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kennara, fjórum í einstaklingsviðtölum og þrem í hópviðtali. Ég þakka viðmælendum 

mínum í rannsókninni fyrir þeirra þátt.
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Ágrip
Rannsóknin segir frá helstu niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem gerð er undir því 

yfirskini að auka skilning á því hvers konar viðfangsefni það er fyrir kennara að læra að 

nýta sér tölvutækni í starfi. Út frá frásögnum kennara er reynt að rýna í reynslu þeirra út 

frá menntunarlegu sjónarhorni og afmarka og fjalla um hvers konar viðfangsefni hér er á 

ferðinni og bregða ljósi á þá þætti sem þeir telja mikilvæga í námsferlinu. 

Algengt hefur verið að hugmyndir um símenntun kennara á sviði upplýsinga- og 

tæknimennta hafi einkennst af að auka tæknilæsi þeirra. Aukin færni í einstökum 

forritum og stýrikerfi tölvunnar átti þannig að leiða til þess að kennarar gætu útfært 

markmið aðalnámskrár í málaflokknum sem eru, í meginatriðum, af öðrum kennslu-

fræðilegum meiði en hefðbundnum afleiddum nálgunum við nám. Því er forvitnilegt að 

skoða reynslu kennara sem þegar hafa náð nokkrum árangri í því að virkja upplýsinga-

tækni í takt við markmið aðalnámskrárinnar.  

Niðurstöður benda til þess að reynsla kennaranna af því að læra að nýta tölvur í starfi 

snúist fyrst og fremst um að velta fyrir sér og taka afstöðu til með hvaða hætti notkun 

tölva geta aukið gæði náms og kennslu og jafnframt að tölvulæsi þeirra sjálfra skipti í 

því samhengi litlu máli. Niðurstöður benda einnig til þess að kennarar læri að beita 

tölvum með því að leysa aðkallandi hagnýt viðfangsefni með aðstoð þeirra. Innihald 

námsins stjórnast af eðli viðfangsefnisins og hugmyndum kennarans um útfærslu þess 

ásamt hugmyndum hans um möguleika tækninnar, hvaða hugbúnað og hvaða færniþætti 

hann lærir. Með svipuðu móti læra þeir að nýta tölvur í kennslu út frá hagnýtu notagildi 

tækninnar við úrvinnslu nemendaverkefna. 
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Abstract 
This research project presents the main results of qualitative research which was carried 

out to increase understanding of the nature of the task which faces teachers when they 

learn to use computers in their work. Using the stories of the teachers an attempt is made 

to analyse their experiences from an educational point of view and demarcate and 

discuss the task at hand and identify those aspects which the teachers deemed important 

in the learning process. 

Ideas about the continuing education of teachers in the area of information and 

technology education have been characterised by increasing the technological literacy of 

teachers through traditional methods on computer courses. Increased skills in specific 

programmes and computer operating systems were supposed to lead to teachers being 

able to develop the goals of the national curriculum which advocate a different 

educational approach than traditional deductive approaches to learning. Thus it is 

interesting to look at the experiences of teachers who have attained some success in 

activating information technology in the spirit of national curriculum goals.  

The results indicate that the experience of teachers in learning to use computers in their 

work revolved mainly around considering and forming attitudes towards ways in which 

computers could increase the quality of learning and teaching and at the same time that 

their own technological literacy was not of much importance. The results also indicate 

that teachers learnt to use computers by solving urgent practical problems with their 

help. The content of learning was controlled by the nature of the task and the ideas of 

teachers about carrying them out, as well as their ideas about the possibilities of 

technology and the software and skills they were learning. In a similar way they learnt to 

use computers in teaching from the practical value technology has for carrying out 

student assignments. 
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1. Inngangur 
Að leiðbeina samferðamönnum sínum í lífinu hefur verið hlutskipti flestra manna frá 

örófi alda. Tilgangurinn hefur ávallt verið að einstaklingar og hópar fólks verði hæfari til 

að skoða, skilgreina og nýta umhverfi sitt, með þeim verkfærum og hugmyndum sem 

þeir höfðu yfir að ráða hverju sinni. Og að auka lífsgæði einstaklinga sem búa saman í 

félagi, samfélagi. Hver einstaklingur eykur þannig við reynslu sína, þekkingu og færni, 

frá vöggu til grafar, og miðlar henni áfram eftir aðstæðum. Þannig hefur þekking og 

verkmenning ýmis konar verið flutt á milli kynslóða í gegnum tíðina. Við hverja 

leiðsögn og síðari reynslu þeirra sem hennar njóta verða stærri og smærri breytingar á 

verklagi og hugmyndum um hvernig heppilegt sé að nýta þá möguleika sem til staðar 

eru. Leitað er nýrra leiða. Stöðugur lærdómur hefur þannig ávallt verið hlutskipti 

mannsins. Að skilja með hvaða hætti námið á sér stað er, í sögulegu tilliti, ný glíma 

mannsins. Hvað á að læra, hver lærir hvað, af hverju og hvernig? Með hvaða hætti er 

æskilegt að haga leiðsögn? Að velta vöngum yfir slíkum spurningum er meðal annars 

orðið hlutskipti menntunarrannsókna nútímans.  

Í þessu verki, sem hér er hleypt af stokkunum, er sjónum einkum beint að leið-

beinandanum, kennaranum. Til skoðunar eru þær aðferðir sem kennarinn sjálfur beitir 

við að læra ákveðna hluti og nýta þekkingu sína og færni sjálfum sér og nemendum 

sínum til framdráttar. Hvernig fara kennarar að því að læra sjálfir á tölvur og hvernig 

læra þeir að nýta þessa tækni í námi nemenda? Efnið snýr að því að finna einhverjar 

haldbærar leiðir til að svara slíkum spurningum í þeirri von að auka þekkingu okkar og 

þar með möguleika á að gera enn betur. Þannig hefur það gengið fyrir sig í gegnum 

tíðina. 

1.1. Viðeigandi reynslusaga 
Engir tveir menn eru eins, hvorki í útliti né þankagangi. Reynsla okkar er ólík. Hún 

mótar skilning okkar, hvers fyrir sig, og gerir það að verkum að við skynjum umhverfi 

okkar með ólíkum hætti. Þegar ég sest niður við að skoða reynslu kennara, sem ég sé og 

skil einhverjum skilningi, miðast sá skilningur við þá reynslu sem ég hef aflað mér í 

gegnum tíðina við ákveðnar aðstæður. Til að aðrir síðan skilji betur það sem ég sé og 

skrifa út frá reynslu kennaranna þurfa hinir sömu að vita eitthvað um mig, þá reynslu 

sem ég nýti til að skrifa það sem þeir lesa. Til þess höfum við aðferðafræði rannsókna, 

þ.e. að vinna eftir viðurkenndu verklagi vísindalegra rannsókna. Hér á eftir mun ég því 

gera stutta grein fyrir því helsta sem gæti verið viðeigandi. 
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Ég útskrifaðist sem kennari frá KHÍ 1990, með stærðfræði og íslensku sem valgreinar og 

hafði þá þegar mikinn áhuga á nýtingu tölvutækninnar í námi. Sem kennari hef ég notið 

þess að hafa metnaðarfulla samstarfskennara og fórum við óhikað út í ýmis konar 

þróunarverkefni út frá hugmyndum okkar um hvernig börnin læra best og hvernig 

skipan mála í skólanum í heild væri best fyrir komið. Ég átti þess kost að starfa í nokkur 

ár sem kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt í grunnskóla og leiðbeinandi á 

símenntunarnámskeiðum fyrir kennara um sama efni og var sú reynsla stór þáttur í 

áhuga mínum á að gera þessa rannsókn.  

Á þeim námskeiðum, kynningum og fræðslufundum sem ég skipulagði á árunum 1996 

til 2004 lagði ég áherslu á að þau viðfangsefni sem kennararnir glíma við þegar þeir læra 

á tölvur séu valin og skilgreind af þeim sjálfum. Val á viðfangsefni skyldu henta 

nemendum þeirra og þeim aðstæðum sem þeir kenna við eða einhverju því í undir-

búningi kennslu sem þeim væri hugleikið. Meiningin með því var meðal annars að 

stuðla að því að kennarar fengju tækifæri til að glíma við að staðsetja tölvutæknina í sem 

eðlilegustu samhengi við störf sín og læra það á tölvuna sem hefði gildi fyrir þá.  

Áhersla var einnig lögð á að þeir kennarar vinni saman sem hafa með sama nemenda-

hópinn að gera þannig að þeir þjálfist í að ræða saman um hvernig tölvutæknin gæti 

komið að því námi sem þeir standa fyrir í því augnarmiði að bæta gæði þess. Á þessum 

vettvangi hef ég orðið vitni að því hvernig kennarar túlka á ólíkan hátt þau gildi sem 

felast í markmiðum aðalnámskrár upplýsinga- og tæknimennta sem voru til umfjöllunar 

á námskeiðunum.  

Sem kennsluráðgjafi átti ég þess kost í nokkur ár að starfa náið með samkennurum 

mínum bæði við að skipuleggja nemendaverkefni og útfæra þau í bekkjum. Þannig fékk 

ég innsýn í með hvaða hætti margir samkennara minna tókust á við það að nýta 

tölvutæknina við nám nemenda og hvaða hugmyndir þeir höfðu um tæknina og 

möguleika hennar. Mér fannst sumir vera tæknilega sinnaðir og jákvæðir í garð 

tækninnar en aðrir höfðu hugmyndir sem mér þóttu á skjön við viðmið aðalnámskrár 

upplýsinga- og tæknimennta. Enn aðrir lítt áberandi í kennarahópnum þekktu markmið 

aðalnámskrár vel og höfðu margar hugmyndir um útfærslur en áttu erfitt með tæknina.  

Hvernig kennarar ættu nú að fara að varð mér hugleikið á þessum árum. Fljótlega fékk 

ég það á tilfinninguna að lítil fylgni væri á milli færni kennara sjálfra til að beita 

tölvutækninni og þess sem kalla mætti frjóa notkun tölva í námi nemenda. Þessi 
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tilfinning mín beindi athygli minni að hugmyndum kennara um nám og kennslu almennt 

og kennsluháttum þeirra sem áhrifavöldum hvað þetta varðar. Ég hafði til dæmis tekið 

eftir því að þar sem kennarar höfðu möguleika á að styðja hver annan í að útfæra 

tölvunotkun nemenda og hjálpast að með tæknina, þar virtust ný vinnubrögð festast mun 

betur í sessi en annars staðar og nokkurs konar sjálfbær þróunarvinna fór í gang. Þannig 

byggðist smám saman upp reynsla sem ég flutti með mér inn í þá rannsókn sem ætlunin 

er að lýsa hér.  

Þess verður að geta að áður en ég tók að mér kennsluráðgjöf á þessu sviði hafði ég 

staðið í þreifingum ásamt samkennurum mínum með að nýta tölvutæknina í námi 

nemenda minna og byggt upp ákveðin fagleg viðmið í takt við aðalnámskrá grunnskóla, 

viðmið sem voru afrakstur samvinnu við samkennara mína og nemendur, stóra sem 

smáa.  

1.2. Sjónarhorn rannsóknar 
Hverjum degi í starfi kennara fylgir ný reynsla og starfsþróun hans því stöðugt nám. 

Rannsóknin beinist að því með hvaða hætti kennarar hafa lært að taka upplýsinga-

tæknina í sína þjónustu í starfi. Athyglin beinist því að kennurum sem að eigin áliti og 

annarra sem til þekkja, hafa þegar náð að nokkru marki að virkja kosti upplýsinga-

tækninnar sjálfum sér og nemendum til handa og tölvutæknin er orðin sjálfsagt 

hjálpartæki við nám og kennslu. Áhuginn beinist að sjónarhorni kennaranna sjálfra á 

eigin reynslu, hvernig þeir sjá fyrir sér það námsferli sem þeir hafa gengið í gegnum, 

hvaða þættir þeir telji skipta meira máli en aðrir, hvaða hindranir hafa orðið á vegi þeirra 

og hvernig þeir leystu málin. Þannig er gerð tilraun til að draga upp reynslu þeirra í 

þeirri von að geta skilgreint námsferlið að einhverju leyti, meðal annars út frá sjónar-

horni ýmissa hugmynda fræðimanna í uppeldis- og menntunarfræðum en einnig út frá 

eigin reynslu af þessum vettvangi 

1.3. Markmið rannsóknarinnar og gildi 
Markmiðið með rannsókninni er að draga upp mynd af því hvernig nokkrir kennarar, 

sem komnir eru vel áleiðis að eigin mati og ýmissa annarra sem til þeirra þekkja, lærðu 

að nýta sér tölvutækni í starfi. Hvers konar viðfangsefni er það að taka í notkun nýja 

tækni, ný vinnubrögð og tengja möguleika tækninnar því námi sem þeir standa fyrir hjá 

nemendum sínum? Hvers vegna tókust þeir á við verkefnið og hverjir komu þar að? 

Sjónum er beint að því með hvaða hætti það vildi til að þeir fóru að nýta sér tölvur, 
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hvernig þeir lærðu á þær og hvernig þeir báru sig að við að læra að nýta tölvur í námi 

nemenda sinna. Tilgangurinn er fyrst og fremst löngun mín til að fá betri mynd af þeim 

lærdómi sem felst í þeirri glímu kennara að nýta tæknina til náms og kennslu. Ég vil 

skilja betur hverju það sætti að sumir kennarar tóku tæknina í þjónustu náms og við 

undirbúning kennslu nánast áreynslulaust að mér fannst. Ég hafði um tvennt að velja 

fannst mér við gerð rannsóknaráætlunar, að skoða vandamálahliðina eða velgengnina, 

það er þá kennara sem vel gekk eða þá sem eftir sátu. Ég taldi mikilvægara að gera 

tilraun til að skýra velgengni með það að markmiði að það nýttist þeim sem ættu 

erfiðara með námið. En að bregða birtu á velgengni ber að vissu leyti með sér lýsingu á 

því hvernig vandamál eru leyst.

Áhugi minn beindist að því að draga inn í þessa mynd og setja í samhengi við þetta 

viðfangsefni kennaranna ýmislegt af því sem ég hef reynt sjálfur, lesið og pælt síðustu 

árin. Meðal annars fannst mér ýmislegt í hugmyndum fræðimanna á sviði uppeldis- og 

menntunarfræða, stangast á við ríkjandi hugmyndir kennara í mínu umhverfi, til dæmis 

um nám, skólann sem stofnun, kennarahópinn sem breytingaafl og starfsþróun kennara. 

Með því að skoða reynslusögu kennara, sem vel hefur gengið, og tengja þá sögu ýmsum 

fræðum er varða nám, tölvutækni og skólaþróun, gerði ég mér vonir um að fá skýrari og 

nothæfari mynd af viðfangsefninu. Kennarar gætu þannig kannast við ýmislegt í 

reynslusögu viðmælenda og áttað sig betur á því samhengi sem viðmælendur setja 

viðfangsefnið í og tengt eigin þróun. 

Hvernig læra kennarar best að tileinka sér ný kennslugögn, tól, tæki og nýjar hugmyndir 

um nám og kennslu? Ég tel gagnlegt að draga fram námsreynslu kennara sem þekkja 

viðfangsefnið af eigin raun til þess að skilja betur hvað felst í viðfangsefninu svo aðrir 

geti mátað hugmyndir sínar um nám, kennslu eða símenntun við reynslu þeirra. Það tel 

ég mikilvægt þegar eiga í hlut einstakir skólar, sveitarfélög, ráðuneyti menntamála og 

aðrir sem leggja á ráðin um þróunarvinnu tengda þessu viðfangsefni kennara. Þannig 

gæti sparast fjármagn, tími og fyrirhöfn sem fer í þróunarstarf skóla. Með auknum 

skilningi á eðli námsins og þess samhengis sem það gerist í væri að mínu viti hægt að 

auka gæði símenntunarinnar. Með reynslu kennaranna að leiðarljósi er mögulegt að setja 

saman símenntunartilboð sem tekur betur mið af því sem við vitum í dag um hvernig 

nám fer fram, bæði hjá kennurum og nemendum þeirra. Síðast, en ekki síst, tel ég að sú 

reynsla sem þátttakendur rannsóknarinnar geta öðlast með þátttöku sinni geti nýst þeim 

sjálfum og samkennurum þeirra til að skerpa sýn sína á viðfangsefnið. 
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1.4. Heiti rannsóknarinnar 
Það er alltaf einhver í skólanum sem kann, er heiti rannsóknarinnar og er fengið að láni 

frá einum viðmælenda í rannsókninnni sem var að lýsa fyrir mér í stuttu máli með hvaða 

hætti hann og samnemendur hans lærðu á tölvur. Heitið er lýsandi fyrir þær aðstæður 

sem viðmælendur allir lýsa að því leyti að það að læra að nýta sér tölvutækni virðist 

ávallt tengjast einhverjum öðrum en þeim sjálfum með einhverju móti. 

1.5. Uppbygging ritgerðarinnar 
Ritgerðin skiptist í sjö kafla, auk formála og ágrips. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem 

gerð er grein fyrir því samhengi sem rannsóknarefnið er sprottið úr, og færð nokkur rök 

fyrir valinu. Í öðrum kafla er farið nánar út í það umhverfi sem rannsóknarspurningin 

beinist að og brugðið upp nokkrum sjónarhornum af rannsóknarsviðinu sem varða 

málið. Í þriðja kafla er teflt fram þeim námskenningum og sjónarhornum öðrum er 

tengjast menntunarfræðum og varða nám og kennslu og varpa ljósi á málið. Fjórði 

kaflinn fjallar um þá aðferðafræði sem beitt er við rannsóknina og framkvæmd hennar.  

Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram í nokkrum undirköflum. Þar 

er byrjað á því að kynna þátttakendur rannsóknarinnar. Þar á eftir koma undirkaflar sem 

byggja á þeim þemum úr reynslusögum þeirra. Þannig byrjar umfjöllunin á fyrstu 

reynslu þeirra en síðan er tekið til við að bregða mynd á það viðfangsefni þeirra að flétta 

tölvutæknina inn í nám nemenda. Út frá þeirri reynslu er síðan fjallað nánar um nokkrar 

aðferðir sem kennararnir nota við að flétta tölvutæknina í námsferli. Samspil 

kennsluhátta og upplýsingatækni fær sérstaka athygli ásamt reynslu þeirra af 

tölvunámskeiðum. Þá er athyglinni beint að hugmyndum viðmælenda um með hvaða 

hætti, út frá reynslu þeirra, æskilegt sé að haga ráðgjöf og símenntun. Síðast er sjónum 

beint að gildi samstarfs og skólaþróunar í viðleitni viðmælenda til eigin starfsþróunar. Í 

lok kaflans er samantekt. 

Umræður um niðurstöður eru í sjötta kafla og einkennast af því að rætt er um reynslu 

kennaranna út frá þeim kennara- og nemendahlutverkum sem þeir eru í við ýmsar 

aðstæður. Út frá því sjónarhorni er reynslan reifuð og gerð tilraun til að bregða ljósi á 

hana með fræðilegri skírskotun. Í lokin eru dregin fram helstu einkenni á því viðfangs-

efni kennara að læra að nýta sér upplýsingatækni í starfi. Í lokaorðum er reynt að draga 

saman í fáum orðum þau helstu svör, myndbrot, sem rannsóknarspurningarnar leiddu í 

ljós, bent á nokkra þætti varðandi gildi verksins og frekari rannsóknir. 
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2. Sögulegt samhengi 

Til að átta sig á þeim akri sem þessari rannsókn er beint inn á gæti verið ráðlegt að byrja 

á að líta örlítið um öxl og fá einhverja mynd af því hvernig mál hafa þróast. Einnig er 

ráðlegt að skoða opinbera stefnumörkun varðandi upplýsingatæknina í skólastarfi og fá 

nasaþefinn af því hvernig reynt hefur verið að framfylgja þeirri stefnu með námskeiða-

haldi. Að lokum væri rétt að átta sig lítillega á stöðu mála í rannsóknum á þessu sviði.  

2.1. Sjónarhorn á sögulegt samhengi 
Tölvur voru að komast í almenningseign hér á landi á árunum 1985 til 1990. Í kringum 

1990 voru flestir grunnskólar byrjaðir að tölvuvæðast og sumir komnir með ágætis 

tölvuver fyrir nemendur og tölvur til nota fyrir kennara við störf sín. Tveimur árum 

síðar, 1992, er meirihluti grunnskóla landsins kominn með tengingu út á Internetið. 

Tölvur voru keyptar í grunnskóla í stórum stíl og komið fyrir í tölvuverum og kennara-

stofum þar sem nemendur og kennarar höfðu aðgang að þeim.  

Á hvaða forsendum eða hve vel ígrunduð opinber ákvarðanataka var á Íslandi er ekki til 

umfjöllunar hér en í þeim skóla sem ég starfaði við á þessum tíma, og þar sem ég þekkti 

til, var engin stefna mörkuð í tölvumálum. Lítið var um formlega umræðu og fræðslu 

fyrir kennara í upphafi og líkt og meiningin væri að nýting nýju tækninnar gerðist af 

sjálfu sér. Ýmsir kennarar fóru að þreifa sig áfram með að nýta tölvur til undirbúnings 

kennslu og nýttu gjarnan ritvinnslu með nemendum.  

Viðhorfin til þessarar nýju tækni voru gjarnan þau að hér væri um nýtt fag að ræða og 

þær settar á stundaskrá nemenda líkt og aðrar námsgreinar skólans. Þannig komu 

tölvukennarar til sögunnar sem kenndu nemendum á tölvurnar í tölvuverum gjarnan 

óháð öðrum námsþáttum nemenda. Þróunin var ekki með þessu móti í öllum skólum og 

í mínum skóla störfuðu tölvukennarar aðeins til 1991. Ástæðan var fyrst og fremst sú að 

sá hópur kennara sem vildi sjálfur sjá um að nýta tölvurnar með nemendum sínum var 

svo stór. Þeir litu fyrst og fremst á tölvur sem tæki til hagnýtra nota í sínum náms-

greinum og nemendur lærðu á tölvurnar með því að beita þeim við að leysa ýmislegt í 

þeim námsgreinum. Þannig voru á lofti ólík viðhorf til innkomu tölvutækninnar í 

skólastarfið en út frá minni reynslu dreg ég þá ályktun að annars vegar voru þau 

sjónarmið áberandi sem settu tæknina í ákveðið hagnýtt, náms- og verklegt samhengi og 

hins vegar þau sjónarmið að á tölvur þyrfti að læra áður en þær yrðu nýttar í 

námsgreinum.  
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2.2. Opinber stefnumörkun 
Opinber stefnumörkun í þessum málaflokki leit fyrst dagsins ljós í stefnuriti 

menntamálaráðuneytisins (1996) um upplýsingasamfélagið, Í krafti upplýsinga. Sú sýn 

sem þar birtist ber yfirbragð nýrra hugmynda þar sem meðal annars er lögð áhersla á 

gildi upplýsingatækni í upplýsingasamfélagi nútímans og tillit tekið til nýrra hugmynda 

um skólaþróun og starfsþróun kennara: 

Hlutverk kennara breytist. Auknar kröfur verða gerðar til verkstjórnar og 
samstarfs við nemendur og einnig til vandaðrar leiðsagnar við meðferð og 
úrvinnslu upplýsinga sem nemendur afla sér. [...] Minni áhersla verður lögð á 
beina miðlun þekkingar (Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 25). 

Stefnumörkunin tók þannig meðal annars til í hvaða samhengi þessi nýja tækni kæmi að 

námi nemenda og hugmyndir voru settar fram um símenntun kennara: 

Meginmáli skiptir að gera þessum þætti góð skil í grunn- og endurmenntun 
kennara, bæði á sérstökum námskeiðum og þó einkum á vettvangi skólanna. 
Saman þarf að fara ráðgjöf um hagnýt atriði og fræðsla, sem tengir saman 
aðstæður upplýsingasamfélagsins og fyrri hugmyndir um nám og kennslu 
(Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 28). 

Í aðalnámskrá grunnskóla (1999) var tölvutæknin markmiðssett í fyrsta sinn fyrir skóla-

starfið. Námssvið í upplýsinga- og tæknimennt skiptist í upplýsingamennt, nýsköpun og 

hagnýtingu þekkingar og hönnun og smíði. Auk þess var sérstakur kafli um tölvunotkun. 

Í inngangi að kaflanum um upplýsinga- og tæknimennt segir:  

Upplýsinga- og tæknimenntun fjallar um það á hvern hátt tækni og verkleg 
kunnátta hefur verið notuð til að fullnægja þörfum fólks til að takast á við 
umhverfi sitt á markvissan, skapandi og mótandi hátt. Mikilvægt er að fjalla um 
tækniumhverfið á heildstæðan hátt, einkum það hvernig náttúra, samfélag og 
menning er ein samofin heild er taka verður tillit til við tæknilega hagnýtingu. 
Sérstök áhersla verður lögð á tækniumhverfi nútímans sem einkennist af 
síbreytilegri tækni og stöðugri framsetningu nýrrar þekkingar og verkkunnáttu 
sem einstaklingar verða að afla sér án afláts alla ævi (Menntamálaráðuneytið, 
1999, bls. 7). 

Í kaflanum um tölvunotkun í grunnskóla segir frá þeirri færni sem nemendum er ætlað 

að ná í upplýsingatækni og æskilegum viðhorfum til tækninnar og að tölvunotkun er 

ekki viðfangsefni í sjálfu sér og ekki sérstök námsgrein. Upplýsingamennt er sá hluti 
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námskrárinnar sem ætlað er ákveðið tímamagn í viðmiðunarstundatöflu. Kjarni 

upplýsingamenntar er upplýsingalæsi sem er í raun útlistun á því með hvaða móti er 

talið æskilegt að efla færni nemenda til að vinna með upplýsingar og haga framvindu 

náms þeirra þannig að tölvutæknin sé nýtt í æskilegu samhengi (Menntamálaráðuneytið, 

1999). Þarna er meðal annars lýst ákveðnum færnimarkmiðum í námi sem eru þýðingar-

mikil gagnvart því yfirmarkmiði skólastarfsins að nemendur læri til verka, læri að læra.  

Reynsla mín af störfum með kennurum segir mér að lykilhugtök aðalnámskrár 

upplýsinga- og tæknimennta frá 1999 séu almennt ekki hluti af orðræðu kennara. 

Menningarlæsi, tæknilæsi, upplýsingamennt, tölvulæsi og upplýsingalæsi eru dæmi um 

lykilhugtök námskárinnar sem sjaldan heyrast í umræðu um tölvur í skólastarfi. Ég hef 

það þannig á tilfinningunni að kennarastéttin sé hálf orðlaus þegar kemur að umræðum 

um aukin gæði náms með nýtingu upplýsingatækni. Þetta á þó ekki við ýmis heiti á 

einstökum tækjum, tólum og algengum notendaforritum. 

Meginhugtök kaflans um upplýsingamennt eru, samkvæmt aðalnámskrá, menningarlæsi, 

upplýsingalæsi og tæknilæsi. Menningarlæsi á við þá hæfni einstaklings að njóta 

menningar og vilja hans til að vinna úr ýmsum þáttum hennar á skapandi og siðrænan 

hátt. Tæknilæsi er sú kunnátta sem þarf til að nýta tækjabúnað til að afla þekkingar og 

miðla henni. Upplýsingalæsi er sú þekking og færni sem þarf til að afla, flokka og vinna 

úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Umfjöllun námskrárinnar um nám og kennslu ber keim af aðleiddum nálgunum við nám 

í anda þrautalausna (e. problem solving) með áherslu á heildstæð vinnubrögð, meðvirkni 

nemenda í uppbyggingu vinnuferla og áhersla lögð á að þeir öðlist skilning á því 

samhengi sem felst í upplýsingalæsi. „Viðfangsefni nemenda verða samfelldari og oft 

umfangsmeiri en verið hefur og vænta má að lögð verði áhersla á að sjálfstæði nemenda 

í upplýsingaleit, skipulegri vinnu og úrvinnslu vaxi jafnt og þétt með aldri þeirra og 

þroska” (Menntamálaráðuneytið, 1996:24). Nemendur læra að tileinka sér tölvutæknina 

með því að nýta tölvur til að leysa þau viðfangsefni sem verið er að vinna að í 

námsgreinum skólans til að tryggja sem best skilning á hagnýtu hlutverki tækni og 

tækja.  

2.3. Kennaramenntun, símenntun 
Í upphafi var fátt um símenntunartilboð til kennara vegna innkomu tölvutækninnar í 

skóla þar sem fjallað var um hvernig tölvur gætu stutt við nám. Á þessu voru þó einstaka 
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undantekningar. Síðustu tvo áratugina má segja að í flestum tilvikum hafi verið staðið að 

slíkum tilboðum með öðrum formerkjum en lagt er til í stefnuriti 

menntamálaráðuneytisins frá 1996. Fræðslan hefur oft verið grunduð á þeirri forsendu 

að það sem mestu máli skipti væri að kennarar lærðu á tölvur og hugbúnað en síður væri 

mikilvægt að tengja það nám kennara við þau viðfangsefni sem lægju fyrir í starfinu og 

námi nemenda. 

Reynsla mín, og annarra sem ég þekki til, af tölvunámskeiðum fyrir kennara hefur í 

flestum tilvikum einkennst af því að námskeiðshaldarar hafa safnað saman í lista færni- 

og þekkingaratriðum byggðum á eiginleikum vél- og hugbúnaðar og þannig búið til 

námspakka sem farið er í gegnum skref fyrir skref. Færni í að stýra vél- og hugbúnaði 

hefur verið ætlað að verða bjargráð kennarans til að vinna að markmiðum aðalnámskrár 

upplýsinga- og tæknimenntar. Á þessu hafa þó verið einstaka undantekningar þar sem 

tæknin hefur verið sett í ýmis konar samhengi við starf kennara með útgangspunkt í 

námi nemenda þeirra og það samhengi fengið umfjöllun á námskeiðinu.  

Allyson Macdonald (2005) segir í lokaskýrslu NámUST rannsóknarinnar að almennt sé 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni skammt á veg komin í grunnskólum landsins, 

möguleikar oft vannýttir og tölvunotkun almennt einhæf. Kennarar nota tölvur mikið við 

undirbúning kennslu og tölvuþekking hefur almennt aukist mikið. Þrátt fyrir það hefur 

almennt ekki tekist að nýta upplýsinga- og samskiptatækni í faggreinakennslu.  

MacKenzie (2001) fjallar um þróun tölvuvæðingar skóla og símenntunar kennara í 

Bandaríkjunum og segir að á þeim bæ hafi menn í stórum stíl spennt vagninn fyrir 

framan hestinn þar sem viðfangsefni símenntunarinnar hefur verið að þjálfa kennara í 

tölvunotkun og lítil eða engin tilraun gerð til að tengja slíkt námi og kennslu. Hann segir 

að breyta verði áherslunum þannig að símenntun kennara gangi meira út frá þeirri 

námskrá sem nám nemenda er markmiðssett út frá. 

2.4. Þörf á breyttum áherslum 
Í sögulegu samhengi er tölvutæknin kornung að árum. Tilkoma svo öflugrar og 

víðtækrar tækni í samfélaginu kallar á rannsóknir á hlutverki hennar og notagildi í ýmsu 
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samhengi, meðal annars varðandi menntun og skólastarf. Tölvum var komið fyrir í 

íslenskum skólum seint á 9. áratug síðustu aldar. Í þeim kennarahópi sem ég tilheyrði 

var fátt vitað um tilgang með tölvunotkuninni í skólastarfinu annað en að þær byðu upp 

á ýmsa hagræðingu í starfi kennara. Gagnvart nemendum og námi þeirra var það 

nægjanleg ástæða að á þetta tæki yrðu nemendur að læra því það væri framtíðin. 

Tæknihyggja nokkurra starfsmanna, almenn skyldurækni og góður vilji var það sem 

haldið var af stað með í mínum skóla. Tækjakosturinn samanstóð af 20 svo kölluðum 

BBC tölvum með dágóðri flóru kennsluforrita ásamt ritvinnslu og 15 PC tölvum sem 

mest voru nýttar til ritvinnslu. Fljótlega var komið upp tölvuveri með Macintosh-

tölvum. Þessar aðstæður reyndust ákjósanlegar til fjölbreytilegrar tilraunastarfsemi og 

örrar þróunar hugmynda um hlutverk tölvutækninnar í námslegu samhengi. Þannig 

þróaðist skilningur kennarahópsins á hlutverki tölvutækninnar í skólanum og leiddi m.a. 

til þess að ábyrgð á tölvufræðslu nemenda var á herðum allra kennara en ekki sérstaks 

tölvukennara. Á tölvur lærðu nemendur að mestu þegar þeir nýttu þær til verkefnavinnu 

innan hefðbundinna námsgreina skólans. 

Ísraelski fræðimaðurinn Salomon (2000) er einn þeirra sem hefur lengi fylgst með þróun 

tölvutækninnar í menntunarlegu tilliti. Hann telur að sú þróun sem átt hefur sér stað 

einkennist af ofríki tæknihyggju á kostnað þeirrar menntunar sem tækninni hefur verið 

ætlað að þjóna. Salomon gefur þá mynd af þróuninni að hugbúnaðar- og tölvufram-

leiðendur hafi varpað hverju tækniundrinu á fætur öðru á markaðinn og síðan hafi þeir 

sem ástunda rannsóknir á þessu sviði staðið í ströngu við að rannsaka áhrif þessara 

tækninýjunga á það sem tækninni var ætlað að bæta, jafnvel í þeim tilgangi einum að 

auka möguleika tækninnar (sjá einnig Kuutti, 1995).

Salomon (2000) segir þá sem líta nám og námsaðstæður í dag með gleraugum tækni-

hyggjunnar gera sér jafnvel í hugarlund stórvægilegar breytingar á námi, menntun og 

menntakerfinu í heild sinni. Skólar sem hús munu hverfa, verða óþarfir fyrir tilstilli 

tölva og bækur og kennarar af holdi og blóði verði úr sögunni vegna tækninýjunga á 

sviði menntunar. Hann varar við afleiðingum þess ef tæknihyggjan fær gagnrýnislaust 

að leiða menntun inn á slíkar brautir. 

Salomon segir menntun samfélaginu allt of mikilvæga til að dingla sem aukaafurð 

vafasamra rannsókna á áhrifum tölvutækni í námi og kallar eftir breyttri stefnu meðal 

rannsakenda. Það er nauðsynlegt að taka neytendur, hér kennara, og þá sem hafa 

þekkingu á námi og kennslu, inn í þróunarferli hugbúnaðar til náms frá upphafi. Þessir 
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aðilar þurfi að vinna saman að því að nýta tölvutæknina til að bæta nám (Salomon, 

2000). Meginspurning menntunarrannsókna á þessu sviði ætti að snúast um hvort og þá 

hvernig tölvutæknin getur aukið gæði náms. Síðustu áratugi hafa fjölmargir fræðimenn 

sett fram hugmyndir um nauðsyn þess að nám snúist meira en áður um hæfileika 

nemenda til að vinna að og leysa flókin margþætt viðfangsefni og vandamál nútímans á 

skapandi hátt (sjá t.d. Jonassen, 1994 og 2005). Rannsóknir á með hvaða hætti 

tölvutæknin getur styrkt slíkt nám ættu að vera í fyrirrúmi (Herrington, Herrington, 

Oliver og Sparrow, 2000). 

Í upphafi rannsókna á þessu sviði var það gjarnan hlutverk rannsakenda að komast að 

því með hvaða hætti tölvan gæti bætt upp þá ágalla og takmarkanir sem maðurinn hefur, 

til dæmis takmarkað og svikult minni og athyglisgáfu. Maðurinn var í þessu samhengi 

gallagripur og ýmsir eiginleikar nýju tækninnar gátu bætt honum upp ýmsa ágalla. 

Rannsóknir voru gjarnan framkvæmdar með stuttum megindlegum spurningalistum og 

natúralískum tilraunum (Kuutti, 1995). Það virðist ekki vera fyrr en um 1990 að 

áberandi verða hugmyndir um að beina sjónum meira að notandanum og samskiptum 

manna sem nýta þessa tækni. Í takt við aukið gildi tækninnar á vinnumarkaði og 

samskiptum fara rannsóknir að snúast að einhverju leyti meira um notendur og reynslu 

þeirra af tölvunotkun og inn koma fleiri rannsóknarsvið, til dæmis Human-Computer 

Interaction (HCI) og félagsleg sálfræðinálgun í anda hugsmíðahyggju. Afrakstur slíkra 

rannsókna er meðal annars að finna í hugmyndum um tölvustudda samvinnu, Computer 

Supported Collaborative Work (CSCW) sem stuttu síðar, út frá menntunarfræðilegum 

sjónarhóli, leiddi af sér hugmyndina um tölvustutt samvinnunám, Computer Supported 

Collaborative Learning (CSCL) (sjá t.d. Koschmann, 1996). 

Í byrjun 10. áratugarins byrja fyrir alvöru að koma fram gagnrýnisraddir frá rann-

sakendum innan fræðasviðs Human-Computer Interaction. Gagnrýnin beinist meðal 

annars að því að það sálfræðilega sjónarhorn sem beitt er í rannsóknum innan sviðsins 

dygðu hvergi til að skýra hvað í raun gerðist í samskiptum tölvu og manns og manna á 

meðal sem nýta tölvutækni, þannig að til dæmis hugbúnaðarframleiðendur nytu góðs af 

(Kuutti, 1995). Kuutti telur þær rannsóknir sem styðjast við vitsmunasálarfræði ekki 

hafa haldgóðar skýringar á tengslum manns, tölvu og umhverfis. Hann bendir einnig á 

þá staðreynd að þrátt fyrir að í námskrá flestra skóla sem mennta hugbúnaðarfram-

leiðendur séu námskeið sem varða sálfræðileg gagnvirk samskipti manns og tölvu, skili 

slíkar hugmyndir sér illa í hönnunarferli hugbúnaðarfyrirtækjanna og segir tækni-

hyggjuna og markaðsöflin ráða þar för (sjá einnig Hodgkinson-Williams, 2006). 
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2.5. Samantekt 
Hér hef ég gert örlitla grein fyrir nokkrum þeim aðstæðum sem þessi rannsókn beinist 

að. Það getur verið langur vegur frá markmiðum sem sett eru fram í opinberum 

stefnuritum og námskrám og til uppfyllingar þeirra úti í skólum landsins. Kennarar 

gegna lykilhlutverki á þeirri leið. Aðalnámskrá upplýsinga- og tæknimennta frá 1999 bar 

með sér ótal viðfangsefni til úrlausnar í skólum landsins. Námskráin var, og er enn, 

mörgum höfuðverkur jafnt og útfærsla markmiða í námi og kennslu þrátt fyrir tiltölulega 

skýra markmiðssetningu og hugmyndir um útfærslur. Stöðugt bætist við þann visku-

brunn sem stafar frá rannsóknum á námi og kennslu og er ætlað að vera haldreipi 

kennara í stöðugri viðleitni til að gera betur. Þannig tvinnast saman fyrri reynsla, 

metnaðarfull stefna og stöðugt ný vitneskja sem kennarinn þarf að taka tillit til. Hér á 

eftir mun ég taka til við að greina frá því sem ég tel viðeigandi af fræðum ýmis konar. 
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3. Fræðilegur bakgrunnur  

Hluti rannsóknarvinnunnar felst í því að skoða reynslu kennaranna af glímunni við að 

taka upplýsingatæknina í sína þjónustu með aðstoð ýmissa fræðaskrifa. Hér er ætlunin 

að draga fram ýmsar þær kenningar og sjónarhorn sem ég tel að geti verið viðeigandi og 

geta varpað ljósi á hvernig kennarar læra að nota tölvur í starfi. Um er að ræða ýmsar 

kenningar er varða nám og kennslu sem hafa ólíka þekkingar- og verufræðilega sýn á 

manninn og þar með hlutverk kennara, skólaþróun og það hvernig maðurinn lærir, einn 

eða í samfélagi við aðra.  

3.1. Nokkur sjónarhorn á þekkingu, nám og kennslu 
Skilningur á hugtakinu þekking er mikilvægur í þessari rannsókn þar sem rannsóknar-

spurningin snýst um kennara sem eru að afla sér þekkingar. Ef litið er til þess hvernig 

kenningar um þekkingarfræði hafa breyst í gegnum tíðina má segja að þær hafi þróast úr 

því að skilgreina þekkingu sem afmarkaða, ræða eða ákveðna heild, yfir í það að hún sé 

háð aðstæðum og umhverfi hverju sinni, þróist í sífellu og sé í virku sambandi við 

umhverfið, athafnir manna og hlutveruleikann (Heylighen, 1993). Afstaða manna til eðli 

þekkingar hefur meðal annars afgerandi áhrif á sýn þeirra á nám, kennslu, hlutverk 

skólastofnana í samfélaginu, hlutverk kennara og hvaða leiðir séu vænlegar til að skoða 

þessi fyrirbæri og setja fram þekkingu um þau (Hitchcock og Hughes, 1995). Þessi 

mismunandi mannskilningur hefur þróast í gegnum síðustu aldir en síðustu hundrað árin 

eða svo má segja að tvær stefnur hafi verið mest áberandi, þ.e. pósitívísk sýn 

atferlisstefnu (e. behaviourism) og hugsmíðastefna (e. constructivism). 

Í grófum dráttum má segja að atferlisstefnan líti á þekkingu sem ræða afurð óháða 

túlkun og skynjun mannsins og leitast við að skilja hugarstarfsemi út frá atferli hans með 

natúralistískum rannsóknaraðferðum. Hugsmíðastefnan hefur ýmis sjónarhorn uppi en í 

grófum dráttum er sjónarhornið að þekking sé síkvikul og byggist upp sem skilningur 

hvers einstaklings í gegnum reynslu hans í samspili við reynsluheim annarra manna og 

umhverfið. Í raun má segja að þekking sé merkingarbær reynsla einstaklingsins (Cohen, 

Manion og Morrison, 2000; Hitchcock og Hughes, 1995).  

Á fyrri hluta síðustu aldar byrjaði að þróast félags- og menningarleg rannsóknaraðferð.. 

Vitsmuaþroski mannsins er skýrður út frá samhengi athafna hans og menningar- og 

sögulegra þátta. Um er að ræða þróunarsálfræðilega nálgun sem gerir ráð fyrir því að 

þekking sé afsprengi athafna mannsins, félags- og menningarlegs eðlis fyrst og fremst 
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og er jöfnum höndum fólgin í menningarafurðum í umhverfi manna jafnt sem í huga 

þeirra. Meðvitund mannsins, drifin áfram af félagslegum hvötum, túlkar umhverfið með 

aðstoð þeirra tákna, hluta eða hugmynda sem tiltæk eru sem gefa til kynna menningar- 

og sögulega merkingu sína og gildi. Því má segja, út frá þessu sjónarhorni, að þekkingin 

sé að hluta til fólgin í þeim menningar- og sögulegu hlutum, tækjum, tólum, 

hugmyndum og táknum sem menningin felur í sér og þeim skilningi sem maðurinn 

hefur af þeim fyrirbærum (Hedegaard, Chaiklin og Jensen, 1999). Í rannsóknarlegu tilliti 

er því ómögulegt annað en að skilja manninn í því umhverfislega samhengi sem hann 

athafnar sig í, það er, í menningar- og sögulegu samhengi athafna hans (Engeström, 

2001; Tulviste, 1999).  

3.2. Nám og kennsla 
Út frá mismunandi mannskilningi, meðal annars verufræðilegum og þekkingarfræði-

legum, reyna menn að skýra hvað nám er og skipuleggja síðan kennslu út frá þeim 

sjónarhóli. Hlutverk kennara er meðal annars að velja sjónarhorn, vinna með mann-

skilning sinn og þar með rök fyrir vali námsaðferða.  

3.2.1. Kennara- og nemendahlutverk út frá námskenningum 

Starf kennarans endurspeglar safn hugmynda hans um nám og kennslu sem hann byggir 

starf sitt á, meðal annars skilgreiningu hans á námshugtakinu og hvaða kennsluaðferðir 

hann telur henta best til að skilgreint nám geti farið fram. Út frá því sem hann telur að 

nemendur sínir læri best útfærir hann nám fyrir þá. Eitt af því sem hefur veruleg áhrif á 

hvers konar nám fer fram í bekkjardeild er sýn kennarans og tiltrú til námskenninga sem 

hann aðhyllist því út frá því leggur hann kennslufræðilegar áherslur. Allyson Macdonald 

og Þuríður Jóhannsdóttir (2003) skoðuðu einkenni fjögurra námskenninga meðal annars 

með tilliti til hlutverks kennara, þekkingarfræðilegrar sýnar og nemendahlutverksins. Í 

námskenningum atferlisstefnu og gagnavinnslu er talað um yfirfærslu þekkingar frá 

kennara til nemenda en samkvæmt hugsmíðasýn á nám þróast þekkingin með nemand-

anum sjálfum í samvinnu við kennara (sbr. tafla 1).
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Tafla 1. Samantekt á hvernig helstu námskenningar setja mark sitt á kennslu (frá 
Allyson Macdonald og Þuríði Jóhannsdóttur, 2003). 

Yfirfærslusýn Hugsmíðasýn 

Þekking er ákveðið safn upplýsinga sem skal 
yfirfæra frá texta eða kennara til nemanda. 

Þekking þróast við túlkun sem byggist upp á 
einhvers konar samræðu svo sem samræðu 
nemenda og kennara, nemenda sín á milli, en 
getur líka verið samræða nemanda og texta. 

Litið er á texta og kennara sem valdhafa og 
handhafa sannleika.  

Allir hafa einhverja þekkingu fram að færa en 
nauðsynlegt er að vísa til gagna og vanda 
röksemdafærslu. 

Kennarar stjórna námi með því að leggja til 
upplýsingar og samhæfa viðfangsefni og 
verkefni. 

Kennarar og nemendur bera sameiginlega 
ábyrgð á náminu. 

Kennarar útskýra, kanna skilning og leiðrétta 
svör nemenda. 

Kennarar eru í hlutverki stjórnenda í umræðum 
sem stuðla að skoðanaskiptum, framsetningu 
spurninga og útskýringa. 

Nemendur leggja á minnið eða endurtaka það 
sem hefur verið útskýrt eða dregið upp líkan af. 

Nemendur reyna að skilja nýjar upplýsingar 
með því að tengja þær forhugmyndum sínum 
og forþekkingu og taka þátt í umræðum. 

Í umræðum er lögð áhersla á æfingar og 
endursögn þar sem áhersla er lögð á rétt svör. 

Í umræðum er leitast við að komast að hugsun 
nemenda og að búa til þekkingarvef tengdrar 
þekkingar. 

Kennslan er byggð upp á endurtekningum og 
æfingum með áherslu á þekkingu. 

Kennarar hvetja til þess að þekking sé nýtt við 
raunverulegar aðstæður og yfirfærð í stærra 
samhengi – líka þekking sem nemendur afla í 
náminu. 

Nemendur vinna sjálfstætt Nemendur vinna saman sem félagsheild í 
náminu. 

Hugmyndir kennara um hvernig nemendur læra geta haft afgerandi áhrif á hlutverk 

nemenda og kennara, námsferlið allt og kennsluathafnir kennara, raunar flest það sem 

gerist í námi og kennslu. Sumir kennarar telja þannig að það að afla sér þekkingar snúist 

um beina yfirfærslu þekkingarinnar og að hlutverk þeirra snúist fyrst og fremst um að 

sjá um yfirfærsluna til nemandans sem er í hlutverki hlutlauss viðtakanda. Aðrir 

kennarar telja að nám eigi sér stað þegar nemandi skilur eitthvað nýtt, þegar fyrirbæri 

eða hugmynd verða nemandanum skiljanleg, nýtileg þekking og að slíkt gerist frekar séu 

nemendur látnir vinna saman að því að leysa fjölbreytt, raunveruleg viðfangsefni sem 

hafa þýðingu fyrir þá (Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir, 2003). 

Herrington o.fl. (2000) telja upp ýmislegt sem einkennir hefðbundna kennsluhætti sem 

gjarnan taka mið af sjónarhorni yfirfærslusýnar á nám, meðal annars er áhersla á ytri 

ramma námsins sem kennarinn sér alfarið um að byggja upp. Rödd kennarans hefur 

meira vægi en nemendanna og fræðslan eða þekkingarmiðlunin fer gjarnan fram fyrir 
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framan bekkinn. Námið er oftast greint í faggreinar og staðreyndaþekkingar er gjarnan 

aflað með bókstýrðu námi og því lítil áhersla á eigin reynslu nemenda. Námið er ein-

staklingsmiðað og styður gjarnan samkeppni og eigindlegt námsmat. 

3.2.2. Félagsleg hugsmíðahyggja 

Undanfarna áratugi hefur sjónarhorn hugsmíðanálgunar við nám vaxið fiskur um hrygg. 

Komið hafa fram margar kenningar um nám og þekkingu sem hafa þann sameiginlega 

mannskilning að nám mannsins sé ekki hægt að skilgreina öðruvísi en sem virkt 

hugarstarf hans sjálfs og að þekkingin liggi í þeirri merkingu sem hver og einn leggur í 

fyrirbæri (Kearsley, 2004a). Slíkar hugmyndir um vitsmunaþroska mannsins hafa meðal 

annars afgerandi áhrif á sjónarhorn á stöðu nemenda og kennara í námslegu samhengi 

þar sem einstaklingurinn byggir upp, með reynslu sinni, eigin þekkingu og skilning í 

samspili við aðra. Bruner (1995) talar um samhengi virkrar þáttöku, túlkunar, samskipta 

og menningar í bók sinni The Culture of Education. Þar segir Bruner að nemandinn sé 

virkur gerandi í túlkun veruleikans í félags- og menningarlegu samhengi. Tilgangur þess 

að við reynum að túlka veruleikann sé mun frekar tilraun til skilnings en eingöngu 

söfnun sundurlausra skýringa. Það er sá skilningur sem við leggjum í samhengi hugsana 

okkar um hlutveruleikann sem leiðir til þess að við getum haft áhrif á gang mála í 

umhverfinu og gefur okkur jafnframt þá fullnægju sem felst í því að skilja umhverfið, 

þannig að við getum sagt að við lærum. 

Þuríður Jóhannsdóttir (2001) gefur greinagóða lýsingu á gildi félagslegrar hugsmíða-

hyggju í náms- og kennslufræðilegu tilliti. Námsumhverfið þarf að hvetja til náms sem 

einkennist af virkri þátttöku nemandans í þróun eigin hugmynda í opnu frjálslegu 

andrúmslofti. Nemandinn ætti að hafa áhrif á val og útfærslu viðfangsefna sem eru 

raunveruleg og raunhæf og hann getur samsamað hugmyndir sínar við og þróað áfram. 

Áhersla þarf að vera á samhjálp og samvinnu. Megináherslan í starfi kennarans verður 

að styðja nemendur, bæði einstaklinginn og námshópinn, hvetja og leiðbeina við námið 

og opin samræða og skoðanaskipti er eðlilegur hluti af því að læra. Ábyrg afstaða til 

eigin verka og skoðana er lykillinn að því að byggja upp sjálfstæða hugsuði og náms-

menn gegnum lífið (sjá einnig Jonassen, 2005). 
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3.2.3. Aðstæðubundið nám  

Jean Lave setti fram hugmyndir um aðstæðubundið nám1 (Kearsley, 2004c). Eins og 

nafn kenningarinnar gefur til kynna gengur hún út á að skýra hvernig maðurinn lærir í 

samspili við þær aðstæður sem námið fer fram í. Eins og Wenger (1998) lýsir er horft til 

félagslegra gilda í samskiptum og hvernig sú vitneskja og tilfinning eða löngun til að 

tilheyra ávkeðinni menningarheild eða starfsheild2 hefur áhrif á hvernig við lærum. Það 

er meðal annars stöðug viðleitni hópmeðlima til að leita eftir sameiginlegum viðmiðum 

og sameiginlegri sýn á viðfangsefni og aðstæður3 sem byggir upp skilning4 í hópnum og 

tilfinningin fyrir því að tilheyra slíkri menningarheild hvetur meðlimi hópsins til að 

takast á við sameiginleg viðfangsefni. Menn geta tilheyrt mörgum slíkum menningar-

heildum, stórum og smáum (Wenger, 1998). Nýjir meðlimir hóps eiga framtíð sína í 

hópnum mjög undir handleiðslu þeirra sem til þekkja og reynsluna hafa og byggir 

þannig á hugmyndum Vygotskys um svæði mögulegs þroska5 og félagsmenningarlega 

nálgun við nám6 þar sem nám á sér stað sem afrakstur eða afleiðing athafna og sam-

skipta fólks innan ákveðinnar menningarlegrar félagsheildar (sjá t.d. Luria, 1974). Því 

meira og ítarlegar sem einstaklingur fæst við viðfangsefni sem heyra menningunni til, 

eftir viðurkenndum viðmiðum hennar, því dýpri skilning og meiri þekkingu öðlast hann 

á þeim viðfangsefnum og verkviti sem menningunni tilheyra og þeim möguleikum og 

takmörkum sem hún býr við (Kearsley, 2004b).  

Aðstæðubundið nám styðst, samkvæmt Kearsley (2004b), einnig við kenningu Gibson 

um affordance theory og Shoenfeld um þrautalausnir í stærðfræði7. Affordance theory

gerir ráð fyrir því að þróun einstaklings gerist fyrir tilstilli eðlislægrar hvatar til að 

skynja eða greina möguleika til hagnýtra athafna, út frá táknbundnu umhverfi og 

aðstæðum (Greeno, 1994). Hugmyndir Shoenfeld um lausnir þrauta ganga út á að skýra 

með hvaða hætti við leysum opin, lítt skilgreind viðfangsefni við raunverulegar 

aðstæður. Talað er um lausnaferli þar sem nemandinn beitir sjálfstæðum athugunum út 

frá eigin hugmyndum um viðfangsefnið (Kearsley, 2004c; sjá einnig Jonassen, 2005) 

                                                
1 Situated cognition
2 Communities of practice
3 Mutual engagement
4 Shared repertoire
5 Zone of proximal development 
6 Sociocultural theory
7 Mathematical problem solving
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Skóli og bekkjardeild geta verið slíkar menningarheildir sem lúta sínum eigin menn-

ingarlegu viðmiðum, sbr. skólamenning og bekkjarandi. Þuríður Jóhannsdóttir (2001) 

segir, og vitnar eftir Brown, Collins og Duguid (1989), að færa megi rök fyrir því að út 

frá hugmyndum um aðstæðubundið námi mætti álykta að sá þekkingarfræðilegi grunnur 

sem hefðbundið skólastarf byggir á þurfi endurskoðunar við ef það nám sem fram fer er 

í litlu samhengi við raunveruleikann utan skólastofunnar. 

Samkvæmt hugmyndum um aðstæðubundið nám beita menn tækjum og tólum og þróa 

með því hugmyndir sínar og skilning, ekki bara á tækjunum sjálfum, heldur einnig því 

félagslega og menningarlega samhengi sem þau eru notuð í. Í skólastarfi er, sakmvæmt 

þessum hugmyndum, afar mikilvægt að bjóða nemendum upp á að fjalla um og leysa 

raunveruleg vandamál með viðeigandi vinnulagi með þeim verkfærum sem stuðla að því 

að þau menningarlegu gildi sem tilheyra og liggja utan skólans verði nemendum augljós. 

Þannig eru megináherslur á að nám fari fram í fjölbreytilegu samhengi við reynsluheim 

nemenda með áherslu á samvinnu (Þuríður Jóhannsdóttir, 2001; Jonassen, 2005).  

Bruner (1995) bendir á hve nauðsynlegt það er að við skiljum skólann sem sjálfstætt 

menningarsamfélag. Þar er líf og fjör, raunverulegt líf en ekki bara undirbúningur fyrir 

væntanlegt líf fullorðinsáranna. Sú menning sem skapast í bekknum, og skólanum í 

heild, er sú verkfærakista viðmiða og aðferða sem nemendur og kennarar nýta til að 

skilja umhverfi sitt, líka heiminn utan skólans. Því er það nauðsynlegt ,samkvæmt 

Bruner, að nemendur glími í sameiningu við verðug, alvöru viðfangsefni.  

3.3. Rannsóknir á tengslum náms og tölvutækni 
Til að varpa ljósi á hvernig kennararnir læra að nýta tölvutækni er heppilegt að draga 

fram viðeigandi rannsóknir og sjónarhorn. 

3.3.1. Að skipta um sjónarhorn 

Fjölmargir hafa undanfarin ár fengist við að skoða og skýra með hvaða hætti ný tækni, 

tölvutæknin, kemur að skólastarfi almennt. Fræðimenn hafa deilt um hvort fjöldinn allur 

af rannsóknum á tölvutækni í tengslum við skólastarf og kennslu þjóni þeim grundvallar 

tilgangi menntunarrannsókna að bæta nám. Fjölmargar rannsóknir eru fyrst og fremst 

gerðar til að þjóna hagsmunum framleiðenda tölvu- og hugbúnaðarlausna og skilgreina 

þarfir notenda óháð félags- og sálfræðilegum gildum menntunar (Reeves, 1995; 

Salomon, 2000). 
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Meirihluti þeirra rannsókna sem tengdust upplýsinga- og samkiptatækni í námslegu 

samhengi á árabilinu 1988 til 1994 (Reeves 1995) gengu út frá natúralískri þekkingar-

fræðilegri sýn þar sem menntun er hluti af hlutbundnum veruleika sem stjórnast af 

natúralískum lögmálum svipað og eðlis- og efnafræðirannsóknir. Þetta natúralíska 

sjónarmið segir Reeves valda því að spurt er rangra eða óviðeigandi spurninga á fors-

endum tækninnar en ekki menntunar sem menningar- og félagslegs fyrirbæris. Þannig er 

gjarnan spurt hvernig ákveðin tækni virkar eða hefur áhrif án þess að sá skilningur sé 

settur í samhengi við félagslegan þátt menntunar með það að markmiði að bæta menntun 

(Reeves, 1995). 

Tæknihyggjan hefur teygt sig inn á svið menntunar og drottnað þar síðustu árin og 

mótað viðhorf til menntunar og náms að mati Salomon (2000). Hann segir þá tækni sem 

flætt hefur yfir síðustu árin hafa afgerandi áhrif á að móta viðmið til sjálfrar 

menntunarinnar sem þó ætti að vera það sem skilgreina ætti þarfir til tæknivæðingar 

þeirrar sömu menntunar. Hann segir mikla þörf á að taka til hendinni við að skilgreina 

betur hlutverk tækni innan kennslufræða þannig að tæknin segi eingöngu til um hvað sé 

mögulegt en menntunarfræðin hvað sé viturlegt að gera. Samspil þessara tveggja greina 

hefur oft á tíðum verið þannig að þegar talað er um að bæta þurfi menntun er svar 

tækninnar gjarnan töfralausnir í formi tækninýjunga sem leysa eiga vandann. Fyrst kom 

námsútvarp, síðan kvikmyndin, þá kennsluvélin sem útfærð var í kennslusjónvarp. Síðan 

birtist tölvan, ný tækni sem jafnvel átti að taka útvarpskennslunni fram. Um leið og 

fyrsta eintakið rann út af flæðilínunni krafðist hún fullrar athygli. Þetta tæki átti að geta 

leyst flestan vanda (Salomon, 2000). Wijekumar (2001) segir svipaða sögu eftir að hafa 

setið nokkar ráðstefnur um tölvunotkun í námi þar sem umræður voru nánast 

einangraðar við tæknilausnir en umræður um hvernig tæknin getur aukið gæði náms 

voru hverfandi. Þó var nám megin viðfangsefni allra ráðstefnanna. Wijekumar segir 

gapið milli hugbúnaðarframleiðenda og menntunarrannsókna aldrei hafa verið meira. 

Talað er um fjórar meginstefnur eða sjónarhorn á tölvtækni í námi og kennslu meðal 

annars út frá undirliggjandi þekkingarfræðilegri sýn, námskenningum og kennslu-

fræðilegu sjónarhorni (Koschmann,1995). Þessar fjórar stefnur eru tölvustudd kennsla8, 

hugbúnaður byggður á gervigreind9, Lógó í latínu stað10 og tölvustutt samvinnunám11. 

                                                
8 Computer-Assisted Instruction - CAI 
9 Intelligent Tutoring Systems - ITSs 
10 Logo as Latin
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Tölvustutt samvinnunám virðist taka tillit til þeirra félagslegu- og menningarlegu þátta 

sem Reeves (1995) og Salomon (2000) og fleiri eru að kalla eftir en er ekki almennt 

viðurkennd sem eiginleg námskenning. Um er að ræða heildstæðan félags- og 

menningarlegan ramma um nám þar sem tölvutæknin leikur ákveðið hlutverk 

(Koschmann, 1999). Tölvustutt samvinnunám er sprottið út frá hugmyndum um tölvu-

studda samvinnu12 og hugmyndum um samvinnunám13. Hugmyndin byggir á 

sjónarhorni félagslegrar hugsmíðanálgunar við nám. Aðrar undirstöðuhugmyndir eru 

þrautalausnir14, aðstæðubundið nám og dreifð vitsmunahyggja15 (Hsiao, 1996; 

Wilhelmsen, Åsmul og Meistad, 1998; Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). 

3.3.2. Að læra um, af eða með tölvum 

Fram hafa komið ýmsar kenningar um hvernig tölvutæknin ætti að koma að námi og 

kennslu. Greining Koschmann (1995) gengur meðal annars út frá hlutverki tölva í 

námslegu samhengi, það er að læra um tölvur, af tölvum og með tölvum. Einnig fer eftir 

viðhorfum manna til náms og menntunar, og hugmynda um hlutverk tækninnar hvaða 

sjónarhorn þeir aðhyllast (sjá einnig Jonassen, 1994). Að læra um tölvur snýst um að 

kynnast tækinu, forritunum og virkni þeirra sem getur útlagst sem tæknilæsi. Að læra af

tölvum skírskotar til einhliða miðlunar fræðslu af tölvuskjá til dæmis í formi þjálfunar-

forrita eða texta á heimasíðum. Hið síðastnefnda, að læra með tölvum, á við gagnvirkt 

námsferli þar sem tölvan þjónar sem verkfæri vitsmuna nemandans. Hann byggir upp 

merkingarbæra reynslu með tölvuna að vopni. Dæmi um slíkt er forritun í Logo, ýmis 

þrautaforrit, leikir og veftól sem nýtast til skipulagningar námsumhverfis þar sem 

nemandinn hefur mikið um það að segja hvernig tæknin er notuð. 

Salomon (2000) telur að tölvutæknin hafi hingað til haft lítil áhrif á menntun í heiminum 

önnur en þau að einstakir verkþættir vinnist hraðar. Áhersla og oftrú upplýsingasam-

félagsins á tölvulæsi hefur leitt til þess að nemendur eru í stórum stíl látnir læra af 

tölvum, um tölvur og á tölvur í stað þess að læra með tölvum, þ.e. að nýta þær til sjálf-

stæðra hugsmíða, samskipta og sem sjálfsögð hjálpartæki í virku skapandi námi sem 

hefur merkingarbæra þýðingu fyrir yfirfærslu menningarlegra gilda (Salomon, 2000). 

Með því að beina sjónum að kjarna málsins, þ.e. menntun og tilgangi hennar, námi, 

þekkingu og þroska og hlutverki skóla í því samhengi, getur menntun tekið framförum. 
                                                                                                                                               
11 Computer Supported Collaborative Learning - CSCL 
12 Computer Supported Collaborative Work
13 Collaborative learning
14 Problem based learning
15 Distributed cognition
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Til þess höfum við meðal annars fjöldann allan af kenningum varðandi nám, þekkingu 

og fleiri þætti tengda skólaþróun og tölvutækni sem illa hafa ratað inn í orðræðu 

menntarannsókna (Alexander, 2000). 

3.3.3. Kennarar læra að tileinka sér tölvutækni 

Ýmsir hafa gert athuganir til að skýra hvernig kennarar læra að tileinka sér tölvu-

tæknina. Þær rannsóknir sem ég tel viðeigandi að greina frá hér eru af tvennum toga, 

annars vegar rannsóknir á kennurum sem eru á starfsvettvangi sínum, við beina kennslu 

og önnur störf og hins vegar á kennurum sem eru það ekki, heldur eru við tilbúnar, 

sérstakar aðstæður, s.s. á tölvunámskeiðum utan vinnustaðar eða í sérstökum tölvu-

væddum kennslustofum.  

Flestar þeirra rannsókna sem ég rakst á við undirbúning rannsóknarinnar, um kennara 

sem eru að læra að nýta sér tölvutækni, eiga það sameiginlegt að gerð er tilraun til að 

varpa ljósi á það ferli sem kennarinn fer í gegnum í glímunni við tæknina. Til dæmis 

greinir Russell (1996) frá sex stigum sem kennarar á símenntunarnámskeiði fóru í 

gegnum við að tileinka sér tölvupóst til samskipta við nemendur. Á fyrsta stigi er 

vitneskja um tæknimöguleikana engin en sú vitneskja tilheyrir stigi tvö og farið í að læra 

á tæknina, hvernig á að gera. Á stigi þrjú eykst skilningur á ferlinu og virkni 

hugbúnaðarins og á stigi fjögur hefur nemandinn náð öryggi í ferlinu. Fimmta stigið 

inniheldur skilning á notagildi tækninnar til annarra verka. Síðasta stigið inniheldur 

frumlega notkun tækninnar í nýju samhengi. 

Í rannsóknarverkefninu Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT) var rannsakað það ferli 

sem kennarar og nemendur fóru í gegnum í tengslum við verkefnið (Dwyer, Ringstaff 

og Sandholtz, 1990a, 1990b). Í rannsókninni, sem var eigindleg og tók fimm ár, er reynt 

að varpa ljósi á reynslu kennara af þátttöku í fjölþættu námstilboði verkefnisins sem tók 

bæði til kennara og nemenda þeirra. Reynt var að greina hvernig viðhorf kennara 

breyttust við þátttöku í símenntun byggðri á hugsmíðanálgun við nám og kennslu sem 

hafði það að meginmarkmiði að breyta kennsluháttum með því að innleiða nýtingu 

tölva. Gladhart (2001) dregur saman niðurstöður rannsóknarinnar í töflu (sjá töflu 2). 

Þróuninni er lýst í fimm þrepum og tekur til viðhorfa kennara til tækninnar og starfsins, 

kennsluhátta og tölvunotkunar. Þessari þróun mætti lýsa sem svo að kennsluhættir þeirra 

þróist, með aðstoð tölvutækninnar, frá því að vera hefðbundnir þar sem nemendur eru til 

dæmis sendir í tölvustofu til færniþjálfunar, yfir í að vera sveigjanlegir og 

nemendamiðaðir þar sem nemendur hafa meðal annars mikið að segja um eigið nám.  
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Tafla 2. Stig aðlögunar í notkun tölvutækni (frá Gladhart, 2001) 

Stig aðlögunar Kennarar Nemendur Tækni 

Kynning Kennarar hafa litla eða enga 
reynslu af tækninni og sýna lítinn 
áhuga á að breyta 
kennsluháttum sínum. 

Þeir tjá sig lítið um reynslu sína 
af tölvunotkun. 

Bekkurinn er sendur í 
tölvustofu til tölvukennslu. 

Nemendur sitja við tölvur og 
taka við skipunum frá kennara 
allir í einu. 

Tæknin er mest notuð í 
textavinnu. Gjarnan er 
skipt yfir í hvítar skólatöflur 
og myndvarpar gjarnan 
notaðir. Vídeómyndir eru 
stundum notaðar til að 
styðja við fyrirlestraformið.

Tæknin verður 
stuðningur við 

fyrri 
hugmyndir 

Á þessu stigi breytist áhersla 
kennarans frá því að snúast um 
hvernig tæknin virkar yfir í áhuga 
hans á hvernig hægt er að nýta 
tæknina til að styrkja kennsluna 
hvað varðar textavinnu ýmis 
konar. 
Hér byrjar kennarinn að hafa 
meiri áhuga á að hafa samskipti 
við aðra um hvernig tæknin 
virkar.

Nemendur fara að nýta 
tölvurnar í verkefnavinnu 
almennt í stað annarra ritfæra 
og nýta þjálfunarforrit ýmis 
konar. Gagnagrunnar og 
töflureiknar stundum 
notaðaðir til að afla 
upplýsinga og vinna úr þeim. 

Tölvum er komið fyrir í 
skólastofum eða 
nemendum komið 
reglulega í tölvustofu. 
Tölvunotkun er gjarnan 
gagnagrunnar og 
töflureiknar, vefskoðaðrar, 
ritvinnsla og 
glærugerðarforrit.

Hagnýtt 
verkfæri í nýju 

samhengi 

Kennarar skiptast meira á 
skoðunum við samkennara um 
kennslufræðilegar útlistanir en 
tæknileg vandamál. Þau 
samskipti ýta gjarnan undir 
næsta skref, það er að sjá fleiri 
notkunarmöguleika í námi 
nemenda. Á þessu stigi byrjar 
kennarinn að gera sjálfstæðar 
kennlsufræðilegar tilraunir með 
tæknina.  

Færni nemenda í að beita 
tækninni við verkefnavinnu 
hefur aukist töluvert. 
Kennarinn býður nemendum 
gjarnan upp á notkun sem 
krefst þess að þeir noti 
tæknina á skapandi hátt. 
Gæði verkefnavinnu hefur 
aukist. Verkefni eru gjarnan í 
anda þrautalausna, opin 
viðfangsefni þar sem 
nemandinn er hluti af 
ákvarðanatökunni varðandi 
framvindu námsins.

Tölvur koma mun meira 
að náminu sem hagnýtt 
fjölnota verkfæri.  
Hugbúnaður sem styðst 
við hugmyndir um 
þrautalausnir kemur til 
sögunnar og margmiðlun 
ýmis konar ásamt 
myndvinnslu. Kennsluforrit 
með þrautalausnasniði. 

Útvíkkuð 
hagnýting 

Samkennd eykst meðal kennara 
og sameiginleg sýn byrjar að 
verða til. Samkennsla og 
þverfagleg vinna verður möguleg 
(þemanám). Kennarar byrja 
gjarnan að setja spurningarmerki 
við áður viðteknar vinnuaðferðir 
og velta fyrir sér breytingum sem 
þeir sjá á námsstíl nemenda.  

Nemendur vinna gjarnan 
saman að því að leggja á 
raðin um viðfangsefni og 
lausn þeirra. Viðfangsefni eru 
ýmist einstaklings- eða 
hópverkefni sem krefjast mun 
fjölbreyttari vinnubragða en 
áður og eru nemendamiðaðri. 

Stafrænar myndavélar, 
borð- og fistölvur nýttar til 
kynninga með ýmsum 
myndvinnslu- og 
kynningarforritum. Aukin 
netnotkun við 
skráarflutninga og 
samvinnu.

Yfirveguð 
skapandi 
notkun 

Kennarar eru tilbúnir til að gera 
grundvallar breytingar á 
kennsluháttum sínum. Þeir eru 
frekar tilbúnir til að líta á kennslu 
sem virkt, skapandi félagslegt 
gagnvirkt ferli. Þekking er 
gjarnan litin augum hugsmíða-
nálgunar við nám þar sem 
nemendur byggja upp eigin 
skilning á fyrirbærum. 

Nemendur hafa mikið um 
eigið nám að segja, þeir eru 
virkir þátttakendur í 
uppbyggingu eigin þekkingar.

Öll tiltæk tæki og tækni 
eru orðin sjálfsögð 
hjálpartæki þegar á þarf 
að halda og eru ekki 
einskorðuð við 
kennslustofur.

Af heimasíðu Models, Mentors, and Mobility (Project M3), 
http://education.wichita.edu/m3/models/teachered/integrationgrid.htm sem vísar í rannsókn 
Dwyer, Ringstaff & Sandholtz frá 1990. Þýð. Þór Jóhannsson.
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Í fyrstu eru kennararnir áhugalitlir og passívir í garð tölvutækninnar á meðan þeir eru að 

kynnast tækninni og kennsluhættir breytast ekkert. Þegar þeir síðan fara af stað kemur 

tölvutæknin inn og styður við þá kennsluhætti sem eru viðteknir. Með auknum skilningi 

á virkni og möguleikum tölva almennt sem ákjóanlegra verkfæra fara kennararnir nú að 

nýta tölvur í ýmsu námslegu samhengi með nemendum og gera sjálfstæðar athuganir. 

Jafnframt aukast samskipti við samkennara um þróunina. Með styrkari sameiginlegri 

sýn í kennarahópnum á nýtingu tækninnar opnast möguleikar til að endurmeta áður 

viðteknin sjónarmið um nám og kennslu, m.a. námsstíl nemenda. Að lokum verður 

breytt sjónarhorn á gildi tölva í námi til þess að kennararnir eru tilbúnir til að 

endurskoða kennsluhættina í grundvallaratriðum (sjá töflu 2). 

Toledo (2005) segir frá niðurstöðum úr rannsókn sinni á aðlögunarferli þriggja 

kennaramenntastofnana við að nýta tölvutækni í námi og sýnir ákveðna samsvörun við 

líkan Gladhart (2001), þó svo umfjöllun Toledo (2005) snúi meira að hugmyndum um 

getu námsbrauta innan kennaramenntunar til að innleiða upplýsingatækni í námið. 

Niðurstöður gáfu tilefni til að skilgreina fimm stig í þróuninni, byrjun (e. pre-

integration), skilningur (e. transition), þróun (e. development), yfirfærsla (e. expansion) 

og kerfisbundin yfirfærsla (e. system-wide integration). 

3.4. Samantekt 
Hér hef ég dregið fram nokkur sjónarhorn á þekkingu og námskenningar sem varðar 

starf kennarans og sem nokkrir fræðimenn hafa fjallað um. Um eru að ræða hugmyndir 

um nám og kennslu út frá sjónarhorni yfirfærslusýnar á nám og hugsmíðinálgunar og 

sérstaka umfjöllun um aðstæðubundið nám. Einnig eru greining Koschmann (1995) á 

því með hvaða hætti tölvur koma að námi út frá ákveðnum sjónarhornum. Að lokum er 

tæpt á tveimur rannsóknum sem greina frá glímu kennara við að tileinka sér tölvutækni í 

starfi þar sem gerð er tilraun til að greina námsferlið.  

Af samantektinni má ráða að mikil gerjun sé í gangi á fræðasviðinu og menn alls ekki á 

einu máli um ýmis grundvallaratriði. Augljóst er meðal annars að mikil þörf er á að huga 

að nýjum sjónarhornum á þátt tölvutækninnar í menntun almennt og skoða málið í betri 

takti við þær fjölmörgu rannsóknir sem gefa vísbendingar um að maðurinn læri á annan 

hátt en áður var talið. Spyrja þarf rannsóknarspurninga sem taka mið af þeim 

mannskilningi sem meðal annars birtist í hugmyndum um að félags- og menningarlegt 

samhengi hafi mikið að segja varðandi nám líkt og Salomon (2000), Kuutti (1995) og 
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fleiri leggja til. Sú rannsóknarspurning sem hér er lagt upp með gerir tilraun til slíks og 

því hef ég reynt að tefla fram vísbendingum um hvernig kennara læra að nýta tölvur í 

starfi. Mun ég í framhaldi af þessu lýsa þeim aðferðum sem beitt er í rannsókninni. 



31

4. Rannsóknaraðferð

Hvernig fara kennarar að því að tileinka sér tölvutækni í starfi? Þessari rannsókn er 

ætlað að varpa nokkru ljósi á það með því að leita til nokkurra kennara sem hafa, að 

eigin áliti og ýmissa annarra sem til þekkja, tekist að nokkru marki að virkja tölvu-

tæknina í námi nemenda og til annarra starfa. Með þessa yfirskrift beindist athygli mín 

sérstaklega að því að fá upplýsingar um hvernig kennararnir lærðu annars vegar að 

tileinka sér tölvur til eigin þarfa, til dæmis við undirbúning kennslu, og hins vegar 

hvernig það var að taka tölvutæknina inn í nám nemenda. Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni var ákveðið að eiga viðtöl við ákveðinn hóp kennara og fá 

aðgang að reynslu þeirra og gera tilraun til að kortleggja reynsluna út frá þeim viðtölum. 

Um var að ræða fjögur einstaklingsviðtöl og eitt rýnihópsviðtal. Lögð var áhersla á að 

safna lýsandi gögnum í tengslum við þessi viðtöl. 

Af reynslu minni sem kennari, kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimenntum og sem 

leiðbeinandi á mörgum símenntunarnámskeiðum fyrir starfandi grunnskólakennara taldi 

ég vænlegast að taka einstaklingsviðtöl þar sem ég taldi að kennarar hafi ólíka reynslu af 

glímunni við tölvutæknina og augljóslega engin ein leið fær við að læra á tölvur heldur 

ótal. Út frá reynslu minni af vinnu með fjölmörgum kennurum vissi ég að þessu 

viðfangsefni kennara er mjög erfitt að lýsa sem einu ákveðnu línulegu námsferli, heldur 

taldi ég að hér væri um ólík ferli að ræða. Ég hef lengi haft það á tilfinningunni að 

ýmislegt í ytri aðstæðum kennara geti haft afgerandi áhrif á hvort, hvað, og hvernig þeir 

læra að nýta sér tölvutækni í starfi. Reynsla mín sagði mér einnig að sjónarhorn kennara 

á nám, þ.e. hvernig þeir hugsa sér að börn læri best og hvernig þeir sjá hlutverk sitt í því 

samhengi, hafi einnig afgerandi áhrif á með hvaða hætti þeir læra að nýta sér tölvutækni 

í námi nemenda. Því taldi ég gagnlegt að draga fram sýn fleiri og ákvað að athuga með 

viðtölum hvernig reynsla annarra kennara er samsett, hvaða þekkingar og færni er aflað, 

við hvaða aðstæður og af hverju. 

4.1. Rannsóknarspurning 
Að setja fram eina spurningu um flókin fyrirbæri getur reynst þrautin þyngri. Hér reyndi 

ég út frá eigin reynslu af starfi með kennurum að varpa ljósi á reynslu þeirra og velta 

fyrir mér af hverju þeir fara svo ólíkar leiðir. Hver getur verið skýringin á því að 

ákveðinn hópur kennara hugsar sig og aðstæður sínar gjörólíkt öðrum hluta hópsins? 

Mig langaði að skilja betur hvernig kennararnir hugsuðu um tölvutæknina, starf sitt og 

nám nemenda og hvernig þeir fóru að því að tileinka sér tölvutæknina í starfi. Ég valdi 
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að leita eftir reynslu þeirra sem þegar hafa tekið stór skref í áttina að því að nýta tölvur 

sem sjálfsögð hjálpartæki í námi og reyna að setja reynslu þeirra skipulega fram. 

Spurningin fannst mér verða að snúa beint að kennurunum sjálfum, þeirra skilningi, 

þeirra nálgunarleiðum að tækninni en ekki öfugt, þ.e. hvaða áhrif tæknin hafði á þá. Að 

lokum sat ég uppi með safn spurninga og valdi þá sem ég hafði besta tilfinningu fyrir:  

Hvernig hafa kennarar sem nýta upplýsingatækni í starfi lært 

að nýta sér tæknina og hvaða viðmið réðu för? 

Eins og hefur komið fram er ein helsta gagnrýni fræðimanna á rannsóknir á tengslum 

tölvutækninnar og menntunar sú að spurt er út frá forsendum tækninnar, oftast hvaða 

áhrif tækni sem tekin er í notkun hefur á nám eða störf kennara. Með því að spyrja 

hvernig kennarar hafa lært, reyndi ég að einbeita mér að sama vettvangi en á forsendum 

náms og kennslu út frá sjónarhóli hlutaðeigandi aðila. Með því taldi ég mig vera að 

reyna að einbeita mér að því að draga fram einhvers konar ferli eða söguþráð um 

námsferli eins og kennarar sjálfir upplifa að hafa farið í gegnum. Með þessu móti taldi 

ég mig auðvelda fyrir mér og viðmælendum aðkomu að reynslu þeirra með því að beina 

athyglinni að aðferðum sem hægt er að lýsa hlutlægt. Hins vegar gerði ég mér grein fyrir 

því að til að gefa einhverja heildstæða mynd af því hvernig þeir lærðu, þurfti að 

einhverju marki að koma inn á hvað þeir lærðu, af hverju þeir lærðu það, við hvaða 

aðstæður og hverju sú reynsla tengdist. Þess vegna þótti mér nauðsynlegt að setja inn í 

spurninguna hvaða viðmið réðu för. Rannsóknarspurningin inniheldur tvö hugtök sem 

gætu skilist á fleiri vegu en einn, þ.e. hugtökin tækni og viðmið. Sjálfur skil ég hugtakið 

tækni þannig að það nái bæði yfir tækið sjálft og aðferðir við að beita því. Með hug-

takinu viðmið er átt við þætti, þ.e. hvaða þættir voru það sem gerðu það að verkum að 

svo fór sem fór.  

4.2. Nálgun 
Gagnasöfnun og gagnagreining var unnin í anda grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory). Grunduð kenning er aðleidd rannsóknaraðferð við gagnaöflun og úrvinnslu 

eigindlegra rannsóknargagna þar sem rannsakandinn vinnur með kerfisbundnum hætti 

að því að byggja upp kenningar út frá rannsóknargögnunum (Silverman, 2000). Rann-

sakandinn kemur sér upp ýmis konar skriflegum gögnum til dæmis með viðtölum, 

vettvangsathugunum, eigin vangaveltum og dagbókarskrifum. Strax er byrjað á að skrá 

niður hugmyndir út frá gögnunum, þau eru kóðuð, mynstur og kenningar verða til og 

þáttur reynslu rannsakanda sjálfs er tekinn með í reikninginn. Með fjölbreytilegum 
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pörunum út frá kóðun og hugmyndum sem til verða við að rýna í gögnin rísa hugmyndir 

um þau viðfangsefni sem eru til skoðunar. Í framhaldi af því eru hugmyndir skoðaðar í 

ljósi fyrirliggjandi fræða og kenninga og ályktanir dregnar út frá því og/eða nýjar 

hugmyndir smíðaðar (Hitchcock og Hughes, 1995; McMillan, 2000). 

4.3. Einstaklingsviðtöl og val þátttakenda 
Í eigindlegri aðferðafræði er gjarnan stuðst við einstaklingsviðtöl þegar rannsakandi 

sækist eftir reynslu fólks, skoðunum eða viðhorfi til ákveðinna mála eða atburða. 

Gagnaöflun í þessari rannsókn var aðallega byggð á einstaklingsviðtölum við fjóra 

starfandi kennara sem að eigin mati hefur tekist að virkja upplýsingatæknina í starfi sínu 

og með nemendum í anda aðalnámskrár grunnskóla frá 1999. Viðtölin voru hálfopin (e. 

semi-structured) og miðuðu að því að ná fram reynslu kennaranna af því að glíma við að 

tileinka sér tölvutæknina í starfi og því samhengi sem það gerðist í. Ég studdist við 

hugmyndir um lífsöguleg viðtöl (e. life history interview) sem hafa það að leiðarljósi að 

reynsla viðmælandans komi sem skýrast fram (Hitchcock og Hughes, 1995). Tilgangur 

slíkra viðtala var að skýra sjónarhorn viðmælandans, hvernig hann hugsar og túlkar 

athafnir sínar við ákveðnar aðstæður. Í viðtölunum rifjuðu viðmælendur upp reynslu 

sína, einstök tilvik og aðstæður þeim tengdum með það að markmiði að ná fram í hvaða 

samhengi þeir læra að nýta tölvutæknina, sér og nemendum sínum til gagns. Í slíkum 

viðtölum er mikilvægt að viðmælendur ráði ferðinni þannig að í frásögninni sé leitast 

við að eltast við það samhengi sem í athöfnunum felst (McMillan, 2000).  

Val viðmælenda í rannsókn sem þessa getur verið flókið ferli. Taka þarf tillit til eðli og 
innihalds rannsóknarspurningarinnar og velja viðmælendur sem líklegastir eru til að 
varpa ljósi á málefnið. Þó að rannsóknarspurningin gefi ákveðna vísbendingu um hvers 
konar reynslu viðmælendur þurfa að búa yfir voru ýmis atriði sem þurfti að skilgreina 
nánar áður en leit að viðmælendum gæti hafist. 

Ég setti mér það viðmið eitt að viðkomandi notuðu tölvur frekar oft með nemendum 

sínum. Að tölvur væru að einhverju leyti orðnar hversdagslegt hjálpartæki við undir-

búning starfsins og í námi nemenda. Ég vildi með þessu hafa tækifæri til að hleypa fjöl-

breyttari reynslu að sem annars, með þrengri skilgreiningu minni á þátttakendum, gerði 

hópinn einsleitari. Ég hafði þó á bak við eyrað að ég vildi helst geta kannast við eitthvað 

í lýsingu af starfi þeirra, sem þeir sjálfir eða þeir sem á þá bentu segðu frá, sem gæfi til 

kynna að þar væri verið að vinna að markmiðum upplýsingamenntar eins og henni er 

lýst í aðalnámskrá. Það kom til vegna þess að ég þóttist hafa tekið eftir því á nám-
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skeiðum með kennurum að þeir kennarar sem þekktu til þess námsferlis sem í upp-

lýsingamennt felst höfðu oft á tíðum skýrari mynd en aðrir þátttakendur af viðfangsefni 

námskeiðsins sem fólst meðal annars í að koma auga á hvar og hvernig tölvur geta 

komið að nemendaverkefnum sem um var rætt og hvaða þýðingu það hefur fyrir gæði 

námsins. 

Við valið ræddi ég við og fékk vísbendingar frá nokkrum einstaklingum sem ég vissi að 

hefðu reynslu af þessu sviði og þekkja víða til í skólum. Þannig safnaði ég um það bil 13 

kennurum í lista og þrengdi svo þann hóp niður í fjóra sem ég áleit að væri gagnlegt að 

ræða við. Þau viðmið sem ég studdist aðallega við, við að þrengja hópinn enn frekar, var 

að fá nokkra breidd í hópinn hvað varðar ytri aðstæður ýmis konar, s.s. stærð skóla og á 

hvaða aldursstigi kennararnir kenndu. Þannig vildi það til að Sif, Lovísa, Kolbrún og 

Kristjana, eins og ég kýs að kalla viðmælendur mína, urðu hluti af þessari rannsókn 

minni. Eðli málsins samkvæmt er réttum nöfnum viðmælenda haldið leyndum. 

4.4. Rýnihópsviðtal og val þátttakenda 
Rýnihópar verða stöðugt algengari í menntarannsóknum. Hlutverk rýnihóps í rannsókn 

er meðal annars að draga fram og skerpa á sjónarhornum og auka skilning rannsak-

andans á því málefni sem um ræðir (McMillan, 2000). Vanda þarf val þátttakenda í 

rýnihóp út frá því hlutverki sem honum er ætlað. Sérstaklega þarf að huga að bakgrunni 

og reynslu þátttakenda með tilliti til rannsóknarefnis. Rannsakandinn velur ákveðna 

einstaklinga, fjóra til tólf, sem ræða og skiptast á skoðunum um fyrirfram ákveðið 

málefni. Ólíkt einstaklingsviðtölum heldur stjórnandinn sér sem mest til hlés og 

gagnaöflunin felst í gagnvirkum samskiptum í hópnum (Cohen, Manion og Morrison, 

2000). Rýnihópur getur einnig stutt við rannsakanda þegar að greiningu einstaklings-

viðtala kemur, lagt til hugtök, þemu eða kenningar. Með rýnihóp er einnig hægt að auka 

réttmæti gagna með þeirri margprófun sem í því felst að hópurinn fjallar um sérvalin 

atriði úr einstaklingsviðtölum. 

Ég valdi að hafa aðeins þrjá kennara í rýnihópnum. Ég hugsaði hlutverk rýnihópsins 

fyrst og fremst sem nokkurs konar sérfræðingateymi með víðtæka reynslu af skólastarfi 

og sem nýta upplýsingatækni í námi nemenda sinna. Ég valdi þannig fólk sem ég 

kannaðist vel eða sæmilega við, hafði unnið með og rætt þessi málefni við í einhverjum 

mæli þannig að ég vissi um ýmis viðmið þeirra til náms, kennslu og þátt upplýsinga-

tækni í námi. Með því að þessir einstaklingar fjölluðu um valda þætti úr reynslusögum 

úr einstaklingsviðtölunum var ætlun mín að fá gagnrýni á mína túlkun á þeim og auka 
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líkur á að ég túlkaði upplýsingar af meiri yfirvegun og nær raunveruleikanum en ella. 

Með því að hafa fáa einstaklinga í rýnihópnum taldi ég einnig að meiri líkur væru til 

þess að málefni yrðu rædd ítarlegar en ef hópurinn samanstæði af fleirum. 

4.5. Siðferðileg atriði 
Viðmælendur voru allir afar jákvæðir fyrir því að taka þátt í rannsókninni. Ég gerði 

þeim grein fyrir því að fyllsta trúnaðar yrði gætt, meðal annars nafnleyndar og 

undirrituðu þeir trúnaðarbréf (upplýst samþykki). Þeim var einnig gerð grein fyrir því að 

öllum gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. Samkvæmt grein 6 í dreifibréfi 

Persónuverndar ríkisins, sem liggur á vef stofnunarinnar, ber að tilkynna stofnuninni um 

tilvist rannsóknarinnar og var það gert. 

4.6. Framkvæmd rannsóknarinnar og gagnaöflun 
Gagnaöflun hófst strax í upphafi við val þátttakenda. Ég aflaði mér upplýsinga um þá 

skóla sem þeir störfuðu í, bæði á heimasíðum þeirra og með fyrirspurnum til fólks sem 

þekkti til. Eftir að hafa fengið jáyrði frá þátttakendum og útskýrt um hvað væri að ræða 

mælti ég mér mót við þá. Ég gætti sérstaklega vel að því að eiga góðan tíma með þeim 

viðmælendum sem ég þekkti lítið til að auka líkur á afslöppuðu andrúmslofti. Þannig 

dvaldi ég til dæmis heilan dag á heimili viðmælandans sem bjó lengst í burtu og tók 

virkan þátt í heimilisstörfum dagpart áður en við settumst niður við viðtalið sjálft. Við 

þær aðstæður kom ýmislegt fram sem hafði síðar áhrif á skilning minn á orðum við-

mælenda í viðtalinu sjálfu.  

Viðmælendur réðu því sjálfir hvar viðtölin færu fram og völdu tveir að ég kæmi heim til 

þeirra, eitt viðtal fór fram í skóla viðkomandi og eitt á heimili mínu. Andrúmsloftið í 

öllum viðtölum var afar þægilegt og viðmælendur mjög opnir fyrir að ræða nánast hvað 

sem var í tengslum við málefnið þó svo að ætla mætti að um frekar viðkvæmt mál væri 

að ræða á köflum. Þátttakendur voru viðræðugóðir og spurðu mikið út í rannsóknina. 

Þeir sýndu oft að þeim væri mikið í mun að ég skildi rétt það sem þeir voru að fara með 

máli sínu og það skiljanlega því oft voru hugmyndir flóknar og tengdust víða í 

reynsluheimi þeirra. 

Viðtölin voru tekin upp á segulbönd og síðar skrifuð upp. Viðtölin voru mislöng, frá 

einni til þrjár klukkustundir. Eftir hvert viðtal skráði ég hjá mér ýmislegt sem fram kom 

í samræðum áður en viðtal hófst og lítillega á meðan á viðtölum stóð. Viðmælendur 

fengu síðan viðtölin uppskrifuð í hendur og voru beðnir að renna yfir þau með það að 
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leiðarljósi að þau lýstu því sem þau ættu að lýsa. Þeir gerðu litlar sem engar breytingar 

en bættu svolítið við til að undirstrika ennfrekar mikilvægi einstakra þátta. 

Eftir að hafa fengið leiðréttingar á einstaklingsviðtölunum frá viðmælendum las ég þau 

gaumgæfilega yfir og fann í þeim nokkra þætti eða þemu sem voru áberandi í 

umræðunni og gátu talist varða veginn að svörum við rannsóknarspurningunni. Þessi 

atriði vann ég upp í nokkurs konar frásögn studda beinum tilvitnunum í viðmælendur og 

sendi þeim þrem einstaklingum sem höfðu samþykkt að taka þátt í rýnihópi ásamt 

nokkrum opnum spurningum. Síðan komu þeir saman nokkrum dögum síðar á heimili 

mínu þar sem fóru fram afar fjörugar og gefandi umræður um innihald og viðhorf sem 

fram komu í einstaklingsviðtölunum. Samræðurnar skrifaði ég síðan upp og sendi 

viðkomandi til yfirlestrar. Þeir gerðu fáar athugasemdir. 

4.7. Að greina gögn og skrifa sögu  
Eftir að hafa lokið við að taka viðtölin fimm hlustaði ég nokkrum sinnum á einstaklings-

viðtölin hvert fyrir sig á segulbandi með textann í höndunum og reyndi ég að greina enn 

frekar meginþemu í frásögnunum sem vörðuðu það hvernig þær fóru að og hugsanlegar 

skýringar á því.  

Í framhaldi af því tók ég viðtalstextana inn í greiningarforritið NVivo og greindi þemun 

þar nánar í hverju viðtali fyrir sig. Síðan klippti ég þemun, hvert á fætur öðru, úr við-

tölunum í hvert sitt þemaskjalið. Þá kóðaði ég hvert þema fyrir sig í forritinu og fann 

þannig áhersluatriði innan hvers þema. Við þá vinnu studdist ég mjög við rýnihóps-

viðtalið þar sem ég hafði lagt inn til umfjöllunar ákveðin atriði úr einstaklings-

viðtölunum, atriði sem ýmist vöktu forvitni mína og ég vildi fá gleggri mynd af eða 

atriði sem voru afgerandi eða stönguðust á við það sem ég taldi ríkjandi viðhorf. Þannig 

vonaðist ég til að fá áreiðanlegri og skarpari sýn á umfjöllunarefnið.  

Í ljós kom að umræður rýnihópsins hjálpuðu mér mikið við greiningu einstaklings-

viðtalanna og að átta mig á því hvernig reynsla viðmælenda var samansett, þ.e. hvað til-

heyrði hverju í frásögunum. Þannig urðu til þemu og áhersluatriði sem var burðarásinn, 

meginlínan í þeirri frásögn sem ég skrifaði út úr viðtölunum. Þessi greiningarvinna var 

að mínu viti forsendan fyrir því að segja reynslusögur viðmælenda í einni samfelldri 

frásögn. Þannig urðu til efnisþættir sem sögðu frá svipaðri eða líkri reynslu og 

aðstæðum sem gáfu eins glögga mynd af því sem gerðist og mér var unt.  
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Að skrifa saman í eina frásögn reynslu nokkurra einstaklinga getur verið vandasamt verk 

vegna þess að reynsla einstaklinganna er ekki nákvæmlega sú sama. Til að koma í veg 

fyrir misskilning tók ég á það ráð að senda viðmælendum samfléttaða frásögnina til 

yfirlestrar til að tryggja að það samhengi sem orð þeirra væru sett í væri viðeigandi. 

Allar tóku þær vel í þessa tilhögun og sendu nokkrar athugasemdir, engar stórvægilegar 

þó. 

Það var mat mitt að með því að nálgast gögn með grundaða kenningu í huga hentaði vel 

þar sem þær rannsóknarspurningar sem liggja fyrir eru gjarnan opnar og almennt 

orðaðar. Ætlunin var að grennslast fyrir um það, með viðtölum, hvernig ákveðnir fjórir 

kennarar fóru að því að tileinka sér tölvutækni og virkja hana í námi nemenda sinna. 

Spurningarnar beinast einkum að því að skoða hvað gerðist, hvernig það gerðist, af 

hverju einstaklingurinn telur að það hafi gerst með þeim hætti og hvaða þýðingu það 

hefur fyrir viðkomandi (McMillan, 2000). 

Í takt við þá gagnrýni sem fram hefur komið á sjónarhorn rannsókna á þessu sviði (sjá 

kafla 3.3.1.) studdist ég við þá meginhugmynd að líta á þessa reynslu kennaranna sem 

nám og skoða reynsluna, og þess vegna námið, út frá ýmsum sjónarhornum, meðal 

annars námskenningum og starfsþróun kennara.  

Tvennt var einkum haft í huga við greiningu gagna. Annars vegar að greina þau með 

tilliti til spurningarammans, það er að greina þau eftir því hvernig reynslan er saman sett 

og tengist þeim þáttum sem spurt er út frá, til dæmis skólabrag, starfsþróun eða námi og 

hins vegar að vera vakandi í greiningarferlinu fyrir því öðru sem fram kemur og 

forvitnilegt eða óvænt getur talist og tengist rannsóknarefninu. 

Ég studdist einnig við leiðbeiningar sem Engeström (2001) setti fram í grein um 

athafnakenninguna þar sem hann segir að til þess að skýra hvernig nám fer fram þurfi að 

svara fjórum grundvallar spurningum. Fyrst þarf að skilgreina hver eða hverjir það eru 

sem eru að læra og hver sé ástæða þess að þeir læra. Einnig þarf að grennslast fyrir um 

hvað það er sem þeir læra og síðast en ekki síst hvernig þeir læra. 

4.8. Umræðuefni einstaklingsviðtala 
Ég gaf mér þær forsendur í upphafi varðandi reynslu viðmælenda að óhjákvæmilega 

væri þessi reynsla í ákveðnu samhengi en mjög persónubundin. Því fannst mér henta að 

styðjast við þær forsendur sem aðferðir úr grunduðum kenningum leggja til um tegund 



38

spurninga og passa að þær væru opnar og gæfu viðmælandanum frelsi til að tengja 

reynsluna þeim þáttum sem upp í hugann koma og forðast að láta spurningar teyma 

viðmælandann í ákveðnar áttir. Við gerð spurninganna reyndi ég að skipta sviðinu 

gróflega upp í þrennt til hægðarauka fyrir mig sem spyrjanda og til að aðstoða 

viðmælandann í að ná yfirsýn og samhengi. Ég taldi að upp næðist betra eða 

viðráðanlegra hugmyndaflæði í viðtölunum með þessu móti. 

Ég byrjaði að beina sjónum að viðhorfum viðmælanda til náms, kennslu og tölvu-

tækninnar almennt ásamt tölvukunnáttu hans og hvernig og í hvaða samhengi þeirrar 

kunnáttu var aflað. Í framhaldi af því vildi ég beina umræðunni nánar inn á tölvur í 

skólastarfi, það er að segja hvernig viðmælandinn notar tölvur með nemendum og hvers 

konar viðfangsefni það hafi verið að taka tölvutæknina inn í námsaðstæður í bekkjar-

deild. Að lokum voru spurningar varðandi skólaþróun, það er aðalnámskrána og þróun 

kennsluhátta í skóla þar sem tölvutæknin er nýtt og hvernig haga beri símenntun kennara 

varðandi nýtingu tölvutækninnar í námi. 

Þegar á hólminn var komið þróuðust öll viðtölin þannig að spurningalistinn lá til hliðar 

og var aðeins gripinn þegar mér þótti sýnt að umræðan þyrfti á því að halda. Í ljós kom 

að það var mjög misjafnt í hvaða röð atburðir voru rifjaðir upp og alls ekki í samræmi 

við röð spurninga á listanum. Það kom ekki að neinni sök því ég hafði reiknað með því 

að svona gætu hlutirnir þróast. Inn á milli í viðtölunum notaði ég þó tækifærið og 

krossaði við þau atriði sem mér þótti viðmælandinn hafa komið inn á til að hafa 

einhverja yfirsýn yfir viðtalið efnislega. 

Spurningarnar voru ekki bornar eins fram frá einu viðtali til annars. Þetta gerðist vegna 

þess að ákveðin reynsla viðmælenda tengist ólíkum þáttum, þ.e. viðmælendur drógu 

fram ólíka þætti sem viðbrögð við ákveðinni spurningu og því var afleiðandi næsta 

spurning mín til þeirra út frá þeirri reynslu og því ólík frá einum viðmælanda til annars. 

Þetta var eðlilegt og í raun nauðsynlegt til að leyfa samhengi reynslunnar að halda sér 

ótruflaðri. Í grófum dráttum var komið inn á eftirfarandi þætti í viðtölunum: 

� Kennslan og helstu viðmið gagnvart námi.  

� Hvenær, hvernig og í hvaða samhengi tölvutæknin knúði dyra. Tölvunámskeið 

og nýting þeirra. 

� Viðhorf til tölvutækninnar í námi og kennslu. 

� Þróun upplýsinga- og tæknimennta í skólasamfélaginu. 
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4.9. Umræðunótur rýnihóps 
Meginhlutverk rýnihóps, samkvæmt McMillan (2000), er að skerpa sýn rannsakanda á 

málefnið og auka réttmæti gagna. Því tók ég á það ráð að hafa hugfast á meðan ég skrif-

aði einstaklingsviðtölin upp að skima eftir ákveðnum áhugaverðum meginþemum sem 

vert væri að fá álit á í rýnihópnum. Út frá því valdi ég síðan nokkur meginþemu, sem 

viðmælendum mínum voru hugleikin og þeir höfðu svipaða reynslu af, skilgreindi þau 

lítillega en reyndi að styðjast sem mest við beinar tilvitnanir úr viðtölunum. Með sömu 

rökum og fyrir einstaklingsviðtölum reyndi ég eftir megni að haga rýnihópsviðtalinu 

þannig að ég eða umræðupunktarnir stýrðu sem minnst hugmyndaflæði þátttakenda í 

ferlinu. Með því móti vildi ég auka líkur á að tækist að skyggnast inn í hvernig reynsla 

þátttakenda rýnihópsins er samansett, það er hvað hangir saman og hvað síður eða alls 

ekki. Með þessu móti vildi ég fá skarpari verkfæri í sjálfri glímunni við að greina 

einstaklingsviðtölin. Þátttakendur rýnihópsins fengu umræðupunktana senda viku fyrir 

rýnihópsviðtalið. 

Þau atriði sem ég valdi úr einstaklingsviðtölunum fyrir rýnihópinn til að ræða um voru 

eftirfarandi: 

� Viðhorf viðmælenda einstaklingsviðtala til hlutverks tölva almennt og í tengslum 

við nám og kennslu. 

� Formleg tölvunámskeið virðast skila viðmælendum litlu. 

� Hvernig ætti að haga uppbyggingu og þróun í þessum málum innan skóla með 

tilliti til þess sem fram kemur í einstaklingsviðtölunum? 

� Er hægt að skilgreina eða afmarka æskilega grunnþekkingu eða -færni í tölvulæsi 

út frá þeim viðhorfum sem fram koma í viðtölunum? 

4.10. Trúverðugleiki rannsóknarinnar 
Ég beitti tvenns konar viðtalstækni við rannsóknina, einstaklingsviðtölum og rýnihóps-

viðtali. Eftir einstaklingsviðtölin fengu viðmælendur viðtölin uppskrifuð í hendur og 

voru beðnir að lesa þau yfir og gera athugasemdir. Það sama gerði ég eftir að hafa 

fléttað frásagnir þeirra saman í eina frásögn með minni túlkun á milli tilvitnana. Ég vildi 

þannig tryggja betur að sú meining sem í reynslunni lá héldi þrátt fyrir fléttuna. Þetta 

gerði ég til að auka áreiðanleika og trúverðugleika rannsóknarinnar. Þrír tóku þátt í 

rýnihópsviðtali, allt kennarar með töluverða kennslureynslu og reynslu af ýmis konar 

þróunarvinnu í skólastarfi. Viðmælendur í rýnihópi fengu samræður sínar í hendur upp-

skrifaðar og voru beðnir að bregðast við lesningunni án nokkurrar forskriftar frá mér. 
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Um viðbrögð þátttakenda við uppskrifuðum viðtölunum gildir að þeir gerðu ekki margar 

athugasemdir en ítrekuðu frekar orð sín og skerptu áherslur. 

Í öllum samskiptum mínum við viðmælendur lagði mig í líma við að vera trúr upp-

haflegu ætlunarverki, það er að fá aðgang að reynslu kennara og að kortleggja þá 

reynslu og að reynslan skilaði sér eins og kennararnir muna hana. Þetta þýðir meðal 

annars að ég þurfti sérstaklega að huga að spurningatækninni og passa sérstaklega vel að 

frásögnin væri sem minnst trufluð af spurningaskema, mínum hugmyndum eða öðru. 

Sérstaklega reyndi ég að fá óhindrað fram samhengi hugmyndanna og reyndi að rekja 

orsakasamhengi í frásögninni og spyrja áfram út frá því. Þrátt fyrir þennan ásetning, og 

kannski hans vegna, varð ég greinilega var við að ætlunarverkið truflaði einbeitingu 

mína eitthvað í fyrsta viðtalinu. Þarna tel ég að sé fyrst og fremst um að kenna reynslu-

leysi mínu sem rannsakanda. Þetta reynsluleysi tel ég þó að hafi ekki haft afgerandi áhrif 

á hin viðtölin þar sem ég fór vel yfir þessa reynslu mína og í hinum viðtölunum gekk 

mér mun betur að einbeita mér að frásögn viðmælandans og samhengis í henni. 

4.11. Staða mín gagnvart viðmælendum 
Af þeim fjórum kennurum sem ég tók viðtal við þekkti ég tvo all vel í gegnum starf mitt 

sem kennari, kennsluráðgjafi og námskeiðshaldari. Í viðtölunum gerði ég mér grein fyrir 

því að nærvera mín gæti haft áhrif á hvað þeir viðmælendur segðu og hvernig þeir segðu 

það. Þar sem ég þekkti vel störf þeirra og starfsvettvang fannst mér slíkt bjóða mér upp á 

að vera betur í stakk búinn til að bregðast við svörum viðmælenda og elta samhengi 

hugmynda í þeirri von að fram kæmu heildstæðari og merkingarbærari upplýsingar. Við 

þessar aðstæður þurfti ég sem rannsakandi að vera sérstaklega á varðbergi með að trufla 

sem minnst það hugsanaflæði sem kviknar hjá viðmælendum og ræddi ég því þetta 

vandamál rannsakandans við þessa viðmælendur mína áður en viðtalið hófst. 

Hina tvo viðmælendurna þekkti ég lítið sem ekkert fyrir. Annar hafði verið á fjölmennu 

námskeiði sem ég hélt þannig að hún þekkti mig meira en ég hana og ég lítt dómbær á 

þau áhrif sem slík kynni hafa á þær upplýsingar sem hún gaf. Síðasta viðmælenda minn 

þekkti ég ekkert. Hún býr afskekkt og dvaldi ég á heimili hennar í dágóðan tíma áður en 

viðtal hófst. 

Öll einstaklingsviðtölin fóru fram við hversdagslegar aðstæður í rólegheitum. Þátt-

takendur voru, að því er mér fannst, afar opnir og tilbúnir að rifja upp gamlar minningar 

og reynslu sem viðtölin beindust að. Það er mín tilfinning að viðmælendur hafi ekki 
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verið viðkvæmir fyrir að segja frá þó svo verið væri að segja frá erfiðri reynslu á 

stundum.  

Þátttakendur í rýnihópnum þekkti ég sæmilega vel og voru þeir valdir meðal annars þess 

vegna. Ég hef oft rætt uppeldis- og skólamál við þá og verið samstarfsmaður þeirra. Ég 

þekki því dável fjölmörg sjónarhorn þeirra og meiningar. Hlutverk rýnihópsins var fyrst 

og fremst, með skoðunum sínum og sjónarhornum á reynslu viðmælenda einstaklings-

viðtalanna, að vera mér til aðstoðar við greiningu og flokkun gagna og í umfjöllun um 

þau gögn. Í viðtalinu skipti það mig því höfuðmáli að setja í gang umræður þeirra á milli 

og halda sjálfum mér sem mest til hlés. Þetta tókst enda um viðræðugóða einstaklinga að 

ræða með víðtæka reynslu sem þeir áttu afar auðvelt með að tjá við slíkar aðstæður. 

Viðtalið fékk þau ummæli þátttakenda eftir á að hafa verið afar skemmtilegt og 

áhugavert og að frekar hafi verið um að ræða samtal eða rökræður en viðtal.  

4.12. Niðurlag 
Hér hef ég gert grein fyrir uppbyggingu rannsóknarinnar og fyrirætlunum. Í næsta kafla 

mun ég taka til við að greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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5. Niðurstöður 
Í þessum niðurstöðukafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr þeim viðtölum sem ég tók. 

Ég valdi að flétta reynslusögur viðmælenda saman í eina frásögn. Ég reyndi að stilla 

saman svipaðri reynslu úr frásögnunum, aðstæðum og viðhorfum til ákveðinna þátta í 

von um að gefa betri mynd af málefnum og skarpari heildarmynd af viðfangsenfinu. 

Þannig fléttast saman reynsla úr einstaklingsviðtölum og rýnihópi. Í rýnihópsviðtalinu 

hafði hópurinn undir höndum valda kafla úr einstaklingsviðtölum og gátu brugðist við 

því sem þar kom fram.  

Í samræmi við það samhengi sem endurspeglast í reynslusögum viðmælenda er 

samantektinni skipt í nokkra kafla. Eftir stutta lýsingu af þátttakendum í rannsókninni 

segir frá fyrstu reynslu þeirra af tölvum og hvernig þeir glímdu sjálfir við tæknina. Þar á 

eftir koma í nokkrum köflum frásagnir af reynslu þeirra við að tengja saman 

tölvutæknina og nám nemenda sinna og reynt að bregða ljósi á hvernig þeir fóru að og 

nánari umfjöllun um ákveðin áhersluatriði sem fram komu. Þannig er reynt að draga 

fram skilgreiningu á því sem skiptir mestu máli í starfsþróuninni. Að lokum er reynt að 

varpa nokkru ljósi á viðhorf þeirra til þess að læra með samkennurum og öðrum sem 

hafa með þróun upplýsinga- og tæknimennta að gera í skólasamfélaginu. 

5.1. Um viðmælendur 
Þátttakendur í einstaklingsviðtölum voru fjórar konur sem allar starfa við kennslu í 

grunnskólum. Í ljós kom í viðtölunum að á því tímabili sem reynslan spannar skipta 

viðmælendur allir um búsetu og starfsvettvang oftar en einu sinni. Einnig geri ég nokkra 

grein fyrir þátttakendum í rýnihópnum. 

5.1.1. Kristjana 
Kristjana, sem komin er dálítið yfir fertugt, hefur starfað sem kennari frá miðjum 

áttunda áratugnum og hefur kennt á öllum aldursstigum grunnskólans, lengst af á 

unglingastigi. Hún byrjaði að kenna í litlum sveitaskóla úti á landi en fluttist síðan í 

meðalstóran kaupstað og hefur starfað þar að kennslu síðan. Í kennarahlutverkinu lítur 

hún fyrst og fremst á sig sem leiðbeinanda, aðstoðarmann og verkstjóra þegar spurt er 

um starfskenningu hennar og það helgist mest af þeim ásetningi hennar að styrkja 

nemendur til sjálfstæðrar hugsunar, ábyrgðar gagnvart náminu í heild jaft sem 

einstökum verkefnum og vinnuferlum. 
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Hún kynntist tölvum fyrst eftir að hafa kennt í nokkur ár og hafði ekkert velt þeim fyrir 

sér í samhengi við skólastarf. Sjálf átti hún ekki tölvu og ekkert sem þrýsti á að hún 

kynnti sér þessa tækni. Sú staða breytist um 1988 þegar fyrstu nemendatölvurnar voru 

keyptar í skólann sem hún starfar við og umsjónarbekkurinn hennar fær tölvufræðslu 

einu sinni í viku. Það er einkum tvennt sem verður til þess að hún fer að nýta þessa nýju 

tækni. Annars vegar tveir drengir í hópi nemenda sem voru afar áhugasamir um tölvur 

og hins vegar sú sannfæring hennar að þjóðfélagið fari fram á það og þar sem hún er 

umsjónarkennari hafi hún þeirri skyldu að gegna að nemendur hennar fái að kynnast 

þessari tækni og nýta á skynsaman hátt við námið. Að eigin mati segist hún kunna frekar 

lítið á tölvur. Hún segist nota þær til daglegra verka, nóg til að redda mér í gegnum 

dagleg störf. Ég hef bara sótt mér bita þegar að mér finnst ég þurfa það.  

5.1.2. Kolbrún 

Kolbrún er í kringum fertugt og starfar nú við sama skóla og Kristjana. Hún hefur kennt 

á öllum stigum grunnskólans og líkt og Kristjana mest á unglingastigi. Hún bjó í litlu 

sjávarplássi á Vesturlandi seint á áttunda áratugnum þegar henni bauðst að taka að sér 

kennslu í grunnskóla staðarins. Hún hafði ekki kennararéttindi en fljótlega eftir að hún 

hóf störf tekur hún þátt í starfsleikninámi á vegum Kennaraháskóla Íslands sem meðal 

annars verður til þess að hún skráir sig í fjarnám við þann sama skóla og kaupir sér 

tölvu. Kolbrún fluttist til Reykjavíkur eftir að hafa lokið námi og kenndi þar í 

grunnskóla eitt ár en fluttist svo aftur út á land í meðalstóran kaupstað og hefur stundað 

þar kennslu síðan. 

Tölvur voru, fram að því að Kolbrún hefur fjarnám, víðsfjarri reynsluheimi hennar og 

hafði hún til dæmis notað ritvél í skólanum þó svo skólinn hefði fjárfest í einni tölvu 

sem kennararnir gátu notað. Hún gerði sér grein fyrir því að til að stunda fjarnám yrði 

hún að læra að nota tölvur. Hún var hvergi bangin og þótti þessi nýja tækni og þeir 

möguleikar sem hún opnaði heillandi og hóf námið full jákvæðni og með opnum huga. 

Í kennarastarfinu segir Kolbrún það skipta sig mestu máli að virkja nemendur til vinnu 

og byggja þannig upp gagnkvæmt traust. Hún telur sig vera góðan kennara sem meðal 

annars felst í því að hún á auðvelt með að ná til nemenda og þeir leita gjarnan til hennar 

með sín mál. Í dag forðast Kolbrún að gera sömu námskröfur til allra nemenda og leggur 

hún mikla áherslu á að stilla námskröfum þannig að hæfi hverjum og einum sem best. 

Því leggur hún áherslu á að nemendur komi að skipulagningu námsins að einhverju leyti 

og læri þannig meðal annars að velja heppilegar leiðir við úrvinnslu viðfangsefna. 
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Þannig hefur þessu ekki alltaf verið háttað hjá Kolbrúnu og það tók hana nokkur ár að 

þora að bjóða nemendum upp á að finna eigin úrvinnsluleiðir, leiðir sem meðal annars 

fólu í sér notkun tölva. Henni finnst hún kunna mikið á tölvur og vera sjálfbjarga með 

flesta hluti og dugleg við að þreifa sig áfram þegar hún þarf að leysa eitthvað nýtt 

viðfangsefni. 

5.1.3. Sif 

Sif er yngst viðmælenda, nálægt þrítugu, og kennir í grunnskóla í meðalstórum 

kaupstað. Hún hefur kennt á yngsta stigi síðan hún útskrifaðist, í kringum 2000, ásamt 

því að taka að sér tölvuval í unglingadeild tímabundið. Aðspurð segist hún vera kennari 

sem þorir að framkvæma það sem henni dettur í hug og segist forðast bókavinnu þar 

sem allir eru að fást við það sama. Nemendur hennar taka gjarnan þátt í að útfæra 

hugmyndir að verkefnum og er það meðal annars liður í því að verkefnin hæfi hverjum 

og einum nemanda. Hún útfærir viðfangsefni út frá markmiðum og spinnur, gjarnan með 

nemendum, og útfærir þannig fjölbreytt viðfangsefni. Hún segist til dæmis gjarnan nota 

fjölgreindarkenningu Howards Gardners sem tæki til að tryggja sem best fjölbreyttar 

nálganir í viðfangsefnum. 

Tölvur voru fram að menntaskólaárum Sifjar framandi og á engan hátt hluti af hennar 

reynsluheimi þótt hún vissi af tilvist þeirra. Hún komst fyrst í kynni við þær í 

menntaskóla en hafði engan áhuga á að nýta þær og segist ekki hafa skilið neitt í þeim. 

Hún hóf nám við Kennaradeild Háskólans á Akureyri og stóð þá skyndilega frammi 

fyrir því að þurfa að skila nánast öllum verkefnum tölvuunnum. Þegar Sif er spurð um 

tölvukunnáttu sína segir hún að öðrum finnist hún kunna mikið en hún sjálf upplifir það 

ekki þannig því það er svo óendanlegt hvað tölvur bjóða upp á en það er nóg miðað við 

þá kennslu sem hún stendur fyrir í dag. 

5.1.4. Lovísa 

Lovísa er á fertugsaldri og starfar í litlum skóla í dreifbýli með nemendum upp í 7. bekk 

og hefur starfað þar í nokkur ár og kennt mest á miðstigi. Í svo fámennum kennarahópi 

verður hlutverk hvers kennara stærra og Lovísa hefur töluvert með tölvumál skólans að 

gera, meðal annars að halda úti heimasíðu skólans. 

Aðspurð segist Lovísa vera spjallkennari og líður best í kennslu þegar vel tekst til með 

að virkja nemendur í góðri samræðu. Hún segist ekki vera hefðbundinn kennari og ekki 

heldur þessi sem alltaf er með einhverja nýbreytni í gangi heldur eitthvað þar á milli. 
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Lovísa bjó erlendis þegar tölvur voru að verða almenningseign og faðir hennar keypti 

handa henni fyrstu tölvuna sem hún notaði mest sem leikjatölvu. Í skóla komst hún í 

kynni við tölvur með þeim hætti að hún var í sérstökum tölvutímum þar sem hún átti að 

læra að forrita tölvur á forritunarmálinu Basic. Það nám fór algjörlega fyrir ofan garð og 

neðan hjá henni en með aðstoð föður síns lærði hún að notfæra sér ritvinnslu til 

verkefnavinnu í menntaskólanum. Á sama tíma opnast möguleiki til að lesa fréttir frá 

Íslandi með tölvupósti og þótti henni mikið til koma. Viðhorf Lovísu til tölvutækninnar 

hefur frá upphafi verið afar jákvætt. Hún segist vera reddari, þegar hún er spurð um 

færni hennar í að beita tölvum. Hún er ekki sú manngerð sem liggur yfir 

leiðbeiningarbæklingum en segist kunna þetta venjulega, vera vel sjóuð og í meðallagi 

góð. 

5.1.5. Um rýnihópinn 

Í rýnihóp voru þrír kennarar, Ragna, Sara og Laufey. Þær eru allar starfandi 

grunnskólakennarar með fjórtán til tuttugu og fimm ára reynslu af kennslu á öllum 

stigum grunnskólans. Þær hafa það sameiginlegt að vera í fararbroddi í ýmis konar 

þróunarvinnu í sínum skóla og hafa gjarnan vel ígrundaðar skoðanir á námi og kennslu 

almennt. Þetta á eins við þróun upplýsinga- og tæknimennta og aðra þætti skólastarfsins. 

Ég þekki þær allar og hef meðal annars gjarnan sóst eftir umræðum við þær um ýmis 

álitamál í skólastarfi í gegnum tíðina. Sara og Laufey tóku, ásamt mér, virkan þátt í 

áðurnefndu námskeiðahaldi fyrir kennara. 

5.1.6. Samantekt 

Þátttakendur eiga það allir sameiginlegt að vera afar umhugað um nám nemenda sinna 

og kennsluhætti og velta þeim mikið fyrir sér meðal annars hvernig tölvutæknin getur 

aðstoðað nemendur við nám. Þær setja ýmis orð á sjálfa sig sem kennara en þátttaka 

nemenda í að hafa eitthvað um nám sitt að segja er áberandi þáttur. Kennsluáætlanir eru 

þeim öllum aðeins viðmið og þær tilbúnar til að sveigja af áður skipulagðri braut ef í ljós 

kemur að eitthvað hentar ekki nemendum eða ef fram koma hugmyndir um breytingar 

frá nemendum eða samkennurum. Það er athyglisvert þegar þær eru spurðar um hvað 

þær kunna á tölvur þá orða þær það þannig að þær kunni nóg til að bjarga sér við flest 

það sem þær fást við í daglegu amstri. Þær eru ánægðar með það sem þær kunna á tölvur 

og augljóst að þær líta viðfangsefnið þeim augum að um langtímaverkefni sé að ræða 

frekar en einfaldar verklagsbreytingar. 
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5.2. Fyrstu skrefin 
Í þessum kafla segja viðmælendur frá reynslu sinni af því þegar þær fyrst komust í tæri 

við tölvur og ástæðum fyrir því að þær byrjuðu að læra að nota tölvur. Hollt er að hafa í 

huga að þeir atburðir sem hér er sagt frá gerast ekki á sama tíma. Það líða tíu ár frá því 

fyrsti viðmælandinn sest við tölvu þar til sá síðasti rennir fingrum yfir lyklaborðið. 

Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að fyrstu tilraunir þeirra til að læra eitthvað á 

tölvur kom ekki beint til vegna óska þeirra sjálfra heldur höguðu atvikin því þannig að 

aðstæður ýmist kröfðust þess eða buðu upp á slíkt. Sif og Lovísa kynntust tölvum fyrst í 

menntaskóla, Sif á Íslandi en Lovísa erlendis. Meiningin var að Lovísa lærði 

forritunarmál en Sif skyldi læra meðal annars á DOS-stýrikerfið. Fátt jákvætt kom út úr 

þessari fyrstu tilraun þeirra með tölvutæknina. Sif segist ekki hafa skilið upp né niður í 

því sem fram fór og Lovísa segir: 

Það var náttúrulega bara fyndið hvernig hún [tölvan] byrjaði fyrst í skólum þegar 
ég var í highschool í Ameríku ’86. Þá settumst við fyrir framan gamlan pascal og 
radioshop og vorum að prógrammera og það var bara einn í bekknum sem fattaði 
hvað við vorum að gera. 

Lovísa býr við afar jákvæð viðhorf gagnvart tölvutækninni heima við og faðir hennar á 

tölvu og Lovísa segir að hann hafi sett sig inn í þetta. Fljótlega fer Lovísa þannig af stað 

af eigin rammleik að læra að nýta þessa tækni til verkefnavinnu í menntaskólanáminu og 

hún fattaði alveg hvað hún var að gera eins og hún segir frá því. Hún lærir þannig að 

notfæra sér bæði ritvinnslu og tölvupóst og fær hjálp þegar henni hentar hjá föður 

sínum. Ekki voru þó gerðar kröfur um það að hálfu skólans að Lovísa skilaði verkefnum 

tölvuunnum. 

Kolbrún bjó úti á landi og hafði skráð sig í fjarnám við Kennaraháskóla Íslands. Til að 

geta stundað námið þurfti hún kunnáttu til að senda og taka við tölvupósti. Hún er 

stórhuga og ákveðin og kaupir sér tölvu. Til að tryggja farsæla byrjun á náminu var 

staðbundin lota í KHÍ þar sem Kolbrún fékk örstutta leiðsögn í að nota tölvupóst. Um þá 

leiðsögn segir Kolbrún: 

Já, hún [leiðbeinandinn] stóð bara fyrir framan okkur og sagði bara hverja 
hreyfingu eftir aðra [hlær]... og leiddi okkur bara eins og blint fólk í gegnum 
þetta. Jú, og svo lærði maður þetta bara smátt og smátt. 
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Athyglisvert er hvernig Kolbrún segist læra á póstforritið. Hún fær nákvæma 

sýnikennslu og fer síðan heim og byrjar að notfæra sér þá leiðsögn sem hún fékk, og um 

þá reynslu notar hún hugtakið að læra. Það sama á reyndar við þá glímu sem bíður 

hennar við að læra á stýrikerfi tölvunnar sem hún keypti. Í gengum þá þraut komst hún 

sjálf bara svona smátt og smátt, eins og hún segir, og lærði eftir þörfum. Skilningur 

Kolbrúnar á námshugtakinu virðist í þessu sambandi vera bundinn notagildi tækninnar 

og hagnýtum lausnum því hún segist fyrst læra á póstforritið þegar það fór að nýtast 

henni til samskipta. Nýjir og heillandi möguleikar opnast henni með þessum nýjungum. 

Kolbrún: Í raun og veru fannst mér frábær þessi póstur sem var hægt að senda 
svona með hröðu... já. Og við notuðum það mikið og unnum saman verkefni ég 
og vinkona mín sem bjó mjög einangrað [afskekkt]... alveg einangruð. Ég sendi 
henni og hún bætti inn í og sendi mér... og við unnum svona. Þetta var alveg 
frábært! 

Líkt og hjá Lovísu er helsta hvatning Kolbrúnar til að læra á tölvuna þeir möguleikar 

sem ný tækni opnaði henni. Að geta unnið viðfangsefni með samnemanda sínum sem 

býr mjög afskekkt og senda svo verkefnið suður til Reykjavíkur í tölvunni var alveg ný 

reynsla. Farsæl og ánægjuleg reynsla af tölvusamskiptunum og aukið sjálfstraust styðja 

síðan mjög við næsta skref Kolbrúnar, að læra á ritvinnsluforritið til að geta skilað 

verkefnum í náminu. Þá sótti Kolbrún aðstoð til kennara í öðrum skóla í nágrenninu. 

Hún segist sjálf hafa lært það á stýrikerfi tölvunnar sem hún þurfti jafn óðum. Hún, líkt 

og Lovísa, skilgreindi sjálf hvenær og hvað hún þyrfti að læra og sótti svo leiðsögn eftir 

þörfum. Þær eru einar með sjálfum sér, stjórna ferðinni sjálfar og bera ábyrgð á því hvað 

og hvernig þær læra.  

Sif skráir sig í kennaranám á Akrueyri og hafði þá enga kunnáttu á tölvur og litla 

þekkingu á hvers konar tækni þarna var á ferðinni. Tölvur höfðu fram að því nánast 

verið utan hennar reynsluheims. 

Sif: Svo fer ég norður á Akureyri og þá átti maður allt í einu að kunna á tölvur. 
Við fengum smá kynningu á því hvernig við áttum að vinna þetta ...svona bara 
einn kúrs sem var bara svona inn í bókasafnstæknifræði... en ég meina, svo 
varðst þú bara að gjöra svo vel að fikta þig áfram.

Það verður síðan hlutskipti Sifjar á mjög skömmum tíma að læra að nýta tölvur í nánast 

allri verkefnavinnu. Hún er í nemendahópi á Akureyri sem einkennist af samheldni, 



48

hjálpsemi og fórnfýsi. Hún er í tiltölulega fámennri bekkjardeild og mikið um vinnu í 

hópum og pörum. Eins og Sif orðar það sjálf þá grúskaði hópurinn sig í gengum þetta. 

Sif: Ég man alveg eftir því þegar ég var að komast í gegnum þetta fyrst. Það var 
þvílíkt erfitt ... „hvernig gerðir þú þetta?... og hvað á maður að gera svo?. Við 
grúskuðum okkur í gegnum þetta saman [...] þetta var svo mikil hópavinna. Þess 
vegna var svo mikil samhjálp. 

Mikil hópvinna og samhjálp einkennir þessar námsaðstæður sem Sif lýsir. Hér fær hún 

reynslu í að vera virk í öflugu samvinnunámi sem snýst um að leysa alls kyns 

viðfangsefni með hjálp tölvutækninnar. Eins og fram kemur síðar er hugsanlegt að þessi 

reynsla hennar með bekkjarfélögunum hafi haft mikil áhrif á viðhorf hennar og 

vinnubrögð við kennslu. 

Átta árum áður en Sif settist á skólabekk á Akureyri kynntist Kristjana tölvum fyrst og 

notendaviðmót þeirra þá mun frumstæðara en hjá Sif og félögum. Þá hafði Kristjana 

þegar kennt í nokkur ár og fámennur hópur samkennara Kristjönu farinn að gera 

tilraunir til að nota tölvur við undirbúning kennslu. Í þeim hópi gerði hún sínar fyrstu 

tilraunir og fékk aðstoð samkennara og nemenda þegar á þurfti að halda. Atvikin höguðu 

því þannig að í skólann voru keyptar tölvur sem umsjónarbekkurinn hennar fékk kennslu 

á með leiðbeinanda utan úr bæ. Í bekknum voru tveir mjög duglegir drengir og afar 

áhugasamir sem kunnu ýmislegt fyrir sér í tölvunum. Í upphafi var Kristjana líkt og til 

hliðar við þessa þróun en segist hafa verið á þeirri skoðun að tölvutæknin væri komin til 

að vera, líka í skólanum, og eingöngu spurning um það hvernig hún sjálf færi að nýta 

hana í sínum námsgreinum. 

Kristjana: Mér fannst ég eiginlega ekki geta boðið nemendum mínum upp á það 
að þó að ég kynni ekki [á tölvur] að þeir þyrftu að sitja eftir. [...] Þegar þú ert 
bekkjarkennari þá þarft þú að geta gengið inn í hvað sem er. Ég er til dæmis ekki 
góð í ensku, en fór inn í það, sem bekkjarkennari... eitthvað sem þú varðst að 
takast á við og reyna að spila eins vel og þú gast úr. [...] Og síðan þegar maður 
sér möguleikana [með tölvunotkun í námi] þá fer maður að taka þetta með í 
skipulagið... sem hjálpartæki og sérð þetta sem einhvern kost. 

Við þessar aðstæður stígur Kristjana sín fyrstu spor. Umsjónarkennari bekkjarins kann 

ekkert á tölvur en nokkrir nemendanna komnir eitthvað af stað og vilja gjarnan nýta 

tölvurnar við verkefnavinnu í námsgreinunum. Hún segist hafa verið fljót að koma auga 

á ýmsa möguleika til að nýta þessa tækni. Í hlutverki leiðbeinandans og verkstjórans, 
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tekur hún áskoruninni og í sameiningu tekst hún ásamt nemendahópnum á við tæknina. 

Viðfangsefnin komu úr námsgreinum sem Kristjana hafði með að gera og upphófust nú 

skemmtilegir tímar og spennandi þar sem Kristjana og nemendur hennar gera ýmsar 

tilraunir í verkefnavinnu með aðstoð tölva. Þegar eitthvað vantaði upp á kunnáttu 

hópsins var kallað í einhvern samkennaranna til aðstoðar. Mikið öryggi fylgir því fyrir 

Kristjönu að andrúmsloftið í nemendahópnum og hluta kennarahópsins einkennist af 

miklum vilja til samhjálpar og stuðnings varðandi tölvutæknina. Viðhorf Kristjönu og 

nemendanna til hlutverks hennar, það er að kennarinn þurfi ekki að vera alvitur, og 

hversu gott aðgengi hún hefur að samkennurum sínum, sem flestir eru í sömu sporum, 

segir hún að eigi stóran þátt í því að hún treystir sér og nemendahópnum til að gera 

tilraunir til að læra að notfæra sér tölvutæknina á ýmsan hátt til náms og annarra starfa. 

Þannig byggðist fljótlega upp ákveðin reynsla bæði í formi aukins tölvulæsis og ekki 

síður skilningur á með hvaða hætti þessi nýja tækni nýttist í námi og kennslu. Að mörgu 

leyti svipar aðstæðum Kristjönu til þess sem Sif býr við á Akureyri. 

Ólíkt Sif, Lovísu og Kristjönu notar Kolbrún tölvur nánast ekkert í námi nemenda sinna 

fyrr en fimm til sex árum eftir að hún sjálf byrjaði að nota tölvu. Hún hafði notað ritvél í 

skólanum við undirbúning kennslu en tölvan heimavið tók strax yfir þau viðfangsefni. Á 

þessu tímabili skipar tölvan stöðugt stærri sess í daglegu lífi og viðhorf hennar til tölva 

breytast með æ fjölbreyttari reynslu í tengslum við fjarnámið og undirbúning kennslu. 

Tölvan verður þannig á skömmum tíma notadrjúgt verkfæri í lífi Kolbrúnar. 

Kolbrún: …ég var alltaf með tölvu hérna heima og .... notaði tölvuna mikið 
heima við að undirbúa mig. Ekkert í skólanum. Tölvan var bara stór þáttur í 
mínu lífi. Botna ekki hvernig maður komst af án tölvu. 

Nánast alfarið virðast viðfangsefnin stýra því hverju sinni hvað viðmælendur læra á 

tölvur. Leysa þarf ákveðið verkefni sem kallar á ákveðna færni í viðeigandi forriti og þá 

er ráðist í að krafsa sig í gegnum það og aðstoð auðfengin ef með þarf. 

Spyrjandi: Hvað er það sem kallar á það að þú lærir eitthvað nýtt? 
Kristjana: Það eru verkefnin sem ég er að vinna hverju sinni, kannski með 
krökkunum, eða ætla að fara að vinna [undirbúning kennslu]. 
Spyrjandi: Það er ekki eftir neinni sérstakri röð, einhvers staðar frá? 
Kristjana: Nei, nei, og ég sæki þessa þekkingu bara mest allt hér innan húss. [...] 
Í aðra. Í samstarfsmenn bara þegar ég þarf á því að halda. Mest af minni 
tölvuþekkingu hef ég sótt í nemendur mína. Þeir hafa margir, oft verið nokkrum 
skrefum á undan mér. 
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Fyrsta reynsla viðmælenda er ólík um margt en þó eru greinanlegir samnefnarar um 

sumt. Sif og Lovísa eru í námi, Kristjana í kennslu og Kolbrún í fjarnámi með 

kennslunni. Kristjana lærir með nemendum sínum og samkennurum líkt og Sif með 

bekkjarfélögum sínum á Akureyri. Kolbrún sækir aðstoð til kennara í nágrannaskóla og 

samnemenda sinna með tölvupósti en Lovísa fær aðstoð frá föður sínum. Ástæður þess 

að þær hefjast handa við að læra á tölvur eru ólíkur ytri jákvæður þrýstingur. Allar stíga 

þær sín fyrstu skref í að tileinka sér tölvutæknina við að leysa aðkallandi hagnýt 

viðfangsefni. Viðfangsefnin eru um margt ólík en hugmyndir þeirra um úrvinnslu 

viðfangsefnanna virðast stýra því nánast alfarið hvað þær læra á tölvurnar og aðstoð er 

sótt eftir þörfum í nánasta umhverfi þeirra. Þær koma sér sjálfar upp þeim björgum sem 

til þarf og eru þannig afar ábyrgðafullar gagnvart viðfangsefninu. 

5.3. Að læra að nýta tölvur til náms, með nemendum 
Ætla mætti samkvæmt frásögnunum að það séu um margt ólík viðfangsefni fyrir 

kennara að læra sjálfir á tölvu annars vegar og hins vegar að læra með hvaða hætti 

æskilegt er að þær koma að námi nemenda. Það er eitt að læra um hvað tæki og tól 

mannanna geta gert og svo hitt að læra að beita þeim af skynsemi, fólki til framdráttar. 

Það er þannig tvennt ólíkt að læra að negla og svo hitt að læra að byggja hús. 

Viðmælendur segja það tvö ólík viðfangsefni að læra á tölvur og það að læra hvernig 

þær geta aukið gæði náms og kennslu. Það er einnig skilningur þeirra að vitneskjan um 

hvað verkfærið tölva getur gert og áorkað í námslegu samhengi skiptir kennarann mun 

meira máli en að hann kunni sjálfur að beita tækinu. Það hefur mun meira gildi 

samkvæmt þessu að vita hvaða möguleika við höfum með nöglum, hamri og spýtum en 

að kunna að negla. Þessi skilningur endurspeglast meðal annars í frásögnum 

viðmælenda af kennslufræðilegri útfærslu nemendaverkefna. Þar segjast þær leggja 

mikla áherslu á að nemendur læri um skynsama hagnýtingu tækninnar með því að 

viðfangsefnin feli í sér glímu við að velja leiðir til að miðla þekkingu sinni með hjálp 

tækninnar og samtímis að læra á tölvurnar. Þetta samhengi segja þær afar mikilvægt. 

Viðmælendur lærðu sjálfar að nýta tölvutæknina í beinum tengslum við ávkeðin við-

fangsefni þar sem tölvur hjálpuðu til við að leysa ýmis verkefni. Að sama skapi má segja 

að þegar þær fara að tengja saman nám nemenda og tölvutæknina virðist það gerast, í 

grófum dráttum, með svipuðum hætti, þ.e. verkefni nemenda er útgangspunktur og 

tölvutæknin kemur þar að sem hjálpartæki. Í þessu sambandi er athyglisverð lýsing 

Kristjönu af því þegar hún er að velta fyrir sér hvaða þýðingu tölvutæknin hefur á 
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námsferli þar sem verkfni voru áður handunnin. Það er svo oft sem maður er að fatta 

eitthvað nýtt, segir Kristjana og nefnir dæmi þegar hún velti því fyrir sér hvers vegna 

henni fannst það nám sem fram fór hjá nemendum sem kynntu verkefnin sín með hjálp 

skjávarpa í stað handunninna veggspjalda vera meira að gæðum. Kristjana lítur á þessar 

vangaveltur sínar sem hluta af því viðfangsefni að læra að nýta tölvur til náms og 

kennslu. Það að læra á glærugerðarforrit er bara lítill hluti viðfangsefnisins en mestur 

ávinningur felst í því að nemendur standi fyrir framan bekkinn og kynni efni sitt með 

hjálp tölva og skjávarpa og það ögrar þeim með nýjum hætti. Með þessu verklagi 

styrkjast nemendur enn frekar en með þeim aðferðum sem áður voru notaðar. 

Kristjana, Sif og Lovísa byrja nánast strax að nota tölvur í námi nemenda sinna. Þær líta 

ekki á tölvuna sem sérstakt viðfangefni heldur tæki sem falla á að þeim kennsluháttum 

og því námi sem þær aðhyllast. Sif og Lovísa hafa reynslu af notkun tölva þegar þær 

hefja kennslu en Kristjana er án nokkurrar reynslu af tölvum í námi. Kolbrún er hins 

vegar við kennslu í fimm til sex ár áður en hún fer fyrir alvöru að gera tilraunir í þessa 

átt. 

Áður en nemendatölvur voru keyptar í skóla Kristjönu höfðu kennsluhættir hennar 

einkennst af skapandi upplýsingamennt þar sem nemendur þjálfuðust í vinnuferli 

leitarnáms. Inn í slíkar aðstæður komu tölvurnar, einn góðan veðurdag, og virtust eiga 

greiðan aðgang inn í þá kennsluhætti sem fyrir voru. 

Í upphafi fengu nemendur Kristjönu tölvutíma með tölvukennara þar sem leyst voru 

viðfangsefni sem lítið eða ekkert tengdust öðru námi þeirra. Tölvan og ákveðin 

notendaforrit voru viðfangsefnið og markaðist námið og kennslan við það. Svo virðist 

sem nemendur hafi verið snöggir upp á lagið með að yfirfæra þá möguleika sem 

ritvinnsla býður upp á því þeir biðja Kristjönu fljótlega um að fá að nýta tæknina við 

úrlausnir annarra viðfangsefna. Kristjana verður við því og skapast þá tækifæri fyrir 

hana til að fá innsýn í notagildi tölva við nám. Þetta býður Kristjönu annars vegar upp á 

að skoða með hvaða hætti hún getur mögulega virkjað þessa nýju tækni inn í nám 

nemenda og hins vegar að tileinka sér tæknina sjálf til dæmis til að auðvelda 

undirbúning kennslu. Þetta tvennt er í hversdagsleikanum mjög samofið hjá Kristjönu 

meðal annars vegna þess að það eru nemendur hennar sem kenna henni mest á 

tölvutæknina þegar þeir eru að leysa verkefni í námi sem hún sem leiðbeinandi stendur 

fyrir. Til að byrja með segir Kristjana að tölvurnar hafi bara verið spennandi tæki en 

mjög fljótlega gerist það að hún sér hvernig þær nýtast nemendum við ýmis verkefni og 
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eykur fjölbreytni við úrvinnslu viðfangsefna sem áður voru eingöngu handunnin. 

Aðspurð um gott dæmi segir hún: 

Kristjana: Ja, það er náttúrulega þannig að það er mjög oft sem maður er að fatta 
eitthvað nýtt. Já, kannski þegar það opnaðist þessi möguleiki á því að láta krakka 
gera glærusýningu til að kynnna efnið sitt. Ég hafði látið þau gera kynningar bara 
með plakötum og fara upp og tala og svona. Svo þegar ég uppgötvaði hvað það 
var í raun og veru einfalt að gera þetta, tæknilega... tæknin einfaldaði svo mikið 
fyrir þeim uppsetningar og allt þetta.... framkomuna og slíkt. [...] 
Spyrjandi: Hvenær í vinnuferlinu... undirbúningi, dettur þér í hug að setja 
tæknimenntina inn í vinnuferlið? 
Kristjana: Alltaf bara þegar maður er í gangi... í vinnu. Bara eins og mér dettur í 
hug að nota stílabók eða bókasafnið. Og þegar maður er að skipuleggja verkefnið 
þá sér maður það fyrir sér hvernig maður getur skipulagt í kringum þennan eða 
hinn bitann eða eitthvað... og þá er þetta inni sem einn af hugsanlegum 
möguleikum til að vinna og útfæra verkefnið. Það hentar ekkert alltaf að nota 
endilega tölvuvinnu með... en stundum hentar það vel. Þá kemur það bara af 
sjálfu sér. 

Athyglisvert er sjónarhorn Kristjönu á þýðingu tölvutækninnar fyrir nemendur þegar 

þeir breyta úr því að kynna veggspjöld af glærum á myndvarpa yfir í skjávarpa og tölvu. 

Hún sér hvernig það hjálpar þeim til að koma efninu til skila og eykur gæði námsins. 

Kristjana virðist hafa góða yfirsýn yfir það nám sem hún skipuleggur og getur því af 

yfirvegun velt fyrir sér með hvaða hætti markmið upplýsinga- og tæknimennta koma inn 

í vinnuferli. 

Lovísa segir að það hafi skipt miklu máli hve snemma hún sjálf fór að nýta tölvur sem 

hjálpartæki við nám. Það gerði það meðal annars að verkum að þegar hún byrjar kennslu 

þá er það henni eðlilegt að nemendur nýti tölvur til ýmissa verka á sama hátt og hún 

lærði. Og viðhorf hennar til tölva er skýrt og einnig í hvaða samhengi þær koma að 

námi. 

Lovísa: Almennt séð fannst mér að við gætum gert svo margt með tölvunni af 
því að tölvan er fyrst og fremst verkfæri. Hún er ekkert annað sko. Eins og segir í 
þessari námskrá þá er það þessi almenna og alhliða notkun á tölvu, það er eins og 
ég er alltaf að segja í skólanum að það þýðir ekkert að njörva niður tölvutíma og 
allir krakkar fá sína tölvutíma, það þýðir bara ekkert að njörva mig sem kennara 
og þau sem nemendur í einhver einangruð tölvuverkefni. Það er bara eins og ef 
þú ert að læra að próna þá lærirðu bara að prjóna einhverja endalausa trefla sko... 
af því að þú ert að læra að prjóna. Þú verður að gera eitthvað meira skapandi. 
Það er það sama með tölvur sem verkfæri. 
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Spyrjandi: Já, þessir niðurnjörvuðu tímar sem sagt... kennarinn er settur á 
ákveðnum tíma með nemendum til að fara í tölvur og því veður að fylgja 
verkefni, viðfangsefni sem kemur ... 
Lovísa: Já, sem að kemur annars staðar frá en bara frá tölvunni.  

Í huga Lovísu er lykillinn að farsælli tölvunotkun nemenda að þau læri á tölvur í 

tenglsum við úrlausnir skapandi viðfangsefna. Það sem hvetur nemendur áfram eru þau 

viðfangsefni sem tölvan hjálpar við að leysa en mun síður tölvan sjálf eða 

hugbúnaðurinn. Tölvutímar í stundatöflu og sérstök tölvuverkefni ganga hvorki upp 

fyrir hana sem skipuleggur nám nemenda né nemendur sjálfa sem eiga að læra að nýta 

þessa tækni í skynsamlegu samhengi. 

Þegar Sif hefur störf sem kennari yngri barna tekur hún að sér svo kallað tölvuval í 

unglingadeild. Þeim nemendum kenndi hún ekkert annað. Þar höfðu verið sérstakir 

tölvutímar með sérstökum tölvuverkefnum og Sif gerir tilraun til að breyta skipan 

námsins og setja tölvunámið í samhengi við annað nám nemenda. Hún reynir að fá 

viðfangsefni úr öðrum námsgreinum nemendanna en án árangurs. 

Sif: Ég vil kenna á tölvur í gegnum námið. Ég vil sem sagt að þú notir námið 
þeirra til að vinna inn í tölvurnar, yfirfæra þetta en ekki að þú komir í tölvutíma 
og átt að fara að gera einhver stærðfræðivekrefni. Það bara passar ekki. Heldur er 
það stærðfræðiverkefnið sem þú varst að vinna í tímanum sem þú átt að fara með 
inn í tölvurnar. [...] Ég var að reyna að draga út upplýsingar hjá samkennara 
hvort það væri ekki eitthvað sem við gætum unnið saman en.... hún hafði bara 
ekki þekkinguna til að... hreinlega til að vita hvað væri hægt að gera í tölvunum. 
Hvernig hún gæti tengt stærðfræðina eða hvað sem er inn í. Það eina sem kom 
var eitthvað sem bara þurfti að vélrita inn. 

Sif segist telja að það hafi hreinlega skort þekkingu hjá samkennurum á því hvaða 

þýðingu það hefur fyrir nám nemendanna að setja tæknina, sem læra á, í námslegt 

samhengi með þessu móti. Sif er ekki til í að láta nemendur vinna einhver endalaus 

einsleit treflaverkefni líkt og Lovísa orðar það og eftir þessa reynslu í unglingadeildinni 

ákvað hún að taka ekki aftur að sér þessa kennslu. Á sama tíma eru yngstu nemendur 

hennar að nálgast tölvutæknina í samþættum viðfangsefnum þar sem tæknin hjálpar við 

að leysa viðfangsefni á ýmsa lund. Hún segir, líkt og Kristjana, að þrátt fyrir ungan aldur 

nemenda, þá læri hún ýmislegt af þeim. Það átti líka við um þegar hún kenndi 

tölvuvalinu í unglingadeild. 

Sif: Þá bara tók ég nemendurna með mér ef ég kunni þetta ekki. Til dæmis þegar 
við ætluðum að læra á eitthvert heimasíðugerðarforrit [í tölvuvali í 
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unglingadeild] þá kunni ég lítið sem ekkert á það og ég sagði þeim það. Þau 
langaði svo að læra á það. [...] Ég sagði þeim að ég kynni ekkert á þetta en að ég 
skyldi samt alveg fara í gegnum þetta með þeim. Við skyldum bara láta vaða og 
grúska í gegnum þetta. Okkur tókst þetta bara alveg ágætlega. Svo voru það 
einstaka nemendur sem kunnu eitthvað sem ég kunni ekki... svo kunni ég 
eitthvað... og svo lá ég kannski aðeins yfir þessu heima... svona til að vera feti 
framar næst. 

Það skiptir Sif miklu máli að nemendur hennar alist upp við að hún sem kennari viti ekki 

alla hluti og þeir fái tækifæri til að glíma einir og í sameiningu við að finna út úr 

hlutunum og taka þannig virkan þátt í vinnuferlinu. Að kunna ekki á hugbúnaðinn sem á 

að fara að nota hindrar Sif alls ekki í að nota tölvur heldur eru slíkar aðstæður hluti af 

náminu og hópurinn glímir við tæknina í sameiningu með líku sniði og þegar Sif var 

sjálf við nám á Akureyri. Það sama á einnig við um aðra viðmælendur en það tók þó 

Kolbrúnu nokkur ár að þora að láta vaða. Þegar hún hóf störf í þeim skóla sem hún 

starfar við í dag hafði hún ágætis aðgengi að tölvum og samstarfskennarar hennar voru 

margir hverjir komnir vel af stað með að nýta tölvur í námi nemenda. Hún gerrði sér 

smám saman grein fyrir því að með tölvunum gætu nemendur unnið viðfangsefnin á 

mun fjölbreyttari hátt en hikaði við að fara út í slíkt. Hún var í ákveðinni klemmu. Hún 

vissi af ýmsum möguleikum en hikaði. Einn góðan veðurdag, í viðfangsefni um 

sjálfstæðishetju þjóðarinnar, Jón Sigurðsson, leggur hún samt af stað út í ný ævintýr og 

fór geyst. 

Kolbrún: ... og svo þegar við [7. bekkur] fórum að fara í Jón Sigurðsson og 
sjálfstæðisbaráttuna þá varð það eiginlega Jón sem að hrinti mér fram af 
brúninni. Já, það verður bara að segja það. [...] Þannig að ég er ekkert hrædd við 
að segja... ef þau ætla að gera eitthvað, PowerPoint eða eitthvað, og ég kann það 
ekki. Þá spyr ég bara; „Eruð þið eitthvað inn í þessu? Kunnið þið eitthvað á 
þetta?” Og ef þau segja já, þá er bara allt í lagi. […] Og svo eru kannski nokkrir 
sem kunna þetta og aðrir sem kunna ekki neitt og þá segi ég bara „Heyrðu, sittu 
hjá honum Sigga, hann kann þetta“ og þá hjálpast þeir að. Og svo læra bara allir 
smátt og smátt, svona ýmislegt. 

Kolbrún lýsir þessu líkt og flóðgáttir hafi opnast. Hún hafði verið eitthvað byrjuð að 

nota tölvur í kennslunni og látið nemendur vinna viðfangsefni þar sem ritvinnsla og 

Internetið voru notuð en ákvörðunin um hvað yrði tölvuunnið og hvernig, var alfarið 

hennar ákvörðun, ekki nemendanna. Í verkefninu um Jón Sigurðsson og 

sjálfstæðisbaráttuna opnar hún fyrir þann möguleika að láta nemenndur taka um það 

ákvörðun á hvaða formi þeir skiluðu viðfangsefnum. Það spor var í hennar huga enn 

stærra og erfiðara en að byrja að nota tölvur. Nemendum bauðst ekki eingöngu að nota 
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tölvurnar heldur höfðu þeir um það val hvernig þeir skiluðu verkefninu, sem heima-

síðum, glærukynningum, ritgerðum, eða veggspjöldum. Aðspurð um hvað hvatti hana til 

að fara að vinna með tölvur á þennan hátt segir hún: 

Kolbrún: Mér finnst þetta bara svo rosalega spennandi. Ég sé hvað ég get gert 
þetta miklu meira lifandi, ...að kveikja áhuga barnanna á því sem þau eru að gera 
og gera þetta svolítið öðruvísi. Að þau fái fleiri fleti á það hvernig þau geta 
skilað verkefnum og að þau geti valið. Mér finnst það mjög mikilvægt að þau 
læri að velja hvernig þau skila verkefni. Fyrst man ég eftir því að ég var 
skíthrædd við það, að segja þeim ekki að við ætlum að vinna þetta verkefni 
svona og svona og svo eigið þið að skila heimasíðu. Fyrst var ég alveg skjálfandi 
við það... að segja bara, „við ætlum að fjalla um þetta hérna atriði og svo eigið 
þið að ákveða hvernig þið skilið þessu.” Hvort þetta verður ritgerð eða bíómynd 
eða... Ég var mjög hrædd við þetta fyrst en núna finnst mér þetta hið besta mál í 
heimi. […] Mér finnst það mikið atriði að þau fái að skila eins og ÞEIM dettur í 
hug. Ég er ekki hrædd við þetta lengur, það skiptir mig engu máli hvort ég fæ 
eina bíómynd, tvær heimasíður, þrjár ritgerðir, ég get alveg farið yfir þetta og 
metið það, alveg sama hvernig þau velja að skila þessu. 

Hér gefur Kolbrún innsýn í flókið þróunarferli. Það togast á í henni öryggið sem felst í 

því að hafa stjórn á námsferlinu og svo ný viðhorf til námsins sem breyta meðal annars 

hlutverki hennar sem kennara. Fagleg yfirvegun segir henni að það auki gæði námsins 

að leyfa nemendum að koma að skipulagningu námsins og þannig náist betur mikilvæg 

markmið, markmið sem ekki er hægt að vinna að með þeirri stýringu sem hún áður 

hafði. Hún er hrædd um að missa stjórnina, yfirsýnina yfir vinnuferlið. Þegar Kolbrún 

lýsir þessu vandamáli sínu nánar kemur í ljós að það sem hindraði hana mikið var 

hlutverk hennar sem hinn alvitri kennari sem á erfitt með að taka eitthvað upp með 

nemendum sínum sem hann ekki þekkir til hlítar. Hún er einnig hrædd um að hún ráði 

ekki við að meta viðfangsefni sem eru sett fram á ólíkan hátt, með hjálp ólíkra miðla. 

Áður gerðu allir eins af því að þannig átti að gera. 

Kolbrún: ... það er á svo mörgum sviðum sem að ég veit, að ég veit ekki best. Ég 
er ekki hrædd við það lengur... þó að ég sé íslenskukennari að þá er ég ekkert 
100% á því hvað öll orð þýða og ég segi bara við þau að ég viti það ekki og 
hvort við ættum ekki að kíkja í orðabók. Þetta er alveg hætt að skipta mig máli... 
ég er ekki hrædd við að segja þetta. Maður fékk stundum á sig fyrst; „Hva! Ertu 
ekki kennari? Þú átt að vita þetta allt.” En hérna, ég er alveg hætt að fá þetta á 
mig hjá bekkjum sem ég er að kenna mikið. 

Hún þarf að hugsa hlutverk sitt sem kennara á annan hátt, í takt við annað 

þekkingarfræðilegt sjónarhorn. Það sem nemendur læra við þessar nýju aðstæður er að 
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einhverju leyti ekki það sama. Að kunna allt sem tölvur geta gert er ekki og verður ekki 

hennar hlutskipti frekar en að kunna móðurmálinu skil til hlítar. Það verður Kolbrúnu 

mjög mikilvægt sem kennara að nemendur læri að velja viðfangsefnum viðeigandi miðil 

og hún er tilbúin að leggja á sig þá óvissu sem því fylgir að vera kennarinn sem aðstoða 

á nemendur við að nota þann miðil sem þeim dettur í hug að nota, líka þá sem hún kann 

ekkert á sjálf. Sem dæmi um slíkt nefnir hún að nemendur hafi unnið vídeómyndir, 

heimasíður og glærukynningar í verkefnum hjá henni án þess að hún kynni nokkuð til 

verka í tölvunum áður en verkefnið fór í gang. Hún lærði það með nemendum. 

Kolbrún: Já, já. Það skiptir mig engu máli lengur, ég er ekkert viðkvæm fyrir því. 
[...] Ef ég er alveg blankó þá reyni ég bara að hafa svona bakgrunn í einhverjum 
kennurum sem að ég get gripið til, ef það gerist, ef hópurinn verður blankó og 
enginn kann þá finn ég bara einhvern innanhúss sem kann meira en við. Það er 
alltaf einhver í skólanum sem kann. 

Aðstæður viðmælenda eru ólíkar þegar kemur að því að taka tölvutæknina í notkun með 

nemendum. Kristjana byrjar strax, með stuðningi bekkjarins að gera tilraunir og 

kennsluhættir hennar eru með því móti að auðvelt er að gera alls kyns tilraunir með 

tölvutæknina. Það tekur Kolbrún hins vegar nokkur ár að fara í gegnum ákveðna 

viðhorfavinnu gagnvart hlutverki sínu og tengslum tölvutækninnar og náms áður en hún 

breytir kennsluháttunum á þann veg að tölvur verða sjálfsagt hjálpartæki við ýmis konar 

verkefnavinnu. 

Meðan Lovísa og Sif eru sjálfar í námi, læra þær að nýta tölvur í ákveðnu verklegu 

samhengi og byggja upp viðhorf til hlutverks tölva í námsferlum ýmis konar. Þær ná 

töluverðri færni í að leysa fjölbreytileg viðfangsefni með hjálp tölva áður en þær byrja 

að kenna, Því var tölvan sem slík orðin hversdagslegt verkfæri til ýmissa verka í þeirra 

huga, ekki síst í námslegu samhengi. Viðhorfavinnan, meðvituð eða ómeðvituð, hafði 

opnað tækinu leið að fjölbreytilegum vinnuferlum sem nýtist þeim beint í starfi með 

nemendum. Sif reynir hvað hún getur að fá viðfangsefni frá samkennurum sínum í 

unglingadeildinni fyrir nemendur í tölvuvalinu en án árangurs. Mjög athyglisvert er 

hvernig hún bregst við þegar nemendur vilja læra vefsíðugerð sem hún sjálf ekki kunni 

að neinu marki. Þar grípur hún til vinnubragða sem hún þekkir vel frá námsárunum og 

það er nánast sjálfsagt mál fyrir hana að koma sér í þá aðstöðu að vera kennarinn sem 

ekki kann, verða nemandi meðal nemenda sinna. 
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5.4. „Þú lætur bara vaða“ 
Það er gjarnan haft á orði að maður þurfi að læra að beita tækjum og tólum áður en 

maður fer að nota þau. Í viðtölunum var því velt upp hvort þeir sem ætla að nota tölvur 

þurfi ákveðinn grunn eða grunnfærni og reynt að tengja það vangaveltum um hvernig 

menn læri að beita tækjum og tækni almennt séð. Fram kom að á tæki eins og sóp, 

reiðhjól, örbylgjuofn og gsm-síma læra flestir með því að prófa sig áfram en þurfa 

sérstaka leiðsögn við að læra á flóknari tæki og jafnvel opinbert leyfi til að nota önnur 

sem geta verið varasöm í notkun eins og til dæmis bílar og logsuðutæki. Sú skoðun kom 

fram hjá öllum viðmælendum að sá grunnur sem til þarf til að nýta tölvu sé skilningur á 

notagildi hennar í námslegu samhengi. Í rýnihópnum benti Sara á að grunnþekking 

kennararns sprytti frá ígrundun hans við að svara spurningum á við: Til hvers ætlarðu að 

nota þetta tæki? Það er vitneskjan um þá möguleika sem tölvan býður upp á í hagnýtu 

námslegu samhengi starfsins sem er undirstaðan fyrst og fremst. Lovísa kemur einnig 

inn á þetta atriði og bætir við að tölvulæsi kennarans skipti minna máli. Yfirleitt hafi 

kennarinn eða nemendur hans einhverjar hugmyndir um hvernig hægt er að nýta 

tölvurnar í verkefnavinnunni og viðfangsefninu er hrint úr höfn. 

Lovísa: Já, þetta er einmitt spurning um viðhorf... fyrst og fremst um viðhorf 
þannig að sá sem kann ekkert mikið á tölvu að hann geri sér grein fyrir að það er 
hægt að nota hana. Og oft er það þannig að það eiginlega skiptir ekki máli hvort 
kennarinn er mjög klár eða algjör idíot á tölvur því það er nú oftast þannig að 
nemendurnir kunna eitthvað þá gæti kennarinn bara verið í hlutverki... þessa 
leiðbeinenda. Þessa sem á að vita kannski aðeins betur almennt um hvað tölvur 
geta hjálpað með. 

Viðmælendur standa mjög gjarnan í þessum sporum sem Lovísa lýsir, að vera að nýta 

tölvur til ákveðinna verka, bæði með nemendum og einir, án þess að kunna það á 

tölvurnar sem þarf til að leysa viðfangsefnið. Þær láta bara vaða, eins og það var 

gjarnan orðað af viðmælendum, og treysta því að málin leysist. Þær eru jafnframt 

viðbúnar því að snurða hlaupi á þráðinn og þykir það eðlilegur hluti viðfangsefnisins og 

á stundum kostur út frá námslegu sjónarhorni. Þegar Kristjana fór að leyfa nemendum 

sínum að nota tölvur kunni hún nánast ekkert á þær sjálf. Kolbrún lýsti því hvernig hún 

leyfði nemendum að velja hvernig þeir nýttu tölvurnar í verkefnavinnu óháð því hvort 

hún kynni sjálf það sem nemendur ætluðu sér. Sif lét bara vaða í heimasíðugerð í 

unglingadeild án þess að kunna á hugbúnaðinn og Lovísa leiðbeinir á tölvunámskeiðum 

án þess að kunna það til hlítar sem farið er í. Í umræðum rýnihóps komu fram ýmis 

dæmi um svipaða reynslu. 
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Umræddrar grunnþekkingar afla viðmælendur með ólíku móti, við ólíkar ytir aðstæður 

en sameiginlegt þeim öllum er að vitneskjan er bundin við þau viðfangsefni sem fyrir 

liggur að vinna og þær aðstæður sem viðfangsefnin eru sprottin úr. Laufey orðaði þetta 

þannig í rýnihópnum: 

Laufey: Þú hefur kannski séð eitthvað, hefur einhverjar hugmyndir um hvað 
forritið gerir eða getur gert. Þú hefur séð og notað heimasíður á Internetinu og 
veist hvernig þær virka. Þú hefur séð Power Point notað á kennarafundi og veist 
eitthvað hvernig þetta virkar. Svo treystir þú því að krakkarnir viti eitthvað, eins 
og þeir segja, þú lætur bara vaða á það og treystir því að þetta lukkist. 

Þannig hika viðmælendur ekki við að hella sér ásamt nemendum sínum út í viðfangsefni 

sem ekki er fyrirfram vitað hvernig á að leysa eða hvort þeim takist að leysa það 

hjálparlaust. Í rýnihópnum kom fram að þessi viðhorf séu ekki sjálfsögð og brjóti gjanan 

í bága við ríkjandi viðhorf gagnvart námi, kennslu og hlutverki kennara. Það hefur 

þannig verið viðtekið sjónarmið í þjóðfélaginu að kennarar eigi að vita og kunna meira 

en almennt gengur og gerist um alla skapaða hluti. Út frá því sjónarmiði er það sjálfsagt 

glæfraskapur að læra og starfa með því móti sem viðmælendur lýsa, og jafnvel 

óhugsandi. Það þekkir Kolbrún vel sem vann með viðhorf sín gagnvart kennara-

hlutverkinu en er ekki lengur hrædd við að opna námsferli með þessum hætti. Athyglis-

verð er samlíking hennar á þeim viðfangsefnum kennarans að læra annars vegar sjálfur á 

tölvur og svo hitt að læra að nýta tölvur í námslegu samhengi og þurfa að breyta ýmsum 

faglegum viðmiðum starfsins samtímis. 

Kolbrún: Ja, það er náttúrulega þolinmæðin og það að þora að prófa eitthvað. 
Það er bara það. Já, það er bara áræðni svolítið. Já, og að þora að taka ákvarðanir 
og þora að leggja þær fram... skilurðu. Að þora að ýta á takkann og vera ekki 
hræddur um að eyða öllu út úr tölvunum. 
Spyrjandi: Gildir það sama fyrir kennarann þegar hann er að læra sjálfur á tölvu 
og þegar hann er að prófa sig áfram með að nýta tölvur inn í námsferli í 
námsgreinum eða öðru með nemendum? 
Kolbrún: Já, það gildir það sama. Það þarf að vera áræðni í að þora að prófa, til 
að þora að brjóta kennsluhættina upp. Að þora að gera Jón Sigurðsson [verkefni í 
unglingadeild] eins og við útfærðum það verkefni. [...] 
Spyrjandi: Þarf hann að kunna á tölvu til að nýta tölvur í námi nemenda? 
Kolbrún: Nei! Það eru viðhorfin sem þurfa að vera ákveðin og hann þarf bara að 
vera opin fyrir möguleikum. Það er ekkert annað! 

Kolbrún kemur hér inn á fjölmörg atriði sem hún telur skipta sköpum um hvernig 

kennara tekst til að nýta sér tölvutæknina í starfi. Þolinmæði, kjarkur og þor, og að vera 
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opinn fyrir nýjungum og vera fær um að bregðast við óvæntum aðstæðum og hafa 

hugmyndir um hvað tölvur geta gert. Þetta þarf til til að geta látið bara vaða, eins og 

viðmælendur margoft höfðu orð á í viðtölunum. Þetta virðist, samkvæmt viðmælendum, 

vera sú grunnfærni sem til þarf. Það eru viðhorfin gagnvart námi og kennslu almennt 

ásamt viðhorfum til hlutverks tækninnar í námsferlinu sem Kolbrún og aðrir 

viðmælendur benda á sem lykil að farsælli þróun.  

5.5. Kennsluhættir og upplýsingatækni 
Það viðfangsefni kennara að læra að nýta tölvutækni í námslegu samhengi hefur eðlilega 

mikið að gera með kennsluhætti þeirra. Fram kom í viðtölunum að það skipti verulegu 

máli hvaða kennsluhætti maður ástundar þegar rætt er um að nýta tölvutæknina til náms 

með þeim hætti sem aðalnámskrá kveður á um. Gott dæmi um þetta gæti verið umrædd 

viðhorfaglíma Kolbrúnar sem breytti kennsluháttum sínum í viðfangsenfinu um Jón 

Sigurðsson og sjálfstæðisbaráttuna. Í rýnihópnum spunnust umræður um kennsluhætti 

og tölvur út frá einstaklingsviðtölunum. Þau sjónarmið sem þar komu fram voru mjög í 

takt við reynslusögur einstaklingsviðtalanna og studdi þær frásagnir. Tölvur koma að 

ýmsu námi sem hjálpartæki og geta aðstoðað við útfærslu viðfangsefna. Þær geta aukið 

fjölbreyttni nálgunarleiða og dýpkað skilning nemenda á fyrirbærum með ýmsu móti og 

aukið möguleika þeirra almennt til að tjá sig. Ragna gaf þessa lýsingu á sínu 

sjónarhorni: 

Ragna: … að tengja á milli faggreinarinnar þinnar og tölvutækninnar til dæmis 
eins og ég í dönsku. Ég þarf að spyrja mig þeirrar spurnignar hvort þær 
[tölvurnar] geti yfir höfuð eitthvað aðstoðað mig í dönskukennslunni því ég ætla 
ekkert að nota tölvur bara til að nota tölvur. Já, þær geta það, það er ekki 
spurning. Maður getur farið í hlustun, látið skila verkefnum, til dæmis á 
geisladiskum, náð í upplýsingar og ég veit ekki hvað og hvað er ekki hægt. Og 
svo er það framkvæmdahliðin, hvernig ætlarðu að gera það, og svo koll af kolli. 

Tölvur eru, í huga viðmælenda, eingöngu hluti þeirra kennslutækja og tóla sem styðja 

við markmið með námi. Þær falla misvel að kennsluháttum og Sara benti á að ef þú 

byggir vinnuna þína mest upp á vinnubókarvinnu til dæmis, þá þarft þú ekkert tölvuna. 

Hún rúmast bara alls ekki í slíkum kennsluháttum. Þannig á hjálpartækið tölva lítið 

erindi til kennara sem hugsar sér að markmiðum skólastarfsins verði best náð með 

einstkalingsmiðaðri vinnubókarvinnu í miklu mæli. Kennarinn þarf að læra að horfa á 

markmið upplýsinga- og tæknimennta í tengslum við vinnu- eða námsferli sem hann 

stillir upp og greina hvernig verkfærið getur nýst og aukið gæði námsins líkt og Ragna 
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bendir á. Það eru þeir kennsluhættir sem hver kennari byggir upp út frá sinni 

starfskenningu sem tölvurnar eiga að verða hluti af. Ef starfskenning kennara býður 

honum að stilla upp kennsluháttum sem einkennast af sjónarmiðum hins alvitra fræðara 

þar sem helsta hlutverk hans er þekkingarmiðlun kemur tölvutæknin inn í nám með 

sama hætti og önnur viðfangsefni og verður að ákveðnu þekkingarknippi sem kennarinn 

á að markmiðssetja í námsferli. Slíkt sjónarmið styður hugmyndir um að um sérstaka 

námsgrein sé að ræða og þá þurfi sérstakan tölvukennara sem tekur að sér 

þekkingarknippi upplýsinga- og tæknimennta. Vettvangur námsins afmarkast gjarnan 

við tölvuver skólans, líkt og eðlisfræðistofa eða smíðastofa, þar sem fræðslan fer fram 

óháð þeim öðrum viðfangsefnum sem nemendurnir annars inna af hendi í náminu. Í 

rýnihópnum voru þær sammála um að þetta sjónarhorn á nám, kennslu og skólastarf sé í 

miklu ósamræmi við það sem viðmælendur í einstaklingsviðtölunum virðast aðhyllast. 

Einnig kom fram að sé sjónarhorn yfirfærslusýnar á innkomu tölvutækninnar í skólastarf 

ríkjandi er mjög skiljanlegt að almennur kennari sem lítið kann á tölvur veigri sér við 

því að takast á við að sjá um þann þátt skólastarfsins. Ef hins vegar viðfangsefnið snýr 

þannig við kennaranum að það snúist um með hvaða hætti þessi tækni og hugbúnaður 

ýmis konar geti komið að því námi sem nemendur eru að fást við hefur hann sjálfsagt 

ýmislegt um það að segja. Þetta sjónarmið fer ágætlega saman við það sjónarmið sem 

víða kemur fram í viðtölunum að viðfangsefni nemenda, námið sem þeir stunda, sé 

útgangspunktur kennarans sem er að læra að nýta tölvur í námslegu samhengi. 

Í umræðum í rýnihópi kom fram að líklegt sé að þessi tvö ólíku sjónarhorn á upplýsinga- 

og tæknimennt í skólastarfi valdi gjarnan árekstrum í kennarahópnum og sé meðal 

annars ástæða þeirra erfiðleika sem Kolbrún og Sif stóðu frammi fyrir gagnvart 

samkennurum sínum og hindruðu þær í að ástunda þá kennsluhætti sem þær telja besta. 

5.6. Að fara á tölvunámskeið 
Athyglivert er í frásögn viðmælenda hve einsleit reynsla þeirra er af formlegu 

námskeiðahaldi, svokölluðum tölvunámskeiðum. Sú námsreynsla er í hróplegu 

ósamræmi við þær aðferðir sem þær beittu þegar þær sjálfar glímdu við að læra að nýta 

sér tölvur. Athyglin í viðtölunum beindist hér að því að skoða þátt slíkra námskeiða í að 

aðstoða kennara við að byggja upp eigin skilning, þekkingu og færni til að takast á við 

tölvutæknina og að nýta hana í ákjósanlegu samhengi líkt og segir í stefnuriti 

menntamálaráðuneytisins Í krafti upplýsinga frá 1996. 
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Kristjana, Kolbrún og Sif hafa allar reynslu af námskeiðum sem sérstaklega voru ætluð 

kennurum en Lovísa segir frá töflureiknanámskeiði sem hún sótti sem ekki var 

sérstaklega ætlað kennurum. 

Eins og áður sagði fór forritunarnámið í menntaskólanum hjá Lovísu fyrir ofan garð og 

neðan og tölvuáfangi Sifjar í menntaskóla jók á engan hátt áhuga hennar fyrir 

tölvunotkun. Sú formlega fræðsla og þjálfun sem hún fékk í upphafi náms á Akureyri 

virðist ekki hafa nýst sem skyldi en bekkjarfélagarnir leystu málin í sameiningu síðar. 

Kolbrún fékk sýnikennslu á tölvupóstforritið í staðbundinni lotu í KHÍ en lærði á það 

þegar heim kom en Kristjana byrjaði án þess að fá neina formlega leiðsögn. Það gerðist 

ekki fyrr en nokkrum árum eftir að hún byrjar að nýta tölvur til undirbúnings kennslu og 

náms með nemendum. 

Kolbrún segir frá eina formlega tölvunámskeiðinu sem hún hefur sótt. Það var 

heimasíðugerðarnámskeið fyrir grunnskólakennara sem hún fór á nokkrum árum eftir að 

hún útskrifaðist sem kennari. Það sem einkenndi námskeiðið meðal annars var að 

viðfangsefnið var ekki tengt starfi kennarans eða námi nemenda á nokkurn hátt og 

byggðist upp á sýnikennslu í ákveðnu notendaforriti. 

Kolbrún: Það var bara svona skipana-námsekið. 
Spyrjandi: Hvernig nýttist það? 
Kolbrún: Það nýttist bara ekki neitt. Ég datt alveg út held ég. Þetta var svolítið 
áður en við fórum að nota heimasíðugerð hérna í skólanum og ég bara var ekki 
með neinn með mér, fór ein á þetta námskeið og það vantaði fólk [samkennara] 
til að fylla upp í eyðurnar hjá mér. 

Námskeiðið skilar Kolbrúnu sem sagt engu. Sif talar um svipaðan árangur af 

heimasíðugerðarnámskeiði sem hún fékk í upphafi kennaranámsins á Akureyri en þar 

virðist hafa verið gerð tilraun til að setja viðfangsefnið í viðeigandi námslegt samhengi. 

Svo virðist sem hún upplifi námskeiðið á sama hátt og Kolbrún sitt námskeið en Sif naut 

þess að hafa bekkjarfélagana með sér í verkefninu. 

Sif: Við áttum að leita á vefnum [Internetinu] að námsefni og greina það, hvað 
var góð síða og hvað var slæm og eitthvað svona. 
Spyrjandi: Og var það einangrað við þennan kúrs eða var það tengt einhverjum 
öðrum?  
Sif: Nei það var einangrað við þetta. 
Spyrjandi: Tækjamiðaður kúrs? 
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Sif: Já. Þannig að ég hef bara lært þetta með því að grúska og fengið hjálp frá 
öðrum. 

Lovísu er hlátur í huga þegar hún rifjar upp eina formlega tölvunámskeiðið sem hún 

hefur sótt. Hún hafði fengið vinnu á skrifstofu eftir menntaskólann þar sem hún vann 

meðal annars á tölvur. Hún fór á töflureiknanámskeið. 

Lovísa: Ja, það er eins og ég segi, ég man eftir skjánum [að skjámyndinni var 
varpað á vegginn] og að maðurinn [leiðbeinandinn] var sætur en svo man ég 
ekkert hvað maður lærði. [...] og svo sýndi hann okkur bara hin og þessi trix sem 
hægt var að gera... 

Námskeiðið var þannig ekki í neinum tengslum við þau viðfangsefni sem Lovísa var að 

leysa í vinnunni. 

Nokkrum árum eftir að Kristjana er byrjuð að prófa sig áfram í bekknum og við 

undirbúning kennslu með tölvunotkun bauðst henni ásamt kennarahópnum að taka þátt í 

tölvunámskeiði með samkennrurum sínum. Námskeiðið var takkanámskeið, líkt og hinar 

lýsa og ekki gerð nokkur tilraun til að setja aukið tölvulæsi í námslegt samhengi. 

Kristjana var þó ánægð með það námskeið og segir helstu ástæðuna þá að kennararnir 

voru þarna saman á námskeiði sem var nánast skipulagt af þeim sjálfum og hafði þann 

eina yfirlýsta tilgang að auka getu þeirra til að stýra tölvunni og ákveðnum 

notendaforritum. Námskeiðið jók þannig tölvulæsi hennar og styrkti hópinn sem 

námssamfélag. 

Þau námstilboð sem hér er lýst einkennast af því að fyrirfram er búið að velja ákveðnar 

aðgerðir í tilteknum forritum sem þær áttu að tileinka sér. Leiðbeinandinn sýnir gjarnan 

skipanir af skjá- eða myndvarpa og nemendur framkvæma þær á sínum tölvum. Á 

námskeiðunum er ekki verið að leysa nein viðfangsefni sem hafa skírskotun til náms og 

kennslu heldur miðast fræðslan eða umfjöllunin eingöngu við einstakar skipanir í 

ákveðnum forritum. Hjá viðmælendum öllum kom fram það sjónarmið að slík 

námstilboð til kennara sem fagmanna geta hugsanlega aukið tölvu- og tæknilæsi þeirra 

að einhverju marki en alveg er undir hælinn lagt hvort þau styðji kennarann í þróun 

eigin hugmynda um hvernig tæknin kemur að námi og kennslu. 

Í rýnihópnum segir Ragna frá athyglisverðum þætti varðandi undirbúning námskeiða-

halds í skólanum hennar. 
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Ragna: […] eins og í mínum skóla, að láta kennara svara spurningarlista um 
„hvað kanntu á tölvur” … ja, ég kann á „tab-lykilinn”, og „biltakkann”. Það var 
verið að kanna hvað kennarar í skólanum kynnu mikið á tölvur, og það átti að 
nota það til að greina hvert næsta skref í námskeiðahaldi væri. Spurningarnar 
voru þannig… „kann að nota tab-takkann”, „kann nokkuð vel á Word” og alveg 
lið fyrir lið farið í gegnum alls kyns færni. Þetta finnst mér ekki rétt að farið því 
að meginhluti kennaranna þyrfti mun frekar að fara inn í umræðuhópa til að ræða 
tilgang og leiðir með tölvunotkun… þessum tækjum í skólastarfinu. Hver er 
tilgangurinn með þessu? „Já, þú vilt sem sagt tölvu inn í stofuna þína, hvað ætlar 
þú að gera við hana?” „Af hverju viltu tölvu inn í stofuna?” Þessi könnun hefur 
eingöngu með tölvufærni kennarans að gera en akkúrat ekkert til dæmis um 
færni hans í að samþætta tölvutæknina inn í nám og kennslu. Svo var það 
meiningin að þessi könnun sem gerð var á tölvufærni okkar ætti að verða 
vegvísir á það hvað ætti að gera næst í þróuninni í skólanum. 

Í rýnihópnum komu fram miklar meiningar um símenntunarþáttinn. Sara benti á að stilla 

þyrfti námskeiðahaldi þannig upp að það byggði á því sem kennarar væru að gera í 

skólanum. Ef flokka ætti kennara með einhverjum hætti á námskeið ætti að velja þá 

saman sem hafa sömu eða svipaðra hagsmuna að gæta. Ragna komst þannig að orði að 

þeir þyrftu helst að tala sama tungumálið, hafa svolítið sama skilning á viðfangsefninu. 

5.7. Um símenntun og ráðgjöf 
Í viðtölunum beindunst umræður um framgang mála gjarnan inn á vangaveltur um 

tölvunámskeið og símenntun kennara og hvernig æskilegast sé að styðja við kennara í 

starfi hvað varðar upplýsinga- og tæknimennt. Það sjónarhorn var ríkjandi að 

tölvunámskeið ættu fyrst og síðast að koma til móts við þarfir kennara, þarfir sem þeir 

sjálfir skilgreina eða fá aðstoð við að skilgreina. Takkanámskeið, eins og þau sem 

viðmælendur lýstu hér að framan, ættu hugsanlega við þegar kennarar hafa af yfirvegun 

velt fyrir sér hlutverki tölvutækninnar í námi í takt við kennslufræðilegt sjónarmið 

aðalnámskrár upplýsinga- og tæknimennta. Slík yfirvegun er að áliti viðmælenda 

forsenda fyrir farsælli þróun. Eftir slíka yfirvegun hafa þeir skilgreint að einhverju leyti 

hvað þeir þurfa að læra á tölvur til að geta útfært námsferli með aðstoð tölvutækninnar 

við þær aðstæður sem hver og einn er að vinna við. Allir viðmælendur deildu hart á þá 

hugmynd að aukið tölvulæsi kennara geri þá þar með hæfari til að setja upplýsingatækni 

í námslegt samhengi. Augljóst er að ef ræða á um þetta nám kennarans sem ferli þá er 

mjög æskilegt að það ferli byrji á viðhorfavinnu um tilgang tölvutækninnar í námi og 

kennslu. Í rýnihópnum setti Ragna orð á sínar aðstæður með þessum hætti: 
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Það er rangt að setja alla kennara á sama námskeiðið því þeir eru svo misjafnlega 
á vegi staddir bæði í viðhorfum og færni. […] ef ég ætla að fara meira út í að 
nota heimasíðugerð í kennslu núna, þá þarf ég meiri kunnáttu í forritinu. En ég 
þarf þá bara að sækja mér hana sjálf [...] ég gerði það alla vega þegar ég byrjaði 
að nota Power Point glærugerðina. Þá settist ég bara niður með manninum 
mínum og hann sýndi mér svona grunninn í þessu og svo fikraði ég mig bara 
áfram. Þetta get ég ekki gert með heimasíðugerðina því hann kann það ekki. Það 
væri lang þægilegast að ég gæti bara sótt mér þetta sjálf, hér og nú, þegar ég ætla 
að fara að nota þetta í kennslunni. Ef ég fer á námskeið í haust og ætla svo að 
geyma að nota þetta í fimm mánuði, þá er þetta farið. […] Ég er ekki að tala um 
að kunna til hlítar en ef þú ætlar að nota þetta markvisst í kennslu, svona eins og 
ég vil nota þetta, það er að segja þetta er ákveðið tæki og ég vil nota tækið til að 
dýpka skilning í mínu fagi til dæmis, þá þarf ég að hafa einhvern ákveðinn grunn 
til að geta nýtt mér þetta. Af hverju er ég ekki að nota heimasíðugerð? Af hverju 
er ég að nota ýmislegt annað eins og Power Point? Það er einfaldlega vegna þess 
að ég kann ekki á það almennilega. Ég er að nota allt hitt. 

Allir viðmælendur höfðu orð á því að það viðfangsefni sem þær glíma við í augna-

blikinu er að læra á vefsíðugerð til að geta nýtt í kennslu. Það virðist, af einhverjum 

ástæðum, vera þeim erfiðara að læra á vefsíðugerðarforrit en annað. Þær leysa sjálfar, 

með þeim björgum sem þær hafa komið sér upp, flest vandamál með tölvutæknina en 

vefsíðugerð situr eftir. Þær meta stöðu sína þannig að kennslufræðilegur grunnur sé til 

staðar en þær vantar aukið tölvulæsi. Málið virðist þó flóknara en svo að námstilhögun 

takkanámskeiðs leysi málið eitt og sér þegar talið berst að æskilegum námsleiðum. Þær 

telja mjög æskilegt að fá aðstoð og ráðgjöf í starfi þegar þær þurfa á því að halda. 

Umræður í rýnihópnum komu inn á að æskilegast væri að hafa ávallt ráðgjafa til staðar í 

kennarahópnum. 

Laufey: Ég vil heldur ekki fá tölvukennara inn í stofuna, ég vil bara kunna 
eitthvað aðeins meira, ekkert allt, heldur bara nóg til að keyra þessi verkefni sem 
ég gjarnan vil tölvuvinna. Ég vil ekki bara setja einhver verkefni í gang og þurfa 
í miðju kafi að sækja hjálp hjá öðrum kennara, ég vil það ekki. 
  
Sara: Já, það er þá það sem við þurfum í rauninni það er svona ráðgjafi eða 
einhver, til dæmis kennari sem getur aðstoðað mig þegar mér hentar, til dæmis ef 
ég ætla að fara að nota heimasíðugerð og ég kann eitthvað í því en ekki alveg 
nóg að mínu áliti. Þá vil ég geta fengið hjálp nánst hér og nú. Svo hitti ég hann 
[ráðgjafann] af og til eftir því sem ég tel mig hafa þörf fyrir… og [hann] kennir 
mér fleiri möguleika í forritinu. Mér finnst skipta miklu máli að hann kenni mér 
það en ekki krökkunum mínum. 
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Ragna: Það þarf náttúrulega að vera einhver sem kann meira en ég sem ég get 
leitað til og sagt; „heyrðu, ég er að fara hérna í verkefni þar sem við notum 
heimasíður og mig vantar aðeins hérna viðbót í forritinu”. 

Hér kemur fram ákveðinn aðferðafræðilegur endurómur, ef svo mætti segja, við þær 

námsaðferðir sem lýst var í kaflanum Fyrstu skrefin. Æskilegt er að aðstoðin sé innan 

seilingar og ábyrgðin á námsferlinu alfarið í höndum kennarans sem sjálfur skilgreinir 

hvað, hvenær og hvernig hann lærir. 

Laufey: Við vitum alveg fyrir hvað við stöndum í þessum efnum, við þrjár hér, í 
okkar kennslu og viðhorfum gagnvart tölvutækninni í námi og kennslu. Þessir 
kennarar sem lítið eru komnir af stað þurfa bara umræður í hópnum um viðhorfin 
til þess til hvers á að nota tölvur í skólastarfi en ekki tölvunámskeið þar sem 
verið er að kenna á tab-takkann, enter eða… afmarkaða færni í forriti. Það gæti 
hins vegar nýst okkur þrem ágætlega í afmörkuðum þáttum sem við sjálfar 
veljum. 

Samkvæmt Rögnu verður tölvuilæsi ráðgjafans að vera nokkuð meira en hennar og hann 

þarf að vera hluti af starfsfólki skólans, til staðar þegar á þarf að halda. Ragna bendir hér 

á að varðandi símenntun þurfi að sinna bæði þörf kennara fyrir tæknilæsi og 

kennslufræðilegum útfærslum út frá sýn aðalnámskrár grunnskóla. Því þarf ráðgjafinn 

fyrst og fremst að hafa fjölbreytta reynslu af almennri kennslu. Þetta sjónarhorn á 

ráðgjöf í starfi kom víða fram hjá viðmælendum. 

5.8. Samvinnuverkefnið 
Eins og fram hefur komið hafa ýmsir í nánasta umhverfi viðmælenda mikla þýðingu 

fyrir þróun þeirra varðandi upplýsinga- og tæknimenntina. Þeir nefna gjarnan nemendur 

og kennarahópinn varðandi stuðning við að þróa hugmyndir sínar og færni en 

samstarfsfólkið getur líka hindrað þær í þróuninni þegar hluti kennarahópsins hefur aðra 

sýn á hlutverk tölva í námi og kennslu. Allir koma þeir inn á að það skipti framþróun 

þeirra sjálfra máli að byggja upp sameiginlega sýn á viðfangsefnið meðal 

samstarfsmanna sinna þannig að samkennarar og skólinn sem heild stefni nokkurn 

veginn í sömu átt í uppbyggingu upplýsinga- og tæknimennta. Fram komu nokkrar 

frásagnir í viðtölunum um að það viðfangsefni geti verið ansi strembið. 

Eins og áður er komið fram starfa Kristjana og Kolbrún við sama skólann. Þær segjast 

hafa mikinn stuðning af hluta samstarfsmanna sinna og að í þeim hópi hafi myndast 

ákveðin viðhorf og viðmið í gegnum tíðina, sem ríma við þeirra eigin. Kennarastofan og 
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vinnuherbergi kennara eru gjarnan vettvangar nýrra uppgötvana varðandi tölvunotkun, 

bæði þeirra sjálfra og nemendanna. Kristjana nefnir nýlega reynslu sem hún telur 

dæmigerða fyrir þann farveg sem málin þróast gjarnan í nú orðið. Dag nokkurn kom 

fram í umræðum á kennarastofunni að Kristjönu langaði til að geta notað stafræna 

myndavél af meira öryggi í kennslu og að þörf væri á smá aðstoð. 

Kristjana: Við vorum að ræða saman um kennsluna hjá okkur, hvað okkur 
vantaði. Við gátum gert þetta flest allt en vantaði svona öryggi í nokkrum þáttum 
og við skrifuðum niður og fórum með [til skólastjórnenda] og þá var þessu bara 
skellt upp með myndavélarnar [listi til að skrifa sig á örnámskeið] og þá kom í 
ljós að það voru 20 aðrir kennarar sem að höfðu áhuga á að vera með. Svo 
auglýsti sú sem er með hluta af starfinu sínu í UT-fagstjórn í kringum tölvur og 
setti þar lágmarksþátttöku 10 kennara en er núna komin með tvo og hálfan hóp. 
Spyrjandi: Og þetta er alfarið innanhússmál? 
Kristjana: Já, alveg innanhússmál og tekið hérna eftir kennslu þegar við erum 
með bundna viðveru. Teknir í þetta stigsfundir eða einhver fundatími. 

Hér lýsir Kristjana því hvernig pælingar samkennara um nám nemenda og eigin kennslu 

leiðir til formlegrar framþróunar. Þær hafa vitneskju um hvaða hlutverki aukin færni í að 

taka myndir á stafræna myndavél og myndvinnsla í tölvum getur haft fyrir nám 

nemenda og setja fram hugmyndir um hvernig þær geta öðlast meiri færni. Samkennarar 

og skólastjórnendur eru lykilpersónur í að gera þetta mögulegt. Þær vita að færnin sem 

til þarf er líklega til staðar í skólanum hjá samkennurum og skólastjórnendur styðja við 

hugmyndina um örnámskeið. Slík námskeið segir Kolbrún að gefi henni gjarnan aukna 

vitneskju um hvað sé hægt að gera með tækninni en ekki nákvæmlega hvar það tengist 

námi nemenda. Það er hennar að finna út úr því þegar hún útfærir nemendaverkefni þar 

sem sú tækni er nýtt í verkefnavinnu. Hún gefur skemmtilega lýsingu á því hvernig 

kennarar styðja hvern annan í sambandi við tölvutæknina í vinnuherbergi kennaranna að 

afloknu örnámskeiðinu. Þessar aðstæður segir hún vera dæmigerðar fyrir það hvernig 

hún og ýmsir samkennarar hennar hjálpast að við að læra á tölvur. 

Kolbrún: Til dæmis eins og áðan þá er Gulla [nafni breytt] að vesenast með 
myndir og ég hafði verið að horfa á Lóu [nafni breytt] hjálpa Svandísi [nafni 
breytt] í gær með myndir og Gulla var eitthvað að vandræðast með þessar 
myndir og ég segi; „Já heyrðu, ég var aðeins að læra þetta í gær”, og ég datt 
alveg inn í þetta með henni í 20 mín eða hálftíma í hádeginu. Svo var ég komin í 
þrot en var búin að sýna henni ýmislegt sem að hún hafði ekki vitað þá labbar 
Þorbergur [nafni breytt] inn í herbergið og hann fer eitthvað að skipta sér af 
þessu og endar á því að geta bjargað málunum, í lokin. 
Spyrjandi: Og náðir þú því hvernig Þorbergur gerði þetta? 
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Kolbrún: Nei, ég varð að fara. En, þannig að mig vantar endann á þetta... Þannig 
gerist þetta þarna finnst mér. Og svo er það þannig að það koma svonan einstaka 
örnámskeið sem maður lærir eitthvað pínulítið á. En þá er það meira þannig að 
þau bara kveikja á manni. [...] Þannig að námskeiðin sýna manni eiginlega bara 
hvað er hægt að gera með tölvunum. 

Þetta dæmi segir Kolbrún vera lýsandi fyrir þær aðstæður sem þær Kristjana búa við. 

Þekking breiðist út í kennarahópinn þegar einhver er að leysa aðkallandi viðfangsefni í 

tölvunni og fær aðstoð hjá einhverjum í næsta nágrenni sem kann. Sá hinn sami sér þá 

jafnvel eitthvað á skjánum sem hann sjálfur ekki þekkir og spyr um og fær jafnvel svör. 

Þannig smitast þekkingin í hópnum, eins og Sif orðaði það. 

Lovísa er sú í sínum skóla sem hefur þá stöðu að kunna mest á tölvur. Að henni beinist 

því sú ábyrgð að halda heimasíðu skólans gangandi og hún hefur það sterklega á 

tilfinningunni að hún beri töluverða ábyrgð á þróun tölvu- og upplýsingamennta í 

skólanum. Hún nefnir dæmi um hvernig kennarar í hennar skóla hjálpa hverjir öðrum 

áfram í að læra á tölvur og hefur ákveðna skoðun á því hvernig heppilegast sé að haga 

þessari fræðslu. Þeim hugmyndum svipar mjög til þess hvernig staðið er að málum í 

skóla Kristjönu og Kolbrúnar. 

Lovísa: Ég held að það sé skynsamlegasta leiðin að virkja einhvern á staðnum. 
Einhvern kennara, til að draga sína kollega með sér og bara síðast í gær þegar ég 
labbaði inn í tölvutíma hjá Völlu [nafni breytt] [Valla var að kenna 
samkennurum sínum]... að þá er hún að kenna hvernig hægt er að nota Microsoft 
Outlook til annars en bara tölvupóst og ég held að besta leiðin sé að í stað þess 
að fá alltaf einhverja utanaðkomandi aðila, því að þeir sem eru að vinna á 
staðnum vita náttúrulega miklu meira hver þörfin er og þannig að það er hægt að 
virkja þann áhugasama sem veit kannski aðeins betur. 
Spyrjandi: Inni í skólasamfélaginu sjálfu?  
Lovísa: Já, og þetta þurfa alls ekki að vera neinir einhverjir tölvu-expertar, það er 
sko langt því frá. 

Hún útskýrir þetta nánar og segir að það skipti meira máli að sá sem sér um tölvufræðslu 

kennara þekki kennarana að einhverju marki persónulega, þarfir þeirra og aðstæður en 

að sá aðili kunni mikið á tölvur.  

Sif býr við svipaðar aðstæður en í stærri skóla en Lovísa. Til hennar er mikið leitað af 

samstarfskennunum og hún finnur hjá sér þörf til að hjálpa samkennurum sínum með 

tæknina. Hún hefur ákveðnar meiningar um þróun mála í skólanum og tekur hiklaust af 

skarið með að þoka málum áfram í hópi samstarfsmanna. Hún er í þeirri aðstöðu að geta 
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öðlast góða yfirsýn og skilning á aðstæðum og sjónarmiðum samkennara sinna sem hún 

er stöðugt að leiðbeina með tölvurnar. Frá námsárunum þekkir hún vel hvað hópkennd 

og samhugur hefur að segja þegar slík viðfangsefni eru annars vegar. Hún segir mikinn 

samhug meðal samstarfsmanna sinna á yngsta stigi og þær aðstæður stuðli að því að 

auðvelda aðkomu nýrra hugmynda um notkun tölva í námi. Sif útfærir örnámskeið út frá 

aðalnámskrá miðað við þær aðstæður sem henni finnst samkennarar hennar búa við. Á 

þessu sést sterk löngun Sifjar til að stuðla að sameiginlegri sýn á viðfangsefnið. Hún 

lýsir því síðan hvernig hún nýtir hugmyndir sínar og reynslu með 1. bekknum til að 

bjóða samkennurunum námsreynslu sem hún telur viðeigandi. Hún fer með öðrum 

orðum eins að hjá með nemendum sínum og samkennurum. 

Sif: Ég meina… þú hjálpar einstaklingnum, kennurunum... og ferð svo alveg eins 
með börnin... þetta er bara dæmigerð kennslustund eins og hjá mér... ég meina 
það er alltaf einhver sem að kann eitthvað, eða er að gera eitthvað hjá sér sem að 
hina langar til að læra og þá. „já, bara gjörðu svo vel, sýndu þeim”, og svo eftir 
smá tíma kunna allir að gera þetta. […] Þetta þarf að hanga rétt saman, þetta að 
læra á tölvu í ákveðnu samhengi og hún er bara verkfæri til að hjálpa til við að 
gera verkefnið. Það þarf eitt að leiða að öðru í vinnuferlinu og svo er kannski 
einn nemandi að klára eitthvað á meðan annar er að skanna inn og... þetta verður 
svona ... þetta rúllar bara svona eðlilega. [...] ...hinir bara læra þetta í 
vinnuferlinu af mér og hinum. Þetta er svona alls staðar. Við erum alltaf að læra 
af hvort öðru. Bæði kennarar og nemendur. 

Sif lítur það sem gerist hjá nemendum hennar þegar þeir eru að nýta tölvur til 

verkefnavinnu sömu augum og í kennarahópnum, það er sú þekking sem býr í 

nemendahópnum breiðist fljótt út meðal nemenda. Á svipaðan hátt segir hún að þetta 

gerist meðal kennara sem eru að glíma saman við tæknina og kennslurfræðilegar 

útfærslur. Hér er hópurinn að læra saman, stefnir að sama marki og svo læra bara allir 

smátt og smátt, svona ýmislegt, eins og Kolbrún komst að orði. 

Sara og Laufey þekkja vel til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað í skóla Kolbrúnar og 

Kristjönu. Sú þróun fékk ákveðið rými í umræðum rýnihópsins og athyglisvert hvernig 

þær sjá hlutverk kennsluráðgjafa í þróunarlegu samhengi. 

Sara: Ég mundi segja að til dæmis núna að staðan væri allt önnur heldur en fyrir 
fimm árum síðan. Núna hefur hópurinn miklu meiri sameiginlega sýn. 
Laufey: Og sameignlegra tungumál. 
Sara: Og núna gætu allir kennararnir nánast farið á eitt svona tölvunámskeið, því 
sýnin er orðin miklu meiri sameign. Kannski með örfáum undantekningum. 
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Ragna: Það er náttúrulega búið að vera þannig það hefur verið kennsluráðgjafi að 
störfum sem er búinn að vera að pota í alla, allt og alla. 
Laufey: Já, það hefur líka skilað sér. 
Sara: Já, það hefur sko skilað sér. 
Laufey: Þessi þróun spratt svona neðanfrá með því að það var unnið með 
viðfangsefnið inni í stofunum hjá kennurunum, í kennslunni og verkefnunum 
sem krakkarnir voru að vinna og svo fundu kennararnir það á eigin skrokki 
hvernig samhengið í þessu var. Það gerir skilninginn… svo breiðist þetta út til 
hinna. Þá kom fram þörf á að breyta einhverju annars staðar, hjá öðrum. 
Ragna: Já, sá sem getur útskýrt fyrir kennurunum, getur opnað augu þeirra fyrir 
möguleikum tækninnar og hvernig þetta getur farið fram er höfuðatriðið í þessu.  

Þær nefna það sem grundvöll að breytingunum að kennarar, hver á sínum forsendum, 

nái að koma inn í aðstæður þar sem þeir geta rætt um viðhorf sín til viðfangsefna á 

nokkurs konar jafnréttisgrunni út frá sínum aðstæðum. Þær töldu það frumskyldu hvers 

kennara gagnvart þróun í starfi að hafa faglega mótaða skoðun á því sem hann er að gera 

eða ætlar að gera. Að geta rökstutt meðal annars val á viðfangsefnum, námsefni, 

markmiðum, námsbókum, kennslu- eða námsaðferðum o.fl. Með faglegar skoðanir sínar 

tekur hann þátt í samræðum við samstarfsmenn sína, skiptist á skoðunum á 

málefnalegan hátt. Þennan grunn telur rýnihópurinn ákveðinn hóp kennara vanta. Í 

tengslum við þessa umræðu kom einnig fram sú skoðun að hefðin hefði þau forréttindi 

að þurfa ekki að sanna sig. Hún er bara hefð og eitt af hennar verkfærum til að viðhalda 

sér er þögnin. Það eru kennsluhættir slíkra kennara, að áliti rýnihópsins, sem hindra 

mjög eðlilega þróun í skólastarfinu. Af viðmælendum í þessari rannsókn er augljóst að 

þeir tilheyra ekki þessum hópi kennara og eru virkir gerendur í uppbyggingu 

sameiginlegrar sýnar kennarahópsins í sínum skólum. En það getur reynst þrautin þyngri 

að vinna að því að sameina ólík sjónarmið. Í viðtölunum nefna Kolbrún, Sif og Lovísa 

allar dæmi um hvernig kennsluaðferðir samstarfskennara eða námsskipan, byggðar á 

öðrum kennslufræðilegum grunni en þeirra, getur beinlínis hindrað þær í starfi. 

Kolbrún: Þetta atriði hérna í skólastarfinu... „að fara í tölvustofuna“ [að kennarar 
geri sérstakan atburð úr því að nota tölvur] ... það sem ég sé stundum þarna á 
miðstiginu, að fara bara í tölvustofnuna og gera bara æfingar fyrir puttana, 
lyklaborðsæfingar, og það er eina tölvunotkun nemenda. Mér finnst það bara 
algjörlega gjörsamlega út í hött. 
Spyrjandi: Af hverju? 
Kolbrún: Það er bara ekki nokkur tilgangur í því. Það er ekki ögrandi á nokkurn 
hátt. Það er svo gelt að það er bara... hræðilegt [skellihlær]! Og ég verð að segja 
það að ég verð stundum alveg foxill yfir því að það er verið að nota tölvustofuna 
undir þetta. Það eru 430 börn sem þurfa að nota tölvustofuna kannski... þá sitja 
kannski bara 20 eða 18 í tölvustofunni að gera v, c, g, h... eða hvernig sem þetta 
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er gert. Það á ekki að nota tölvustofuna í svona. Það eru algjör mistök. Tölvan er 
bara eitt af tækjunum eins og myndvarpinn og skjávarpinn. 

Augljóst er af þessu dæmi að ekki er hægt að tala um sameiginlega sýn kennarahópsins. 

Þannig verða ólíkar hugmyndir um nám og kennslu til óþurftar og vandræða í þróuninni 

og vandamálið verður hluti af hennar eigin þróun í starfi. Að stuðla að sameiginlegri sýn 

kennarahópsins er þeim því mikils virði. En það gerist ekki þrautalaust. Ragna hefur 

lengi staðið í fararbroddi nýjunga í skólastarfinu og gaf þessa lýsingu í rýnihópnum. 

Ragna: Ég nenni bara ekki að eyða tíma í það lengur að standa í því að sannfæra 
samkennara um að hin eða þessi hugmyndafræðin sé réttara að nota en aðra. Ég 
er búinn að fá nóg af því að eyða tíma í að sannfæra fólk til dæmis um það að 
stærðfræðinám fjalli um eitthvað fleira en bara reikning. Svona er líka að gerast 
gagnvart tölvunum, tölvunámskeiðum… mér finnst ég hjakka alltaf í þessu sama, 
það er að þurfa að vera að sannfæra einhverja samstarfskennara um með hvaða 
hætti æskilegt er að nýta tölvur í námi. Hjakka alltaf í sömu umræðunni um 
tölvuna sem verkfæri en ekki viðfangsefni og ekki eigi að kenna bara beint á 
tölvurnar, tæknina, heldur að komast á næsta stig og þróa kennsluhættina og 
námstækni og eitthvað svona sko… Komast á það stig.

Ragna vill þannig fá svigrúm í skólastarfinu fyrir hugmyndir sínar til að komast lengra 

en að hjakka alltaf í umræðunni gagnvart tölvunum. Hún hefur afgreitt þróun 

stærðfræðinnar og fer sínar eigin leiðir í stærðfræðikennslunni en það reynist erfiðara í 

framkvæmd gagnvart tölvutækninni. Sá þáttur skólastarfsins krefst þess frekar að um 

hann verði byggð upp sameiginleg sjónarmið innan kennarahópsins. Lovísa er stundum í 

svipuðum sporum og Ragna og lýsir því hve nauðsynlegt það sé fyrir hana að hafa 

einhverja yfirsýn á málaflokkinn og þróunina til að tapa ekki áttum og vinna markvisst. 

Hún lýsir ákveðnu sjónarhorni sem hjálpar henni við að halda ró sinni þegar henni finnst 

hægt ganga: 

Lovísa: Fyrir mér svona í sambandi við skólann þá finnst mér ég alltaf vera að 
tönglast á þessari þróunarsögu. [...] Mér finnst ákaflega gott að hugsa alltaf 
reglulega til hennar, fara aðeins út úr þessu hlutverki sem kennari og bara líta á 
þetta utan frá til þess að maður verði ekki óþolinmóður og bara fari að bölva 
þessu því þetta [tölvan] er ekkert annað en tæki fyrst og fremst og er eins og allt 
annað sem er að þróast, og er nýtt. 

Það er heildarsýnin sem Lovísu er mikilvæg. Skilningur hennar á því hvernig 

skólasamfélagið allt þróar þessar hugmyndir. Það skiptir þá kennara sem eru í 

fararbroddi máli að hafa skilning á því að þróunin í skólasamfélagi þróast ekki jafn hratt 

í heildina og hjá þeim sjálfum. Um leið, segir hún, að þetta sé viðurkenning á því að það 
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er nauðsynlegt að kennarahópurinn þoki málum áfram í sameiningu og skapi 

sameiginlega sýn á viðfangsefnið. Hópurinn, kennarar og nemendur, læri í sameiningu 

og það er eðlilegt að hugmyndir þeirra sem hægast fara í hópnum geti á stundum reynt 

mjög á þolrifin í þeim sem komnir eru lengra. 

5.9. Samantekt 
Hér hef ég dregið saman í þemu ákveðin atriði úr reynslusögum viðmælenda. Í fyrstu 

sögðu þær frá því hvernig það vildi til að þær byrjuðu að grúska í tölvum og hvers konar 

glíma það var. Þær eru ákveðnar og einbeittar og eru ekkert að víla glímuna fyrir sér. 

Þær koma sér upp þeim björgum sem til þarf, hver á sinn hátt, og ákveða sjálfar að 

miklu leyti hvað, hvenær og hvernig þær læra. Þær eru að nýta tæknina til að leysa 

aðkallandi viðfangsefni og læra um leið í hvaða hagnýta samhengi tölvur eru hentug 

tæki og hvernig á að stýra þeim. Þær segja frá því hvernig tölvan nýtist þeim við 

undirbúning kennslu og hvernig hagnýtingarsjónarmiðið virðist vera ráðandi þegar þær 

reyna að máta það sem tölvur geta gert inn í námsferli og ákveðin nemendaverkefni. 

Kennsluhættir þeirra bjóða upp á að þær hika ekki við að leggja af stað með viðfangs-

efni í kennslu sem krefst ákveðinnar tölvunotkunar án þess að kunna það sjálfar á 

tölvurnar sem til þarf. Kolbrún segir frá því hvernig hún breytir kennsluháttum sínum og 

tekst á við að nýta tæknina á nýjan hátt. Þær reyna allar með mismunandi móti að taka 

þátt í formlegum námskeiðum en þau skila þeim ekki áleiðis í þróuninni. Þær tala um 

með hvaða hætti æskilegt er að haga aðstoð við kennara í skólum og eru þær hugmyndir 

að vissu leyti í stíl við þá aðstoð sem þær urðu sér sjálfar út um þegar þær byrjuðu að 

læra á og um tölvur. Augljóst er að það verkefni kennara að læra að nýta sér 

tölvutæknina er flókið og víðfemt viðfangsefni og eins og fram kemur bendir ýmislegt 

til þess að það gerist ekki í einrúmi eingöngu heldur hafi ýmsir aðrir áhrif á hvernig til 

tekst. Mun ég nú taka til við að bregða enn skýrara ljósi á ýmsa þætti úr reynslu-

sögunum. 
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6. Umræður 

Hvernig lærðu viðmælendur að tileinka sér tölvutækni í starfi og hvaða viðhorf hafa þeir 

gagnvart því viðfangsefni? Hér að framan hef ég reynt að draga fram það helsta úr 

reynslu viðmælenda sem ég tel að bregði nokkurri birtu á málið. Í þessum kafla mun ég 

fjalla um niðurstöðurnar út frá ýmsum sjónarhornum og tengja saman ýmislegt sem fram 

hefur komið, í þeim tilgangi að skerpa á málefninu.

Markmið þessarar rannsóknar er meðal annars að fá gleggri mynd af því hvernig 

kennarar læra að nýta tölvutæknina við dagleg störf. Hvernig fóru viðmælendur að og 

hvaða viðhorf réðu för? Af ýmsum dæmum sem þeir nefna mætti ætla að það að taka 

upplýsingatækni í þjónustu sína snúist um tvenns konar nám, annars vegar að læra sjálfir 

að nota tækninna og hins vegar að læra að nýta tölvur í starfi með nemendum, í 

námslegu samhengi. Því hef ég valið að skoða málið út frá þeim hlutverkum sem 

kennararnir eru í, þ.e. að stundum eru þeir sjálfir í hlutverki nemandans sem er að læra 

en stundum eru þeir kennarar sem skapa ramma utan um nám nemenda sinna, meðal 

annars með hjálp upplýsingatækninnar. Stundum virðast þó þessi hlutverk renna saman 

eða verða óljós, allt eftir aðstæðum. Fyrst mun ég reyna að einbeita mér að kennurunum 

í nemendahlutverkinu, að skoða hvernig þeir lærðu sjálfir á tölvur. Hvað einkennir þessa 

námsreynslu þeirra? Hvernig lærðu þeir? Hvað virkaði vel og hvað síður eða alls ekki og 

hver getur ástæðan verið fyrir því? 

6.1. Kennarinn í nemendahlutverki 
Í reynslusögunum er hægt að greina að minnsta kosti tvenns konar nemendahlutverk 

sem kennararnir taka sér. Annars vegar þegar þeir segja frá reynslu sinni af formlegri 

leiðsögn, til dæmis á tölvunámskeiðum, og hins vegar óformlegri aðstæður þegar þeir, 

ýmist einir eða í samvinnu við aðra, eru að átta sig á tölvutækninni og hvernig hún 

kemur að námi og kennslu. 

Fyrstu kynni Sifjar, Lovísu og Kolbrúnar af tölvum og þau formlegu tölvunámskeið sem 

þær hafa sótt höfðu yfir sér yfirbragð yfirfærslu þekkingar (sbr. Herrington o.fl, 2000; 

Allyson Macdonald og Þuríðar Jóhannsdóttur, 2003). Þær voru að læra að stýra 

ákveðnum hugbúnaði. Þær sitja fyrir framan tölvuna og taka við skipunum frá tölvu-

kennara um að gefa tölvum viðeigandi skipanir, í ákveðinni röð. Þekkingin og færnin er 

tölvukennarans og hann miðlar henni með einstefnumiðlun til nemendanna. Þær eru í 

hlutverki mótttakenda og gera eingöngu eins og fyrir þær er lagt. 
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Þær segjast ekki hafa haft mikið gagn af slíkum yfirfærslunámskeiðum. Jonassen (1994) 

dregur í efa þann mannskilning sem slíkar nálganir við nám byggja á. Í fyrsta lagi sýna 

rannsóknir að þessi námstilhögun með tölvur að vopni hafi ekki haft tilætlaðar breyt-

ingar á atferli fólks í för með sér. Í öðru lagi sýna rannsóknir að nám er flóknara og 

heildstæðara fyrirbæri en svo að hægt sé að afmarka það við aðstæður þar sem tölvu-

tæknin er nýtt til slíkrar einstefnumiðlunar þekkingar. Jonassen hvetur til þess að taka 

þær forsendur til gagnrýnnar endurskoðunar. Hann segir slíka afleidda framsetningu 

þekkingar og þjálfunar í línulegt afmarkað námsferli í miklu ósamræmi við hvernig 

manninum er eðlislægt að læra á umhverfi sitt. Þessi námsaðferð er alls ekki vel til þess 

fallin að auka skilning eða sýn á samsett flókin fyrirbæri. Færni í einstaka tölvuforritum 

var hér ætlað að nýtast kennurum til að virkja tölvutækni í námi nemenda. Reynslusögur 

viðmælenda benda til að það sé ekkert sjálfgefið að með auknu tölvulæsi kennarans 

aukist hæfni hans til að skilja eða útfæra markmið upplýsinga- og tæknimennta í því 

samhengi og með þeim kennslufræðilegu áherslum sem aðalnámskrá kveður á um. 

Í því hlutverki sem viðmælendur eru í á hefðbundnum tölvunámskeiðum og þær náms-

aðstæður sem þeim er boðið upp á segja þeir að hafi ekki gagnast sér sem skyldi. Þeir 

eru ekki einir um slík viðhorf gagnvart slíkri námsreynslu. MacKenzie (2001), sem um 

árabil starfaði við starfsþróun kennara á þessu sviði, segir frá könnun sem gerð var 1999 

af Market Data Retrieval, sem sýndi að meirihluti amerískra kennara hafi fengið færri 

en fimm klukkustundir til starfsþróunar varðandi upplýsingatækni í skólastarfi. 

Stærstum hluta þess tíma var varið til þjálfunar, til að auka tölvulæsi kennaranna með 

svipuðu sniði og árangri og viðmælendur þessarar rannsóknar lýsa. 

Fjölmargir sem um símenntunarmál kennara fjalla benda á nauðsyn þess að vinna að 

símenntun út frá forsendum kennara sjálfra því það eru þeir sem bera þungann af þróun 

skólastarfsins. Þeir þurfa að þaka þátt í að skilgreina þarfir sínar og skólans í heild, 

meðal annars hvað varðar þróun upplýsinga- og tæknimennta í skólanum (Rúnar 

Sigþórsson, Jón Baldvin Hannesson og Rósa Eggertsdóttir, 1999; Stigler, 2002). Sú 

tilhögun kennslu að sérfróðir hanni yfirgripsmikil námstilboð til ímyndaðs almenns 

kennara út frá ákveðnum eiginleikum hugbúnaðar og hói síðan saman kennurum til að 

þjálfa þá færni sem þarf til að stýra hugbúnaðinum, oft með einstefnumiðlun upplýsinga, 

virðist ekki vænleg til árangurs. Slík kennslufræðileg nálgun, með slíkan þekkingar-

fræðilegan bakgrunn getur ekki nema með takmörkuðum hætti komið til móts við þann 

vettvang sem umbótastarfið beinist að. Aðkallandi er að þróun og námsferli kennarans 
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sé í höndum hans sjálfs og starfsfélaga hans, á þeirra starfsvettvangi, og til að tryggja 

varanlegan árangur sé eðlilegur þáttur daglegs starfs (Willis og Stigler, 2002). Þessi 

sjónarmið komu skýrt fram hjá rýnihópnum og mikil áhersla á að það þurfi að tryggja að 

kennarar fái tækifæri til að glíma sjálfir við að skilgreina þarfir sínar og þróun í starfi. 

Nám í grunnskóla er flóknara fyrirbæri en svo að afmörkuð þekking kennarans á virkni 

einstaka hugbúnaðar geri hann endilega hæfari til að takast á við að nýta tölvur í 

menntunarlegu samhengi. Hæfileiki ökuþóra eða bifvélavirkja til skipulagningar ferða-

laga þarf ekki að vera meiri en annara fyrir það eitt að þeir þekkja betur en aðrir tæknina 

við það að aka bíl. Að undirbúa innihaldsríkt ferðalag sem býður til dæmis upp á að 

kynnast ákveðnu landi og þjóð þess, krefst mun frekar skilnings og þekkingar á landi og 

þjóð og eðli ferðalaga en ökuskírteinis, sérþekkingar bifvélavirkjans eða hæfni í að stýra 

farartæki. 

Jonassen (2005) gagnrýnir uppstillingu náms og kennslu sem lýsir sér í hefðbundnum 

tölvunámskeiðum. Í rýnihópnum kom þó fram að hefðbundin miðlun þekkingar með 

slíkum hætti geti nýst þeim kennurum sem þegar hafa mótað sér ákveðnar skoðanir á því 

í hvaða námslegu samhengi færnin á að nýtast í skólastarfinu. Einnig kom fram að slík 

námskeið gætu aukið kjark og þor viðkomandi til að grúska í tölvum og gefið kennar-

anum einhverjar hugmyndir um hvers tæknin er megnug. 

Viðmælendur segja að það að læra á tölvu snúist fyrst og fremst um viðhorf til tölva og 

þeirra viðfangsefna sem tækninni er mögulegt að hjálpa við að leysa. Þeir læra sjálfir á 

tækið með því að nota það við að leysa ákveðin mál sem fyrir liggja og þarfnast 

úrlausnar í ákveðnu samhengi. Þeir hefjast handa, fullir vonar um að leysa viðfangsefnið 

og fikra sig áfram, með aðstoð ef með þarf. Sú þekking eða vitneskja sem þær afla sér er 

fyrst og fremst tengd málinu sem verið er að leysa, hugmyndum þeirra um úrvinnslu og 

útlit og þeim möguleikum sem tölvan býður upp á. Út frá þessu mætti álykta að sú 

þekking sem þær eru á höttunum eftir sé fyrst og fremst skilningur á því samhengi sem 

úrvinnslan gerist í. Þær pælingar sem fram fara þegar glímt er við að nýta tölvuna til 

úrvinnslu málsins benda til þess. 

Frá þekkingarfræðilegum sjónarhóli er þekkingin ekki eingöngu bundin við að læra 

ákveðna færni á tölvuna, einhverjar skipanir til að leggja á minnið, heldur felst 

þekkingin í þeim skilningi sem það krefst að leysa málið í takt við þær væntingar sem 

þær höfðu eða mótuðust í vinnuferlinu. Það er því freistandi að álykta sem svo að það sé 
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skilningur á þessu samhengi, sem felst í reynslunni sem það krefur nemandann að læra 

að nota tölvu til ákveðinna verka, sem viðmælendur eru á höttunum eftir. Þessi 

þekkingarfræðilega sýn er í anda þeirrar sýnar á þekkingu sem félagsleg hugsmíða-

nálgun við nám byggir á, þar sem litið er svo á að þekking sé afurð þess hvernig 

einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni (sbr. Bruner, 1995 og Allyson Macdonald 

og Þuríður Jóhannsdótir, 2003) 

Það nemendahlutverk sem hér birtist hefur fjölmörg einkenni félagslegrar hugsmíða-

nálgunar við nám og aðstæðubundið nám (sbr. kafla 3.2.2. og 3.2.3. og Jonassen, 2005). 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru í nemendahlutverki þar sem þeir sem nemendur bera 

ábyrgð á námi sínu, hafa val um námsleiðir við að leysa raunveruleg vandamál og 

viðfangsefni. Leiðsögn og aðstoð er innan seilingar, oftast frá jafningjum sem eru á 

svipuðu reki og hafa sömu eða svipaðra hagsmuna að gæta. Við þessar aðstæður skapast 

tækifæri til að móta eigin viðhorf og annarra til þess hvers konar náms- eða vinnuferli 

það er að læra að nýta verkfærið. Það byggist upp sjálfstraust til að takast á við tæknina 

því hvert viðfangsefni verður hvati til enn frekari sigra. Þannig skapast dýrmæt reynsla 

sem felur í sér víxlverkun reynslu og víðtækari skilnings á hagnýtu gildi tækninnar í 

verklegu og námslegu samhengi (Bruner, 1995). Viðhorf og skilningur á þessu 

víxlverkandi samhengi virðist vera það sem viðmælendur eiga við þegar þeir segja, 

nánast sem einn maður, að það séu viðhorfin sem skipta öllu máli. Kolbrún setur orð á 

hvað það felur í sér fyrir hana að læra á þennan hátt og nefnir þolinmæði og 

útsjónarsemi, kjark og þor til að prófa eitthvað nýtt, ásamt því að þora að breyta til, leyfa 

sér að gera mistök og læra af þeim. 

Koschmann (1995) lýsir hvernig við lærum á, um og með tölvum út frá ýmsum fræði-

legum viðmiðum. Út frá lýsingum viðmælenda má segja að reynslan feli í sér alla þessa 

þætti, en mat þeirra á gildi þess að læra með tölvu vegur greinilega þyngst. Það má lesa 

af þeirri áherslu sem þær leggja á hagnýtt gildi tækisins í verklegu og námslegu sam-

hengi. Það er þeim mikilvægast að læra hvað tölvur geta aðstoðað með í námi og 

kennslu og þær vangaveltur eru víxlverkun milli möguleika tækninnar og þeirra 

úrlausnarefna sem fyrir liggja. Segja má að þær reyni að hafa áhrif á umhverfi sitt með 

verkfærið að vopni, að læra í samvinnu við nemendur og samkennara, hvernig bæta má 

nám og kennslu með tölvunotkun af ýmsu tagi. Slíkar athafnir eru í anda aðstæðu-

bundins náms, þar sem námið er bundið þeirri menningar- og félagslegu heild sem 

aðgerðir þeirra beinast að (sbr. Kearsley, 2004b). Þannig er Sif að leysa mál í kennara-

námi og síðar við kennslu. Hún lærir eftir þörfum með samnemendum sínum og síðar 
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sem kennari með samkennurum og ungum nemendum. Svipaða sögu er að segja af 

Kolbrúnu og Laufeyju. Kristjana er að læra á og um tölvur með nemendum sínum í 

náminu sem hún sjálf skipuleggur sem kennari. Hugsanlega mætti segja, út frá skil-

greiningu Koschmann, að þegar hún stendur og virðir fyrir sér nemendur sína sem eru 

að kynna verkefnin sín með hjálp tölva og skjávarpa að hún sé að læra með tölvum þar 

sem hún mátar möguleika tækninnar við viðfangsefni nemenda og sér í því tilviki að þær 

auka gæði námsins. 

6.2. Hlutverk kennarans 
Viðmælendur í rannsókninni voru allir starfandi grunnskólakennarar þegar viðtölin fóru 

fram. Samkvæmt niðurstöðum rýnihópsins skiptir þekkingarfræðileg sýn kennarans og 

þeir kennsluhættir sem hann aðhyllist út frá þeirri sýn verulega miklu máli þegar hugað 

er að því hvort og þá hvernig tölvutækni getur nýst honum og nemendum hans í skóla-

starfi. Allir viðmælendur settu einhver orð á það sjónarmið að það væru viðhorf kennar-

ans til náms, kennslu og hlutverks tölvutækninnar sem væru afgerandi þættir í þróun 

hans á upplýsinga- og tæknimennt í námi nemenda. Því getur verið athyglisvert að skoða 

nánar þá kennsluhætti sem viðmælendur ástunda og reyna að grennslast fyrir um hvaða 

viðhorf þar eru á ferð. Hvaða þekkingar- og kennslufræðilegu viðhorf endurspeglast til 

dæmis í því námi sem viðmælendur bjóða nemendum sínum upp á? 

Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir (2003) gera grein fyrir einkennum fjögurra 

námskenninga meðal annars með tilliti til þekkingarfræðilegrar sýnar og hlutverks 

kennara og nemenda. Séu reynslusögur viðmælenda skoðaðar í því samhengi má sjá 

ýmsar samsvaranir við sjónarhorn hugsmíðasýnar á nám (sbr. töflu 1). Viðmælendur 

gera ráð fyrir töluverðum áhrifum nemenda á eigið nám, leggja áherslu á samvinnu og 

samhjálp og að nemendaverkefni feli í sér leitar- og uppgötvunarnám. Hlutverk þeirra 

sem kennara er gjarnan að leiðbeina nemendum, vekja áhuga og inn á milli að stíga fram 

sem verkstjórar. Þær eru líka að læra með nemendum því stundum velja nemendur 

námsleiðir sem krefjast þekkingar og skilnings sem kennarinn hefur ekki og hópurinn 

glímir við í sameiningu. Út frá greiningu Allyson og Þuríðar mætti ætla að þær aðhyllist 

að verulegu leyti hugsmíðanálgun við nám (sbr. töflu 1). Það helgast aðallega af því að 

sú þekking sem nemendur afla sér er ekki nema að litlu leyti skilgreind af kennaranum 

því nemendavinnan felur í sér val nemenda á inntaki námsins og hvernig þeir útfæra 

verkefnin. Áhersla er á vinnuferlið og það sem það krefst ásamt því að vinnan feli í sér 

raunverulega glímu. Slíkt er mjög í anda hugsmíðanálgunar við nám. Athyglisverðar eru 

þær aðstæður þegar tölvulæsi viðmælenda hrekkur ekki til við að útfæra viðfangsefni í 
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tölvunum. Þrátt fyrir þann annmarka gera þeir sér grein fyrir því að þeirra hlutverk er 

fyrst og fremst að skapa ramma um nám sem byggir á leit og uppgötvun. Því er 

vanþekking þeirra engin hindrun heldur hefur slíkt oftast jákvæð áhrif á námið. Rétt er 

að minna á það hér að það er ekki svo að þessir nemendur séu stöðugt við þessar 

aðstæður. Hefðbundið bóknám er líka á dagskrá inn á milli.  

Hér að framan hefur ýmislegt í starfi kennarans verið skoðað út frá námskenningum. 

Þess hefur verið freistað að notast við sömu námskenningar fyrir nám kennaranna og 

þeir nota gjarnan sjálfir til að lýsa námi nemenda sinna (skv. Dalin og Rolff, 1993). 

Jonassen (2005) segir að út frá sjónarhóli náms séu óleyst vandamál (e. problems) 

raunverulegur tilgangur náms. Án löngunar til að leysa einhver vandamál eða svala 

fróðleiksfýsn sinni, gefur námið nemendum ekki merkingu. Þegar nemandann langar til 

að leysa viðfangsefni kemur skilningsríkt nám í kjölfarið. Þess vegna leggur Jonassen 

mikla áherslu á að nám sé raunveruleg glíma, við eins raunverulegar aðstæður og kostur 

er. Ælta má að slíkar aðstæður skapist þegar viðmælendur fara, að því er virðist, óhikað 

út í vinnu með nemendum sínum þar sem þeir vita fyrirfram að þeir kunna ekki sjálfir að 

útfæra viðfangsefni í tölvunum. Svo virðist sem það nægi þeim að vita af því að 

mögulegt sé að vinna með viðfangsefni með ákveðnum hætti í tölvu. Þær áherslur sem 

þær leggja í kennslunni virðast gera þeim kleift að leggja slíka óvissu inn í hópinn sem 

hluta viðfangsefnisins, það er að segja að leysa þau vandamál sem verða á vegi þeirra í 

verkefnavinnunni. Þær hafa lært að slík mál leysast oftast nær. Það er alltaf einhver í 

skólanum sem kann sagði Kolbrún og Sif lét bara vaða og grúskaði í gegnum 

heimasíðugerðina með nemendum sínum í tölvuvali. Þær hafa þannig skapað ákveðna 

stemmningu, eða viðmið í vinnu með bekknum þar sem það þykir eðlilegt að vera óviss, 

vita ekki, en vera virkur og leitandi við skipulagningu og úrvinnslu viðfangsefna. Í 

bekknum hjálpumst við að og leitum lengra ef með þarf. Enginn getur vitað eða kunnað 

allt, ekki einu sinni kennarinn. Jonassen (2005) bendir á að slíkar námsaðstæður, þ.e. 

þegar viðfangsefnin eru lítt skilgreind og óljós (e. illstructured) styði það við ýmsa þá 

færni sem nauðsynleg er til að takast á við vandamál almennt. 

Viðmælendur hafa reynslu af því að vera í nemendahlutverki sjálfar og meta þá reynslu 

mikils og virðast yfirfæra hana beint inn í aðstæður nemenda sinna. Þær vinna markvisst 

að því að skapa slíkt andrúmsloft þar sem nemendur eru virkir gerendur í eigin 

þekkingarleit líkt og lýst var hér framar. Þetta á ekki eingöngu við um tölvunotkun 

heldur er þetta orðin viðtekin vitneskja og viðmið í hópnum gagnvart vinnu almennt. 

Þær aðstæður sem hér er lýst falla vel að hugmyndum um að nám sé aðstæðubundið þar 



78

sem byggð eru upp ákveðin viðmið í hópnum varðandi ákveðið verklag (sbr. Kearsley, 

2004b). 

Þuríður Jóhannsdóttir (2001) gerði athyglisverða tilraun til að stilla upp fjarnámi í 

barnabókmenntum við Kennaraháskóla Íslands út frá hugmyndum um félagslega 

hugsmíðanálgun við nám. Slíkt krefst annars konar nemenda- og kennarahlutverka og 

það vekur athygli hvernig nokkrir nemenda hennar brugðust við og áttu í töluverðum 

erfiðleikum með að átta sig á og sættast við þessar nýju aðstæður. Viðbrögðin 

einkenndust af óöryggi og vantrú bæði á eigið hlutverk og kennarans. Það er skiljanlegt í 

þessu samhengi þegar Kolbrún nefnir það sem grunnfærni kennara, sem beita vilja 

upplýsingatækni í námi, að þeir hafi kjark og þor til að breyta til, brjóta upp 

kennsluhættina, gera öðruvísi en vanalega og að hafa þolinmæði gagnvart sjálfum sér. 

Það virðist líka eiga við nemendur sem ætlað er að breyta nemendahlutverki sínu. 

Gladhart (2001) skilgreinir þróun kennsluhátta hjá kennurum sem eru að læra að flétta 

tölvutækni í nám (sbr. töflu 2) og byggir á Dwyer, Ringstaff og Sandholtz (1990b). Þá 

þróun sem Gladhardt telur kennarana fara í gegnum og lesa má út úr dálknum Kennarar

í töflu 2 er hægt að yfirfæra að ýmsu leyti yfir á reynslu þátttakenda í þessari rannsókn. 

Augljóst er þó að þeir fara mishratt í gegnum þetta ferli og líklega eru þeir ekki allir 

komnir ferlið á enda eins og því er lýst. Þessu valda mismunandi aðstæður þeirra. 

Kristjana var til dæmis við kennslu þegar hún kynntist tölvum fyrst og fór geyst. Það 

sem hugsanlega flýtir fyrir þróun hennar er eðli þess náms sem hún stendur fyrir þegar 

hún byrjar að nota tölvur með nemendum, sem samkvæmt líkani Gladhart (2001), á 

tveim síðustu þrepum líkansins. Það eru með öðrum orðum hugsanlegt að þau 

kennslufræðilegu viðmið sem kennsluhættir hennar voru grundaðir á hafi auðveldað 

mjög innkomu tölvutækninnar. 

Líklegt er að líkan Gladhart (2001) henti síður til að máta við reynslu Sifjar og Lovísu 

fyrir þær sakir að þegar þær hefja kennslu er þekking og reynsla þeirra af tölvunotkun 

töluverð og ýmis viðhorf til möguleika tækninnar í námslegu samhengi búin að vera í 

mótun í lengri tíma. Þó má hugsanlega heimfæra reynslu Sifjar í kennaranáminu á 

líkanið í heild sinni en þar er hún í hlutverki nemandans og byggir skilning sinn á gildi 

tölvutækninnar fyrir nám við þær aðstæður. Líklegt er að sá skilningur og sú reynsla 

svipi mjög til reynslu Kristjönu, þar sem hún stendur frá upphafi fyrir kennsluháttum 

sem eru í takt við tvö síðustu stigin í líkaninu. 
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Líklega má segja að Kolbrún sé sú þátttakenda sem fellur best að líkani Gladhart (2001). 

Það helgast af því að hún tekst á við kennslufræðilegar breytingar sem tengdust við-

horfum hennar til náms og með hvaða hætti tölvur kæmu þar að. Erfitt væri að segja að 

Kolbrún hefði tekið þróunina í hægum öruggum skrefum, stig fyrir stig, eftir líkani 

Gladhart (2001), því þegar hún lýsir því þegar hún gaf nemendum tækifæri til að velja 

námsleiðir í verkefni um Jón Sigurðsson og sjálfstæðisbaráttuna var bendir það til að 

þróunin gerist frekar í stökkum en hægt og bítandi. Lýsing Kolbrúnar á mjög vel við 

líkan Gladhart (2001) þegar kennari flyst yfir á síðasta stig þar sem nemendur hafa 

mikið um eigið nám að segja og eru virkir þátttakendur í uppbyggingu eigin þekkingar. 

Af ofangreindu mætti segja að líkan Gladhardt (2001) gæfi dágóða hugmynd um með 

hvaða hætti það gerist að kennarar læra að tileinka sér tölvutækni í starfi en hafa verður í 

huga þá reynslu sem liggur að baki líkaninu, að þar var um að ræða kennara sem, að því 

er virðist, notuðu hefðbundnar kennsluaðferðir í kennslu sinni þegar rannsóknin hófst og 

höfðu litla sem enga reynslu af tölvutækninni. Megintilgangur verkefnisins er að nýta 

eiginleika tölvutækninnar til að breyta kennsluháttum þannig að eiginleikar tölvunnar 

nýtist með ákveðnum hætti við að auka gæði námsins sem ekki er mögulegt við 

aðstæður hefðbundinna kennsluhátta. Kennsluhættir skipta samkvæmt þessu verulegu 

máli fyrir þróun upplýsinga- og tæknimenntar í kennslufræðilegu tilliti. Að breyta 

viðhorfum kennara til kennsluhátta, og þar með náms, er lykillinn að æskilegri 

tölvunotkun. Þetta kemur vel heim og saman við ummæli viðmælenda þessarar 

rannsóknar sem segja að viðhorf þeirra til tölva og möguleika þeirra í kennslufræðilegu 

samhengi skipta mestu máli í þróuninni.  

Það er athyglisvert hve mikill samhljómur er með því námi sem viðmælendur leggja 

áherslu á fyrir nemendur sína og því sem lýst var í kafla 6.1. þar sem kennararnir voru 

sjálfir í hlutverki nemenda, þegar þeir voru að átta sig á tölvutækninni. Þær lýsingar er 

freistandi að skoða í ljósi skilgreiningar aðalnámskrár á upplýsingalæsi. Þar er 

upplýsingalæsi skilgreint sem ákveðið vinnuferli sem felur í sér þá færni og þekkingu 

sem þarf til að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Ekki verður annað sagt um þau dæmi sem viðmælendur 

nefna en að þeir og nemendur þeirra séu í upplýsingaleit á gagnrýninn og skapandi hátt. 

Hér reynir á útsjónarsemi, þolinmæði gagnvart sjálfum sér og öðrum og fleira sem 

bendir til þess að um áþekka þekkingarfræðilega sýn sé að ræða. Í lokaskýrslu 

NámUST-rannsóknarinnar vekur það sérstaka athygli hve sú færni í tölvunotkun sem 

nemendur afla sér utan skólans er hunsuð í skipulagi og námsframboði skóla (Allyson 
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Macdonald, 2005). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar bendir margt til þess að 

þeir kennsluhættir sem viðmælendur aðhyllast eigi stærstan þátt í því að þetta vandamál 

er ekki til staðar hjá þeim. Hugmyndir um nýtingu tækninnar kemur allt eins frá 

nemendum eins og annars staðar frá. 

6.3. Hvers krefjast viðfangsefnin? 
Hér hef ég dregið fram mynd af því hvernig kennarar taka tölvutæknina í sína þjónustu 

við nám og kennslu, hvernig þeir fóru að og hvað í reynslu þeirra réði þar mestu. Með 

því að skoða hvað einkennir reynslu viðmælenda í kennarahlutverkinu annars vegar og 

hins vegar sem nemanda, þar sem þeir eru að læra með nemendum sínum, samkennurum 

eða öðrum má greina sameiginlega þætti. 

Það mætti segja að reynsla kennarans og nemandans sameinist í ósk og þörfum beggja 

til að skila ærlegu verki. Úrlausn viðfangsefnisins er í fyrirrúmi og ýmislegt á sig 

leggjandi til að vel takist til, meðal annars að finna út úr því hvernig tölvan getur 

aðstoðað við námið. Það krefst, eins og Kolbrún segir, útsjónarsemi, samhjálpar og 

áræðni til að fara ótroðnar slóðir að þora að breyta kennsluháttum eða gerast nemandi 

meðal nemenda sinna, vera kennarinn sem ekki veit allt, að þora að taka ákvarðanir og 

leggja þær fram eins og hún orðar það, að þora að fikra sig áfram í tölvu og átta sig á 

virkni hennar, vera meðvitaður um hvað maður er að gera og hvenær aðstoðar er þörf. 

Það er samkvæmt þessu sú færni nemenda og kennara til að taka afstöðu til viðfangsefna 

og þeirra möguleika sem þeir sjá í aðstæðum hverju sinni og bera þá afstöðu á borð fyrir 

aðra sem skiptir verulegu máli. Bruner (1995) og Jonassen (1995) benda á nauðsyn þess 

að nemendur upplifi sig sem virka gerendur sem takast í sameiningu á við að leysa 

raunveruleg vandamál. Lýsingar viðmælenda benda til þess að það eigi ekki síður við 

kennarann í nemendahlutverki sínu, þar sem hann er að átta sig á með hvaða hætti 

tölvutæknin nýtist honum í starfi. Kennarar, líkt og nemendur, eru að safna verkfærum í 

verkfærakistu sína, eins og Bruner (1995) orðar það. Það er hluti af raunverulegu 

vandamáli ef kennarinn veit ekki hvernig á að gera í tölvunni og menningarleg viðmið 

segja öllum í hópnum að nú sé þörf á að bregðast við, það vantar hjálp. Þegar mál, stór 

og smá, leysast síðan á farsælan hátt með einhverju móti verður til nýtt huglægt 

verkfæri, ný merkingarbær reynsla sem hægt er að yfirfæra á nýjar aðstæður. 

6.4. Horft um öxl og yfir sviðið 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að auka skilning á því hvernig kennarar lærðu að 

nýta upplýsingatækni í starfi. Svo virðist sem það sjónarmið hafi verið ráðandi að ef 
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þeim yrðu útvegaðar tölvur væri eftirleikurinn einfaldur og þess ekki langt að bíða að 

blómleg tölvunotkun með markmið aðalnámskrár grunnskóla, að leiðarljósi liti dagsins 

ljós í námi nemenda. 

Það sem vitað er um stöðu mála er að ekki skortir tól og tæki og góðan ásetning og vilja. 

Þannig bendir Þorsteinn Hjartarson (2001) á að þrátt fyrir að skólastjórnendur virðist 

hafa góðan skilning á áherslum aðalnámskrár að flétta tölvunotkun inn í námsgreinar 

skólans og séu allir af vilja gerðir til að svo megi verða, gangi sú þróun afar hægt fyrir 

sig. 

Niðurstöður rannsóknar Dwyer, Ringstaff og Sandholtz (1990a, 1990b) beinir athyglinni 

að þeim kennsluháttum sem kennarar standa fyrir sem lykli að farsælli þróun 

tölvunotkunar í námi. Hugmyndir að baki hefðbundnum kennsluháttum gefa ekki tilefni 

til æskilegrar tölvunotkunar innan námsgreinanna. Það er með öðrum orðum það nám 

sem kennarar skipuleggja sem hugsanlega er helsta hindrun í að tölvur séu nýttar á 

skapandi hátt innan námsgreinanna og málin því leyst með tölvukennslu í tölvutímum 

óháð þeim viðfangsefnum öðrum sem nemendur eru að vinna að í náminu. Augljóst er 

samkvæmt þessu að beina þarf sjónum að kennsluháttum og skilningi kennara á 

námshugtakinu og hlutverki tölvutækninnar í námi og kennslu. Það eru viðhorfin sem 

skipta öllu máli, sögðu viðmælendur, viðhorf til náms og kennslu og með hvaða hætti 

tölvutæknin er hagnýtt í námi nemenda. Sé tölvutæknin tekin inn í skólastarfið eingöngu 

á þeim forsendum að krakkar eigi að læra á tölvur og hlutverk þeirra í námi ekki 

ígrundað betur er hættan sú að um verði að ræða ákveðna námsgrein, með ákveðin 

þekkingar- og færnimarkmið, sem eiga heima í tölvuveri með faggreinakennara, líkt og í 

öðrum fögum grunnskólans. Eins og kom fram í rýnihópnum hefur sá kennari lítið eða 

ekkert með tölvur að gera sem ætlar sér að ná markmiðum námsins með mikilli 

vinnubókarvinnu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að færni kennara til að beita tölvu þurfi 

ekki að skipta sköpum í farsælli þróun upplýsinga- og tæknimenntar í skólum heldur 

þurfi kennarar fyrst og fremst að átta sig á hvers konar námi þeir standa fyrir hjá 

nemendum sínum og hvernig markmið aðalnámskrár í upplýsinga- og tæknimennt verða 

best fléttuð inn í það nám. 

Þetta þýðir ekki að færni kennara í að beita tölvu skipti ekki máli í þróuninni heldur er 

hér frekar um að ræða forgangsröðun viðmælenda á því hvað skiptir meira máli en 
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annað. Vel getur verið að út frá sjónarhóli kennara sé það að kunna ekki á tölvu hindrun 

í því að nýta tölvur í námi nemenda sinna. Viðmælendur þessarar rannsóknar segja hins 

vegar að það séu viðhorfin til náms og hlutverks tölvutækni í námi sem skipta meira 

máli en færnin á tölvurnar. Kennarar þurfa fyrst og fremst aðstoð við að átta sig á í 

hvaða samhengi tölvur nýtast í námi. Standi kennarar í þeirri trú að þeir þurfi að læra á 

tölvur áður en þeir fara að nýta þær í kennslunni er ekki að undra að þeir streitist á móti 

þar sem tilgangurinn með tölvunotkuninni er þeim afar óljós. 

Líklegt er að ef notkun tölvutækni í skólastarfi er rædd þannig að fjallað er um nám 

nemenda, til hvers það á að leiða og þátt tækninnar í námsferlinu, sé líklegt að opnist 

fyrir möguleikann á að ræða með hvaða hætti tölvur geti fléttast inn í námið sem hagnýt 

verkfæri við úrlausnir ýmissa verkefna. Með því móti hefur kennarinn haldbetri 

forsendur til að koma að málum og móta sér skoðanir á því. Gengið er út frá því sem 

kennarinn þekkir vel og líklegt að hann hafi ýmislegt um málið að segja. Samkvæmt 

viðmælendum er mjög æskilegt að slík leiðsögn sé í höndum reynds kennara sem setur 

sig inn í aðstæður kennara út frá kennslufræðilegu sjónarhorni. Gæta þarf að því að 

koma til móts við hvern kennara út frá hans forsendum og leitast við að styðja hann út 

frá hans eigin þörfum og aðstoð þarf að vera innan seilingar. Með því móti er líklegra en 

ella að kennarinn takist af heilindum á við verkefnið og stígi þau skref, stór og smá, sem 

opna honum leið að glímunni við að flétta tölvunotkun með frjóum og skapandi hætti í 

starf sitt. 

Skýr markmið aðalnámskrár, skólanámskrár eða bekkjarnámskrár verða kennara lítið 

haldreipi ef þau markmið fá ekki ærlega umfjöllun og athygli hans og hann móti sér sína 

eigin stefnu miðað við sína eigin sýn á hlutverk sitt og aðstæður. Einstaklingur, hvort 

sem hann er kennarinn eða nemandinn, sem ekki býr yfir öðrum áformum en að hlýða 

því sem skipað er af öðrum, hefur ákaflega takmarkað frelsi til að fást við mótun eigin 

framtíðar. Hann er sviptur tækifærinu til að velta fyrir sér út frá eigin reynslu hvað 

honum finnst áhugavert eða fráhrindandi og byggja ofan á fyrri reynslu sína. Hann er 

sviptur því sjálfsagða og eðlilega áformi að byggja upp agaða sjálfstjórn og móta eigin 

framtíð. Tilhneigingin verður sú að áform hans í lífinu verða að sérstöku viðfangsefni 

sem er staðsett utan þeirra viðfangsefna sem skólinn býður honum (Dewey, 2000). 

Laufey, sem víða þekkir til í skólum, lét eftirfarandi orð falla í rýnihópnum: 

Laufey: Í skólanámskrárgerð í skólum er verið að reyna að finna sameiginlega 
sýn á starfið … þá er alls staðar verið að leggja áherslu á númer eitt, tvö og þrjú, 
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að kennarar hugsi um starf sitt út frá námi nemenda en ekki kennslu. Þegar að sú 
sýn næst, það er að þetta snúist um nám, líka nám kennarans… þegar afstaða 
kennarans er ljós í ferlinu sem á sér stað er björninn nánast unninn. Og þetta 
gildir um hvað sem er í skólastarfinu gagnvart námi. 

Margbreytileiki nútíma samfélags kallar á að nám nemenda okkar snúist í ríkara mæli 

um að þeir öðlist færni í fjölbreyttum vinnubrögðum. Tölvur eru, eins og viðmælendur 

þessarar rannsóknar leggja mikla áherslu á, eingöngu verkfæri sem geta aukið mjög á 

fjölbreytni vinnubragða í námi nemenda. Kennarar verða því að leggja áherslu á 

fjölbreyttar námsleiðir þar sem reynir á sjálfstæði og ábyrgð nemenda í samþættum 

opnum viðfangsefnum sem eru raunveruleg glíma (sbr. Dewey, 1995 og Jonassen, 

2005). Við þær aðstæður byggist upp metnaður til verka, útsjónarsemi, frumkvæði, 

samskiptahæfni og gagnrýnin hugsun sem eru hæfileikar sem stuðla að því að skólinn 

skili því hlutverki með sóma að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðis-

þjóðfélagi upplýsingasamfélagsins (Hargreaves; 1995). 

Að sama skapi þarf að leggja áherslu á að búa kennara betur undir að takast á við að 

skapa aðstæður til að skapandi nám geti orðið að veruleika. Þeim þarf að skapa 

námsaðstæður þar sem reynir á sjálfstæði þeirra og ábyrgð, útsjónarsemi, frumkvæði og 

samskiptahæfni í gagnrýnni skoðun þeirra á hlutverki tölvutækni í námi og kennslu. Það 

nám þeirra byggir á sömu grundvallarviðmiðum og nám nemenda þeirra (Dalin og 

Rolff, 1993). Þessi rannsókn gefur vonandi einhverjar hugmyndir um hvernig og með 

hvaða hætti er æskilegt að styðja við bakið á kennurum svo varanlegur árangur náist í 

þróuninni. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má lesa ýmisilegt um með hvaða hætti við-

mælendur sköpuðu sér aðstæður til að takast á við námið. Þær leiðir sem þeir fara 

byggja á sveigjanleika þeirra kennsluhátta sem þeir standa fyrir, því kennarahlutverki 

sem þeir taka sér og sýn þeirra á með hvaða hætti börnin læra best og hlutverki 

tölvutækninnar í náminu. 
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7. Lokaorð 

Þessari rannsókn er ætlað að bregða nokkurri birtu á hvernig kennarar sem nýta 

upplýsingatækni í starfi hafa lært að nýta sér tæknina og hvaða viðmið réðu för. Að 

varpa slíkri spurningu inn á vettvang náms og kennslu var í upphafi fyrir mér ágætis 

hugmynd og þarfaverk miðað við þá reynslu sem ég hafði af málinu. Það sem ég hins 

vegar gerði mér ekki grein fyrir var hversu flókið verk það er að koma til baka úr 

leiðangrinum með gáfuleg og gild svör. Það hefur sannast fyrir mér eina ferðina enn að 

kennarastarfið er fjölbreytt starf sem kemur inn á nánast allt í mannlífinu. Að rannsaka 

kennara sem eru sjálfir að átta sig á námi nemenda sinna snýst um að skoða nám um 

nám. Þetta getur hugsanlega verið ástæða þess að þær niðurstöður sem að lokum fást 

eru, líkt og kennarastarfið, fjölbreyttar og teygja sig í margar áttir. Því er ljóst að svarið 

við spurningunni er ekki einföld lýsing á einu ákveðnu námsferli heldur er um að ræða 

flókna samsetta reynslu sem kennarar vinna úr á ýmsa lund. Í leit að svörum í fyrir-

liggjandi gögnum snerist vinnan ekki síður um að afmarka og skilgreina hvað fælist í 

þeirri reynslu sem meiningin var að lýsa. Þannig teygja reynslusögurnar sig í ýmsar áttir, 

á stundum óvæntar, og tengjast flestu í starfi kennaranna. Þó var hægt að greina ákveðin 

einkenni sem virðast sameiginleg og skipta meira máli en önnur. 

7.1. Í hnotskurn 
Kennararnir lærðu að nýta sér tölvur með því að beita þeim við úrlausnir aðkallandi 

viðfangsefna. Viðfangsefnin voru af ýmsu tagi og eðli þeirra og innihald stýrðu því, ef 

svo má segja, hvað þeir lærðu. Þeir fikruðu sig áfram og leituðu aðstoðar þegar þá rak í 

strand. Þeir báru sjálfir ábyrgð á öllu námsferlinu. Þetta átti bæði við þegar þeir voru að 

læra á tölvur og einnig þegar þeir voru að átta sig á með hvaða hætti tölvur nýtast í námi 

nemenda þeirra.  

7.2. Gildi rannsóknarinnar 
Styrkur þessarar rannsóknar felst fyrst og fremst í þeim mörgu lýsandi reynslusögum 

sem kennararnir greindu frá þar sem þeir glímdu við að læra á tölvur og átta sig á 

nýtingu þeirra í námi. Það er einnig styrkur hennar að rýnihópurinn hafði tækifæri til að 

leggja mat á frásagnir úr einstaklingsviðtölum og virkaði þannig sem nokkurs konar 

sérfræðingateymi. Þannig fjallaði rýnihópurinn um mörg sjónarmið og lýsingar sem 

komu fram í viðtölunum og lögðu mat á aðstæður sem ég studdist síðan við í túlkun 

minni. Líklegt er að það hafi áhrif á rannsóknina hve ákveðnar skoðanir ég hef á mál-

efninu öllu. Slíkt getur rýrt gildi rannsóknarinnar með því móti að ég hafi leitt málin inn 
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á þrönga stigu en það getur líka aukið gildið þar sem ég hef ákveðna yfirsýn og dýpt í 

reynslu minni. 

7.3. Frekari rannsóknir 
Ýmislegt hér bendir til þess að það viðfangsefni kennara að nýta tölvur til náms og 

kennslu sé mun flóknara en almennt hefur verið talið. Það er ekki nóg að afhenda 

kennurum svo öflug tæki sem tölvur geta verið, gefa út námskrá á sviðinu og ætlast til 

þess að þar með sé björninn unnin. Eins og fram kemur í kafla 2.4. hafa margar 

rannsóknir á tengslum náms og tölvutækni verið því marki brenndar, út frá 

menntunarlegu sjónarhorni, að einblínt hefur verið á tæknina frekar en námið sem 

tækninni hefur verið ætlað að þjóna og ályktað um áhrif tækninnar á nám á hæpnum 

forsendum. 

Að vera virkir gerendur við mótun ábyrgrar, faglegrar afstöðu til hlutverks tölva sem 

verkfæra við nám og kennslu var mikilvægast í viðleitni kennara við þróun upplýsinga- 

og tæknimennta í skólastarfi. Með niðurstöður þessarar rannsóknar í huga tel ég það 

brýnt að skoðað verði mun nánar hvers eðlis það viðfangsefni kennara er að flétta 

upplýsingatækni í nám almennt. Við þurfum haldbetri upplýsingar um með hvaða hætti 

hægt er að aðstoða kennara í að þróa skólastarfið í átt að því sem aðalnámskrá kveður á 

um. Til þess er nauðsynlegt að skoða hug kennara sjálfra, hvaða augum þeir líta þetta 

mál sitt og með hvaða hætti það tengist því námi sem þeir standa fyrir og opinberum 

markmiðum námsins. Að breyta kennsluháttum er flókið og reynir mjög á kennara líkt 

og Kolbrún lýsti. Það er því afar þýðingarmikið að styðja mun betur en gert hefur verið 

við kennara og til þess að gera það með markvissum hætti þurfum við að vita meira. 

Störf kennara verða sífellt flóknari og kröfur til starfsins breytast í takt við samfélags-

þróunina. Skoða þarf mun betur hverju það sætir að svo lítill hluti kennara segist nýta 

upplýsingatækni með þeim hætti sem aðalnámskrá kveður á um (sbr. Þorsteinn 

Hjartarson, 2005). Hverjar eru helstu fyrirstöðurnar og hvað þarf til að greiða fyrir 

þróuninni? 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram hvernig kennararnir læra að nýta sér tölvu-

tæknina við að beita tölvum við úrlausnir ýmissa verkefna við ákveðnar félags-

menningarlegar aðstæður. Þeir eru þannig þátttakendur í hinum ýmsu hópum og það að 

læra að vinna með tölvu er eitt af markmiðum hópsins. Reynsla þeirra á margt skylt við 

hugmyndir um aðstæðubundið nám, félagslega hugsmíði og hugmyndir að baki þrauta-
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lausna. Margt bendir því til þess að viðfangsefnið sé háð félags- og menningarlegum 

aðstæðum á hverjum stað á hverjum tíma. Málið þarf því að skoða í samhengi við það 

og spyrja spurninga sem leiða til þess að brugðið verði ljósi á samhengið og í hverju það 

felst. Því væri forvitnilegt að skoða málið út frá hugmyndum um menningar- og 

sögulega athafnakenningu sem meðal annars reynir að lýsa athöfnum manna í því 

samhengi sem þeir athafna sig í samfélagi við aðra menn. 

7.4. Að leiðarlokum 
Ég enda þessi skrif með tilvitnun í einn viðmælanda. Tilvitnunin finnst mér lýsandi fyrir 

alla þátttakendur að því leyti að hér voru á ferðinni ákveðnar konur með miklar 

meiningar, fullar metnaðar og eldmóðs. Þessi orð Sifjar spanna margt af því sem hér 

hefur verið til umfjöllunar og innihalda fjölmörg þau gildi og sjónarhorn sem reynslu-

sögur þeirra innihéldu. 

Sif: Já, það sem mér finnst svo skrítið ... Hvernig nennirðu sem kennari að kenna 
á tölvur án þess að samþætta. Að nota tölvur án þess að hafa tilgang með því. Þú 
ert líka með því, að gera það margfalt erfiðara fyrir þig sem kennara, vegna þess 
að ef þú notar tölvuna til að leysa eitthvert viðfangsefni þar sem krakkarnir eru 
uppteknir af viðfangsefninu sjálfu og tölvan hjálpar til við það þá rúlla þau þessu 
upp. En ef þú velur að láta tölvufærnina stjórna hvað þú gerir þá snúa hlutirnir 
einhvern veginn vitlaust við þér sem kennara. Þá verður spurningin; „Hvað á ég 
að láta þau gera til að reyni á þessa ákveðnu færni í tölvunni til dæmis að ná í 
myndir? Eða að vinna með myndir? “ Þetta er svo fáránlegt. Þú gerir þetta líka 
margfalt erfiðara, bæði fyrir þig sjálfan og ekki síður nemendur. 
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