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1 Inngangur 

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskólanna í hluta upplýsinga- og tækni-

menntar (1999c) hefur orðið bylting í upplýsingamálum á undanförnum árum. 

Upplýsingatæknin hefur rutt sér til rúms með margmiðlunarefni, gagnabönkum, leitar-

vefjum og Interneti. Aðstaða til upplýsingaöflunar hefur gjörbreyst og heimurinn 

þrengt sér inn í hverja stofu. Tækninýjungar hafa stóraukist og miklar breytingar orðið 

á starfsháttum og tómstundum fólks. 

Margir kennarar hafa litið farsíma hornauga þar sem þeir hringja í tíma og 

ótíma og nemendur oft mjög uppteknir af þeim. Aðrir hafa velt fyrir sér hvort ekki 

mætti nýta þennan áhuga nemenda á farsímunum í þágu námsins, nota farsímana í 

skólanum frekar en að banna þá. Ef skoðaðar eru skólareglur grunnskóla Reykjavíkur 

kemur í ljós að nokkrir skólar leggja hart bann við farsímum meðan á skólastarfi 

stendur. 

 Lokaverkefni höfundar eru kennsluhugmyndir er nefnast SímaTími. 

Hugmyndirnar byggja á notkun farsíma í skólastarfi og eru þær ætlaðar eldri bekkjum 

grunnskólans. Þær eru settar fram sem kennsluleiðbeiningar handa kennurum. Hvert 

verkefni er skýrt á einni blaðsíðu og nokkrum verkefnum fylgja eyðublöð til að 

fjölfalda. Það er svo kennaranna að móta hugmyndirnar enn frekar eða þróa. 

Kennsluhugmyndirnar miðast við 8.-10. bekk. Ástæðan fyrir því er, að höfundur taldi 

símaeign vera algengari hjá þessum aldurshópi heldur en þeim yngri. Til að kanna 

hversu raunhæft væri að nota farsíma í kennslu varð höfundur að kanna símaeign 

meðal unglinga og fór hann í þrjá skóla og gerði könnun. Niðurstöður sýndu að 

raunhæft væri að álykta að farsími væri almenn eign unglinga. 

Í stefnu Fræðsluráðs Reykjavíkur og menntamálaráðuneytis kemur fram að 

íslenskir grunnskólar eigi að eflast í tækni- og tölvumálum og flétta upplýsingatækni 

inn í sem flestar námsgreinar (Flosi A. H. Kristjánsson o.fl., 2000). Í SímaTíma er 

mikil áhersla lögð á samþættingu námsgreinanna og eru hugmyndirnar hugsaðar sem 

fyrstu skrefin fyrir kennara og aðra sem áhuga hafa á upplýsingamálum og nýtingu 

farsíma í skólastarfi. Við gerð kennsluhugmyndanna var haft í huga námsefni handa 

þessum aldurshópi, áhuga þeirra og markmið.  

Markmið höfundar með SímaTíma er að kynna fyrir kennurum og öðrum 

áhugasömum notkunarmöguleika farsímans og vekja áhuga þeirra á að nýta far-

símann í skólastarfi. 
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2 SímaTími 

Námsgögn verða að höfða til nemenda, vera aðlaðandi, 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 nýjustu upplýsingatækni, gera hvorttveggja í 
senn að miðla þekkingu og þjálfa nemendur í vinnubrögðum sem 
nýtast þeim í lífi og starfi (Aðalnámskrá, 1999b, bls. 17). 
 

SímaTími er byggður upp sem kennsluhugmyndir fyrir kennara. Fremst í hugmynda-

bankanum er að finna kafla er nefnist Nýrri tækni fylgt úr hlaði. Í honum er tvenns 

lags hugbúnaður kynntur fyrir lesanda. Annarsvegar kynning á blátannarbúnaði        

(e. Bluetooth) og hinsvegar kynning á hljóðvinnsluforriti er nefnist Audacity, en það 

er hægt að nálgast á Internetinu án endurgjalds og er mjög einfalt bæði í uppsetningu 

og notkun. Verkefnin og notkunarleiðbeiningar með forritinu eru unnin út frá vef 

Manfred Lemke (2005), fyrrum aðjúnkt við Kennaraháskóla Íslands. 

Einnig eru nokkur mikilvæg hugtök skilgreind en með nýrri tækni fylgja 

nýyrði sem ekki eru enn orðin þjál í íslensku máli og þarfnast frekari útskýringa. 

Aftast er að finna kennsluhugmyndirnar. Þeim er skipt upp í fimm flokka eftir því á 

hvaða búnað er lögð áhersla á að nota í farsímanum. Kennsluhugmyndirnar byggjast 

allar upp á sama hátt. Byrja á tillögum að námsmarkmiðum en við gerð þeirra var 

stuðst við námsafrakstur (e. Learning outcomes). Þýðingin námsafrakstur er fengin úr 

orðasafni RKÍ (Orðaskrá um skólamál og sálar- og menntafræði, mat og próffræði, 

2000, bls. 20). Námsafrakstur er staðhæfing sem segir til um hvað nemendur komi til 

með að vita eða gera eftir að verkefni líkur. Niðurstaðan er yfirleitt túlkuð sem 

vitneskja, kunnátta eða viðmót (American association of law libraries, 2007). Næst á 

eftir tillögum að námsmarkmiðum er innlögn og er hún ýmist í formi kveikju, 

innlagnar frá kennara, spurninga eða umræðna. Sovéski sálfræðingurinn Vygotsky 

taldi mikilvægt að kennarar leiðbeindu börnunum með hjálp góðra vinnupalla, en þeir 

felast í eins konar leiðbeiningum frá kennara, til dæmis spurningum sem leiða og 

vekja áhuga barnanna (Berk, Laura E. og Adam Winsler, 1995, bls. 136). Á eftir 

innlögn kemur lýsing á verkefninu. Með þremur verkefnum fylgja verkefnablöð sem 

ætluð eru til fjölföldunar. Þar á eftir kemur úrvinnsla en þar er sagt frá úrvinnslu 
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nemenda á verkefninu. Að lokum er bent á nokkrar vefsíður sem koma að gagni í 

verkefnunum. 

Verkefnin í SímaTíma eru nemendamiðuð og samin með þarfir nemenda í 

huga. Lögð er áhersla á virka þátttöku nemenda og gefa þeim færi á því að læra með 

því að framkvæma. Einkunnarorð bandaríska fræðimannsins John Deweys „Learning 

by doing“ voru höfð að leiðarljósi (Dewey, John, 1966, bls.128). 

Í hugmyndavinnu við val og gerð verkefna var víða leitað fanga, þótt vissulega 

séu öll verkefnin á ábyrgð höfundar. Öll verkefnin eru unnin með hliðsjón af 

aðalnámskrá grunnskóla (1999a) og markmiðanna sem þar eru fyrir unglingastig. Það 

efni sem helst hefur verið hjálplegt er t.d. bæklingur sem Og Vodafon og Saft (2005) 

gáfu út og fjallar um börn, foreldra og farsíma. Vefur Lýðheilsustöðvar (2004), (2005) 

nýttist þegar sjónum er beint að neyslumynstri, heilsu og næringu ungmenna, 

sömuleiðis vefur Fitness Partner Connection (2005). Við gerð verkefna um táknmál 

kom bók Hafdísar Gísladóttur og Margrétar G. Þórðardóttur Upp með hendur (2003) 

að góðum notum, auk vefja Námsgagnastofnunar (2007), Vísindavefjarins (2001) og 

vefur félags heyrnarlausra (2007). Á vef Regnbogabarna (2007) er að finna fróðleik 

um einelti, sömuleiðis á síðu Olweusarverkefnisins (2007) og á síðu umboðsmanns 

barna (2007). Við gerð verkefna um útvarpsþátt komu vefir Ríkisútvarpsins (2007), 

Podcast.com (2007) og Audacity (2007) sér vel. Hljóðbanka má finna á síðum Simply 

the best.net (2007) og Comparisonics Corporation. (2007). Nýtast þeir vel í 

verkefnavinnu með hljóðvinnsluforrit. Vefur Learning and teaching Scotland (2007) 

kom að góðum notum við gerð kynningar á blátannarbúnaði. Nýttist bók Flosa 

Einarssonar Tónlist og tölvur (2005) við gerð verkefnis um sígild tónskáld. Námsefnið 

Ég er það sem ég vel (2001) var haft til hliðsjónar við uppsetningu SímaTíma. 
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3 Könnun 

3.1 Aðferð 
Til að kanna hversu raunhæft væri að nýta farsímann í kennslu hér á landi þurfti að 

kanna símaeign unglinga.  

Farið var í þrjá skóla á Reykjarvíkursvæðinu í febrúar 2007. Skólarnir voru 

valdir af handahófi og eru staðsettir í austurhluta Reykjavíkur. Úrtakið samanstóð af 

252 nemendum í 8.–10. bekk. Rannsóknaraðferðin sem var notuð var könnun. 

Markmið með að nota þá aðferð var að fá góða mynd af farsímaeign grunnskóla-

nemenda. Með því að nota þessa aðferð var sem minnst truflun í hverjum bekk og 

nauðsynlegar upplýsingar frá fjölmörgum nemendum fengust á stuttum tíma. 

 

3.2 Framkvæmd  
Fengið var leyfi fyrir könnuninni ýmist hjá skólastjóra, aðstoðarskólastjóra eða 

deildastjóra skólanna. Haft var samband við þá símleiðis eða í gegnum tölvupóst. Vel 

var tekið í könnunina á öllum stöðum. Þegar út í bekkina var komið var nemendum 

gert grein fyrir því að um lokaverkefni í Kennaraháskóla Íslands væri um að ræða. 

Eins að þetta væri könnun um farsímaeign þeirra, einungis tvær spurningar og að þeir 

ættu að svara með handaupplyftingu ef svarið væri jákvætt.  

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir nemendur voru eftirfarandi: 

• Hverjir eiga og nota farsíma? 

• Af ykkur sem eigið síma, hversu mörg ykkar eruð með síma með 

myndavél? 

 

Voru jákvæð svör talin jafnóðum og skráð. Með þessu móti tók úrvinnsla einnig 

skamma stund. 

 

3.3 Niðurstöður 
Eins og fyrr segir stóð úrtakið af 252 nemendum í 8.-10. bekk í þremur skólum á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: 

Farsímaeign nemenda:  

250 nemendur af 252 nemendum sögðust eiga og nota farsíma. Sem er 99,2% 

nemenda. Sjá mynd 1. 

 

Eign nemenda á farsíma með myndavél:  

171 nemandi af 252 nemendum átti farsíma með myndavél. Sem er 67, 9% nemenda. 

Sjá mynd 2. 

 

Einungis tveir nemendur áttu ekki síma. Báðir sögðu að um tímabilsástand væri að 

ræða. Báðir höfðu átt síma og reiknuðu með að fá nýjan síma fljótlega. 

 

Mynd 1. 

Farsímaeign nemenda 

200

2

0

50

100

150

200

250

Eiga síma Eiga ekki síma

 
Símaeign nemenda: 250 nem. af 252 nem. áttu farsíma sem er 99,2% 

 

 

Mynd 2 
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Eign nemenda á farsíma með myndavél: 171 nem. af  252 nem. sem er 67, 9%. 
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Þessar niðurstöður gefa til kynna að nemendur í 8.-10.bekk eiga almennt 

farsíma og fjöldi þeirra sem eiga farsíma með myndavél er meira en 2/3. Við getum 

því gefið okkur að ef í hverjum bekk eru 24 nemendur þá séu þar inni 23 farsímar og 

þar af 16 farsímar með myndavél.  
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4 Farsíminn 

Ef skoðaðir eru nýir farsímar má sjá að þeir eru færir um margt annað en að hringja. 

Hér fyrir neðan er algengasti staðalbúnaður farsíma flokkaður og kennsluhugmyndir 

tilgreindar hvernig nýta megi hann í kennslu 

 

• Dagbók 

Í stafræna dagbók geta nemendur fært inn prófdaga, skiladaga á 

verkefnum og fleira. Síminn minnir nemandann á með því að gefa frá 

sér hljóð. 

 

• Internetaðgangur 

Sumir símar hafa þráðlausan internetaðgang sem opnar aðgang að 

fjölmörgum möguleikum fyrir kennsluna. En netaðgangur kostar fé og 

ekki er hægt að fara fram á það að nemendur borgi kostnaðinn. 

 

• MP3 spilari 

Þeir sem eiga farsíma með MP3 spilara geta t.d. valið um að hlusta á 

tónlist eða sækja hljóðskrár á netið. Í símunum er einnig upptökutæki 

sem býður upp á þann möguleika að taka upp tal, til dæmis viðtal eða 

minnispunkta. Tækið tekur upp og geymir hljóð sem .amr-hljóðskrá. 

Skrána er hægt að flytja á milli farsíma eða frá farsíma yfir í tölvu með 

SMS eða blátannarbúnaði. 

 

• Orðabók 

Nemendur þjálfast í að skrifa smáskilaboð á erlendu tungumáli með 

hjálp orðabókarinnar. 

 

• Reiknivél 

Í nánast hvaða kennslustund sem er gæti þurft að nota reiknivél. 
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• Skeiðklukka/niðurteljari 

Fyrir verkefni sem vinna á innan ákveðins tímaramma er hægt að nota 

skeiðklukku eða niðurteljara farsímans. Mögulegt er að láta farsímann 

gefa frá sér hljóð þegar tíminn er liðinn. 

 

• Smáskilaboð 

Nýtt tilbrigði af rafrænum samskiptum sem verða sífellt algengara að 

nota í gegnum síma. SMS er stytting á orðunum „short message 

system“ sem yfirfærist á íslensku sem smáskilaboð. Gjald er tekið fyrir 

hvert sent skilaboð. 

 

• Stafræn myndavél 

Myndavélarnar er hægt að nota í ýmiskonar tilgangi eins og að gera 

myndaskráningu í vettvangsferðum, mynda ferla í náttúrunni og færa 

myndirnar yfir í tölvu og vinna með þær í ýmsum myndvinnslu-

forritum. 
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5 Tilraunir með farsíma í skólastarfi 

Nýting á farsíma í skólastarfi er ekki alveg ný á nálinni. Á Internetinu er víða hægt að 

komast í samband við kennara sem eru að prófa sig áfram með farsímann sem 

kennslutæki. Einn af þeim er skoski kennarinn Lynne Horn (2007), en hún lýsir á 

skemmtilegan hátt á bloggsíðu sinni aðferðum og framgangi tilraunar með notkun 

farsíma í tungumálakennslu. Að hennar sögn reynist þetta vel. 

 

5.1 Áströlsk rannsókn 
Í Ástralíu var notkun farsíma í skólastarfi rannsökuð og voru símarnir notaðir sem 

nokkurskonar fartölvur. Í rannsókninni sem birtist árið 2005 kemur fram að farsímar 

hafa marga kosti fram yfir fartölvur í skólastofum af því að þeir eru ódýrari og 

auðveldari í flutningi. Með því að nota myndavélafarsíma þróa nemendur með sér 

kunnáttu í að taka myndir, skrifa um þær, senda þær í tölvupósti til vina, fjölskyldu og 

kennara. Í einhverjum tímum berast nemendum plön frá kennaranum í gegnum 

þennan búnað og skráir hann niður verkin þeirra í dagbók. Samkvæmt Dr. Elizabeth 

Hartnell-Young sem stýrði rannsókninni, var ein helsta forsenda rannsóknarinnar að 

nemendur noti tækni sem þeir meta og finnst þægilegt að nota. Young finnst 

skiljanlegt að margir kennarar telji farsíma vera mikla truflun og hræðilegan 

átroðning.. En það sé eins og með öll námstæki, þau fá hlutverk um leið og 

tilgangnum er náð. Farsímarnir virtust ná til þeirra nemenda sem oft væru óvirkir og 

áhugalausir í kennslustundum. Þessir nemendur voru oftast tregir til að skrifa en 

símarnir virtust opna þeim dyr læsis því símana notuðu þeir nú til að skrifa texta og 

stuttar sögur. Skólastjórinn í einum af skólunum sem tók þátt í rannsókninni hafði 

lengi leitað að einhverri leið til að hvetja þessa óvirku nemendur sína og var yfir sig 

hrifinn af ákafanum sem hlaust með notkun farsímanna í kennslustundunum 

(Anderson, Jennifer, 2005). 

 

5.2 Þróunarverkefni á Akureyri 
Sverrir Páll Erlendsson (2002) kennari við Menntaskólann á Akureyri stýrði 

tilraunaverkefni árið 2002 sem kallast „Í símum í tímum“. Sverrir fékk víða styrk til 

að verkefnið yrði að veruleika, t.d. frá Símanum, Menntamálaráðuneytinu, Hátækni 

og Oz. Oz ákvað að veita þeim aðgang að iPulse sem var þá nýtt og framandi 
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spjallrásakerfi, sem var gert að hluta til fyrir og í samstarfi við símafyrirtækið 

Ericsson í Svíþjóð. iPulse hentaði mjög vel fyrir hópavinnu, bæði stórra og smárra 

hópa, og þurftu þátttakendur ekki að vera á sama stað. Sverrir hóf tilraunir með að 

nýta forritið til að senda tilkynningar á nemendur í gegnum smáskilaboð (SMS) svo 

sem fjarveru kennara og áríðandi skilaboð. Verkefnið tókst vel og fjölmargir sýndu 

því áhuga, til dæmis stjórnendur í grunnskólum sem sáu þar leið til að nýta síma 

barnanna í stað þess að banna notkun þeirra. Í dag er iPulse að margra mati úrelt og ný 

forrit komin í staðinn (bls 18-20). 

 

Það er von höfundar að skólar fari að leyfa farsíma í skólastarfi frekar en að 

banna þá, því farsíminn býður upp á mikla möguleika í skólastarfi. Flestir unglingar 

eiga og nota síma og því tilvalið að nota þá tækni sem þeir þekkja í þágu námsins. 

Víða er farið að kanna möguleika farsímans sem kennslutæki og hafa þær kannanir 

komið vel út. 

Með nýtingu farsíma í skólastarfi gefst skólum kjörið tækifæri til að fást við 

nýja kennsluhætti. Það er von höfundar að SímaTími opni augu kennara fyrir því að 

nýta sér upplýsingatækni nútímans til hins ýtrasta í framtíðinni. 
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