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Útdráttur
Ritgerð þessi fjallar um opin námsgögn og tengsl þeirra við þróunina á opnum og
frjálsum hugbúnaði. Þróunin á opnum og frjálsum hugbúnaði hefur átt langan
aðdraganda á meðan þróunin á opnum námsgögnum á sér miklu styttri sögu. Það er
margt gott að gerast í heiminum hvað opin námsgögn varðar og þar ber helst að nefna
starf hins virta MIT (Massachusetts Institute of Technology) háskóla sem er
frumkvöðull að því að opna fyrir námsefni og fyrirlestra á netinu. Í kjölfarið hafa fleiri
háskólar í heiminum fylgt honum eftir. Íslensk stjórnvöld hafa gefið út stefnu um
frjálsan og opinn hugbúnað en þegar þetta er skrifað eru stefnur í tengslum við notkun
á opnum námsgögnum vandfundnar hér á landi. Það er nokkuð ljóst að það er langt í
land, en alls ekki óyfirstíganlegt. Framfarir í upplýsingatækninni eru hraðar og mun
það eflaust hafa áhrif á framfarir opinna námsgagna hér á landi og víðar.
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Formáli
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.E.d – gráðu í grunnskólakennarafræði við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Vinna mín við ritgerðina hefur gefið mér góða innsýn í heim upplýsingatækni sem
snýr að opnum hugbúnaði og opnum námsgögnum. Þekking mín á viðfangsefninu
hefur aukist jafnt og þétt í ferlinu. Efnið sem ég tek fyrir hefur gert mig víðsýnni og
aukið áhuga minn til muna.
Mig langar að þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði sína og skilning, eiginmanni
mínum fyrir góð ráð, Agnesi Jónsdóttur og Kristínu Maríu Stefánsdóttur fyrir
yfirlesturinn.
Síðast en ekki síst vil ég þakka leiðbeinanda mínum honum Sigurði Fjalari Jónssyni
fyrir frábæra leiðsögn og ómetanlegan stuðning við gerð þessarar ritgerðar.
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Inngangur
Kjörsvið mitt er Upplýsingatækni og miðlun á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Í
tengslum við nám mitt, í upplýsingatækni, hef ég verið að fást við hin margvíslegustu
verkefni þar sem ég hef þurft að nýta mér séreignarhugbúnað og opinn hugbúnað.
Strax á fyrsta ári fékk ég að kynnast opnum hugbúnaði og vakti það áhuga minn á
sögu hans og þróun. Eftir því sem tíminn leið og lokaverkefnið að nálgast þá heyrði
ég fyrst hugtakið „opið námsefni“. Á þessum tímapunkti fannst mér mjög áhugavert
að fræðast nánar um þetta efni, kynnast þessum „opnu samfélögum“ örlítið betur.
Rannsóknarspurning mín er því: Hvað eru opin námsgögn og eiga þau erindi í íslenskt
skólaumhverfi?
Í byrjun ætla ég að fara yfir frjálsan og opinn hugbúnað. Hvernig þessi svokallaði
lokaði heimur er andstæða hins opna. Þar sem við lifum á stafrænni öld má ekki
gleyma öllum þeim fjölda einstaklinga um heim allan sem þekkir ekki heim án tölva.
Umhverfi okkar er í örri þróun. Aðgengi að upplýsingum er handan við hornið, meiri
möguleikar á samvinnu og tengslanet okkar fer sístækkandi. Með þessu er kominn
ákveðinn vísir af því opna umhverfi sem er smátt og smátt að ryðja sér til rúms á
heimsvísu.
Wikipedia er mjög gott dæmi um vettvang sem hefur þróast í þá átt að allir geta lagt
sitt af mörkum við að koma þekkingu á framfæri. Tölvunotkun og tölvueign
Íslendinga hefur aukist með árunum. Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á að
notkun upplýsingatækni í öllum námsgreinum sé sjálfsagt hjálpartæki. Kennarar hafa
gríðarlegt tækifæri til að nota þau gagnasöfn og gagnahirslur sem eru í boði í dag til
náms og kennslu.
Opið námsefni byggist upp á sömu hugmyndafræði og opinn hugbúnaður. MIT
háskólinn er frumkvöðull í því að opna fyrir námsefni og fyrirlestra á netinu. Í
kjölfarið fylgdu margir háskólar í heiminum eftir fordæmi MIT og er erfitt að meta
allt það vandaða efni sem er í boði til fjár. Öll þessi vinna sem er í þágu almennings
við að setja efni endurgjaldslaust á veraldarvefinn, er góður vitnisburður um þann
drifkraft sem einkennir opin námsgögn.
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Seint á árinu 2007 varð til svokölluð Cape Town yfirlýsing um opið nám. Yfirlýsingin
hvetur skólafólk um allan heim að gera námsgögn sín opin og endurgjaldslaus á
veraldarvefnum. Hvatt er til þess í yfirlýsingunni að allur kostnaður vegna
kennslugagna verði kostaður af hinu opinbera og gefin út samkvæmt skilgreiningu um
opin kennslugögn.
Í upplýsingasamfélagi nútímans þarf að huga að mörgu, eins og t.d. höfundarleyfi.
Skilin milli neytanda og framleiðanda eru ekki lengur skörp. Sá sem býr til hugverk
getur tiltekið hvernig hann vill leyfa öðrum að nota verk sín. Til þess að aðstoða
höfunda eru til staðar samtök sem bjóða uppá lögleg verkfæri og ókeypis leyfi til þess
að merkja vinnu sína með ákveðnum hætti. Þessi samtök heita Creative Commons.
Skriðþungi opins og frjáls hugbúnaðar hefur aldrei verið jafn mikill hér á Íslandi og
hafa ýmsar stofnanir skipt yfir í opinn og frjálsan hugbúnað. Íslenska ríkið er í dag að
kanna kosti og galla opins hugbúnaðar ásamt því að meta kostnað samfara honum og
er niðurstöðu að vænta nú í vor.
Ríkisstjórn Íslands hefur gefið út stefnu um upplýsingasamfélagið árin 2008-2012.
Framtíðarsýnin er sú að Íslendingar verði fremstir þjóða í rafrænni þjónustu og
nýtingu upplýsingatækni.
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„Freedom is not a matter of place. It is a condition.“
Abdu'l-Bahá

Inngangur að opnu námsefni
Opin námsgögn eru námsgögn sem eru öllum aðgengileg, yfirleitt endurgjaldslaust,
og höfundar hafa gefið notendum frelsi til að ráðstafa á ákveðinn hátt með þar til
gerðum höfundarleyfum. Hugtakið var fyrst notað í þessari merkingu árið 2002
(Organisation for economic co-operation and development, 2007, bls. 30) og á flest
sammerkt með hugmyndafræði frjáls- og opins hugbúnaðar. Í öllum tilfellum er
lykilhugtakið frelsi.
Um námsgögn segir eftirfarandi í almennum hluta aðalnámskrá grunnskóla:
„Sem dæmi um námsgögn má nefna prentað efni, s.s. námsbækur, handbækur
og leiðbeiningarrit af ýmsu tagi, myndefni ýmiss konar, s.s. ljósmyndir,
kvikmyndir, myndbönd, veggspjöld, hljóðefni eins og hljómbönd og
hljómdiska, tölvuforrit, efni á Netinu, margmiðlunarefni, efni til verklegrar
kennslu o.fl.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 16)

Frjáls hugbúnaður
Frjáls hugbúnaður er ágætt dæmi um vettvang þar sem frelsið er í fyrirrúmi. Frjáls
hugbúnaður er ólíkur velflestum séreignahugbúnaði á þann hátt að notendur hafa leyfi
til þess að aðlaga, dreifa, kynna sér, nota og bæta hann á hvern þann hátt sem þeim
sýnist. Svo lengi sem ákvæði um viðkomandi höfundarleyfi er framfylgt. Eftirfarandi
fjögur boðorð liggja frjálsum hugbúnaði til grundvallar eins og hann hefur verið
skilgreindur af Free Software Foundation (http://www.fsf.org/) stofnuninni:
1. Frelsi til að nota hugbúnaðinn á þann hátt sem notandinn sjálfur kýs.
2. Frelsi til að kynna sér hugbúnaðinn og aðlaga hann að sínum þörfum.
3. Frelsi til að dreifa hugbúnaðinum til þess að hjálpa náunganum.
4. Frelsi til að bæta hugbúnaðinn og dreifa breytingunum svo að samfélagið njóti
góðs af (Forsætisráðuneytið, e.d.).

9

Opinn hugbúnaður
Opinn hugbúnaður á það sammerkt með frjálsum hugbúnaði að hann grundvallast á
frelsi. Munurinn á hugtökunum tveimur er öðru fremur pólitískur eða jafnvel
markaðslegur. Um frjálsan og opinn hugbúnað má segja að allir sem hann nota taka á
einn eða annan hátt þátt í þróunarferlinu. Það er einnig mikilvægt að átta sig á því að
hver sem er getur að eigin frumkvæði ákveðið að þróa opna hugbúnaðarlausn sem
hentar jafnvel stórum alþjóðlegum notendahópi og til eru ótal dæmi um slíkt. Opinn
hugbúnaður snýst um opna og lýðræðislega þróunaraðferð (Forsætisráðuneytið, e.d.).
Opinn hugbúnaður er ekki ný hugmyndafræði þrátt fyrir að hugtakið eigi ekki
eins langa sögu. Hæglega má rekja samsvarandi nálgun við hugbúnaðarþróun til
upphafsdaga veraldarvefsins um 30 ár aftur í tímann. Hugbúnaður var fæddur frjáls.
Það er hins vegar ekki fyrr en tiltölulega nýlega að markaðs- og tækniöfl nútímans
hafa smíðað hugtökin og þá fyrst og fremst með það að markmiði að gera þau
sýnilegri. Aðilar sem aðhyllast opinn hugbúnað spá því að opinn hugbúnaður muni
gegna stóru hlutverki í að byggja upp upplýsingasamfélagið í framtíðinni (Raymond,
2001, bls. xi-xii).
Eigi samfélagið í heild að geta dafnað, þá verður almenn þekking að vera í
almannaeigu, opin og aðgengileg öllum manneskjum (Sigurður Fjalar Jónsson, 2009,
bls. 8). Hið sama gegnir um frjálsan og opinn hugbúnað sem grundvallast einmitt á
þeirri sannfæringu að allir geti átt öruggan aðgang að sameiginlegum þekkingarbrunni
mannkyns og nýtt sér hann til eigin sköpunar og þar með sameiginlegri framþróun
þekkingar. Hugmyndin um opin námsgögn er grein af sama meiði og nýtir sér
jafnframt þróun frjáls og opins hugbúnaðar sem ákveðna fyrirmynd. Vonir standa til
að hægt verði að ná sama árangri og sama skriðþunga með opnum námsgögnum, að
þau geti orðið eins mikilvæg á vettvangi náms og kennslu og frjáls og opinn
hugbúnaður er í upplýsingatæknigeiranum.
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Dómkirkjan og Basarinn
Eric S. Raymond höfundur ritgerðarinnar The Cathedral & the Bazaar, líkir
séreignarhugbúnaði við dómkirkju (cathedral). Við smíði slíks mannvirkis eru öll völd
á hendi tiltölulega fámenns hóps sem sér um skipulagningu og hugmyndavinnu og
hefur þar að auki yfirumsjón með framkvæmd verkefnisins. Basarinn (e. bazaar) er
aftur á móti samnefnari fyrir opið samfélag áhugasamra þátttakenda, sem allir hafa
eitthvað fram að færa. Á basarnum er markvisst stuðlað að frjálsu flæði hugmynda og
þar ríkir frelsi til þess að koma eigin hugarsmíð á framfæri. Þessi ólíku kerfi hafa
misskipt vald. Dómkirkjan táknar miðlægt, sterkt og vel skipulagt, stigskipt valdakerfi
á meðan basarinn þrífst á opnum gagnrýnum skoðanaskiptum þar sem raddir allra
hafa vægi þó mismikið sé. Basarinn er samkvæmt kenningum Raymond tákn fyrir
dreift vald (Sigurður Fjalar Jónsson, 2009, bls. 8). Raymond er sannfærður um að
smátt og smátt muni almenningur segja skilið við dómkirkjumódelið og flykkjast á
basarinn (Raymond, 2001, bls. 54). Á sambærilegan hátt byggir þróun og miðlun
opinna námsgagna öðru fremur á opnu módeli basarsins.

Stafrænir frumbyggjar
Einstaklingar fæddir á árunum 1977-1996 munu ráða ríkjum á 21. öldinni í
netheimum (Tapscott og Williams, 2006, bls. 46). Þetta er kynslóðin sem Marc
Prensky, höfundur bókarinnar Digital Game-Based learning kallar „digital natives”
(Prensky, bls. 1). Þessi kynslóð stafrænna frumbyggja er gríðarlega fjölmenn, telur
yfir 2 milljarða manna. Hún hefur þá sérstöðu að vera fyrsta kynslóðin sem elst upp á
því sem við getum kallað stafrænni öld, fyrsta kynslóðin sem þekkir ekki heim án
tölva (Tapscott og Williams, 2006, bls. 46-47). Samkvæmt hugmyndum þeirra Don
Tapscott og Anthony D. Williams, höfunda Wikinomics, erum við smám saman að
færast úr lokuðu vinnuumhverfi sem byggir á stigveldi með fastmótuðum tengslum
manna í millum yfir í dreift, sjálfskipandi, samvinnandi tengslanet þar sem
einstaklingar viða að sér þekkingu og aðföngum bæði innan frá og utan starfstaða
sinna (Tapscott og Williams, 2006, bls. 240). Finna má mikinn samhljóm á milli
kenninga Eric S. Raymond um dómkirkjuna og basarinn og ofangreindra hugmynda
um nútímavætt starfsumhverfi og tengslanet hinnar stafrænu kynslóðar. Þessi
samhljómur bergmálar einnig greinilega í skrifum um opin námsgögn sem snúast um
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aukinn aðgang, frelsi til sköpunar, verkfæri, aðferðir og kannski öðru fremur
samfélagið sem myndast við sköpun þeirra.
Í vestrænum upplýsingasamfélögum nútímans skiptir ekki meginmáli hvar
einstaklingurinn

er

staddur

í

heiminum.

Með

aðstoð

upplýsinga-

og

samskiptatækninnar stendur fátt í vegi fyrir samskiptum og þar með samvinnu. Af
nógu er að taka af fjölbreyttum verkfærum sem mörg hver eru ódýr í rekstri eða
jafnvel gjaldfrjáls að stærstum hluta. Hér má nefna bloggvefi, wikivefi,
myndbandsupptökur af fundum, rauntíma fjarfundi, netsíma og smáskilaboð svo fátt
eitt sé nefnt. Stafrænir frumbyggjar finnast einnig í skólaumhverfinu þrátt fyrir að
umbreytingar í skólastarfi hafi reyndar tekið lengri tíma og skilað minni árangri
heldur en bjartsýnustu menn vonuðust eftir.
Vert er að geta þess að opið þróunarferli líkt og tíðkast við smíði á frjálsum og
opnum hugbúnaði útilokar á engan hátt þátttöku stofnana, fjársterkra fyrirtækja eða
jafnvel skóla. Þetta er reyndin hvað varðar opinn hugbúnað og á jafnframt við um
opin námsgögn. Í því sambandi má t.d. benda á byltingarkennt frumkvæði MIT
háskólans virta í Bandaríkjunum sem fjallað verður betur um síðar.

Opið námsefni
Opinn og frjáls hugbúnaður er augljós fyrirmynd að kenningum um opið námsefni
eins og rakið hefur verið hér að framan. Á meðan afmörkun á því hvað telst
hugbúnaður er nokkuð einfalt verk þá getur verið öllu flóknara að skilgreina opin
námsgögn. Námsgögn geta hæglega talist nánast allt það efni sem nýtist í námi og
kennslu. Samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu á opnum námsgögnum rúmar
hugtakið stök námskeið ásamt námskeiðsefni, heila áfanga, kennslubækur,
myndbandsupptökur, próf, hugbúnað og ýmis önnur verkfæri, verkefni eða tækni sem
er notuð til að styðja við aðgengi að þekkingu (Atkins, Brown og Hammond, 2007,
bls. 4). Allt þetta svo lengi sem viðkomandi efni er gefið út undir frjálsum
höfundarleyfum.
Opnum námsgögnum er auk alls annars ætlað það virðingarfulla hlutverk að
stuðla að sem jöfnustu aðgengi að þekkingu og menntatækifærum fólks um heim
allan. Er þá verið að höfða til kennara, nemenda og allra sjálfmenntaðra einstaklinga
(Atkins, Brown og Hammond, 2007, bls. 5). Þeir hjá Hewlett
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stofnuninni (The

Hewlett Foundation) vilja fjármagna aðgengi að opnum námsgögnum (OER). Hewlett
stofnunin segir að þessi magnaða hugmynd að veraldleg þekking sé í þágu almennings
og að almenn þekking á tækni og veraldarvefnum sé óvenju gott tækifæri fyrir alla til
að deila, nota og endurnýta (Atkins, Brown og Hammond, 2007, bls. 5). Nú þegar er
aðgengilegt gríðarlegt magn af opnum námsgögnum sem nemendur og kennarar geta
nýtt sér í námi og kennslu, en notkun þess er handahófskennd og einkennist fremur af
einstaklingsbundnum stundarþörfum frekar en markvissum áætlunum um hagnýta
nálgun.

Örfá orð um Wikipedia alfræðiritið
Wikipedia er einstakt dæmi um raungervingu hugmynda um frjálst námsefni þrátt
fyrir að vera eyrnamerkt hvorki námi eða kennslu. Wikipedia er stærsta
alfræðiorðabók í heimi, ókeypis og sköpuð alfarið af sjálfboðaliðum þar sem allir eru
ritstjórar að ákveðnu marki. Þegar þetta er ritað hefur Wikipedia að geyma yfir fjórar
milljónir greina á yfir 200 tungumálum. Wikipedia hefur verið mest heimsótti
vefurinn á veraldarvefnum í lengri tíma og sjálfboðaliðarnir sem koma að smíði hans
eru mörg þúsund. „Ímyndið ykkur“ segja höfundar Wikinomics, „heim þar sem hver
einasta

manneskja

á

jörðinni

hefur

ókeypis

aðgang

að

allri

varðveittri

þekkingarsköpun mannkyns frá örófi alda til nútímans“ (Tapscott og Williams, 2006,
bls. 71). Wikipedia er mikilvægt skref í þá átt.
En að sama skapi mæla fæstir kennarar með því að nemendur reiði sig á þetta
risavaxna uppflettirit í skólastarfi, s.s. við heimildaöflun. Í þessu kristallast vel
umræðan um opið efni og gæðamál. Wikipedia þykir ekki nægilega traust heimild þar
sem hún er ekki sannarlega unnin af viðurkenndum sérfræðingum á viðurkenndan
hátt. Wikipedia er basar, ekki dómkirkja.
Stærsti veikleiki Wikipedia er hversu óvarin hún er gagnvart annað hvort
óvandaðri efnissmíði eða vísvitandi spellivirkjum. Fjöldi dæma eru til um hvort
tveggja. Hver sem er getur staðhæft að hann sé sérfræðingar á hvaða vettvangi sem er
og tekið það upp hjá sjálfum sér að skrá þekkingu sína á Wikipedia (Tapscott og
Williams, 2006, bls. 74).
Wikipedia er engu að síður mjög mikilvægur vegpóstur á vegferð opinna
námsgagna því ein og sér sannar tilvist hennar á svo áþreifanlegan hátt hvað frelsi til

13

athafna og samvinnu getur áorkað. Það er hægt að setja allar hugsanlegar skorður við
notkun Wikipedia í skólastarfi en það er ekki hægt að afneita tilvist hennar.
Atvinnuvegirnir eru í óða önn að átta sig á því að opinn hugbúnaður er
vaxandi afl sem þarf að taka tillit til (Tapscott og Williams, 2006, bls. 77). Vissulega
hafa margir áhyggur af því eins og gefur að skilja að opna svo algjörlega fyrir aðgengi
að eigin höfundarverkum. Það gengur allt að því gegn almennri skynsemi svo ekki sé
minnst á viðskiptahagsmuni að gefa frá sér réttinn að eigin verkum. Framsýnir
viðskiptafrömuðir hafa engu að síður séð tækifæri þar sem aðrir sjá lítið annað en
hindranir. Ágætt dæmi um slíkt er uppgangur Red Hat fyrirtækisins sem stofnað var
árið 1993 í kringum samnefnda Linuxdreifingu. Red Hat er stórfyrirtæki í dag þrátt
fyrir að hver sem er geti sótt fjöldann allan af Linux útgáfum og nýtt á hvaða hátt sem
er endurgjaldslaust (Moody, 2001,bls. 97). Spurningin er bara hvort menntakerfið búi
yfir viðlíka framsækni.

Gagnasöfn- gagnahirslur
Hann er vandfundinn í dag sá kennari sem ekki nýtir sér veraldarvefinn að einhverju
marki við starf sitt, á einhvern hátt til upplýsingaöflunar, miðlunar eða við kennslu í
kennslustofunni. Enda leggur Aðalnámskrá grunnskóla þær skyldur á herðar
kennurum að þeir geri upplýsingatæknina að sjálfsögðu hjálpartæki í öllum greinum.
Þar segir m.a.: „Áhersla er lögð á að notkun upplýsingatækni sé sjálfsagt hjálpartæki í
öllum námsgreinum. Í sérhverri námsgrein verður að nýta þau tækifæri sem
upplýsingatæknin gefur til að ná markmiðum greinarinnar“ (Aðalnámskrá grunnskóla,
2006, bls. 10).
Aðgengi kennara að tölvum og veraldarvefnum í dag er mikið og skjávarpar
eru mjög svo algengur tækjabúnaður í íslenskum skólastofum. Tölvufærni hér á landi
er jafnframt góð og aðgengi að veraldarvefnum almennt. Sem dæmi má nefna að tölvu
og netnotkun einstaklinga hér á Íslandi hefur hækkað úr 79% frá árinu 2002 í 93%
árið 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.). Taflan hér fyrir neðan sýnir þá norðurlandabúa sem
nota netið að staðaldri árið 2009 og þá sjáum við að Ísland trjónir á toppnum hvað
netnotkun varðar:
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Norðurlandabúar sem nota netið
að staðaldri *2009
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*Með notkun að staðaldri er átt við að viðkomandi hafi notað netið að jafnaði
a.m.k. einu sinni í viku. Viðmiðunartímabil: síðustu þrír mánuðir fyrir
könnun (Hagstofa Íslands, e.d.).
Kennarar hafa marga staði að sækja á veraldarvefnum þegar leitað er eftir efni sem
hentar í kennslu. Google eða aðrar leitarvélar er eðlilegur og vafalítið vinsæll
upphafsstaður en auk almennrar leitar má sækja efni í fjölmargar gagnahirslur eða
þjónustur. Hér verða fáeinar taldar upp:


Flickr (www.flickr.com) gefur hverjum sem er kost á því að hýsa hverskyns
myndrænt efni, þ.e. ljósmyndir, teikningar eða stutt myndskeið. Flickr er
gríðarlega vinsæl þjónusta og hefur að geyma myndefni hvaðanæva úr
heiminum. Flickr er ágætt dæmi um gagnahirslu sem getur komið að góðum
notum í námi og kennslu sérstaklega þar sem hægt er að afmarka leit á vefnum
við opið efni.



Youtube (www.youtube.com) er hýsingarvefur með samfélagsívafi ekki ólíkur
Flickr nema hvað þar eru einungis hýst myndskeið. YouTube er önnur stærsta
leitarvélin á veraldarvefnum og einn vinsælasti vefur í heimi. Leiða má að því
getur að notkun á YouTube sé töluverð í skólum hér á landi en líklegast ekki á
þann hátt sem kennarar helst vilja. YouTube er engu að síður mikilvæg
uppspretta fjölbreytts fróðleiks sem kjörið er að nýta í skólastarfi.



Project Gutenberg (www.gutenberg.org) er stafrænt gagnasafn sem byggist á
því að gera opin gögn aðgengileg almenningi í einföldu formi. Stærsta
verkefnið á vegum Project Gutenberg eru svokallaðar rafbækur sem eru í raun

15

einfaldar textaskrár sem hafa að geyma hvað eina sem er ekki háð
hugverkaréttindum. Það var stofnað árið 1971 af Michael Hart. Meðal efnis
sem má sækja án endurgjalds hjá Project Gutenberg eru verk Shakespeare og
þýddar glósur Leonardo Da Vinci.


Jamendo (www.jamendo.com) er tónlistarvefur sem býður uppá stærsta safn
tónlistar á veraldarvefnum og er opinn og ókeypis ef efni þaðan er ekki notað í
ágóðaskyni. Það er afar auðvelt fyrir listamenn að birta, deila og koma á
framfæri tónlist sinni á Jamendo og sambærilegum vefjum.

Ofangreindar þjónustur eru allar hinir ágætustu áfangastaðir fyrir nemendur og
kennara sem vilja nýta opið efni í námi eða kennslu. Þær eru hins vegar ekki
sérstaklega hannaðar til slíks brúks og stór og jafnvel stærstur hluti efnis sem þar má
finna á takmarkað erindi í skólastofuna.
Merlot (www.merlot.org) er ágætt dæmi um netsamfélag og gagnagrunn um
námsefni. Hver sem áhuga hefur getur skráð sig fyrir aðgangi og átt samskipti við
aðra meðlimi, leitað eftir námsgögnum eða skráð eigin námsgögn eða annarra. Merlot
byggir á hugmyndinni um námseiningar (e. learning objects), en námseining er
afmarkað efni sem nýta má í kennslu, s.s. ljósmynd, texti, vefur eða hljóðskrá.
Námseining getur verið skilgreind með þar til gerðum stöðlum sem byggja á fyrirfram
mótuðum lýsigögnum, s.s. LOM (learning object metadata) eða ekki. Hugtakið kom
fyrst fram í þessari merkingu árið 1994 (Organisation for economic co-operation and
development, 2007, bls. 30) og má lýsa notkun þess með því að vísa í Lego kubbana
sívinsælu, þ.e. námseiningum er raðað saman til að mynda stærri heild. Hugmyndin er
sú að með því að skrá lýsigögn með námseiningum verði einfaldara að finna og flokka
námseiningarnar og þar með auðveldara fyrir kennara að sækja og nýta í kennslu.
Lýsigögn geta einnig komið að notum þegar námseiningar eru fluttar inn í stafræn
námsumhverfi, s.s. námsstjórnunarkerfi. Þrátt fyrir miklar tilraunir hefur illa tekist að
vekja áhuga kennara á stöðluðum námseiningum og má í því sambandi benda á
Menntagátt sem betur verður fjallað um síðar. Ekki er nauðsynlegt að skrá ítarleg
lýsigögn þegar námseiningar eru skráðar í Merlot. Helstu upplýsingar eru þó skráðar
til að auðvelda leit og notkun.
Merlot er langt frá því að vera eini opni safnvefurinn sem sérstaklega er
sniðinn að námi og kennslu. Maricopa Center for Learning and Instruction
(http://mcli.maricopa.edu/) er annar sambærilegur vefur og svo má benda á Careo
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(www.careo.org), Curriki (www.curriki.org) og Connexions (www.cnx.org) svo
fáeinir séu nefndir.
Til fróðleiks má geta þess að samkvæmt tillögum verkefnishóps um mótun
stefnu í fjarkennslumálum við sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands
var stefnt að „þróun gagnabanka með kennsluefni t.d. með fyrirlestrum (hlaðvarp,
hljóð/mynd), hvers kyns námseiningum (learning objects) eða myndskeiðum með
örkennslu sem hafa nýst á ólíkum fræðasviðum þar sem sýnikennsla er mikilvæg (t.d.
myndlist og eðlisfræði)“ (Guðrún Geirsdóttir, Harpa Pálmadóttir, Rögnvaldur
Ólafsson, Sólveig Jakobsdóttir, Þorvaldur Pálmason, Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls.
7)

Opencourceware (OCW) - opið námsefni
Merlot og Curriki eru tvö góð dæmi um netsamfélög fyrir skólasamfélagið sem snúast
fyrst og fremst um tiltölulega smáar, afmarkaðar námseiningar s.s. ljósmyndir,
hljóðskrár, kennsluleiðbeiningar, textaskrár og gagnvirk próf ofl. Greiður aðgangur
kennara að slíkum söfnum ætti að gera þeim kleift að sækja sér námsefni um nánast
hvaða viðfangsefni sem er og setja saman þannig að það myndi stærri samhangandi
einingar, áfanga eða námskeið.
En svo við snúum okkur að stærri námseiningum þá er MIT frumkvöðull
þegar kemur að því að opna fyrir heilu fyrirlestrana og námskeiðin á netinu. MIT er
einkarekinn háskóli í Cambridge, Massachusetts og einn virtasti skóli heims. MIT
Opencourseware (OCW) hjá MIT háskólanum er netlæg útgáfa og býður uppá
ókeypis námsefni sem inniheldur nánast allar námsgreinar sem kenndar eru hjá MIT.
Ekki eru gefnar út neinar háskólagráður eða skírteini og ekki þarf heldur að skrá sig
sérstaklega á námskeið því hægt er að taka þátt hvenær sem er, hver einstaklingur á
sínum hraða og á sinn hátt. (MIT Open cource Ware, e.d.).
OCW var opnað fyrir almenning í byrjun apríl árið 2001. Viðburðurinn vakti
heimsathygli og rötuðu fréttir af framtakinu t.d. á forsíðu New York Times.
Fréttastofan fékk yfir 800 tölvupósta hvaðanæva úr heiminum þar sem MIT fékk
hamingjuóskir og þeim þakkað fyrir hugsjón sína og göfuglyndi ( Abelson, 2008, bls.
170).
Í kjölfar MIT fetuðu svo fjölmargir aðrir virtir háskólar og gerðu efni sitt að
hluta til opið og aðgengilegt á netinu. Hér ber helst að nefna skóla eins og Berkeley
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(http://webcast.berkeley.edu/),

Notre

Dame

(http://ocw.nd.edu/),

Yale

(http://oyc.yale.edu/) og Tuft (http://ocw.tufts.edu/). Á vefnum Academic Earth
(http://academicearth.org/) má fá aðgang að vönduðum fyrirlestrum frá leiðandi
háskólum vestanhafs. Það verður vart metið til fjár allt það efni sem háskólar um heim
allan hafa gert aðgengilegt endurgjaldslaust á veraldarvefnum og sú staðreynd að það
er til staðar er góður vitnisburður um þann magnaða drifkraft sem einkennir opin
námsgögn um þessar mundir. Samkvæmt OECD (Organisation for economic cooperation and development) voru í janúar 2007 yfir 3000 námskeið opin og
aðgengileg á Netinu frá yfir 300 háskólum víðsvegar um heiminn (Organisation for
economic co-operation and development, 2007, bls.10 ).
Það er vert að benda á í þessu sambandi að fram til þessa hefur frumkvæðið að
útgáfu opins efnis helst verið í höndum einkaaðila sem sótt hafa styrki til fjársterkra
aðila eða stofnana. Opinberir aðilar eru samt sem áður í óða önn að vakna til
meðvitundar um mikilvægi opinna námsgagna. Kannski er þetta bara spurning um
hversu langt hið opinbera getur gengið?

Menntagátt
Um Menntagátt segir í verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins um rafræna menntun
2001-2003:
„Menntagátt (www.menntagatt.is) er vefur á Netinu sem mun byggjast á
gagnagrunni með skráðu menntaefni og leit sem verður skilgreind eftir þörf
notanda. Þar geta kennarar og nemendur nálgast efni sem tengist markmiðum
námskráa, kennsluleiðbeiningar, myndir, gagnvirk próf og fleira. Jafnframt mun
menntagáttin veita upplýsingar um aðra gagnagrunna, innlenda og erlenda, sem
búa yfir efni sem hæfa leitarskilyrðum“ (Menntamálaráðuneytið, 2001, bls.12).
Menntagátt er stærsta skref sem tekið hefur verið hér á landi í þá átt að stofna
miðlæga, opinbera upplýsingalind um nám og menntatengt efni þar með talið
námsefni. Vefurinn menntagatt.is var opnaður þann 28. febrúar 2003 af þáverandi
menntamálaráðherra

Tómasi

Inga

Olrich.

Það

var

gert

á

ráðstefnu

um

upplýsingatækni í skólastarfi, UT2003, sem haldin var í Verkmenntaskólanum á
Akureyri (Menntamálaráðuneytið, 2002). Kjarni vefsins var stór námsefnisgrunnur
þar sem kennarar eða aðrir gátu skráð efni með lýsigögnum. Efni sem skráð er á
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Menntagátt getur verið aðgengilegt samkvæmt opnum leyfum eða ekki. Óhætt er að
segja að vefurinn hafi aldrei náð almennilegu flugi. Skráning efnis var seinvirk þar
sem skrá þurfti svo viðamiklar upplýsingar með hverri færslu. Ekki er lengur hægt að
skrá efni á Menntagátt og birtast villuboð þegar það er reynt. Leitin er þar að auki
hægvirk eins og einfalt er að sannreyna með því að heimsækja vefinn. Árið 2008 rann
út samningur menntamálaráðuneytisins við hugbúnaðarfyrirtækið HugAx sem var
ábyrgt fyrir smíði og rekstri Menntagáttar og var hann ekki endurnýjaður. Hafþór
Pálsson (munnleg heimild, 4.apríl 2010). Segja má að síðan hafi Menntagátt legið í
nokkurskonar dvala þar sem fréttir, tilkynningar eða námsefnisgrunnur er ekki
uppfærður.
Hvað verður um Menntagátt í framtíðinni er erfitt að segja. Örlög þessa
forvitnilega framtaks hlýtur að teljast töluverð vonbrigði og kannski dregur sagan úr
fólki máttinn þegar til umfjöllunar kemur að stofna til nýrrar gáttar að opnum
námssöfnum. Hver veit?

Cape Town yfirlýsingin
Þann 14. september árið 2007 kom saman til fundar í Höfðborg í suður Afríku hópur
áhugafólks um opið nám. Fundurinn var haldinn að frumkvæði Open Society Institute
(OSI) og Shuttleworth stofnananna. Yfirlýst markmið hans var að leita leiða til að
dýpka og hraða störfum þeirra með auknu samstarfi (The Cape Town open education
decleration, e.d.). Niðurstaða fundarins var yfirlýsing, undirrituð af öllum viðstöddum.
Hin svokallaða Cape Town yfirlýsing um opið nám. Yfirlýsingin hefst á eftirfarandi
orðum:
„Við erum á barmi alþjóðlegrar byltingar í námi og kennslu. Skólafólk um
heim allan er í sameiningu að setja saman gríðarstórt safn námsgagna sem er
öllum opið og aðgengilegt endurgjaldslaust á veraldarvefnum. Þessir kennarar
eru að skapa heim þar sem hver og einn einstaklingur hefur aðgang að og getur
lagt sitt af mörkum í heildarsafn mannlegrar þekkingar. Þeir eru einnig að sá
fræjum nýrrar kennslufræði þar sem kennarar og nemendur skapa, móta

og

þróa þekkingu í sameiningu um leið og þeir dýpka skilning sinn og efla
getu“ (The Cape Town open education decleration, e.d.).
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Í yfirlýsingunni er hvatt til þess að öll kennslugögn kostuð af hinu opinbera verði
gefin út samkvæmt skilgreiningu um opin kennslugögn. Yfir 1600 einstaklingar og
160 fyrirtæki hafa þegar skrifað undir yfirlýsinguna.
Það eru vafalítið fjölmargar hindranir sem þarf að yfirstíga áður en þessi
háleita hugsjón verður að veruleika. Flestir kennarar gera sér ekki grein fyrir
sístækkandi safni opinna námsgagna. Opinberir aðilar og sérfræðingar á
menntafræðistofnunum eru annaðhvort ómeðvituð eða ósannfærð um ávinning opinna
námsgagna. En það er hægt að yfirstíga þessar hindranir með því að vinna saman (The
Cape Town open education decleration, e.d).
Í Cape Town yfirlýsingunni má finna þrjár stefnumótanir. Helstu þættir þeirra eru sem
hér segir:
1. „Nemendur og kennarar eru hvattir til að taka virkan þátt í hinni sívaxandi
hreyfingu um opin námsgögn. Þátttaka felur í sér sköpun, aðlögun og notkun á
opnum námsgögnum samfara því að kennarar taka upp kennsluhætti sem
einkennast af samstarfi, uppgötvunarnámi og þekkingarsköpun. Notkun á
opnum námsgögnum á að vera sjálfsögð og njóta stuðnings“( The Cape Town
open education decleration, e.d.).
2. „Leitað er til allra kennara, höfunda, útgefanda og stofnana að gefa verk sín út
samkvæmt opnum höfundarskilmálum sem stuðla að endurbótum, þýðingum
og sameiginlegri notkun. Efni skal gefið út á sniði sem auðveldar bæði notkun
og hvers kyns vinnslu á ólíkum tæknivettvangi. Efni skal eins og mögulegt er
vera aðgengilegt fólki með fötlun og öllum sem enn hafa ekki aðgang að
netinu“ (The Cape Town open education decleration, e.d.).
3. „Stjórnvöld, skólaráð, framhaldsskólar og háskólar eiga að setja opið nám í
hæsta forgang. Viðurkenning og gildistaka á opnum námsgögnum ætti að hafa
forgangsrétt. Námsefnisgerð sem fjármögnuð er af opinberu fé ætti helst að
einskorðast við opin námsgögn“ (The Cape Town open education decleration,
e.d.).
Cape Town yfirlýsingin er eins og sjá má frekar róttæk en alveg ljóst að markmiðin
sem slík eru metnaðarfull og það ber að virða. Ef þessi markmið eiga að nást þá vakna
ákveðnar spurningar. Þeir kennarar sem vilja taka þátt og gefa út sitt eigið efni og hafa
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það opið, hvert eiga þeir að leita? Hvar á að hýsa efnið? Hvers konar skráarsnið á að
notast við til þess að það verði sem aðgengilegast? Hvers konar miðil? Hver á að
ritstýra efninu og hafa eftirlit með gæðum? Það eru margar spurningar sem vakna en
með þessari yfirlýsingu þá er verið að stíga fyrsta skrefið í átt til framfara í tengslum
við opin námsgögn. Wikipedia þróaðist ekki á einum degi og ljóst er að hið sama
gildir um þróunina á opnum námsgögnum.
Cape Town yfirlýsinguna má líka skilja sem ákall til bæði kennara og
stjórnvalda að taka saman höndum og vinna að vegferð opinna námsgagna í nútíma
skólaumhverfi.

Um höfundarleyfi
Í upplýsingasamfélagi nútímans eru skilin á milli neytanda og framleiðanda ekki
lengur hrein og klár. Það er ekki lengur augljós gjá á milli fyrirtækisins eða
einstaklingsins sem framleiðir efni og þess sem notar það sem áheyrandi eða
áhorfandi. Öll heimasmíðuðu myndskeiðin á YouTube eru ágætt dæmi um þetta.
Hugbúnaðargerð byggir í vaxandi mæli á því að nota forritsbúta eða einingar sem
aðrir hafa gert og stílfæra, endursemja og dreifa því áfram. Forritarar standa yfirleitt á
herðum fyrirrennara sinna. Hugmyndin um opin námsgögn byggir á sama grunni eins
og fram hefur komið. Í staðinn fyrir forritskóða höfum við námseiningar sem kennarar
geta breytt og bætt og raðað saman að vild. Kostnaðurinn við framleiðslu og dreifingu
stafræns efnis hefur þar að auki minnkað svo, að í dag er það á valdi hvaða meðaljóns
að dreifa eigin efni á rafrænan hátt um alla heimsbyggðina með litlum tilkostnaði.
Vönduð verkfæri til efnisvinnslu, s.s. ritvinnsluforrit, umbrotsforrit eða forrit til hljóð
eða myndvinnslu eru ekki lengur aðeins í höndum útlærðra sérfræðinga heldur alls
almennings (Sigurður Fjalar Jónsson, 2007, bls. 6). Allir geta skapað.
Það er algjör grundvallarkrafa að sá sem vill byggja á verkum annarra hafi til
þess skýra heimild frá höfundi. Hver sá sem býr til hugverk getur tiltekið hvort og
hvernig hann vill leyfa öðrum að nota það. Hér kemur ýmislegt til greina. Hafa
notendur leyfi til þess að breyta verkinu og nota það áfram í eigin verkum? Má dreifa
verkinu áfram og rukka fyrir það? Má dreifa verkinu áfram án þess að taka fyrir það
gjald? Á Íslandi eru þau höfundaréttarlög í gildi á listaverkum og bókmenntaverkum
að það þurfa að líða 70 ár frá láti höfundar til þess að fá að nota efni hans, sem þýðir
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að árið 2010 verður höfundur að hafa látist fyrir 1940 til þess að heimilt sé að nota
efni hans á netinu án þess að þurfa til þess sérstakt leyfi (Salvör Gissurardóttir, 2009).
Opin hugverkaleyfi
Creative Commons var stofnað árið 2001 og er fyrirtæki sem ekki er rekið í
hagnaðarskyni. Creative Commons hefur það að markmiði að auðvelda fólki að deila
og byggja á verkum annarra og hefur í því skyni smíðað sérstök höfundarleyfi til þess
að merkja skapandi vinnu með því frelsi sem höfundurinn ákvarðar. Á þann hátt geta
aðrir miðlað/samnýtt, breytt, notað efnið á löglegan hátt (Creative commons, e.d.).
Leyfin frá Creative Commons eru ekki ætluð fyrir hugbúnað heldur fyrir
annarskonar skapandi vinnu: vefsíður, fræðimennsku, tónlist, myndir, ljósmyndir,
bókmenntir, kennslugögn o.s.frv. Markmiðið er að gera fólki kleift að finna t.d.
ljósmyndir sem heimilt er að nota endurgjaldslaust svo lengi sem höfundar er getið,
eða tónlist sem má afrita, dreifa, eða sýsla með án nokkurra hindrana. Samkvæmt
vefsíðunni Google (www.google.is) mátti finna í júní 2006 um 140 milljón vefsíður
sem tengdust CC leyfum. Einnig mátti finna yfir 25 milljónir ljósmynda á Flickr með
CC leyfum í desember 2006 (Atkins, Brown og Hammond, 2007, bls. 14).
Creative Commons leyfin er fjögur að tölu en þeim má blanda saman á sex
ólíka vegu. Grunnleyfin eru eftirfarandi:

(Salvör Gissurardóttir, 2009).
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Opin

námsgögn

grundvallast

ekki

síst

á

opnum

höfundarleyfum.

Höfundarleyfin tryggja frelsi notenda en um leið koma þau í veg fyrir misnotkun, þ.e.
að opin verk verði tekin ófrjálsri hendi og gefin út samkvæmt lokuðum leyfum.
Creative Commons eru ein tegund af slíkum leyfum en fjölmörg önnur leyfi eru til.
Þess má geta að ccLearn nefnist deild innan Creative Commons sem var sett á
laggirnar árið 2007 með það að markmiði að styðja við opið nám (e. open education)
og opin námsgögn. Deildinni var m.a. ætlað það verkefni að draga úr tækni- og
samskipta hindrunum þegar kemur að endurnýtingu á námsefni (Creative commons,
e.d.).

Hvers vegna að gefa verk sín frá sér?
Í skýrslu frá árinu 2007 sem OECD birti og ber nafnið Giving Knowledge for Free, er
ein meginspurningin: „Hvers vegna? Hvers vegna ætti einhver að gefa sitt eigið
höfundarverk? Hvað er eiginlega hægt að græða á slíku framferði“? (Organisation for
economic co-operation and development, 2007, bls. 58).
Sá gríðarlegi fjöldi verka sem er aðgengileg á netinu undir opnum
leyfisskilmálum gefur til kynna að stór hópur fólks er tilbúinn til þess að afsala sér
algjörri stjórn á eigin höfundarverkum. Ástæðurnar eru vafalítið margar og ólíkar.
Sumir hafa þá hugsjón að frjáls miðlun gagna og upplýsinga muni tryggja opnara og
betra samfélag sem byggir á samvinnu frekar en endalausri samkeppni. Sumir hafa
einfaldlega meiri trú á opna basarnum heldur en lokuðu dómkirkjunni og telja að
samvinna t.d. við námsefnisgerð muni leiða af sér vandaðra efni. Ótal einstaklingar sjá
það einnig sem gullið tækifæri til að koma sjálfum sér á framfæri að birta efni eftir sig
á netinu á opnum vef. Það er sannarlega fróðlegt viðfangsefni að rannsaka betur
ástæður þess að fólk velur verkum sínum opin leyfi en það verður ekki gert hér.

Opin námsgögn á Íslandi
Það bendir margt til þess að kennarar á Íslandi séu ekki mjög upplýstir um opið
námsefni, en ekki hefur verið gerð nein rannsókn á þeim efnum.
Til þess að kennarar geti brugðist við þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra
um símenntun og þróun í starfi þá er stöðug leit að nýrri þekkingu grundvallaratriði.
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Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir hvað kemur þeim best til þess að þeir geti orðið
fullgildir þátttakendur í nútíma samfélagi (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og
Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls. 6).
Lögum samkvæmt eiga nemendur á grunnskólaaldri að fá námsgögn til afnota
sér að kostnaðarlausu í þeim námsgreinum sem aðalnámskrá kveður á um. Í raun er
óheimilt að krefja nemendur í skyldunámi um greiðslu fyrir kennslu eða námsgögn
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls.16). Um námsgögn segir einnig í aðalnámskrá:
„Námsgögn, sem sérstaklega eru gerð eða valin til notkunar í grunnskólum,
verða að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi, efni þeirra skýrt
og skipulega fram sett og taka mið af því sem ætla má að nemendur hafi áður
tileinkað sér. Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og vönduð, auka þekkingu
nemenda, dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og umheiminum, þjálfa þá í
margvíslegum vinnubrögðum og stuðla að því að þeir móti sér heilbrigð og
holl lífsviðhorf. Námsgögn, sem nýta upplýsingatækni, gera hvorttveggja í
senn að miðla þekkingu og þjálfa nemendur í vinnubrögðum sem nýtast þeim í
lífi og starfi“(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 16).
Þar að auki er sérstaklega tekið fram að við gerð og val á námsgögnum skuli „taka
mið af jafnrétti og mismuna ekki einstaklingum eða hópum vegna kynferðis,
kynhneigður, búsetu, uppruna, litarháttar, fötlunar, trúarbragða eða félagslegrar stöðu“
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls.16).
Í dag stöndum við í þeim sporum að við erum bundin við dómkirkjuna en
höfum engan alvöru basar. Það er enginn miðlægur vettvangur til staðar fyrir kennara
eða aðra sem áhuga hafa á að leita á markvissan hátt eftir opnu náms og kennsluefni.
Google eða aðrar hefðbundnar leitarvélar eru líklegast mest notaða verkfærið til að
leita eftir íslenskum opnum námsgögnum. En basarinn er annað og meira en leitarvél.
Basarinn er samfélag. Basarinn er samkoma þar sem fólk hittist og skiptist á verkum
og skoðunum.
Það

eru

a.m.k.

þrír

virkir

námsvefir

hér

á

landi.

Skólavefurinn

(www.skolavefurinn.is) er stærsti náms – og fræðsluvefur landsins þar sem kaupa þarf
aðgang að efni. Námsgagnastofnun (www.nams.is) er ríkisrekin útgáfa, en á vef
stofnunarinnar er hægt að fá aðgang að ókeypis en ekki opnu efni. Rasmus.is
(www.rasmus.is) er kennsluvefur í stærðfræði og er hann áskriftarvefur. Rasmus.is og
Skólavefurinn eru fyrirtæki í einkaeigu en þau hafa fengið úthlutað styrkjum frá hinu
opinbera, s.s. þróunarsjóði námsgagna. Rasmus.is fékk úthlutað styrk árið 2008
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(Menntamálaráðuneytið, 2008) og Skólavefurinn fékk úthlutað styrkjum árin 2008 og
2009 ( Menntamálaráðuneytið, 2009). Námsvefir þessir eru reknir í anda
dómkirkjunnar og auðvitað er ekkert út á það að setja. Það vantar hinsvegar líflegan
basar þar sem nemendur og kennarar hafa athvarf til þess að miðla efni og skoðunum
og hafa hvers kyns samskipti sín á milli á opinn og frjálsan hátt. Mikilvægi slíks
vettvangs felst að sjálfsögðu í auknu aðgengi fólks að opnu námsefni og fjölbreyttara
samstarfi skólafólks.

Stefnumótun stjórnvalda
Í skýrslu ríkisstjórnar um Netríkið Ísland er að finna stefnu ríkisstjórnar Íslands um
upplýsingasamfélagið frá 2008-2012. Þar segir m.a. að í hinum ýmsu þáttum
upplýsingatækninnar þá sé Ísland framarlega í heiminum og ber þá helst að nefna:
tölvunotkun, tölvueign, netnotkun og notkun þeirrar þjónustu sem í boði er á netinu.
En Ísland hefur dregist aftur úr samanburðarríkjunum því talsvert hefur skort á
framboð af hálfu opinberra aðila að slíkri þjónustu. Framtíðarsýnin er sú að
Íslendingar verði fremstir þjóða í rafrænni þjónustu og nýtingu upplýsingatækni
(Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 2).
Hvað menntun varðar þá á netborgarinn að geta stundað fjölbreytt nám þegar
honum hentar og þar sem honum hentar. Jafnframt að upplýsingatækni verði notuð í
auknu mæli við nám og kennslu og fjölbreytni upplýsingatæknimenntunar verði aukin
(Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 12).
Stefnumótun varðandi notkun á opnum námsgögnum er vandfundin. En
eftirfarandi er stefna stjórnvalda um frjálsan og opinn hugbúnað og má vafalítið
heimfæra fjölmargt sem þarna stendur uppá opin námsgögn:
1. „Gæta skal þess

að

gefa

frjálsum

hugbúnaði

sömu

tækifæri

og

séreignarhugbúnaði þegar tekin er ákvörðun um kaup á nýjum búnaði og ávallt
skal leitast við að gera sem hagstæðust innkaup“ (Forsætisráðuneytið, 2007,
bls. 3)
2. „Leitast verði við að velja hugbúnað sem byggist á opnum stöðlum, hvort sem
um staðlaðan búnað er að ræða eða sérsmíðaðan. Opnir staðlar eru yfirleitt
ráðandi í frjálsum hugbúnaði“ (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 3)
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3. „Stefnt verði að því að opinberir aðilar verði ekki of háðir einstökum
hugbúnaðarframleiðendum og þjónustuaðilum. Notkun frjáls hugbúnaðar er
liður í því“ (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 3)
4. „Stefnt skal að því að hugbúnaður sem smíðaður er og fjármagnaður af
opinberum aðilum, m.a. í rannsóknar- og þróunarverkefnum, verði
endurnýtanlegur. Liður í því er að hugbúnaðurinn sé frjáls. Í upphafi slíkra
verkefna

skal

gera

áætlun

um

endurnýtingu

hugbúnaðarins“

(Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 3)
5. „Stuðlað verið að því að nemendur í menntastofnunum landsins fái tækifæri til
að kynnast og nota frjálsan hugbúnað til jafns við séreignarhugbúnað“
(Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 3)
Setja þarf saman sambærilega stefnu sem snýr að opnum námsgögnum og kynna hana
vel fyrir skólafólki. Það þarf ekki síður að gefa opnum námsgögnum tækifæri í
skólakerfinu en hugbúnaði. Slík stefna gæti t.d. innihaldið ákvæði þess eðlis að þegar
einstaklingar eða fyrirtæki þiggur opinbera styrki til þróunar eða útgáfu á námsefni þá
skuli það í heild sinni eða að stórum hluta vera gefið út samkvæmt opnum leyfum.
Orð eru til alls fyrst.
Umfang opins og frjáls hugbúnaðar er gríðarlegt og það er ekkert sem bendir
til þess að það muni hægjast á útbreiðslu og vexti í nánustu framtíð. (Sigurður Fjalar
Jónsson, 2009, bls. 3). Hið sama má segja um opin námsgögn og það er ákaflega
mikilvægt að íslenskt skólasamfélag láti þessa þróun ekki fram hjá sér fara.
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Lokaorð
Aðgengi að opnu námsefni fyrir kennara þýðir frelsi. Möguleikarnir til að
endurbæta og þróa sitt eigið efni eru óteljandi. Þetta er tækifæri til þess að gefa
metnaðarfullum kennurum meiri möguleika á að koma sínu námsefni á framfæri.
Tengslanet kennara stækkar og verður víðsýnna. Kennarar geta markvisst notið góðs
af þekkingu annarra kennara og jafnframt hjálpað þeim að auka þekkingu sína á
ákveðnu efni. Þau áhrif sem opin námsgögn hér á Íslandi munu hafa er jafnframt
aukið vægi upplýsingatækninnar í námi og kennslu. Opin námsgögn eru aldeilis
frábær vettvangur sem ætti hiklaust að kanna.
Ég tel að opin námsgögn eiga fullt erindi inn í íslenskt skólaumhverfi og til þess að
það geti gerst þurfa stjórnvöld, að mínu mati, að koma með skýra stefnu og
framtíðarsýn sem styður við opin námsgögn.
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