
Ágrip  
Í þessari greinargerð er fjallað um gerð námsvefs fyrir grunnskólanemendur á miðstigi. 

Vefurinn hentar fyrir flest alla en eins og áður segir voru grunnskólanemendur hafðir að 

leiðarljósi við gerð hans. Höfundar sáu alfarið um gerð vefsins og aðalmarkmiðið með 

vefnum er að skapa skemmtilegt og fróðlegt umhverfi fyrir nemendur. Höfundar vilja vekja 

áhuga grunnskólanemenda á viðfangsefnum námsvefsins með því að nota tæknina. Við gerð 

vefsíðunnar var reynt að vinna vel og vandlega úr heimildum um viðfangsefnin og voru viðtöl 

tekin við starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og Hellisheiðarvirkjunar. Þá var gerð könnun um 

vitneskju nemenda á viðfangsefnum námsvefsins og verður nánar gert grein fyrir henni. 

Vefsíðan sjálf er lokaverkefnið. Greinargerðin greinir frá verkefninu í heild, markmiðum, 

rökstuðningi og framvindu. Vefsíðan og greinargerðin mynda tíu eininga lokaverkefni sem 

lagt er fram til fullnaðar B.Ed. –gráðu við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið.  

  



Formáli 
Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar við höfðum setið námskeiðið Jörðin og 

himingeimurinn sem kenndur er við Háskóla Íslands. Á því námskeiði fórum við í nokkrar 

vettvangsferðir, meðal annars í Hellisheiðarvirkjun. Hellisheiðarvirkjun er stórmerkilegur 

staður og vinnslan þar er þeim mun merkilegri. Okkur fannst þetta umhverfi hafa uppá mikið 

að bjóða fyrir grunnskólanemdur, bæði til fróðleiks og skemmtunar. Upphaflega ætluðum við 

að skrifa ritgerð um Hellisheiðarvirkjun en þegar leið á tímann fannst okkur áhugavert að búa 

til umhverfi fyrir nemendur þar sem þeir geta fræðst um orku, rafmagn, vatn og virkjun á 

skemmtilegan og nýstárlegan hátt, það er að segja á veraldarvefnum. Í kjölfarið gerðum við 

könnun sem kom okkur skemmtilega á óvart en styrkti þó enn betur okkar mat á þörfina að 

búa til áhugaverða og aðgengilega vefsíðu um viðfangsefni fræðsluvefsins.  

Að lokum viljum við þakka þeim aðilum sem hafa stutt okkur við gerð þessa verkefnis. Fyrst 

ber að nefna Eggert Lárusson leiðsagnakennara fyrir góða leiðsögn, ábendingar og yfirlestur. 

Helgi Pétursson vefstjóri almennatengsla hjá Orkuveitu Reykjavíkur fyrir góðar móttökur og 

góðfúslegt leyfi að aðgengi heimilda Orkuveitu Reykjavíkur. Karin Elisabeth Paalson 

almannatengil Orkuveitu Reykjavíkur í Hellisheiðarvirkjun.  
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1. Lýsing á verkefninu 
Lokaverkefnið felur í sér fræðslu í formi vefsíðu sem ætlað er að búa yfir fróðlegu og 

skemmtilegu umhverfi fyrir grunnskólanemendur. Vefsíðan er aðgengileg öllum en við gerð 

síðunnar voru grunnskólanemendur á miðstigi hafðir að leiðarljósi. Leitast var við að hafa 

námsefnið á tiltölulega einföldu máli til að gera viðfangsefnið áhugavert. Viðfangsefnið getur 

verið torskilið á köflum, mjög þungt og erfitt þrátt fyrir að það sé mikilvægur þáttur í lífi allra 

og skilningur á því nauðsynlegur.  

Við kusum að nota veraldarvefinn til þess að miðla viðfangsefninu og töldum við rétt að nýta 

þá tækni sem í boði er. Við erum vissar um að bæði nemendur og kennarar notist meira við 

vefsíðuna heldur en ef þetta væri á prentformi. Vefsíðan heitir; Vatn og virkjun: 

Hellisheiðarvirkjun en hér eftir verður vinnuheitið námsvefur í greinargerðinni.  

Námsvefurinn byggir í rauninni á hugmyndinni um gerð fræðsluvefs um Hellisheiðarvirkjun. 

Orkuveita Reykjavíkur sem starfrækir Hellisheiðarvirkjun hefur undir höndum góðan 

fræðsluvef um virkjunina. Okkur fannst sá fræðsluvefur vera til fyrirmyndar og engin þörf á 

endurgerð. Engu að síður er Hellisheiðarvirkjun merkilegur staður og starfrækir merkilegt 

starf sem vert er að kynna fyrir grunnskólanemendum. Vatnið er merkilegasta náttúruauðlind 

Íslands og er það einnig ástæða þess að við vildum gera því góð skil hvaða sérstöðu Ísland býr 

við varðandi vatnið okkar og nýtingarmöguleika þess. Að lokum var ákveðið að búa til 

námsvef sem tengist vatninu okkar á einn eða annan hátt. Vatn, orka, rafmagn, hiti, 

neysluvatn og virkjun ásamt tilvísunum í Hellisheiðarvirkjun varð að lokum viðfangsefni 

verkefnisins.  

Námsvefurinn inniheldur allt sem viðkemur ofantöldu, útskýringar á hugtökum, 

nýtingarmöguleikar, tilraunir, almenn fræðsla, hugtakalisti, tengngar á aðrar sambærilegar 

vefsíður og leiðarvísir fyrir kennara. Fræðsluvefnum er skipt niður í nokkur stig, fyrst ber að 

geta almenn fræðsla um hugtökin. Undir sumum flokkum er svo hægt að sjá fróðleg og 

skemmtileg myndbönd frá Orkuveitu Reykjavíkur. Hugmyndir að verkefnum og umræðum 

fyrir nemendur er enn einn undirflokkurinn. Verkefnin eru skemmtileg og krefjandi sem hafa 

stoð í aðalnámskrár grunnskólanna. Samþætting var höfð að leiðarljósi við gerð þeirra og 

tengjast þau mörgum greinum grunnskólanna. Í öðru lagi verða hugmyndir að tilraunum, 

myndavefur og fræðsla um Hellisheiðarvirkjun. Nokkrar skemmtilegar og áhugaverðar 

tilraunir eru á vefnum og tengjast þær allar viðfangsefnum námsvefsins. Í þriðja lagi verður 

svo tengill á handbók fyrir kennara og tenglar á aðrar síður. 



Áður en hafist var handa fengum við fund með Helga Péturssyni vefstjóra almannatengsla 

Orkuveitu Reykjavíkur. Hann var sammála okkur að mikilvægt væri að koma þessu 

viðfangsefni betur til skila til grunnskólanna. Hann gaf okkur ótakmarkað leyfi til að nýta allt 

það efni sem Orkuveita Reykjavíkur hafði undir höndum.  

Við undirbúning var leitast eftir því að útskýra hugtök á fræðilegan hátt en þó á auðveldan og 

áhugaverðan hátt. Við tókum viðtöl við starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og starfsmenn 

Hellisheiðarvirkjunar. Við töldum að munnlegar heimildir gætu gefið betri mynd um 

viðfangsefni námsvefsins á mannlegri hátt en eingöngu að leitast eftir þeim á prentformi.  

Til að kanna þekkingu nemenda á miðstigi gerðum við könnun sem við lögðum fyrir um 

miðjan júní 2010. Könnunina og útkomu má sjá nánar síðar í greinargerðinni.  

 

2. Rökstuðningur fyrir vali á verkefni 
 

Margar ástæður liggja að baki við valinu á þessu verkefni. Viðfangsefnið er okkur hugleikið 

og finnst okkur mikilvægt að allir tileinki sér lágmarksþekkingu á því. Vatnið snertir okkur öll 

í hinu daglega lífi og ætti að vera stærri þáttur í okkar undirbúningsþekkingu fyrir lífið. 

2.1. Mikilvægt viðfangsefni 
Í fyrsta lagi er viðfangsefni námsvefsins tengt stærstu náttúruauðlind Íslendinga. 

Notkunarmöguleikar hennar og hvernig hún er nýtt skiptir alla máli. Þetta er þó viðfangsefni 

sem getur verið þungt á köflum og mætti oft á tíðum halda að það skipti okkur ekki máli 

hvernig er farið að því að vinna þessa auðlind þar sem við Íslendingar eigum „nóg“ af henni. 

Við Íslendingar höfum ekki þurft að berjast fyrir því að fá vatn til neyslu og hitunar eða 

rafmagn í húsin. Við þekkjum bara aðra hliðina á málinu og veltum þessu kannski ekki fyrir 

okkur nægilega mikið. Markmiðið er þó ekki að rekja áróður fyrir virkjun eða öðru slíku 

heldur eingöngu að búa til námsvef þessu til handar.  

2.2. Skemmtilegt og fróðlegt umhverfi 
Í öðru lagi vildum við búa til skemmtilegt og fróðlegt umhverfi til að vekja áhuga nemenda 

nánar á viðfangsefni námsvefsins. Fróðlegt umhverfi miðar að því að fræða nemendur um 

viðfangsefni námsvefsins í takt við réttar staðreyndir. Skemmtilegt umhverfi miðar að því að 

fræðslan fari fram með áhugaverðum hætti og geri viðfangsefnið skemmtilegt og færi það nær 



nemandanum. Að lesa í bókum er gott mál, en að fræðast á sjónrænan hátt og nútímalegri hátt 

með tækninni er mun meira skapandi og gefandi. Við erum sannfærðar um að meira situr eftir 

hjá lesandanum og gefur fleiri möguleika á frekari umræðum nemenda á milli og við kennara.  

2.3. Aðalnámskrá grunnskólanna og skólarnir 
Í þriðja lagi vildum við tengja viðfangsefnin aðalnámskrá grunnskólanna. Margt af þáttum 

námsvefsins læra nemendur í náttúruvísindum en við viljum færa viðfangsefni námsvefsins í 

fleiri greinar grunnskólans. Með því næst samþætting fleiri greina og gerir viðfangsefnið 

skemmtilegra og áhugaverðara.  

2.3.1 Skólarnir 

Í vettvangsnámi okkar höfum við sótt Ingunnarskóla heim og er heimaskólinn okkar. 

Ingunnarskóli er tiltölulega nýr skóli og hefur hann verið starfræktur í 9 ára en stefna 

skólans er talin framúrstefnandi og fjölbreytt. Ingunnarskóli var hannaður með 

ákveðna skólastefnu í huga og kallast það hönnunarferli Design Process eða frá því 

almenna til þess sérstæða. Skólinn hefur verið kallaður móðurskóli einstaklingsmiðaðs 

náms
1
. Stefna skólans inniheldur meðal annars þessa þætti: einstaklingsmiðað nám, 

samvinnu, þemavinnu og flæði milli námsgreina. (Eygló Friðriksdóttir, Guðlaug 

Sturlaugsdóttir, Hrund Gautadóttir og Þorgerður Hlöðversdóttir, 2004). 

Stefna skólans heillaði okkur mikið og höfum við haft ofantalda þætti að leiðarsljósi 

við gerð og markmið námsvefsins. Markmið skólans falla vel bæði að markmiðum 

aðalnámskrá grunnskólanna og starfsáætlunar Reykjavíkurborgar (Stefna og 

starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2010:7-8).  

2.3.2 Aðalnámskrár grunnskólanna 

Eftir að hafa skoðað aðalnámskrár grunnskóla styrkti það enn betur val okkar á 

lokaverkefninu. Við sáum tengingar víðs vegar í aðalnámskránum sem við gátum tengt 

við viðfangsefni námsvefsin. Fyrst ber að geta að í almennum kafla aðalnámskrárinnar 

frá árinu 2006 segir meðal annars: „Almenn menntun á að styrkja einstaklinga til þess 

að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og að geta tengt þekkingu og færni við daglegt 

líf og umhverfi“ (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2006:10). Hér er talað um 

menntun almennt og er hægt að tengja allan fróðleik við þennan kafla.  

                                                           
1
 Sjá nánar um einstaklingsmiðað nám á: 

http://ingunnarskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=301  

http://ingunnarskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=301


Í lífsleiknihluta aðalnámskrár er meðal annars talað um í þrepamarkmiðum 6. bekkjar 

að nemendur verði að geta nýtt sér upplýsingar frá hinum ýmsu miðlum um 

nauðsynjar og hið daglega líf (Aðalnámskrá grunnskóla – lífleikni, 2007:16). 

Í upplýsinga- og tæknimennthluta aðalnámskrár er mikið talað um tækninýjungar, 

síbreytilegan tíma, tæknilæsi, mikilvægi upplýsingalæsis og hvernig hægt er að tengja 

upplýsingatæknimennt við aðrar greinar grunnskólans. Einnig er talað um að það sé 

mikilvægt að nemendur temji sér þær vinnuaðferðir sem tíðkast í samfélaginu á 

hverjum tíma (Aðalnámskrá grunnskóla – upplýsinga- og tæknimennt, 2007:8, 15). 

Í samfélagsfræðihluta aðalnámskrár kemur strax fram í innganginum hver eru 

markmið hennar. Meðal annars er talað um að gera nemendur læsa á umhverfi sitt, 

samfélag og menningu (Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar 2007:6). 

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár segir meðal annars í stærðfræðikafla fyrir 5. – 7. bekk 

að meginhlutverk stærðfræðinnar í daglegu lífi sé að lýsa, skýra og segja fyrir um 

fyrirbrigði náttúru og samfélags (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði 2007:26). 

Enn fremur segir í íslenskuhluta aðalnámskrár að íslenskunámið eigi að ná til sem 

flestra þátta í daglegu lífi.  

Í markmiðum 7. bekkjar eru meðal annars ákvæði um að nemendur verði að þjálfast í 

að hlusta á umræður, skilja þær og taka þátt í þeim (Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska 2007:30-33). 

Að lokum er það svo náttúrufræði og umhverfismennthluti aðalnámskrár sem vegur 

þyngst. Í gegnum allan þann hluta
2
 má sjá vísbendingar um mikilvægi viðfangsefna 

námsvefsins. Ekki þykir nauðsynlegt að stikla á því öllu en nefna má að talað er um 

mikilvægi vísindalæsis en með því er átt við að nemendur hafi góðan skilning á 

náttúrulegum hugtökum og að þau nýtist þeim við daglegt líf og við ákvarðanatöku í 

málefnum er varða tengsl manns og náttúru (Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði-

umhverfismennt 2007:6).  

                                                           
2
 Náttúrufræði-umhverfismennthluti aðalnámskrár er langur og í gegnum allan þann þátt má sjá tengingar við 

viðfangsefni fræðsluvefsins. Þægilegra er að lesa í gegnum þann hluta samferða greinargerðinni en hann má sjá 
nánar á vef Menntamálaráðuneytisins: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-
umhverfismennt.pdf  

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf


2.4. Grunnskólanemendur, kennarar og aðrir 
Hellisheiðarvirkjun tekur á móti þúsundum gesta ár hvert. Mjög stór hluti gesta virkjunarinnar 

í júlí 2010 var erlendur eða um 97%. Árið 2009 sóttu um 2000 breskir grunnskólanemendur 

virkjunina. Ekki er mikið um skipulagðar heimsóknir íslenskra grunnskólanemenda (Karin 

Elisabeth Paalsson, munnleg heimild 2010). Það kom okkur á óvart hversu hátt hlutfall gesta 

er erlendir ferðamenn. Júlímánuður er mikill ferðatími Íslendinga og heimsókn í virkjunina er 

góð viðbót við aðra ferðamannastaði á Íslandi. Vænlegast væri að kynna íslenskum 

almenningi aðgengi virkjunarinnar en móttaka gesta er þar til fyrirmyndar. Íslenskir 

grunnskólanemendur hafa margt þangað að sækja sér til þekkingar. 

Kennarar hafa tækifæri til að taka þátt í því að auka þekkingu grunnskólanemenda á 

viðfangsefnum námsvefsins. Góð kennarahandbók er til staðar á fræðsluvef Orkuveitu 

Reykjavíkur, námsvefurinn inniheldur mikinn fróðleik, verkefni og annað sem tengist 

viðfangsefnum námsvefsins. Starfsmenn Hellisheiðarvirkjunar taka góðfúslega á móti öllum 

gestum og bjóða uppá kynningu á flest öllu sem viðkemur virkjuninni. Skipulagðar 

heimsóknir grunnskólanemenda er vænlegur kostur til að efla þekkingu nemenda. 

Forsvarsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og Strætó bs. hafa verið í samningaviðræðum nokkur 

misseri um að ná samningi þeirra á milli um skipulagðar ferðir að Hellisheiðarvirkjun. 

Leiðarkerfi Strætó bs. býður upp á ferðir á milli Reykjavíkur, Hveragerðis og Selfoss. Reynt 

hefur verið að ná samningi um breytingar á leiðarkerfinu þar sem viðkoma yrði í 

Hellisheiðarvirkjun. Það hefur ekki náðst hingað til en eru menn bjartsýnir á að það gerist í 

framtíðinni (Helgi Pétursson, munnleg heimild 2010). Það er einnig okkar von um að svo 

verði því það muni auðvelda svo um munar að fara í skipulagðar heimsóknir með 

grunnskólanemendur í Hellisheiðarvirkjun. 

 

3. Markmið 
 

Helstu markmið lokaverkefnisins er einkum þríþætt. Í fyrsta lagi finnst okkur mikil þörf á 

vitundarvakningu nemenda á viðfangsefnum námsvefsins. Í öðru lagi er markmið námsvefsins 

að reyna að nálgast nemendur á miðstigi á sem fróðlegastan, auðveldastan og 

skemmtilegastan hátt. Í þriðja og síðasta lagi viljum við nýta okkur tæknina og breyttan 



tíðaranda í skólasamfélaginu með því að bjóða uppá á góða og skemmtilega fræðslu í formi 

upplýsingatæknimenntunar á veraldarvefnum.  

3.1. Viðfangsefni fræðsluvefsins 
Vatnið er eitthvað sem allar lífverur í heiminum þurfa. Vatnið er náttúrufyrirbrigði sem þykir 

sjálfsagt sum staðar en er munaðarvara annarsstaðar. Vatn okkar Íslendinga er náttúruauðlind. 

Nýtingarmöguleikar vatnsins eru gífurlegir og hvernig við Íslendingar nýtum það er merkilegt 

útaf fyrir sig. Útfrá vatninu var ákveðið að taka nokkur atriði er tengjast því, svo sem orka, 

rafmagn, virkjun, neysluvatn og heitavatnið. Hellisheiðarvirkjun er grunnurinn að verkefninu 

og er ætlunin að tengja hana við þessi viðfangsefni.  

3.2. Nálgun til nemenda 
Náttúruvísindin geta verið flókin og þung námsgrein. Við viljum reyna að nálgast 

grunnatriðin á viðfangsefnum námsvefsins og koma þeim til skila til nemenda og fá þau til að 

hugleiða þau á gagnrýnin, skynsamlegan og nytsamlegan hátt. Við viljum líka reyna að tengja 

þau við hið daglega líf nemenda. Það eru forréttindi að eiga svona gott vatn og finnst okkur að 

grunnskólanemendur verði að fræðast betur um viðfangsefnið. Almenn kunnátta virðist vera 

ágæt í grunnskólum en heildarskilningur á viðfangsefninu verður að komast betur til skila.  

3.3 Tæknin og skólasamfélagið 
Upplýsingatækni er í stöðugri þróun og er kunnátta í þeirri grein mikilvæg. Veraldarvefurinn 

er vinsæl tækni í samfélaginu og ætti því námsvefurinn sem slíkur að vekja áhuga nemenda. 

Skólasamfélagið er einnig í stöðugri þróun og síðustu misseri hafa orðið miklar breytingar á 

kennsluháttum með til dæmis einstaklingsmiðuðu námi, samþættingu, hópvinnu og 

þemavinnu. Við viljum koma til móts við þessar nýjungar með skemmtilegum og fróðlegum 

vef sem ætti einnig að hitta í mark fyrir kennara. Fyrirmyndin er þekking okkar af 

vettvangsvinnu í heimaskólanum, þ.e. Ingunnarskóla í Grafarholti eins og áður hefur verið 

komið að.  

 

4. Kynning, efnisöflun og skipulag verkefnisins 
 

Lokaverkefnið er námsvefur fyrir grunnskólanemendur á miðstigi, það er við gerð vefsins 

voru þeir nemendur hafðir að leiðarsljósi en vefurinn á að nýtast flest öllum. Fræðilegur texti, 

hugmyndir að verkefnum og tilraunum voru orðuð á þann hátt sem hentar nemendum á 



miðstigi. Vefurinn er í grunninn fræðsluvefur með fjölbreytt úrval fræðslu, fróðleiks, mynda, 

verkefna og tilrauna. Einnig er tenging fyrir kennara inná handbók Orkuveitu 

Reykjavíkurborgar en kennarar geta nýtt sér margt efni á vefnum. Vefslóð síðunnar er 

www.vatnogvirkjun.com. 

Vatnið skiptir sköpum í okkar lífi og virkjanamál hafa verið mikið í fréttum á undanförnum 

misserum þar sem deilur hafa verið um hvað og hvar megi virkja á landinu. Vefurinn 

samanstendur af efni sem á að hjálpa nemendum að skilja hvernig og hvað er notað til þess að 

hægt sé að virkja. Á Íslandi eigum við auðlind sem er vatn og er það notað til virkjunar. 

Vatnsaflsvirkjun er sú virkjun sem notuð er til framleiðslu rafmagns. 

Vatnsföllum á Íslandi hefur verið skipt í þrjá flokka; lindár, dragár og jökulár. Áður en 

ákveðið er að virkja í ám eru þær skoðaðar sérstaklega með tilliti til fallhæðar og 

vatnsrennslis. Best er að fallhæðin geti verið sem hæðst og vatnsrennslið jafnt og þétt. 

Rannsóknir sem eiga að segja til um hvort hægt sé að reisa virkjun á ákveðnum stöðum geta 

tekið langan tíma, jafnvel upp í mörg ár. 

Jarðvarmavirkjanir eiga að geta framleitt bæði heitt vatn og rafmagn eins og verið er að gera á 

Nesjavöllum og stefnt er að því haustið 2010 á Hellisheiðarvæðinu að framleiða einnig heitt 

vatn. Jarðhitasvæðum er skipt í lághitasvæði og háhitasvæði. Á lághitasvæðum er hitinn 

yfirleitt ekki hærri en 150° C en á háhitasvæðum getur hann farið yfir 300°C
3
.  

Það sem gerir jarðvarma virkjun einstaka er hve góð orkunýting fæst með henni þar sem bæði 

er verið að nýta hana til að framleiða rafmagn og heitt vatn. Raforkuvinnsla ein og sér með 

hefðbundnum aðferðum nýtir orkuna sem upp úr jörðinni kemur mjög illa. Segja má að verið 

sé að fleyta rjómann ofan af orkubrúsanum. Sé hins vegar kostur á að nýta varma sem afgangs 

verður til við raforkuvinnslu til hitunar eða þurrkunar verður nýtni orkunnar strax meiri 

(Guðmundur Pálmason, 2005:180). Þegar Hellisheiðarvirkjun mun einnig hefja virkjun á 

heitu vatni verður virkjunin sú allra stærsta sinnar tegundar í heiminum (Karin Elisabeth 

Paalsson, munnleg heimild 2010). 

Aðalnámskrá grunnskóla var höfð til hliðsjónar við gerð vefsins, þá sérstaklega í náttúrufræði. 

Alls staðar er þó hægt að sjá tengingu við viðfangsefni fræðsluvefsins í aðalnámskrám eins og 

sést í kafla 2.3.2. Mikil heimildaleit var í upphafi ferlisins sem reyndar sýndi fram á að mikill 
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skortur er á viðfangsefnum vefsins. Nóg var að gömlu efni sem reyndar nýttist vel en þegar 

allt var tekið saman voru munnlegar heimildir sem stóðu upp úr. Þetta reyndar ýtti frekar 

undir þá staðreynd okkar að skortur er á fræðsluefni um viðfangsefni námsvefsins og þá 

sérstaklega fyrir yngri kynslóðina. Við ræddum við starfsmann Hellisheiðarvirkjun sem gaf 

okkur skýrari mynd af öllu því sem við höfðum safnað saman í heimildaskrá. Fróðleg og 

munnleg fræðsla ásamt sjónrænum útskýringum gaf okkur heildstæðari sýn á verkefnið. Eins 

gerðum við könnun um miðjan júní sem var framkvæmd í Ingunnarskóla og var lögð fyrir 

hluta nemenda á miðstigi, það er nemendur í 6. og 7. bekk.  

Skipulagsferlið hófst í lok maí 2010. Reyndar höfðu höfundar gælt við þá hugmynd allt vorið 

að skrifa lokaritgerð um Hellisheiðarvirkjun. Eftir vettvangsferð þangað vorum við heillaðar 

af starfsseminni þar og allri þeirri fræðslu sem við höfðum fengið. Í lok vorannarinnar hófst 

hin raunverulega vinna við skipulagningu. Eftir nokkrar vangaveltur var ákveðið að breyta 

lokaverkefninu í það sem nú er hér að sjá. Okkur fannst þetta mikilvægt og nauðsynlegt 

viðfangsefni og vildum við koma því til skila til grunnskólanemenda á sem móttækilegastan 

hátt, það er að segja með vefsíðu. Við unnum verkefnið jafnt og þétt yfir allt sumarið, 

höfundar hittust á reglulegum fundum og fóru þar fram samræður og vangaveltur um 

verkefnið. Við vildum fá mikla dýpt í verkefnið og því ákváðu höfundar að vinna einnig 

aðskilið til jafns við samvinnu. Með því móti teljum við okkur hafa fengið dýptina sem við 

leituðum að, eins bauð það uppá meiri gagnrýni og hugleiðingar um það sem annar aðilinn 

hafði lagt fram og öfugt. Allt skipulag og verkaskipting var til fyrirmyndar og nýttum við alla 

þá kosti sem hópvinna og einstaklingsvinna hefur uppá að bjóða.  

 

5. Tenging við kenningar, rannsóknir og kennsluaðferðir 
 

Við gerð verkefnisins er mikilvægt að tengja markmið námsvefsins við kenningar og greinar 

fræðimanna. Margir fræðimenn hafa haft mikil áhrif á kennslufræðina í heild sinni, s.s. 

Howard Gardner, Jean Piaget, Lev Vygotsky og fleiri merkilegir fræðimenn. Eins hafa verið 

skrifaðar margar greinar af fræðimönnum víðs vegar um heiminn þessu tengdu og viljum við 

styðjast við þær. Viljum við einnig tengja hugmyndir okkar að verkefnum og markmiðum 

námsvefsins við ýmsar kennsluaðferðir. Nokkrar góðar bækur hafa verið gefnar út um hvernig 

nálgast má nemendur með hinum ýmsu kennsluaðferðum.  



5.1. Fjölgreindarkenning Howard Gardners 
Árið 1983 kom maður að nafni Howard Gardner fram á sjónarsviðið með svokallaða 

fjölgreindarkenningu sína. Kenning hans kom í kjölfar rannsókna sem hann gerði á 

mannlegum möguleikum og möguleikanum um margar gerðir mannshugans (Armstrong 

2001:9). Gardner véfengdi stöðluð greindarpróf og sagði jafnframt að vestræn menning hefði 

skilgreint greind of þröngt. Kenning hans byggist því á að greind samanstandi af átta eða 

jafnvel fleiri greindum á jafnmörgum sviðum. Það þarf að taka tillit til allra þessara þátta og 

þroska þá með hverjum einstaklingi. Með þessu lagði Gardner grundvöll til þess að kortleggja 

margbreytileika mannlegra hæfileika. Eins og segir hér að ofan eru greindirnar átta talsins og 

skiptast þannig:  

Málgreind: hæfileiki til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega. Þessi greind 

felur meðal annars í sér hæfni til að færa sér í nyt setningarfræði tungumáls, hljóðfræði máls 

og merkingarfræði tungumáls. 

Rök- og stærðfræðigreind: hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa rökrétt. 

Þessi greind felur meðal annars í sér næmi fyrir röklegum mynstrum og tengslum, 

staðhæfingum og yrðingum, föllum í stærðfræði og öðrum skyldum óhlutstæðum hugtökum.  

Rýmisgreind: hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til 

að umskapa þessa skynjun. Þessi greind felur meðal annars í sér næmi fyrir litum, línum, 

lögun, formi, vídd og tengslunum þar á milli.  

Líkams- og hreyfigreind: færni í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar, 

leikni í að búa til hluti og beita þeim. Þessi greind felur í sér sérstaka líkamlega færni eins og 

samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða. Einnig næmt hreyfi- og 

stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð. 

Tónlistargreind: hæfileiki til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa og tjá margvíslega 

tónlist. Þessi greind felur í sér næmi fyrir takti, tónhæð eða laglínu og tilbrigðum eða 

hljómblæ tónverks.  

Samskiptagreind: hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar 

annarrar manneskju. Í þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði, hæfni til 

að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og hæfileiki til að bregðast rétt við þeim.  



Sjálfsþekkingargreind: sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni þeirrar þekkingar. 

Þessi greind lýsir sér í skýrri sjálfsmynd og þekkingu einstaklingsins á styrk sínum og 

veikleikum, vitund um eigið hugarástand, innri hvatir, fyrirætlanir, skapgerð og langanir 

ásamt sjálfsskilningi, sjálfsvirðingu og hæfni til sjálfsögunar.  

Umhverfisgreind: leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu í eigin 

umhverfi. Þessi greind felur einnig í sér næmi fyrir öðrum fyrirbærum náttúrunnar eins og 

skýjafari og fjöllum.  

(Armstrong 2001:13-15).  

Fjögur lykilatriði eru þó í fjölgreindarkenningunni. Í fyrsta lagi talar Gardner um að hver og 

einn einstaklingur búi yfir öllum greindunum en hver og ein greind getur verið misþróuð. Í 

öðru lagi talar hann um það að flestir geti þó þróað með sér hverja greind á nokkuð hátt 

getustig. Einstaklingurinn þarf að fá til þess örvun, eflingu og leiðsögn. Í þriðja lagi segir 

Gardner að greindirnar starfi saman á flókinn hátt. Hver og ein greind geti ekki starfað sér 

nema í sérstaka tilvikum. Hann lýsir þessu vel með dæmi um matreiðslu þar sem einstaklingur 

þarf að nota margar greindir sínar til þess eins að reiða fram máltíð
4
. Í fjórða og síðasta lagi 

segir Gardner að hægt sé að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði (Armstrong 

2001:20-21).  

Kenning Gardners er í miklu uppáhaldi hjá höfundum verkefnisins. Kenningin býður uppá 

meiri möguleika fyrir einstaklinginn til þess að þroskast og læra á þann hátt sem hentar 

hverjum og einum. Með því að hafa greindirnar átta að leiðarljósi er hægt að fá nemendur til 

þess að virkja þær á skapandi hátt með námsvefnum. Viðfangsefni vefsins eru af þeirri 

gerðinni að þau ættu aðallega að styrkja umhverfis- og rýmisgreind. Vatnið er náttúruauðlind 

sem mannfólkið notar sér til nauðsynjar. Vatnið er hægt að nýta á margan og nothæfan hátt. 

Tæknin við það er ótrúleg. Meðal annarra greinda sem hægt er að virkja er málgreind, 

sjálfsþekkingargreind, samskiptagreind og rök- og stærðfræðigreind. Vefurinn býður uppá 

þann möguleika að virkja þessar greindir samfara hinum tveimur aðalagreindum er tengjast 

viðfangsefnum vefsins. Nemendur geta öðlast meiri sjálfsþekkingu, lært samskipti og 

hópvinnu betur, þau læra flóknari orð og hugtök og þeir þurfa að rökstyðja og hugleiða ýmsa 

hluti.  
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5.2. Jean Piaget 
Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget er talinn einn áhrifamesti maður síðustu aldar í 

uppeldisvísindum. Piaget er hvað þekktastur fyrir rannsóknir sínar á hugarstarfsemi barna. 

Rannsóknir Piaget, sem einkenndu hugsun barna varð grundvöllur hans að kenningunni um 

þróun vitsmunaþroskans (Charles 1989: II, IV). Til að sjá hvað einkenndi hugsun barna á 

ákveðnu aldursstigi skoðaði Piaget þroska barnsins og að lokum náði hann að skipta 

þroskaferli mannsins niður í fjögur stig sem hvert um sig tilheyrði ákveðnum aldri. Allir 

einstaklingar ganga í gegnum þessi stig og eru þau að mati Piaget þessi: 

Skynhreyfistig (0-2 ára): skemun nefnast vitsmunalegar formgerðir á þessu stigi, t.d. 

sogskema og bitskema. Samtenging skynskema og hreyfiskema. Frumskilningur á varanleika 

hluta. Athafnir byrja að verða marksæknar. Hringsvaranir koma fram. 

Foraðgerðarstig (2-7 ára): táknbundin hugsun (aðallega máltákn). Sjálflægni einkennir 

hugsunina. Persónugerving hluta og fyrirbæra er áberandi. Varðveisluskilning vantar. 

Stig hlutbundinna aðgerða (7-11 ára): aðgerðahugsun kemur fram. Varðveisluhugtakið 

þroskast. Skilningur á flokkun hluta og frumskilningur á hugtökum. Einföld íhugun. 

Stig formlegra aðgerða (12 ára og eldri): er lokastig hugsunar. Fram kemur vísindaleg 

hugsun og hæfni til að nota sértæk hugtök. Gagnvirk íhugun. 

(Aldís Guðmundsdóttir 1992:183) 

Hugsmíðahyggja byggist á því að nemendur eru virkir í námi sínu og að þeir byggi upp 

þekkingu og skilning á fyrri þekkingu sem er til staðar. Þeir tengja upplýsingar við eldri 

þekkingu og öðlast þar með dýpri og betri skilning og þekkingu á því sem áður var til staðar 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Kenning Piaget er byggð á hugsmíðakenningunni því hann sagði 

að börn væru að eðlisfari forvitin og væru sífellt í könnunarleiðangri við umhverfið. Börnin 

læra, prófa sig áfram, gera tilraunir sjálf og með því væru þau virk í sínum eigin þroska og 

þekkingarleit (Shaffer 2002:218).  

Það er mikilvægt að kennsla sé samhliða þroska einstaklingsins. Við stig hlutbundinna og 

formlegra aðgerða eru nemendur tilbúnir að meðtaka viðfangsefni námsvefsins. Nemendur 

eru í raun forvitin að eðlisfari eins og Piaget segir. Til að viðhalda þessari forvitni og fá 

nemendur til þess að læra, prófa sig áfram og gera tilraunir er gert með vandvirku námsefni, 

fróðlegri, aðgengilegri og skemmtilegri nálgun. 



5.3. Lev Vygotsky 
Lev Vygotsky var talinn einn besti sálfræðingur fyrri hluta 20. aldar. Hann var rússneskur 

þroskasálfræðingur sem aðhylltist hugsmíðakenningu líkt og Piaget. Vygotsky hins vegar 

lagði megin áherslu á félagslega þáttinn, þ.e. hann aðhylltist félagslega hugsmíðahyggju og er 

hann einmitt hvað þekktastur fyrir kenningu sína um vitsmunaþroskann í félagslegu 

samhengi. Hann sagði að samskipti væru megin forsenda vitþroskans og því myndi 

einstaklingurinn þroskast í menningar- og félagslegu samhengi við samfélagið. Hann sagði að 

einstaklingurinn öðlaðist þekkingu á menningarlegum viðmiðum, gildum, trú og 

þrautalausnum samfélagsins með því að eiga samskipti við þá sem eru eldri og reyndari. 

Þannig berst þekkingin á milli frá einni kynslóð til annarrar (Shaffer 2002:246, Wertsch 

1985:vii).  

Tungumálið vegur þungt í kenningu Vygotskys því börn nota það sem hjálpartæki til að afla 

sér nýrrar þekkingar. Það er mikilvægt að börn fái að nota tungumálið við úrlausnir verkefna 

og hann sagði að það væri mjög slæmt ef börnum yrði bannað að tala saman um slíkt. 

Tungumálið, sjónin, og snerting eru mikilvæg hjálpartæki barna (Vygotsky 1975:25-26).  

Vygotsky var talsmaður þess að börn tækju virkan þátt í námi sínu. Hann mælti einnig fyrir 

því að börn ynnu saman, hópvinna í námi væri styrkur sem leiddi til þess að börnin næðu 

meiri árangri, finndu betri lausnir og sýndu betri frammistöðu (Shaffer 2002:250-252).  

Að okkar mati vegur félagslegi þátturinn í skólasamfélaginu til jafns á við námslega þáttinn. 

Hópvinna er mikilvægur þáttur í skólastarfinu og eins og hefur verið komið að er það meðal 

annars markmið aðalnámskrár að efla nemendur í hópvinnu. Kenning Vygotsky styrkir þá 

hugmynd höfunda að með notkun námsvefsins eflist hópvinna og samkennd með nemendum.  

5.4. Kennsluaðferðir 
Engir tveir eru eins og það sem hentar einum gæti alls ekki hentað öðrum. Við skipulagningu 

kennslustundar þarf að hafa margt í huga, s.s. nemendur, námsefnið hverju sinni, kennslutíma 

og svo framvegis. En hvað ætli kennsluaðferð sé? „Það skipulag sem kennarinn hefur á 

kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999:9). Kennarar verða að 

undirbúa kennslustund vel eigi hún að nýtast sem flestum. Fjölbreytni er mikilvæg og 

gagnleg. Algengasta kennsluaðferðin þar sem kennarinn er oftast í hinu aldna hlutverki 

fræðarans þar sem hlutverk nemandans er fyrst og fremst að að fylgjast með af athygli og 

reyna að muna og skilja eða velta efninu fyrir sér (Ingvar Sigurgeirsson 1999:43). Þessi 



kennsluaðferð er góð og gild en virðist vera í undanhaldi þar sem skólasamfélagið er að 

breytast og fleiri kennsluaðferðir verða sí vinsælli.  

Margar góðar og gildar kennsluaðferðir eru nær nemandanum og gefur honum meiri svigrúm 

til þess að vera virkur þátttakandi í sínu námi. Að sama skapi hafa þessar mörgu og góðu 

kennsluaðferðir mismunandi möguleika fyrir nemandann til þess að sýna sinn styrk, þ.e. að 

nýta sína sterkustu greind og styrkja hana enn fremur eins og þær sem hann er slakari í. Með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, þá sérstaklega þeim sem eru nær nemandanum eru meiri líkur 

til þess að nemandinn nái meiri árangri. 

5.4.1. Verklegar æfingar 

Verklegar æfingar eru veigamikill þáttur í kennslu fjölmargra námsgreina á öllum 

skólastigum. Góð verkleg kennsla byggist eins og önnur góð kennsla á því að blanda 

saman hinum ýmsu kennsluaðferðum og beita þeim með markvissum og 

áhugavekjandi hætti. Verkleg kennsla er alltaf að einhverjum hluta fræðileg (Ingvar 

Sigurgeirsson 199:86). 

5.4.2. Umræðu- og spurnaraðferð 

Þessi kennsluaðferð byggist á því að kennarinn beitir spurningum eða öðrum aðferðum 

til að skapa umræður um ákveðið viðfangsefni. Markmiðin geta verið ýmis, t.d. að efla 

áhuga nemenda, fá nemendur til að rökræða sín á milli og skiptast á skoðunum. 

Samræður eru ríkur þáttur í lífi nútímafólks og að þjálfa nemendur í umræðum, tjá sig, 

rökræða og hlusta á aðra er því mjög mikilvægt í nútímaskólastarfi (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:92). 

5.4.3. Þrautalausnir 

Meginmarkmið þrautalausna er að þjálfa nemendur í rökhugsun og takast á við ýmis 

úrlausnarefni. Þess er vænst að með því að takast á við þrautalausnir læri nemendur að 

glíma við viðfangsefni í víðu samhengi og leita ólíkra leiða (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:109). 

5.4.4. Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir byggjast á því að líkt er eftir raunverulegum vinnubrögðum 

vísindamanna. Kennsluaðferðirnar þrautalausnir og leitaraðferðir eru keimlíkar og 

getur stundum verið erfitt að greina á milli. Leitaraðferðir byggjast á skipulegri 

upplýsingaöflun og úrvinnslu. Markmiðið er helst að virkja nemendur, vekja þá til 



umhugsunar og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:124-125).  

5.4.5. Hópvinnubrögð 

Undir þessa kennsluaðferð falla margar aðferðir sem eiga það sameiginlegt að fela 

hópum viðfangsefni til úrlausnar. Annað markmið þessarar aðferðar er að þjálfa 

nemendur í samvinnu. Samvinna er ríkur þáttur í starfi flestra síðar á lífsleiðinni og 

þjálfun í að vinna með öðrum hlýtur að vera góður undirbúningur fyrir lífið. Í 

hópvinnu læra nemendur meðal annars að skipta með sér verkum, hlusta á aðra, tjá sig 

fyrir framan aðra og læra hver af öðrum. Verkaskipting gefur líka nemendum 

möguleikann á því að taka að sér verk þar sem þeir njóta sín best, þ.e. á því sviði sem 

þeir eru sterkastir (Ingvar Sigurgeirsson 1999:136).  

5.4.6. Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 

Í þessum flokki kennsluaðferða er þemanám mjög veigamikið. Þemanám er skilgreint 

sem umfangsmikið viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar. Ýmist er að ræða að 

námið er skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða að viðfangsefnið 

sjálft er látið stýra því hvaða þekkingar er aflað (Ingvar Sigurgeirsson 1999:150).  

Þemanám krefst fjölbreyttra kennsluaðferða, það er nám sem felur í sér fjölmörg 

tækifærir fyrir nemendur að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefnanna. 

Nemendur fá einnig tækifæri til þess að nálgast viðfangsefni frá fleiru en einu 

sjónarhorni og kafa dýpra í efnið. Eins fær nemandinn svigrúm til valfrelsins, þ.e. 

nemandinn getur oft á tíðum valið sér verkefni í samræmi við áhugasvið sitt og getu. 

Vinnubrögðin í þemanámi eru mjög fjölbreytt, s.s. hópvinna, vettvangsvinna, 

upplýsingaöflun og fleira (Lilja M. Jónsdóttir 1996:10). 

 

Ingvar segir í bók sinni að enginn ein kennsluaðferð sé betri en önnur (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:10) og eru höfundar sammála því. Það er verk kennarans að gæta að hagsmunum 

nemenda með fjölbreyttri kennslu, bæði verklegri og fræðilegri. Sumar kennsluaðferðir eiga 

oft ekki við í ákveðnum tilvikum en úrvalið af aðferðum er mjög mikið og afbrigðin af þeim 

enn fleiri. Mikilvægast er að ná til nemenda sinna og gera námið áhugavert.  

Námsvefurinn býður uppá möguleika fyrir kennarann að notast við margbreytilegar útgáfur af 

kennsluaðferðum. Vefurinn er þó hannaður fyrir nemendurnar en kennarar geta nýtt sér vefinn 



sem hluta af kennslu í ákveðnum greinum grunnskólans. Vefurinn er tilvalinn til þemanáms 

með samþættingu við aðrar greinar.  

Námsvefurinn er í þann stakk búinn að nemendur geta hæglega unnið saman, rökrætt og 

hugleitt viðfangsefni hans, gert skýrslur, tilraunir og verkefni. Það allra mikilvægast er þó að 

námsvefurinn býður uppá öðruvísi námsumhverfi með mörgum möguleikum þar sem 

nemendur hafa þann kost á að nýta sér sínar sterkustu hliðar.  

6. Könnun 
 

Ákveðið var að gera könnun sem lögð yrði fyrir nemendur á miðstigi. Við gerð könnunarinnar 

var ákveðið að spyrja nemendur tíu spurninga sem varða viðfangsefni námsvefsins. Eins var 

ákveðið að hafa spurningarnar tiltölulega einfaldar sem bauð nemendum uppá að svara 

réttilega um grunnþekkingu sína á viðfangsefninu.  

Könnunin var lögð undir lok júní 2010, það er þegar undirbúningur við lokaverkefnið hófst. Á 

þeim tíma var grunnskólum að ljúka og því þurfti að hafa hraðar hendur. Höfundar hefðu 

viljað taka könnun í upphafi annar því það er okkar mat að nemendum væri hætt við að svara 

ekki alveg rétt eða að ígrunda ekki nægilega vel hvað spurningarnar fólu í sér. Skólaslit á 

næsta leyti og nemendur jafnvel búnir að fá nóg í bili og sumarið kallar á þá, þetta gæti haft 

áhrif á svörin. Engu að síður var það okkar mat að hafa könnunina meðferðis við gerð 

verkefnisins.  

Sjá niðurstöður könnunarinnar á næstu síðum. 

  



6.1. Niðurstöður könnunar 
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Spurning 7.  
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Spurning 9.  

 

 

Spurning 10.  

 

Könnunin var lögð fyrir 71 nemenda á miðstigi í Ingunnarskóla og gild svarblöð voru 69. 

Svarhlutfallið var því mjög gott eða: 69/71 * 100 = 97,18% 

Niðurstöður könnunarinnar eru mjög jákvæðar. Þær komu okkur reyndar á óvart en engu að 

síður sýnir það okkur að ekki nógu mikil þekking er á viðfangsefni námsvefsins. Fyrstu átta 

spurningarnar eru einfaldar, við vildum ekki hafa svarmöguleikana leiðandi og vildum fá 

beint svar. Gera verður samt ráð fyrir því að sumir telja sig vita eitthvað um ákveðið en sú 
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Já Nei Ekki viss
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þekking er í raun ekki til staðar. Dæmi um virkjun, veit nemandi í raun hvað felst í virkjun? 

Rúmlega 65% nemenda telja sig vita hvað virkjun er en er það raunin? 

Það sem kom okkur einna helst á óvart var að hversu stór hluti nemenda á miðstigi hafi farið í 

Hellisheiðarvirkjun. Tæplega helmingur nemenda hefur farið þangað, það er mjög gott 

svarhlutfall. Í lokin á könnuninni spurðum við mjög svo auðveldra spurninga sem allir vita 

svarið við. En vita nemendur afhverju vatn er nauðsynlegt í raun og veru? Líklegast en 

markmið námsvefsins er meðal annars að gera betur grein fyrir viðfangsefnum hans á 

skemmtilegan, fróðlegan og skilvirkan hátt.  

Niðurstöður könnunarinnar leiða það í ljós að allt of stór hluti nemenda telur sig ekki vera 

vissa um viðfangsefnin. Það er því miklvægt að nemendur fái að læra og kynnast þessum 

atriðum, allt þetta skiptir miklu máli í hinu daglega lífi einstaklingsins og nauðsynlegt er að 

flestir hafi lágmarksþekkingu á. Það er meðal annars markmið skólanna að þjálfa 

einstaklingana undir hið raunverulega líf í samfélaginu og efla þá sem virka þjóðfélagsþegna 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:8-9). Sem þjóðfélagsþegn er mikilvægt að 

einstaklingurinn sé virkur þátttakandi í lífinu og því sem fylgir. 

 

  



7. Umræða 
Veraldarvefurinn hefur uppá margt að bjóða. Upplýsingar sem veraldarvefurinn hefur að 

geyma skipta milljónum í formi mynda, texta og myndbandsupptaka. Aðgengi að 

veraldarvefnum hefur aukist svo um munar síðustu ár, mörg heimili, allir skólar, flestar 

stofnanir og fyrirtæki hafa aðgengi að honum. Vel hönnuð vefsíða getur búið yfir mörgum 

möguleikum og ættu því flest allir að finna eitthvað við sitt hæfi. 

Námsvefurinn www.vatnogvirkjun.com er vel hannaður vefur sem býr yfir mörgum 

möguleikum sem flest allir geta nýtt sér. Markmið vefsins er þó að fræða 

grunnskólanemendur á miðstigi á skemmtilegan og fróðlegan hátt um viðfangsefni hans. 

Námsvefurinn er öðruvísi aðferð fyrir nemendur til að nálgast viðfangsefnið og er góð búbót í 

úrval námsefnis. Allt efni námsvefsins var vandlega valið og voru aðalnámskrár grunnskóla 

hafðar til hliðsjónar. 

Höfundar telja að notkun vefsins geti hjálpað nemendum á miðstigi, bæði til þess að nálgast 

námsefnið á skemmtilegri hátt og tileinka sér fjölbreyttari vinnubrögð. Með þessu móti fær 

nemandinn að njóta sín betur, hann vinnur á sínum hraða, verður virkari í sínu námi og ber 

meiri ábyrgð á námi sínu. Nemendur sem eru ef til vill ekki mjög virkir í sínu námi gætu nýtt 

sér eiginleika námsvefsins sem stuðlar að auknum áhuga og virkni þeirra í náminu.  

Skólasamfélagið hefur tekið miklum breytingum síðustu misseri og hafa tilmæli um 

þemanám, samþættingu námsgreina, fjölbreyttara nám og kennsluaðferðir aukist. 

Námsvefurinn tekur mið að þessum tilmælum og býður meðal annars upp á úrval verkefna 

sem eru samþætt öðrum námsgreinum. Verkefnin eru einnig tilvalin til að nota við þemanám, 

hópverkefni og við umræður. Kennarar geta einnig nýtt sér námsvefinn og skipulagt kennslu 

með ýmsum kennsluaðferðum.  

Vatn er forsenda alls lífs. Nýtingarmöguleikar vatns eru mismunandi og aðgengi fólks að 

vatni er ólíkt, til dæmis eftir löndum. Fræðsla er af skornum skammti og síðast en ekki síst 

þarf aukna vitundarvakningu nemenda á viðfangsefnum námsvefsins. Það er nauðsynlegur 

undirbúningur fyrir lífið að vera með grunnþekkingu á þessu náttúrufyrirbrigði, það er að 

segja vatninu og möguleikum þess.  

Hugsmíðahyggja Piaget og Vygotsky og kenning Gardners eiga vel við þar sem námsvefurinn 

býður upp á það tækifæri fyrir nemendur að auka við virka hugsun sína og læra á þeim hraða 

sem þeim hentar. Þannig byggir nemandinn við bestu skilyrði ofan á fyrri þekkingu sína og 

http://www.vatnogvirkjun.com/


nær að dýpka skilning sinn á viðfangsefninu. Einnig er mikilvægt að minnast þess að mikil 

uppvakning er á því í skólasamfélaginu að taka nemendur út úr kennslustofunni og leyfa þeim 

að sjá og upplifa hlutina eins og þeir eru í raunveruleikanum. Því telja höfundar það vera 

vænlegan kost og jafnvel mikilvægan að fara með grunnskólanemendur í skipulagðar 

heimsóknir í Hellisheiðarvirkjun, út í náttúruna og nýta alla þá möguleika sem eru til staðar til 

hafa kennsluna sem fjölbreyttasta.  

 

 


