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Ágrip 

Upplýsingavefur um vefleiðangra fjallar eins og nafnið bendir til um vefleiðangra og notagildi 

þeirra í skólastafi. Þar er því lýst á vefnum hvernig kennarar og kennaranemar geta kynnt sér 

vefleiðangra og fært sér þá í nyt. Hlutverk vefjarins er að gefa hugmyndir um vefleiðangra og 

hvernig hægt er að búa til einfalda vefleiðangra. Í greinargerðinni sem fylgir vefnum er í 

byrjun fjallað um ýmsar hugmyndir um nám og kennslu. Kafli er um upplýsingatækni í 

skólastarfi, bent er á Aðalnámskrá grunnskóla og tengingu námsgreina við 

upplýsingatæknina, sagt frá líkani Dr. Carol Kuhlthau um upplýsingavinnslu, rætt um 

mikilvægi þess að nemendur séu upplýsingalæsir og fjallað um fjölbreytt nám fyrir nemendur 

þar sem komið er til móts við margvíslegar þarfir með einstaklingsmiðuðu námi. 

Vefleiðangrar eru kynntir og einnig er drepið lítillega á hverjir eru upphafsmenn þeirra. Þá er 

kynntur til sögunnar opinn og frjáls hugbúnaður og hugmyndir sem hafa ýtt undir þróun hans.  

Í seinni hluta greinargerðarinnar er farið yfir gerð vefsins sem höfundur útbjó til að kynna 

vefleiðangra fyrir kennurum og kennaranemum, eða öðrum þeim sem hafa áhuga á að fræðast 

um slíka leiðangra, uppbyggingu þeirra og notagildi.  Hvað er vefleiðangur? Hvers vegna 

vefleiðangur? Hvað er góður vefleiðangur? Hjálpartæki eins og CEQUALL - sjálfsmatstaflan 

um vefleiðangra eru kynnt og sagt er frá hugmyndavélinni sem svo er nefnd (e. The idea 

machine) en hún veitir hugmyndir sem nýta má við gerð vefleiðangra. Vefleiðangrar eiga að 

þjálfa nemendur í rannsóknarvinnu, leit heimilda og skipulögðum vinnubrögðum sem 

höfundur telur að leggja þurfi á áherslu í upplýsingasamfélagi okkar tíma.  
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Inngangur 

Upphaflega var markmið höfundar að búa til kennsluvef um miðaldir fyrir nemendur í 

grunnskóla en þegar höfundur fór að lesa um ýmsar kennsluaðferðir í því sambandi fóru að 

kvikna ýmsar hugmyndir sem leiddu hugann að vefleiðöngrum. Höfundur hafði kynnst 

vefleiðöngrum í kennaranáminu á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands og hefur mikið álit 

á þeim kennsluháttum sem þar liggja til grundvallar. Eitt leiddi af öðru og það sem upphaflega 

átti að vera kennsluvefur um miðaldir og tilraun í vefgerð í Google (sites) endaði í kynningu á 

vefleiðöngrum fyrir kennara og kennaranema. Google vefgerð (e. Google Sites) er opið kerfi 

þar sem allir geta skráð sig og fengið aðgang án endurgjalds á mjög einfaldan hátt. Það 

heillaði höfund því mikil og almenn umræða hefur verið um opin og frjáls hugbúnarðarkerfi 

sem nýta má í  skólakerfinu til að styðja við nám og spara peninga. Gallinn er þó sá að ekki er 

stutt eins vel við þau kerfi og séreignarkerfin sem þarf að borga fyrir. Engu að síður er frjáls 

og opinn hugbúnaður farinn að verða vinsæll og margir aðilar bjóða bæði hópum og 

einstaklingum upp á örugga hýsingu á hugbúnaði í vinnslu auk verkfæra til miðlunar á kóða, 

samvinnu og samskipta. En það er önnur saga.  

Vefurinn um vefleiðangra er á vefslóðinni https://sites.google.com/site/kennsla2010/  

Í greinargerðinni sem fylgir vefnum er fjallað um ýmsar hugmyndir í námi og kennslu, 

upplýsingatækni í skólastarfi svo sem leitarnám og heimildarvinnu. Því næst er fjallað um 

vefleiðangra og lítillega um upphafsmenn þeirra. Fjallað er um opinn og frjálsan hugbúnað og 

í lokin er fjallað um vefinn og uppbygginguna á honum.  

 

 

 

 

  

https://sites.google.com/site/kennsla2010/
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Ýmsar hugmyndir um nám og kennslu  

Margar kenningar eru um hvernig nám á sér stað og hvernig börn læra sem best.  Alveg sama 

á hvaða aldri við erum, allir ættu að geta lært en það er mismunandi hvernig hver og einn 

lærir.  Ótal rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig nám fer fram, hvernig heilinn tekur við 

upplýsingum og hvernig hann vinnur úr þeim.  Námsvitund og þekking á eigin hugsun, að 

nemendur geri sér grein fyrir því hvernig nám fer fram og hvernig þeir læra best, er 

mikilvægur hluti af markvissu námi.  Nemendur eru misjafnlega staddir í þroska til að takast á 

við nám og það er hlutverk kennarans í samvinnu við nemendur að finna út hvað hentar 

hverjum og einum (Watkins, C., Carnell, E. and Lodge, C., 2007:126).  

Námstíll (learning style) 

Oft er talað um lífstíl fólks en hugtakið námstíll lætur eflaust ekki jafn kunnuglega í eyrum. 

Með námstíl er átt við hvernig nemendur læra og vísað til ýmissa aðferða sem nemandi beitir í 

því ferli. Námstíll er margþætt hugtak og styður við nám og þroska nemandans. Það ætti því 

að virða að vissu marki námstíl sem nemendur kunna að hafa tileinkað sér. Námstíll er 

margbrotinn eins og áður sagði og má þar nefna að hann er samsettur úr vitsmunalegum, 

tilfinningalegum, umhverfis- og lífeðlisfræðilegum þáttum sem móta hvern og einn. Æskilegt 

er að nemendur geri sér grein fyrir styrkleikum og veikleikum sínum með því að átta sig á 

hvernig hver og einn lærir best. Kenningar um námstíl eiga rætur  í tveimur ólíkum 

rannsóknarhefðum, vitsmunalegum kenningum sem fjalla um hvernig við tökum við 

upplýsingum  byggt á lærðum eða erfðum þáttum og nýjustu heilarannsóknum (Ingvar 

Sigurgeirsson, ekki ártal).  

Einstaklingsmiðað nám  

Einstaklingsmiðað nám á sér rætur í mörgum kenningum og má þar nefna uppeldisfrömuði 

eins og Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Jean Piaget (1896–1980) og John Dewey 

(1859–1952) sem dæmi. Framlag John Dewey vegur hér þungt og þegar skólar tóku fyrst að 

þróa einstaklingsmiðað nám var yfirleitt byggt á hugmyndum Dewey um virka kennsluhætti, 

þjálfun hugsunar, leitarnám og lýðræðislegt skólastarf. Á okkar tímum sækja hugmyndir um 

einstaklingsmiðað nám ekki síst í hugsmíðihyggjunna og fjölgreindakenninguna auk fleiri 

kenninga.  
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Einstaklingsmiðað nám er lagt upp á mjög mismunandi vegu. Þar koma fyrir aðferðir eins og 

samvinnunám, kennsluaðferðir sem eru byggðar á fjölgreindakenningunni, námssamningar, 

þemanám, þyngdarskipt efni og notkun kennsluforrit svo eitthvað sé nefnt. En það eru ótal 

aðferðir til að koma á einstaklingsmiðun fyrir nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, ekki  ártal). 

Einstaklingsmiðað nám og það að koma til móts við þarfir nemenda er eins og rauður þráður í 

aðalnámskrá fyrir grunnskóla: „Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra 

nemenda og efla með nemendum námfýsi og vinnugleði“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006:15).  

Hugsmíðihyggja 

Nám barna hefst löngu fyrir tíma skólagöngu. Fyrstu orðin, hugmyndir, athafnir og 

atburðir endurspegla nám ungra barna og glímu þeirra við umheiminn. Á formlegri 

skólagöngu fer svo barnið að kynnast námsverkefnum á mörgum greinasviðum. 

Hugsmíðikenning lýsir því að lærdómur barnsins (upplifun, reynsla), mynstur, hugtök og ferli 

lúta ákveðnum lögmálum þar sem röksamhengi, merking og tengsl skipta öllu máli. Hugsmíði 

fer þannig fram að fyrirbæri  tengjast saman í þéttriðið net hugtaka og hugmynda í 

vitsmunabúi barnsins eða einstaklingsins og mynda þar röklegt samhengi. Enginn er eins, svo 

hugtakanetin eru með ýmsu móti. Áður en skólaganga hefst hefur einstaklingurinn byggt sér 

sitt hugtaka- og hugmyndanet sem er misauðvelt að endursmíða, ef þess gerist þörf, og sjaldan 

eru laust við einhverjar ranghugmyndir sem þarf að endurskoða. David Ausubel (1968) var 

með þessi einkunnarorð: „Ef ég þyrfti að draga alla þekkingu í námssálarfræði saman í eitt 

lögmál segði ég þetta: Það sem hefur mest áhrif á nám og námsárangur er það sem 

nemandinn veit fyrir. Sannreyndu hvað það er og kenndu honum svo í samræmi við það.“ 

(Meyvant Þórólfsson, 2003) 

Mismunandi er hvernig við skynjum, upplifum og tengjum nýja reynslu eða lærdóm við fyrri 

þekkingu. Nemandinn er þekkingarsmiðurinn sem byggir þekkingu sína upp og endursmíðar 

þekkingu sína. „Í skólanum er nemandinn miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar og skilnings. 

Þegar nemandinn veltir fyrir sér innihaldi verkefnisins öðlast hann reynslu, bregst við, 

ígrundar og notar síðan þessar aðstæður sem byrjunarreit fyrir uppbyggingu eigin skilnings 

og þekkingar“ (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005:16). 

Hugsmíðihyggjan er byggð á kenningum Dewey og Piaget sem rekja má til 19. og 20.aldar. 

Dewey taldi að reynsla okkar væri upphaf menntunar og lagði áherslu á að þjálfa hugsun og 
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færni. Piaget taldi að nemendur og kennarar væru samverkamenn og byggðu það samstarf af 

tillitssemi og gagnkvæmri virðingu. Piaget taldi að mikilvægt væri að efla vitsmunaþroska 

með því að leyfa nemendum að vinna með hluti og nota tilraunir í náminu. Nemendur fái að 

eiga val um viðfangsefni sem hafa merkingu og tilgang. Að námsefnið sé áhugavert og hvetji 

nemendur til að byggja á rökhugsun. Kennari þarf að skapa góðar aðstæður til náms, örva 

gagnrýna hugsun og forvitni nemenda (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur 

Guðmundsdóttir, 2005:16).  

Fjölgreindakenning   

Fjölgreindakenning Howards Gardner er mjög áhugaverð kenning þar sem athyglin beinist að 

mismunandi þáttum greindar. Kenningin dregur fram að allir séu 

sérstakir og búi yfir styrkleikum á mismunandi sviðum. Þetta á mjög 

vel við skóla án aðgreiningar og hugmyndir sem þar liggja til 

grundvallar. Markmið kennara samkvæmt þessum hugmyndum er að 

byggja kennslu á sterkum sviðum nemenda og að styrkja síðan aðrar 

hliðar með fjölbreyttum kennsluaðferðum.  Það er mjög gott ef 

nemendur gera sér grein fyrir styrkleikum sínum og er talið auka 

sjálfsöryggi nemenda. Nemendur þurfa einnig að skilja að það er fullkomlega eðlilegt að hafa 

ekki jafna getu á öllum sviðum og að alltaf er hægt að bæta sig með góðri þjálfun. Þemavinna 

er mjög sveigjanleg kennsluaðferð þar sem hægt er að skipuleggja heildstæð verkefni sem 

taka á mörgum námsgreinum í einu. Hægt er að skipuleggja þemavinnuna þannig að tekið er á 

öllum greindum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005:15-16). 

 

Upplýsingatækni í skólastarfi   

Um 1980 fór samfélagið að tölvuvæðast. Ekki leið á löngu þar til bent var á að skólar þyrftu  

að fylgja þróuninni og nýta sér tæknina til að undirbúa nemendur fyrir 

upplýsingatæknisamfélagið. Margir spáðu því að bylting- tölvu-og upplýsingatækni myndi 

stuðla að breyttu námi og kennslu. Sumir gengu svo langt að halda því fram að tölvur myndu 

breyta hlutverki kennara, að þeir yrðu meira leiðbeinendur og verkstjórar. Fljótlega sáu menn 

þann möguleika að nota tölvuna við sérkennslu og námsaðgreiningar þar sem bæði seinfærir 

og lengra komnir gætu fengið námsefni við sitt hæfi eins og talað er um í einstaklingsmiðuðu 
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námi í dag. Margir sáu einnig tækifæri sem fylgdu tækninni og myndu auðvelda vinnu 

kennara og starfsfólks skóla (Hrefna Arnardóttir, 2007). 

Í grein Voogt er fjallað um helstu rök fyrir upplýsingatækni í skólastarfi. Talað er um rök  

eins og samfélagsleg rök þar sem undirbúa þarf nemendur undir upplýsingasamfélagið. 

Uppeldis- eða kennslufræðileg rök þar sem tölvur eru stór þáttur í samfélaginu og þjálfun er 

því nauðsynleg, rök um þjálfun til starfa í samfélaginu, rök um tæknina sem breytiafl í 

skólastarfi og kostnaðarrök þar sem talið er að sparnaður náist með upplýsingatækni í 

skólastarfinu. Rökin má finna í ýmsum stefnum stjórnvalda um samþættingu tölvu- og 

upplýsingatækni. En  rannsóknir sýna að þetta kemur ekki alveg heim og saman fyrir kennara. 

Rökin valda togstreitu hjá kennurum þar sem þeir þurfa sérstaka kunnáttu á tölvur og 

upplýsingatækni og svo kunnáttu á það fag sem þeir kenna. Tölvu- og upplýsingakunnáttan er 

ekki alltaf til staðar, þannig að kennarar eru ekki allir færir að kenna fag sitt og samþætta við 

upplýsingatækni. Rannsóknir bentu líka til að kennarar þyrftu lengri tíma til undirbúnings 

fyrir samþættingu upplýsingatækni við það fag sem var verið að kenna. (Voogt, 2008:117-

118). 

 

Leitarnám og heimildavinna  

Markmiðið með leitarnámi eða leitaraðferðum í kennslu er að virkja nemendur og veita 

þjálfun í að leita svara við upplýsingum, afla upplýsinga og vinna úr þeim skipulega. 

Leitarnám leitast við að þjálfa nemendur og kynna fyrir þeim vísindaleg vinnubrögð eins og 

heimildavinnu, greiningu og mat á gögnum, efniskönnun, viðtöl, vettvangsathuganir, tilraunir 

og náttúruskoðun. Leitarnám eflir lífsreynslu nemenda með hlutum og efni sem höfðar til 

nemenda og hvetur þá til að sækjast eftir meiri þekkingu um efnið (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:45). Hvernig er hægt að kenna leitarnámsaðferðina? Aðferðin reynir á  

skipulagshæfileika kennarans og leiða þarf kennsluna áfram eftir viðbrögðum nemenda hverju 

sinni. Vefleiðangrar eru hannaðir með það í huga að létta kennaranum leikinn og þjálfa 

nemendur í þeim vinnubrögðum að leita sér að heimildum og vinna úr þeim. Þeir falla því 

einkar vel að hvers konar leitarnámi.  

Upplýsingalæsi er mikilvægur þáttur sem þarf að sinna í skólastarfi og gegnir vaxandi 

hlutverki í samfélagi og atvinnulífi nýrrar aldar. Hvort sem fengist er við prentaðar heimildir 

eða haf upplýsinga á veraldarvefnum standa nemendur frammi fyrir því að þurfa finna  
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upplýsingarnar, greina þær og meta í námi sínu. Skólar þurfa að svara þeirri áleitnu spurningu 

hvernig eigi að undirbúa nemendur fyrir upplýsingasamfélagið sem við búum í á 21. öldinni.  

Carol C. Kuhlthau talar í þessu sambandi um leitarnám undir leiðsögn. Til að nemendur verði 

upplýsingalæsir þurfa þeir að kunna að meðhöndla upplýsingar og átta sig á hvernig á að 

vinna með þær. Kenna þarf hvernig á að leita að upplýsingum á skipulegan hátt, varpa ljósi á 

hvaða upplýsingar er óhætt að nota og draga fram hvernig hægt sé að nota upplýsingarnar. 

Með því að að notast við leitarnám undir leiðsögn í gegnum skólagönguna eru nemendur 

betur í stakk búinn að takast á við samfélag á 21. öldinni (Kuhlthau, C. C., Maniotes, L.K., og 

Caspari, A.K., 2007). 

Upplýsingatæknin ruddi sér til rúms í skólastarfi á liðnum árum en á nú undir högg að sækja. 

Nú þegar kreppir að í efnahagslífi er víða skorið á mannafla og búnaðarkaup á þessu sviði 

skólastarfsins. Þetta veldur höfundi töluverðum áhyggjum því við lifum á 21.öldinni og þjálfa 

þarf nemendur í samræmi við þær kröfur sem samfélagið gerir til þeirra og  skólanna. 

Samfélag sem í sífellt ríkari mæli byggist á upplýsingatækni og miðlun. Samþætting 

upplýsingatækni við allar námsgreinar er orðin skylda og kemur það skýrt fram í 

aðalnámskrá: „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, 2006:10).   

Kennarar þurfa því að vera í stakk búnir til að kenna nemendum tökin á tækninni og samþætta 

má upplýsingatækni með öllum námsgreinum. Til þess má nota ýmsan hugbúnað til 

gagnavinnslu og miðlunar en einnig er ótrúlega mikið til af gagnvirku kennsluefni þar sem 

nemendur eru virkir í námi sínu og lestri fremur en óvirkir þiggjendur.  

Carol Kuhlthau talar um hve mikilvægt sé að tengja saman bókasafn og upplýsingatækni svo 

nemendur kunni að leita að efni, meta það, vinna með efnið og draga lærdóm af því. Líkanið 

sem Kuhlthau setur fram um upplýsingavinnslu þar sem sýndar eru tilfinningar sem nemendur 

fara í gegnum á hverju stigi heimildarleitar og úrvinnslu heimilda. Rannsóknir hennar sýna að 

á vissum tímum í heimildarleit þegar nemendur eru stopp í vinnu sinni eða eiga í erfiðleikum 

með vinnuna þá þurfa þeir á aðstoð að halda hvað mest. Þá kemur inn leiknari aðili, kennarinn 

eða bókasafnsfræðingurinn og leiðbeinir með framhaldið án þess að segja nemendum svarið. 

Nemendur fá þá þann stuðning sem þeir þurfa til að halda áfram með verkefnið. Líkan 

Kuhlthau greinir þetta ferli upplýsingaleitar og heimildavinnu í sjö skref eða stig.  
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 Innleiðing efnis - óvissa  

 Val - bjartsýni 

 Könnun - ruglingur 

 Mótun - skýrleiki 

 Söfnun - vissa 

 Kynning - ánægja/vonbrigði 

 Mat - vitund  

Þetta á allt við upplýsingaleit og þegar er farið í að kanna efni til hlítar og fá dýpri þekkingu. 

Það er því mikilvægt að innleiðing kennara sé góð og skýr. Nauðsynlegt er að nemendur fái 

aðstoð og að samvinna sé milli bókasafns og upplýsingaversins án þess þó að nemendum sé  

gefið svarið (Kuhlthau, C. C., 2003). Vert er að nefna að Kuhlthau er ekki ein um að vera á 

þessari skoðun og má þar nefna Ross Todd sem er einnig á því máli að samvinna kennara við 

bókasafn sé mikilvæg. Tekur hann fram þrjú atriði 1) samvinna, 2) þróunarvinna, 3) söfnun 

efnis. Rannsókn Todds skoðaði hvernig samskipti voru milli bókasafnsfræðinga og kennara 

skóla (Todd, R.J).    

 

Upphafsmenn vefleiðangra  

Bernie Dodge var prófessor í kennslutækni við San Diego State háskóla og er talinn 

upphafsmaður vefleiðangra. Tom March var honum til aðstoðar og hefur einnig haldið merki 

vefleiðangra á lofti. Vefleiðangurinn kom fram upp úr 1995 og var honum ætlað að að hjálpa 

kennurum að innleiða kraft netsins í námið fyrir nemendur. Vefleiðangurinn sem hugmynd og 

umgjörð um heimildavinnu var lagður fram svo kennarar og nemendur um allan heim gætu 

fært sér hann í nyt við nám og kennslu 

Vefleiðangrar byggja á leitarnámsaðferðum. Vefleiðangrar urðu fljótt mjög vinsælir og eru 

gott dæmi um vinnupalla (e. scaffolds) í anda Lev Vogotsky og Jerome Bruner enda eiga þeir 

að sjá til þess að nemendur fái mátulegan stuðning við vinnuna. Snið þeirra Dodge og March 

að vefleiðöngrum voru nýtt af fjölda kennara víða um heim og fram komu leiðangrar um ótal 

efni. Á Íslandi voru vefleiðangrar fljótlega kynntir til sögunnar í kennaranámi og þar hafa 

komið fram þýdd og staðfærð snið sem kennaranemar og fleira skólafólk hafa fært sér í nyt. 
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Frjáls og opinn hugbúaður  

Richard M. Stallmann stofnaði samtökin Free Software (Frjálsu hugbúnaðarsamtökin) í 

Bandaríkjunum árið 1985. Um það leyti var Stallmann að þróa ókeypis hugbúnað og vildi 

tryggja að frjáls og opinn hugbúnaður væri til staðar fyrir tölvunotendur. Þetta vakti litla 

hrifningu ýmissa aðila í tölvu- og hugbúnaðargeiranum. Í þessu sambandi er rétt að minna á 

að orðið eða hugtakið free hefur í ensku tvöfalda merkingu sem vafist hefur nokkuð fyrir 

fólki. Þegar hugbúnaður er annars vegar getur orðið merkt að hann sé frjáls í einhverjum 

skilningi en líka að hann kosti ekki neitt.  

1998 kom fram hópur áhugasamra einstaklinga sem vildu ýta undir og efla  frjálsan hugbúnað. 

Eric S. Raymond og Bruce Perens stofnuðu þá í kjölfar ráðstefnu á vegum áhugahópsins 

samtökin Open Source Initiative og var markmiðið að miðla upplýsingum um opinn 

hugbúnað. Hugtakið er regnhlífarhugtak yfir hugbúnað sem má dreifa án endurgjalds. 

Ákveðin skilyrði þarf þó að uppfylla og þau eru bundin í reglur samtakana.  

Hugtakið frjáls eða ókeypis hugbúnaður snýst um frelsi, ekki verðlag. R. Stallmann sem hefur 

verið einn af öflugustu talsmönnum opins og frjáls hugbúnaðar talar um að hugbúnaðurinn 

þurfi að uppfylla viss skilyrði: 

 Að leyfilegt sé að breyta og aðlaga hugbúnaðinn að eigin þörfum 

 Að leyfilegt sé að dreifa hugbúnaðinum ókeypis eða gegn gjaldi. 

 Að leyfilegt sé að dreifa breyttum útgáfum af hugbúnaðinum 

Í dag er viss núningur milli hópa sem aðhyllast frjálsan húgbúnað og svo þeirra sem aðhyllast 

opinn húgbúnað því þetta eru tveir ólíkir hópar þar sem meiri pólitískur þungi er hjá þeim sem 

aðhyllast frjálsan hugbúnað. Áherslur eru ólíkar og oft jafnvel misskilningur í gangi eins og 

það að frjáls og opinn hugbúnaður sé andstæða séreignar-hugbúnaðar (Sigurður Fjalar 

Jónsson, 2009). 

Það eru til ógrynni af hugbúnaði á netinu sem er opinn og frjáls sem hægt er að nýta til 

kennslu. Sem dæmi má nefna Open Office, teikniforrit, myndvinnsluforrit sem nýtast skólum 

og eru í samræmi við aðalnámskrá í upplýsingatækni.  

Ég valdi að gera kennsluvef á opinn hugbúnað hjá Google til að sjá og reyna hvernig það 

mundi ganga. Einn kosturinn við efni útbúið á Google er að það má opna  hvar sem er. Að 
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mínu mati er vefgerðin í Google Sites bæði einföld og skemmtileg. Auðvelt er að búa til 

kennsluvefi sem eru þægilegir í notkun fyrir nemendur. Þar sem mikið er um niðurskurð fara 

skólar að velta fyrir sér sparnaði og þá er gott að geta stuðst við hugbúnað sem er opinn öllum 

án kostnaðar. 

 

 

 

 

Upplýsingavefur fyrir kennara og kennaranema 

Vefurinn sem hér er lagður fram er ætlaður kennurum og kennaranemum sem vilja kynna sér 

vefleiðangra. Þar eru upplýsingar um vefleiðangra og ýmsar hugmyndir um nám og kennslu 

sem þeir byggjast á. Ýmsir tenglar eru á frekari upplýsingar um vefleiðangra og því er lýst 

hvernig hægt er að setja upp vefleiðangra. Einnig er bent á hvernig finna má vefleiðangra um 

allt á milli himins og jarðar.  

Slóðin á vefinn er: https://sites.google.com/site/kennsla2010/. 

Hér kemur útlistun á hvað er vefleiðangur og af hverju ætti að nota vefleiðangur. 

Hvað er vefleiðangur? 

 Vefleiðangur er áætlun fyrir nemendur með verkefni í huga. Leitarnám þar sem 

nemendur nota vefinn og tengla til að safna upplýsingum. 

 Auðvelt er að finna/búa til vefleiðangra fyrir allar námsgreinar.  

 Vefleiðangur byggir á hugsmíðikenningu (e. Constructivism). 

 

Af hverju vefleiðangur? 

 Vefleiðangrar eru hannaðir með það í huga að virkja nemendur. 

 Mikilvægt er að nota opnar spurningar þar sem nemendur þurfa að velta fyrir sér 

efninu. 

 Ekki má láta tilhneiginguna til  klippa og líma ráða ferðinni-. 

https://sites.google.com/site/kennsla2010/
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 Heldur þarf að dýpka skilning, fá nemendur til að mynda sér skoðun, leysa mál eða 

þraut. 

 Tengja þarf námið við raunveruleikann.  

 Nemendur eiga að geta heimilda og þjálfast í því að leita upplýsinga, meta þær og 

nýta. 

Vefleiðangrar virkja nemendur og til þess eru notaðar nokkrar aðferðir sem gera nemendur 

virka og meira tilbúna að tengja við efnið með opnum hug og áhuga.  Númer eitt er að nota 

opnar spurningar sem þarf að svara. Þegar nemendur eru beðnir um að skilja, ímynda sér 

eitthvað, greiða úr máli eða leysa þraut er mikilvægt að það sé eitthvað sem nemendur tengja 

við raunveruleikann en ekki bara námsverkefnunum í skólanum. Til að takast á við 

vefleiðangur þarf nemandi að vinna úr og breyta upplýsingum eins og að draga saman 

aðalatriði, bera saman, setja upp tilgátu og finna lausnir svo eitthvað sé nefnt. Til þess þurfa 

nemendur að þróa með sér eða beita æðri hugsun. Líta má á vefleiðangur sem vinnupalla sem 

styðja þessa þjálfun vel ef vefleiðangurinn er góður.  

Vefleiðangrar eru kaflaskiptir og byggja á leitarnámsaðferðum með stuðningi. Fyrst er kveikja 

eða kynning á verkefninu, verkefnið sjálft og hvað á að gera. Þá er farið yfir ferlið að 

verkefninu og bent á þær bjargir sem er hægt að nota. Því er lýst hvernig er verkefnið verður 

metið og greint frá niðurstöðu verkefnis, gert ljóst hvað á að koma út úr verkefninu. Að lokum 

er dregið fram að nemendur eiga að vísa í heimildir og upplýsingarnar. Nemandi er í raun í 

rannsóknarstarfi og setur sig í spor eða hlutverk,  t.d blaðamanns eða rannsóknarmanns. Það 

reynir því töluvert  á túlkun nemenda, hugsun, skilning og mat á upplýsingum, hann þarf að  

kafa í efnið og færa rök fyrir niðurstöðum. Vefleiðangur getur líka verið ævintýraferð á 

ókunnar slóðir þar sem nemandi er að kynna sér hin ýmsu efni og fræðast um eitthvað nýtt.  

Hvað er góður vefleiðangur? 

 Vefleiðangur vel upp settur 

 Felur í sér góða vinnupalla, veitir mátulegan stuðning 

 Hefur þýðingu fyrir nemandann (Relevant), er vel tengdur raunveruleika (Real) og 

efnisríkur (Rich) 

 Reynir á og virkjar nemendur 
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Sjálfsmatstaflan eða CEQ-ALL er notuð til að meta vefleiðangur og vinnuna á bakvið 

leiðangurinn.  Hér er krækjan á sjálfsmatstöflu Tom March:  

http://tommarch.com/ceqall/docs/ceqall_rubric.pdf.      

 
 

         Choice = Val   

           Effort =  Áreynsla eða framlag 

           Quality = Gæði 

           Attitude = Viðhorf 

           Labor of love = Vinnuánægja 

Fjallað er um upphafsmenn vefleiðangra, Bernie Dodge og Tom March, á vefnum. Einnig er 

kennslumyndband fengið á YouTube þar sem Bernie Dodge fjallar  um vefleiðangra. Ýmsar 

hugmyndir eru á vefnum og tenglar fyrir vefleiðangra. Ýmsir kennarar hafa hannað 

vefleiðangra og hér má sjá sýnishorn: 

http://tommarch.com/ceqall/docs/ceqall_rubric.pdf
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Hér er vefleiðangurssnið ásamt leiðbeiningum eftir Torfa Hjartarson (2000):  

http://starfsfolk.khi.is/torfi/snid/nemsnid.htm. 

Íslenskar hugmyndir af vefleiðangrum sem Salvör Gissurardóttir setti upp en efnið er frá 

ýmsum kennurum. Uppfært 6. febrúar 2001.  Góður vefur. Þá er málið einfaldara og hreinlega 

hægt að fara beint inná vefleiðangur þar: 

http://www.ismennt.is/vefir/ari/banki/. 

Hér eru vefleiðangrar um hin ýmsu efni. Unnið af nemendum með Salvöru Gissurardóttur í 

Háskóla Íslands: http://wiki.khi.is/index.php/Flokkur:Nkn. 

Skólar eru mismunandi vel búnir tölvum en alltaf er hægt að finna lausn og nota 

ímyndunaraflið til að geta nýtt sér vefleiðangra í kennslu. Ekki er nauðsynlegt að hafa tölvur 

það er einnig hægt að styðjast við glærur, skrifa á skólatöfluna eða láta hugmyndaflugið ráða 

förinni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://starfsfolk.khi.is/torfi/snid/nemsnid.htm
http://www.ismennt.is/vefir/ari/banki/
http://wiki.khi.is/index.php/Flokkur:Nkn
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Lokaorð 

Ég var lengi að hugsa mig um hvað ég ætti að fjalla í lokaverkefninu. Þá kviknaði hugmynd í 

vettvangsnámi mínu þar sem ég rak augun í nýja kennslubók um miðaldir. Sú bók var mjög 

skemmtilega uppsett og fróðleg og kveikti í mér löngun að búa til vef um þetta efni. En 

frekari vangaveltur um rannsóknarvinnuna fóru með mig á aðrar slóðir.  Ég hafði upplifað það 

að búa til vefleiðangur í náminu hér við Háskóla Íslands og fékk útfrá því þá hugmynd að 

deila með öðrum upplýsingum um áhugaverða leið til að ýta undir leitarnám og 

heimildavinnu. Einnig hef ég verið að skoða opinn hugbúnað og af því spratt sú hugmynd að 

prófa að gera lokaverkefni á opinn hugbúnað.   

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga upplýsingatækni og tölvur að vera hluti af öllum 

námsgreinum í grunnskóla. En höfundur hefur í sinni reynslu fundið fyrir því að þessu fagi er 

ekki gert hátt undir höfuð í sumum skólum. Sem verðandi faggreinarkennari hefur höfundur 

áhyggjur af þessu ferli og spurning um hvort vinnu sé að fá sem upplýsinga- og tölvukennari 

þar sem umsjónarkennarar eru að taka þessa kennslu að sér í grunnskólum. Það er 

niðurskurður í öllum þáttum samfélagsins á þessum tímum en bjartari tímar framundan. 

Í öllu falli er mikilvægt að kennarar leiti leiða til að nýta upplýsingatæknina á sem 

uppbyggilegastan og markvissastan hátt. Vefur um vefleiðangra hefur hjálpað höfundi á þeirri 

braut og vonandi verður hann líka öðrum að gagni. 
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