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Ágrip 

Þessi skýrsla inniheldur niðurstöður úr rannsókn sem skoðaði hugbúnaðarnotkun 5 ára 
barna í leikskólum í Garðabæ. Leitast var við að svara því hversu mikið og hvernig börn 
nota tölvur á þessum leikskólum. Það var einnig lögð áhersla á að skoða hvað einkennir 
góðan hugbúnað fyrir 5 ára börn. Í þessari rannsókn voru tekin níu viðtöl, átta þeirra voru 
tekin við starfsmenn sjö leikskóla í Garðabæ og eitt viðtal var tekið við hönnuð tveggja 
íslenskra kennsluforrita sem reyndust vera mikið notuð á leikskólunum. Helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna að börn nota tölvur töluvert í sínu leikstarfi. Fimm af þeim sjö 
leikskólum sem voru skoðaðir buðu börnunum upp á tölvunotkun nánast daglega og 
jafnvel nokkrum sinnum á dag. Í tveimur af þessum sjö leikskólum hafði verið ákveðið að 
nota ekki tölvur í leikskólastarfinu. Ástæður sem voru nefndar voru til dæmis skortur á 
starfsfólki með tölvuþekkingu og að það væri ekki hlutverk leikskólans í dag að bjóða 
börnum upp á tölvur. Í þeim leikskólum sem notuðu tölvur með börnunum fengu börnin 
10 mínútur í einu í tölvunni í fjórum af fimm leikskólunum en alveg upp í klukkustund í 
einum þeirra. Tölvan var ýmist notuð í frjálsum leik eða í vali í leikstarfinu og töluðu allir 
viðmælendur um að mikil samvinna færi fram á milli barnanna. Hugbúnaðurinn sem var 
mest notaður sneri að málfræði-, stærðfræði- eða hugtakakennslu. Veraldarvefurinn var 
notaður takmarkað og þá einungis vefsíður sem starfsmenn leikskólanna völdu. Allir 
viðmælendur voru sammála um að það sem þarf að hafa í huga við gerð kennsluforrita er 
að forritin séu litrík, auðskilin en þó passlega krefjandi miðað við aldur barnanna og hafa 
óvænta og spennandi hegðun. Forritin þurfa einnig að hafa markvissan tilgang, 
leiðbeiningar í formi talmáls og best er ef forritin leyfa börnunum að uppgötva sínar eigin 
leiðir í gegnum forritin. 

Abstract 

This report contains the results of a study that explored software usage of 5 year old 
children in preschools in Garðabær. The research sought to answer how much and in what 
way children use computers in these preschools. The focus was also to identify the 
characteristics of good software for 5 year olds. Nine interviews were conducted, eight 
with employees in preschools in Garðabær and one interview with a designer, who 
designed two applications that were being used in the schools. The main results show that 
the children use computers quite a bit in preschools. Two of the seven preschools had 
decided not to use computers with the children. The reasons that were mentioned for 
that decision were, for example, knowledge was lacking on behalf of staff members and 
since usage at home has become more frequent, the need for preschools to offer children 
access to a computer does no longer exist. Five of the seven preschools that were 
explored offered the children access to a computer almost daily and even several times a 
day. The children were allowed only 10 minutes at a time on the computer in four of them 
and up to an hour in one of them. The computer was either used in free play time or when 
the children were offered choices of activities. All the interviewees said that the computer 
facilitated cooperation between the children and that they were never alone using 
computer. The software that was mainly used taught the children mathematics, grammar, 
or the use of different concepts. Internet technology was limited and the children could 
only access sites that staff members had selected. All the interviewees agreed to that 
educational software has to be colorful, challenging, easy to understand for a particular 
age, and have an unexpected and interesting functionality. The applications must also 
have a meaningful purpose, instructions in the form of conversations, and it is best if the 
programs allow children to discover their own paths in their use. 
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Þakkir 
Mig langar til að þakka öllum viðmælendum mínum kærlega fyrir þann tíma sem þeir tóku 

frá til að ræða við mig. Svör þeirra hafa hjálpað mér og vonandi fleirum að öðlast skilning á 

hugbúnaðarnotkun leikskólabarna. Leiðbeinanda mínum, Mörtu Kristínu Lárusdóttur, vil 

ég þakka kærlega þar sem hún hefur gefið mér einstaklega góðar leiðbeiningar í gegnum 

verkefnið. Anna Ingólfsdóttir og Hrafn Loftsson hafa einnig gefið mér góða punkta og 

skorað á mig til að skila sem bestri lokaafurð, þeim er ég einnig afar þakklát. Að lokum vil 

ég síðan þakka eiginmanni mínum, Steindóri Hjartarsyni, fyrir ábendingar og athugasemdir 

á lokaafurð verkefnisins. 
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2 Inngangur 
Tölvur þjóna stóru hlutverki í samfélaginu sem við búum í. Í dag finnst varla það heimili þar 

sem ekki er að minnsta kosti ein tölva. Yngsta kynslóðin í dag kemst ekki hjá því að alast 

upp í umhverfi þar sem tölvan þykir sjálfsagður hluti af heimilinu. Eldra fólki bregður oft 

þegar yngstu meðlimir fjölskyldunnar sýna góða tölvukunnáttu. En í hvað eru yngstu 

börnin að nota tölvuna? Er tölvan eingöngu notuð sem leiktæki þar sem börn sitja annað 

hvort ein eða í hóp og spreyta sig í hinum fjölbreytta heimi tölvuleikja? Eða nýta þau 

tímann í hugbúnað og heimasíður sem eru sérstaklega hannaðar til að auka 

vitsmunaþroska barna og kenna þeim mörg af grundvallaratriðum samfélagsins? 

Leikskólar landsins nota tölvur í auknum mæli sem afþreyingu fyrir börnin og kennslu í 

starfi sínu. Flest öll sveitarfélög á landinu styðja tölvunotkun inn á leikskólum og mörg 

þeirra gera hreinlega þá kröfu að leikskólar veiti börnunum tækifæri til að kynnast 

tölvunni. Það er algjörlega í höndum starfsmanna leikskólanna hvernig þeir ákveða að nota 

tölvuna. Þeir geta valið hvernig tölvunotkuninni er háttað og hvaða hugbúnaður er 

notaður. 

Fyrri rannsóknir hér á landi hafa veitt góða sýn á það hvernig tölvunotkun er háttað í 

leikskólastarfinu á nokkrum leikskólum. Það eru þó liðin 6 ár frá síðustu rannsókn og því 

spennandi að vita hvort notkunin hafi breyst. Rannsakandi hefur mikinn áhuga á að hanna 

kennsluforrit fyrir ung börn en til að geta hannað og búið hann til þarf að hafa mörg atriði í 

huga. Til dæmis þurfa framleiðendur kennsluforrita að hafa góðan skilning á tölvunotkun 

barna og þekkja þau atriði sem einkenna góðan og þroskavænlegan hugbúnað fyrir þau. 

Fyrri rannsóknir hér á landi hafa lagt minni áherslu á einkenni þeirra forrita sem notuð eru. 

Þessi rannsókn er fyrsta skrefið að því að rannsakandi geti hannað góðan, skilvirkan og 

þroskavænlegan hugbúnað fyrir börn. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að rannsaka tölvunotkun 5 ára barna í leikskólum í 

Garðabæ. Þær rannsóknarspurningar sem leitast verður eftir að svara eru eftirfarandi: 

 Hversu mikil er tölvunotkun barna á leikskólum í Garðabæ?  

 Hvernig er tölvunotkuninni háttað í leikskólastarfinu? 

 Hvaða hugbúnað nota börnin?  

 Hvað er það sem einkennir góðan hugbúnað fyrir 5 ára börn?  

Til að fá svör við þessum og fleiri spurningum ákvað rannsakandi að skoða tölvunotkun 

barna í leikskólum í Garðabæ sem eru fædd árið 2005, m.o.ö. þau börn sem byrja í skóla 
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haustið 2011. Tekin voru viðtöl við leikskólastjóra eða deildarstjóra til að öðlast skilning á 

tölvunotkun 5 ára barna í viðkomandi leikskólum. Það var einnig tekið eitt viðtal við 

sérkennslustjóra og eitt viðtal við hönnuð kennsluforrita til að dýpka skilning rannsakanda 

á einkennum góðs hugbúnaðar. 
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3  Bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um þær rannsóknir sem liggja fyrir um tölvunotkun 

leikskólabarna. Fjallað verður um hvar og hvernig tölvur hafa verið hluti af leikskólastarfi 

barna og hvaða hugbúnaður stendur til boða þegar velja á kennsluforrit fyrir börn. 

Öll heimili með börn yngri en 16 ára voru með tölvu inn á heimilinu árið 2010 (Hagstofa 

Íslands, 2010). Árið 2005 voru 97 af hverjum 100 heimilum með tölvu og því hefur 

tölvueign aukist örlítið (Hagstofa Íslands, 2005). Það má því segja að tölvueign sé orðin 

sjálfsögð hjá fjölskyldum landsins. Nettenging er einnig til staðar á öllum heimilum þar sem 

börn yngri en 16 ára búa (Hagstofa Íslands, 2010). Börn sem fæðast í dag alast upp með 

tölvur sem sjálfsagðan hluta af heimilinu og kynnast notkun hennar mjög snemma á 

lífsskeiðinu. Áhugavert er því að velta fyrir sér hvar börn kynnast tölvunotkun og til hvers 

þau nýta tölvuna.  

3.1 Tölvur á leikskólum 
Í Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út árið 1999 kemur fram að tölvur eigi að vera hluti 

af því leikefni sem eigi að standa börnum til boða. Þar kemur einnig fram að börnin eigi að 

fá tækifæri til að kynnast tölvunni og læra að nýta sér hana. Þar sem ekki öll heimili voru 

með tölvur árið 1999 var einnig hluti af markmiðinu að jafna uppeldisskilyrði barna með 

því að veita þeim aðgang að tölvum á leikskólunum (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Í 

nóvember árið 2010 voru sett fram drög að nýrri Aðalnámskrá leikskóla en í þeirri námskrá 

er hvergi minnst á tölvur, hvorki sem hluta af leikefni né skipulagðri kennslu (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2010). Hægt er að draga þá ályktun að þar sem tölvur eru sjálfsagðar á heimilum 

landsins sé ekki lengur hlutverk leikskólanna að bjóða börnum upp tölvur. 

NámUST er viðamikil rannsókn á notkun upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2003). Rannsóknin náði til allra menntunarstiga á Íslandi, þ.e. 

frá leikskólum og til háskóla. Árið 2005 var framkvæmd rannsókn sem náði til allra 

leikskóla á Íslandi og var hluti af NámUST. Þar var leitast við að kanna hver staðan væri á 

notkun upplýsingatækni í leikskólum landsins og einn þáttur snéri að tölvunotkun 

barnanna. Spurningalistar voru sendir á þá 267 leikskóla sem skráðir voru hjá Hagstofu 

Íslands og var svarhlutfall 55%. Af þeim sem svöruðu voru 76% leikskólanna að nýta tölvur 

í starfi með börnunum (Anna Magnea Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 

2005). 

Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir framkvæmdu rannsókn á notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í sex leikskólum. Í þeirri rannsókn kemur fram að þeir leikskólakennarar 
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sem þær tóku viðtöl við þótti tölvan skemmtileg viðbót í leikskólastarfið. Þeir sögðu að 

tölvunotkunin opnaði nýja möguleika í fjölbreytni verkefna og börnin hefðu mjög gaman 

að því að vinna í tölvunni (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). Athugun Önnu 

Magneu Hreinsdóttur á tölvunotkun leikskólabarna styður þessar niðurstöður en þar 

kemur fram eftir viðtöl við leikskólabörn að þau hafi rosalega gaman að vera í tölvunni. Þar 

kemur einnig fram að viðhorf starfsfólk sé almennt jákvætt gagnvart notkun tölvunnar í 

starfi og leikjum (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2003). 

Ljóst er að hinir ýmsu leikskólar nýta sér tölvur í kennslu og leik en tölvunotkunin birtist þó 

í hinum ýmsu formum þar sem hver og einn leikskóli sér um að útfæra tölvunotkunina í 

sínu starfi (Anna Magnea Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2005). 

3.1.1 Hafnarfjörður 

Í skólastefnu Hafnarfjarðar segir:  

„Nýta skal sem best upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi, meðal annars til  

sjálfsnáms og náms gegnum vefinn.“ (Skólastefna Hafnarfjarðar, 2011) 

Á leikskólum í Hafnarfirði eru tölvur notaðar samhliða öðrum kennslugögnum í uppeldis- 

og menntastarfinu (AMX Fréttamiðstöð, 2009).  

3.1.2 Garðabær 

Í Garðabæ eru tölvur notaðar í leikskólastarfi. Anna Magnea, leikskólafulltrúi í Garðabæ 

gefur þær upplýsingar að:  

„Í Garðabæ eiga börn á leikskólum að hafa aðgang að tölvum og forritum við sitt 

hæfi. Síðan er það í valdi hvers leikskóla að útfæra tölvunotkun í starfi sínu.“1 

Í viðauka 9.6 er hægt að sjá lista af forritum sem Anna Magnea hefur sent á alla leikskóla í 

Garðabæ. Þessi listi inniheldur forrit sem henta vel fyrir leikskólabörn. Anna Magnea lét 

einnig frá sér matsblað Haugland sem er að finna í viðauka 9.5 en sá listi getur nýst vel 

þegar kemur að því að velja hugbúnað sem á að nota í starfi með börnunum.  

Í Skólastefnu Garðabæjar 2010-2013 stendur í markmiðum leik- og grunnskóla varðandi 

umhverfi og skipulag: 

„Nota upplýsingakerfi á markvissan og fjölbreyttan hátt til að upplýsa foreldra um 

nám og skólastarf.“ (Skólastefna Garðabæjar, 2010). 

Þar er þó hvergi talað um leikskólabörn og tölvunotkun en í markmiðum leikskóla er meðal 

annars talað um að starfið eigi að eiga sér stað með fjölbreyttum aðferðum, námið eigi að 

vera miðað við þarfir hvers og eins og börnin eiga að vera í þroskavænlegu  

                                                           
1
 Anna Magnea Hreinsdóttir. Leikskólafulltrúi. Tölvupóstur 2010. 
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umhverfi (Skólastefna Garðabæjar, 2010). Þessum markmiðum er að hluta til hægt að ná 

fram með tölvunotkun og því fróðlegt að vita hvernig leikskólar í Garðabæ nota 

upplýsingatæknina nú í dag. 

3.2 Fyrirkomulag á tölvunotkun 
Staðsetning tölvunnar inn á leikskólum getur skipt höfuðmáli þegar kemur að því að meta 

hversu vel hún nýtist í skólastarfinu (Hrönn Garðarsdóttir, 2006). Susan Haugland bendir á 

að best sé að staðsetja tölvuna miðsvæðis þar sem börnin hafa aðgang að henni í 

venjulegu leikstarfi (Susan Haugland, 2007). Niðurstöður úr rannsókn Kristínar og Svölu 

sýna að tölvur á þeim leikskólum sem þær skoðuðu voru helst staðsettar í leikrými 

barnanna. Nokkrir leikskólanna höfðu prófað sig áfram hvað varðar staðsetningu á 

tölvunni og komist að því að best væri að staðsetja hana í stóru rými þar sem leikur barna 

færi fram á fjölbreyttum vettvangi (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004).  

Þekking leiðbeinanda skiptir einnig mjög miklu máli þegar kemur að því að velja hugbúnað 

fyrir börnin og ákveða fyrirkomulag tölvunotkunarinnar. Í rannsókn Önnu Magneu 

Hreinsdóttur kemur fram að starfsmenn móta hvernig tölvunotkunin fer fram (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2003). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að viðhorf og þekking starfsmanna 

hefur mikil áhrif á það hversu vel eða illa tiltekst að nota tölvur í starfi með börnunum 

(Hrönn Garðarsdóttir, 2006). Kleopatra Nikolopoulou skrifaði grein sem fjallar um einkenni 

hugbúnaðar fyrir ung börn. Þar er meðal annars fjallað um hönnun út frá 

uppeldisfræðilegum sjónarmiðum, umfjöllunarefni hugbúnaðarins og notendamiðaða 

hönnun. Hún segir einnig að þar sem kennari sé sá sem velur það efni sem börnin fá 

aðgang að skipti miklu máli að góð þekking sé á hvernig forrit henta börnunum best í þeirri 

umgjörð sem þeir kjósa að innleiða tölvuna (Kleopatra Nikolopoulou, 2007). 

Sá orðrómur heyrist oft í tengslum við tölvunotkun ungra barna að þau einangrist í tölvum. 

Í rannsókn Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur kemur hins vegar fram að börnin eigi í 

miklum félagslegum samskiptum á meðan þau eru í tölvunni. Þau hjálpist oft að og bendi 

hvort öðru á hluti sem þau hafa uppgötvað sjálf (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 

2004). Hugbúnaðurinn sem börnin nota hefur mikil áhrif á það hvernig samskiptum 

barnanna er háttað. Samvinna við tölvuna getur verið mikil ef hugbúnaðurinn er byggður í 

kringum samvinnu barnanna (Hrönn Garðarsdóttir, 2006). 

3.3 Hugbúnaður fyrir leikskólabörn 
En hvaða hugbúnaður er til í dag fyrir leikskólabörn? Samkvæmt rannsókn Önnu Magneu 

sem var framkvæmd árið 2003 voru forritin Kid Pix og Múmínálfarnir mest notuð í þeim 
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tveim leikskólum sem hún heimsótti. Önnur forrit sem börnin á þeim leikskólum gátu farið 

í voru: Króni og Króna, Leikver, Leikskólinn, Disney‘s Magic Artists, Hyper Studio, 

Reiknibíllinn, Stafakarlarnir, Talnapúkinn og Toddler (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2003). Í 

rannsókn Kristínar og Svölu sem var framkvæmd árið 2005 inn á sex leikskólum voru 

eftirfarandi forrit fyrir börnin: Reader Rabbit, Leikver, Klukkan, Lottó og Tími, Reiknibíllinn, 

Talnapúkinn, Stafakarlarnir, Disney Magic Artist, Millie‘s Mathhouse, Toy Story, Bubbi 

byggir, Paint og Kid Pix (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). Til viðbótar við þessa 

upptalningu má nefna kennsluforritin Glói Geimvera og Doppa sem eru íslensk forrit og 

Sebran sem er opinn, þýddur hugbúnaður. 

Aldur barna hefur áhrif á hvaða forrit þau hafa áhuga á, enda eru forritin sniðin að 

ákveðinni getu og hafa vissan markhóp. Forritin sem talin voru upp hér að framan styðja 

mörg hver undir talna – og stærðfræði skilning, eins og til dæmis Króni og Króna, 

Reiknibíllinn og Talnapúkinn. Listræn forrit eru líka vinsæl en þar má nefna Kid Pix og 

Disney Magic Artist. Önnur forrit eins og Millie‘s Mathhouse vinna með tónlist og 

sköpunarhæfileika barna með hljóðfærum (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). 

Veraldarvefurinn býður einnig upp á mikla möguleika. Námsgagnastofnun býður upp á 

gagnvirkt efni fyrir yngsta stig grunnskólans sem getur hentað fyrir elstu börn leikskólans. 

Þar er unnið með lestur, stafi og fingrafimi svo eitthvað sé nefnt (Vefur 

Námsgagnastofnunnar, sótt 29. mars 2011). Skólavefurinn býður upp á fjölbreytt efni fyrir 

leikskólabörn og bætist nýtt efni inn þar vikulega. Sem dæmi er verið að vinna með tölur, 

stafi, tónlist og sögur (Skólavefurinn, sótt 29. mars 2011).  

3.4 Mat á hugbúnaði 
Mörg atriði ber að hafa í huga þegar velja á hugbúnað fyrir börn. Forritin þurfa að keyra 

hratt og örugglega því börn hafa ekki mikla þolinmæði að bíða eftir svörun. Þau fara 

jafnvel að efast um færni sína ef svörunin er ekki nógu hröð (Hrönn Garðarsdóttir, 2006). 

Mikilvægt er að forritin séu miðuð fyrir réttan aldur, ef forritin eru of flókin er líklegt að 

börnin læri ekki eins og þau myndu gera í forritum sem eru hönnuð fyrir þeirra getustig 

(Kleopatra Nikolopoulou, 2007). Börn laðast frekar að forritum með flotta grafík og það er 

því kostur ef forritið er með vandaða grafík. Það getur einnig haft áhrif á skilning barnanna 

á því hvað er að gerast í forritinu ef það er óljóst hvað er að gerast á skjánum (Hrönn 

Garðarsdóttir, 2006). 

Mikilvægt er að nýta tölvur á þroskavænlegan hátt þannig að börnin geti dregið lærdóm af 

tölvunotkuninni. Því er nauðsynlegt fyrir leiðbeinendur að skoða vel þann hugbúnað sem á 
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að bjóða upp á. Haugland og Wright bjuggu til mælikvarða sem byggir á kenningum 

Piagets. Kenningar Piagets leggja áherslu á að barnið læri með því að framkvæma og sé því 

ekki einungis áhorfandi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2003). Mælikvarði Haugland og 

Wright byggir á nokkrum atriðum sem verða hér talin upp:  

 Forritið þarf að miðast við réttan aldur, það þýðir ekki að bjóða 4 ára barni upp á 

forrit sem er hannað fyrir 10 ára börn.  

 Forritið þarf að gera barninu kleift að stjórna atferlinu í forritinu. Þannig ættu 

börnin að geta ákveðið sjálf hvaða aðgerðir þau fara í. Forritið ætti ekki að þvinga 

börnin í ákveðnar aðgerðir. 

 Fyrirmælin í forritinu þurfa að vera skýr og skiljanleg fyrir barnið og valmöguleiki á 

þyngdarstigum þarf að vera til staðar.  

 Forritið þarf að styðja sjálfstæða könnun en í því felst að barnið gerir uppgötvanir 

án þess að þurfa aðstoð leiðbeinanda.  

 Ofbeldi á ekki að vera hluti af hugbúnaði fyrir börn og tvinna á raunveruleikann inn 

í viðfangsefni forritanna. Með því er átt við að börnin sjái hluti í forritinu sem þau 

umgangast í sínu daglega lífi.  

 Ferlið í forritinu á vera í fyrirrúmi sem þýðir að umbun í lok einhvers ferlis á ekki að 

vera drifkrafturinn heldur forvitnin og ánægjan við að nota forritið.  

 Síðast en ekki síst þarf uppsetning forritanna að vera einföld, skýr fyrirmæli þurfa 

að vera til staðar, grafík þarf að vera góð og áhugaverð fyrir börnin, hljóð þurfa að 

samsvara raunveruleikanum og börnin þurfa að geta hætt hvenær sem er í 

forritinu . 

(Susan Haugland og June Wright, 1997). 

Þegar meta skal forrit samkvæmt matslista Haugland og Wright er skoðað hversu mörg af 

þessum atriðum forritið uppfyllir. Því fleiri atriði sem forritið uppfyllir því þroskavænlegra 

er það samkvæmt Haugland og Wright. Forritið þarf hins vegar ekki að uppfylla öll atriði til 

að teljast gott og þroskavænlegt forrit (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2003). 

4 Aðferð 
Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar, hverjir þeir eru og hvernig 

þeir voru valdir. Næst er umfjöllun um aðferð við gagnasöfnun og uppbygging spurninga 

fyrir viðtöl útskýrð. Síðan er fjallað um það hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig 
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úrvinnsla úr gögnum hennar fór fram. Í lokin verða síðan rædd þau atriði sem gætu haft 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

4.1 Þátttakendur 
Ákveðið var að skoða svæði sem hefði viðráðanlegan fjölda af leikskólum til að niðurstöður 

gæfu góða yfirsýn á tölvunotkun barna fædd 2005 á afmörkuðu svæði. Með því að velja 

afmarkað svæði telur rannsakandi að niðurstöður verði heilsteyptari því leikskólarnir verða 

skoðaðir óháð skoðun leikskólastjóra á tölvunotkun barna. Ákveðið var að skoða þá 

leikskóla Garðabæjar sem hafa börn fædd 2005 á skólaárinu 2010-2011 þar sem Garðabær 

reyndist hafa viðráðanlega fjölda af leikskólum. Reyndust þessir leikskólar vera 7 talsins. 

Þó var ákveðið að taka ekki viðtal á einum leikskólanum þar sem sá leikskóli var aðeins 

með 2 börn fædd árið 2005.  

Það var einn barnaskóli í Garðabæ og reyndist hann vera með börn á leikskólastigi sem 

voru fædd árið 2005. Því var ákveðið að skoða einnig tölvunotkun þeirra barna. Til að gæta 

nafnleyndar verður þó alltaf talað um alla skólana sem leikskóla. Tölvunotkun barna var 

því skoðuð á 7 leikskólum.  

Markmiðið var að öðlast skilning á hugbúnaðarnotkun barna. Til þess að ná því markmiði 

mætti skoða margar aðferðir en þær aðferðir sem voru helst skoðaðar í þessari rannsókn 

voru annars vegar ræða við börnin sjálf og hins vegar ræða við þá sem vinna með 

börnunum inn á leikskólunum og þekkja best inn á það starf sem þar fer fram. Ákveðið var 

að taka viðtöl við þá sem vinna með börnunum þar sem talið var að niðurstöður þeirra 

viðtala gæfu innihaldsríkari upplýsingar. Börn gefa oft stutt svör sem gefa jafnvel ekki alltaf 

ljósa mynd á raunverulegar skoðanir þeirra (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2003) og því talið 

viðeigandi fyrir þessa rannsókn að ræða við starfsfólk fremur en börnin sjálf. 

Haft var samband við leikskólastjóra þessara leikskóla og þeir réðu síðan hvort viðtalið var 

tekið við þá sjálfa, deildarstjóra eða aðra sem hefðu betri innsýn í starf barnanna. Þegar 

viðtölin voru framkvæmd voru 2 viðmælendanna leikskólastjórar, 2 deildarstjórar, 1 

leikskólakennari, 1 aðstoðarleikskólastjóri og 1 aðstoðarleikskólastjóri með deildarstjórn. 

Það var líka tekið viðtal við sérkennslustjóra á einum leikskólanum en út frá viðtali við 

fulltrúa í þeim leikskóla kom í ljós að sérkennslustjórinn hafði notað tölvur í sinni kennslu 

með börnunum og var því ákveðið að skyggnast frekar inn í það starf. 

Eftir að öll þessi viðtöl höfðu verið framkvæmd var ákveðið að taka viðtal við einn fulltrúa 

frá framleiðendum þeirra kennsluforrita sem voru vinsælust. Vinsælustu kennsluforritin 
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voru íslensk hugsmíð og því var mögulegt að hitta verkefnastjórann sem stýrði bæði þróun 

á Doppu og Glóa Geimveru, sem voru vinsælustu kennsluforritin. Með þessu viðtali var 

leitast við að fá innsýn í þau atriði sem voru höfð í huga við þróun þessara kennsluforrita. 

4.2 Gagnasöfnun 
Hér verður fjallað um mismunandi tegundir viðtala sem hægt er að beita sem aðferð við 

gagnasöfnun og sagt frá þeirri tegund sem valin var í þessari rannsókn. 

4.2.1 Umfjöllun um aðferð við gagnasöfnun 

Þar sem markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á hugbúnaðarnotkun 

leikskólabarna í Garðabæ var ákveðið að taka viðtöl til að afla gagna. Lazar, Feng og 

Hochheiser tala um að viðtöl geta veitt dýpri þekkingu á viðfangsefni heldur en til dæmis 

spurningalistakannanir gera (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser, 2010). Þeir 

tala líka um að í stað þess að afla grunnþekkingar frá mörgum aðilum þá leitast viðtöl við 

að dýpka þekkingu rannsakandans á einstaka atriðum frá færri viðmælendum. Þeir segja 

einnig að viðtöl geta veitt innsýn og þekkingu sem annars getur verið mjög erfitt að 

nálgast. Gallinn við viðtöl er þó að ekki er hægt að fá upplýsingar frá jafn mörgum eins og 

til dæmis er hægt með könnunum. 

Þegar ákveðið hefur verið að beita viðtölum til að safna gögnum þarf rannsakandi að gera 

upp við sig hvort hann vill beita opnum viðtölum, lokuðum viðtölum eða hálfskipulögðum 

viðtölum. Í lokuðum viðtölum er spyrjandi með staðlaðan spurningalista sem hann heldur 

sig við og leyfir sér ekki að spyrja spurninga sem eru ekki fyrirfram ákveðnar og hluti af 

spurningalistanum. Spyrjandi getur þó sleppt ákveðnum spurningum ef hann telur sig hafa 

fengið svar við þeim í gegnum svör við öðrum spurningum (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng 

og Harry Hochheiser, 2010). Í opnum viðtölum hefur spyrjandinn nokkrar spurningar 

tilbúnar fyrir viðtalið en svo stjórnast viðtalið af þátttakandanum. Svör þátttakandans leiða 

viðtalið og því geta niðurstöður nokkurra viðtala verið mjög ólíkar. Rannsakandi getur leyft 

sér að spyrja út í atriði sem honum finnst áhugaverð í svörum þátttakenda. Ef rannsakandi 

vill geta borið saman ákveðna þætti hentar betur að beita lokuðum viðtölum, hins vegar er 

hentugra að beita opnum viðtölum ef rannsakandinn vill fá innsýn inn í ákveðna þætti 

(Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser, 2010).  

4.2.2 Aðferð við gagnasöfnun í þessari rannsókn 

Þriðja tegund viðtala eru hálfskipulögð viðtöl og er það aðferðin sem var valin í þessari 

rannsókn. Í hálfskipulögðum viðtölum hefur spyrjandi fyrirfram ákveðinn spurningalista 

sem hann reynir að halda sig við að mestu leyti en leyfir sé þó að fara út fyrir 
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spurningalistann ef þátttakandi kemur með áhugaverða punkta sem spyrjanda langar að 

fræðast meira um. Hálfskipulögð viðtöl henta vel ef rannsakandi vill ná fram góðum 

skilningi á ákveðnum atriðum því í þessum viðtölum getur spyrjandi fengið mjög gagnrýnar 

skoðanir á til dæmis hönnunarhugmyndum eða öðrum atriðum (Jonathan Lazar, Jinjuan 

Feng og Harry Hochheiser, 2010). Hálfskipulögð viðtöl eiga sér stað milli tveggja aðila, 

spyrjanda og þátttakanda. Í upphafi leiðir spyrjandinn samtalið en þegar á líður stjórnast 

samtalið að mestu leyti að svörum þátttakanda. Spyrjandi ræður algjörlega hvort hann 

ákveður að spyrja allra fyrirfram ákveðna spurninga eða ákveður að sleppa spurningum 

sem eiga ekki við í því samtali sem viðtalið hefur leitt til (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og 

Harry Hochheiser, 2010). 

4.3 Spurningar fyrir viðtöl 
Áður en undirbúningsvinna fyrir viðtölin fór fram var haft samband við leikskólana til að 

tryggja viðtölin. Þá kom í ljós að 2 af þessum 7 leikskólum notuðu tölvur lítið eða ekkert í 

starfi sínum með börnunum. Því voru mismunandi spurningar undirbúnar fyrir viðtölin, 

annars vegar spurningar fyrir þá leikskóla sem nota tölvur í starfi sínu með börnunum og 

hins vegar fyrir þá leikskóla sem nota tölvur lítið eða ekkert. Þessar spurningar er að finna í 

Viðauka 9.1 og 9.2. 

Spurningarnar fyrir þá leikskóla sem hafa tölvur fyrir börnin eru skipulagðar í fimm kafla. 

Byrjað er á bakgrunnskafla en í honum er spurt um bakgrunn viðmælenda og spurningar 

byggðar upp þannig að viðmælandi geti gefið stutt svör. Gott er að byrja á spurningum þar 

sem viðmælandinn getur gefið skjót og stutt svör, það gerir viðmælandann öruggari sem 

getur leitt til betri svara á fylgjandi spurningum (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry 

Hochheiser, 2010). Bakgrunnskaflinn inniheldur 5 spurningar. Næsti kafli snýr að 

tölvunotkun barna en þar er spurt um aðgang barnanna að tölvunni, hvar í starfinu tölvan 

kemur inn, hvernig aðbúnað börnin hafa, o.s.frv. Í þeim kafla eru um það bil 16 spurningar. 

Næsti kafli inniheldur spurningar sem snúa að hugbúnaðinum sjálfum sem börnin nota, 

eiginleika, kosti, galla, o.fl. 22 spurningar tilheyra þessum kafla. Næsti kafli snýr að 

tölvunotkun starfsmanna í leikskólanum þar sem spurt er um kunnáttu og notkun 

starfsmanna á tölvum almennt. Þessi kafli var tekinn fyrir í viðtalinu þar sem rannsakanda 

fannst viðeigandi í hverju viðtali fyrir sig. Svör viðmælenda leiddu oft út í þennan kafla þó 

svo að viðtalið væri ný hafið. Síðasti kaflinn er samantekt þar sem viðmælenda er gefinn 

kostur á að tjá sína skoðun á tölvunotkun barna. Í honum eru 3 spurningar en þessi kafli 

leiddi einnig til umræðna þar sem viðtalið var tekið saman og helstu atriðum varpað fram 

á ný. 
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Spurningunum fyrir þá leikskóla sem hafa tölvur lítið eða ekkert fyrir börnin er skipt niður í 

fjóra kafla. Fyrsti kaflinn er sá sami og í fyrri spurningalistanum, bakgrunnskafli. Næsti kafli 

er tvískiptur, þ.e. annars vegar spurningar ef leikskólinn hafði áður verið með tölvur fyrir 

börnin og hins vegar ef leikskólinn hafði aldrei verið með tölvur fyrir börnin. Í báðum 

tilfellum er þó einblínt á að ræða hvers vegna tölvur eru ekki notaðar með börnunum og 

hvort viðmælendur sjái fyrir sér tölvunotkun barna á leikskólanum í framtíðinni. Þessi kafli 

inniheldur um það bil 15 spurningar. Næsti kafli spyr út í þekkingu starfsmanna eins og í 

fyrri spurningalistanum. Í lokin er samantekt með 5 spurningum. Þessar spurningar snúa 

að viðhorfi viðmælanda gagnvart tölvunotkun barna og framtíðarsýn hans á tölvunotkun 

barna á leikskólanum. 

Eftir úrvinnslu úr þeim viðtölum sem voru tekin á leikskólunum var ákveðið að taka viðtal 

við einn fulltrúa þeirra sem hafa unnið að þróun kennsluforrita. Var litið á þetta viðtal sem 

viðbót og tilgangur þess að skoða út frá hvaða forsendum smiðir kennsluforrita búa til 

leikina. Tekið var eitt viðtal við tölvuleikjahönnuð Doppu og Glóa geimveru. Spurningarnar 

sem stuðst var við í þessu viðtali er að finna í Viðauka 9.3. 

Spurningarnar fyrir tölvuleikjahönnuðinn var skipt í 4 kafla. Fyrsti kaflinn sneri að 

bakgrunni viðmælanda og innihélt 3 spurningar. Næsti kafli sneri að fyrirtækinu sem 

framleiddi kennsluforritin og af hverju byrjað var að þróa kennsluforrit fyrir börn. Sem 

dæmi var spurt út í stærð og menntun hópsins sem kom að þróun forritanna og hvernig 

hópurinn sá tölvunotkun barna fyrir sér áður en lagt var í að þróa hugbúnaðinn. Þessi hluti 

innihélt 12 spurningar. Þriðji kaflinn spurði nánar út í kennsluforritin sjálf, bæði viðmót og 

virkni þeirra. Þar var meðal annars spurt hvort barnið færi eina rétta leið í gegnum forritið 

eða hvort barnið sjálft réði ferðinni, hvað hópurinn sá fyrir sér að einkenndi viðmótið og 

fleira. Þessi kafli var 11 spurningar. Síðasti kaflinn innihélt 4 spurningar og dró helstu atriði 

viðtalsins fram. Þar var viðmælanda gefinn kostur á að tjá sig á frjálsan hátt um þau atriði 

sem honum finnst skipta máli í þróun kennsluforrita fyrir börn. 

4.4 Framkvæmd 
Viðtölin við leikskólastjóra eða aðra starfsmenn fóru öll fram á starfsstöðum leikskólanna. Í 

flestum tilfellum átti viðtalið sér stað inn á vinnuherbergi starfsmanna og í einum 

leikskólanum fór viðtalið fram á skrifstofu leikskólastjóra. Í upphafi fór rannsakandi yfir 

kynningarkafla með viðmælendum þar sem markmið rannsóknarinnar er kynnt og 

aðdraganda þess að verkefnið mótaðist eins og það er í dag. Drögin sem rannsakandi 
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studdist við er að finna í Viðauka 9.4. Tekið var fram að viðtölin færu fram undir nafnleynd 

og leyfi var fengið til að taka viðtalið upp með notkun upptökutækis. 

Viðtölin voru mislöng og fór það eftir svörum viðmælenda hversu mörgum spurningum 

rannsakandi bætti við. Flest viðtölin tóku um 40-50 mínútur en lengsta viðtalið var 75 

mínútur. Þar sem fylgt var ramma hálfskipulagðra viðtala leyfði rannsakandi sér að fara út 

fyrir efnið ef svör viðmælanda vöktu áhuga á efni utan fyrirfram ákveðinna spurninga. Þá 

reyndi rannsakandi einnig að halda flæðinu sem bestu í viðtalinu og þýddi það í sumum 

tilfellum að röð spurninganna var víxlað.  

Viðtalið sem tekið var við verkefnastjórann fór fram á starfsstöð hans. Í upphafi fór 

rannsakandi yfir kynningarkafla þar sem tilgangi verkefnisins var lýst og ástæðu þess að 

áhugi hafi kviknað á þróun þessara kennsluforrita. Rannsakandi studdist við drög að 

kynningarkafla sem er að finna í Viðauka 9.4. Fengið var leyfi til að taka upp viðtalið og tók 

viðtalið um það bil 30 mínútur. Sama ramma var beitt í þessu viðtali eins og fyrri viðtölum. 

Rannsakandi var með fyrirfram ákveðnar spurningar en leyfði sér þó að spyrja annarra 

spurninga þegar áhugi kviknaði og ástæða þótti til að fara nánar út í atriði sem komu fram 

í svörum viðmælanda. 

4.5 Úrvinnsla gagna 
Öll viðtölin voru tekin upp og við úrvinnslu hlustaði rannsakandi á viðtölin. Samantekt á 

svörum voru skráð niður í sérstakt skjal fyrir hvern viðmælanda. Það voru einnig settar 

niður aðrar athugasemdir sem komu fram í viðtalinu en voru ekki hluti af 

spurningalistanum. Þessi skjöl voru síðan notuð til að bera saman svör fulltrúa frá öllum 

leikskólunum. Þegar unnið er úr gögnum sem þessum þarf rannsakandi að vera með opinn 

huga til að hann falli ekki í þá gildru að túlka gögnin eins og hann bjóst við að þau kæmu 

út. Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að þar sem gögnin eru eiginleg er líklegra að 

hann mistúlki þau heldur en ef gögnin væru töluleg (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry 

Hochheiser, 2010).  

Þrjú atriði þarf að hafa í huga áður en innihaldsgreining á gögnunum fer fram. Í fyrsta lagi 

þarf að koma vel fram úr hvaða gögnum er unnið. Í þessari rannsókn eru það skriflegar 

niðurstöður úr viðtölunum sem rannsakandi skráir niður þegar hann hlustar á viðtölin 

(Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser, 2010). Í öðru lagi þarf að skoða þessar 

niðurstöður gaumgæfilega og fjarlægja það sem skiptir ekki máli fyrir rannsóknina. Það 

geta verið atriði sem koma fram í viðtölunum sem skipta ekki máli fyrir niðurstöður 

rannsóknarinnar (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser, 2010). Það þarf þó að 
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fara varlega í þennan hluta og rannsakandi þarf að passa að hlutdrægni hans stjórni ekki 

hvað er tekið með í næsta skref úrvinnslu. Í þriðja lagi þarf að skoða gögnin í samhengi við 

þær aðstæður sem þau koma fram í (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser, 

2010). 

Samkvæmt Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser kallast aðferðin sem er 

notuð við að túlka gögn kóðun. Best er að lesa yfir gögnin í heild sinni áður en byrjað er að 

túlka niðurstöður. Í þessari rannsókn þýðir það að lesa vel yfir þau svör og athugasemdir 

sem rannsakandi skráði niður við hlustun viðtalanna (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og 

Harry Hochheiser, 2010). Til að gæta samræmis milli gagna og skriflegrar túlkunar las 

rannsakandi í upphafi yfir svör viðmælanda við einni tiltekinni spurningu. Svörin voru síðan 

borin saman og lesin nokkrum sinnum yfir til að gæta þess að ekkert yfirsæist. Því næst var 

skrifaður kafli þar sem þessi svör voru rædd. Nákvæmar niðurstöður skulu ávallt settar 

fram og því setur rannsakandi alltaf fram nákvæman fjölda þeirra sem höfðu sömu skoðun 

á ákveðnum atriðum (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser, 2010). Eftir að 

þessu er lokið las rannsakandi yfir þann kafla sem hann hafði skrifað og las svo aftur yfir 

svör viðmælanda. Með þessu ætti rannsakandi að halda gildi túlkunar sinnar. Gildi 

túlkunar snýr að því að rannsakandi getur sýnt fram á að túlkun hans byggir beint á 

svörum viðmælanda (Jonathan Lazar, Jinjuan Feng og Harry Hochheiser, 2010). 

Áreiðanleika er einnig gætt með því að lesa svör viðmælanda aftur eftir lestur á túlkun 

rannsakanda. Telur rannsakandi að með þessi atriði í huga ættu þær niðurstöður sem 

settar eru hér fram að endurspegla svör viðmælenda á sem bestan hátt. 

4.6 Áreiðanleiki niðurstaðna 
Nokkur atriði gætu haft áhrif á áreiðanleika niðurstaðna í þessari rannsókn. Þegar ákveðið 

hefur verið að taka viðtöl við að safna gögnum verður að gera sér grein fyrir að viðtöl hafa 

bæði kosti og galla. Einn kostur er sá að viðtöl geta veitt djúpa þekkingu á ákveðnu 

viðfangsefni en á móti kemur að rannsakandi getur ekki talað við mjög marga 

viðmælendur. Með því að velja ákveðið svæði telur rannsakandi að þessi takmörkun hafi 

ekki áhrif á niðurstöður þar sem viðtöl voru tekin á öllum viðeigandi leikskólum. Í viðtölum 

getur það gerst að viðmælendur sýna ekki samræmi í svörum sínum frá upphafi til enda 

viðtals og því verður að túlka niðurstöður út frá viðtalinu í heild sinni fremur en einstaka 

svörum. Það má líka velta fyrir sér hvort svör viðmælenda endurspegli raunverulega 

notkun barnanna og hvort þau atriði sem þeir nefndu sem helstu kosti hugbúnaðarins séu 

raunverulega þeir þættir sem geri hugbúnaðinn vinsælan meðal barnanna. Í lokin er hægt 

að velta fyrir sér hvort svör viðmælenda endurspegli í raun og veru þeirra skoðanir eða 
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hvort rannsakandi hafi spurt leiðandi spurninga þegar farið var út fyrir fyrirfram ákveðnar 

spurningar. Í þessari rannsókn reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að hafa sem minnst 

áhrif á svör viðmælenda með því að spyrja sem hlutlausastra spurninga. 

5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verða niðurstöður settar fram. Niðurstöðum er skipt niður í 4 undirkafla. 

Fyrsti undirkafli inniheldur niðurstöður úr viðtölum við starfsmenn leikskóla sem hafa 

tölvur fyrir börnin, annar undirkafli inniheldur niðurstöður úr viðtölum við starfsmenn 

leikskóla sem nota tölvur lítið eða ekkert í starfi sínu með börnunum. Þriðji undirkafli 

inniheldur niðurstöður úr viðtali við sérkennslustjóra og fjórði undirkafli inniheldur 

niðurstöður úr viðtali við tölvuleikjahönnuð Glóa geimveru og Doppu. Í lok hvers undirkafla 

er samantekt þar sem helstu niðurstöður þess kafla eru tekin saman. 

5.1 Leikskólar með tölvur 
Niðurstöðum í þessum undirkafla er skipt niður í kafla í samræmi við 

rannsóknarspurningarnar. Fyrst kemur umfjöllun um bakgrunn viðmælenda og 

starfsmanna á leikskólunum. Næst kemur umfjöllun um tölvunotkun leikskólabarnanna, 

sem dæmi, hversu lengi börnin eru í tölvunni, hvar í leikskipulaginu er tölvunotkunin og 

tímalengd tölvunotkunarinnar. Þar á eftir kemur umfjöllun um það hvaða hugbúnað 

börnin nota og strax í framhaldi af því er fjallað um eiginleika hugbúnaðarins. Næst síðast 

er fjallað um skoðun viðmælenda á tölvunotkun barna á leikskólum og í lokin er 

samantekt. Í þessum hluta eru niðurstöður úr 5 viðtölum í þeim 5 leikskólum sem bjóða 

upp á tölvunotkun barna í starfi sínu. 

5.1.1 Bakgrunnur 

Bakgrunnur viðmælenda 

Viðmælendur þessara 5 leikskóla höfðu nokkur starfsheiti. Einn viðmælendanna var 

leikskólastjóri, tveir voru aðstoðarleikskólastjórar, einn var deildarstjóri og einn var 

leikskólakennari. Flestir höfðu leikskólakennara menntun en einn var lærður 

grunnskólakennari og einn var með diplómagráðu í leikskólafræði. Fjórir af 

viðmælendunum luku menntun sinni síðustu 10 ár en einn lauk námi árið 1991. Starfsaldur 

viðmælanda á leikskólum og fjöldi ára sem viðmælendur höfðu gengt núverandi stöðu má 

sjá á mynd 1. 
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Mynd 1 – Starfsaldur viðmælenda í leikskólum sem nota tölvur í starfi með börnunum. 

Tölvunotkun starfsmanna 

Allir þessir leikskólar voru með þó nokkrar tölvur fyrir starfsmenn. Í öllum fimm 

leikskólunum var ein tölva á hverri deild og svo var misjafnt hversu margir fyrir utan það 

höfðu tölvu til umráða. Þegar spurt var út í tölvukunnáttu starfsfólks voru svörin misjöfn. 

Einn viðmælandi talaði um að starfsmenn væru duglegir að hjálpast að og lærðu því mikið 

af hver öðrum. Tveir leikskólar sögðu að starfsmenn væru sjálfbjarga í þeirri tölvuvinnu 

sem sneri að starfinu en þekktu ekki mikið út fyrir það. Einn viðmælandi talaði um að 

kunnáttan væri misjöfn og yngri starfsmenn væru oft öruggari en þeir eldri. Einn 

viðmælandi talaði um að það væru 2-3 starfsmenn sem kynnu lítið sem ekkert á tölvuna 

og það væri verið að kenna þeim á hana svo þeir gætu aðstoðað börnin líka. 

Það var misjafnt eftir leikskólum hvort starfsmenn höfðu tekið einhver námskeið sem 

sneru að tölvunotkun. Einn viðmælandi sagði að flestir hefðu tekið einhver námskeið en 

þau væru mismörg. Hann sjálfur sagðist hafa tekið námskeið sem sneri sérstaklega að 

tölvunotkun barna. Þrír viðmælendur höfðu aldrei séð auglýst námskeið sem sneri að 

tölvunotkun barna og tveir viðmælendur höfðu ekki séð nein námskeið auglýst fyrir 

leikskólakennara sem sneru að tölvunotkun. Í einum leikskóla hafði skólastjórinn haldið 

námskeið fyrir sína starfsmenn þar sem hann kenndi á Powerpoint þar sem starfsmenn 

nota það í sinni vinnu. Viðmælandi úr þessum leikskóla hafði sjálfur tekið áfanga í sínu 

námi, sem hét Upplýsingatækni, þar sem kennt var á barnaforrit og áfanginn snérist að 

hluta til um tölvunotkun barna. Í þessum áfanga var lögð áhersla á að forritin kenni 

börnunum eitthvað og séu ekki einungis afþreying. 

Allir leikskólarnir höfðu fulltrúa frá bæjarfélaginu sem kom og veitti aðstoð ef eitthvað fór 

úrskeiðis í tölvukerfunum. Enginn leikskóli hafði sérstakan fulltrúa innanhúss sem sá um 
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tölvuna. Þegar spurt var hvort leikskólarnir fengju stuðning frá bænum varðandi 

tölvunotkunina sögðu 4 viðmælendur að leikskólarnir sæju algjörlega sjálfir um að útfæra 

tölvunotkun í sínu starfi og bæjarfélagið væri ekki að skipta sér af því. Einn viðmælandi 

sagði að leikskólafulltrúi Garðabæjar fylgdist með þróun hugbúnaðar fyrir leikskólabörn og 

hann láti þau vita ef það er eitthvað nýtt sem hann rekst á. Hann talaði þó einnig um að 

starfsmenn væru einnig duglegir að skoða framboð á nýjum kennsluforritum og vefsíðum 

og þeir hefðu fullan stuðning frá leikskólafulltrúa. 

Stefna í tölvunotkun á leikskólunum 

Enginn af þessum fimm leikskólum sagðist hafa skýra stefnu hvað varðar tölvunotkunina. 

Einn viðmælandinn sagði markmið tölvunotkunarinnar vera að börnin þjálfuðust í 

grunnfærni, þ.e. kunni á músina og geti smellt án þess að hreyfa músina, geti opnað og 

lokað forritum o.fl. Annar viðmælandinn talaði um að þau vildu koma tölvunni inn sem 

aðgengilegum efnivið fyrir börnin. Þriðji viðmælandinn sagði að starfsfólk væri meðvitað 

um að halda utan um að notkunin færi ekki fram úr hófi en engin skýr stefna hefði verið 

rædd. Fjórði viðmælandinn sagðist vilja bæta úr því að engin stefna væri fyrir höndum þar 

sem leikskólinn styddist við gæðakerfi sem inniheldur vinnulýsingar á öllu starfi í 

leikskólanum en ekki væri talað um tölvuna þar. Fimmti viðmælandinn talaði um að 

netnotkun væri ekki leyfð og vel væri haldið utan um notkun einstaklinga, þ.e. að hún færi 

ekki fram úr hófi. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir studdust við matsblað Haugland, sem er að 

finna í viðauka 9.5, til að meta hvort hugbúnaður sé þroskavænlegur var aðeins einn 

viðmælandi sem kannaðist við matslistann. Sá viðmælandi hafði notað hann í námi sínu 

við að meta hugbúnað fyrir börn en sagði að leikskólinn væri þó ekki að nota þennan lista. 

Hinir fjórir viðmælendurnir könnuðust ekki við matsblaðið. 

5.1.2 Tölvunotkun barnanna 

Á þessum fimm leikskólum voru 122 börn og kynjaskiptingin var nánast jöfn. Í tveim af 

þessum leikskólum voru yngstu notendur tölvunnar 3 ára og í einum leikskólanum voru 

þeir 4 ára. Fjórir af þessum fimm leikskólum höfðu eina tölvu inn á deild fyrir börnin en 

einn leikskólinn hafði tvær tölvur inn á deild.  
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Staðsetning tölvunnar 

Staðsetning tölvunnar var misjöfn og má sjá  á mynd 2 hér að neðan hvar leikskólarnir 

völdu að staðsetja tölvuna. Í öllum fimm leikskólunum fór einnig fram annað starf í því 

rými sem tölvan var staðsett samhliða tölvunotkuninni. Tölvan var ýmist staðsett þar sem 

fjölbreyttur leikur eða hnitmiðað starf fór fram. Þar sem tölvan var staðsett miðsvæðis gat 

verið töluverður umgangur. 

 

Mynd 2 - Staðsetning tölvunnar sem börnin höfðu aðgang að. 

Tölvurnar höfðu allar uppsett Windows XP stýrikerfi og flestar voru þær frá IBM. 

Tölvubúnaður var því almennt góður og aðgengi barnanna í öllum tilfellum gott. Börnin 

sátu við tölvurnar á öllum fimm leikskólunum og voru borð og stólar við þeirra hæfi. Það 

var misjafnt hvar í leikskólastarfinu leikskólarnir ákváðu að bjóða upp á tölvunotkunina. 

Mynd 3 hér að neðan sýnir dreifinguna á því hvernig þessir fimm leikskólar ákváðu að 

bjóða upp á tölvur í sínu starfi. 

 

Mynd 3 – Í hvaða leikskipulagi leikskólarnir bjóða börnunum upp á tölvunotkun. 

Tölvunotkun í leikskipulaginu 

Í einum leikskólanum sem bauð upp á tölvur í vali fengu börnin að velja 1-2 sinnum á dag. 

Annar leikskólinn hafði tölvur í vali 2-3 sinnum dag. Í þriðja leikskólanum fengu börnin val 
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einu sinni í viku og gátu valið tölvur þá. Í þeim leikskóla var hins vegar vel fylgst með því 

hvort þau fengu að fara í tölvuna vikunni áður því tölvan var mjög vinsæl. Því gátu liðið 

nokkrar vikur þangað til þau fengu tækifæri til að velja tölvur aftur. Í þessum leikskóla voru 

tölvur líka í frjálsum leik og komust því börnin oftar í tölvu en var starfið í skipulagða valinu 

töluvert ólíkt því sem gerðist í frjálsa leiknum. 

Í þeim leikskólum þar sem tölvur voru í frjálsum leik ákváðu starfsmenn stundum að hafa 

tölvur ekki í boði sökum ýmissa ástæðna, eins og t.d. vegna starfsmannaskorts. Í öðrum 

leikskólanum fór frjáls leikur fram 1-2 sinnum á dag, bæði á morgnana og eftir hádegi. Í 

hinum leikskólanum, sem bauð upp á tölvur í frjálsum leik, gátu börnin farið í tölvurnar 

eftir kl. 15:00 á daginn. 

Einn leikskólinn hafði áður verið með tölvulotur. Þær fóru þannig fram að einn kennari tók 

10 börn saman í tölvukennslu. Þá voru öll börnin með eina tölvu og kennarinn fór yfir 

grunnfærni á tölvum. Hann kenndi börnunum hvernig á að kveikja og slökkva á tölvum, 

hvernig á að opna og loka forritum, músarfærni var þjálfuð og síðan var farið í létta leiki. 

Með þessu vildu kennarar gera börnin sjálfstæðari og öruggari í tölvunotkuninni. Í dag 

býður leikskólinn upp á tölvur í frjálsum leik. Í öðrum leikskóla fóru börnin einu sinni 10 

saman í tölvukennslu. Þar fór kennari með börnunum í kennsluforrit sem lagði áherslu á 

tölur og stafi. 

Tímalengd tölvunotkunar barna 

Í fjórum af þessum fimm leikskólum fengu börnin 10 mínútur í einu í tölvunni. Í fimmta 

leikskólanum fengu börnin aðgang að tölvunni í klukkustund og gat sama barnið setið fyrir 

framan tölvuna í klukkustund þó algengt væri að börnin skiptust mikið á. Þar sem 

viðverutíminn við tölvuna var 10 mínútur voru börnin 2 eða 3 saman fyrir framan tölvuna 

og skiptust á að stjórna músinni. Í þessum leikskólum voru tímaklukkur þar sem börnin 

gátu fylgst með því hversu mikinn tíma þau áttu eftir við músina. Börnin fengu oft að vera 

2 sinnum 10 mínútur í tölvunni þá daga sem þau völdu að fara í tölvur. Allir viðmælendur 

töluðu um að mikil samvinna og umræður mynduðust í kringum tölvuna og væru börnin 

aldrei einangruð í tölvunni. Einn leikskóli hafði prófað að leyfa heyrnartól í tölvunni en við 

það einangruðust börnin og var því ákveðið að hætta að leyfa heyrnartól. Fjórir af þessum 

fimm leikskólum höfðu hátalara á tölvunni og leyfðu börnunum að heyra hljóð. Í þeim 

leikskóla þar sem klukkustundar viðverutími við tölvuna var leyfður voru stærri hópar við 

tölvuna í einu. Í flestum þessarra leikskóla unnu mismunandi aldurshópar stundum saman 
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í tölvunni. Það gerðist þá stundum að yngri börnin urðu meiri áhorfendur og lærðu af þeim 

eldri sem kunnu meira. 

Börnin og aðstoð við tölvunotkun 

Viðmælendur sögðust oft hjálpa börnunum að komast af stað í forritunum, kenna þeim 

helstu aðgerðir en síðan vilja þeir að börnin fikti sig áfram. Einn viðmælandi sagði að 

börnin væru mjög fljót að læra og björguðu sér mikið sjálf. Viðmælendur sögðu líka að það 

væri misjafnt hversu vel börnin þekktu tölvuna. Sum börn fengju greinilega aðgang í 

tölvuna heima hjá sér og væru fyrir vikið öruggari í notkuninni. Önnur börn þekktu ekki 

eins mikið til tölvunnar og væru óöruggari í tölvunotkuninni. Í þessum tilfellum sögðu 

viðmælendur að leiðbeinendur ýttu undir samvinnu barnanna. Tveir viðmælendur töluðu 

einnig um að tölvur gætu leyft einstaklingum sem glíma við félagsleg vandamál að 

blómstra þegar kemur að þekkingu á tölvunotkun. Þessir einstaklingar eru færir í 

tölvunotkun og efla sjálfstraust sitt við að hjálpa samnemendum sínum. Með því að 

aðstoða samnemendur sína geta þessir einstaklingar sýnt sína sterk hlið sem kemur ekki 

eins mikið fram í öðru starfi í leikskólanum.  

Á einum leikskólanum var lögð áhersla á að börnin væru sjálfstæð í tölvunni og því var ýtt 

undir að þau aðstoði hvort annað frekar en að kalla alltaf í aðstoð kennara. Annar 

viðmælandi sagði að börnin hjálpuðu hvert öðru mjög mikið og kölluðu mikið í hvert annað 

þegar þeim vantar aðstoð. Í öðrum leikskólanum báðu börnin lítið um aðstoð hvers annars 

og kölluðu frekar í kennara ef það kæmi eitthvað upp sem þau skildu ekki. Það gerist oftast 

ef þau smella á eitthvað vitlaust. Í einum leikskóla fengu börnin aðstoð frá kennurum ef 

þau skildu ekki hvað þau áttu að gera eða áttu í erfiðleikum með að opna forritin. Fimmti 

leikskólinn sagði að börnin leituðu bæði til kennara og til hvers annars þegar þau lentu í 

vandræðum.  

Skráning tölvunotkunar 

Tölvunotkunin var skráð í þremur leikskólum og fengu foreldrar barnanna upplýsingar um 

tölvunotkunina í tveimur af þessum leikskólum. Í einum leikskólanum hafði tölvunotkunin 

verið skráð áður en í vetur hafði notkunin ekki verið skráð niður. Í öðrum leikskóla var 

notkunin ekki skráð niður en viðmælandinn sagði að starfsfólk leikskólans hefði góða 

tilfinningu fyrir tölvunotkuninni og vissi þar af leiðandi hversu mikil notkunin væri hjá 

börnunum. Tilgangur skráningar í þeim leikskólum sem skráðu tölvunotkunina niður var að 

halda vel utan um hverjir höfðu farið í tölvuna á hvaða degi. Með því var til dæmis hægt að 

stjórna hve mikil notkun barnanna var. Þetta var einnig gert til að foreldrar gætu fengið 
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nákvæmar upplýsingar um það hversu mikið börnin völdu að vera í tölvunum. Einn 

viðmælandi sagði að það hefði komið upp tilfelli þar sem foreldrar barns vildu ekki að það 

eyddi tíma í tölvunotkun í leikskólanum. Tilgangur með skráningu í einum leikskóla var 

einnig að sökum þess að það var ekki alltaf sama starfsfólk fyrir og eftir hádegi var 

nauðsynlegt að hafa skráninguna sýnilega til þess að sama barnið færi ekki í tölvuna fyrir 

og eftir hádegi. 

5.1.3 Hugbúnaður sem börnin nota 

Tveir leikskólanna voru með 4-5 forrit fyrir börnin og þrír leikskólanna voru með um það 

bil 6-8 forrit fyrir börnin. Einn viðmælandi talaði um að forritin væru mis vinsæl. Krakkarnir 

leituðu mikið í ákveðin forrit í einhvern tíma og breyttu síðan til og þá tæki annað forrit við 

sem yrði mjög vinsælt. Sem dæmi nefndi hann að Múmínálfarnir hefðu verið mjög vinsælir 

á tímabili en krakkarnir færu ekki jafn mikið í það forrit í dag. Einn leikskólinn talaði einnig 

um að börnin væru mjög ákveðin í að skipta um leik ef þeim þætti leikurinn ekki nógu 

spennandi. Leikskólarnir voru ekki allir sömu leikina en mynd 4 sýnir þá leiki sem voru 

vinsælastir. 

 

Mynd 4 - Vinsælustu forritin og fjöldi leikskóla sem bjóða upp á þau. 

Önnur forrit sem var verið að nota í einum eða fleiri leikskólum voru: Sebran, 

Múmínálfarnir – Sigling með Heiðrúnu, Toybox, Bubbi byggir, Disney Magical Artist, 

Reiknibíllinn, Ribber Rattles Toddler, Gosi, Belmory, Snilliheimar, Stafakarlanir, TuxPaint, 

Glói Geimvera á lestrareyju, Gralli gormur, Tívolítölur, Króni og Króna, 2Create A Story, 

Innipúkinn og Paint. Flest af þessum forritum sneru að málfræði, lestri, talnaskilningi eða 

sköpunarfrelsi. Þrír af leikskólunum höfðu ekki keypt nein ný forrit síðan 2008. Einn 

leikskólinn hafði sett upp um helming forritanna eftir árið 2008 en viðmælandinn þekkti 

ekki hvort forritin hefðu verið gefin út fyrir eða eftir þann tíma. Fimmti leikskólinn taldi 
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leikina sem þau byðu upp á vera orðna frekar gamla og sagði takmörkun á fjármagni 

hugsanlega orsaka að ekki væru fleiri forrit keypt. 

Enginn þessara leikskóla leyfðu frjálsa notkun á veraldarvefnum en leikskólarnir voru þó 

flestir með einhverjar ákveðnar síður sem innihalda kennsluforrit sem börnin fá að nota. 

Þar má nefna www.us.is þar sem börnin lærðu umferðarreglurnar, www.skolavefurinn.is 

og www.nams.is þar sem börnin gátu farið í ákveðna leiki sem starfsmennirnir hafa 

skoðað. Einn leikskólinn leyfði börnunum að fara inn á www.leikjanet.is en tveir 

leikskólanna hafa boðið börnunum áður upp á www.leikjanet.is en tekið það út. Ástæðan 

fyrir því var að kennurum fannst leikirnir sem börnin völdu ekki vera þroskandi fyrir þau. 

Sem dæmi, byssuleikir sem áttu ekki heima í leikskólastarfi að þeirra mati. 

Fjórir af viðmælendunum vissu ekki hvort einhver ný forrit væru á markaðinum í dag. Lítið 

sem ekkert væri um að þeir fengju auglýsingar um hugbúnað og þeir þyrftu sjálfir að leita 

sér að efni ef áhugi lægi fyrir. Einn viðmælandi talaði um að honum myndi þykja gott að fá 

sendar upplýsingar um ný kennsluforrit. Tveir viðmælendanna töluðu um að þeir fengju 

oft inn auglýsingar um bækur og annan efnivið en sögðu að þeir fengju engar auglýsingar 

varðandi hugbúnað. Einn viðmælandi hafði skoðað framboðið á íslenskum forritum á 

netinu og fannst vera lítið úrval. Einn viðmælandi talaði einnig um að honum þætti 

endurnýjun lítil af íslenskum hugbúnaði og hann vildi ekki kaupa forrit erlendis frá. Þrír 

viðmælendur töluðu um að þeim þættu forritin dýr, einn talaði um að svona kennsluforrit 

mættu ekki kosta meira en 3.000 – 4.000 kr. 

5.1.4 Eiginleikar hugbúnaðarins 

Kostir og gallar hugbúnaðarins 

Helstu kostir þeirra forrita sem voru vinsælust hjá börnunum voru nokkrir að mati 

viðmælenda. Einn viðmælandi sagði að Doppa hefði þann kost að þar væri hægt að velja 

mismunandi þyngdarstig, hljóðkerfisvitund barna væri efld og hegðunin í forritinu þætti 

spennandi. Annar viðmælandi var einnig sammála um að óvænt hegðun í Doppu gerði 

leikinn spennandi meðal yngri barnanna og kostur væri hversu fjölbreytt forritið væri. 

Þriðji viðmælandinn nefndi einnig að það væri kostur í Doppu að leikurinn væri með hljóði. 

Stafakarlarnir voru vinsælir í einum leikskólanum og taldi viðmælandi það vera vegna þess 

að þar fá þau að hlusta og fá endurgjöf á það sem þau gera í leiknum. Króni og Króna hafði 

þann kost að mati eins viðmælenda að vera einfalt forrit og auðskilið fyrir börnin og því 

gætu þau verið mjög sjálfstæð í leiknum sem væri stór kostur. Bogi blýantur var mjög 

vinsæll í einum leikskólanum og þar taldi viðmælandi að leikurinn ynni með viðfangsefni 

sem börnin höfðu mjög gaman að og því væri leikurinn vinsæll. Einn viðmælandi sagði að 
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Glói geimvera lærir að lesa væri mjög vinsæll og væri það líklega vegna þess að 

viðfangsefnið þykir spennandi í augum barnanna. Tveir viðmælendur töluðu um að þau 

forrit sem væru vinsæl hjá þeim ynnu með stærðfræðiskilning og málfræði- og lestrar 

kunnáttu og væru því mjög góð viðbót við annan efnivið á leikskólanum. Viðmælendur 

nefndu enga galla við forritin sem boðið hefur verið upp á en einn viðmælandi sagði þó 

Tívolítölur vera tónlist sem starfsfólk væri mjög þreytt á. Hann velti þó fyrir sér hvort 

tónlistin væri skemmtileg í eyrum barnanna og væri forritið þar af leiðandi vinsælt. Hann 

talaði einnig um að ef leikir væru of flóknir þá gæfust börnin fljótt upp og því þyrfti að 

passa þyngdarstigið vel. 

Flestir leikskólarnir skoða kennsluforritin vel áður en þau eru tekin til notkunar og því er 

lítið um að forrit séu tekin úr starfinu. Einn viðmælandi nefndi þó að þeir tóku út eitt forrit 

sem var á ensku þar sem skilningur barnanna var ekki nægur. Annar viðmælandi sagði að 

einn stærðfræðileikur var tekinn út þar sem hann var of flókinn fyrir börnin. Aðrar ástæður 

fyrir því að forrit voru ekki tekin til notkunar voru að ef uppsetning á forriti gekk illa gáfust 

starfsmenn fljótt upp og forritið endaði ofan í skúffu. 

Eiginleikar góðs viðmóts að mati viðmælenda 

Þegar spurt var út í hvaða einkenndi það viðmót sem virtist eiga sérstaklega vel við börnin 

talaði einn viðmælandi um að forrit sem væru mjög litrík væru áhugaverð í augum 

barnanna og ef forritið sýndi óvænta hegðun þá þætti börnunum forritið spennandi. Annar 

viðmælandi talaði einnig um mikilvægi þess að forritið væri litríkt og eftir því sem forritið 

hefði meiri virkni, því skemmtilegra þætti börnunum að vera í forritinu. Þriðji viðmælandi 

talaði líka um mikilvægi þess að forritið væri fjölbreytt, skemmtilegt og mátulega erfitt 

fyrir börnin. Einn viðmælandi sagði að mikilvægt væri að viðfangsefni forritanna væri 

viðeigandi fyrir börnin og einnig væri mikilvægt fyrir skólann að bjóða upp á nokkra leiki 

þar sem börnin verða þreytt á forritunum ef skólinn bíður upp á lítið úrval. Hann sagði 

forritin einnig þurfa að ögra börnunum með því að byggja þrautina þannig upp að börnin 

þurfa að ná ákveðnum áföngum. Einn viðmælandi að það væri mikilvægt að notkun 

forritanna þyrfti að fara vel af stað og forritin þyrftu að hafa markvissan tilgang. 

Tungumál 

Leikskólarnir voru mestmegnis með íslensk forrit en þó voru nokkur forrit á erlendu 

tungumáli sem voru í notkun á leikskólunum. Einn leikskóli bauð upp á leikinn Bob the 

Builder en hafði sá leikur ekki verið notaður mikið. Viðmælandinn úr þeim leikskóla hélt að 

það væri hugsanlega vegna þess að börnin þyrftu meiri aðstoð þegar þau skildu ekki 
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fyrirmælin í erlendu forritunum. Kid Pix var samt notað hjá þeim og virtist það ekki hafa 

áhrif að forritið væri erlent. Hugsanlega vegna eðli forritsins, en það er listrænt forrit og 

leiðbeiningar koma fram í táknum en ekki töluðu máli. Einn viðmælandi sagði notkun 

erlendra forrita ganga mjög vel og sagði að börnunum gengi alveg jafn vel í erlendu 

forritunum og þeim íslensku. Annar leikskóli sagðist ekki upplifa að börnin ættu í meiri 

vandræðum í erlendu forritunum heldur en þeim íslensku. 

Kynjamunur 

Þegar kynjamunur var ræddur í samhengi við tölvunotkunina kom í ljós að flestir 

viðmælendur sáu lítinn sem engan mun í áhuga kynjanna en munurinn lægi helst í vali 

þeirra á forritum. Einn viðmælandi sagði að stelpum þætti til dæmis skemmtilegt að lita og 

velja föt á fígúrur. Munurinn væri í raun sá að stelpur sækja alveg jafn mikið í þau 

kennsluforrit sem strákarnir sækja í en strákarnir sækja ekki jafn mikið í ákveðin forrit sem 

hafa stelpulegt þema, eins og til dæmis þar sem verkefnið er að klæða dúkkur í föt. Annar 

viðmælendanna talaði um að það væri frekar einstaklingsmunur á áhuga á tölvunum 

heldur en kynjamunur. Það væri sem dæmi ein mjög ung stelpa sem hefði gífurlegan 

áhuga á tölvunni. Einn viðmælandi sagði að stelpurnar væru meira í listrænum forritum 

heldur en strákarnir, þeir væru meira í til dæmis Boga blýanti og Glóa geimveru. Einn 

viðmælandi sagði að strákarnir leituðu meira í www.leikjanet.is heldur er stelpurnar. Einn 

viðmælandi talaði um að munur á kynjunum lægi að hluta til í því að strákar væru oft fleiri 

saman í einu í tölvunni og stelpurnar væru í minni hópum. Hann sagði einnig að strákar 

ættu það meira til að hjálpast að heldur en stelpurnar. Tilfinning þessa viðmælanda var sú 

að strákar væru meira í tölvum heima og væru því öruggari í sinni notkun í leikskólanum 

en stelpur væru örlítið óöruggari þegar þær kynnast tölvunni fyrst í leikskólanum. 

Leiðbeiningar í hugbúnaðinum 

Þrír leikskólanna sögðu að leiðbeiningarnar fyrir börnin í forritunum væru ýmist mælt mál 

eða ekki. Íslensku forritin væru flest öll með mælt mál en í þeim forritum sem það væri 

ekki kæmu leiðbeiningar fram í formi tákna. Einn viðmælendanna sagði að stundum þyrftu 

börnin að prófa sig svolítið áfram og uppgötva ákveðnar leiðir. Annar viðmælendanna 

talaði um að forritin væru mjög einföld og börnin væru leidd í gegnum forritið. Einn 

viðmælendanna talaði um að til dæmis í Tívolítölum þá væri bara tónlist, ekkert tal, en 

börnin sæju út frá viðmótinu hvað þau ættu að gera.  
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5.1.5 Skoðun viðmælenda á tölvunotkun barna á leikskólum 

Almennt má segja að þeir viðmælendur sem rætt var við hafi verið jákvæðir gagnvart 

tölvunotkuninni. Tveir viðmælendur sögðu að það væri gott að bjóða upp á tölvunotkun 

svo lengi sem hún væri markviss, eftirlit væri gott og börnin væru ekki of lengi í einu í 

tölvunni. Einum viðmælanda fannst tölvunotkunin ganga vel og sagði að tölvan væri 

orðinn eðlilegur hluti af námsefninu. Einn viðmælandinn sagði að svo lengi sem börnin 

gætu unnið nokkuð sjálfstætt í kennsluforritunum þá gangi þetta vel. Hann sagði einnig að 

aðsóknin í tölvuna væri mis mikil. Tveir viðmælendur sögðu tölvuna vera mjög vinsæla og 

börnin væru mjög spennt að fara í hana. Einn viðmælandi hafði á tilfinningunni að börnin 

eyddu einnig tíma heima hjá sér í tölvunni því stundum væru þau að biðja um að fá að 

gera hluti sem þau höfðu ekki kynnst inn á leikskólanum. 

Viðmælendur sáu ýmsa kosti og galla við það að bjóða upp á tölvunotkun í 

leikskólastarfinu. Þeir kostir sem voru nefndir voru að tölvan getur verið gott æfingartæki í 

samhæfingu, hlustun og einbeitingu. Það þykir kostur að tölvan bjóði upp á nám í 

stærðfræði og málfræði því það getur verið erfitt að koma þeirri kennslu fyrir í öðrum 

viðfangsefnum í leikskólanum. Það var einnig talað um að tölvan opni marga möguleika í 

starfi með börnum, sem dæmi nefndi einn viðmælandi að hann sýnir börnunum oft 

ljósmyndir af netinu þegar unnið er með ákveðið þema í leikskólanum, eins og til dæmis 

myndir af fuglum og plöntum. Þessi viðmælandi hefur einnig fundið lag á 

www.youtube.com sem börnin voru að læra á íslensku og með aðstoð veraldarvefsins 

lærðu börnin að syngja lagið líka á ensku. Eins sýnir hann þeim myndir úr starfinu af 

heimasíðu skólans og börnin hafa mjög gaman að því. Þessi viðmælandi talaði einnig um 

að honum þætti frábært að hafa tölvu fyrir börn sem eru bráðþroska. Þar sem það væri 

auðvelt að finna krefjandi verkefni á netinu væri auðveldlega hægt að sníða nám þeirra í 

tölvunni að þeirra þörfum. Annar viðmælandi sagði frá því að einn kennari í þeirra 

leikskóla hefði tekið upp leikrit hjá börnunum og sett inn á vefsíðu skólans og á geisladisk 

sem börnin fengu að taka með heim. Börnunum þótti þetta rosalega skemmtilegt. 

Ljósmyndir í tölvunni eru einnig notaðar til að rifja upp ákveðna atburði með börnunum í 

þessum leikskóla. 

Þeir gallar sem voru nefndir voru að stundum myndaðist örlítill æsingur í kringum tölvuna 

ef börnin skiptu ekki á réttum tíma. Það var líka nefnt að ef börnin þurfa mikla aðstoð í 

tölvunni getur það skapað vandamál þar sem leikskólarnir hafa ekki mannafla í að hafa 

einn starfsmann fastan við tölvuna. Viðmælendur sögðu þó að almennt væri það ekki 

vandamál. Einn viðmælandi talaði um að viðhorf starfsmanna gæti verið misjafnt og ef 
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starfsmenn væru ekki jákvæðir gagnvart tölvunni gæti verið mjög erfitt að bjóða 

börnunum upp á hana. Einn viðmælandi talaði um að honum þætti sum kennsluforrit mata 

börnin á því sem þau ættu að gera. Leikskólinn væri að leggja áherslu á að þau skapi sjálft 

og séu sjálfstæð í sinni vinnu og að hans mati færu sum kennsluforritin gegn þeirri stefnu. Í 

kennsluforritunum væri ákveðin takmörkun og því takmarkaðist vinna barnanna á virkni 

forritsins en ekki þeim sjálfum. 

Þrír viðmælendur sögðu í lokin að það þyrfti að passa að tölvan yrði ekki að afþreyingu 

heldur ætti tölvunotkunin að vera markviss og hvert barn ætti ekki að vera of lengi í einu. 

Á meðan starfið sem færi fram í tölvunni væri uppbyggilegt þá væri þessi viðbót við starfið 

mjög góð. Tveir viðmælendur töluðu svo um að þeir myndu gjarnan vilja hafa fleiri 

skemmtileg forrit fyrir börnin. 

5.1.6 Samantekt 

Öll börn á þessum fimm leikskólum í Garðabæ sem eru fædd 2005 höfðu þann möguleika 

að fara í tölvu. Börnunum bauðst að fara í tölvur allt frá einu sinni til þrisvar sinnum á dag. 

Leiðbeinendur héldu þó utan um tölvunotkun barnanna svo sama barnið færi helst ekki 

oftar en einu sinni á dag í tölvuna. Í fjórum leikskólum fengu börnin 10 mínútur í senn í 

tölvunni en á einum leikskólanum gátu börnin verið í allt að klukkustund í einu í tölvunni. 

Þau kennsluforrit sem voru oftast nefnd af viðmælendum voru Glói geimvera lærir að lesa, 

Doppa, Kid Pix og Bogi blýantur. Viðmælendur nefndu nokkur atriði sem einkenndu vinsæl 

kennsluforrit á þeirra leikskóla. Þar má nefna áhugavert viðfangsefni, valmöguleika á 

þyngdarstigi, einfaldleika í notkun, litagleði og óvænta hegðun í forritinu. Viðmælendur 

voru almennt jákvæðir gagnvart tölvunotkuninni og sögðu að ef rétt væri farið með 

tölvunotkunina væri hún góð viðbót við leikskólastarfið. 

5.2 Leikskólar sem nota tölvur lítið eða ekkert 
Niðurstöðum í þessum undirkafla er skipt í sex hluta. Fyrst er fjallað um bakgrunn 

viðmælenda og tölvunotkun starfsmanna á leikskólunum. Næst er fjallað um það hvernig 

tölvan er notuð í dag á leikskólunum. Síðan er umfjöllun um það hvernig tölvunotkuninni 

var háttað áður fyrr í öðrum leikskólanum. Næst er umfjöllun um ástæður þess að ákveðið 

var að hafa tölvur ekki í leikstarfi barnanna. Síðan er fjallað um skoðun viðmælenda á 

tölvunotkun og að lokum er samantekt. Í þessum hluta eru niðurstöður úr tveimur 

viðtölum við þá leikskóla sem nota tölvur lítið eða ekkert í starfi með börnunum. 
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5.2.1 Bakgrunnur 

Bakgrunnur viðmælenda 

Viðmælendur þessa leikskóla voru tveir, annars vegar leikskólastjóri og hins vegar 

hópstjóri. Menntun þessa viðmælenda var leikskólakennaramenntun, auk þess sem annar 

viðmælandinn hafði lokið námi í mannauðsstjórnun. Báðir viðmælendur höfðu lokið námi 

sínu á síðastliðnum 15 árum. Einn viðmælandi hafði unnið í leikskólum í 4 ár og gengt 

núverandi stöðu í 3 ár. Annar viðmælandi hafði unnið í skólakerfinu í 21 ár, 15 ár í 

grunnskólum og 6 ár á leikskólum. Hann hafði gengt núverandi stöðu í tæp 5 ár. 

Tölvunotkun starfsmanna 

Starfsmenn beggja leikskóla höfðu tölvur til umráða og fór hluti af þeirra vinnu fram í 

þeim. Í öðrum leikskólanum voru 5 fartölvur inn á leikskólanum sem dreifðust á 

starfsmenn, því voru um það bil tveir starfsmenn á hverja tölvu. Viðmælendur úr þessum 

tveimur leikskólum töldu starfsmenn hafa misgóða kunnáttu á tölvur. Þeir töluðu um að 

sumir starfsmenn væru mjög öryggir og vanir í tölvunotkun á meðan aðrir starfsmenn 

væru að læra á þær. Viðmælendur sögðu starfsmenn hjálpast að og einn viðmælandi sagði 

starfsmenn vera mjög duglega að bjarga sér sjálfir. Hvorugur viðmælendanna kannaðist 

við matsblað Haugland, sem er að finna í Viðauka 9.5, og sögðu þeir leikskólana ekki vera 

að styðjast við það þegar kæmi að því að meta hugbúnaðinn sem börnin notuðu. 

5.2.2 Tölvunotkun barna í leikskólunum í dag 

Á þessum tveimur leikskólum voru samtals 20 börn, 7 stelpur og 13 strákar. Annar 

leikskólinn hafði ekki verið með tölvur inn á deildum fyrr en nýlega og voru þær aðallega 

hugsaðar fyrir starfsmenn og var tölvan ekki hluti af daglegum efnivið fyrir börnin. Elstu 

börnin á þeim leikskóla höfðu einstaka sinnum fengið að fara í tölvuna. Hinn leikskólinn 

hafði boðið upp á tölvur fyrir börnin en fyrir ári var ákveðið að taka þær alveg úr starfi 

barnanna. Hluti af ástæðu þess að hætt var að nota tölvuna í starfi með börnunum var að 

hún var orðin gömul og það hefði verið dýrt að endurnýja búnaðinn.  

Leikskólinn sem hafði ekki verið með tölvur áður fyrir börnin hafði nýlega staðsett tölvur 

fyrir starfsmenn inn á deild hjá börnunum. Viðmælanda úr þeim leikskóla fannst mikill 

kostur að hafa tölvur inn á deildum fyrir starfsmenn vegna þess að með því gætu 

starfsmenn verið í góðum tengslum við foreldra barnanna. Tölvunotkun barna hafði ekki 

verið rædd sérstaklega milli starfsmanna inn á þeim leikskóla en tölvurnar voru staðsettar 

þannig að börnin gátu ekki farið í hana. Viðmælanda fannst það gefa skýr skilaboð um að 

starfsmenn vildu ekki að börnin færu í tölvuna. Elstu börnin á leikskólanum höfðu þó 

fengið að kynnast tölvunni örlítið í sínu starfi. Viðmælandi sagðist hafa leyft börnunum að 
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fara í eitt kennsluforrit þar sem unnið var með stafi og tölur. Börnin fóru tvö og tvö saman 

í leikinn og fengu að vera 5 mínútur í einu að stjórna músinni. Hvert barn fékk því að vera 

10 mínútur í einu fyrir framan tölvuna. 

Viðmælandi hafði einnig leyft börnunum að fara í leikinn Bubbi byggir en útfært leikinn á 

frumlegan hátt. Viðmælandi setti eitt barn fyrir framan tölvuskjáinn og annað barn fyrir 

framan lyklaborðið og sá það barn ekki á tölvuskjáinn. Síðan snerist verkefnið um það að 

börnin þurftu að vinna saman að því að komast í gegnum völundarhús. Barnið sem sá á 

tölvuskjáinn þurfti að leiðbeina barninu sem var með lyklaborðið og það barn stjórnaði 

örvunum út frá leiðbeiningum samnemanda síns. Með þessu vildi viðmælandi kenna 

börnunum samvinnu auk þess að örva sjónskynjun, málþroska og hreyfiþroska. 

Viðmælandi hafði einnig leyft börnunum að slá inn nafnið sitt á lyklaborðinu, samhliða því 

var hún að kenna þeim stafina.  

Viðmælandi hafði einnig búið til sögu með börnunum og sló hana jafnóðum inn í tölvuna. 

Þegar sagan var tilbúin prentaði hún hana út og útskýrði það ferli fyrir börnunum. Í þau 

skipti sem börnin fengu að fara í kennsluforrit hafði viðmælandi byrjað á að sýna 

börnunum hvað þau ættu að gera og dregið sig svo í hlé og leyft börnunum að vera ein í 

tölvunni. Viðmælandi sagðist nota vefsíðuna www.tmt.is í starfi sínu með börnunum en 

inn á þeirri síðu er hægt að sjá þær hreyfingar sem eru notaðar í tákn með tali. 

5.2.3 Tölvunotkun barna í leikskólunum áður 

Leikskólinn sem hafði verið með tölvur fyrir börnin áður hafði verið með tölvur í vali. 

Tölvan var staðsett á stórri plötu sem var í góðri hæð fyrir börnin og stóll var fyrir framan 

tölvuna í þeirra stærð. Börnin fóru eitt og eitt í tölvuna og fengu að vera 10-15 mínútur í 

einu í tölvunni. Starfsmenn pössuðu upp á að börnin fengju að vera í friði og að það væri 

aldrei neinn sem stæði yfir þeim. Þau forrit sem börnin gátu valið voru öll kennsluforrit og 

völdu starfsmenn forritin inn með það í huga að forritin hefðu markvissan tilgang. 

Viðmælandi sagði að þau hefðu til dæmis verið með Glóa geimveru. Forritin sneru öll að 

málfræði, lestri eða stærðfræðiskilningi. Börnin sem voru á þeirri deild sem var með 

tölvuna voru á aldrinum 4 – 6 ára. Það var sameiginleg ákvörðun leikskólastjóra og 

deildarstjóra að taka tölvuna út. Ef starfsmenn hefðu haft aðra skoðun á þessu máli hefði 

hún verið tekin til greina en það var ekki í þessu tilfelli. 

5.2.4 Ástæða þess að tölvunotkun barna er ekki í leikstarfinu 

Viðmælendur nefndu nokkrar ástæður fyrir því að tölvan væri ekki hluti af daglegu starfi 

barnanna. Einn viðmælandi sagði að til þess að tölvunotkunin væri þroskandi þyrftu 
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leiðbeinendur að hafa mjög góða þekkingu á því efni sem þeir veldu að hafa í tölvunni. 

Hann sagði að starfið þyrfti að vera mjög markvisst og einhver þyrfti að hafa yfirumsjón 

yfir tölvunni meðal starfsmanna. Viðmælandi sagði að hann byggði starfið í þeirra skóla 

upp með starfsfólkið í huga, ef starfsmenn skólans hefðu sérstakan áhuga á tölvum og 

tölvunotkun barna þá væri tölvan ef til vill í notkun hjá þeim. Staðan í þeirra leikskóla væri 

þannig í dag að það væri enginn starfsmaður með sérstakan áhuga eða þekkingu á þessu 

efni og það væri hluti af ástæðunni af hverju tölvan væri ekki hluti af þeirra starfi. 

Báðir viðmælendur voru sammála því að það væri í raun ekki hlutverk leikskólans lengur 

að bjóða upp á tölvur. Þegar Aðalnámskrá leikskóla var gefin út árið 1999 var sett fram 

krafa um að leikskólarnir byðu upp á tölvur og hafi það verið gert til að jafna skilyrði barna. 

Það var ekki sjálfsagt á þeim tíma að öll heimili væru með tölvur. Viðmælandi sagði að það 

hefði aldrei verið hlutverk leikskólans að framlengja það sem færi fram á heimilum barna 

og því sé það ekki hlutverk leikskólans í dag að vera með tölvu fyrir börnin því flest öll börn 

hafi aðgang að henni heima hjá sér. Einn viðmælandi talaði einnig um að það væri svo 

margt sem þeim langaði að gera með börnunum og þau hefðu valið að eyða sínum tíma 

ekki í tölvur. Einn viðmælandi sagði að ef tölvunotkun á leikskólum væri nauðsynleg til að 

undirbúa börn undir skólagöngu myndu þau íhuga betur að innleiða hana í starf sitt. En þar 

sem grunnskólar krefjist engrar tölvukunnáttu barna sé engin þörf að á að börnin kynnist 

tölvunni svo ung. Einn viðmælandi sagði að það væri ekki gott ef tölvur væru ofnotaðar og 

það væri þeirra skoðun að börn fengju að fara nóg í tölvuna heima hjá sér. 

5.2.5 Skoðun viðmælenda á tölvunotkun barna á leikskólum 

Viðmælendur sáu þó einnig kosti við að kynna tölvuna fyrir börnunum. Einn viðmælandi 

sagði að það gæti verið mjög gott að vinna með stærðfræðikennslu í tölvunni og einnig 

væri tölvan góð fyrir skipulagningu. Tölvan býður upp á marga leiki þar sem börnin þurfa 

að flokka hluti og læra börnin skipulagningu með því. Einn viðmælandi talaði einnig um að 

tölvan gæti verið skemmtilegt verkfæri til að þjálfa börnin í samvinnu. Tölvan byði líka upp 

á sjónræna þjálfun sem gæti verið góð. Einn viðmælandi sagði að tölvan gæti verið mjög 

gott verkfæri fyrir þau börn sem hafa áhuga á tölvum. Það væri hægt að nýta tölvuna með 

þeim og vinna með veikleika þeirra í gegnum tölvuna. Einn viðmælandi sagði að það gæti 

líka verið gott að nota tölvuna til að vekja áhuga barna á ákveðnum atriðum því börnum 

finnst tölvan almennt mjög spennandi. 

5.2.6 Samantekt 

Tölvunotkun á þessum leikskólum er nánast engin. Annar leikskólinn leyfði börnunum 

einstaka sinnum að fara í tölvuna og var tölvunotkuninni þá stýrt af leiðbeinendum. 
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Viðmælendur voru sammála um að það væri ekki hlutverk leikskólans í dag að bjóða 

börnum upp á tölvunotkun. Tölvur væru orðnar sjálfsögð eign á heimilum og það væri 

engin þörf fyrir börnin að kynnast þeim á leikskólunum. Einn viðmælandi sagði einnig að 

starfsmannalið hans hefði engan sérstakan áhuga á að hafa tölvur í starfi barnanna og væri 

það hluti af ástæðu þess að börnin nota ekki tölvur í leikskólanum. Báðir viðmælendur sáu 

þó kosti við tölvunotkunina og sögðu að í réttu umhverfi gæti tölvunotkun verið mjög góð. 

5.3 Sérkennslustjóri 
Í viðtali á einum leikskóla kom í ljós að börnin á þeim leikskóla gátu valið tölvur einu sinni í 

viku í vali og fóru börnin þá nokkur saman til sérkennslustjóra í tölvur. Ákveðið var að 

skyggnast frekar í það starf sem fór þar fram og ástæðu þess að tölvunotkun fór fram á 

þessu formi á leikskólanum. Hér verður fjallað um niðurstöður úr viðtali við 

sérkennslustjórann. Fyrst er fjallað um bakgrunn sérkennslustjóra og hvernig áhugi hans 

kviknaði á tölvunotkun leikskólabarna. Næst er umfjöllun um það hvernig tölvunotkunin 

fer fram í vali hjá sérkennslustjóra. Næst er fjallað um kennsluforrit sem sérkennslustjóri 

notar í sínu starfi. Síðan er fjallað um skoðun hans á tölvunotkun barna á leikskólum og að 

lokum er samantekt. 

5.3.1 Bakgrunnur 

Sérkennslustjórinn hafði leikskólakennaramenntun, auk þess að hafa lokið framhaldsnámi í 

sérkennslufræðum og þegar viðtalið var tekið var hann í meistaranámi í 

sérkennslufræðum. Sérkennslustjórinn hafði unnið í 20 ár á leikskólum en gengt núverandi 

stöðu í 6 ár. Árið 2002 vaknaði áhugi hjá honum að innleiða tölvur í starf sitt með 

börnunum. Hann sá fram á að geta notað kennsluforrit mikið í starfi sínu með börnum 

með sérþarfir. Sérkennslustjórinn getur sniðið tölvunotkun að þörfum hvers barns. 

Sérkennslustjórinn hafði farið á BETT ráðstefnu í Bretlandi þar sem fyrirtæki sem framleiða 

einhvers konar kennslubúnað, hugbúnað eða tækjabúnað fyrir kennslu kynna sínar vörur. 

Þar kviknaði mikill áhugi hjá honum að innleiða þetta meira í starfið á leikskólanum. Það 

gekk erfiðlega að smita þennan áhuga í annað starfsfólk á leikskólanum og sagði 

sérkennslustjórinn að starfið væri minna en hann hefði viljað. Með því að bjóða upp á 

tölvur í vali þar sem hann fær að vinna mjög markvisst og skipulega með börnunum sé 

leikskólinn þó skrefi nær í að nota tölvur eins mikið og sérkennslustjórinn hefði viljað.  

5.3.2 Tölvunotkun barnanna hjá sérkennslustjóra 

Þrjú börn gátu valið tölvuna í hverri viku. Tölvuvalið var mjög vinsælt og fylltist því fljótt í 

þessi þrjú sæti. Þess vegna gat liðið þó nokkur tími á milli þess sem börnin völdu tölvur. 
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Sérkennslustjórinn var með eina tölvu og unnu þessi þrjú börn saman á tölvuna í 

valtímanum. Eitt barn fékk að stjórna músinni í einu og svo skiptust þau á. Því var aldrei 

sama barnið að stjórna músinni allan tímann, en sérkennslustjórinn talaði um að þrátt fyrir 

það þá færi mikið nám fram allan tímann sem þau væru hjá honum. Börnin hjálpuðust oft 

að við að leysa verkefnin og töluðu mikið saman í tölvuvalinu. Börnin voru einnig að læra 

mikið með því að fylgjast með öðrum vinna í tölvunni. Sérkennslustjórinn talaði einnig um 

að sum forrit sem hann var með ýttu mikið undir samvinnu. 

Þegar börnin komu í fyrsta skipti í tölvur í vali lagði sérkennslustjóri áherslu á 

grunnfærniþjálfun. Hann kenndi þeim til dæmis hvernig tölvumúsin virkar, nöfnin á þeim 

tækjum sem fylgja tölvunni eins og lyklaborð og tölvuskjár, einfaldar skipanir í tölvunni 

eins og að opna og loka forritum og fleira. Börnin höfðu mismunandi reynslu af 

tölvunotkun og því reyndi sérkennslustjóri að haga tölvuvalinu að þeim hóp sem hann fékk 

í hverri viku. Hann var búinn að stilla tölvumúsina þannig að það var ekki hægt að 

hægrismella til að auðvelda börnunum músarnotkunina. Sérkennslustjórinn hafði einnig 

sett upp forrit í tölvunni sem gerði það verkum að músarbendillinn var mun stærri en hann 

er venjulega og þegar vinnsla var í gangi í tölvunni þá sáu börnin það mjög skýrt því 

músarbendillinn breyttist. 

Til að þjálfa músarfærnina notaði sérkennslustjórinn Touch Games. Þessir leikir eru mikið 

notaðir með fötluðum einstaklingum og snúast um að þjálfa músarfærni. Sérkennslustjóri 

gat stillt hversu næm músin var í þessum forritum og þurftu börnin að leysa hinar ýmsu 

þrautir með músinni. Bæði þrautir þar sem þau þurftu bara að færa músarbendilinn og 

smella og einnig þrautir þar sem þau þurftu að halda inni músartakkanum á meðan þau 

færðu músarbendilinn. Þetta gat reynst mjög erfitt fyrir þau börn sem höfðu litla reynslu af 

tölvunotkun. 

Þegar börnin höfðu náð ágætri færni á tölvumúsina var sérkennslustjórinn með ýmis 

kennsluforrit fyrir börnin. Þegar spurt var hvort börnin ættu ekki í erfiðleikum með að 

halda einbeitingu í klukkustund í senn sagði sérkennslustjórinn að börnunum þættu 

verkefnin svo spennandi að það væri aldrei vandamál. Hann sagði einnig að börnin væru 

virk alla kennslustundina og honum þætti frekar að klukkustund af og til með börnunum 

væri of stuttur tími til að komast yfir allt það sem hann langaði að gera með börnunum. 
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5.3.3 Hugbúnaður 

Eiginleikar góðs hugbúnaðar að mati sérkennslustjóra 

Sérkennslustjórinn sá um að versla þau forrit sem voru sett inn á tölvuna sem börnin 

höfðu aðgang að í leikskólanum. Hann sagði að þau kennsluforrit sem hefðu ekkert rétt 

svar og þar sem barnið fengi algjörlega að stýra leiknum og skapa sjálf væru að hans mati 

bestu forritin. Hann hafði ekki keypt mikið af íslenskum forritum þar sem honum fannst 

þau ekki uppfylla þessi skilyrði. Sérkennslustjórinn nefndi einnig að bestu kennsluforritin 

takmörkuðu virkni sína á hugmyndaflugi barnanna. Sérkennslustjórinn sagði að sín skoðun 

væri að ef börn væru ein við tölvuna í kennsluforritum þá færi ekki mikið nám fram. Það 

sem hann gerði var að á meðan börnin leystu verkefni í tölvunni þá var hann stöðugt að 

spyrja börnin spurninga um það sem þau voru að gera til að ná fram sem mestum 

lærdómi. Með því færi einnig fram mikið nám í tjáningu og málþroska. 

Sérkennslustjóra fannst framleiðendurnir 2Simple Software gefa út mikið af flottum, 

skapandi og skemmtilegum kennsluforritum. Hann keypti kennsluforritið 2Create A Story 

sem þeir gáfu út og notaði það kennsluforrit mikið með börnunum. 2Create A Story leggur 

mikið upp úr að barnið skapi sjálft sína atburðarrás. Börnin geta teiknað myndir inn í 

kennsluforritinu og það er einnig hægt að taka ljósmyndir og setja inn í forritið. Börnin 

geta einnig tekið upp hljóð og sagt frá því sem er að gerast á myndinni sem þau skapa. 

Þegar börnin hafa teiknað eða valið mynd til að vinna með er hægt að skrifa texta inn á 

myndina og einnig er hægt að láta myndina hreyfast upp og niður, minnka og stækka svo 

eitthvað sé nefnt. Samhliða því að börnin lærðu á forritið sjálft og þjálfuðu færni á 

tölvumúsina þá talaði sérkennslustjóri mikið við börnin um öll þau hugtök sem komu að 

myndinni sem þau sköpuðu. Hann virkir einnig börnin sem sitja ekki við músina með 

samræðum. Börnin auðguðust því í skilningi á hinum ýmsu hugtökum auk þess sem mikil 

málörvun átti sér stað. Þessi frásögn af virkni 2Create A Story er bara brot af því sem hægt 

er að gera í því forriti og þótti börnunum mjög gaman að vinna í því kennsluforriti. 

Notkun veraldarvefsins 

Þegar börnin fóru fyrst í tölvur báðu þau oft um að fara á www.leikjanet.is en 

sérkennslustjóri leyfði það aldrei. Hann sagði að börnin fengju að fara inn á 

www.leikjanet.is heima hjá sér og því sæki þau í það hjá honum líka. Þegar börnin höfðu 

hins vegar kynnst þeim kennsluforritum sem hann bauð upp á þætti þeim þau mjög 

skemmtileg. Sérkennslustjóri stjórnaði algjörlega hvaða kennsluforrit börnin fengu nota í 

hverjum tíma. Hann hafði einnig farið á www.nams.is og leyft börnunum að fara í nokkra 

kennsluleiki þar eins og til dæmis Álfur og Sveitin. Hann hafði líka fundið síður á dönsku 
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þar sem börnin þjálfuðu til dæmis samhæfingu handa og hreyfingar og lærðu á örvarnar á 

lyklaborðinu. Sérkennslustjórinn hóf tímann oft á að fara með börnunum í kennsluforrit 

sem hét Sequence en það forrit var ekki skapandi og því notaði hann það bara þegar 

börnin voru ennþá að þjálfast í músarfærni og rétt til að byrja tölvutímann. Í Sequence var 

bara eitt rétt svar og því vildi sérkennslustjóri ekki nota það mikið. 

Takmarkanir og framtíðarsýn 

Sérkennslustjóri sagði að þar sem hugbúnaður væri dýr hefði mjög lítið verið keypt inn af 

kennsluforritum. Því hefði hann lent á ákveðnum þröskuldi þar sem hann fengi ekki það 

efni sem hann myndi vilja nota með börnunum. Hann hafði því leitað að góðu efni fyrir 

þennan aldurshóp á netinu og sagði að það væri lítið úrval af því fyrir börnin. Mest að því 

sem hann fann var á erlendum tungumálum sem gæti skapað vandamál. Hann hafði þó 

reynt að nýta það og kenndi börnunum nokkur orð sem þau heyrðu reglulega á 

vefsíðunum. Sérkennslustjóri sagði að hann myndi gjarnan vilja hafa fjölbreyttari efnivið 

fyrir börnin. 

Það sem sérkennslustjóra langaði mikið að nota í starfi með börnunum var 

myndbandsupptökutæki. Hann hafði keypt myndbandsupptökutæki sem var sérstaklega 

hannað fyrir börn og sett inn forrit í tölvuna sem var mjög einfalt í notkun. Það forrit 

myndi gera börnunum kleift að klippa saman myndbandsupptökur. Hann langar mikið að 

nota þessa vél í vettvangsferðum og leyfa börnunum að vinna úr því efni sem þau myndu 

taka upp. Það hafði ekki unnist tími til að fara í þetta verkefni. 

5.3.4 Skoðun sérkennslustjóra á tölvunotkun barna í leikskólum 

Sérkennslustjóra þótti mjög mikilvægt að börnin kynnu á tölvur og það umhverfi sem fylgir 

þeim. Hann sagði að sum börn fengju ekki að kynnast tölvum heima hjá sér og því væri 

nauðsynlegt fyrir leikskólana að kynna tölvunotkun fyrir börnunum. Hann var mjög 

hlynntur tölvunotkun í leikskólum svo lengi sem hún færi fram á góðum grundvelli. Hann 

sagðist ekki vera hlynntur tölvunotkun sem felur í sér að börnin sitja ein í kennsluforritum 

og prófa sig áfram. Sérkennslustjórinn sagði að svo lengi sem einhver fullorðinn stýrir 

tölvunotkuninni, efniviðurinn sé spennandi, aldurssvarandi og fjölbreyttur þá væri tölvan 

frábær viðbót við starfið. Hann sagði að það skipti öllu máli á hvaða forsendum 

tölvunotkunin fer fram og hvaða hugbúnaður sé notaður. Það sé einnig mjög mikilvægt að 

kennari sé með börnunum í tölvunni. 

Þegar spurt var út í kynjamun sagði sérkennslustjóri að hans tölvukennsla væri það stýrð 

að það kæmi ekki fram neinn munur á kennsluforrita vali hjá kynjunum. Hann sagðist þó 
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sjá mun þegar börnin kæmu fyrst til hans því strákarnir þekktu oft www.leikjanet.is. 

Stelpurnar vissu ekki eins mikið hvað væri hægt að gera í tölvunni og gerðu minni kröfur í 

upphafi. Hann sagði þó að áhugi á tölvunni væri algjörlega óháður kyni. 

Einn kostur sem sérkennslustjóri sá við tölvuna var að hún jafnaði barnahópinn. Þau börn 

sem væru fötluð eða áttu við félagsleg vandamál að stríða gátu verið mjög sterk í tölvunni 

og fengu oft að njóta sín með því að sýna öðrum börnum það sem þau kynnu. Það ýtti 

undir sjálfsmynd þeirra sem glímdu við einhvers konar frávik. 

5.3.5 Samantekt 

Einu sinni í viku gátu börnin valið að fara í tölvur með sérkennslustjóra í klukkutíma. Þrjú 

börn fóru saman í þessa tölvukennslu og sátu þau öll fyrir framan eina tölvu. 

Sérkennslustjórinn ákvað alltaf hvaða forrit voru notuð og gætti þess að miklar samræður 

ættu sér stað á meðan börnin voru hjá honum. Eitt barn fékk að stjórna músinni í einu og 

svo skiptust þau á. Sérkennslustjóri notaði bæði kennsluforrit sem þjálfa músarfærni og 

samhæfingu hreyfingar og sjónar og einnig kennsluforrit sem heitir 2Create A Story. Hann 

notaði einnig vefsíður sem hann hafði fundið sem þjálfuðu ýmsa þroskaþætti. Það sem 

sérkennslustjóra fannst einkenna góðan hugbúnað fyrir börn var að forritið leyfði 

börnunum að skapa sjálf. Forrit þar sem sköpunarhæfileikar barnanna fengju að njóta sín 

væru bestu forritin. 

5.4 Tölvuleikjahönnuður 
Íslenska fyrirtækið Næst sá um hönnun og þróun á Glóa geimveru og Doppu og var tekið 

viðtal við hönnuð þeirra kennsluforrita. Í þessum undirkafla er fyrst fjallað um bakgrunn 

viðmælanda. Næst er umfjöllun um upphaf á þróun kennsluforrita fyrir börn í fyrirtækinu. 

Eftir það er fjallað um einkenni Glóa geimveru og Doppu. Síðan er fjallað um hvernig 

viðmælanda fannst ganga að þróa leikina, hvaða atriði ber að hafa í huga þegar lagt er í 

kennsluforrita hönnun fyrir börn og að lokum er samantekt. 

5.4.1 Bakgrunnur 

Viðmælandi var grafískur hönnuður og hafði einnig lokið námi í útflutnings- og 

markaðsfræði. Viðmælandi hafði gengt núverandi starfi sem grafískur hönnuður í 24 ár. 

Næst, fyrirtækið sem sá um hönnun og þróun kennsluforritanna Glói geimvera lærir að 

lesa og Doppa, hefur unnið að ýmsum margmiðlunarleikjum, kennsluvefjum og 

kennsluefni. Viðmælandi sagði mikið hafa dregið úr þróun á þessum sviðum þar sem fólk 

væri ekki tilbúið að eyða peningum í þetta efni í dag. 
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Þrír einstaklingar komu að þróun Glóa geimveru. Einn tölvunarfræðingur, einn kennari sem 

var sérfræðingur í sérlestrarkennslu og síðan viðmælandinn sem stýrði verkefninu. Tveir 

einstaklingar unnu að þróun Doppu. Einn tölvunarfræðingur og viðmælandinn sem stýrði 

verkefninu og sá um hönnun leiksins. 

5.4.2 Upphaf þróunar 

Viðmælandi sagði að Næst hafi byrjað að vinna í kennsluforritum árið 1998. Þá vann 

fyrirtækið að þýðingu tveggja breskra kennsluforrita sem hétu Undur líkama míns og 

Svona vinna tækin. Eftir það tók fyrirtækið að sér að þróa sérkennsluleik sem hét 

Stærðfræði í dagsins önn og var sá leikur unninn fyrir Námsgagnastofnun. Í framhaldi af 

þeirri vinnu gerði Næst samning við Námsgagnastofnun um að þróa lestrarkennsluleikinn 

Glói geimvera lærir að lesa. Viðmælandi var verkefnastjóri í þróun á þeim leik.  

Markmiðið með þróun Glóa geimveru var að þróa kennsluefni fyrir börn á fyrsta stigi í 

lestri. Kennsluforritið var hannað með það í huga að notkun þess færi fram bæði í skólum 

og á heimilum. Við þróun á Doppu var ákveðið að kenna þá grunnþætti sem eru kenndir í 

kennslubókum fyrir börn á þessum aldri. Sem dæmi má nefna ýmis hugtök, tölur, liti og 

stafi. Markmiðið með þróun Doppu var að börnin næðu skilningi á grunnhugtökum eins og 

fyrir framan og fyrir aftan ásamt því að kynnast, tölum og litum. Doppa var sérstaklega 

hönnuð fyrir leikskólabörn og ætluð bæði fyrir leikskólana og heimilin. Til að gæta þess að 

efniviður væri settur fram á sem bestan hátt fyrir börnin var stuðst við kennslu- og 

fræðibækur sem sýndu hvernig best væri að setja fram námsefni fyrir þennan yngsta 

aldurshóp. 

5.4.3 Einkenni hugbúnaðarins 

Við þróun kennsluforritanna voru eftirfarandi þættir hafðir í huga. Viðmælandi sagði að 

það væri mikilvægt að kennsluforritið byði upp á þann möguleika að börnin gætu á hvaða 

tímapunkti sem er valið að hætta í þeirri aðgerð sem þau væru í og komist aftur í 

aðalvalmynd. Það væri mikilvægt að börnin gætu alltaf valið hvaða aðgerðir þau fara í. 

Viðmælandi sagði að væri ekki hægt að ætlast til að börnin byrji á upphafspunkt í 

kennsluforritum og vinni sig í gegnum forritið. Börnin ættu alltaf að geta valið í hvaða 

aðgerðir þau fara á öllum stigum forritsins. Með því að útfæra kennsluforritin með það í 

huga verði engin ein rétt leið í gegnum forritið og stjórni barnið ferðinni sjálft. Í Doppu 

gætu börnin til dæmis alltaf valið hvaða aðgerðir þau ákveða að fara í og einnig gætu þau 

alltaf ákveðið að hætta í þeirri aðgerð sem þau væru í og valið að fara í önnur verkefni í 

forritinu. Viðmælandi sagði að barninu væri þó stýrt að ákveðnu marki í gegnum forritið en 

barnið réði alltaf hvort það færi í ákveðin verkefni eða ekki.  
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Viðmælandi sagði að það væri mikilvægt að kennsluforrit fyrir þennan aldurhóp væru mjög 

glaðleg og litrík og að útlitið höfðaði til barnanna. Þegar Glói geimvera á lestrareyju var 

þróaður, sem er framhaldskennsluforrit í lestri, var ákveðið að tengja teiknimyndafígúrur 

inn í leikinn. Það var ákveðið að setja inn teiknimyndapersónur sem börnin áttu flest að 

þekkja og þær persónur hafðar með Glóa geimveru í kennsluforritinu. Viðmælandi sagði 

að Doppa hefði verið hönnuð til að vera aðalpersónan fyrir yngri börnin. Hann sagði einnig 

að það væri mikilvægt að leiðbeiningar væru í töluðu máli fyrir þennan yngsta aldurhóp 

þar sem þau eru ekki farin að lesa. Þess vegna ákváðu þau að hafa leiðbeiningar í töluðu 

máli í Doppu og sagði viðmælandi að það væri engin tónlist í því kennsluforriti. Þegar 

viðmælandi var spurður hvort að einhverjar fyrirmyndir hefðu verið hafðar í huga við 

hönnun útlits í þessum tveimur leikjum sagði hann að önnur sambærileg kennsluforrit 

hefðu verið skoðuð en þeir hefðu síðan þróað útlitið sjálfir. 

Viðmælandi sagði einnig að það væri mikilvægt að kennsluforritin væru hönnuð með það í 

huga að börnin gætu áttað sig á því sjálf hvað ætti að gera og að þau þyrftu ekki mikla, og 

helst enga, aðstoð frá fullorðnum. Þegar Doppa og Glói geimvera voru þróuð voru forritin 

byggð þannig upp að börnin ættu alfarið að geta hjálpað sér sjálf í gegnum forritin. 

Kennsluforritin væru einnig öll með þyngdarstig svo hægt væri að velja réttan 

þyngdarflokk fyrir börnin. Þegar spurt var hvort forritið verðlaunaði börnin fyrir að leysa 

ákveðin verkefni sagði viðmælandi að forritin væru byggð þannig upp að barnið myndi 

smám saman safna pörtum af einhverjum hlut við réttar aðgerðir. Þegar barnið væri búið 

að ná ákveðnum fjölda af réttum aðgerðum þá myndi hluturinn vera heill og einhver 

óvænt hegðun tæki við. Sem dæmi nefndi hann flugmódel sem endaði á því að fljúga yfir 

skjáinn þegar barnið væri búið að gera 8 réttar aðgerðir. 

5.4.4 Skoðun viðmælanda á þróun kennsluforrita 

Viðmælandi sagði þróun kennsluforritana hafa gengið mjög vel og nefndi nokkur atriði 

sem gott væri að hafa í huga áður en lagt væri í sams konar þróun. Hann sagði að það 

skipti miklu máli að skipuleggja verkefnið vel. Það væri ekki gott að ætla að gera of mikið í 

einu kennsluforriti, leikirnir sem þeir hefðu hannað væru ekki mjög stórir en væru samt 

vinsælir. Viðmælandi sagði einnig að grafíkin skipti mjög miklu máli og hún þurfi að höfða 

til barnanna. Forritið þarf einnig að hafa hraða svörun því börnin verða mjög óþolinmóð ef 

forritið er lengi að vinna. Því þurfi forritunin að vera mjög góð og skipulögð í 

kennsluforritunum. 
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Þegar viðmælandi var spurður hvaða ráð hann myndi gefa þeim sem væru að hefja þróun 

á kennsluforriti fyrir börn sagði hann að hann myndi án efa þróa hugbúnaðinn fyrir ipad. Í 

dag væri þó mjög lítið að gerast á Íslandi í þróun kennsluforrita þar sem enginn væri 

tilbúinn að fjármagna slík verkefni. 

5.4.5 Samantekt 

Við þróun á Doppu var einn tölvunarfræðingur og svo viðmælandinn sem er grafískur 

hönnuður. Þegar Glói geimvera var hannaður var að auki einn kennari sem var 

sérfræðingur í sérlestrarkennslu. Þau atriði sem viðmælandi sagði hafa þyrfti í huga við 

gerð kennsluforrita voru: 

 Forritin þurfa að vera glaðleg og litrík. 

 Viðfangsefnið þarf að henta þeim aldurshóp sem forritið er hannað fyrir. 

 Mikilvægt er að börnin geti alltaf ákveðið hvaða aðgerðir þau velja að fara í. 

 Leiðbeiningar þurfa að vera í mæltu máli. 

 Forritin þurfa að vera hönnuð með það í huga að börnin eigi að geta hjálpað sér 

sjálf. 

 Mismunandi þyngdarstig þurfa að vera í boði. 

 Hvatning fyrir börnin þegar þau gera réttar ákvarðanir er góð. 

6 Umræður 
Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í samanburði við fyrri rannsóknir. Borin verða 

saman svör allra viðmælenda og rannsóknarspurningum svarað. Mörg áhugaverð efni 

komu fram í niðurstöðunum en hér verða aðeins rædd þau atriði sem snúa beint að 

rannsóknarspurningunum. Fyrst verður fjallað um hversu mikil tölvunotkun barna á 

leikskólum í Garðabæ er og hvernig tölvunotkuninni er háttað í leikskólastarfinu. Næst 

verður fjallað um hvaða hugbúnað börnin nota þegar þau fá tækifæri til að vera í tölvum. 

Síðan verða síðan rædd þau atriði sem einkenna góðan hugbúnað fyrir 5 ára börn.  

6.1 Hversu mikil er tölvunotkun barna á leikskólum í Garðabæ? 
Hversu oft á dag 

Fimm af þessum sjö leikskólum sem skoðaðir voru reyndust nota tölvur í starfi með 

börnunum. Einn leikskóli notaði tölvur ekkert í starfi með börnunum í dag en hafði áður 

verið með tölvur inn á deild fyrir börnin. Einn leikskóli notaði tölvur takmarkað í starfi sínu 

með börnunum en hafði nýlega staðsett tölvur inn á deild sem börnin fengu einstaka 

sinnum að fara í. Í þeim fimm leikskólum sem notuðu tölvur í leikstarfinu var misjafnt 

hversu oft börnunum bauðst að fara í tölvuna. Á tveim leikskólum gátu börnin farið í 

tölvuna 1 – 2 sinnum á dag. Á einum leikskóla gátu börnin farið 2 – 3 sinnum á dag í 
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tölvuna, einn leikskóli bauð börnunum 1 sinni á dag upp á tölvur og einn leikskóli leyfði 

börnunum að fara í tölvur þegar frjáls leikur átti sér stað í leikskipulaginu. 

Hversu lengi í einu 

Í fjórum af þessum fimm leikskólum fengu börnin að vera í tölvunni í 10 mínútur í einu og í 

einum leikskólanum fengu börnin að vera allt upp í klukkustund í einu. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við það sem Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir komust að í sinni 

rannsókn. Í þeim leikskólum sem þær skoðuðu fengu börnin að vera í tölvunni frá 10 

mínútum og upp í klukkustund (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). 

6.2 Hvernig er tölvunotkuninni háttað í leikskólastarfinu? 
Staðsetning 

Tölvan var ýmist staðsett í listasmiðju, í vinnuherbergi barnanna eða miðsvæðis inn á deild 

í þeim leikskólum sem buðu börnunum reglulega að fara í tölvu. Í öllum fimm 

leikskólunum fór annað starf fram samhliða tölvunni í því rými sem hún var staðsett. Í 

niðurstöðum Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur voru tölvurnar sem börnin höfðu 

aðgang að einnig staðsettar í leikrými barnanna þar sem annað starf fór fram. Tölvan var 

hvergi staðsett í sérstöku herbergi nema í tveimur leikskólum sem voru bara með tölvur 

fyrir starfsfólk (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). Einn leikskóli hafði tölvur 

nánast eingöngu fyrir starfsfólk og var tölvan þá staðsett inn á deild. Í rannsókn Önnu 

Magneu Hreinsdóttur á tveimur leikskólum hafði starfsfólk þeirra prófað sig áfram hvað 

varðar staðsetningu tölvunnar. Annar leikskólinn hafði hallast að því að staðsetja tölvuna í 

sér herbergi. Starfsmenn höfðu prófað að staðsetja tölvuna inn í listasmiðju en fundist hún 

hafa neikvæð áhrif á sköpunarstarfið sem fór þar fram. Bent er á að huga verður að því 

hvaða áhrif tölvan hefur á það umhverfi sem hún er staðsett í (Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2003). Staðsetning tölvunnar getur haft mikil áhrif á nám barnanna. Ef tölvurnar eru 

staðsettar í einangruðu rými fer ekki jafn mikið nám fram eins og þegar tölvurnar eru 

staðsettar inn í vinnuherbergi barnanna. Susan Haugland bendir á að besta staðsetning 

tölvunnar sé þar sem börnin geta séð hana frá öðrum vinnustöðvum. Þannig geti börnin 

átt í miklum samskiptum við þá sem eru í tölvunni og tölvan verður eðlilegur hluti af 

námsvið barnanna (Susan Haugland, 2007). 

Tölvunotkun í leikskipulaginu 

Starfsmenn leikskólanna höfðu valið að staðsetja tölvunotkun barnanna ýmist í vali eða 

frjálsum leik. Haldið var utan um, annað hvort með skráningu eða minni starfsmanna, 

hvaða börn höfðu farið í tölvuna til að koma í veg fyrir að sama barnið færi í tölvuna oft á 
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dag. Tölvan gat hins vegar staðið börnunum til boða 0 – 3 sinnum á dag. Tveir leikskólar 

höfðu tölvuna sem hluta af frjálsum leik. Þar fengu börnin að ráða hvaða kennsluforrit eða 

leiki þau fóru í og vildu starfsmenn að börnin yrðu sem sjálfstæðust í tölvunotkun sinni. 

Það sama átti við þegar börnin gátu valið að fara í tölvuna í vali en tveir leikskólar höfðu 

tölvuna í vali. Hins vegar var einn leikskóli sem bauð bæði upp á tölvur í vali og frjálsum 

leik var tölvunotkunin í valinu töluvert stýrðari. Þar var sérkennslustjóri með tölvukennslu 

með þrjú börn í einu þar sem börnin voru saman fyrir framan eina tölvu. Svipaðar 

niðurstöður komu fram í rannsókn á sex leikskólum en þar var tölvunotkun barnanna ýmist 

staðsett í hópastarfi, þar sem notkuninni var stýrt af kennara, í frjálsum leik þar sem 

börnin fengu frjálsar hendur í tölvunni eða í valstundum þar sem börnin gátu valið að fara í 

tölvur (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). Önnur rannsókn sýndi að flestir 

leikskólanna í þeirri rannsókn höfðu valið að nota tölvuna í vali (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2005). Í rannsókn Önnu Magneu 

Hreinsdóttur höfðu leikskólarnir sífellt hallast meira að því að hafa tölvuna í frjálsum leik 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2003). 

Samvinna barnanna 

Í öllum fimm leikskólunum töluðu viðmælendur um að mikil samskipti og umræður færu 

fram á milli barnanna við tölvuna. Börnin sátu aldrei ein við tölvuna heldur voru þau tvö 

eða fleiri saman í einu fyrir framan eina tölvu. Sérkennslustjóri lagði einnig mikla áherslu á, 

í tölvustarfi sínu með börnunum, að örva málþroska barnanna með því að spyrja þau 

spjörunum úr á meðan þau leystu verkefni í tölvunni. Hann talaði líka um að börnin 

hjálpuðust mikið að við að leysa hin ýmsu verkefni í tölvunni. Viðmælendur sögðust allir 

leggja mikla áherslu á að börnin hjálpuðu hvert öðru í tölvunum til að auka sjálfstæði 

þeirra í tölvunum. Það sama kemur fram í rannsókn Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur 

(Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). Þar kemur einnig fram að þau börn sem voru 

félagslega óframfærin fengu oft að láta ljós sitt skína þegar kom að tölvum. Niðurstöður úr 

leikskólum í Garðabæ styðja þetta því einn viðmælandi talaði sérstaklega um tilvik þar sem 

einstaklingur sem var mjög klár í tölvum en ekki jafn góður í félagslegri færni fékk að sýna 

hvað í honum bjó þegar samnemendur hans báðu hann um aðstoð í tölvunni. Niðurstöður 

rannsóknar sem var framkvæmd árið 2009 sýndu að þegar börnin fá viðeigandi aðstoð frá 

fullorðnum eða samnemendum sínum þá séu þau líklegri til að dvelja lengur í tölvunni 

(Youngju Lee, 2009). Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur kemur fram að börnin sóttust 

frekar eftir aðstoð samnemenda heldur en aðstoð leiðbeinenda (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2003). 
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Ein áhugaverð kennsluaðferð sem vert væri að skoða að innleiða inn í kennsluforrit heitir 

„Jigsaw classroom“. Þessi aðferð leggur áherslu á að börn vinni saman við að leysa 

verkefni. Sem dæmi getur hóp af börnum verið skipt í nokkra minni hópa. Innan hvers 

hóps fær hver einstaklingur ákveðið hlutverk, þ.e. hann þarf að leysa ákveðinn hluta af 

verkefninu og þarf síðan að kenna hinum í hópnum það sem hann finnur út. Með þessari 

aðferð þurfa allir að skila sínu verki til að hópnum takist að leysa verkefnið og börnin 

þjálfast í að útskýra og kenna öðrum (Akert, Aronson og Wilson, 2007). 

6.3  Hvaða hugbúnað nota börnin? 
Tveir leikskólanna voru með 4 – 5 forrit fyrir börnin og þrír leikskólanna voru með 6 – 8 

forrit fyrir börnin. Forritin Doppa, Glói geimvera lærir að lesa, Bogi Blýantur og Kid Pix voru 

mest notuð í þessum 5 leikskólum en 3 af 5 leikskólunum áttu þessi forrit. Kid Pix var 

einnig vinsæll í leikskólunum sem rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur skoðaði (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2003). Forritin Króni og Króna, Disney‘s Magical Artists, 

Múmínálfarnir, Reiknibíllinn og Stafakarlarnir voru líka notuð í þeim tveim leikskólum og í 

þeim fimm leikskólum sem voru skoðaðir í þessari rannsókn sem notuðu tölvur í starfi með 

börnunum. Fleiri forrit voru notuð á þeim leikskólum sem Anna Magnea skoðaði en voru 

ekki í notkun í þeim fimm leikskólunum sem hér voru skoðaðir. Á þeim leikskólum sem 

Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir skoðuðu voru forritin Disney Magical Artists, 

Reiknibílinn, Stafakarlarnir, Bubbi byggir, Kid Pix og Paint sameiginleg forrit með þeim 

leikskólum sem voru skoðaðir í þessari rannsókn (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 

2004). Fyrir utan þessa upptalningu voru forritin Sebran, Toybox, Ribber Rattles Toddler, 

Gosi, Belmory, Snilliheimar, TuxPaint, Glói Geimvera á lestrareyju, Gralli gormur, 

Tívolítölur, 2Create A Story og Innipúkinn notuð í einum eða fleiri af þeim fimm leikskólum 

sem notuðu tölvur í starfi með börnunum. 

Enginn af þessum fimm leikskólum leyfði börnunum að vafra sjálfum á netinu en flestir 

þeirra voru með nokkrar ákveðnar síður sem börnin máttu fara inn á. Má þar nefna 

www.us.is og www.nams.is þar sem börnin geta farið í ýmsa kennsluleiki. Einn leikskóli 

leyfði börnunum einnig að vera á www.leikjanet.is og völdu börnin þá oftast leiki sem þau 

þekktu heiman frá sér. Einn viðmælandi talaði einnig sérstaklega um þá möguleika sem 

vefurinn býður upp á eins og til dæmis upplýsingaöflun. Hann sagði vefinn einnig vera 

góða leið til að kenna börnunum ýmislegt, sem dæmi nefndi hann að börnin lærðu lag á 

ensku sem leiðbeinendurnir höfðu fundið á www.youtube.com. Í rannsókn Kristínar 

Norðdahl og Svölu Jónsdóttur fengu börn í þrem af fjórum leikskólum að nota 

veraldarvefinn með aðstoð leiðbeinenda (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). Þar 
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notuðu börnin vefinn til að ná í ýmsa leiki, til upplýsingaöflunar fyrir ákveðin verkefni sem 

voru unnin á leikskólunum og vefurinn var einnig notaður til upplýsingaöflunar þegar 

börnin forvitnuðust um hin ýmsu atriði. 

6.4 Hvað er það sem einkennir góðan hugbúnað fyrir 5 ára börn? 
Viðmælendur nefndu nokkur atriði sem að þeirra mati einkenndu þann hugbúnað sem 

væri góður fyrir börnin og vinsæll meðal barnanna. Þessi atriði pössuðu einkar vel við 

Doppu og Glóa geimveru að mati flestra viðmælenda og því var athyglisvert að fá álit 

hönnuð þeirra kennsluforrita um það hvaða atriði skipta máli í hönnun slíkra forrita. 

Niðurstöður sýndu að hönnuðir gerðu sér mjög góða grein fyrir því hvernig tölvunotkun 

barnanna var háttað. Sömu atriði voru nefnd hjá bæði starfsfólki leikskólanna og hönnuði 

þegar spurt var hvaða atriði einkenndu góðan hugbúnað. 

Þau atriði sem viðmælendur leikskólanna nefndu voru:  

 Möguleiki á að velja mismunandi þyngdarstig. 

 Óvænt og spennandi hegðun í forritinu. 

 Fjölbreyttar og einfaldar aðgerðir. 

 Viðfangsefni sem á vel við börnin. 

 Leiðbeiningar í formi talmáls. 

 Litrík og glaðlegt viðmót. 

 Markviss tilgangur. 

Sérkennslustjóri sagði að sínu mati að góður hugbúnaður einkenndist af því að forritið 

takmarki ekki hugmyndaflug barnanna. Börnin eiga algjörlega að ráða því hvað þau gera og 

forritin eiga ekki að setja takmörk á það sem börnin vilja gera. Forrit sem hvetja börn til 

sköpunar og gefa þeim kost til eigin tilraun teljast þroskavænleg og ættu því að vera 

eftirsóttur kostur á leikskólunum (Anna Magnea Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og Svala 

Jónsdóttir, 2005).  

Hönnuður Doppu og Glóa geimveru nefndi sömu atriði og viðmælendur leikskólanna en að 

auki talaði hann um mikilvægi þess að börnin gætu verið sjálfbjarga í forritum. Hann talaði 

einnig um mikilvægi þess að forritin væru með hraða svörun þar sem börnin hafa ekki 

mikla þolinmæði og eiga það til að reyna aftur og aftur við ákveðnar aðgerðir ef svörunin 

er ekki nógu góð. Hönnuðurinn virtist hafa góða tilfinningu fyrir því hvernig tölvunotkun 

barna er háttað og nefndi hann einnig mikilvægi þess að börnin gætu á hvaða tímapunkti 

sem er valið að hætta í þeirri aðgerð sem þau væru í og valið aðrar aðgerðir. Hann sagði að 

ekki væri hægt að ætlast til þess að börnin byrjuðu í upphafi forritanna og ynnu sig í 
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gegnum forritið. Þetta einkenni forritanna gerir það einnig að verkum að þó að börnin séu 

einungis 10 mínútur í einu í forritunum þá ætti það ekki að hafa áhrif á vinnu þeirra. 

Í rannsókn sem var framkvæmd árið 2009 og skoðaði tölvunotkun og hegðun barna 

gagnvart tölvum sýndu niðurstöður að þekking barna á hugbúnaði skipti máli þegar 

skoðaður væri áhugi barna á ákveðnum kennsluforritum (Youngju Lee, 2009). Þetta styður 

þá skoðun viðmælenda að forrit sem eru auðskilin verða oft vinsæl meðal barnanna. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu einnig að hugbúnaður þurfi að vera mátulega mikil 

áskorun fyrir börnin til að halda áhuga þeirra. Forritin mega ekki vera of létt en ekki heldur 

of þung. Þetta atriði var einnig nefnt bæði af fulltrúum leikskólanna og hönnuði Doppu og 

Glóa geimveru. 

6.5 Samantekt 
Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja fyrri rannsóknir að mestu leyti hvað varðar 

tölvunotkun barna á leikskólum. Þó hafa fyrri rannsóknir ekki skoðað tölvunotkun barna í 

ákveðnu bæjarfélagi. Því má segja að þessi rannsókn varpi einstaklega góðu ljósi á það 

hvað er að gerast á afmörkuðu svæði því bæði voru skoðaðir þeir leikskólar sem nota 

tölvur í starfi með börnunum og einnig þeir leikskólar sem nota ekki tölvur með 

börnunum. Þar sem 6 ár eru liðin frá síðustu rannsókn var athyglisvert að skoða hvort 

tölvunotkun barna á leikskólum hafi breyst. Af þeim sjö leikskólum sem voru skoðaðir 

höfðu fimm þeirra tölvur fyrir börnin. Þeir tveir leikskólar sem hafa ákveðið að nota tölvur 

ekki í starfi með börnunum töluðu um nokkrar ástæður fyrir því. Megin ástæðan er sú að 

leikskólarnir telja það ekki sitt hlutverk að bjóða börnum upp á tölvunotkun þar sem 

notkunin heima fyrir sé orðin það mikil í dag. Þessir viðmælendur töluðu einnig um að 

skortur á tölvuáhuga meðal starfsfólks hafi áhrif. 

Í þeim fimm leikskólum sem buðu börnunum upp á tölvu er hún staðsett í leikrými 

barnanna og aldrei í sérherbergi. Börnin fá aðgang að tölvunni annað hvort í frjálsum leik 

eða vali eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt. Börnin fá í flestum leikskólunum 10 mínútur í 

tölvunni sem samsvarar því sem fyrri rannsóknir hafa sýnt á öðrum leikskólum. Þessi 

rannsókn sýndi einnig að börnin eru aldrei ein í tölvunni heldur ýtir tölvan undir samvinnu 

og samskipti barnanna.  

Þessi rannsókn einblíndi meira á hugbúnaðinn sjálfan en fyrri rannsóknir hér á landi og því 

komu fram atriði sem snúa beint að viðmóti og virkni hugbúnaðarins sem hafa ekki komið 

fram í fyrri rannsóknum. Þau atriði sem komu meðal annars fram voru að forritin þurfa að 

vera litrík, hafa mismunandi þyngdarstig, markvissan tilgang, fjölbreyttar og einfaldar 
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aðgerðir og best er ef leiðbeiningar eru í formi talmáls. Rannsakandi veltir því fyrir sér 

hvers vegna sá hugbúnaður sem notaður er á leikskólunum sé ekki byggður í kringum 

samvinnu barna þar sem allar rannsóknir á þessu sviði sýna að börnin eru nánast eingöngu 

tvö eða fleiri saman í tölvum. 

7 Framtíðarsýn 
Með þessar niðurstöður í höndunum hefur rannsakandi tekið fyrsta skrefið í átt að því að 

geta hannað og útfært góðan hugbúnað sem hefur uppbyggjandi áhrif á þroska barna. Í 

framhaldi af þessari rannsókn gæti næsta skrefið verið að útbúa nokkur einföld en ólík 

forrit þar sem þau atriði sem komu fram í þessari rannsókn eru höfð í huga hvað varðar 

tölvunotkun barna og einkenni vinsæls hugbúnaðar. Athyglisvert væri að prófa þessi forrit 

með nokkrum barnahópum í ákveðinn langan tíma og þroskaáhrif mæld áður en notkun 

hófst og eftir að henni lýkur. Þær rannsóknarspurningar sem hægt væri að setja fram í 

þessu skrefi væru til dæmis: 

 Hvað einkennir þær aðgerðir sem börnin leita mest í? 

 Á hugbúnaðurinn að vera þróaður þannig að nokkur börn þurfi að vera nokkur 

saman fyrir framan tölvuna? 

 Hvaða viðmótshönnun heldur einbeitingu barna best? 

 Hversu lengi halda börnin einbeitingu í raun og veru fyrir framan sama 

kennsluforritið?  

Við úrvinnslu á niðurstöðum rannsóknarinnar vöknuðu einnig margar aðrar spurningar 

sem gaman væri að skoða nánar. Þar sem þessi rannsókn skoðaði einungis tölvunotkun 

barna í leikskólum gæti verið skemmtileg viðbót að rannsaka tölvunotkun barna á 

heimilum. Hvað er það sem einkennir tölvunotkun barna á heimilum? Rannsókn sem 

Susan McKenney og Joke Voogt framkvæmdu árið 2010 og skoðaði tölvunotkun 4 ára 

barna, sýndi að börn eyða mestum tíma sínum í tölvuleiki í tölvum og næst mestum tíma á 

veraldarvefnum. Því gæti einnig orðið áhugavert að skoða veraldarvefsnotkun barna. 
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9 Viðauki  

9.1 Spurningar fyrir viðtöl við leikskóla sem nota tölvur í starfi barnanna 

Bakgrunnur 

1. Hvert er starfsheitið þitt? 

2. Hvaða menntun hefur þú? Hvenær laukstu þeirri menntun? 

3. Hversu lengi hefur þú unnið á leikskólum? 

4. Hversu lengi hefur þú unnið á þessum leikskóla? 

5. Hversu lengi hefur þú gengt þeirri stöðu sem þú gegnir núna? 

Tölvunotkun barnanna 

1. Hversu mörg börn eru á leikskólanum sem eru fædd 2005? 

2. Eru þið með tölvur á leikskólanum fyrir börn 

3. Á hvaða aldri eru börnin sem fá aðgang að tölvum? 

4. Af hvaða tegund er tölvan/tölvurnar sem börnin hafa aðgang að?  

5. Hvaða stýrikerfi eru þið að nota? 

6. Hvar er tölvan staðsett sem börnin fá aðgang að? 

7. Hvernig bera börnin sig að tölvunni?  

8. Er tölvan nettengd? 

9. Hvernig fer tölvunotkunin fram?  

10. Hversu lengi fá börnin að vera í tölvunni? 

11. Er notkunin skráð? Fá foreldrar eitthvað að vita hvernig notkunin er? 

12. Hvernig er aðgangur barnanna að tölvunni? 

13. Er einhver ákveðin stefna hvað varðar tölvunotkun á þessum leikskóla? Er 

starfsfólk meðvitað um þessa stefnu? Hefur tölvunotkunin verið rædd sérstaklega? 

14. Vinna börnin ein á tölvuna eða nokkur saman? 

15. Eru börnin að vinna saman eða er einn sem stjórnar og hinir fylgjast með? 

16. Vinna mismunandi aldurshópar saman á tölvuna? 

Hugbúnaður 

1. Hvað eru þið með mörg forrit í boði fyrir börnin? 

2. Hvaða forrit eru þið með fyrir börnin? 

3. Eru þið með einhver forrit sem hafa verið gefið út eftir árið 2008? 

4. Hvaða forrit eru mest notuð? 

5. Styðjist þið við matsblað Haugland sem leikskólafulltrúi sendi á leikskólana? 

6. Hverjir eru helstu kostir þessara forrita að þínu mati? 

7. Hverjir eru helstu gallar að þínu mati? 

8. Eru einhver forrit sem þið hafið prófað og valið að nota ekki? Af hverju? 

9. Er börnunum kennt á forritin eða fá þau að fikta sig áfram? 

10. Biðja börnin mikið um aðstoð leiðbeinanda við tölvunotkun? 

11. Nota börnin forrit sem eru á erlendu tungumáli? 

12. Er algengt að leiðbeiningar í forritunum séu í formi orða, tákna, upplestrar?  

13. Er eitthvað útlit sem virðist eiga sérstaklega vel við krakkana? 

14. Er eitthvað sérstakt sem einkennir þau forrit sem krakkarnir sækja mest í? 
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15. Sækja strákar og stelpur í sömu forritin? 

16. Hvernig er framboðið á hugbúnaði fyrir þennan aldurshóp hér á landi? 

17. Hvernig er aðgengi ykkar starfsmanna að forritum sem henta þessum aldri? 

Hvernig fáið þið upplýsingar um ný forrit? 

 

-Ef tölvan er nettengd- 

18. Fá börnin að vafra á netinu? 

19. Eru einhverjar síur sem takmarka netnotkun þeirra? 

20. Er einhver sem fylgist sérstaklega með netnotkuninni? 

21. Hvaða síður nota þau mest? 

22. Kostir við síðurnar sem þau nota? 

23. Gallar við síðurnar sem þau nota? 

Tölvunotkun starfsmanna í leikskólanum 

1. Eru þið með tölvur á leikskólanum fyrir starfsmenn, hversu margar? 

2. Hafa starfsmenn leikskólans tekið einhver námskeið sem snúa að tölvunotkun 

barna? 

3. Hvernig er kunnátta starfsfólks almennt gagnvart tölvum?  

4. Hversu sjálfbjarga eru starfsmenn ef eitthvað kemur upp á í tölvunni, s.s. bilun eða 

annað? 

5. Er einhver ábyrgðaraðili gagnvart tölvunni meðal starfsfólks? 

6. Hefur þessi ábyrgðaraðili einhverja sérþekkingu á tölvum og notkun þeirra? 

7. Fáið þið stuðning frá bænum varðandi tölvur og tölvunotkun? 

Samantekt 

1. Hvernig finnst þér ganga að bjóða börnum upp á tölvunotkun inn á leikskólanum? 

Eru einhver vandamál sem tölvan skapar, eða kostir? 

2. Eitthvað sem þú vilt bæta við? 

9.2 Spurningar fyrir viðtöl við leikskóla sem nota tölvur lítið eða ekkert í 

starfi barnanna 

Bakgrunnur 

6. Hvert er starfsheitið þitt? 

7. Hvaða menntun hefur þú? 

8. Hver er þinn starfsaldur? 

9. Hversu lengi hefur þú unnið á þessum leikskóla? 

10. Hversu lengi hefur þú gengt þeirri stöðu sem þú gegnir núna? 

Tölvunotkun í leikskólanum 

8. Hversu mörg börn eru á leikskólanum sem eru fædd 2005? (stelpur, strákar) 

9. Er einhver ákveðin stefna hvað varðar tölvunotkun á þessum leikskóla? 

10. Eru þið með tölvur á leikskólanum fyrir starfsmenn, hversu margar? 
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11. Hafa starfsmenn leikskólans tekið einhver námskeið sem snúa að tölvunotkun 

barna? 

11. Hvernig er kunnátta starfsfólks almennt gagnvart tölvum?  

Hafið þið einhvern tíman verið með tölvur í boði fyrir börnin? 

Ef já: 

1. Hvaða ár var það? 

2. Hvernig gekk notkunin? 

3. Af hverju ákváðuð þið að hætta notkuninni? 

4. Hvernig var tölvunotkuninni háttað?  

5. Manstu hvaða forrit voru vinsælust meðal barnanna? 

6. Voru börnin ein að vinna á tölvuna eða mörg saman? 

7. Ef mörg saman, voru einhver samskipti á milli barnanna meðan tölvunotkunin fór 

fram? 

8. Voru mismunandi aldurshópar að vinna saman á tölvuna? 

9. Báðu börnin mikið um aðstoða leiðbeinanda? 

10. Var þeim kennt á forritin eða fengu þau að fikta sig áfram? 

11. Voru þið með mörg forrit í boði? 

12. Hvaða forrit voru mest notuð? 

13. Hverjir voru helstu kostir þessara forrita að þínu mati? 

14. Hverjir voru helstu gallar? 

Ef nei:  

1. Af hverju hafið þið ekki valið að innleiða tölvur í ykkar starf? 

2. Hefur það einhvern tíman komið í umræðuna meðal starfsfólks að innleiða tölvuna 

í starf barnanna? 

3. Veit bærinn af því að þið bjóðið ekki upp á tölvur? Er eitthvað fylgst með 

tölvunotkuninni? 

4. Sérð þú einhverja kosti þess að hafa tölvur í starfi barnanna? 

5. Sérð þú einhverja galla þess að hafa tölvur í starfi barnanna? 

Þekking starfsmanna 

6. Eru þið með tölvur á leikskólanum fyrir starfsmenn, hversu margar? 

7. Hafa starfsmenn leikskólans tekið einhver námskeið sem snúa að tölvunotkun 

barna? 

8. Hvernig er kunnátta starfsfólks almennt gagnvart tölvum?  

9. Hversu sjálfbjarga eru starfsmenn ef eitthvað kemur upp á í tölvunni, s.s. bilun eða 

annað? 

10. Er einhver ábyrgðaraðili gagnvart tölvunni meðal starfsfólks? 

11. Hefur þessi ábyrgðaraðili einhverja sérþekkingu á tölvum og notkun þeirra? 
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Samantekt 

12. Hver er þín skoðun á tölvunotkun inn á leikskólum? 

13. Styðjist þið við matsblað Haugland sem leikskólafulltrúi sendi á alla leikskóla? 

14. Myndir þú vilja hafa tölvur í boði fyrir börnin? 

15. Sérðu einhverja kosti þess að bjóða upp á tölvunotkun í leikskólanum? 

16. Sérðu einhverja galla? 

17. Eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? 

9.3 Spurningar fyrir viðtal við tölvuleikjahönnuð 

Bakgrunnur 

1. Hvaða menntun hefur þú? 

2. Hvert er starfsheiti þitt? 

3. Hversu lengi hefur þú gengt þessari stöðu sem þú gegnir í dag? 

Upphaf Þróunar 

1. Hvers konar fyrirtæki er Næst? Helstu verkefni? 

2. Hvernig kom það til að byrja að þróa leiki fyrir börn? 

3. Hvaða hlutverki gengdir þú í því ferli? 

4. Hversu stór hópur kom að þróuninni?  

5. Hvaða menntun höfðu þeir sem tóku þátt í þróuninni? 

6. Hvernig fór greiningarferlið fram?  

7. Hvert var markmið ykkar með þróun leikjanna? 

8. Hver var ykkar markhópur?  

9. Hvernig sáuð þið fyrir ykkur að notkuninni yrði háttað ?  

10. Unnuð þið eftir einhverjum kenningum sem hafa verið settar fram um nám barna? 

11. Var leikurinn hannaður með ákveðinn tímaramma í huga, þe. hversu lengi líklegt 

er að börnin séu fyrir framan tölvuna í einu? 

12. Var haft í huga að börn eru oft fleiri en 1 saman í einum leik ? 

Hugbúnaðurinn 

Virkni:  

1. Hvað myndir þú segja að einkenni virkni forritsins? 

2. Eru mismunandi þyngdarstig í leikjunum ?  

3. Er hvatning í forritinu ef barnið gerir eitthvað rétt? 

4. Er rétt eða röng leið í gegnum forritið? 

5. Er barninu stýrt í gegnum forritið eða stjórnar barnið framgöngu leiksins að 

einhverju leyti? 

6. Er hægt að velja mismunandi aðgerðir í leiknum ?  

(Barnið kemst inn í aðalvalmynd úr öllum stigum forritsins)? 

 

Viðmót:  

7. Hvað var það sem þið vilduð að einkenndi viðmótið? 

8. Hvernig ákváðuð þið að hafa fyrirmæli í forritinu? 
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9. Hversu mikla aðstoð áætluðuð þið að barnið þyrfti við notkun forritsins? 

10. Voru einhverjar fyrirmyndir í hönnun viðmótsins? 

Samantekt 

1. Er eitthvað sem þú vilt bæta við ? 

2. Eitthvað sem hefði geta farið betur í þróuninni?  

3. Hvort skiptir meira máli fyrir börnin að þínu mati, viðmót eða virkni? 

4. Hvaða ráð myndir þú gefa þeim sem væru að hefja þróun á forriti fyrir börn? 

5. Hvernig markaðssettu þið ykkur?  

9.4 Kynningarkafli 

Góðan daginn og takk kærlega fyrir að taka á móti mér í dag og gefa þér tíma til að ræða 

við mig. Ég heiti Dagný Björk og nemandi á 3.ári í B.Sc. í Tölvunarfræði í Háskólanum í 

Reykjavík. Ég útskrifast í vor og er þetta viðtal hluti af lokaverkefninu mínu. Ég ákvað að 

velja mér þetta rannsóknarefni þar sem ég hef mjög mikinn áhuga á hugbúnaðarnotkun 

leikskólabarna. Ég er sjálf að kenna fimleika og vinn þar með stelpum sem eru 6-8 ára og 

hef mjög gaman að því að vinna með börnum. Ég hef einnig verið að taka kúrsa í sálfræði í 

HR og þótti því áhugavert að tvinna sálfræðina örlítið inn í lokaverkefnið mitt.  

Viðtalið tekur um það bil klukkustund. Er í lagi að ég taki viðtalið upp? Það mun vera algjör 

nafnleynd í rannsókninni og mun ég ekki vitna í leikskólann nema það mun koma fram að 

rannsóknin hafi farið fram í Garðabæ. Er í lagi að ég hafi samband við þig ef ég vil nota 

beint það sem fram kemur, þá meina ég orðrétt? 

Markmiðið með rannsókninni sem ber nafnið Tölvunotkun 5 ára barna í leikskólum er að 

rannsaka og öðlast skilning á hugbúnaðarnotkun 5 ára barna í leikskólum. Mig langar að 

öðlast skilning á því hvað er verið að gera í dag inn á leikskólunum með tölvur og hvaða 

leiðir í hugbúnaði virðast ganga best fyrir þennan aldur. 

9.5 Matsblað frá leikskólafulltrúa Garðabæjar 

Mat á þroskavænlegum hugbúnaði. 

Haugland og Shade (1998) gerðu rannsóknir á börnum, þar sem mismunandi tegundir 

forrita voru prófuð og áhrif þeirra á þroska barnanna mæld. Upp úr niðurstöðum þeirrar 

rannsókna bjuggu þau til mat til að nota við val á þroskavænlegum hugbúnaði. 
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Þeir þættir sem hafa þar áhrif eru eftirfarandi: Já  Nei 

Við hæfi aldurs. Er forritið miðað við leikskólaaldur. Eru væntingar 

og kröfur í samræmi við þroska barna á þeim aldri. Er hægt að 

flétta aðalefni forritsins inn í námsskrá barnanna og annað starf. Ef 

kröfur forritsins eru of miklar fær barnið fljótt leið. 

  

Barnið stjórnar. Barnið ræður ferðinni frekar en að bregðast við. 

Barnið er virkur þátttakandi. Barnið kemst inn í aðalvalmynd úr 

öllum stigum forritsins. 

  

Skýr fyrirmæli. Þar sem börn á leikskólaaldri geta ekki lesið, þurfa 

fyrirmælin að vera myndræn og talræn . Með skýrum fyrirmælum 

getur barnið auðveldlega fylgt þeim og þannig fengið jákvæða 

reynslu af notkun tölvunnar. 

  

Mismunandi þyngdarstig. Forritið þarf að hafa stigvaxandi 

námsþætti. Auðveld byrjun sem börnin geta byggt þekkingu sína 

upp eftir því sem þau færast áfram í gegnum forritið. 

  

Sjálfstæð könnun. Forrit geta haft mikil áhrif á það hve mikla hjálp 

barnið þarf við vinnu sína. Æskilegt er að barnið geti sjálft kannað 

forritið og gert sínar eigin uppgötvanir þar. Forritið bendir á leiðir 

til lausnar. 

  

Ekkert ofbeldi. Góð forrit innihalda ekki ofbeldi í neinni mynd. Þau 

eiga að veita jákvæða félagslega fyrirmynd. Þau eiga að bjóða uppá 

möguleika til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum. 

  

Ferlið í fyrirrúmi. Börnin læra með því að kanna. Afraksturinn 

skiptir minna máli en könnunarferlið. Leikgleðin og forvitnin eru 

aflgjafi barnanna en ekki verðlaun. 

  

Raunveruleikatenging. Forritið dregur upp myndir sem börnin 

kannast við úr sínum raunveruleika. Stærð og hlutföll þurfa að vera 

í samræmi við raunveruleikann og verkun hlutanna einnig. 

  

Tæknileg atriði. Uppsetning forrita þarf að vera auðveld. 

Leiðbeiningar þurfa að vera einfaldar. Vinnsluhraði forritsins þarf 

að vera mátulegur, ekki of hægur og ekki of hraður. Myndir þurfa 

að vera litríkar og skýrar. Börnin þurfa að fá að stjórna hreyfingu 

hluta þar sem það er mögulegt. Hljóð þurfa að vera raunveruleg og 

einkennandi. Börnin eiga að geta vistað verk sín auðveldlega, 

byrjað og hætt í forritinu að vild og geta prentað út verk sín. 

  

Þó svo að forrit uppfylli ekki alla þessa þætti geta þau verið við hæfi barna. Þeim mun fleiri 

þætti sem forritið uppfyllir, þeim mun betra er það.  
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9.6 Listi yfir forrit fyrir leikskólabörn 

Eftirfarandi listi kemur frá leikskólafulltrúa Garðabæjar. 

Forrit fyrir börn á leikskólaaldri 
Titill 

Glói geimvera 

Bogi blýantur 

Doppa 

Lýsing 

Stafa- og stærðfræðiforrit. 

Kid Pix Studio Teikni- og margmiðlunarforrit. Forritið er 

aðgengilegt og einfalt í notkun, þó svo að 

möguleikarnir sem það býður uppá séu 

margir.  

Króni og Króna Forrit gefið út af Sparisjóðunum. Býður 

uppá nokkra möguleika, t.d. að mála, fara í 

búð og heyra dýrahljóð. 

Leikver Æfir hugtök, form, fjölda, létta samlagningu 

og bókstafi. 

Leikskólinn Þjálfar hæfileika til að hlusta, skilja, heyra, 

finna og fylgja fyrirmælum. 

Disney´s Magic Artists Teikniforrit með möguleikum á 

hreyfimyndum og tónlist. 

Múmínálfarnir Tveir margmiðlunardiskar sem byggjast á 

sögum eftir Tove Jansson sem þjálfar 

músafærni, rím o.fl. 

Hyper Studio Margmiðlunarforrit fyrir börn. 

Reiknibílinn Reikni- og byggingarforrit sem þjálfar 

stærðfræðiskynjun barna og er þjálfun í að 

fylgja fyrirmælum. 

Stafakarlarnir 

Gralli gormur 

Margmiðlunardiskur sem kynnir bókstafi 

fyrir ungum börnum. 

Talnapúkinn Margmiðlunardiskur sem kynnir tölustafi 

fyrir ungum börnum. 

Toddler og Kindergarten Margmiðlunardiskar á ensku fyrir börn á 

leikskólaaldri. Þjálfar m.a. músafærni. 

 


