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Ágrip

Í þessari greinargerð með lokaverkefni til B.Ed. prófs frá Kennaraháskóla Íslands er 

fjallað um námsvef um þjóðsögur á Reykjanesi. Á námsvefnum sem ætlaður er 

grunnskólanemendum í 1. – 10. bekk eru rúmlega hundrað og fimmtíu þjóðsögur af 

Reykjanesi og leitast er við að kynna þennan þjóðssagnaarf fyrir nemendum með því að 

hafa sögurnar aðgengilegar á vef ásamt verkefnum sem unnin eru úr þeim. Þess má geta 

að hægt er að hlusta á flestar þjóðsögurnar.

Við hönnun vefsins var hugmyndafræðin um einstaklingsmiðað nám og 

heildstæða móðurmálskennslu hafðar að leiðarljósi sem og fjölgreindakenning Howards 

Gardners og flokkunarkerfi Benjamins Blooms um námsmarkmið.

Vefnum er skipt í tvö þyngdarstig sem eru Krakkar og Unglingar en innan hvors 

flokks eru fjölmörg verkefni sem tengjast lestri, íslensku, hlustun, ritun, stærðfræði, 

náttúrufræði, landafræði, upplýsingatækni og listum og handmennt. Verkefnin eru 

fjölbreytt og ættu að höfða til flestra grunnskólanemenda á alrinum 7 – 16 ára.

Þjóðsögur sem sagnaarfur er mikilvægur þáttur í menningu hverrar þjóðar en 

markmið þessa lokaverkefnis er að kynna þjóðsagnaarf Reyknesinga og gera hann 

aðgengilegan grunnskólanemendum.
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Formáli

Allir eru einstakir. Sú staðreynd hefur alla tíð verið mér ofarlega í huga og ekki síst nú 

þegar grunnskólakennaranámi mínu fer senn að ljúka. Meginviðfangsefni kennslu er 

einmitt það hversu ólík við erum og hversu mikilvægt það er fyrir kennara að ráða yfir og 

geta beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum sem henta hverjum og einum einstökum 

nemanda. Námsefnið sjálft er ekki síður mikilvægt þegar koma skal til móts við 

einstaklingsþarfir nemenda og mikilvægt er að það sé samið með það fyrir augum að 

notagildið sé margþætt og höfði til sem flestra.

Áhugi minn á námsefnisgerð hefur ávallt verið til staðar og með þessu 

lokaverkefni mínu til B.Ed. prófs við Kennaraháskóla Íslands sem er námsvefur um 

þjóðsögur af Reykjanesi fæ ég svo sannarlega tækifæri til þess að spreyta mig á þeim 

vettvangi. Flest erum við sammála um nauðsyn þess að vel sé vandað til námsefnisgerðar 

og að mikilvægt sé að það höfði til nemenda og sé fjölbreytt og áhugavert. Þegar leita 

skal að námskeiðum á Íslandi um námsefnisgerð er hins vegar fátt um fína drætti.

Val mitt á lokaverkefni má rekja til sérstaks áhuga míns á námsefnisgerð en 

einnig til þess að hafa á fyrsta ári mínu í Kennaraháskóla Íslands fengið tækifæri til þess 

að hlýða á stutta kynningu Jóhönnu Karlsdóttur á því námsefni sem hún hefur samið. 

Fleira hefur þó komið til eins og námskeið Baldurs Hafstað og Veturliða Óskarssonar um 

miðaldabókmenntir þar sem áhugi minn á sagnaarfinun var vakinn sem og öll þau 

námskeið sem ég hef tekið í upplýsingatækni sem hafa leitt huga minn að möguleikum 

upplýsingatækni til þess að koma námsefni á framfæri.

Að lokum vil ég þakka leiðsögukennara mínum Jóhönnu Karlsdóttur lektor góðar 

ábendingar og leiðsögn. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum Theodóri Kjartanssyni og 

börnum okkar tveimur, Birtu Ósk og Teiti Ara, ómælda þolinmæði síðustu þrjú árin. Ég 

læt hér fylgja með spurningu níu ára sonar okkar sem hann beindi til mín nýlega: 

„Mamma, þegar þú ert búin með Kennaraháskólann, verður þú þá nokkuð alltaf í 

tölvunni?“

Reykjanesbær, 24. mars 2007
______________________________________
Guðný Ester Aðalsteinsdóttir ktt. 160267-4889
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Inngangur

Allar þjóðir eiga sinn eigin menningararf. Hann getur verið af ýmsum toga svo sem 

bókmenntir, fornleifar, byggingar, listaverk, munir sem geymdir eru á söfnum eða jafnvel 

tungumálið. Ákaflega mikilvægt er að þjóðir verndi og varðveiti menningararf sinn en 

um leið þarf að auðvelda aðgang að honum og kynna hann fyrir nýjum kynslóðum sem 

vaxa úr grasi. Sú kynning þarf að vera framkvæmd þannig að hún höfði til viðtakenda og 

hlýtur hún að mótast að einhverju leyti af hverri kynslóð fyrir sig.

Upplýsingatækni spilar stöðugt stærra hlutverk í lífi almennings. Tækninni fleygir 

fram með sífellt öflugri tölvum, samskiptabúnaði og gagnaflutningum og almenningur 

nýtir sér kosti veraldarvefsins æ meir. Ætla má að sú kynslóð sem nú er á grunnskólaaldri 

sé vel að sér í notkun upplýsingatækni og hafi jákvæða afstöðu til tölvunotkunar. Þar af 

leiðandi vaknaði sú hugmynd að semja námsefni á vef en líklegt má telja að námsvefur 

höfði vel til grunnskólanemenda. Þannig kynnast nemendur möguleikum tölvu- og 

upplýsingatækni í námi samfara því að nýta sér tæknina í samhengi við viðfangsefnin 

eins og aðalnámskrá grunnskóla í upplýsinga- og tæknimennt gerir ráð fyrir 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt 1999:12). 

Námsefni það sem hér er lagt fram sem lokaverkefni til B.Ed. prófs við 

Kennaraháskóla Íslands vorið 2007 er vefefni um þjóðsögur á Reykjanesi og hefur 

veffangið www.gudnyester.is. Það býður uppá fjölbreytt viðfangsefni sem ætlað er að 

kynna menningararf og koma til móts við markmið aðalnámskrár grunnskóla.

Meginmarkmið með þessum námsvef er að leitast við að kynna 

grunnskólanemendum þjóðsagnaarf Reyknesinga á skemmtilegan og lifandi hátt. Með því 

að hanna námsvef með það að markmiði telur höfundur að með upplýsingatækni megi 

auðvelda nemendum aðgang að arfinum og að þannig sé mögulegt að bjóða upp á 

fjölbreytt verkefni og hugmyndir með óendanlegum möguleikum tölvutækninnar. Þó 

námsvefurinn sé einkum ætlaður grunnskólanemendum er hann öllum opinn, jafnt 

fullorðnum sem börnum hvar sem er í heiminum. Það að allir eigi jafnan aðgang að 

námsvefnum eykur notagildi hans sem og orðspor menningararfsins.

Námsvefur er lifandi kennsluefni vegna þess að alltaf er hægt að bæta við 

verkefnum eða laga það sem fyrir er. Það gefur námesefnishöfundum aukið frelsi og rými 



5

til sköpunar. Auk þess má ætla að útgáfa námefnis á vef sé ódýrara en gera má ráð fyrir 

að það kosti að gefa út efni með hefðbundnum prentmiðlum. Síðast en ekki síst þá höfða 

tölvur til flestra nemenda og leiða má líkum að því að upplýsingatækni leysi hin 

hefðbundnu skriffæri, það er blýantinn og blaðið, smátt og smátt af hólmi í framtíðinni.

Á námsvefnum eru yfir hundrað og fimmtíu þjóðsögur af Reykjanesi og verkefni 

sem unnin eru úr þeim. Hildur Harðardóttir, leiðsögumaður og fyrrverandi kennari við 

Holtaskóla í Reykjanesbæ, veitti góðfúslegt leyfi sitt fyrir notkun þjóðsagnanna en hún 

skrifaði lokaritgerð sína við Kennaraháskóla Íslands árið 1992 um þjóðsögur á 

Suðurnesjum. Þjóðsögurnar eru flokkaðar í fimm flokka sem eru goðafræðisögur,

draugasögur, viðburðasögur, galdrasögur og náttúrusögur. Það er trú höfundar að með

þessari flokkun vakni strax áhugi nemenda á sögunum. Þjóðögurnar er settar fram með 

vel læsilegu letri, þær opnast í sér glugga og hægt er að hlusta á flestar þeirra lesnar 

upphátt. Þar sem öll verkefnin tengjast þjóðsögunum á einn eða annan hátt var það sett til 

grundvallar að jafnt læsir, ólæsir eða sjónskertir nemendur gætu nýtt sér efni hans. Það 

ætti ekki að hamla notkun vefsins þó einhverjir nemendur séu ekki vel læsir. Þeir sem 

þess óska geta hlustað á þjóðsögu á sama tíma og horft er á skjáinn og textanum fylgt 

eftir. Einnig er hægt að gera hlé á hlustuninni þegar það hentar eða einfaldlega hlusta

aftur á söguna og er það beinlínis nauðsynlegt við lausn sumra verkefnanna.

Hér á eftir má lesa um þær kennslufræðikenningar og hugmyndafræði sem stuðst 

var við er námsvefurinn var hannaðar. Má þar nefna einstaklingsmiðað nám, 

fjölgreindakenningu Howards Gardners, flokkunarkerfi Benjamins Blooms og heildstæða 

móðurmálskennslu. Einnig eru efnisflokkar vefsins kynntir og verkefnin sem þeim 

tilheyra útskýrð með tilliti til kenninga, hugmyndafræði og aðalnámskrár. Efnisflokkarnir 

eru: Lesa og hlusta, Ritun og talað mál, Stærðfræði, Listir og handmennt, Náttúra og 

dýralíf og Tölvur og gagnvirkt efni.

Á forsíðu vefsins er kynningarmyndband um Reykjanes, náttúru þess og 

menningu. Um það bil fimmtíu ljósmyndir prýða myndbandið sem teknar eru víðs vegar 

um Reykjanes og á meðan það er skoðað má hlusta á stutta lýsingu á staðháttum, 

landslagi, sérkennum og mannlífi Reykjaness. Höfundur námsvefsins útbjó myndbandið

með nokkrum af sínum eigin myndum en nýtti einnig aðrar ljósmyndir að fengnu leyfi frá 
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sveitarfélögum, ferðamálafrömuðum og ljósmyndurum. Þeirra aðila er getið bæði í 

heimildaskrá sem og á námsvefnum.

Það er trú höfundar að allir hafi gaman af sögum og vel sé hægt að njóta þeirra þó 

lestrarfærni sé ábótavant eða sjónin skert. Með hjálp upplýsingatækni er leikur einn að 

koma námsefninu þannig á framfæri að hægt sé að hlusta á viðfangsefnið á vef. 

Lestrarfærni og lestrarkunnátta hvers og eins er samt sem áður grundvöllur góðrar 

menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 1999:9) og er það von höfundar að þetta 

fyrirkomulag veki áhuga nemenda og örvi þá enn frekar til lestrar.
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Kennslufræði

Þegar verkefnin á námsvefnum voru samin voru Aðalnámskrár grunnskóla í íslensku, 

listgreinum, náttúrufræði, samfélagsgreinun, stærðfræði og upplýsinga- og tæknimennt 

hafðar til hliðsjónar. Einnig var stuðst við kenningar um einstaklingsmiðað nám, 

fjölgreindakenningu Howards Garndners, flokkunarkerfi Benjamins Blooms og 

hugmyndafræðina um heildstæða móðurmálskennslu. Með þær kenningar að leiðarljósi 

var leitast við að hafa verkefnin eins fjölbreytt og mögulegt var þannig að þau myndu

höfða til sem flestra nemenda.

Einstaklingsmiðað nám

Rekja má upphaf einstaklingsmiðaðs náms allt aftur til hugmynda Jean-Jacques Rousseau 

á 18. öld en John Dewey er líklega þekktastur fyrir sitt framlag til þeirra mála. Það leiddi 

til þess að í upphafi tuttugustu aldarinnar tóku skólar til starfa sem buðu upp á 

einstaklingsmiðað nám og byggðu á hugmyndum Dewey um virka kennsluhætti, 

leitarnám og þjálfun hugsunar (Ingvar Sigurgeirsson [án árs]b).

Í 2. grein grunnskólalaga segir að grunnskólar skuli haga störfum sínum þannig að 

þau samræmist eðli og þörfum nemenda og stuðli um leið að alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla, 1995). Þessi lagagrein er grundvöllur að 

einstaklingsmiðuðu námi sem gengur út frá því að nemendur eru ólíkir, þeir eru á 

misjöfnu aldurs- og þroskastigi og síðast en ekki síst er áhugasvið þeirra afar 

mismundandi. Leitast er við að gefa hverjum nemenda tækifæri og möguleika til þess að 

njóta sín í námi á sínum eigin forsendum (Gerður G. Óskarsdóttir 2004). Reynt er eftir 

fremsta megni að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda, þeir þurfa ekki

allir að fást við sama hlutinn á sama tíma heldur geta unnið við mismunandi og misþung 

verkefni, á mismunandi hraða hvort sem er í hóp eða upp á eigin spýtur. Jafnframt er lögð

áhersla á ábyrgð nemandans sjálfs sem og virkni hans (Ingvar Sigurgeirsson [án árs]a).

Þegar verkefnin á námsvefnum voru samin var hugmyndafræðin um 

einstaklingsmiðað nám höfð að leiðarljósi. Í hverjum efnisþætti eru mörg verkefni þannig 

að hver nemandi ætti að geta fundið viðfangsefni við sitt hæfi. Kennari getur til dæmis 

nýtt námsvefinn í kennslustund og allir nemendurnir í bekknum unnið að mismunandi 

verkefnum á sama tíma. Þó námsþáttunum sé skipt í tvo flokka, það er Krakka og 

Unglinga er ekkert því til fyrirstöðu að bráðgerir yngri nemendur spreyti sig á verkefnum 
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sem ætluð eru unglingum eða að unglingar prófi verkefnin sem ætluð eru krökkum. Með 

mörgum og fjölbreyttum verkefnum má koma í veg fyrir það að allir þurfi að fást við 

sama hlutinn á sama tíma og hver og einn getur unnið á eigin hraða.  

Fjölgreindakenning Howards Gardner

Fjölgreindakenning Howards Gardner gengur út frá því að maðurinn hafi átta 

greindarsvið sem eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfþekkingargreind og umhverfisgreind

(Armstrong 2001:14-15). Kenningin fjallar um það að hver og einn búi yfir færni í öllum 

greindum og þróa megi hverja greind fyrir sig með réttri örvun, eflingu og leiðsögn. 

Greindirnar starfa allar saman og í fjölgreindakenningunni er lögð á það áhersla að fólk 

geti nýtt hæfileika sína á margvíslegan hátt (Armstrong 2001:20-21). Gardner skilgreinir 

greindarsviðin átta á eftirfarandi hátt:

Málgreind: Hæfileiki til þess að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega. Þessi 

hæfni felur í sér greind til þess að nýta sér hljóðfræði, merkingarfræði og sveigjanleika 

tungumálsins á margan hátt.

Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til þess að hugsa rökrétt og nota tölur á 

árangursríkan hátt. Þeir sem búa yfir þessari greind eru næmir fyrir röklegum mynstrum,

tengslum, staðhæfingum og öðrum skyldum óhlutstæðum hugtökum. 

Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega umhverfi. Þeir sem 

búa yfir þessari greind eru næmir fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslum þar á 

milli. Einnig eiga þeir auðvelt með að sjá hluti fyrir sér á myndrænan, sjónrænan eða 

rúmfræðilegan hátt.

Líkams- og hreyfigreind: Hæfileiki til að nota líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar. Þeir sem búa yfir þessari greind eru leiknir í að búa til hluti og beita þeim. 

Þeir búa yfir líkamlegri færni eins og samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, 

sveigjanleika og hraða og hafa næmt hreyfi-, stöðu- og snertiskyn.

Tónlistargreind: Þeir sem búa yfir þessari greind búa yfir hæfileika til að skynja og meta 

mismunandi gæði sem og skapa og tjá tónlist. Þeir eru einnig næmir fyrir takti, tónhæð,

tilbrigðum eða hljómblæ tónlistar. 
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Samskiptagreind: Einstaklingar með samskiptagreind skilja og greina skap, fyrirætlanir, 

innri hvöt og tilfinningar annarra. Þeir eru næmir fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði og 

geta greint margvíslegar vísbendingar í samskiptum og kunna að bregðast við þeim.

Sjálfsþekkingargreind: Þeir sem búa yfir þessari greind hafa góða sjálfsmynd og þekkja 

vel styrk sinn og veikleika. Þeir eru meðvitaðir um eigið hugarástand og innri hvatir og 

eiga auðvelt með að beita sjálfsögun.

Umhverfisgreind: Þeir sem búa yfir umhverfisgreind þekkja og geta flokkað tegundir úr 

jurta- eða dýraríkinu. Þeir eru næmir fyrir náttúrunni eins og skýjafari og fjöllum. Þessi 

hæfni kemur einnig fram hjá sumum sem færni til að greina sundur hluti eins og bíla, 

íþróttaskó og geisladiskahulstur (Armstrong 2001:14-15).

Þegar verkefnin á námsvefnum voru samin var fjölgreindakenning Howards 

Gardner höfð að leiðarljósi. Þannig er flokkun efnisþáttanna til komin þar sem fengist er 

við verkefni sem tengjast flest öllum greindarsviðum í kenningu Gardners. Meðal annars 

má finna verkefni sem tengjast íslensku og höfða til þeirra sem búa yfir málgreind,

stærðfræðiverkefni sem höfða til þeirra sem búa yfir rök- og stærðfræðigreind, listræn 

verkefni sem höfða til þeirra sem búa yfir rýmisgreind, leiklistarverkefni sem höfðar til 

þeirra sem búa yfir líkams- og hreyfigreind,  verkefni sem unnin eru í hóp og/eða með 

framsögn sem höfða til þeirra sem búa yfir samskipta- og sjálfsþekkingargreind og loks 

verkefni þar sem viðfangsefnið er náttúra og dýralíf og höfða því til þeirra sem búa yfir 

umhverfisgreind.

Flokkunarkerfi Benjamins Blooms

Mikilvægt er að setja fram raunhæf og skýr markmið við undibúning kennslu. 

Námsmarkmið er hægt að setja fram á ýmsa vegu en eitt þekktasta flokkunarkerfið fyrir 

námsmarkmið er kennt við Benjamin Bloom. Hugmynd kerfisins miðast við það að 

hæfileikar mannsins skiptist í þrjú meginsvið sem eru þekkingarsvið, viðhorfa- og 

tilfinningasvið og leiknisvið. Á þekkingarsviði er leitast við að þjálfa andlega hæfileika, 

hugsun og rökleikni nemenda, á viðhorfa- og tilfinningasviði er leitast við að þroska 

tilfinningar nemenda ásamt því að rækta áhuga og jákvæð viðhorf þeirra og á leiknisviði

eru markmiðin þau að nota líkamlega færni (Ingvar Sigurgeirsson 1999:18 - 19). 
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Þegar verkefni og spurningar á námsvefnum voru samdar var eftirfarandi flokkun 

spurninga eins og sýnd er í töflu 1 úr flokkunarkerfi Blooms höfð til hliðsjónar.

Tafla 1

Gerð spurningar Nemandinn

Minni Rifjar upp staðreyndir, hugtök, skilgreiningar eða reglur.

Skilningur Lýsir, ber saman, þýðir.

Beiting Beitir reglum og aðferðum við vandamál sem eiga sér 
ákveðna lausn.

Greining Setur fram tilgátur, athugar orsakir og afleiðingar, finnur 
upplýsingar sem styðja ákveðna niðurstöðu.

Nýmyndun/nýsköpun Setur fram eigin hugmyndir um lausn á vandamáli, setur 
fram tilgátur um hvað gæti gerst ef …

Mat Kannar og metur gæði og gildi hugmynda, skoðar lausnir á 
vandamálum frá ýmsum hliðum og vegur og metur ólík 
sjónarmið.

(Ingvar Sigurgeirsson 1996:22)

Gagnvirk verkefni með fjölvalsspurningum í námsþættinum Tölvur og gagnvirk verkefni

eru meðal annars til þess að þjálfa minni en þá þurfa nemendur að rifja upp staðreyndir 

og hugtök í þjóðsögum. Skilningur er þjálfaður á þann hátt að nemendur rýna í texta 

þjóðsagnanna og endursegja hann, endurskrifa hann, nýta hann til útreikninga eða bera til 

dæmis saman klæðaburð fólks fyrr og nú. Nemendur beita ritunar- og stærðfræðireglum 

við úrlausn verkefna sem og tölvutækni til þess að koma efni á framfæri við 

samnemendur. Þeir lesa þjóðsögur og geta sér til um ástæður, orsök og afleiðingu athafna 

eða orðatiltækja persóna þjóðsagnanna og koma með tilgátur og eigin hugmyndir um það

hvað gæti hafa gerst fyrir persónur sem hverfa í sögunum. Hópverkefnin á námsvefnum

krefjast þess að nemendur vinni saman, setji fram sameiginlega lausn og ræði saman um 

viðfangsefnið sem leiðir til þess að þeir þjálfast í því að kanna og meta gildi hugmynda 

hvers annars, skoða lausnir á vandamálum frá mörgum hliðum og hlusta á ólík sjónarmið. 
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Heildstæð móðurmálskennsla

Móðurmál er stór og mikilvægur hluti hverrar persónu. Það er jafnframt hluti 

þjóðarsálarinnar og öflugur þáttur í því sem gerir þjóð að þjóð. Móðurmálið er 

veigamikill þáttur í samskiptum manna sem og forsenda þess að einstaklingur geti aflað 

sér þekkingar og þroska. Það gerir hann með því að lesa og ræða við samferðamenn sína 

og vinna síðan úr þeim upplýsingum með skapandi hugsun sem leiðir til nýrrar þekkingar 

og skilnings (Guðmundur B. Kristinsson 1998:1). 

Í Lögum um grunnskóla segir í 29. gr. að skólinn skuli leggja áherslu á þjálfun í 

íslensku í öllum námsgreinum (Lög um grunnskóla, 1995) og í Aðalnámskrá grunnskóla í

íslensku kemur fram að leggja skuli áherslu á talað mál, lestur, lesskilning og ritun. 

Íslenskunámið eigi að vera heildstætt á þann veg að tengsl þátta og viðfangsefna fái 

áherslu og að jafnvægi þáttanna og stígandi í náminu verði eðlilegt (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska 1999:5).

Þegar nemendur hefja skólagöngu hafa þeir þegar lært töluvert í móðurmáli sínu á 

heimilinu en þegar komið er í skólann er eins og komið sé í veg fyrir framahald á þeim 

eðlilega málþroska með því að brjóta tungumálið sem er í raun heildstætt niður í litla 

hluta eða þætti. Nær væri að halda tungumálinu áfram sem einni heild að nemendum með 

því að hvetja nemendur til þess að nota tungumálið til þess að spyrja spurninga, hlusta,

skrifa um eigin lífsreynslu til þess að deila henni með öðrum, hvetja þá til að lesa sér til 

og leita upplýsinga og njóta bókmennta. Þannig yrði námið örvandi og áhugavert og 

alveg eins auðvelt og heima fyrir (Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir1999:8).

Heildstæð móðurmálskennsla er hugmyndafræði sem styðst við ákveðnar 

kennsluaðferðir og er sameiginleg leið kennara og nemenda til þess að nálgast 

tungumálið. Í þeirri hugmyndafræði er gert ráð fyrir að tungumálanám sé málsálfræðilegt 

ferli þar sem hlúa þurfi jafn mikið að hinum mannlega þætti sem og vísindunum og 

gengið er út frá því að hver nemandi sé einstakur og að ekki fari allir sömu leið í náminu.

Með þessari hugmyndafræði er meiri virðing borin fyrir þörfum og stöðu 

einstaklingsins sem leiðir af sér jákvæðara viðhorf til hans. Leitast er við að hafa 

kennsluna og námskrána eins nemendamiðaða og hægt er og taki samtímis á öllum 

þáttum tungumálsins sem eru lestur, hlustun, talað mál og ritun. Mælt er með að þessum 
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þáttum sé fléttað saman þegar heimurinn er skoðaður og sjóndeildarhringurinn víkkaður 

(Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir1999:7 - 8).

Þegar verkefnin á námsvefnum voru samin var hugmyndafræðin um heildstæða 

móðurmálskennslu höfð að leiðarljósi. Leitast var við að hafa verkefnin fjölbreytt þar 

sem reynir töluvert á færni nemenda í íslensku sem og framsögn, lestri, lesskilningi og 

ritun. Þeir nýta sér þekkingu sína og færni í tungumálinu til þess að glíma við áhugaverð 

og skemmtileg verkefni sem þjálfar þá í íslensku. Nemendur koma eflaust til með að 

spyrja spurninga þegar þeir lesa og kynna sér þjóðsögurnar, þeir hlusta á þjóðsögur lesnar 

upphátt á vefnum, þeir skrifa eða endursegja þjóðsögur, þeir nota ritun við lausn verkefna, 

þeir lesa sér til og leita upplýsinga og síðast en ekki síst þá njóta þeir bókmennta með því 

að kynna sér þjóðsagnaarf Reyknesinga.
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Námsvefurinn – kynning

Námsvefurinn var hannaður með það í huga að hafa uppbyggingu hans eins einfalda og 

mögulegt væri til að auðvelda notkun hans fyrir grunnskólanemendur. Allar sögurnar og 

flest verkefnin opnast þess vegna í sér glugga til hægðarauka fyrir notendur.

Hér á eftir má lesa kynningu á vefnum og uppbyggingu hans. Efnisþáttum vefsins 

og meginþema er lýst en þau skiptast á eftirfarandi hátt: Lesa og hlusta, Ritun og talað 

mál, Stærðfræði, Listir og handmennt, Náttúra og dýralíf, Landafræði og Tölvur og 

gagnvirk verkefni. Einnig eru námsþættirnir útskýrðir með tilliti til námskráa í íslensku, 

stærðfræði, listgreinum, samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt. Jafnframt er gerð

grein fyrir því og það rökstutt hvernig verkefnin tengjast fjölgreindakenningu Howards 

Gardners, flokkunarkerfi Benjamins Blooms sem og hugmyndafræðinni um 

einstaklingsmiðað nám og heildstæða móðurmálskennslu.
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Námsvefurinn – uppbygging
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Námsvefurinn – Forsíða

Á forsíðu námsvefsins er borði með mynd af persónu sem gæti verið þjóðsagnapersóna

og er ætlað að örva ímyndurafl grunnskólanemenda. Einnig er á borðanum landakort af 

Reyjanesskaga. Á þessari síðu eru vefnotendur boðnir velkomnir og vefurinn kynntur í 

stuttu máli. Þar eru krækjur í þjóðsögusafnið, upplýsingar um vefinn og tilurð hans,

greinargerð þessa lokaverkefnis sem og sérstakt myndband sem hægt er að horfa á og

greinarhöfundur bjó til, þar sem farið er í ferð um Reykjanes og náttúra þess og menning 

skoðuð í máli og myndum.

Verkefnunum á námsvefnum er skipt í tvö getu- eða aldursstig sem eru Krakkar

og Unglingar. Innan hvors flokks um sig eru krækjur í eftirfarandi efnisþætti:

Lesa og hlusta

Ritun og talað mál

Stærðfræði

Listir og handmennt

Náttúra og dýralíf

Landafræði

Tölvur og gagnvirkt efni

Með því að semja verkefni með þessa flokkun að leiðarljósi var reynt að koma til móts 

við mismunandi þroska, hæfni og áhugamál nemenda. Allir nemendur eru einstakir og 

nálgun þeirra að námi er mismunandi. Þannig er leitast við að kynna þjóðsögur af 

Reykjanesi fyrir börnum með mismunandi aðferðum og reynt að höfða til áhugasviða eða 

greindarsviðs hvers og eins. Það má því segja að verkefnin séu einstaklingsmiðuð og 

auðvelt er til dæmis að leyfa heilum bekk að fást við mismunandi verkefni á vefnum á 

sama tíma. Þrátt fyrir það eru öll verkefnin unnin úr þjóðsagnaarfi Reyknesinga.
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Lesa og hlusta

Aðalnámskrá grunnskóla í íslensku leggur áherslu á það að lestrarþjálfun sé haldið við 

allan grunnskólann og að lestrarþjálfunin tengist meðal annars kynningu á bókmenntum. 

Mælst er til þess að lesefnið sé fjölbreytt og sé bæði prentað efni í bókum og á netinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 1999:10).

Undir hnappnum Lesa og hlusta eru rúmlega hundrað og fimmtíu þjóðsögur af 

Reykjanesi. Þær eru flokkaðar í fimm flokka sem eru goðafræðisögur, draugasögur,

viðburðasögur, galdrasögur og náttúrusögur. Sögurnar eru prentaðar með vel læsilegu 

letri og opnast í sér glugga. Nótumerkið,  gefur til kynna að hægt 

er að hlusta á viðkomandi sögu. Þess má geta að krækja er í þennan þjóðsögubanka af 

undirsíðunum og einnig er vísað með krækju í hann í verkefnum vefsins þegar við á. 

Ritun og talað mál

Í Aðalnámskrá grunnskóla í íslensku er kveðið á um það að nemendur kynnist þjóðsögum 

meðal annars úr sinni heimabyggð (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 1999:31).

Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til íslensku og þeir nýti 

tungumálið við lausn verkefna. Mælst er til þess að nemendur fái fjölbreytt tækifæri til 

þess að leika sér með málið með túlkun, tjáningu og sköpun samfara því að beita 

sjálfstæðum vinnubrögðum sem einstaklingar eða í samvinnu við aðra og fái viðfangsefni 

og verkefni í samræmi við þroska, hæfileika og áhugamál (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska 1999:8).

Á verkefnasíðu um ritun og talað mál er að finna verkefni sem tengjast íslensku, 

ritun og töluðu máli. Verkefnin eru eilítið ólík í hvorum flokki, það er hvort þau eru ætluð 
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krökkum eða unglingum. Þarna má finna verkefni eins og að endursegja þjóðsögu, að 

rýna í textagerð, að semja nýtt upphaf eða nýjan endi á þjóðsögu, að semja sína eigin 

þjóðsögu, að bera saman klæðaburð persónu í þjóðsögu og nú á tímum, hjátrú er gerð að 

viðfangsefni, rýnt er í stuðla og höfuðstafi, kvatt er til ljóðagerðar með þjóðsögu til 

grundvallar, nemendur spreyta sig á túlkun þjóðsögu, hægt er að prenta út snið til þess að 

skrifa eigin sögu og teikna mynd með henni, nemendur eru hvattir til þess að álykta um 

atburð í þjóðsögu og unnið er með orðaforða svo eitthvað sé nefnt.

Orðafang

Orðafang eru verkefni sem ætluð eru Krökkum. Þau eru sett upp til útprentunar sem 

bæklingur í stærð A5. Kennsluhugmyndin að baki því sem ég kalla Orðafang er fengin í 

grein Baldurs Sigurðssonar frá árinu 1992 og ber heitið Á að kenna málfræði í skólum 

eða iðka hana? og snýst um það að fjalla um eitt einstakt orð frá mörgum hliðum (Baldur 

Sigurðsson: 1992:35-36). Orðafangsverkefnin á námsvefnum eru þrjú en til útskýringar 

tek ég verkefni um orðið köttur (sjá fylgiskjal nr.1). Það hefst á því að nemendur teikna 

mynd af ketti og lesa á sömu síðu fróðleik um kött sem spendýr. Síðan merkja nemendur 

við þann orðflokk sem orðið köttur tilheyrir, þeir spreyta sig á að fallbeygja orðið, leita 

uppi samheiti þess, finna orð sem ríma við það og leita að málshætti eða orðatiltæki sem 

inniheldur orðið köttur. Að lokum eru nemendur beðnir um að skrifa sögu um kött eða 

ketti. Með Orðafangi er stuðst við hugmyndafræðina um heildstæða móðurmálskennslu 

og nemendur þjálfaðir í málfræði, réttritun og sjónminni auk þess sem tilfinning 

nemandans fyrir málinu og gerð þess er efld.

Stærðfræði

Kunnátta í stærðfræði er hverjum manni nauðsynleg til þess að taka þátt í daglegu lífi og 

starfi og skilja umhverfi sitt. Til þess að það sé mögulegt þarf þekkingu og rökvísi

(Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði 1999:5). Í Aðalnámskrá í stærðfræði fjalla fyrstu 
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fjórir flokkar markmiða í stærðfræði um aðferðir þar sem meðal annars er lögð er áhersla 

á þátt tungumálsins og tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf. Ennfremur segir í 

námskránni að mikilvægur þáttur til þess að efla stærðfræðilega hugsun sé að þjálfa 

tungumálið (Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði 1999:7), að gera skuli ráð fyrir 

fjölbreyttum kennsluaðferðum  (Aðalnámskrá Grunnskóla: Stærðfræði 1999:11) og leitast 

skuli við að finna verkefni úr daglegu lífi og öðrum námsgreinum sem varpa ljósi á 

hlutverk stærðfræðinnar við lausn margvíslegra mála (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Stærðfræði 1999:13 - 14). Á þessum námsvef er sögusvið þjóðsagna og daglegar athafnir 

fólks fyrr á öldum nýtt til þess að útbúa stærðfræðiverkefni fyrir nemendur. 

Stærðfræðiverkefnin eru eilítið mismunandi eftir því hvort þau eru ætluð krökkum

eða unglingum. Leitast er við að nemendur lesi og rýni í nokkrar þjóðsögur og leysi 

stærfræðiþrautir sem unnar eru úr þeim. Má þar nefna verkefni þar sem tími og 

vegalengdir eru mældar eða áætlaðar, fjöldi steina í vörðu er reiknaður út og laun 

sjómanna eru skoðuð og helminguð. Við lausn verkefnanna reynir því bæði á lesskilning 

nemenda sem og stærðfræði- og rökhugsun. Mælt er með því að verkefnin séu unnin í 

litlum hópum svo umræður skapist um þjóðsöguna sjálfa og ekki síður um hina 

stærðfræðilegu lausnaleið.

Listir og handmennt

Sköpunargáfan er hverjum einstaklingi nauðsynleg og í listum reynir bæði á huglæga og

hlutlæga hæfni til þess að ná árangri. Beita þarf jafnt rökhyggju sem ímyndunarafli og öll 

skynfæri mannsins fá að njóta sín eins og þekking og færni sem og skilningur til að túlka 

og meta upplýsingar (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 1999:7).

Þjóðsögur geta verið góð uppspretta fyrir hugmyndir er lúta að listum og 

handmennt. Á námsvefnum er einmitt bent á það og nemendur hvattir til listsköpunar. 

Athygli er vakin á erlendum vef sem sýnir hvernig hægt er að búa til verk úr 

rafmagnsvírum, hugmyndir að sköpun leirbolla og gríma úr pappír eða leir eru kynntar og 
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mögulegt er að prenta út sjö mismunandi myndasöguform til þess að teikna og semja 

myndasögu sem byggir á þjóðsögum af Reykjanesi. Einnig má sjá hugmyndir um það að 

búa til myndabók úr pappa eða leir, að ímynda sér útlit og teikna skeljaskrímsli eitt 

ógurlegt sem er að finna í einni þjóðsögunni og unglingar eru hvattir til þess að semja 

handrit að leikriti og setja það upp í skólanum eða nota forritið „Windows Movie 

Maker“ til þess að fullvinna verkefnið sem myndband í tölvu. Auk þess er bent á 

möguleika þess að búa til stuttmynd með „Windows Movie Maker.“

Náttúra og dýralíf

Náttúra og dýralíf varðar okkur öll og endurspeglar skólastarf gjarnan sérkenni lands og 

þjóðar. Viðfangsefni náttúrufræði er að auka víðsýni nemenda, efla skynjun þeirra á 

umhverfinu og byggja upp þekkingu og vinnulag. Í Aðalnámskrá grunnskóla í 

náttúrufræði kemur fram að efnisþættir úr eðlisvísindum, jarðvísindum og lífvísindum eru 

settir fram meðal annars í samhengi við umhverfi nemandans og þeim raunveruleika sem 

hann býr við. Þannig er hægt að sjá til þess að markmiðin og viðfangsefnin séu valin úr

nærumhverfi nemendans og byggja um leið á fjölbreytni íslensks lífríkis og náttúru  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði 1999:7). Verkefnin um náttúru og dýralíf á 

þessum námsvef eru fimm og eru öll sett upp sem vefleiðangrar.

Vefleiðangur

Vefleiðangur eru nokkurs konar leitarnám sem unnið er í hópum. Nemendur þurfa að 

setja sig í spor sérfræðinga, afla sér vitneskju úr bókum og af vef og setja upplýsingarnar 

fram á greinagóðan hátt. Ásamt því að fræðast um náttúru og dýralíf Reykjaness, þurfa 
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nemendur að sýna sjálfstæð vinnubrögð við að koma upplýsingum á framfæri, hvort sem 

er í töluðu máli eða með notkun upplýsingatækni. Nemendur auka þekkingu sína á 

náttúru og dýralífi Reykjaness og efla færni sína við að leita heimilda á bókasafni og á 

vef, semja erindi eða ræðu, flytja fyrirlestur sem og efla leikni sína í upplýsingatækni við

að setja upp skjásýningu.

Vefleiðangrarnir eru misviðamiklir eftir því hvort þeir eru ætlaðir krökkum eða 

unglingum. Þeir fjalla meðal annars um jarðfræði Reykjaness, fiska við Reykjanes, rúnir, 

mjalda og stökkula og það að gerast leiðsögumaður á Reykjanesi.

Landafræði

Markmið landafræðikennslu í Aðalnámskrá grunnskóla í samfélgsgreinum er að efla 

vitund nemenda fyrir umhverfi sínu með því meðal annars að leyfa þeim að fást við texta, 

tölur, tákn, uppdrætti og kort (Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar 1999:53).

Einnig er mælst til þess að nemendur þekki örnefni, kennileiti og sögustaði í heimabyggð 

og kunni sögur af þeim (Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar 1999:12). 

Lokamarkmið í landafræði fyrir 1. – 9. bekk eru meðal annars þau að nemendur kanni 

valin svæði með áherslu á heimabyggð, geri sér grein fyrir þeim breytingum sem hafa 

orðið á samspili manns og náttúru og hvernig það hefur haft áhrif á samgöngur, kynnist 

möguleikum upplýsingatækni til öflunar landfræðilegra gagna og vegi og meti um leið 

gildi og áreiðanleika þeirra, þekki einkenni svæða með tilliti til landslags, búsetu og 

menningar og þekki notkun korta (Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar 1999:55).

Þjóðsögurnar á þessum vef og þau landafræðiverkefni sem þeim fylgja tengjast flestum 

fyrrgreindum lokamarkmiðum námskrár í landafræði.

Þjóðsögurnar á þessum námsvef gerast allar á Reykjanesi og segja frá ógrynni 

örnefna, kennileita og sögustaða.  Í verkefnunum sem tengjast landafræði er lagt mikið 

upp úr því að vinna með og skoða landakort af svæðinu svo nemendur kynnist vel land-

og staðháttum á Reykjanesi og fái tækifæri til þess að greina og túlka landslag og annað 
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umhverfi eins og kveður á um í Aðalnámskrá um landafræði (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Samfélagsgreinar 1999:53). Umhverfi þjóðsagnanna er viðfangsefnið og athyglinni beint 

að örnefnum og staðarháttum sem koma fram í sögunum. Jafnframt er leitast við að 

nemendur þjálfist í að lesa úr merkjum landakorta og geri sér grein fyrir því hvernig 

áttirnar snúa þegar kort er skoðað. Lagt er upp með eins verkefni fyrir krakka og unglinga

en spurningarnar sem fylgja þeim eru þó miskrefjandi fyrir hvorn hóp fyrir sig.

Tölvur og gagnvirkt efni

Upplýsingatækni og tölvunotkun setur svip sinn á allar greinar samfélagsins og mælst er 

til þess í Aðalnámskrá grunnskóla í upplýsingatækni að nemendur öðlist trausta þekkingu 

á upplýsingatækni (Aðalnámskrá Grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt 1999:10). 

Efnisþáttum tölvunotkunar er skipt í fjóra þætti sem eru viðhorf, tölvulæsi, beitingu tölva 

og tækniskilningur. Þessir þættir fjalla um það að nemendur kynnist möguleikum tölvu-

og upplýsingatækni í námi sínu og geri sér grein fyrir því hvernig tæknin nýtist í réttu 

samhengi og einnig að nemendum sé kennt að beita tölvutækni og öðlist reynslu við það. 

Jafnframt er kveðið á um það í námskránni að nauðsynlegt sé að flétta markmiðum 

upplýsingatækni inn í nám og kennslu í öðrum námsgreinum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Upplýsinga- og tæknimennt 1999:11). 

Í námsþættinum Tölvur og gagnvirkt efni eru margvísleg verkefni sem byggja á 

upplýsingatækni. Í þeim hluta sem tilheyrir Krökkum er að finna tíu gagnvirkar 

krossgátur og tíu gagnvirk lesskilningsverkefni sem krefjast þess að nemendur lesi 

þjóðsögu og svari spurningum úr þeim. Einnig eru gefnar hugmyndir að því að nota forrit 

eins og „Paint“ til þess að teikna myndir í tölvu sem tengjast þjóðsögum, „Power 

Point“ til þess að útbúa skjásýningu um efni þjóðsagna og „Photo Story“ til þess að útbúa 

myndasögu í tölvu úr efni sem unnið er úr þjóðsögum. Margir nemendur þekkja 

hugkortagerð og á námsvefnum er hugkortagerð í tölvu kynnt sérstaklega. Mun það

eflaust vekja áhuga nemenda.
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Verkefnin sem ætluð eru Unglingum eru af svipuðum toga og þau sem eru ætluð 

Krökkum. Gagnvirku krossgáturnar og lesskilningsverkefnin eru þó aðeins fleiri eða tólf 

hvor. Ásamt því að kynna hugkortagerð í tölvu og gefa hugmyndir um vinnslu verkefna í 

„Paint“, „Power Point“ og „Photo Story“ þá er athyglinni einnig beint að hljóðvinnslu í 

tölvu. Að vinna með hljóð og hljóðupptökur í tölvu er ákaflega einfalt og á færi allra 

nemenda í efri bekkjum grunnskóla. Bent er á að mögulegt er að lesa inn sögur og annað 

efni með því að nota forritið „Audacity“ sem er frítt og öllum aðgengilegt á netinu. Hægt 

væri að setja inn hljóðdæmi sem finna má á netinu og passa til dæmis við upplestur á 

þjóðsögu, útbúa útvarpsþátt sem tengist þjóðsögum og svo framvegis.

Í námsþættinum Tölvur og gagnvirkt efni er leitast við að bjóða verkefni sem eru

gagnvirk og eingöngu hægt að vinna í tölvu og einnig að kynna forrit sem verkfæri til að 

nota við úrvinnslu verkefna sem tengjast þjóðsögum á Reykjanesi. Með því að kynna og 

benda á verkfæri upplýsingatækninnar má kveikja áhuga nemenda á að hanna og þróa 

eigin hugmyndir að úrvinnslu og framsetningu verkefna um þjóðsögur á Reykjanesi með 

upplýsingatækni að leiðarljósi.

Vefrallý

Undir krækjunni Tölvur og gagnvirkt efni, í þeim hluta sem tilheyrir Unglingum, er að 

finna tvö vefrallý. Markmið vefrallýs er að kynna ákveðinn vef fyrir nemendum. 

Spurningar um vefinn eru settar fram og nemendur þurfa sjálfir að leita svara við þeim 

með því að skoða umræddan vef. Annað vefrallýið fjallar um þennnan námsvef, 

Þjóðsögur af Reykjanesi, en hitt rallýið fjallar um vef Landsbókasafns Íslands.
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Lokaorð

Að þekkja uppruna sinn og þjóðararf er hverjum einstaklingi nauðsynlegt. Söguarfurinn 

gegnir menningarlegu hlutverki og mikilvægt er að nemendur kynnist og geri sér grein 

fyrir gildi þjóðsagna sem bókmenntaarfi.

Á þessum námsvef um þjóðsögur af Reykjanesi er þjóðsagnaarfurinn gerður 

grunnskólanemendum aðgengilegur með hjálp upplýsingatækni og nýttur til þess að 

koma fram með hugmyndir að námsefni með þá staðreynd að leiðarljósi að allir

nemendur eru einstakir og hafa mismunandi áhugamál. Þeir geta valið sér verkefni við 

sitt hæfi og áhugasvið en óskandi væri að með framsetningu efnisins á vef takist einnig 

að kveikja áhuga nemenda á öðrum og nýjum áhugasviðum.

Möguleikar í námsefnisgerð eru ótal margir og takmarkast eingöngu af 

ímyndunarafli námsefnishöfundarins. Upplýsingatækni eykur valkosti nemenda til muna 

og auðveldara ætti að vera með aukinni tækni að koma betur til móts við 

einstaklingsþarfir nemenda. Tækniþróunin er ör og mun upplýsingatækni eflaust koma 

meira við sögu í gerð og útgáfu námsefnis í framtíðinni. Það mun auka fjölbreytni og 

aðgengi að námsefni, jafnt nemendum sem kennurum til heilla.

Vonandi á þessi námsvefur, sem er öllum opinn, eftir koma að góðum notum og 

sinna hlutverki sínu sem er að kynna komandi kynslóðum þjóðsagnir af Reykjanesi. Á 

vefnum er þjóðsögunum komið á framfæri á skýran og greinagóðan hátt sem nýtist ekki 

aðeins grunnskólanemendum heldur einnig fullorðnu fólki sem og Íslendingum sem 

búsettir eru erlendis.
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