með hjálp tölvuforrita eða 

handgerðra líkana/teikninga  

• geti komið hugmyndum sínum á framfæri og 

kynnt þær á sama hátt og gert er í atvinnulífinu þar 

sem farið er í gegnum þau tækifæri sem hugmyndin 

skapar fyrir samfélagið, hvað þarf til að hún verði að 

raunveruleika og hver næstu skref eru í þróun 

hugmyndarinnar   

• geti notað margvísleg tölvuforrit, s.s. 

myndvinnslu-, teikni- og framsetningarforrit og 

hvernig þau geta nýst við að koma hugmyndum á 

framfæri  

• læri að setja upp weebly heimasíðu  

• þjálfist í notkun leitarvéla á Netinu  
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• fræðist um umhverfismál og nýtingu auðlinda og 

sé fær um að taka þátt í umræðu um slík málefni á 

upplýstan og gagnrýninn hátt.  

Námsgögn  

Nemendur þurfa að koma með eigin fartölvur, mús 

með skrunhjóli (scrollmús) og heyrnatól.  Hugbúnað 

sem notaður er má nálgast á netinu.   Laserskurðarvél 

skólans.  

    

  

Námsáætlun  

Dags./Vika  Viðfangsefni  Vinnuframlag nemenda  Námsmat  

Vika 1.  
Heimasíða.  Nemendur búa til eigin 

Weebly heimasíðu.  

Heimasíða 2,5%  

Vika 2.  
Heimasíða  Nemendur halda áfram að 

vinna í heimsíðu sinni.  

Heimasíða 2,5%  

Vika 3.  Forritun í Scratch.  Nemendur kynnast Scratch.    

Vika 4.  

Vörðuvika  

Forritun í Scratch. 

Undirbúningur fyrir 

afmæli.  Vörðuviðtöl.  

Nemendur búa til tölvuleik og 

hjálpa til við uppsetningu á 

sýningu fyrir afmæli.  

Tölvuleikur 5%  

Framlag til 

undirbúnings 

afmælis 5%  

Vika 5.  

Forritun í Scratch.  Nemendur halda áfram að 

búa til tölvuleik.  

  

Tölvuleikur 5%  
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Vika 6.  

Teikning í tvívídd.  Nemendur hlaða niður 

tvívíddarteikniforriti og læra 

grunnskipanir í teikningu.  

Skilaverkefni 5%  

Vika 7.  
Teikning í tvívídd.  Nemendur teikna form og 

hluti.  

Skilaverkefni 5%  

Vika 8.  

Miðannarmat  

Teikning í tvívídd.   Tölvuteikning.  Nemendur 

vinna verkefni þar sem 

leitað verður þarfa í 

nærsamfélaginu og 

teiknað svæði til 

atvinnustarfsemi.  

Skilaverkefni 

tölvuteikning 5% 

Miðannarmat  

Vika 9.  

Laserskurður.  Tölvuteikning.  Nemendur 

teikna hlut til að laserskera.  

Skilaverkefni  

tölvuteikning 5%  

  

Vika 10. 

Haustfrí  

Laserskurður.  Vinna verkefni þar sem 

hugmynd er gerð að 

veruleika.  

Laserskorinn 

hlutur 15%  

Vika 11.  

Teikning í þrívídd.  Nemendur hlaða niður 

þrívíddarteikniforriti og læra 

grunnatriði í 

þrívíddarteikningu.  

Skilaverkefni 5%  

Vika 12.  

Vörðuvika  

Teikning í þrívídd  Nemendur teikna byggingu.  Skilaverkefni 5%  

Vika 13.  

Teikning í þrívídd  Nemendur skipuleggja svæði 

og skila teikningu tengda 

atvinnustarfsemi í 

nærsamfélagi.  

Skilaverkefni 5%  

Vika 14.  

Myndvinnsla  

  

Kynning á kvikmyndatöku og 

klippingu.  
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Vika 15.  

Myndvinnsla  

  

Nemendur vinna 

kvikmyndaverkefni tengt 

endurvinnslu.  

  

Kvikmyndaverkefni 

15%  

Vika 16.  

Heimasíða  Nemendur setja öll verkefni 

sín inn á heimasíðu sína.  

  

Lokaverkefni 

nemenda  

er frambærileg 

heimasíða 15%  

  

Námsmat  

Matsþættir  Lýsing   Skiladagur  Vægi  

Stutt tímaverkefni  Verkefni sem nemandi 

vinnur í tímum.  

Samkvæmt  

kennsluáætlun  

55%  

Laserskurður  Nemendur hanna hlut og 

laserskera.  

20. október  15%  

Myndband   Nemendur vinna 

kynningamyndband tengt 

verkefni.  

1. desember  15%  

Lokaverkefni – heimasíða  Nemendur setja öll 

verkefni vetrarins á 

heimasíðu sína.  

8. desember  15%  
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Vinnulag/kennsluhættir  

Stuttar innlagnir frá kennara. Einstaklings og hópavinna. Áhersla á 

sjálfstæð vinnubrögð nemenda.   

Hluti fyrirlestra er í formi vendikennslu, þ.e. þeir eru aðgengilegir á 

netinu.  

Annað  

Áfanginn er próflaus. Til þess að standast áfangann þurfa nemendur að 

skila öllum verkefnum sem lögð eru fyrir á önninni. Skila verður 

verkefnum á fyrirfram gefnum tíma. Á önninni verða tvær vörðuvikur 

þar sem kennari og nemandi setjast niður og ræða framvindu námsins í 

áfanganum Miðannarmat er gefið í umsögnum og bókstöfum A-B-C-

D.. Við ákvörðun lokaeinkunnar verður stuðst við sjálfsmat og 

jafningjamat.   
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Fylgiskjal 2 Hugur og hönnun II - áfangalýsing 

 

ÖNN:  

Vorönn 

Ár:   

2018  

  

Framhaldsskólinn á 

Húsavík  

  

  
  Hugur og hönnun II  

HÖNN2FÖ05(21)  

  

  
Nafn kennara: Sigurður Narfi Rúnarsson  

Netfang: sigurdur@fsh.is   

Viðtalstími: Eftir 

samkomulagi. 

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:   

• grunnatriðum forritunar  

• grunnatriðum stýrirása  

• hvernig hægt er að nýta tækni og skapandi hugsun 

til að þróa hugmynd í átt að áþreifanlegum hlut.  

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:   
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• vinna með örtölvur og aðra tölvustýrða tækni  

• beita aðferðum sem hjálpa honum að takast á við 

nám eða vinnu í nýskapandi umhverfi  

• kynna hugmyndir og verkefni fyrir öðrum.  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að:   

• þróa hlut/vöru með hagnýtt gildi o sem metið er 

með kynningu á virkni hlutarins/vörunnar  

• gera sér grein fyrir mikilvægi sjálfbærni í hönnun 

og framleiðslu o sem metið er með kynningu á afurð.  

Námsgögn 

Tölvur og heyrnartól sem nemendur hafa með sér.  

Tækjabúnaður Tæknismiðju FSH og ÞÞ.  Hugbúnaður og 

sem nálgast má á netinu.  Kennsluefni sem nemendur nálgast 

sjálfstætt í bókum og á netinu.  Þrívíddarprentari ÞÞ.  
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 Námsáætlun 

Dags./Vika  Viðfangsefni  Vinnuframlag nemenda  Námsmat  

4.-5. jan  

Kynning á áfanganum, 

fyrirkomulagi markmiðum 

og lokaverkefni.  Rafmagn, 

hringrásir og hugtök.   

  

Nemendur kynna sér 

viðfangsefnið samkvæmt 

leiðbeiningum á kennsluvef.  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

8.-12. jan  
Rafmagn og hringrásir  Nemendur kynna sér 

viðfangsefnið.  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

15.-19. jan  

Kynning á Makey makey.  Nemendur vinna með Makey 

makey og vinna verkefni um 

notkun á því.  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef  

22.-26. jan  

Vörðuvika  

Makey makey.    

C forritunarmál.  

Makey makey skilaverkefni.  

Nemendur kynna sér C 

forritunarmál  

  

Skilaverkefni 10%. 

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

29. jan –  

2. feb  

Kynning á Arudino.    Nemendur setja upp Arduino 

hugbúnað og kynna sér 

viðfangsefnið.  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef  

5.-9. feb  

Arudino.    Nemendur vinna í Arduino 

umhvefi.  

Skilaverkefni 10%.  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef. 

Vörðuvika.  

12.-16. feb  
Sik guide code 1-3.  Nemendur vinna í Arduino 

umhvefi  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef  

29.-23. feb  
Aduino  Áframhaldandi vinna. 

Dillivikafrá hádegi þriðjudag.  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef  



50 

26. feb –  

2. mars  

Sik guide code 3-6.  Nemendur vinna í Arduino 

umhverfi  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef. 

Miðannarmat  

5.-9. mars  

Aduino framhald  Nemendur vinna í Arduino 

umhverfi  

Skilaverkefni 10%. 

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

  

12.-16. 

mars  

Þrívíddarteiking.  Nemendur teikna í þrívídd.  Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

  

19.-23. 

mars  

Þrívíddarteikning framhald.      

26.-30. 

mars  

Páskafrí.  Nemendur teikna í þrívídd.  Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

4.-6. apríl  

Þrívíddarteikning teiknaður 

hlutur til prentunar  

  

Nemendur teikna í þrívídd og 

prenta út hlut í 

þrívíddarprentara.  

Þrívíddarprentaður 

hlutur 10%. 

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

Vörðuvika.  

9.-13. apríl  

Vörðuvika 

Lokaverkefni.  

  

Nemendur vinna að 

lokaverkefni byggðu á námi 

annarinnar.  

  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

16.-20. apríl  

Lokaverkefni.  Nemendur vinna að 

lokaverkefni sínu.  

  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

23.-27. apríl   

Lokaverkefni.  Nemendur vinna að 

lokaverkefni sínu.  

  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  
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30. apríl 

- 4 . maí  

Lokaverkefni.  Nemendur vinna að 

lokaverkefni sínu.  

  

Vinnuskýrsla á 

kennsluvef.  

7.-11. maí  
  Nemendur skila lokaverkefni 

sínu.  

Lokaverkefni 30%.  

  

  

Námsmat 

Matsþættir  Lýsing   Skiladagur  Vægi  

Fjögur tímaverkefni 10% 

tengd námsefni hverju 

sinni.  

Verkefni sem nemandi 

vinnur í tímum   

Samkvæmt  

kennsluáætlun  

40%  

Vinnuskýrslur í lok hvers 

tíma á kennsluvef.  

Nemendur halda utan um 

allt námsefni sem þeir 

tileinka sér í lok hvers tíma 

og skrá á kennsluvef.  

Jafnóðum  30%  

Lokaverkefni  Nemendur velja sér 

viðfangsefni tengt námsefni 

annarinnar.  

10. maí.  30%  

  

  

Vinnulag/kennsluhættir  

Kennsluaðferð áfangans er vendikennsla.  Kennsluefni frá kennara er 

aðgengilegt á netinu ásamt öðru efni sem kennari bendir á.  Nemendur 

hafa svo frjálsar hendur um leit að öðru upplýsingum í bókum blöðum 

eða á netinu.  Áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og að 
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nemendur deili gagnlegu efni með öðrum nemendum og kennara.  

Ætlast er til að nemendur hafi með sér tölvu og heyrnartól.  Í lok 

hverrar kennslustundar eiga nemendur að gera grein fyrir því námsefni 

sem þeir fóru yfir í tímanum eða við hvað þeir unnu.  Þetta skal gera 

inni á kennsluvefnum.  Þessi vinnuskýrsla má vera skrifleg, hljóðskrá 

eða myndskeið.  Ef nemandi velur að gera myndskeið skal hafa í huga 

að kennsluvefurinn tekur aðeins við skrám sem eru minna en 50 

megabæt.  Stærri skrár þarf að hlaða inn á t.d. youtube og setja hlekk á 

myndskeiðið inn á kennsluvefinn. 

Annað  

Áfanginn er próflaus. Til þess að standast áfangann þurfa nemendur að 

skila öllum 10% verkefnum sem lögð eru fyrir á önninni og 30% 

lokaverkefni. Skila verður verkefnum á fyrirfram gefnum tíma.  Stuðst 

verður við sjálfsmat og jafningjamat.  Stuttar vinnuskýrslur og minni 

tímaverkefni gilda 30% af lokaeinkunn en ekki er gerð krafa um 100% 

skil á þeim.  Miðannarmat er gefið í umsögnum og bókstöfum A-B-C-

D en er ekki hluti af lokaeinkunn. Á önninni verða tvær vörðuvikur þar 

sem kennari og nemandi setjast niður og ræða framvindu námsins í 

áfanganum.  

Dagsetning: 

  

Undirritun 

kennara:  

 


