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Formáli 
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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni er fjallað um upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi með sérstöku tilliti til 

íslenskukennslu. Hugtakið er vítt og gjarnan notað sem yfirheiti yfir tæki, tækni og aðferðir við 

upplýsingavinnslu. Í verkefninu er annars vegar skoðuð forsaga upplýsinga- og samskiptatækninnar 

og menntastefnu stjórnvalda í þessum málaflokki gerð skil. Hins vegar er leitað svara við þeirri 

spurningu hvort upplýsinga- og samskiptatækni henti við íslenskukennslu á unglingastigi og þá 

sérstaklega hvort notkun spjaldtölva sé gagnleg. Rýnt er í spjaldtölvuna, skoðaðir mögulegir kostir 

hennar og gallar í skólastarfi. Fjölbreyttar fræðikenningar um nám og kennslu hafa verið settar fram 

og margvíslegar kennsluaðferðir iðkaðar sem gætu stutt notkun upplýsingatækni í íslenskukennslu og 

í almennri kennslu. Námsgreinin íslenska er til nánari umfjöllunar og því tengt er talið upp efni, 

umræðuhópar, vefsíður, námsvefir og rafbókabúðir þar sem finna má greinar, efni og fróðleik fyrir 

nemendur og kennara og aðra sem hafa áhuga á upplýsingatækninni. Nokkur öpp og forrit eru 

útlistuð í því augnamiði að sýna hvernig þau gætu hentað til íslenskukennslu á unglingastigi og 

stuðlað að því að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem tiltekin eru í gildandi aðalnámskrá. 

Niðurstaðan er að námsgreinin íslenska á góða samleið með upplýsinga- og samskiptatækni. 

Tæknin, upplýsingaaðgengi og tæki eins og spjaldtölva með sínum möguleikum, öppum og forritum, 

hentar vel til íslenskukennslu og getur átt þátt í því að nemendur nái við lok 10. bekkjar þeim 

hæfniviðmiðum sem kveðið er á um í gildandi aðalnámskrá. 
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Abstract 

Information- and communication technology and tablets in teaching Icelandic as a first language 

The final project is about the use of information- and communication technology in education with 

special emphasis to teaching Icelandic as a first language. The concept is a broad one and can 

generally encompass equipment, technology and methods for information processing. On the one 

hand the project looks at the history of the information- and communication technology and the 

educational policy of the goverment regarding that subject. On the other hand the project seeks to 

answer a wider ranging question; can the information- and communication technology be useful in 

teaching Icelandic as a first language at grammar school level and especially the use of tablets. In this 

connection the technological aspect of the information- and communication technology in teaching 

is examined along with its influence on computer use and new technology. A closer look is taken on 

the tablet and all that is associated with it, possible pros and cons of its use in teaching examined. 

Diverse theories, teaching methods and ideas are presentend and discussed how some of them could 

support the use of information technology in teaching icelandic and other subjects. A closer look is 

taken on the subject Icelandic and in that connection some subjects, discussion groups, websites, 

teaching websites and e-bookstores are listed where articles, material and information for students 

and teachers interested in information technology can be found. Some apps and programs are 

described with the purpose to show how they could be useful for teaching icelandic at grammar 

school level and aid students in reaching the standards of the main curriculum. 

The conclusion is that the subject Icelandic is compatible with the use of information- and 

communication technology. The technology, the accessability of information and tools such as the 

tablet with its possibilities, apps and programs is well suited for teaching Icelandic as a first language 

and can aid students in reaching the standards expected of them at the end of the 10th grade as is 

detailed in the current main curriculum.  
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1. Inngangur 

Hið daglega líf nútímamannsins einkennist af ýmsum miðlum eins og hinum stafrænu. Yngstu 

kynslóðirnar líta á tölvur, upplýsingatækni og fartækni (e. mobile technology) sem sjálfsagðan hlut og 

hafa verið fljótar að tileinka sér nýjungar og aðlagast. Tækni af ýmsum toga hefur lengi verið notuð í 

skólastarfi og er ein af tækninýjungum áratugarins, spjaldtölvan, nýtt blóm í þeirri flóru. Spjaldtölvur 

opna ýmsar nýjar leiðir til kennslu ásamt því að styðja og bæta við þær sem iðkaðar eru. 

Spjaldtölvurnar eru ekki eingöngu til leiks og afþreyingar, heldur einnig við lestur, ritvinnslu og 

verkefnavinnu á fjölbreyttum sviðum þar sem ógrynni er til af smáforritum (e. apps/android) og 

fjölgar þeim stöðugt. Eins og segir í almennum hluta aðalnámskrár frá árinu 2011 að:  

„Tölvur og stafræn samskiptatæki teljast víða ómissandi þáttur í daglegu lífi fólks, heima 

jafnt sem á vinnustað, og þykja orðið sjálfsögð verkfæri í skólastarfi. Þar skiptir það 

höfuðmáli að tölvurnar eru ekki aðeins öflug ritvinnslu- eða reikningsverkfæri heldur tól 

sem má nota til fjölþættrar merkingarsköpunar, t.d. með notkun myndmáls.“1  

Þeir sem þekkja spjaldtölvur sjá að þær gætu uppfyllt þessar kröfur í kennslu. Ekki aðeins vegna 

fjölbreytileika forrita þeirra, heldur einnig möguleika á margvíslegum vinnubrögðum í sköpun, í 

gegnum leik, myndefni, fræðslu- og heimildarmyndir, hljóðefni og ýmislegt margmiðlunarefni eins og 

tilgreint er í aðalnámskrá. Þó má gera athugasemd við niðurlag þessarar klausu í aðalnámskrá þar 

sem segir: 

Nemendur og kennarar þurfa því ekki að binda sig við prentmálið heldur býður 

tölvutæknin upp á að þeir noti fleiri mál við nám og kennslu. Nú geta þeir rætt það, við 

undirbúning athugunar eða verkefnavinnu af ýmsu tagi, með hvaða hætti sé 

skynsamlegt að afla efnis og vinna úr því. Á að miðla því í stuttmynd eða bæklingi, 

útvarpsþætti eða á vef?“2 

Eins og áður sagði hefur tækni hvers tíma verið nýtt í skólastarfi. Þó framtíðarsýn og 

stefnumörkun stjórnvalda til nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu hafi fyrst verið 

birt árið 1996 í ritinu Í krafti upplýsinga, hafa kennarar og nemendur nýtt sér tækni, kennsluaðferðir 

og verkefnaúrvinnslu sem ekki eingöngu krefst prentmáls. Tölvutækni eins og far- og borðtölvur 

þjóna vel þessum tilgangi, en spjaldtölvan er tæki sem er létt og handhægt og sameinar kosti tölva 

um leið og það hefur ýmsa umfram kosti þó efalaust séu einhverjir vankantar á og munu 

spjaldtölvuþróunarverkefni skólanna væntanlega leiða það í ljós. 

                                                           
1
 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011:17 

2
 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011:17 
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Í janúar 2012 hófst þróunarverkefni Norðlingaskóla, Upplýsingatæknimiðstöðvar 

Reykjavíkurborgar, Námsgagnastofnunar, Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, Menntavísindasviðs HÍ 

og fyrirtækisins Eplis.is, þar sem meta átti hvaða áhrif notkun spjaldtölva3 hefði í námi og kennslu í 9.-

10. bekk grunnskóla og á skólaþróun í Norðlingaskóla. Þegar fréttir bárust af þessu samstarfsverkefni, 

fylltist ég áhuga á þessari þróun og notkun spjaldtölva í kennslu þar sem ég stefni að íslenskukennslu 

eftir þetta nám. Spjaldtölvur þykja mér sem kennslutæki spennandi kostur, sérstaklega þar sem ég er 

kunnug símategundinni iPhone og spjaldtölvutegundinni iPad og heilluð af möguleikunum sem þessi 

tækni hefur upp á að bjóða. Menntavísindasvið HÍ metur spjaldtölvusamstarfsverkefnið í áföngum og 

var fyrsta áfangaskýrslan gefin út í september 2012. Skýrslan svaraði mörgum spurningum mínum um 

viðhorf þátttakenda og hverju þeim fannst spjaldtölvan breyta og staðfesti um leið það sem ég hafði 

gefið mér, að:  

Spjaldtölvuvæðingin lagði grunn að auknu aðgengi að námsefni og námstólum, 

samskiptum og samstarfi, ásamt fjölbreytni í úrvinnslu viðfangsefna í námi. Rannsóknin 

gaf til kynna aukna ánægju, áhuga og sjálfstæði nemenda í námi, meiri 

einstaklingsmiðun náms, aukna virkni nemenda og betri nýtingu á bekkjartímum. 

Kennurum fannst að spjaldtölvunotkun ýtti undir faglega þróun og ánægju þeirra í starfi. 

Foreldrar voru almennt hlynntir spjaldtölvunotkun og fannst að skólinn ætti að fjárfesta 

áfram í nýrri tækni til náms.4 

Ég hafði samband við Ragnar Þór Pétursson, upphafsmann og driffjöður þróunarverkefnisins sem 

bauð mér í heimsókn og að fylgjast með kennslu. Ég reyndi að láta nýjungaáhrif spjaldtölvunnar ekki 

lita skoðanir mínar og væntingar þó ég vissi að erfitt yrði að vera hlutlaus þar sem slík tæki heilla mig 

jafnt sem aðra. Heimsóknina nýtti ég til þess að ná áttum á spjaldtölvunni sem kennslutæki. Nafn 

ritgerðarinnar kom til í þessari heimsókn þegar nemendur í hópavinnu spurðu Ragnar hvar þeir gætu 

fundið rúnastafrófið. Ragnar svaraði: „Gúglið það!“ Mér fannst það einkennandi fyrir kennslu með 

upplýsingatækni þegar nemendur leita sér sjálfir upplýsinga eins og í þessu tilviki, til dæmis með því 

að nota leitarvef. Þennan tíma sem ég sat og fylgdist með, vöknuðu spurningar sem áfangaskýrslan 

síðan svaraði, en í framhaldi spurningar sem áhugavert yrði að kanna nánar. Þær fyrstu hvaða 

námsefni væri til fyrir íslenskukennslu sem hentaði notkun spjaldtölva og hvernig mætti útbúa sitt 

eigið. Spurningin sem mér fannst hvað mikilvægust var hvernig slíkt námsefni og slík tæki myndu 

henta við íslenskukennslu og þá með hvaða kennsluaðferðum. Ég hóf leit að efni og greinaskrifum um 

upplýsinga- og samskiptatækni með námsgreinina íslensku sérstaklega í huga og kom mér á óvart hve 

lítið var að finna. Þar sem efnisvalið sneri að upplýsinga- og samskiptatækni, reyndi ég fyrst og fremst 

að nýta mér rafrænar heimildir á vefnum sem ég taldi áreiðanlegar og notaði leitarvef eins og 

                                                           
3
 Valin var spjaldtölvutegundin iPad 

4
 Sólveig Jakobsdóttir o.fl. 2011:3 
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scholar.google.is eða google.is og timarit.is sem er stafrænt safn blaða og tímarita. Annað efni sem 

enn hefur ekki ratað á hinar stafrænu rásir Internetsins, fann ég í gegnir.is, sem er vefleitarvél 

samskrár íslenskra bókasafna eða á landsaðgangi hvar.is, sem er landsaðgangur að rafrænum 

gagnasöfnum og tímaritum. Margir kostir eru við að styðjast við rafrænar heimildir eins og að þurfa 

ekki að yfirgefa skrifborðið til þess að fara á bókasafn sem tekur tíma og að geta slegið inn 

efnisleitarorð sem vísar í heimild sem nýtileg er, opna hana og lesa samstundis. Ókostur er að 

ýmislegt efni má finna á netinu sem ekki er hægt að treysta á að sé satt og rétt og ekki er öruggt að 

vefslóðin og heimildin verði á sínum stað nokkrum árum síðar. Stöku sinnum kom það upp að ekkert 

fannst á vefslóðinni sem vitnað var í eða vísað var til í greinum og pistlum. Efnið hafði verið fjarlægt 

eða að netþjóninum hafði verið breytt eða jafnvel verið lagður niður. Ég nýtti mér einnig tæknina að 

því leyti að ég vistaði efni og ritgerðina hjá svokallaðri skýjaþjónustu sem nefnist Dropbox. Vista má 

gögn á vefþjóni þeirra endurgjaldslaust og síðan nálgast efnið frá hvaða nettengda tæki sem er. Þó að 

tölvu sem unnið hefur verið á sé stolið eða að hún eyðileggist er ritgerðin ekki glötuð. Þegar 

ritgerðarskrifum lauk horfði ég einnig til tækninar og lét færa hana yfir á rafbókarform svo mögulegt 

væri að lesa hana sem rafbók í spjaldtölvum eða lesbrettum, sem má nálgast í Skemmunni. 

Í efnisleitinni vaknaði forvitni um það hver saga upplýsingatækninnar væri í íslenska 

menntakerfinu og var þar með kominn grunnur að fyrstu rannsóknarspurningunni. Við frekari 

heimildarleit, viðtal við Ragnar Þór Pétursson og síðar Ólaf Sólimann, tengilið við skóla og 

menntastofnanir hjá Epli.is, varð mér ljóst að þó náms- og kennsluefni á íslensku sé mikilvægt, skiptir 

fleira máli. Ég velti því fyrir mér hvernig upplýsinga- og samskiptatæknin og þá aðallega spjaldtölvur 

gætu átt samleið með íslenskukennslu og þá hvaða öpp, eða forrit, íslensk eða erlend, mætti nota til 

þess að ná þeim markmiðum eða hæfniviðmiðum sem kveðið er á um í aðalnámskrá. Til þess að 

afmarka efnið, ákvað ég að einskorða mig við unglingastigið. Rannsóknarspurningarnar urðu þá 

fullmótaðar og eru fjórar: 

1. Hver er saga upplýsinga- og samskiptatækni í íslenska menntakerfinu? 

2. Hentar upplýsinga- og samskiptatækni, sérstaklega spjaldtölvur við íslenskukennslu á 

unglingastigi? 

3. Hvar má finna efni og umræður um íslenskukennslu og upplýsingatækni og efni tengt kennslu? 

4. Hvernig öpp og forrit gætu hentað íslenskukennslu á unglingastigi og stuðlað að því að nemendur 

nái þeim hæfniviðmiðum við lok 10. bekkjar sem kveðið er á um í aðalnámskrá? 

Í upphafi ritgerðarinnar er farið í gegnum nokkur hugtök sem notuð eru í umfjöllun um 

upplýsinga- og samskiptatækni sem nauðsynlegt er að skilgreina áður en lengra er haldið. Til þess að 

svara fyrstu rannsóknarspurningunni er saga upplýsinga- og samskiptatækninnar í íslensku 

https://www.dropbox.com/
http://skemman.is/
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menntakerfi skoðuð í þriðja kafla. Önnur rannsóknarspurningin er viðamikil og til þess að leita svara 

er í næstu köflum þar á eftir farið í gegnum nokkra þætti. Rýnt er nánar í tölvu og tækninotkun og þá 

sérstaklega spjaldtölvuna, Internetið og það sem spjaldtölvunni fylgir. Einnig eru mögulegir kostir og 

gallar spjaldtölvunar í skólastarfi skoðaðir samkvæmt úttekt Ragnars Þórs Péturssonar kennara í 

Norðlingaskóla sem hóf fyrsta spjaldtölvuþróunarverkefnið og úttekt Ómars Arnar Magnússonar sem 

gerð var fyrir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Fjölbreyttar fræðikenningar um kennslufræði 

hafa litið dagsins ljós sem notkun upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu gæti átt samleið með eins 

og hugsmíðahyggja þar sem helstu fræðimenn mætti telja til eins og Piaget, Vygotsky og Dewey. 

Einnig á fjölgreindarkenning Gardners vel við þegar möguleikar spjaldtölvunnar eru til umræðu. 

Margvíslegar kennsluaðferðir og hugmyndir hafa verið settar fram og er í fimmta kafla farið í gegnum 

nokkrar sem gætu stutt notkun upplýsingatækni í íslenskukennslu sem og í öðrum námsgreinum. 

Námsgreinin íslenska er tekin til nánari umfjöllunar. Þegar ég leitaði efnis og greinaskrifa um 

íslenskunám og kennslu með upplýsingatækni rak ég mig á það að ekki hafði verið mikið skrifað um 

tengsl íslenskukennslu og upplýsingatækni. Þriðja rannsóknarspurningin er því tengd annarri 

spurningunni og nefnd eru nokkur tímarit, umræðusvæði, vefsíður, námsvefir og rafbókabúðir þar 

sem mætti finna efni sem gæti gagnast íslenskukennurum ásamt þeim sem vilja nýta upplýsingatækni 

í kennslu. Vonandi bætist við á næstu árum. Að lokum eru öpp og forrit útlistuð í ritgerðinni í því 

augnamiði að svara fjórðu rannsóknarspurningunni sem einnig tengist spurningu númer tvö um það 

hvernig forrit gætu hentað í íslenskukennslu á unglingastigi og átt þátt í að nemendur nái þeim 

hæfniviðmiðum sem tiltekin eru í aðalnámskrá. 

 

Ég stefni sjálf á íslenskukennslu að loknu námi og finnst notkun spjaldtölva með upplýsinga- og 

samskiptatækni sem náms- og kennslutæki spennandi og áhugaverður möguleiki. Tæknin getur 

opnað nýja og aðra möguleika í kennsluaðferðum en verið hefur. En ekki má gleyma því að tæki eins 

og spjaldtölvur styðja einnig við þær aðferðir sem fyrir eru og útvíkka þær. Eins og segir í 

Aðalnámskrá, verður val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs að taka mið af þörfum og reynslu 

einstakra nemenda og efla með þeim áhuga og vinnugleði5. Kennsluefni og „Námsgögn sem valin eru 

til notkunar í grunnskólum, þurfa að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi, efni þeirra 

skýrt og skipulega fram sett og taka mið af því sem ætla má að nemendur hafi áður tileinkað sér.“6 Ég 

tel að verkefni þetta sé góður undirbúningur fyrir íslenskukennslu og hafi gert mig hæfari til notkunar 

upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu og þá með spjaldtölvuna sérstaklega í huga. Einnig væri það 

ánægjulegt ef verkefnið mitt nýttist öðrum í spjaldtölvuhugleiðingum.  

                                                           
5
 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011:46 

6
 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011:47 
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2. Hugtök og skilgreiningar 

Tölvu-, samskipta- og upplýsingatækni er í stöðugri mótun, viðstöðulaust bætist við þessa tækni og 

ný orð og hugtök myndast. Gott er í upphafi að skilgreina nokkur algeng hugtök til þess að öðlast 

betri skilning á þeim og notkun þeirra. 

2.1. Hugtök í umræðu um upplýsingatækni 

Algengt virðist vera að hugtakið netið sé notað jöfnum höndum yfir það sem nefnist Internet og 

veraldarvefur enda samtvinnað og í raun eðlilegt að svo sé. Hugtakið Internet (Alnet) er skilgreint sem 

rökrænt net sem um allan heim tengist ótal minni netum. Internetið notar samskiptareglur sem 

kallast TCP/IP og með hjálp þeirra er hægt að koma á samskiptum milli allra tölva sem tengjast því. 

Internetið inniheldur veraldarvefinn (e. World Wide Web) og er hluti Internetsins. Vefurinn er 

skilgreindur sem þéttofið net miðlara um allan heim sem miðla og veita í sameiningu aðgang að 

ógrynni upplýsinga og gagna á margmiðlunarformi þar sem texti, kyrrmyndir, hreyfimyndir og hljóð 

tengjast. Þessar upplýsingar er svo hægt að kynna sér á tölvu eða öðru tengdu tæki notanda með 

viðeigandi hugbúnað.
7
  

Lykilhugtakið upplýsinga- og samskiptatækni, skammstafað UST, er algengt í umræðu og á prenti, 

en skilningur á því hvað það merkir getur verið mismunandi. Hann nær allt frá þröngri skilgreiningu 

þegar átt er við tölvur, netið eða hugbúnað yfir í víðan skilning þar sem rætt er um aðferðir við 

upplýsingavinnslu eða vinnu við boðskiptakerfi, yfirleitt með tölvum eða stafrænum hugbúnaði.8 Því 

verður stundum að ráða af samhenginu hvort átt sé við upplýsingatækni, tölvutækni eða tölvunotkun 

þegar hugtakið UST er notað. 

Ýmis orð og hugtök eru notuð í umfjöllun um upplýsinga- og samskiptatækni og bregður sumum 

oftar fyrir en öðrum. Skilgreining nokkurra þeirra virðist vera mismunandi og valdi höfundur nokkur 

hugtök sem honum þóttu ekki vera samhljóða til nánari skoðunar. Hugtökin voru algeng við lestur í 

heimildaleitinni, í umræðu fólks í kring, í útgefnum ritum, greinarskrifum, pistlum og fréttum. Með 

skilgreiningu má átta sig á hvort sami skilningur er á orðunum og tekin ákvörðun um hvaða 

skilgreining verður fyrir valinu ef þeim ber ekki saman. Hugtökin eru: upplýsinga- og samskiptatækni, 

margmiðlun, tölvulæsi, tæknilæsi, upplýsingalæsi og upplýsingamennt. Til þess að hafa samanburð 

voru skilgreiningarnar teknar úr þremur orðasöfnum sem eru í umsjón þekktra umsjónaraðila og 

aðgengileg eru á netinu. Söfnin eru: Orðabanki Íslenskrar málstöðvar, sem er í umsjón 

                                                           
7
 Menntamálaráðuneytið 1996:VII Viðaukar I.s og Sveinn Ólafsson 2004:7 

8
 Jakobsdóttir o.fl. 2010:105 
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málræktarsviðs Stofnunar Árna Magnússonar9, Vefbókasafnið Snara sem heldur utan um leitarkerfi 

sem byggð eru á útgefnum verkum útgáfufyrirtækisins Forlagsins eins og orðabókum
10

 og 

Tölvuorðasafn hins íslenska bókmenntafélags í samvinnu við orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands.11 

Einnig var leitið til stefnurits menntamálaráðuneytisins; Í krafti upplýsinga þar sem orðskýringarnar 

voru unnar af Íslenskri málstöð.
12

 

 

 Upplýsinga- og samskiptatækni (e. information technology) 

Orðabanki  Það að beita viðeigandi tækni við gagnavinnslu. Með tækni er átt við 
tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni 

Snara Hagnýting upplýsinga og annars efnis úr ýmsum miðlum, einkum á rafrænu 
formi 

Tölvuorðasafn  Það að beita viðeigandi tækni við gagnavinnslu. Með tækni er átt við 
tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni 

Stefnumótunarskjal Það að beita viðeigandi tækni við upplýsingavinnslu. Með tækni er átt við 
tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni 

Samskiptatækni – sbr. rafræn samskipti þar sem rafeindatækni kemur við 
sögu 

 

 Margmiðlun (e. multimedia) 

Orðabanki  Ekki skilgreint 

Snara Framsetning upplýsinga með hljóði, texta, myndum og hreyfimyndum, t.d. 
efni á geisladiski fyrir tölvu 

Tölvuorðasafn  Það að nota margs konar miðla til þess að setja fram upplýsingar með aðstoð 
tölvubúnaðar. Í margmiðlun geta fléttast saman hljóð, texti og myndir 

Stefnumótunarskjal Það að nota tölvu til að miðla upplýsingum með texta, hljóði, kyrrmyndum, 
hreyfimyndum o.s.frv. 

 

 Tölvulæsi (e. computer literacy) 

Orðabanki  Tölvuþekking 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Það að hafa einhverja hugmynd um hvernig tölvur vinna, hafa vald á 
nokkrum orðaforða um gagnavinnslu og geta notað tölvur sér til gagns 

Stefnumótunarskjal Það að hafa einhverja hugmynd um hvernig tölvur vinna, hafa vald á 
nokkrum orðaforða um gagnavinnslu og geta notað tölvur sér til gagns. 
Tölvulæsi þarf ekki að fela í sér kunnáttu í forritun eða þekkingu á innviðum 
tölvunnar 

                                                           
9
 Íslensk málstöð 1997 

10
 Vefbókasafnið Snara 2009 

11
 Hið íslenska bókmenntafélag 2005 

12
 Menntamálaráðuneytið 1996:VII Viðaukar I.s 

http://www.ordabanki.hi.is/wordbank/search
http://snara.is/8/
http://tos.sky.is/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/utgefin-rit-og-skyrslur/HTMLrit/nr/2033#islenskt_mal_og_utgafa_islensks_menningarefnis_a_stafraenu_formi
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 Tæknilæsi (e. technical literacy) 

Orðabanki  Ekki skilgreint 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Ekki skilgreint 

Stefnumótunarskjal Kunnátta til að nýta tækjabúnað til að afla þekkingar og miðla henni 

 

 Upplýsingalæsi (e. information literacy) 

Orðabanki  Ekki skilgreint 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Ekki skilgreint 

Stefnumótunarskjal Þekking og færni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og 
skapandi hátt 

 

 Upplýsingamennt 

Orðabanki  Ekki skilgreint 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Ekki skilgreint 

Stefnumótunarskjal Þverfagleg námsgrein þar sem nemendum er kennt að afla sér gagna, vinna 
úr þeim og miðla upplýsingum sem nýtast í sem flestum námsgreinum 

 

Valin hugtök voru sex og skilgreinir ekkert orðasafnanna þau öll, aðeins stefnumótunarskjal 

menntamálaráðuneytisins. Orðabanki Íslenskrar málstöðvar og vefbókasafnið Snara gefa upp tvær 

skilgreiningar og Tölvuorðasafn hins íslenska bókmenntafélags birtir þrjár skilgreiningar. Athygli vekur 

að í stefnumótunarskjali menntamálaráðuneytisins má finna allar þær skilgreiningar sem leitað var 

að, einnig þær sem ekki eru birtar í Orðabanka íslenskrar málstöðvar í ljósi þess að orðskýringarnar 

voru unnar af Íslenskri málstöð. 

Ekki er mikill munur á fyrstu tveimur hugtakaskilgreiningum. Nokkur samstaða er um hugtakið 

upplýsingatækni eins og ætla mætti að felist í orðinu; að beita viðeigandi tækni við gagnavinnslu, sem 

í nútímabúningi nefnist upplýsingavinnsla eins og notað er í stefnumótunarskjali 

menntamálaráðuneytisins. Aðeins er minnst á samskiptatækni í stefnumótunarskjalinu. Miðlun 

upplýsinga er þó ekki nefnd hér, heldur undir hugtakinu margmiðlun; að setja fram eða miðla 

upplýsingum með margvíslegum tölvubúnaði. Tilfinning höfundar er að þessi tvö hugtök séu 

samtvinnuð og oft sé einnig átt við margmiðlun þegar hugtakið upplýsinga- og samskiptatækni er 

notað. 
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Hugtök sem innihalda orðið læsi eru erfiðari vegna þess að notkun þess hefur breyst síðustu ár og 

það notað í víðara samhengi en eingöngu að vera læs og skrifandi á tákn og bókstafi. Í PISA-

rannsóknum, sem er alþjóðleg rannsókn sem framkvæmd er á þriggja ára fresti á hæfni og getu 15 

ára nemenda meðal annars í lestri, er læsi skilgreint sem það að skilja, nota og íhuga skrifaðan texta 

til að ná settu markmiði, til að þróa þekkingu sína og að geta tekið virkan þátt í þjóðfélaginu.13 Í nýrri 

aðalnámskrá sem gefin var út 2011 og var í fyrsta sinn sameiginleg fyrir leik- grunn- og 

framhaldsskóla, voru gefin út rit sem fjalla um þá sex grunnþætti sem mynda kjarna menntastefnu 

skólastiganna sem nánar verður fjallað um í þriðja kafla þar sem sögu upplýsinga- og 

samskiptatækninnar í menntastefnu stjórnvalda verður gerð skil. Eitt ritanna ber nafnið Læsi og er 

hugtakið læsi einnig skilgreint í víðari skilningi og vísar til þess að nemendur þjálfist í ýmsum 

táknkerfum og miðlum. Tungumálið er áfram mikilvægt, en nú í samspili við fleiri tjáningarmiðla sem 

eru hluti af námi, starfi og lýðræðisþátttöku fólks.14  

Hugleiða má hvort tækni eins og tölvur og ýmsir miðlar hafi haft talsverð áhrif á hvernig læsi er 

skilgreint. Framsetning texta hefur breyst með nýjum tækjum og nýrri tækni, sérstaklega þar sem 

myndir, töflur, gröf, hreyfing og hljóð hafa bæst við talað og prentað mál. Síðustu ár hafa nýjar 

læsisrannsóknir (e. new litearcy studies) þróast, þar sem meðal annars er lögð áhersla á hvað það 

merkir að vera læs á okkar tímum, hvað tölvur og miðlar bjóða á sviði kennslu og hvaða áhrif ný 

tjáningarform ungu kynslóðarinnar hafa á þróun læsis og nýrra tækja til þess að skilja læsi við nýjar 

aðstæður.
15

 Kristján Jóhann Jónsson, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, veltir meðal 

annars fyrir sér hugtakinu læsi í grein sinni Skapandi lestur, skilningur og túlkun. Hann bendir á að 

íslenska nútíma þýðing á læsi virðist vera leidd af þýðingu á enska hugtakinu literacy sem er einnig er 

orðið töluvert víðara í nútímabúningi en eingöngu það að vera skrifandi og geta lesið texta sér til 

gagns. Literacy er orðið að hugtaki um hæfni til þess að gaumgæfa texta í víðum skilningi.16  

Eftir að hugtakið læsi fékk víðari og nýja merkingu er sífellt algengara að því sé bætt aftan við orð 

af fagstéttum eins og tæknilæsi, tölvulæsi, fjármálalæsi, talnalæsi og menningarlæsi svo eitthvað sé 

nefnt svo að það jaðrar við að hugtakið sé orðið að klisju. Þegar rýnt er í almenna notkun og skilning á 

fyrrgreindu hugtökunum upplýsingatækni og upplýsingalæsi, sést að þau renna saman. Upplýsinga- 

og samskiptatækni gæti allt eins kallast upplýsinga- og samskiptalæsi eða jafnvel upplýsinga- og 

samskiptatæknilæsi þar sem nauðsynlegt er að búa yfir einhverri þekkingu, skilningi og færni til þess 

að nýta tækni við upplýsingaöflun, úrvinnslu, framsetningu og miðlun upplýsinganna. Upplýsinga- og 

                                                           
13

 OECD 2004:272 
14

 Stefán Jökulsson 2012:42 
15

 Guðný Guðbjörnsdóttir 2006:62 
16

 Kristján Jóhann Jónsson 2013:12-13 
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samskiptatækni hefur verið í umræðunni sem yfirheiti eða samheiti í þessum fræðum, enda má segja 

að í því felist flest það sem segja þarf. Til þess að beita upplýsingatækni að gagni þarf væntanlega að 

vera læs á hana og það sem í henni felst og að geta miðlað henni. Upplýsingatækni í skólastarfi á við 

þetta allt. 

2.2.  Hugtök sem tengjast tækjum 

Þegar skrifað er um upplýsinga- og samskiptatækni, þarf einnig að skilgreina hugtök og heiti sem 

notuð eru í umræðu um tæki og tækjabúnað. Í daglegu tali má oft heyra notkun á orðinu snjalltæki 

sem samheiti yfir tæki sem hafa fengið íslensk heiti eins og lesbretti, spjaldtölvur, lófatæki og farsími 

(með snertiskjá og nettengingu). Virðast þau skiptast í tvo aðalflokka, annars vegar snjalltæki með 

farsímavirkni og hins vegar snjalltæki án hennar. Þýðingin snjall- á enska orðinu smart- er til dæmis 

vel heppnuð og lýsandi enda festist hún fljótt í tungumálinu. Orðið snjall merkir einhver klókur, 

kænn, leikinn eða hæfur samkvæmt vefbókasafninu Snöru17 og á það vel við þennan tækjabúnað.  

Þar sem tæki eins og spjaldtölvur og önnur raftæki koma við sögu í þessari ritgerð í umfjöllun um 

upplýsinga- og samskiptatækni í íslenskukennslu, valdi höfundur nokkur tækniheiti til nánari 

skoðunar og samanburðar til glöggvunar á hvað þau merkja. Heitin eru snjalltæki, snjallsími, 

spjaldtölva, lestölva, rafbók og app. Til þess að hafa samanburð voru skilgreiningarnar teknar úr áður 

nefndum þremur gagnagrunnum. Söfnin eru: Orðabanki Íslenskrar málstöðvar, sem er í umsjón 

málræktarsviðs Stofnunar Árna Magnússonar18, Vefbókasafnið Snara sem heldur utan um leitarkerfi 

sem byggð eru á útgefnum orðabókum útgáfufyrirtækisins Forlagsins
19

 og Tölvuorðasafn hins 

íslenska bókmenntafélags í samvinnu við orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands.20 

 

 Snjalltæki 

Orðabanki  Ekki skilgreint 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Ekki skilgreint 
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 Vefbókasafnið Snara 2009 
18

 Íslensk málstöð 1997 
19

 Vefbókasafnið Snara 2009 
20

 Hið íslenska bókmenntafélag 2005 

http://www.ordabanki.hi.is/wordbank/search
http://snara.is/8/
http://tos.sky.is/
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 Snjallsími (e. smartphone) 

Orðabanki  Orðið birt en ekki skilgreint 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Handhægt tæki þar sem samþættir eru eiginleikar farsíma og tölvu. 

Snjallsímar hafa ýmist verið þróaðir sem farsímar með tölvubúnaði eða 

lófatölvur (ekki skilgreint) með farsímabúnaði 

 

 

 Spjaldtölva (e. tablet computer) 

Orðabanki  Skilgreint sem iPad: iPad er töflutölva hönnuð, þróuð og seld af Apple. Tækið 

er notað til að skoða stafrænar bækur (frá iBookstore), myndir og 

myndbönd, horfa á tónlist, vafra um á Internetinu og spila leiki 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Samheiti pennatölva. Dæmi nefnd um spjaldtölvur, iPad frá fyrirtækinu Apple 

og Tablet PC frá Microsoft 

 

 

 Lestölva (e. ebook reader)  

Orðabanki  Samheiti huglestrartölva (mind reading computer) ekki skilgreint nánar 

Snara Ekki skilgreint  

Tölvuorðasafn  Vélbúnaður á stærð við bók sem er notaður eingöngu til þess að lesa 

rafbækur. Útlit lestölvu líkist útliti spjaldtölvu. Lestölvur hafa hærri 

glæðingartíðni21 en venjulegir skjáir og auðveldara er að lesa af þeim, 

sérstaklega í sólskini. Dæmi: Kyndill22  

 

 

 Rafbók (e. ebook, digital book) 

Orðabanki  Rafbók er bók sem hefur verið yfirfærð á rafrænt form þannig að hægt er að 

lesa textann beint af tölvu, fartölvu, síma eða sérstökum rafbókalesara. 

Rafræn hljóðbók spilast í gegnum Internetið. Hlustað er á upplestur úr 

rafrænni hljóðbók af nettengdri tölvu eða síma. Rafbækur eru einnig 

frumútgefnar með stafrænum hætti 

Snara Samheiti skjábók. Ekki skilgreint nánar 

Tölvuorðasafn  Útgáfa með textum og myndum í stafrænu formi sem lesa má í tölvu eða 

öðrum stafrænum tækjum. Rafbækur eru stundum ígildi prentaðra bóka en 

                                                           
21

 Fjöldi glæðinga á tímaeiningu (e. refresh rate). Aðalheiti so. glæða: (um gögn), endurnýja aftur og aftur. 
Dæmi: Glæða mynd á skjá svo að hún haldist ávallt uppfærð. 

22
 Lestölva frá fyrirtækinu Amazon 
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eru nú oft gerðar án þess að til sé samsvarandi prentuð útgáfa. Rafbækur eru 

seldar á disklingum og geisladiskum en algengast er að notandi kaupi rafbók 

sem skrá til niðurhleðslu. Rafbækur má lesa í sérstökum lestölvum en einnig 

má lesa þær í einmenningstölvum, spjaldtölvum og mörgum farsímum, 

einkum snjallsímum 

 

 

 App (e. App) 

Orðabanki  Samheiti stefja, notra, stubbur eða forritsstubbur: Verkforrit sem er á 

fjarlægum miðlara og sótt á internetið með vefsjá 

Snara Ekki skilgreint 

Tölvuorðasafn  Samheiti stefja, snjallforrit, notra eða stubbur: verkforrit fyrir spjaldtölvu eða 

snjallsíma sem er sótt á lýðnetið23 

 

Skilgreiningar tækniorða eins og þeirra sem hér voru valin eru heldur af skornum skammti, enda 

mörg nýleg og orðasöfnin væntanlega ekki oft uppfærð. Yfirhugtakið snjalltæki er ekki skilgreint í 

orðasöfnunum, ef til vill vegna þess að tilhneiging virðist vera í þá átt að skilgreina tækin niður í 

snjallsíma, spjaldtölvur og lestölvur í umræðu um tækin og virkni þeirra eða nánar tiltekið eins og 

áður sagði; snjalltæki með eða án farsímavirkni. Snjalltækin eru margvísleg og mismunandi eftir 

tegundum og notagildi, en það sem virðist einkenna tækin sem falla undir þessa skilgreiningu í 

hugum fólks sem höfundur hefur spjallað við, er baklýstur snertiskjár, hraður örgjörvi, GPS 

staðsetningartækni, innbyggð myndavél, hreyfiskynjari og sérhæfð stýrikerfi fyrir öpp eða smáforrit 

auk nettengingar. Þar virðist vera komin skilgreining á þeim tækjum sem flestir kalla snjallsíma og 

spjaldtölvur, óháð því hver framleiðandi þeirra er eða hvaða stýrikerfi þau keyra á. Í Tölvuorðasafninu 

er snjallsími skilgreindur sem tæki sem ýmist hefur verið þróað sem farsími með tölvubúnaði eða 

lófatölva með farsímabúnaði. Notkun á hugtakinu lófatölva virðist ekki vera algeng, en skilgreining á 

henni er að hún sé lítil handtölva sem keyrir Windows stýrikerfi með öllum helstu forritum í 

smækkaðri og einfaldaðri útgáfu. Hún nýtist sem persónulegur rafrænn skipuleggjari og minnisbók.24 

Wikipedia, frjálsa alfræðiritið nefnir dæmi um Blackberry og HTC síma.25 Með tilkomu snjalltækja 

hafa þau smá saman tekið yfir lófatölvur og því hugtakið lófatölva minna í umræðunni, þó enn sé 

hægt að kaupa þær miðað við heimasíðu raftækjaverslana. 

 

                                                           
23

 Í 3. útgáfu Tölvuorðasafn sem kom út 1998, var lagt til að Internet væri kallað lýðnet á íslensku 
24

 Örtækni [án árs] 
25

 Wikipedia. Frjálsa alfræðiritið 2013 
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 Í Orðabanka íslenskrar málstöðvar er spjaldtölva eingöngu skilgreind sem iPad frá tölvufyrirtækinu 

Apple og Tölvuorðasafnið nefnir bæði Apple og Microsoft en tilgreinir pennatölvu sem samheiti. 

Höfundur hefur ekki áður rekist á þetta hugtak notað yfir spjaldtölvu. Í Dagblaðinu Vísi frá árinu 1976 

má lesa stutta grein þar sem fjallað eru um vasatölvur. Þar er sagt frá því að á markaðinn séu komnar 

pennatölvur sem ekki eru stærri en svo að þeim er komið fyrir í endanum á venjulegum penna. Ekki 

eru þær útlistaðar frekar.26 Í grein í Morgunblaðinu frá árinu 1994 er minnst á pennatölvu og af 

samhenginu má ráða að hún tengist gagnasöfnun eins og töflureikni þar sem tölvan nemur skrift og 

teikningar.27 Orðið Pennatölva má einnig finna í tíðindum Einkaleyfastofu.28 Væntanlega er hér tilraun 

til þess að íslenska nafn tækja sem skanna þó ekki megi sjá hvers vegna valið var að nota hugtakið yfir 

spjaldtölvur. Ef til vill vegna þess að fingur eða sérstakur penni er notaður á snertiskjá þeirra í stað 

tölvumúsar eins og með borðtölvum. 

Ef rýnt er nánar í íslenska orðið spjaldtölva, má staldra við síðari hlutann tölva, þar sem tækið er 

ekki beinlínis tölva í þeim skilningi sem lagður hefur verið í tölvu hingað til. Samkvæmt Tölvuorðasafni 

er tölva skilgreind sem: „Búnaður sem getur gert flókna útreikninga, þar á meðal fjölmargar 

reikniaðgerðir og rökaðgerðir án mannlegra afskipta“.29 En tímarnir breytast og orðin með sem 

þróast og aðlagast með tilkomu nýrra tækja og hugtaka. Skilgreining á stafrænni tölvu í 

Tölvuorðasafninu á betur við þar sem hugtakið er meðal annars skilgreint sem tölva sem getur farið 

að skipunum eins eða fleiri forrita sem notendur hafa samið eða tiltekið og farið að fyrirmælum 

notanda um meðferð á stafrænum gögnum sem sett eru fram á stafrænan hátt.
30

 En hvort sem orðið 

er lýsandi eða ekki, virðist hugtakið spjaldtölva hafa náð fótfestu í tungumálinu sem hugtak yfir 

raftæki með snertiskjá án farsímavirkni, sem keyra á sérsniðnum stýrikerfum og bjóða upp á margs 

konar hugbúnað sem sérstök smáforrit, eða öpp eru skrifuð fyrir eins og til vefskoðunar, 

tölvupóstnotkunar, leikja, frístundalesturs og annarrar afþreyingar. Í þessu verki er sjónum helst 

beint að spjaldtölvum og upplýsingatækni. Lestölvur, oftar nefndar lesbretti, rafbókarlesarar eða 

bókhlöður31 ásamt rafbókum tengjast einnig umræðu um upplýsingatækni þó ekki sé mikið rætt um 

slík tæki hér. Athygli vekur að Orðabanki íslenskrar málstöðvar skilgreinir ekki hugtakið lestölva en 

birtir samheitið huglestrartölva. Huglestrartölva virðist ekki koma annarstaðar fyrir en í 

Orðabankanum og vera þýdd úr ensku af orðinu mind reading computer. Sú merking er allt önnur og 

umhugsunarvert hvernig þessi tenging kom til þó að lesa sé þar samnefnari. 

                                                           
26

Jón Björgvinsson 1976 
27

 Marínó G. Njálsson 1994 
28

 Einkaleyfastofan 1998:25 
29

 Hið íslenska bókmenntafélag 2005 
30

 Hið íslenska bókmenntafélag 2005 
31

Hugtakið kemur frá verkefni Ingvars Sigurgeirssonar fyrir Skólavefinn ehf. Ingvar Sigurgeirsson 2012:5 
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Orðabanki íslenskrar málstöðvar og Tölvuorðasafnið ber nokkuð saman í skilgreiningum á 

hugtakinu rafbók. Þó er Tölvuorðasafnið nútímalegra þar sem spjaldtölvur eru einnig nefndar sem 

dæmi. Vefbókasafnið Snara tiltekur aðeins samheitið skjábók. Ef skjábók er slegið upp í leitarvélum á 

netinu má sjá að orðið er einstaka sinnum notað í stað orðsins rafbók. Væntanlega hefur þýðingin 

komið til í upphafi þegar rafræn skjöl og bækur voru lesnar af tölvuskjá áður en snjalltæki komu til 

sögunnar.  

Rík áhersla hefur verið á það að íslenska heiti yfir tæki og hugtök og hefur tekist að íslenska flest 

orð þó misjafnt sé hvaða orð festast í sessi og verða algeng. Ýmis heiti heyrast og hafa íslenskir 

nýyrðasmiðir verið duglegir að finna lýsandi orð sem hæfa nýjum tækjum og tækni. Sem dæmi hafa 

margar aðrar þjóðir tekið upp enska orðið mobile yfir snjallsíma og látið það duga.
32

 Samt sem áður 

getur það orðið ruglingslegt ef margir eru að snara sömu erlendu heitunum yfir á íslensku og þó þau 

séu góð og gild, geta þau valdið flækju, sérstaklega ef þau eru ólík eða jafnvel á misskilningi byggð. 

Þau missa þá marks og verða því sem næst gagnlaus heiti. Starfræktar eru orðanefndir svo ætla 

mætti að mögulegt væri að samræma á milli orðasafna eins og þeirra sem skilgreiningarnar voru 

sóttar úr. Engu að síður eru það notendur sem eiga lokavalið og nafngiftin oft á ábyrgð seljenda við 

kynningu nýjunga og markaðssetningu.  

Þó skilgreiningum hugtakanna beri ekki alveg saman, finnst höfundi að hugtökin spjaldtölva og 

lesbretti hafi náð að festa sig nokkuð vel í sessi, væntanlega vegna þess hve lýsandi þau eru. Þó er 

orðið app enn ágreiningsefni. Reynt hefur verið að íslenska það með orðum eins og þeim sem 

skilgreind eru hér á undan. Þó hefur þýðingin smáforrit verið nokkuð algeng í umfjöllunum um 

snjalltæki en ekki náð að festa sig eins vel í sessi og app og ekki talið eins lýsandi. 

Ólafur Sólimann fjallar meðal annars um þýðingu enskra hugtaka í grein sinni í tímaritinu Skímu. 

Þar líkir hann tækinu við pappír, stýrikerfinu við prentsmiðju og appinu við efnið sjálft, þar að segja 

innihaldið. Þó svo að tækið sé framleitt í Kína og stýrikerfið stillt á ensku, er engu að síður möguleiki á 

að lesa í því rafbækur á íslensku, skrifa í ritvinnsluforritum á íslensku, skoða íslenskar vefsíður, taka 

upp á íslensku og svo framvegis. Innihaldið skiptir mestu máli þó eðlilegt sé að staða íslenskunnar 

eflist með því að íslenska hugtök og auka úrval íslenskra appa fyrir íslenska notendur.33   

                                                           
32

 Ólafur Sólimann 2013 
33

 Ólafur Sólimann 2012 
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3. Upplýsinga- og samskiptatækni, litið um öxl 

Tæki og tækni eru orðin sjálfsagður hluti skólastarfsins hér á landi á svo mörgum sviðum að nánast 

væri skólalífið óhugsandi án þeirra. Kennarar nýta tækni og tól sem vinnutæki, kennslutæki og til 

samskipta hvort sem það er til undirbúnings, námsefnisgerðar eða til kennslu. Flestum nemendum 

grunnskóla finnst tækni sjálfsögð og eru því yfirleitt fljótir að tileinka sér nýjungar og aðlagast. 

Nemendur fá strax frá fyrsta bekk í grunnskóla að kynnast tölvum og upplýsingatækni og samkvæmt 

aðalnámskrá er gert ráð fyrir markvissri kennslu og þjálfun í tækni á öllum stigum hans.34 

Tækni hefur alltaf verið nýtt í skólastarfi sem hefur þjónað vel sínum tilgangi í takt við hvern 

tæknitíma, ný tækni og nýjar uppfinningar bætast við eða koma í stað þeirrar sem fyrir eru. Saga 

tölvutækninnar og Internetsins eru ekki ýkja löng í sögulegu samhengi og er fróðlegt og áhugavert að 

skoða forsöguna í nánar og reyna að svara um leið fyrstu rannsóknarspurningunni:  

Hver er saga upplýsinga- og samskiptatækninnar í íslenska menntakerfinu? 

3.1.  Forsagan 

Internetið hefur verið til lengur en margir halda. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna lét árið 1969 

búa til og setja upp tengd net sem notuð voru til að senda pakka af gögnum á milli tölva. Hugmyndin 

var að tölvunetið yrði samskiptamiðill ef kæmi til stórátaka eins og kjarnorkustyrjaldar. Ef ein tölva 

dytti úr netinu, hefði það ekki áhrif á hinar sem væru áfram samtengdar og virkar. Fljótlega varð slíkt 

netkerfi að háskólaverkefni í Bandaríkjunum sem barst til annarra landa á áttunda og níunda 

áratugnum. Fram á tíunda áratuginn var netið eingöngu textavætt og varð tölvupósturinn um 75% 

hluti notkunar fljótlega eftir að hann var fundinn upp. Netið var aðeins á textaformi þar til að 

veraldarvefurinn (e. World Wide Web) var fundinn upp árið 1990. Hann lifir eins konar sjálfstæðu lífi 

innan netsins þar sem heimasíður og skjöl tengjast saman með tilvísunum eða krækjum. Þremur 

árum síðar kom út fyrsti vefskoðarinn með myndum í gluggaumhverfi (e. graphic web browser). 

Fljótlega var aðgangi að tölvupósti, skráaflutningi og öðrum þeim hlutum sem við þekkjum bætt við 

og varð vefurinn eitt helsta tæki til viðskipta, samskipta og upplýsingaöflunar. Ísland tengdist við 

netið árið 1986 þegar Hafrannsóknastofnun tengdist Reiknistofnun og til varð Isnet, íslenskur hluti 

Internetsins, þó hinn almenni netnotandi hafi ekki komist í samband við netið fyrr en í ársbyrjun 

1994.35 

                                                           
34

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011:224 
35

 Sveinn Ólafsson 2004:24, Frjáls verslun 1995:18 og Dagblaðið-Vísir 1995:24 
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Íslenskir grunnskólar og framhaldsskólar tengdust Internetinu nokkuð snemma. Markús Andri 

Gordon Wilde rekur upphaf skipulagðra tölvusamskipta í menntakerfinu í meistararitgerð sinni helst 

til þriggja einstaklinga og tilraunaverkefna á síðari hluta níunda áratugarins, Jóhanns Péturs 

Malmquists, Kristínar Steinarsdóttur og Péturs Þorsteinssonar.
36

  

Jóhann Pétur Malmquist, prófessor við Háskóla Íslands stýrði tilraunaverkefni í samstarfi við 

tölvufyrirtækið Apple um notkun á tölvum til gerðar og dreifingar námsgagna meðal kennara árið 

1987. Fimmtán kennarar úr fimm skólum í Reykjavík og nágrenni tóku þátt í verkefninu. Hver kennari 

fékk Apple Macintosh SE tölvu auk þess að hver skóli fékk eina tölvu og leysiprentara. Fyrst um sinn 

voru tölvurnar ekki nettengdar svo kennararnir hittust til að deila námsefninu. Árið 1989 nettengdust 

tölvurnar við sameiginlegan gagnagrunn þar sem verkefnið náði hámarki en hóf síðan að dala þrátt 

fyrir framtíðaráform um að tengjast fleiri skólum. Ekki var vilji hjá Námsgagnastofnun til að taka yfir 

verkefnið og þegar Jóhann flutti tímabundið til Texas fjaraði verkefnið út. Tilraunaverkefni Jóhanns 

var fyrsta tilraunin sem vitað er um til að nýta miðlægan gagnagrunn við framleiðslu og dreifingu á 

námsefni á Íslandi. Áhugavert er að hugsa til þess að það var ekki fyrr en árið 2001 sem opnaður var 

námsvefur í þessum anda, Námsvefurinn, hannaður af Skýrr hf. 

Um svipað leyti, eða í nóvember 1988 hófst tilraunaverkefni Kristínar Steinarsdóttur kennara í 

samstarfi við IBM á Íslandi og níu grunnskóla þar sem tilgangurinn var fyrst og fremst að 

markaðssetja PC-tölvur í skólum. Tíu kennarar í tíu bekkjardeildum 6.-9. bekkjar tóku þátt og gaf IBM 

hverjum skóla eina tölvu ásamt mótaldi og hugbúnaði og greiddi auk þess nettengingu við 

Reiknisstofnun Háskólans. Verkefnið fólst í því að hver bekkur var í samskiptum við bekk í Danmörku 

og unnin voru samstarfsverkefni sem tengdust dönskukennslu og samfélagsfræði. Einnig voru 

bekkirnir í samskiptum sín á milli. Kennt var á hermilíkön og danskar kennslubækur voru þýddar í 

samstarfi við Námsgagnastofnun og IBM á Íslandi. Kristín sá um verkefnið sem starfsmaður IBM til 

ársins 1989 og sem verktaki þegar hún hóf kennslu við Æfingadeild Kennaraháskóla Íslands árið 1990. 

Samkvæmt Kristínu sneri helsti ókostur verkefnisins að tækninni og forritum, en helsti ávinningur var 

að nemendur voru mjög áhugasamir og átti verkefnið þátt í að rjúfa einangrun skóla sem staðsettir 

voru fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Sumarið 1990 hætti Kristín að stýra verkefninu og var í kjölfarið 

faglegum stuðningi með tilraunaverkefninu hætt þar sem enginn tók við. Ekki er vitað hvers vegna, en 

skólarnir héldu áfram að nýta tölvurnar og vera í tölvusamskiptum.37 

 Pétur Þorsteinsson skólastjóri á Kópaskeri kynntist Unix-stýrikerfi og Internetstölvusamskiptum á 

árunum 1985-1986 þegar hann sat norrænar ráðstefnur um tölvumál. Hugmyndir um að hin lægri 
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skólastig nettengdust féllu í grýttan jarðveg, enda Internet lítið þekkt utan háskóla- og 

rannsóknargeirans. Pétur fjárfesti sjálfur árið 1988 í Unix-tölvu, sem nefnd var Imba I, og setti upp 

með aðstoð Reiknistofnunar Háskóla Íslands með það markmið að leiðarljósi að byggja upp 

Internetsboðskipti innan menntakerfisins og veita menntastofnunum aðgang að alþjóðlegum 

upplýsingaveitum eins og tækni og fjárhagur leyfði. Sýn Péturs var að einfaldlega þyrfti setja upp 

móðurstöð í hverjum skóla og nýta þann tölvubúnað og þekkingu sem væri til staðar. Skapa þyrfti 

tæknilegar forsendur án þess að skipuleggja verkefni í smáatriðum. Í upphafi ársins 1990 hófu 

menntastofnanir að tengjast og tveimur árum seinna, eftir fjölda fyrirlestra og kynningarfundi um allt 

land, voru tölvusamskipti orðin staðreynd á lægri skólastigum. Sama ár stofnaði Pétur ásamt fleirum 

Íslenska menntanetið HF til þess að halda utan um sívaxandi starfsemi og Imba I var lögð niður. Ýmsar 

stofnanir stóðu við bakið á fyrirtækinu og veittu aðstoð eins og Reiknistofnun Háskóla Íslands, Opin 

Kerfi, Alþingi, menntamálaráðuneytið, KSÍ, KHÍ og Fræðsluskrifstofa Norðurlandaumdæmis eystra. 

Reykjavíkurborg veitti grunnskólum borgarinnar aðgang að netinu sem var lyftistöng, þar sem á 

þessum tíma var aðeins hægt að tengjast því í gegnum Reiknistofu Háskóla Íslands sem var dýrt og 

ekki á færi allra skóla. Netið var komið til að vera í íslenskum menntastofnunum og netbrautin rudd.38  

3.2. Menntastefna stjórnvalda 

Heimur tækni og upplýsinga hefur eðlilega áhrif á skólastarf og menntastefnu sem þarf að aðlaga sig 

breytingum samfélagsins. Menntamálaráðherra setur grunnskólum lög sem tilgreina hver 

meginstefna á að vera í kennslu á hverjum tíma.
39

 Aðalnámskrá fylgir eftir ákvæðum grunnskólalaga 

og er því stjórntæki fræðsluyfirvalda sem móta skólastefnu og gefa fyrirmæli um ákveðna stefnu. 

Þessari stefnumörkun stjórnvalda er ætlað að fylgja eftir ákvæðum laga, tryggja rétt allra nemenda til 

lágmarksmenntunar og vera tæki til að samræma kennslu í grunnskólum landsins. Við skipulag 

skólastarfs ber skólum taka mið af áherslum og markmiðum aðalnámskrár, en bera ábyrgð á að 

útfæra þau nánar í skólanámskrá sinni með tilliti til þeirra kennsluhátta sem skólinn aðhyllist. 

Skólastjórar eru ábyrgir fyrir að skólanámskrá sé gefin út og kynnt árlega.40 

3.2.1. Aðalnámskrá grunnskóla 1989 

Námskrá fyrir börn á skyldunámsstigi kom fyrst út árið 1929 og sú næsta árið 1960.41 Endurskoðun 

námskrár fór fram í kjölfar settra grunnskólalaga árið 1974 og komu út námskrár á árunum 1976 og 
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1977.42 Árið 1989 gaf menntamálaráðuneytið út endurskoðaða námskrá í einu lagi og var notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni í einstökum greinum ekki tilgreind sérstaklega, en fjallað um tölvur í 

grunnskólum í almennum kafla. Þar má sjá í námskrá í fyrsta sinn sýn á öra þróun á sviði tölvutækni í 

samfélaginu og þá um leið í skólastarfi og námi. Talið var öruggt að nemendur ættu eftir að nota 

tölvur heima sem og í starfi og því mikilvægt að kynnast og læra á nýja tækni. Stefnt var að því að 

setja upp eina eða fleiri tölvur í hverri kennslustofu og að nemendur hefðu val um tölvunám sem 

síðar yrði hluti af skyldunámi sem færi fram í sérstökum tölvustofum. Fjallað var um 

samskiptamöguleika tölvutækninnar, kennslutilhögun ekki skilgreind sérstaklega, en talið mikilvægt 

að nemendur þjálfuðust í að skrifa texta og kynntu sér hugbúnað tölvunnar. Tölvur þóttu einnig 

heppilegar sem hjálpartæki í kennslu og einkum í sérkennslu. Einnig sem skref í að nálgast þau 

markmið að koma til móts við þarfir hvers nemenda, að allir fengju nám við sitt hæfi, bæði seinfærir 

og lengra komnir.
43

 

3.2.2. Í krafti upplýsinga 1996 

Framtíðarsýn og stefnumörkun stjórnvalda varðandi nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni til náms 

og kennslu var fyrst birt árið 1996 í ritinu Í krafti upplýsinga. Þar settu nefndarmenn skipaðir af 

menntamálaráðherra fram tillögur að stefnu menntamálaráðuneytisins í upplýsingamálum.
44

 Í 

skýrslunni var lögð áhersla á að menntamálaráðuneytið, skólar, menningarstofnanir og aðrar 

stofnanir á stjórnsýslusviði ráðuneytisins yrðu að nýta sér þær miklu framfarir sem orðið höfðu í 

upplýsingatækni síðustu ár til þess að bæta þjónustu sína og auka hagræði. Hvað varðar 

menntastofnanir var áhersla lögð á að þær bæru ábyrgð á því að búa nemendur undir líf og starf í 

samfélagi framtíðarinnar. 

Þar sem fjölbreyttari og fljótlegri leiðir væru að upplýsingum en áður þekktist, var talið enn 

mikilvægara en áður að breytingar yrðu á skólastarfi. Gilti það um inntak náms, vinnubrögð, 

námsgreinar og kennslu þeirra, samskipti kennara og nemenda ásamt skipan náms. Gert var ráð fyrir 

ýmsum framsýnum breytingum á meginþáttum í skólastarfi í samfélagi þar sem upplýsingatækni 

skipti miklu máli á sífellt fleiri sviðum. Vænta mátti að meiri áhersla yrði lögð á sjálfstæði nemenda í 

upplýsingaleit, skipulagðri vinnu og úrvinnslu. Aðgangur að upplýsingaveitum gæti orðið ekki aðeins í 

skólastofunni, heldur einnig heima fyrir eða hvar sem nemandinn væri staddur með tölvubúnað. 

Stefna ætti að því að nemendur og starfsfólk skóla hefðu aðgang að tölvubúnaði til þess að geta nýtt 
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sér möguleikana í upplýsingatækni í skólastarfi.
45

 Í skýrslunni var birt nokkuð róttæk sýn á hlutverk 

upplýsingatækni og litið svo á að tæknin gæti átt eftir að umbreyta kennsluháttum og jafnvel breytt 

hlutverkum kennara og nemenda.  

3.2.3. SITES, alþjóðleg rannsókn 1998 

Árið 1998 tóku Íslendingar þátt í alþjóðlegri rannsókn (SITES – Second Information Technology in 

Education Study, Module 1) um upplýsingatækni, stöðu hennar og áhrif í grunn- og framhaldsskólum 

sem gáfu hugmynd um stöðu mála á þessu sviði áður en aðalnámskrá 1999 kom út. Almennt viðhorf í 

samfélaginu sem rannsóknin tók mið af, var að í upplýsinga- og samskiptatækni fælust miklir 

möguleikar til umbóta í skólastarfi sem undirbyggju nemendur fyrir upplýsingasamfélag framtíðar. Í 

skýrslunni kom fram að talið væri að tölvan yrði afgerandi hjálpartæki, sem aðstoð í námi og tilvalin 

til þess að stuðla að innleiðingu nýrra aðferða til kennslu og náms. Innleiðing tækninnar var ekki 

komin langt á þessum tíma í skólakerfinu þar sem helstu þröskuldar voru taldar tölvuskortur og 

ófullnægjandi nettengingar ásamt tímaskorti og slakri tölvufærni kennara.
46

 

3.2.4. Aðalnámskrá grunnskóla 1999  

Aðalnámskrá var endurskoðuð og þróuð á árunum 1996-1999. Vorið 1998 kom út 

kynningarbæklingurinn Enn betri skóli – Þeirra réttur – okkar skylda – Ný skólastefna – Grundvöllur 

endurskoðunar á aðalnámskrám fyrir grunnskóla og framhaldsskóla og síðar á árinu endurbætt 

útgáfa undir heitinu Enn betri skóli – Kynning á aðalnámskrá grunnskóla árið 1999. Þar var meðal 

annars kynnt sú stefna að leggja ætti áherslu á notkun upplýsingatækni í öllum námsgreinum í 

grunnskólum.47 

Framtíðarsýnin og stefnumörkun stjórnvalda varðandi nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni til 

náms og kennslu sem birtist í fyrr nefndu riti; Í krafti upplýsinga, var höfð til hliðsjónar í aðalnámskrá 

grunnskóla sem kom út 1999 og var töluvert breytt frá fyrri námskrá frá árinu 1989. Í stað eins heftis, 

var ný námskrá í 12 heftum, fyrsta heftið almennur hluti og 11 hefti sem fjalla um markmið, skipulag 

og nám á tilteknum námssviðum. Helsta skrefið til þess að nútímavæða skólakerfið voru breytingar á 

þeim hluta sem fjallaði um tækni og tæknivæðingu í takt við þróun í samfélaginu. Sú stefna var tekin 

upp líkt og í nágrannalöndum okkar, að leggja áherslu á nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni í 

öllum faggreinum (e. ICT across the curriculum).48 Netið sjálft var tilgreint sérstaklega. Með því að 
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nota netið í námi og kennslu voru nemendur sagðir staðsettir í upplýsingaheimi misvandaðs efnis og 

einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir beðnar um að hafa það í huga við innsetningu þess.49 

3.2.4.1. Aðalnámskrá grunnskóla 1999, upplýsinga- og tæknimennt 

Með aðalnámskránni var í fyrsta sinn upplýsinga- og tæknimennt sett sem sér námsgrein og var skipt 

niður í þrjár námsgreinar: hönnun og smíði, nýsköpun og hagnýtingu þekkingar, og upplýsingamennt. 

Sett voru lokamarkmið fyrir allar námsgreinarnar og námsþætti námssviðsins. Einnig voru sett 

áfangamarkmið sem meginviðmið og deilt niður á þrjú aldursstig og orðuð þannig að auðvelt átti að 

vera að meta að hvaða marki þeim hefði verið náð. Þrepamarkmið voru ekki tilgreind í nýsköpun og 

hagnýtingu þekkingar og upplýsingamennt, aðeins fyrir hönnun og smíði og fyrir yngsta stigið í 

upplýsingamennt þar sem þrepamarkmið voru skilgreind sem samansafn markmiða/viðfangsefna til 

að ná áfangamarkmiðum og sett fram til leiðsagnar við gerð skólanámskráa. Inntak og þættir 

fyrrnefndu greinanna voru sótt í aðrar námsgreinar og samþættingin átti að verða til í 

skólanámskrám.50 Upplýsingatækni var fléttuð inn í hönnun og smíði með því að tengja 

handverkshefðina við hátækni nútímans og sagt að það væri góð tenging við verkmenntasögu 

þjóðarinnar og góð undirstaða að virkri þátttöku nemandans í atvinnulífi 21. aldar. Ekki var gert ráð 

fyrir sérstakri tímaúthlutun til nýsköpunargreinarinnar heldur var það sett í hendur stjórnenda skóla 

hvort þeir nýttu sér markmiðin til að samþætta greinina við aðra námsgreinar. Upplýsingamenntin 

virtist vera hugsuð sem arftaki skólasafnakennslu og kennslu í tölvufærni, því hlutverk kennara í 

upplýsingamennt var tilgreint að gæti verið allt frá því að vera til staðar á skólasafni eða í tölvuveri 

yfir í að vinna náið með fagreinakennara að upplýsingaverkefnum. Umsjónarkennari ætti þó að fylgja 

bekknum í upplýsingamenntina og þjálfast þannig um leið í notkun hennar.51 Þó að tekið væri fram 

að færni í tölvunotkun yrði ekki sérstök námsgrein, eru samt sem áður sett fram færnimarkmið fyrir 

Tölvunotkun í grunnskóla undir flokkunum viðhorf, tölvulæsi, beiting tölva og tækniskilningur og talið 

nauðsynlegt að flétta þau inn í kennslu annarra námsgreina.52  

Gagnrýni á námskrána má lesa í grein Allyson Macdonald, Þorsteins Hjartarsonar og Þuríðar 

Jóhannsdóttur þar sem þau gerðu úttekt á aðalnámskrá grunnskóla í upplýsinga- og tæknimennt. 

Höfundar segja að námskráin einkennist af mótsögnum. Öll 12 faggreinaheftin eru sett eins upp óháð 

eðli námsins. Námsgreinin upplýsinga- og tæknimennt er sett fram sem hefðbundin 

faggreinanámskrá með tilheyrandi aðalmarkmiðum. Lokamarkmið eru ekki sett fram sem heild þó 

gert sé ráð fyrir námssviðinu sem sérstöku viðfangsefni í viðmiðunarstundaskrá. Í námskránni eru 
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námssviðin tvö, upplýsingamennt og nýsköpun og hagnýting þekkingar skilgreind sem verkfæri og 

aðferð, samt sem áður eru þau sett fram eins og önnur þekkingarsvið í námskránni. Stefnumótendur 

námskrár grunnskóla töldu að nýjar áherslur væru í takt við þróun og hagsmuni þjóðarinnar. 

Hugmyndin var að móta heildarstefnu sem næði til námskrárinnar allrar með þverfaglegum 

verkefnum þar sem upplýsinga- og samskiptatækni ásamt nýsköpun þekkingar væru grunnþemu 

náms og kennslu en þær voru útfærðar eins og aðrar hefðbundnar námsgreinar. Nýr hugsunarháttur 

átti að felast í þverfaglegri nálgun og allir grunnskólakennarar áttu að tileinka sér hugmyndafræði 

upplýsingar- og tæknimenntar sem gæti rekist á við hefðir og skipulag sem fyrir var. Ekki var ljóst 

hvaða kennarar áttu að taka við faggreinanámsskránni í skólunum og skýrsluhöfundar bæta við að 

fróðlegt hefði verið að sjá hver áhrif hefðu orðið ef í stað sundurliðunar námsgreina að hugmyndirnar 

hefðu verið grundvöllur endurskoðunar allrar námskrárinnar eins og stefnumótendur vildu. Einnig 

minna höfundar skýrslunnar á að sagan og fræðimenn hafi kennt okkur að menning og skipulag 

skólans séu sterkt áhrifaafl sem er líklegt til valdabaráttu þegar breyta á skipulagi og áherslum.53  

Þrátt fyrir gagnrýni má í námskránni lesa fagra framtíðarsýn sem lítur vel út í orði, en ef til vill áður 

en hún kemur að borði, en sýnir þó vitundarvakningu um breytta samfélagsmynd í þróun. Verkgreinin 

smíði fær hér tæknilega uppfærslu, væntanlega þar sem nokkuð auðvelt er að samþætta smíði við 

ýmsan tæknigrunn eins og rafeinda-, tölvu-, og tæknifræði. En spurningin er hvort aðrar 

handverksgreinar eins og myndlist, textíl og tónmennt ættu ekki alveg jafn mikið erindi undir 

námskrá í upplýsingamennt líkt og smíðar. Í aðalnámskránni er sagt um listina að tæknin sæki þangað 

margt. „Glíma listafólks við form, liti, tóna, hrynjandi og orð hefur mikið þekkingar- og 

aðferðafræðilegt gildi fyrir tæknina til að skapa hagnýta hluti.54 En það er önnur saga sem ekki verður 

farið út í hér.  

3.2.4.2. Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999 

Námsgreinin íslenska var eins og aðrar námsgreinar í sérstöku hefti í nýrri aðalnámskrá 1999. Henni 

var skipt sex þætti í stað fjögurra áður; lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, 

bókmenntir, og málfræði. Í inngangi segir að námsgreinin eigi að vera heildstæð auk þess að þjálfun í 

íslensku sé felld inn í aðrar námsgreinar með misjöfnum áherslum eftir námsgreinum. Það er ekki 

skilgreint nákvæmlega, en þó er tiltekið að helstu áherslurnar skulu vera á þjálfun í töluðu máli, lestri 

og lesskilningi og ritun, þ.m.t. réttritun. Íslenska var sögð viðamesta námsgrein grunnskólans með 

lágmark sex kennslustundir á yngra stigi og að lágmarki fimm stundir á eldra stigi.55 Námskráin setti 

fram lokamarkmið í einstökum námsþáttum sem gefa áttu heildarsýn yfir stefnu í námsgreininni og 
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tilgreina almennan tilgang námsins í öllum þáttunum. Áfanga- og þrepamarkmið komu í framhaldi 

með útfærslu á einstökum skólastigum og námsárum og höfðu skólar frelsi til að raða 

þrepamarkmiðum á annan hátt í skólanámsskrá sinni en aðalnámskrá tilgreindi. Áfangamarkmiðin 

áttu að gefa heildarmynd af því sem nemendur hefðu tileinkað sér við lok hvers stigs, vera 

auðmælanleg og verða nýtt sem grundvöllur lögbundinna samræmda prófa.56 

Um íslensku og upplýsingatækni segir í inngangi að móðurmálið sé samskiptatæki sem notað sé til 

að tjá skoðanir eða leita eftir þeim, afla og miðla upplýsingum. Þar sem markviss öflun og miðlun 

upplýsinga með aðstoð tölvu- og upplýsingatækni sé vaxandi þáttur í nútímasamfélagi aukist þáttur 

ritunar og ritvinnslu einnig.57  

Í kaflanum um lestur segir að nauðsynlegt sé að vekja áhuga nemenda á lestri og mikilvægi góðrar 

lestrarkunnáttu. Á síðari stigum grunnskólans tengist lestrarþjálfunin upplýsingaöflun og leggja skal 

áherslu á fjölbreytt lesefni bæði á prentuðu máli sem og á netinu. Lokamarkmið lestrarhlutans sem 

snýr að upplýsingatækninni sem tilgreint er sérstaklega er að nemendur hafi gert sér grein fyrir 

mikilvægi margþættrar lestrarkunnáttu í upplýsingasamfélagi nútímans, að þeir geti nýtt sér lestur til 

upplýsingaöflunar og að þeir hafi þjálfast í að lesa texta á tölvuskjá og á netinu.58 

Í kaflanum hlustun og áhorf segir að mikilvægur þáttur í almennri menntun sé að kunna að hlusta 

og skoða á gagnrýninn hátt til þess að nema upplýsingar sem miðlað er. Stór hluti upplýsingamiðlunar 

nútímans fari í gegnum ýmsa hljóð- og myndmiðla og meðal annars í gegnum netið. Ítrekað er að 

nauðsynlegt sé að geta numið þær með gagnrýni. 59 

Í kaflanum um ritun er fjallað um hve mikilvæg hún er á ýmsu formi, þar á meðal í samskiptum við 

annað fólk eins og í gegnum tölvupóst. Einnig er áhersla á að nemendur nái leikni í að setja efni skýrt 

og skipulega fram ekki bara handskrifað, heldur einnig á tölvutæku formi eins og á vefsíðum. 

Lokamarkmið ritunar sem snýr að upplýsingatækninni sérstaklega er að nemendur geti gengið frá 

eigin ritunarverkefnum á tölvutæku formi, þ.m.t. á vefsíðum, og tekið virkan þátt í tölvusamskiptum. 

Einnig að þeir geti nýtt sér tölvu- og upplýsingatækni við sköpun, framsetningu og miðlun og til 

samskipta. 60 

Um bókmenntalestur segir að hann sé mikilvægur liður í mótun sjálfsmyndar barna og unglinga 

þar sem þau leiti að fyrirmyndum og setji sig í spor þeirra. Þannig getur bókmenntakennsla styrkt 
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sjálfsmynd kynjanna og búið nemendur undir virka þátttöku í síbreytilegu upplýsingasamfélagi 

framtíðar.61 

Í kaflanum um málfræði er lögð áhersla á notkun hjálpargagna eins og handbóka á tölvutæku 

formi. Ekki er minnst á upplýsingar á netinu sérstaklega.62 

Notkun upplýsingatækni í kennslu má sjá fyrst í þrepamarkmiðum sem kynningu á skólabókasafni 

þar sem 1. bekkjar nemandi fær þjálfun í að fá bók að láni á skólasafni. Nánari þrepamarkmið þar sem 

upplýsingatækni er nefnd eru næst tilgreind nákvæmlega í þrepamarkmiðum við lok fjórða námsárs. 

Þar á nemandi að hafa kynnt sér og hafa aðgang að margmiðlunarefni á tölvutæku formi og á netinu, 

hafa notað tölvu sem verkfæri í ritun, kynnst tölvusamskiptum, hafa notað veraldarvefinn og fengið 

aðstoð til að velja og vinna efni á netinu.63 Áfanga- og þrepamarkmið fara síðan stigvaxandi næstu 

námsár upp að 10. bekk. Þar segir í lokamarkmiðum að nemendur eigi að fá ríkuleg tækifæri til að 

nýta tölvutæknina til upplýsingaöflunar og miðlunar og þjálfast í gagnaleit á skólasafni og víðar. Þeir 

eiga að geta notað upplýsingaefni af myndbandi og af netinu til frekari úrvinnslu, fundið 

afþreyingarefni á netinu við sitt hæfi, tekið af öryggi þátt í tölvusamskiptum, hafa öðlast færni í 

frágangi á texta á tölvutæku formi, nýtt tölvu við ritun, kynnt sér margmiðlunarefni og nýtt það til 

þess að dýpka þekkingu sína og þjálfast í framsögn og upplestri með aðstoð upptökutækja.64 

Eins og áður sagði er hér fyrsta námskráin sem tekur sérstaklega mið af upplýsingatækni í kennslu 

námsgreina. Taka verður mið af því að árið var 1999 og þróun og innreið upplýsingatækni inn í 

skólakerfið var ekki komin langt á veg. Því er ekki óeðlilegt að við endurskoðun aðalnámskrá væri 

lögð meiri áhersla á notkun upplýsingatækni á eldri stigum en á þeim yngri. 

3.2.5. Þróun upplýsingatækni í kennslu, námi og skólastarfi 1999-2002 

Árið 1999 gerði menntamálaráðuneytið samning við sex skóla um þróunarverkefni sem kallaðist 

Framþróun upplýsingatækni í kennslu, námi og skólastarfi sem lauk árið 2002. Í verkefninu þróuðu 

skólarnir, þrír grunnskólar og þrír framhaldsskólar aðferðir við að beita upplýsingatækni í kennslu og 

skólastarfi, önnuðust tilraunakennslu á þeim aðferðum, miðluðu í framhaldinu öðrum af reynslu sinni 

og þekkingu og veittu ráðgjöf við hönnun og útgáfu kennsluhugbúnaðar. Megin niðurstaða 

verkefnisins var að margt hefði áunnist í skólunum við þátttökuna og þeir lært mikið af vandamálum 

um leið og góður árangur hefði náðst við notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Helsti ávinningurinn er 

tilgreindur í skýrslu Félagsvísindastofnunar sem unnin var fyrir menntamálaráðuneytið. Þar segir að 
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tölvutæknin hafi verið notuð á fjölmarga vegu, tekist hafi að virkja stóran hóp nemenda og skólarnir 

fengið raunhæfari hugmyndir en áður um notkun upplýsingatækni í skólastarfi.65 Þetta verkefni var 

eitt dæmi um þróunarverkefni sem var liður í því að innleiða notkun upplýsingatækni í skólastarfi eins 

og tekið var dæmi um í skýrslunni Í krafti upplýsinga sem fjallað var um hér á undan. 

3.2.6. Forskot til framtíðar 2001 og Menntagátt 

Árið 2001 gaf menntamálaráðuneytið út verkefnaáætlun í rafrænni menntun; Forskot til framtíðar 

2001-2003 sem fjallaði meðal annars um nýjar leiðir til náms og kennslu. Þar segir að 

upplýsingatæknin bjóði uppá fjölbreytt tækifæri í skólastarfi, opni áður óþekktar leiðir til náms og 

muni smám saman verða hluti af öllu námi. Nýta þurfi kosti netsins sem upplýsingaveitu fyrir 

skólastarf. Stefna eigi að því að auka íslenskt námsefni þar um leið og tryggja þurfi aðgengi að því. 

Einnig sé mikilvægt að framsetning efnis sem sett er á netið styðji við fjölbreytta náms- og 

kennsluhætti. Við það tækifæri hleypti menntamálaráðherra vefnum Menntagátt; menntagatt.is, af 

stokkunum til þess að miðla námsefni úr gagnagrunni markvisst til nemenda.66 Væntingar til 

Menntagáttar voru að vefurinn yrði miðlæg upplýsingalind um kennsluefni og hver sem er gæti lagt 

þar inn efni. Þau markmið gengu að nokkru leyti eftir, en staðreyndin varð sú að notkunin stóðst ekki 

væntingar og hófst smíði nýrrar Menntagáttar sem kynnt var 25. maí 2011. Hlutverk hennar á meðal 

annars að vera upplýsingaveita um allt nám á Íslandi og sinna þörfum skólasamfélagsins með því að 

vera vettvangur til að miðla og ná í upplýsingar og þekkingu með opnu menntaefni.67 Þegar þetta er 

skrifað er ný Menntagátt ekki komin í loftið. Höfundur sendi mennta- og menningarmálaráðuneytinu 

fyrirspurn um stöðu Menntagáttar og hafði ekki borist svar þegar vinnu við þessa ritgerð lauk. Því er 

einnig ósvarað hvort vefurinn Menntamiðja, samráðsvettvangur um skóla- og frístundavettvang68 taki 

við því hlutverki þar sem ráðuneytið er skráður einn af aðilum vefsins. 

3.2.7. Auðlindir í allra þágu 2004 

Næsta útgefna rit frá stjórnvöldum var endurskoðuð stefna þeirra um upplýsingasamfélagið Ísland 

árin 2004-2007, Auðlindir í allra þágu, kom út árið 2004. Þar byggðist framtíðarsýnin á því að 

upplýsingatækni væri öruggt og öflugt verkfæri til þess að einstaklingar gætu búið við fjölbreytt 

tækifæri í lýðræðissamfélagi sem væri í fararbroddi í nýtingu upplýsingar og þekkingar. Svigrúm yrði 

að vera fyrir alla til að þroskast, öðlast aukin lífsgæði og axla ábyrgð. Til þess að nálgast þetta 

markmið, var talið nauðsynlegt að vísindasamfélaginu, atvinnulífi og almenningi yrði kynnt og tryggt 
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áframhaldandi aðgengi að alþjóðlegum gagnabönkum sem nálgast mætti í gegnum netið. Gott 

aðgengi yrði að tölvum og netinu í skólum, stafrænt námsefni yrði aukið, kennurum yrði tryggð 

ráðgjöf og þjálfun og vefurinn Menntagátt yrði áfram í þróun. Hugað yrði sérstaklega að velferð 

barna á þessum breytingartímum og foreldrar og skólar hvattir til að axla ábyrgð á tölvu-, net- og 

símanotkun barna sinna og stuðlað yrði að rannsóknum um áhrif tölvuleikja á börn og ungmenni.69  

3.2.8. Áræði með ábyrgð 2005 

Árið 2005 gaf menntamálaráðuneytið út nýtt rit, Áræði með ábyrgð, þar sem mótuð voru stefnumið í 

menntun, menningu og vísindum fram til ársins 2008. Tekið var mið af stefnu ríkisstjórnarinnar í riti 

hennar Auðlindum í allra þágu sem kom út ári fyrr. Fimm málaflokkar voru tilgreindir:  

1) Aðgangur að upplýsingasamfélaginu. Framtíðarsýnin var að allir hefðu jöfn tækifæri til þess að 

tileinka sér nauðsynlega færni og taka á eigin forsendum þátt í samfélagi upplýsinga og 

þekkingar. í Því skyni yrði unnið áfram að því að auka tölvufærni og upplýsingalæsi nemenda og 

kennara, meðal annars með því að í skólum yrði greiður aðgangur að fjölbreyttu úrvali stafrænna 

tækja og hugbúnaðar til miðlunar upplýsinga og til samskipta. Einnig mætti auka vægi 

upplýsingatækni í þágu íþrótta- og æskulýðsstarfs og stuðla að heilsueflingu. Íslenskt mál yrði sett 

í öndvegi og yrði lifandi tungumál í upplýsinga- og tæknisamfélagi 21. aldar meðal annars með 

þróun talgervla og hugbúnaður íslenskaður. 

2) Tækni og fjarskipti. Stefnt yrði að því að allir íslenskir skólar yrðu tengdir með 

ljósleiðarasambandi og væru búnir fjölbreyttum tækjum og hugbúnaði sem tækju mið af 

kennslufræðilegum áherslum og markmiðum námskráa.  

3) Stafrænt námsefni. Með því ættu eftir að skapast nýir möguleikar í kennslu og námi og þyrfti að 

auka stafrænt námsefni með samvinnu einkaaðila, stofnana og skóla. Samstarf yrði aukið við 

vísindastofnanir og fræðimenn um miðlun rannsóknargagna sín á milli og til almennings. 

4) Ný tækifæri. Stuðlað yrði meðal annars að áframhaldandi þróun fjarmenntunar og tengsl skóla 

og símenntunaraðila við heimili yrðu efld. 

5) Siðferði og öryggi. Skýrar reglur yrðu settar um höfundarétt og nemendur fengju kennslu í 

ábyrgri netnotkun.70 

3.2.9. Aðalnámskrá grunnskóla 2006 

Í kjölfar lagabreytinga á grunnskólalögum sem samþykktar voru á Alþingi vorið 2006, fór fram 

endurskoðun á almennum hluta aðalnámskrár. Í desember 2006 kom út aðalnámskrá með 
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lágmarksbreytingum sem sneru að viðmiðunarstundaskrá og fjölda kennslustunda á einstökum 

námssviðum ásamt þrepamarkmiðum til viðmiðunar sem stuðla áttu að auknum sveigjanleika fyrir 

skóla við skipulag skólanámskráa sinna. Almenni hluti aðalnámskrár var fyrsti hluti og komu 

greinarhlutar hennar út í kjölfarið á árinu 2007.
71

 

3.2.9.1. Aðalnámskrá grunnskóla 2007, upplýsinga- og tæknimennt 

Ný endurskoðuð námskrá kom út árið 2007. Námsgreinin skiptist nú í upplýsingamennt, tölvunotkun í 

grunnskóla og nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Lámarks kennslutími tók aðeins til 

upplýsingamenntar og eins og áður var það val stjórnenda hvort þeir nýttu sér þann möguleika að 

bæta við kennslustundum fyrir einstaka greinar og þætti. Tölvunotkun í grunnskóla var hér skilgreind 

sem sérstakt námssvið, þó lítið breytt frá 1999 þar sem það var sett fram eins og hinar 

námsgreinarnar með áfangamarkmiðum fremst í námskránni. Námssviðið nýsköpun og hagnýt 

þekking er nánast óbreytt frá fyrri námskrá. Nýsköpunarmennt var ekki kynnt sérstaklega þegar hún 

var sett í fyrsta sinn inn í námskrá árið 1999 og er niðurstaða rannsóknar Svanborgar R. Jónsdóttur, 

þar sem hún skoðaði hvaða innri og ytri þættir hefðu áhrif á framgang nýsköpunarmenntar 2003-

2004, að hugmyndir um hana virðist vera óljósar meðal skólafólks. Sumir skólar fóru þá leið að bjóða 

upp á nýsköpunarmennt sem sérstakt námskeið utan skólatíma og þá greitt af sveitarfélaginu 

aukalega.
72

 Allyson Macdonald, Þorsteinn Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir benda á í grein sinni 

um tilurð og gerð aðalnámskrár grunnskóla í upplýsinga– og tæknimennt 1999, að þessi tvö námssvið 

séu sett fram á sama hátt og önnur þekkingarsvið en ekki sem verkfæri, þó fram komi að litið sé á þau 

sem verkfæri og aðferð.73 Mörgum smíðakennurum þótti lýsingin á námsþættinum hönnun og smíði í 

námskránni frá 1999 framsækin og róttæk og sögðust hafa takmarkaða þekkingu, færni og áhuga til 

að kenna tæknimennt í því formi sem þar var sett upp og þótti að dregið hefði verið úr mikilvægi 

handverksins. Leitað var álits Félags íslenskra smíðakennara og varð niðurstaðan að draga úr áherslu 

á tæknimiðuð viðfangsefni og efla aðra þætti eins og áherslu á sjálfbæra þróun í hönnun verkefna. 

Námsþátturinn var gerður að sjálfstæðu námssviði og kom út sem sjálfstæð námskrá.74 Í námskránni 

eru sett fram áfangamarkmið eftir hvert skólastig auk lokamarkmiða. Í þessari námskrá eru 

þrepamarkmið aðeins birt sem dæmi í viðauka fyrir yngsta stigið í upplýsingamennt fyrir skóla til 

viðmiðunar.75 
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3.2.9.2. Aðalnámskrá grunnskóla 2007, íslenska 

Árið 2004 gaf menntamálaráðuneytið út skýrslu um breytta námsskipan til stúdentsprófs þar sem lagt 

var til að farið væri yfir aðalnámskrá grunnskóla með það í huga að færa efnisþætti á milli námsára og 

lagfæra markmiðssetningu. Viðfangsefni byrjunaráfanga á framhaldskólastigi eins og í íslensku ætti 

að flytja til grunnskóla að hluta eða öllu leyti.
76

 Þegar endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla í 

íslensku frá árinu 1999 stóð yfir, var vinna við endurskoðun námskrár í íslensku fyrir framhaldsskóla 

ekki hafin og fluttust því engir efnisþættir á milli skólastiganna. Markmið með vinnu hópsins var að 

námskráin yrði skýrari og styttri og að einnig að markmiðin væru skýr og skiljanleg þannig að hægt 

væri að meta hvort nemendur hefðu náð prófum. Þrepamarkmiðum frá 1999 var sleppt í nýrri útgáfu, 

meðal annars til þess að endurspegla traust það sem skólum var sýnt með því að setja útfærslu 

kennslu og markmiða meira í þeirra hendur. Fyrirmyndin var fengin meðal annars frá norskum og 

skoskum námskrám.
77

 Í námskránni voru sett fram lokamarkmið og áfangamarkmið með dæmum líkt 

og í námskrá upplýsinga- og tæknimenntar. Eins og í fyrri námskrá var gert ráð fyrir að 

upplýsingatækni væri og yrði vaxandi þáttur í samfélaginu. Þó var lögð meiri áhersla á í inngangi en 

áður að nemendur yrðu hæfari með traustri undirstöðu í íslensku að vega og meta upplýsingar úr 

mismunandi tegundum miðla. 

Í nýrri námskrá voru settir fram sömu þættir og í þeirri fyrri, teknir saman á annan máta og fækkað 

í fjóra úr sex; talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Talað mál og framsögn, 

og hlustun og áhorf var sameinað í einn þátt: Talað mál og hlustun. Þar kveður við svipaðan tón og 

áður nema að nú voru ekki tiltekin sérstaklega dæmi um hvernig upplýsingum og námsefni væri 

miðlað, heldur einungis nefnt að nauðsynlegt væri að geta numið, túlkað og metið upplýsingar sem 

miðlað væri með ýmiss konar hljóð- mynd- og margmiðlum á gagnrýnan hátt. Lestur og bókmenntir 

voru áður sér þættir en voru nú sameinaðir í einn; Lestur og bókmenntir. Eins og áður var lögð 

áhersla á fjölbreytt lesefni bæði prentað og af netinu, ekki var minnst hér á eins og áður að 

bókmenntalestur og kennsla gæti styrkt sjálfsmynd kynjanna og búið þau undir þátttöku í síbreytilegu 

upplýsingasamfélagi framtíðar, heldur komið inn á nýlegt læsis-hugtak; menningarlæsi.78 sem gæti 

kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og trúarhópa. Námsþátturinn ritun var 

ekki mikið breyttur nema að hann var styttri og hnitmiðaðri.79 
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3.2.10. Menntun í mótun: Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi 2007 

Menntamálaráðuneytið gaf út skýrslu árið 2007 sem hluta af átaki Evrópusambandsins í 

menntamálum til ársins 2010. Í skýrslunni er stutt yfirlit stefnumótunarvinnu ESB í menntamálum og 

þátttöku fulltrúa Íslands. Fjallað er um fimm málaflokka þar sem menntamálaráðuneytið tók þátt í 

þemabundinni vinnu í samstarfi við önnur Evrópuríki og var bætt nýting upplýsingatækni í skólastarfi 

einn þeirra. Umræða málaflokkana var þannig uppbyggð að fyrst var dregin upp mynd af stöðunni 

eins og hún var þegar skýrslan var rituð og gefið yfirlit yfir helstu stefnumótunaraðgerðir stjórnvalda. 

Dregin voru fram þau vandamál sem umræðuhóparnir töldu hvað stærst og hugmyndir settar fram 

um leiðir til lausna. Tekið var fram í skýrslunni að hún væri hvorki ítarleg né vísindaleg úttekt, 

niðurstöður opinnar umræðu og hugarflugs voru hér birtar til þess að ýta undir áframhaldandi 

umræðu um þróun menntamála á Íslandi.80 

Sigurður Fjalar Jónsson fjallar um skýrsluna á vefsíðu sinni og bendir á að sex einstaklingar voru 

valdir til þess að taka fyrir nýtingu á upplýsingatækni í skólastarfi. Þó að hópmeðlimir hafi verið 

fagmenn á sínu sviði, var enginn þeirra fulltrúi leikskóla, grunnskóla eða framhaldsskóla. Vantað hafi 

sjónarmið starfandi kennara og umfjöllunin hafi því verið of almenn og endurtekning á því sem áður 

hafði komið fram sem lesa má í fyrr nefndu riti menntamálaráðuneytisins, Í krafti upplýsinga, um 

menntun, menningu og upplýsingatækni fyrir árin 1996-1999.81 

3.2.11. Netríkið Ísland 2008-2012 

Í maí 2008 gaf forsætisráðuneytið út Netríkið Ísland þar sem ríkistjórnin markaði stefnu sína um 

upplýsingasamfélagið fyrir árin 2008-2012. Stefnan var kynnt á UT-ráðstefnu sem haldin var í tilefni 

dags upplýsingatækninnar 7. maí 2008. Framtíðarsýnin var að flesta opinbera þjónustu yrði hægt að 

nálgast á netinu og að ríkið ynni sem ein heild. Íslendingar yrðu fremstir þjóða í rafrænni þjónustu og 

nýtingu upplýsingatækni og áhersla yrði lögð á notkun upplýsingatækni í námi og kennslu. Stafræn 

námsefnisgerð yrði aukin og lögð yrði áhersla á að menntun kennara færi fram á vinnustað þeirra og 

fagleg þekking bærist á milli kennara. Kennarar fengju því betra tækifæri en áður til þess að nýta sér 

upplýsingatæknina sem verkfæri í sveigjanlegu skólastarfi og að nemendur lærðu að líta á hana sem 

eðlilegan hluta námsins.82 
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3.2.12. Aðalnámskrá grunnskóla 2011 

Ný aðalnámskrá kom út í maí 2011 með breyttum áherslum og voru fyrstu þrír kaflar í námskrá leik- 

grunn- og framhaldskóla sameiginlegur. Í honum má lesa um ramma og aðbúnað fyrir nám og 

kennslu í anda gildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga. Innan rammans voru þróaðir sex 

grunnþættir sem mynda kjarna menntastefnu allra skólastiga hvað starfshætti, inntak og umhverfi 

náms varðar og mynda mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi. Grunnþættirnir voru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Sérstök rit fyrir hvern þátt voru 

gefin út til þess að vekja til umhugsunar um tækifæri tengd þeim í starfi skóla, en ábyrgð og 

frumkvæði að innleiðingu þáttanna í stefnu og starfsháttum var lögð í hendur skólanna. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið birti síðan kynningarvef grunnþáttanna fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla á vefslóðinni: www.namtilframtidar.is83 

3.2.13. MenntaMiðja 2012 

Skrifað var undir viljayfirlýsingu 5. október 2012 um MenntaMiðju, menntamidja.is, samráðsvettvang 

um skóla- og frístundastarf. Að samkomulaginu stóðu mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

Samband íslenskra sveitafélaga, Kennarasamband Íslands, Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Hug- 

og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri og Reykjavíkurborg. Hugmyndafræði MenntaMiðju byggir á 

kenningum um starfssamfélög (e. Communities of practice) sem er hópur fólks sem ræðir reglulega 

málin og deilir hugmyndum sín á milli til þess að læra og þróast í starfi. Hugmyndin að MenntaMiðju 

var að nota tæknina og skapa samfélag á netinu þar sem fólk kæmi saman úr ólíkum áttum og skapa 

umgjörð bæði utan um það starf sem unnið hefur verið á svo kölluðum torgum eins og 

Tungumálatorgi, Sérkennslutorgi, Náttúrutorgi og víðar. Viðfangsefnin geta komið inn á samstarf og 

símenntun, upplýsingamiðlun, námsefni, formlegt og óformlegt nám, kennsluaðferðir, ráðgjöf, 

starfsþróun. Áhersla er lögð á tengingar á milli stofnana, á milli skóla og að tengingar myndist við 

fræðasamfélag svo allir hafi gagn af.84  

3.2.14. Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti 2011 og greinasvið 2013 

Seinni hluta aðalnámskrár fyrir einstök greinasvið var bætt fyrir aftan almenna hluta námskrárinnar 

frá árinu 2011 og kom út árið 2013. Útgáfan var lokaáfangi í heildarendurskoðun á aðalnámskrám 

fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla eftir endurskoðun grunnskólalaga árið 2008. Þessi síðari hluti 

skiptist í níu kafla. Fyrsti kafli er um lykilhæfni þvert á öll greinarsvið og þeir sem á eftir koma eru um 
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hverja námsgrein og námssvið samkvæmt grunnskólalögum. Í hverjum fyrir sig er fjallað um 

menntagildi greinarinnar og megin tilgang hennar, hæfniviðmið, kennsluhætti og námsmat. Lögð eru 

fram hæfniviðmið sem fela í sér þekkingu, leikni og viðhorf við lok 4. 7. og 10. bekkjar og matsviðmið 

við lok 10. bekkjar í flestum greinarsviðum. Á grundvelli hæfniviðmiðanna velja kennarar og 

nemendur kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir sem þeir gera grein fyrir í skólanámskrá sinni. 

Nemendur hafa möguleika á því að uppfylla hæfniviðmiðin með ólíkum hætti. Matsviðmið segja til 

um hvenær nemandi telst hafa náð einstökum markmiðum námsgreina eða námssviða.85 

3.3. Samantekt 

Tæki og tækni hafa fylgt skólastarfi lengi og eru um 25 ár síðan grunnskólar landsins tóku að tengjast 

Internetinu og minnst var á tölvur í skólastarfi í aðalnámskrá grunnskóla sem út kom árið 1989. Má 

segja að þar hafi fyrst sést sú vitundarvakning um þá tölvuþróun sem var í samfélaginu. 

Menntamálaráðherra setur með lögum þá meginstefnu sem gildir í kennslu á hverjum tíma og fylgir 

aðalnámskrá eftir þeim lögum sem skólar eiga að taka mið af í skipulagningu sinni. Stefnumörkun og 

framtíðarsýn um nýtingu upplýsingatækni og síðar upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu 

sást í fyrsta sinn í riti stjórnvalda, Í krafti upplýsinga, árið 1996. Ritið var haft til hliðsjónar þegar 

aðalnámskrá grunnskóla var endurskoðuð og gefin út árið 1999 þar sem áhersla var lögð á að 

upplýsinga- og samskiptatækni væri nýtt í öllum námsgreinum. Í fyrsta skipti fékk hvert námssvið 

sérstakt hefti. Upplýsinga- og tæknimennt varð að sér námsgrein sem skipt var niður í hönnun og 

smíði, nýsköpun og hagnýting þekkingar, og upplýsingamennt. Íslenskunni var skipt í sex þætti: lestur, 

talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir, og málfræði. Reglulega voru gefin út 

stefnurit þar sem upplýsingatækni og skólastarf var til umfjöllunar. Einnig tók Ísland þátt í 

rannsóknum um upplýsingatækni í skólum eins og alþjóðlegu rannsókninni SITES og voru 

þróunarverkefni sett af stað til þess að innleiða notkun upplýsingatækni í skólastarfi sem gengu mis 

vel. Með lagabreytingum á grunnskólalögum vorið 2006 var aðalnámskrá endurskoðuð og gefin út 

árið 2007 þar sem gert var ráð fyrir auknum sveigjanleika skóla við skipulagningu. Námsgreinin 

skiptist nú í upplýsingamennt, tölvunotkun í grunnskóla og nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Í 

námskránni voru sett fram áfangamarkmið eftir hvert skólastig og lokamarkmið. Þrepamarkmið voru 

höfð sem dæmi til þess að undirstrika það traust sem skólum var fengið í hendur við skipulagningu 

námskráa sinna. Aðalnámskrá var endurskoðuð og gefin út árið 2011 með breyttum áherslum þar 

sem fyrsti hlutinn er sameiginlegur fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla. Kjarni menntastefnunnar eru 

sex grunnþættir og á ábyrgð skólanna að innleiða þá í stefnu sína og starfshætti. Tveimur árum 
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seinna komu út námskrár námsgreinasviðanna þar sem fyrsti hluti er um lykilhæfni þvert á öll sviðin. 

Lögð voru fram hæfniviðmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar og matsviðmið við lok 10. bekkjar. 

Nemendum er veitt svigrúm til þess að uppfylla hæfniviðmið með ólíkum hætti og matsviðmið sett 

fram hvenær nemendur hafa náð þeim.  

Eftir yfirferð yfir sögu upplýsingatækninnar í menntakerfinu má sjá að þáttur upplýsingatækninnar 

vó þyngra eftir því sem árin liðu í útgefnum ritum og stefnuskrám þar sem tækni og upplýsingar í 

umhverfinu hafa eðlilega áhrif á menntastefnu og skólastarf. Gert er ráð fyrir að upplýsingatækni 

verði vaxandi hluti skóla og samfélags þó væntanlega séu skiptar skoðanir á hve vel það hefur ræst og 

hve vel það hefur gengið. Hverju tímabili fylgja nýjar uppfinningar eins og tölvur sem nýttar eru í 

skólastarfi og nú síðast má telja til spjaldtölvurnar, en það er meðal annars viðfangsefni næsta kafla. 
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4. Upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi 

Í síðasta kafla var farið í megindráttum yfir sögu upplýsingatækninnar í íslenska menntakerfinu og 

hvernig þáttur hennar hefur aukist jafnt og þétt í útgefnum stefnuskrám. Í þessum kafla er sjónum 

beint að tæknihlið upplýsinga- og samskiptatækninnar sem liður í að svara annarri 

rannsóknarspurningu sem sett er fram í þessum hluta verkefnisins, hvort upplýsinga- og 

samskiptatækni, sérstaklega spjaldtölvur, henti við íslenskukennslu á unglingastigi?  

 

Reglulega hafa komið upp tækniundur og með þeim spurningar um hvernig hægt sé að nýta þau í 

skólastarfi. Þegar útvarpið kom til landsins sáu menn fyrir sér að unglingaskólar yrðu jafnvel óþarfir ef 

kennsla færi fram í gegnum það.
86

 David Sarnoff stofnandi bandarísku NBC sjónvarpstöðvarinnar lýsti 

því yfir árið 1940 að sjónvarp ætti eftir að stórbæta almenna menntun, auðga menninguna og styrkja 

lýðræðið. Með notkun tölva í skólastarfi komu upp hugmyndir að þær gætu gert kennarann óþarfan 

og kennslukerfi gætu tekið við kennslunni.
87

 Að sjálfsögðu hefur tæknin haft áhrif á skólastarf eins og 

nærri má geta; segul- og myndbönd, mynd- og skjávarpar, tölvur og smarttöflur svo eitthvað sé nefnt 

hafa gefið möguleika á fjölbreytni í kennsluháttum ásamt nýjum kenningum og rannsóknum um nám 

og kennsluaðferðir. Með aukinni tækjaþróun og tilkomu upplýsingatækninnar hafa heyrst ýmsar 

fullyrðingar eins og frá Bill Gates, stofnanda tölvurisans Microsoft, sem lýsti því yfir að hann teldi að 

upplýsingahraðbrautin ætti eftir að opna tækifæri í listum og vísindum fyrir nýja kynslóð snillinga.
88

 

Steve Job, stofnandi Apple tölvufyrirtækisins var einn af þeim tölvu- og tækniframleiðendum sem, 

ásamt samstarfsmönnum sínum, hannaði og setti í framleiðslu ýmsar tækninýjungar sem gripnar hafa 

verið á lofti sem „hin frelsandi tæki“ sem ættu eftir að umbylta skólastarfinu. Sum hafa að einhverju 

leyti átt þátt í því en önnur ekki. Engu að síður er ekki hægt að horfa fram hjá því að upplýsinga- og 

samskiptatæknivæðing hefur rofið einangrun skólastofna með því meðal annars að auka samskipti 

þeirra á milli.  

Þróun tölva og hugbúnaðar hefur verið mikil og hröð og töluvert vatn runnið til sjávar síðan fyrstu 

tölvurnar voru teknar í notkun í grunnskólum og unnið að þróunarverkefnum tengdum þeim. Ein af 

nýrri tækniuppfinningum sem jafnframt teljast álitleg tæki til kennslu eru spjaldtölvurnar, sem eru 

eins og áður hefur verið minnst á, ekki tölvur í þeirri merkingu sem lögð hefur verið í tölvur hingað til. 

Spjaldtölvur eru í hugum margra, sem höfundur hefur haft kynni af, frekar afþreyingartæki til leikja, 

samskipta, upplýsingaöflunar og lestrar en vinnutæki fyrir ritvinnslu og annað slíkt. En þessi tæki 
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virðast bjóða upp á ýmsa möguleika. Í byrjun árs 2012 fór fyrsti íslenski skólinn af stað með 

þróunarverkefni með spjaldtölvur sem kennslutæki og hafa fleiri skólar fylgt á eftir. Hugmyndin um 

spjaldtölvur í kennslu hefur gripið höfund þessarar ritgerðar ekki síður en aðra og er grunnurinn að 

annarri rannsóknarspurningu þessa verkefnis: 

Hentar upplýsinga- og samskiptatækni, sérstaklega spjaldtölvur við íslenskukennslu á unglingastigi? 

Spurningin er nokkuð víð svo að svarað verður í áföngum í næstu köflum. Í þessum kafla er fjallað 

um ýmis atriði tengt upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi í heild sinni í fortíð og nútíð og þá 

helst hvað snýr að tæknilegu hlið hennar. Einnig er vöngum örlítið velt yfir hænuskrefum UST-

væðingarinnar.  

4.1.  Upplýsinga- og samskiptatæknivæðing 

Um og eftir 1980 hófu grunnskólar landsins að tölvuvæðast líkt og vinnustaðir og heimili. Kristín 

Jónsdóttir, námsstjóri í tölvunarfræðum gerði könnun á tölvueign grunnskóla árið 1989 sem náði til 

217 skóla landsins. Nemendatölvur voru alls 526 og voru að meðaltali 82 nemendur um hverja 

skólatölvu. Um 100 skólar höfðu engar tölvur, um 25 skólar höfðu eina og áttu 132 skólar ekki 

sérstaka tölvur ætlaða kennurum.89 Árin liðu og tölvukostur heimila og skóla jókst. Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu, OECD gaf út skýrslu árið 2002 sem fjallaði um menntun í 30 ríkjum 

stofnunarinnar og var niðurstaða skýrslunnar að á Íslandi væru um 10 nemendur um hverja tölvu.
90

 

IMG Gallup gerði netkönnun ásamt vettvangsheimsókn fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur til að kanna 

tölvunotkun í grunnskólum Reykjavíkur og viðhorf kennara og nemenda til greinarinnar árið 2005. 

Niðurstaðan var sú að tæp 30% kennara notuðu ekki tölvur í kennslustund. Af þeim 70% sem notuðu 

tölvur voru 61,9% sem notuðu hana til viðveruskráningar og/eða annarrar skráningar, 15,7% notuðu 

Internetið, 5,6% notuðu Power Point og skjávarpa og rúm 6% notuðu önnur forrit og skjávarpa. 

Helmingur kennara yngri en 45 ára segjast nota netið þrisvar eða oftar í viku til undirbúnings og 35% 

af kennurum eldri en 45 ára.  

Lítið hlutfall kennara notar netið í kennslustund eða lætur nemendur leita sér heimilda á vefnum. 

Fram kom að karlkyns kennarar eru líklegri til að láta nemendur nýta sér netið en kvenkyns kennarar. 

Lítið var um að kennarar létu nemendur vinna heimaverkefni sem þörfnuðust tölvunotkunar, 68% 

sögðu aldrei gera það eða sjaldnar en einu sinni í viku. 43% kennara leyfðu nemendum sínum aldrei 

að fara í tölvuleiki, en 31,7% kennara sögðust láta nemendur nota kennsluforrit vikulega eða oftar 
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eins og þau sem Námsgagnastofnun gefur út. Um 30% kennara notuðu skjávarpa vikulega eða oftar 

og 6% snertitöflu. Margir kennaranna sem ekki notuðu slík tæki kvörtuðu yfir því að þau vantaði. Það 

sem kennarar töldu til sem gæti helst stuðlað að aukinni netnotkun var meðal annars betri aðgangur 

að tölvum, meira framboð af efni og meiri stöðugleiki á tölvukerfinu. Tæp 12% kennara sögðust 

hvorki vera með tölvu í stofunni eða fartölvu, 18% sögðust hafa fartölvu og 82% sögðust vera með 

tölvu í kennslustofunni. í 40% tilvika var engin nemendatölva.
91

 Þó skólar væru vel búnir tölvum 

dugar það ekki til, því þær verða að vera nothæfar. Í viðtali sem Gerður Guðmundsdóttir tók við þrjá 

kennara um viðhorf þeirra til upplýsingatækni árið 2001 kom fram að þeir töldu nauðsynlegt að hafa 

tölvulausa varaáætlun, því að ef nota ætti tölvur kæmi fyrir að þær væru bilaðar eða að netið lægi 

niðri.
92

  

Ragnar Þór Pétursson kennari unglingadeildar Norðlingaskóla nefnir það í samtali við höfund í 

nóvember 2012, að þegar nota eigi tölvurnar í færanlegum tölvuvagni sem nemendur hafi aðgang að, 

taki það oftar en ekki um 15 mínútur fyrir nemendur að koma sér fyrir með tölvunar, ræsa þær, skrá 

sig inn og hefja notkun. Hver nemandi 10. bekkjar hefur iPad spjaldtölvu til umráða í þróunarverkefni 

þeirra, til viðmiðunar tekur það 2-3 sekúndur að kveikja á iPad spjaldtölvu sem er þá þegar tilbúin til 

notkunar.
93

 Tilfinning höfundar er að tölvueign skóla og tölvunotkun nemenda og kennara hafi aukist 

jafnt og þétt þó ekki hafi fundist nýrri tölur en þær sem birtar eru í PISA könnun OECD frá árinu 2009. 

Þar er hlutfall reiknað út frá upplýsingum frá skólastjórum sem taka þátt í könnuninni. Hlutfallið er 

fjöldi nemendatölva deilt með fjölda nemenda sem er 0,11. Það var töluverð aukning frá árinu 2000 

þegar hlutfallið var 0,06. Í könnuninni kom einnig fram að 96,7% nemenda segjast hafa aðgang að 

tölvu í skólanum og 95% aðgang að Interneti. Athygli vekur að 79,5% nemenda segist nota tölvu í 

skólanum, en líklegt verður að teljast að hlutfallið hafi aukist þessi ár sem liðið hafa síðan könnunin 

var gerð.94  

 

Ýmsir telja að upplýsingatæknivæðing skólakerfisins hafi ekki gengið eins hratt og vonir stóðu til þrátt 

fyrir stefnumörkun og góðan ásetning, hugmyndir og bjarta sýn á breytingu og aðlögun tækni við 

náms- og kennsluaðferðir og hefur töluvert verið skrifað um tölvunotkun og tölvuvæðingu í skólum 

og síðar um upplýsingatækni og samskiptavæðinguna. Ef litið er allt aftur til ársins 1994 skrifar 

Hörður Lárusson grein um tölvunotkun í skólum og tillögur um Norrænt samstarf og segir 

tölvuvæðinguna vera skammt komna. Hann lýsir áhyggjum af því að starfsumhverfi kennara hvetji þá 

                                                           
91

 Guðbjörg Andrea Jónsdóttir o.fl. 2005:10-12 
92

 Gerður Guðmundsdóttir 2004 
93

 Ragnar Þór Pétursson 2012 
94

 OECD 2009:150-151, 307-8 



40 
 

ekki til að endurskoða kennsluhætti sína, ekki komi til auknar fjárveitingar og greina þurfi þörfina og 

forsendur.95 Fleiri hafa væntanlega verið á þeirri skoðun og menntamálaráðherra skipaði árið 1995 

nefndir til að gera tillögur að stefnu menntamálaráðuneytisins í upplýsingamálum sem birtist í áður 

nefndu riti; Í krafti upplýsinga. Þar má lesa stefnu stjórnvalda til þess að nýta upplýsingatækni til að 

bæta menntun þjóðarinnar. Nokkrum árum síðar, eða árið 1998 var gerð rannsókn (SITES) um stöðu 

og áhrif upplýsingatækni í skólum sem hluti af alþjóðlegri rannsókn og fengu skólastjórar og 

tæknimenn spurningalista.96 Fram kom að tölvan var talin afgerandi sem hjálpartæki og aðstoð í 

námi. Viðhorfið var jákvætt og tölvutækni talin vera til þess fallin að innleiða og þróa nýjar 

kennsluaðferðir. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar var Ísland líkt og hin löndin ekki komið langt 

í innleiðingu á nýjum kennsluáherslum þó þær þættu styðja sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Þó 

tölvutækni hafi verið komin á skrið, þótti tölvuskortur ásamt ófullnægjandi nettengingum, 

tímaskortur og slök tölvufærni hindra framkvæmd markmiða í upplýsingatækni.97  

Aðalnámskrá grunnskóla var gefin út árið 1999 þar sem þætti upplýsingatækninnar hafði verið 

bætt við og stefnumörkun fræðsluyfirvalda höfð til hliðsjónar. Ýmis þróunarverkefni fóru af stað í 

kjölfarið og menntamálaráðuneytið gaf út verkefnaáætlun með nýjum leiðum til náms og kennslu. 

Árið 2002 var gerð munnleg könnun til þess að athuga hvort tæknimálin hefðu breyst fjórum árum 

síðar eftir að rannsóknin um stöðu og áhrif upplýsingatækni í skólum var gerð árið 1998. Niðurstaðan 

var að mikil breyting til batnaðar hefði orðið hvað nettengingar og tækniaðstoð varðar. Þó taldi 

helmingur skólastjóranna sem spurðir voru, að enn væri ekki næg tækifæri fyrir kennara að sitja 

tölvutækninámskeið, en sumir töldu það ekki hindrun þar sem nýir kennarar væru betur menntaðir í 

upplýsingatækninni og kæmu því inn með þekkingu sem þeir gætu miðlað. Örfáir nefndu 

áhugaleysi.98 

Fleiri hafa velt fyrir sér tölvu- og upplýsingatæknivæðingunni. Peter Gärdenfors, prófessor í 

vitsmunarannsóknum við háskólann í Lundi í Svíþjóð benti á í viðtali við Morgunblaðið árið 2000 að 

gömlu hugmyndirnar væru notaðar í nýju umhverfi en lítil áhersla lögð á kennslufræðirannsóknir. 

Vandinn væri sá að tölvunni væri bætt við hefðbundnar kennsluaðferðir og talið að hún leysti allan 

vanda þegar í kennslustofuna væri komið. Stóra spurningin væri hvernig ætti að nota upplýsinga- og 

samskiptatæknina miðað við kennslufræðihugmyndir. Ýmsar goðsagnir gengju um upplýsingatækni. 

Auðvelt og fljótlegt væri að nálgast upplýsingarnar, en það stig að melta þær og breyta í þekkingu og 

setja í samhengi væri yfirleitt vanrækt. Þó að með margmiðlunartækni sé hægt að nýta sér efni með 
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hljóði, myndum og texta, væri kennslufræðin sú sama. Námið væri byggt á fyrirlestrum og texta en 

minni áhersla á reynslu. Gärdenfors segir tæknina sjálfa ekki vera lykilatriði, kennslufræðikennismiðir 

eins og Piaget og Vygotsky hefðu þróað hugmyndir sínar löngu fyrir tilkomu tækninnar. Nú spyrðu fáir 

hvernig best væri að læra hlutina. Ef hægt er að svara því fylgir í kjölfarið spurningin um hvernig hægt 

verði að nota tæknina. Gärdenfors telur meðal annars hermiforrit og tölvuleiki eiga góðan möguleika, 

ekki síst til þess að viðhalda áhuga þar sem fólki þykja tölvuleikir skemmtilegir.99  

Þuríður Jóhannsdóttir, dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands, segir í viðtali við 

Morgunblaðið árið 2000 að tölvan og netið séu líkleg til að breyta meira í skólum en tæknin hefur 

gert fram að þessu. Hingað til hefur kennarinn nýtt tæknina sem hjálpartæki til að yfirfæra 

þekkinguna. Ef haldið er í hefðbundið skólalíkan er óvíst að eitthvað breytist og tæknin verður aðeins 

miðlunartæki. Spurt hefur verið hvort kennarar sætti sig við minni völd. Þuríður segir að breytinga sé 

þörf þar sem kennarinn spyrji með nemandanum hvert markmiðið eigi að vera með þeirra námi. 

Reynsla Þuríðar af því að nemendur hennar, sem reyndar voru kennarar sjálfir, kunnu ekki að meta 

það að þurfa að setja sér markmið og ákveða hvað þeir ætluðu að læra. Það væri umhugsunarvert 

hve langan tíma það gæti tekið að breyta viðhorfum til menntunnar, hvenær nemendur væru tilbúnir 

til þess að taka sjálfir ábyrgð og kennarar að gefa þeim leyfi.100  

Árið 2004 skrifar bandarískur kennari, David Bowman grein um tölvuvæðingu í kennslu, hversu 

miklum fjármunum hafi verið eytt en litlu breytt. Hann segir of mikla athygli hafa beinst að tækninni í 

stað árangursríkrar kennslu, sem sé sök kennaranna. Þeir séu ekki tilbúnir til að breyta 

kennsluaðferðum sínum og viti í raun ekki hvernig þeir geti nýtt tæknina í kennslu sinni. Þeir geri sér 

ekki ljóst að þeir þurfi ekki að hugsa allt upp á nýtt, heldur að geta nýtt hin nýju tæki til þess að bæta 

kennsluaðferðirnar með því að bæta tækninni við það sem hefur virkað hingað til. Bowman er einnig 

undrandi yfir því að stór hluti kennara notar tæknina í sínu einkalífi, en ekki í kennslustofunni og 

varpar fram þeirri spurningu hvort þeir fái ekki tíma til þess að læra og aðlaga tæknina 

kennsluháttum sínum. Hann segir að sumum kennurum finnist rangt að nemendurnir kunni meira á 

tæknina en þeir, en Bowman segir að það sé rangur hugsunarháttur, það sé tækifæri fyrir kennara og 

nemendur að skipta um hlutverk sem er jákvætt og kennarinn öðlast virðingu nemandans.101 Ingvi 

Hrannar, umsjónarmaður spjaldtölvuþróunarverkefnis í Árskóla er á sama máli. Hann segist skilja að 

fólk sé hrætt við þessa tækni og að kynna sér hana. Óttist jafnvel að börnin kunni betur á tæknina en 

það sjálft. En hafa ber í huga að kennarar þurfa ekki að hafa alla þekkinguna og miðla til nemenda 
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heldur eigum við að læra með þeim. Þeir eru að uppgötva og læra sem þeir sýna hver öðrum og 

kennurunum um leið.102  

Í tölvu-, upplýsinga- og spjaldtölvuvæðingunni hefur því stundum verið haldið fram að kennarar 

þyrftu að vera betur læsir á tæknina og að vankunnátta þeirra hafi haldið aftur af framförum. Aukin 

tækniþekking leiði sjálfkrafa til breytinga. Á móti má spyrja hvort þeir sem kenna kennurum að nota 

tæknina þyrftu ekki fyrst að verða læsir á kennslufræði og fyrirkomulag í skólum? Fræðimaðurinn 

Michael Fullan sagði strax árið 1991 að ein ástæða fyrir að breytingar í skólum mistakist sé að ekki 

væri tekið tillit til hegðunar, trúar og færni fólks, heldur einblínt á hluti, reglur, tæki og efni.103 

 

Efalaust eru fjölmargar ástæður fyrir því að innleiðingin hefur gengið hægar en margir vonuðust til. 

Beinast liggur við að líta næst á áhrifaþætti á tölvunotkun og innleiðingu hennar og nýrrar tækni. 

4.1.1. Áhrif á tölvunotkun og nýja tækni 

Áhrif á tækja- og tölvunotkun hafa verið rannsökuð af ýmsum og samkvæmt kenningu um tengsl 

viðhorfa og hegðunar er líklegt að tölvur verði notaðar ef þær þættu gagnlegar.104 Tölvunotkun er 

talin vera háð nokkrum þáttum. Kennarinn Betty Collis, sem sérhæft hefur sig í kennslu með tækni og 

tölvum ásamt samstarfsfólki, setti upp módelið 4-E til þess að greina notkun á upplýsingatækninni og 

sjá hvort og hvernig kennarar nýti sér upplýsingatækni í kennslu. Fjórir þættir eru taldir ráða því 

hvernig hún er notuð:105  

1) Umhverfisþáttur sem samanstendur af þremur undirþáttum eða áhrifavöldum; 

stofnanalegum, félagslegum og tæknilegum áhrifum 

2) Árangri af notkun tækninnar 

3) Hve aðgengilegt tækið er  

4) Áhugi og trú á notkun tækninnar 

Án efa skiptir skólaumhverfið miklu máli og hver stefna skólans er. Einnig hvort kennarar og 

starfsfólk sé opið fyrir upplýsingatækni og viljugt til að endurskoða kennsluaðferðir til þess að 

innleiða og þróa nýjungar. Jákvæð viðhorf skipta hér miklu máli og áhugi er smitandi. Einnig er 

mikilvægt hvernig gengur að nota þann tæknibúnað sem býðst eins og tækin sjálf, hugbúnað, 

nettengingar og eldveggi, aðgengi að og framboð á námsefni, forritum og öppum sem nýtast í 
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kennslu. Síðast en ekki síst gildir það fornkveðna að trúin flytur fjöll. Það gerist lítið ef fólk trúir ekki á 

það sem það er að gera.  

Fræðimenn hafa horft til þess ferlis sem fólk gengur í gegnum við að læra á nýja tækni. Anne L. 

Russell greindi framfarir fólks í sex stig:  

Stig 1 – Óljós en vaxandi vitneskja um notkun og möguleika 

Stig 2 – Lærdómsferli  

Stig 3 – Meiri skilningur á möguleikum og notkun 

Stig 4 – Aukin þekking og sjálfstraust varðandi notkun 

Stig 5 – Beiting nýfenginnar þekkingar undir breyttum kringumstæðum og á nýjum  

viðfangsefnum 

Stig 6 –Frumleg notkun á nýjum sviðum 

 

Á lokastiginu er fólk fyrst fært um að setja tæknina í nýtt samhengi og nota hana til þróunar nýrra 

verkefna með skipulögðum hætti. Leiðin þangað getur verið tímafrek og útheimtir vinnu.106 Vafalaust 

er fyrri reynsla stór þáttur í hve hratt einstaklingur fer í gegnum stigin sex. Álykta má að þeir sem eru 

vanir notkun tölva og annarra tækja, ættu að vera fljótari í gegn um stigin þegar kemur að notkun 

spjaldtölva. Þó gæti tæknihræðsla hamlað þar för. 

4.1.2. Tæknihræðsla 

Hlutverk kennara er meðal annars að undirbúa nemendur undir tæknivænt samfélag.107 Eins og fram 

kom hér á undan, segjast hluti kennara stundum vera hræddir við tæknina og ekki kunna nógu vel að 

nota hana. En skyldi aldur kennara hafa eitthvað að segja um hvað snýr að tæknihræðslu og 

vankunnáttu? Ef aldurshlutfall starfsfólks við kennslu er skoðað á vef Hagstofunnar, er árið 1999 

hlutfall 29 ára og yngri 15,1%. Árið 2011 er það orðið 6,6%. Ekki er mikill munur á aldursbilinu 30-54 

ára sem er stærsti hópurinn eða um 70% starfandi kennara. Munurinn eykst aftur eftir 55 ára 

aldurinn. Þar er hlutfall 55 ára og eldri árið 1999 13,6% og árið 2013 er það 23,6%. Hlutfallið hefur 

farið stígandi ef öll árin eru skoðuð og sést að kennarastéttin hefur elst.108 Hvort það hafi áhrif að 

færri kennarar sem alist hafa upp með tækninni hefji kennslu og eru starfandi kennarar og að 

kennarastéttin hafi elst er erfitt að fullyrða, en engu að síður hafa fræði- og vísindamenn haldið því 

fram að eldri hugar eigi erfiðara með að tileinka sér nýja hluti og aðferðir en þeir yngri, þó að 

væntanlega séu einstaklingar eins mismunandi og þeir eru margir. Malcom S. Knowles setti fram 

kenningu um hinn fullorðna námsmann sem byggðist á nokkrum forsendum. Meðal annars að 
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fullorðnir vilji tengja það sem þeir læra við eigið líf, og reynslu. Einnig segir Knowels að 

þroskaskálfræðingar hafi rannsakað fullorðinsfræðslu og bent á aldurstengd einkenni sem getað 

auðveldað eða hindrað nám eins og andlega getu fólks, áhugasvið, afstöðu og lífsstíl.109 Það að máta 

nýja þekkingu við fyrri reynslu gæti haft hamlandi áhrif á tileinkun tækninnar á eldri og reyndari 

kennara. En eins og áður sagði er það einstaklingsbundið. Ekki eru allir sammála rannsóknum á þessu 

sviði því ekki henti sama lærdómsaðferð öllum og er fyrri þekking, reynsla og tíðarandi sterkur 

áhrifavaldur eins og til dæmis hugmyndir hugsmíðahyggjunnar koma inn á sem nánar verður fjallað 

um í sjötta kafla. Reynslan er gulls ígildi segir máltækið og þó kenningar séu uppi um aldursáhrif á 

nám og kennslu, má ekki vanmeta reynslumikinn og eldri kennara. En staðreyndin er sú að að hlutfall 

eldri starfandi kennara hefur aukist, færri ungir kennarar virðast bætast í stéttina eða staldra stutt 

við. Hvað veldur er erfitt að segja og væri efni í sérstaka rannsókn.  

4.2. Tölvur og spjaldtölvur 

Þegar spjaldtölvurnar voru kynntar til leiks urðu margir að vonum spenntir og ekki síður börn en 

fullorðnir. Í fjölmiðlum mátti glöggt sjá að börnunum þótti þetta tæki vera mjög spennandi og lesa 

mátti úr viðtölum að þarna var skemmtilegt tæki með afþreyingarmöguleika sem samt sem áður var 

hægt að nýta í kennslu. Ingvi Hrannar kennari þriðja bekk í Árskóla er einn þeirra kennara sem fór af 

stað á síðasta kennsluári (2012-2013) með þróunarverkefni með notkun spjaldtölva í kennslu þar sem 

spjaldtölvutegundin iPad varð fyrir valinu. Hann segir spjaldtölvuna sjálfa ekki vera aðalmálið. Hluti af 

því af hverju svona tæki sé svona flott sé að það er allt í senn sjónvarp, teikniblokk, blýantur, 

klippigræja, upptökutæki, myndavél og ritvinnsluforrit. Tækið er með þráðlaust net, 10 tíma endingu 

á rafhlöðu, notandi ekki bundinn við tölvustellinguna og getur verið með það nánast hvar sem er. 

Möguleikarnir sem slíkt tæki gefur í kennslu að hans mati eru miklu fleiri en áður hefur þekkst.110 En 

flest allt hefur sína kosti og galla og eru spjaldtölvur þar ekki undanskildar. 

 

Til þess að færast nær viðunandi svari við annarri rannsóknarspurningunni hvort upplýsinga- og 

samskiptatækni, sérstaklega spjaldtölvur, henti íslenskukennslu á unglingastigi, er næsta skref að líta 

örlítið betur á spjaldtölvuna sjálfa og það sem henni fylgir. 
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4.2.1. Kostir og gallar spjaldtölva í kennslu, úttekt Ragnars Þórs Péturssonar 

Ragnar Þór Pétursson, kennari unglingadeildar Norðlingaskóla er einn af þeim kennurum sem fór af 

stað með fyrsta þróunarverkefnið með spjaldtölvur í kennslu í byrjun árs 2012. Ragnar tók saman 

nokkur atriði um kosti og galla spjaldtölvu í kennslu.111 Skólinn valdi iPad spjaldtölvur þó umfjöllunin 

eigi ekki síður við aðrar tegundir spjaldtölva.  

Kostnaður 

Á venjulegu innkaupsverði skóla er iPad um það bil á 30% lægra innkaupsverði en fartölvur. Ef miðað 

er við að skóli kaupi eina spjaldtölvu á hvern nemanda, ætti árlegur kostnaður að vera svipaður ef 

miðað er við árleg námsgagnakaup, pappír og tilheyrandi útgjöld.  

Reykjavíkurborg áætlar að hver nemandi kosti rúmlega 1100 þúsund krónur á ári sem gera 11 

milljónir á 10 ára skólagöngu. Raunhæft væri að áætla að spjaldtölva endist í um 3 ár í virkri notkun. 

Verð á góðri spjaldtölvu til skólanotkunar er um 60 þúsund krónur í innkaupum. Á 10 ára skólagöngu 

nemanda þyrfti að kaupa að minnsta kosti 3 spjaldtölvur og væru heildarinnkaup miðað við 

núverandi innkaupsverð tæp 200 þúsund krónur. Ekki er kominn í ljós kostnaður hér á Íslandi, né hve 

mikið mætti skera niður í námsgögnum, pappír og prentunarkostnaði. Þróunarverkefni ættu að leiða 

það í ljós. 

Öpp eru ódýrar en bækur, flest kosta á milli 1-5 dollara og miðast við eitt app á hvern einstakling. 

Hægt er að komast langt á ókeypis öppum, en ef öpp eru keypt, er greitt fyrir þau með greiðslukorti 

skólans og þau send sem gjafir í tæki nemenda. Hver skóli þyrfti að ákveða hvernig þessu væri háttað. 

Til dæmis skilgreina ákveðinn kvóta á hvern nemanda og/eða að foreldrar keyptu ákveðin öpp í 

upphafi vetrar. 

Kostnaður nemenda/foreldra 

Innkaupalisti nemenda að hausti inniheldur oftast skólagögn sem kosta um það bil 15.000 krónur ef 

allt er keypt og miðað er við meðalverð bóka- og ritvöruverslana. Þá eru skólatöskur og pennaveski 

undanskilin. Nemendur Norðlingaskóla fengu innkaupalista með einum hlut í upphafi haustannar 

tilraunaverkefnisins sem var heyrnartól sem þeir máttu koma með að heiman eða kaupa. Ef 

nemendur þurfa að nota blýanta, skæri, liti eða slíkt, leggur skólinn það til. Sá kostnaður er minni en 

það sem skólinn eyddi áður í pappírskaup og ljósritun fyrir tilkomu snjalltækninnar.  
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Eiginleikar / kostir 

iPad er 600 grömm að þyngd og þyngist ekki þó hann fyllist af bókum. Því sligast ekki skólataskan 

undan þeim og verður jafnvel óþörf. Kennslan getur orðið rafræn og námsmat einnig sem gefur 

nákvæmari upplýsingar um stöðu nemandans. Borð, stólar eða kennslustofur eru ekki endilega 

nauðsynlegar, nemendur geta jafnt setið sem legið á púðum eða dýnum. Umhverfið hefur ekki áhrif á 

upplýsingagjöf til þeirra, það er sama hvort nemendur sitja eða liggja. Samskipti verða hraðari, 

áformsgerð skilvirkari og aðgengi að efni auðveldara. iPad er með hreyfiskynjara sem nýtist til dæmis 

í forritum sem gera kleift að skoða staði erlendis með því að snúa sér í hring, góða ljós- og 

kvikmyndavél, hljóðupptökutæki og GPS staðsetningarbúnað. Senda má nemendur úr húsi með tækið 

til þess að vinna verkefni eins og kvikmynda- mynda eða textaverkefni. 

Nemendur hafa aðgang að tölvu hvenær sem er. Að komast inn í kerfið í skólatölvunum tekur 

langan tíma og ekki er öruggt að þær virki eins og þær eigi að gera. Ragnar bendir á sem dæmi að 

þegar hann skráði sig inn í tölvu sem tengd var við skjávarpa, tók það 8 mínútur. Að kveikja og hefja 

notkun á iPad tekur nokkrar sekúndur. 

Að glósa tekur styttri tíma, allt upp í 95% hjá þeim sem nota iPad. Í forritinu iBooks er möguleiki á 

að draga fingur yfir setningar eða orð og auðkenna. Glósurnar fara allar á sama stað þar sem auðvelt 

er að nálgast þær. 

Gallar 

Ekki er gott að skrifa á iPad. Þó að handskrift megi þjálfa og einnig vélritun, er erfitt að skrifa langar 

ritgerðir án þess að finna fyrir takmörkum þess að hafa ekki hefðbundið lyklaborð. En hægt er að 

tengja það við tæki og breytist það þá nokkurn veginn í tölvu. 

Markmiðið er ekki að iPad komi í staðin fyrir allt. Önnur tæki og aðrir miðlar eru einfaldlega notuð 

þegar þau gera betur. 

Minni iPads er oft ekki stórt. Ein leið til að nálgast plássfrekt efni er að nota forrit eða öpp sem 

tengja iPaddinn þráðlaust við borð- eða fartölvuna. Sum yfirtaka tölvuna í heild sinni og sum eru 

sérstaklega hönnuð til að streyma myndböndum og tónlist þráðlaust, þar að segja hægt er að vinna 

með skjöl, horfa á efni úr tölvunni á spjaldtölvunni eða vinna í forritum sem ekki eru á spjaldtölvum. 

Þannig er t.d. hægt að horfa á hreyfimyndir á Flashformi, sem iPad getur ekki spilað. Þetta gefur 

möguleika á að hafa móðurtölvu eða tölvubú og notendur eins og kennarar og nemendur hefðu tæki 

eins og spjaldtölvur eða síma sem tengdist móðurstöðinni með þráðlausu neti. 
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Öryggi og misnotkun 

Kennarar þurfa að taka afstöðu til þess hvort loka eigi á ákveðnar vefsíður eða hvort nemendur hafi 

frelsi til að setja þau öpp inn sem þeir kjósa. Misnotkun getur leitt til vondra verka eða þess að 

nemendur svíkjast um í náminu og gleyma sér í tækniundraheiminum. Kennarar þurfa að geta treyst 

nemendum sínum og þeir verða að læra að standa undir því. 

Skemmd á tækjum 

Skólinn kaupir tækin og gerir samning við nemendur og foreldra. Með skemmdir er farið eins og ef 

skólabækur eða hljóðfæri laskast. Athuganir erlendis benda til þess að tjón á spjaldtölvum sé lítið þar 

sem þær eru notaðar í kennslu.  

4.2.2. Spjaldtölvur í skólastarfi, úttekt Ómars Arnar Magnússonar 

Ómar Örn Magnússon aðstoðarskólastjóri í Hagaskóla vann verkefni fyrir skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar á tímabilinu frá október 2012 til febrúar 2013 þar sem hann skoðaði möguleika á 

notkun spjaldtölva í skólastarfi.112 

Kostir (grundvallarspurningin: Hvers vegna?) 

Spjaldtölvur eru ný tækni með innbyggðri myndavél og geta tekið upp hljóð og mynd. Þær eru 

hljóðver, myndver, hljóðfæri, upplýsingaveita, bókasafn, samskiptatæki, lesstuðningstæki svo 

eitthvað sé nefnt. 

Spjaldtölvur eru hannaðar sem einstaklingstæki og virðast henta vel einstaklingsmiðuðu námi. 

Þær eru einfaldar en bjóða upp á mikla tengimöguleika, ræsa sig á augnabliki og rafhlaðan endist út 

daginn. Þær eru færanlegar, virka hvar og hvenær sem er og ekki þörf á eyða þeim tíma sem fer í að 

flytja nemendahópa í tölvuver, ræsa tölvurnar og skrá alla inn.  

Stór og kostnaðarsöm netkerfi gætu orðið óþörf með tímanum. Spjaldtölvur þurfa minni þjónustu 

en tölvukerfi og litla aðra þjónustu en þráðlaust net. Möguleiki er á að nýta ókeypis tölvupóst- og 

gagnageymslulausnir svo það eru notendurnir sem eru við stjórnvölinn. Minni þörf verður á 

sérstökum tölvuverum og þau jafnvel óþörf. Með spjaldtölvum vinna nemendur á vettvangi við 

viðfangsefni með stuðningi upplýsingatækninnar, hún ekki tekin úr samhengi og færð inn í 

tölvustofur. Spjaldtölvurnar eru til taks ef það hentar til þess að styðja við námið en annars lagðar til 

hliðar. 
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Kostnaður 

Uppbygging á þráðlausu neti, þjálfun starfsfólks og búnaðarkaup kosta peninga. Ómar bendir á að 

kostnaður upplýsingatækninnar í skólum er mikill svo að við spjaldtölvuvæðingu væri kostnaður ekki 

algerlega nýr. Þumalputtaregla er að raunkostnaður við hverja tölvu sé 170.000 kr. á ári og því 

kostnaður skóla með 100 tölvur 17 milljónir. Líklegt er að hægt væri að hagræða betur, en bent hefur 

verið á að við aukna spjaldtölvunotkun minnkar prentun og pappírsnotkun. Einnig nota spjaldtölvur 

minna rafmagn og taka minna pláss. 

Hvað ber að forðast 

Forðast ber að einblína um of á tilbúið efni, því þó ekki séu til mörg íslensk kennsluforrit fyrir 

spjaldtölvur, geta nemendur unnið með námsgreinina íslensku með því að taka upp, hlusta, miðla og 

leita upplýsinga svo eitthvað sé nefnt. 

Setja þar skýra stefnu um notkun og kennslufræði sem spjaldtölvunotkun á samleið með og 

forðast að nota spjaldtölvuna eingöngu til sömu hluta og fyrri tæki. Kennarar þurfa einnig að sjá nýjar 

leiðir til ávinnings með tækninni. Spjaldtölvur koma ekki í staðin fyrir borð- eða fartölvur. Þær eru 

viðbót og á að nota þær og hefðbundnar tölvur þar sem það hentar hverju sinni. 

Forðast ber að samnýta spjaldtölvur þar sem þær eru hannaðar sem einstaklingstæki og gagnast 

best þannig. Persónuleg spjaldtölva er sett upp eins og notandinn vill hafa hana með sínum 

stillingum, gögnum, tengingum og samskiptatólum. Að sjálfsögðu má vel samnýta spjaldtölvur, en 

verða þá ekki eins persónulegt stuðningstæki og þær gætu orðið. 

4.2.3. Internetið 

Þáttur Internetsins í skólastarfi hefur aukist með árunum og er nú orðinn nokkuð stór hluti af námi og 

kennslu og er mikilvægur hluti spjaldtölvunnar. Kostir tækis eins og spjaldtölvu er hve fljótt það 

tengist netinu, eða nánast um leið og kveikt er á því. Það þýðir að nokkrum sekúndum eftir að kveikt 

er á spjaldtölvunni er hún nettengd og tilbúin til notkunar. Til samanburðar, tók það Ragnar kennara 

unglingadeildar Norðlingaskóla um átta mínútur að gera borðtölvu tilbúna til notkunar frá því að 

kveikt var á henni eins og fram hefur komið áður. Þeir skólar sem taka þátt í 

spjaldtölvuþróunarverkefni hafa sett upp þráðlaust net svo spjaldtölvurnar eru ekki bundnar við 

eitthvað ákveðið borð í skólanum, nemendur geta verið nánast hvar sem er við vinnu sína þó hún 

krefjist nettengingar. 
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AppleTV113 er tæki frá tölvufyrirtækinu Apple sem gerir það mögulegt að ná í efni af netinu eins og 

af vefsíðum, alþjóðlegum útvarpsstöðum eða úr iTunes versluninni. Tækið má tengja þráðlaust við 

aðra tölvu eða sjónvarp sem verður þá eins og stór tölvuskjár. Ekki er nauðsynlegt að fjárfesta í 

sjónvarpsskjá, með AppleTV má einnig tengja iPaddinn við skjávarpa í gegnum þráðlaust net, á þeim 

forsendum að hann sé með viðeigandi tengi (HDMI snúru). Í þeim tilvikum þar sem eldri skjávarpar 

hafa ekki þetta tengi, þarf að fjárfesta í tiltölulega ódýru tæki sem millistykki. Einnig eru til öpp sem 

eru til þess að senda skjámynd iPadsins í gegnum þráðlaust net í tölvu með nýrra stýrikerfi en XP (PC 

vélar) sem tengd er skjávarpa. Skólar sem farið hafa af stað með spjaldtölvuverkefni eins og Salaskóli, 

tók þá ákvörðun að fara AppleTV leiðina þar sem hún var talin einföldust og ekki vænlegt að reiða sig 

á áreiðanleika appa. Einnig er í skoðun hvort iPad spjaldtölvurnar eigi eftir að koma í stað borðtölva á 

kennaraborðinu og því yrðu engar tölvur tengdar við skjávarpann sem milliliður. AppleTV yrði þá eina 

mögulega lausnin.
114

 Í stað skjávarpa og gagnvirkna taflna gætu skólar keypt AppleTV og í hverja 

kennslustofu sjónvarpstæki, jafn vel tvö sem gætu verið staðsett sitt hvoru megin í skólastofunni eða 

kennslurýminu til þess að nemendur hefðu betri sýn á skjáinn, sérstaklega ef vinnurýmið er stórt.  

Kennarinn Abdul Chohan frá Essa Academy í Bretlandi hélt fyrirlestur á skólaþingi Eplis.is í 

Norðlingaskóla í febrúar 2013. Skóli Chohan hefur tæknivæðst mjög og námsárangur nemenda 

mælanlega aukist til hins betra. Allir nemendur og kennarar skólans hafa fengið iPad eða iPod Touch 

til afnota. Engar túss, krítar- eða smarttöflur eru í skólastofum, í staðinn eru sjónvarpsskjáir sem 

tengdir eru með AppleTV og eiga kennarar auðvelt með að flytja sig á milli kennslustofa og tengja 

iPaddinn sinn við hvaða skjá sem er sem tekur aðeins nokkrar sekúndur. Tæknin hefur opnað nýja 

möguleika, t.d. eru iPaddar notaðir í íþróttum við mælingar og upptökur svo eitthvað sé nefnt. Engin 

miðstýrð tölvuþjónusta er tengd við skólann, heldur borgar skólinn nokkra dollara fyrir gagnapláss hjá 

svokallaðri skýjaþjónustu á netinu. Chohan segir skólann ekki vera bókarlausan, aðeins 

námsbókarlausan skóla og hefur til dæmis ljósritunarkostnaður þeirra lækkað um 70% á tveimur 

árum. Ekki þarf að ljósrita fyrir nemendur, það sem ljósrita þurfti áður má nú birta á skjá þeirra með 

einu handtaki. Einnig lækkaði símkostnaður þar sem tækin eru notuð sem símar og samskiptatæki. 

Fjárfest var í Mac tölvu til þess að búa til rafrænar námsbækur og segir Chohan að tími sé ekki málið, 

svipaður tími fer í að útbúa PowerPoint glærupakka og að útbúa rafræna námsbók í 

bókargerðarforritinu iBooks.115 
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Íslenskir skólar sem velja AppleTV leiðina gætu nýtt skjávarpana sem til eru, það er að segja ef þeir 

eru nýlegir með rétta tengið. Spjaldtölvan getur gert flest það sem gagnvirk tafla (SMART-tafla)116 

getur og hefur einn stóran og augljósan kost fram yfir töfluna að spjaldtölvan er hreyfanleg, það er að 

segja hægt er að vera hvar sem er með hana í höndunum í kennslustofunni. Kennarar og nemendur 

þurfa ekki að standa á ákveðnum stað fyrir framan bekkinn og skyggja jafnvel á suma sem sitja á 

óheppilegum stað og þeir geta einnig fært sig á milli kennslustofa á auðveldari hátt en áður. Kennari 

og nemendur ættu auðvelt með að varpa upp því sem vinna ætti með eins og textabrotum, ljóðum 

eða myndum og myndbrotum ásamt rafrænni lokavinnu og úrlausnum nemenda, sem ætti meðal 

annars að spara pappír og ljósritunarkostnað eins og Cohan bendir á.  

4.2.4. Tölvufíkn 

Með umfjöllun um tölvur og Internet fylgja vangaveltur um tölvufíkn. Tækni er stór hluti daglegs lífs 

bæði í skólastarfi og í lífi unglinga eftir skóla hvort sem það tengist heimaverkefnum eða frítíma 

þeirra. Mikill frítími unglinga fer í að sitja við tölvu eða með spjaldtölvu og þá oft í tölvuleikjum. 

Tölvufíkn er ekki til sem sjúkdómsgreining innan greiningarkerfa. Þrátt fyrir það er hún til og hafa 

börn og unglingar fengið meðferð við henni hjá barna- og unglingageðdeild Landsspítalans. 

Félagsráðgjafi deildarinnar, Guðlaug M. Júlíusdóttir segir alþjóðlegar rannsóknir sýna að 4,7% 

unglinga eru með einkenni tölvufíknar. Helstu einkenni eru áhugaleysi um heilsu, sinnuleysi um 

hreinlæti, ósannsögli um tölvutíma og tölvuárátta svo persónulegum samskiptum er ekki sinnt. Henni 

geta fylgt ýmis líkamleg einkenni eins og mígreni, tölvutitringur (e. cybershakes) og verkir í höndum 

og útlimum. Fjölskyldumeðlimir fara að hafa áhyggjur af tölvunotkun barns, átök geta átt sér stað á 

milli foreldra og barna og samskiptin verða oft mjög neikvæð. Tölvan er notuð bæði sem umbun og 

refsing og erfitt getur orðið að rjúfa vítahringinn sem myndast. Torvelt getur verið fyrir unglinga að 

sleppa umgengni við tölvur þar sem notkun tölva í skólum hefur aukist. Guðlaug segir að foreldrar 

þurfi að vera vakandi frá fyrsta degi, sérstaklega ef börn eiga í erfiðleikum með samskipti.117 

 Á vefsíðu Lífsýnar, verkefni um forvarnir og fræðslu má lesa upptalningu á einkenni 

tölvufíknar:118 

 Mest allur tími utan skóla er notaður í tölvur 

 Mikil þreyta og jafnvel svefn á skólatíma 

 Verkefni í skólanum hrannast upp 

 Einkunnir lækka 
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 Logið til um tölvunotkun 

 Tölvur teknar fram yfir að hitta vini 

 Áhugaleysi á fyrri áhugamálum eða tómstundum 

 Skapstyggð án tölvunnar 

 Ofbeldishneigð ef tölvan/netið er fjarlægt  

Guðmundur Björgvin Sigurbjörnsson og Reynir Hólm Gunnarsson gerðu rannsókn í lokaverkefni 

sínu til B.ed. gráðu árið 2011 þar sem rannsóknarefnið var tölvufíkn og áhrif tölvunotkunar á 

heilbrigði og námsárangur unglinga. Rannsóknin var lögð fyrir í einum grunnskóla með 125 

nemendum á unglingastigi og tóku 119 nemendur þátt. Þó úrtakið hafi verið lítið og aðeins einn skóli, 

gefa niðurstöður nokkra hugmynd um tölvunotkun hins dæmigerða unglings. Nemendur voru spurðir 

hvort þeir teldu sig eyða of miklum tíma í tölvunni. 54 nemendur töldu sig gera það eða 45% þeirra. 

Við spurningunni við hvað tölvan væri mest notuð svöruðu flestir að þeir væru á Facebook, 62 

nemendur eða rétt rúmlega helmingur. 16 strákar sögðust spila fjölnotendaleiki á netinu og er 

athyglisvert að engin stelpa segist gera það. Aðeins tveir nemendur segjast nota tölvuna mest til að 

læra fyrir skólann og aðeins einn segist mest leita upplýsinga. Hér virðist aðeins vera gefinn einn 

svarmöguleiki, áhugavert hefði verið að sjá hvað nemendur hefðu sagst nota tölvuna næst mest í. Að 

finna fyrir löngun til að fara í tölvu viðurkenna 63 eða rúmlega helmingur og 64 nemendur segjast 

þurfa að fara í tölvuna á hverjum degi eða 54%. Áhrif á það hvort tölvunotkun hafi áhrif á hvort 

nemendur ljúki heimalærdómi segjast 33 kannast við eða 27%, hins vegar eru það 45 nemendur sem 

segja það aldrei trufla sig eða 38% af heildarfjölda þátttakenda. 47 nemendur segja tölvunotkun hafa 

áhrif á svefntíma eða 40%. Samkvæmt þessari rannsókn verja unglingar miklum tíma við tölvu og að 

spila tölvuleiki. Þó nokkrir segja það hafa áhrif á svefn og finna til mikillar löngunar að komast í 

tölvuna sem bendir til þess að hér gæti verið um að ræða tölvufíkn. Töluverður hluti nemenda 

kannast ekki við að tölvan trufli eða eyði tíma þeirra, en þetta er þeirra mat og hefði verið áhugavert 

að bera saman svör forráðamanna þeirra til þess að sjá hvort þeir væru á sama máli.119 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur frá árinu 1992 staðið að baki rannsóknum um hagi 

barna og ungmenna á Íslandi. Árið 2011 var rannsókn lögð fyrir alla nemendur í 5. til 7. bekkjar 

grunnskólanna. Einn hluti könnunarinnar voru spurningar sem vörðuðu lestur, miðla og tækjaeign. 

Niðurstöðurnar sýndu að strax í 6. bekk voru yfir 90% nemenda sem áttu síma. Í kringum 60% drengja 

áttu eða höfðu aðgang að tölvu heima hjá sér en yfir 80% áttu leikjatölvu. Athygli vekur að mun lægra 

hlutfall er hjá stúlkum. Hlutfall þeirra sem spila tölvuleiki á hverjum degi er einnig hærra hjá 

drengjum og er algengast að nemendur eyði um hálfri til einni klukkustund á dag eða 43-53% þeirra. 
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En hlutfall þeirra sem eyða tveimur til þremur klukkustundum á dag er samt sem áður nokkuð hátt 

eða 6,2-14% en meiri hluti stelpna segist ekki verja neinum tíma í tölvuleiki. Í rannsókninni eru 

nemendur spurðir hvort þeir hafa haft löngun til að brjóta eða skemma hluti síðustu sjö daga fyrir 

könnun. Svörin voru skoðuð með tilliti til þess hversu miklum tíma þeir eyða í að spila tölvuleiki. 

Niðurstöður sýna að nemendur sem verja fjórum klukkustundum eða meira í tölvuleiki eru 

hlutfallslega líklegri til þess að hafa langað til að brjóta eða skemma hluti eða um 15%.120 Engin önnur 

breyta er tekin með í reikninginn eða skoðuð svo erfitt er að slá því föstu að tölvuleikjaspilun sé þar 

orsakavaldurinn. Ef prósentuhlutfallið er skoðað í töflu 94 sést að það er ekki hátt, en ekki má heldur 

horfa fram hjá því að samt sem áður eru nokkrir nemendur sem svara því að þá langi til þess að brjóta 

eða skemma hluti.121 

 

4.3.  Samantekt 

Tölvuvæðing grunnskólanna hófst eftir 1980 og voru í fyrstu að meðaltali 82 nemendur um hverja 

skólatölvu í þeim skólum sem áttu yfirleitt tölvur, samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 1989 af 

Kristínu Jónsdóttur. Tölvueign skólanna jókst jafnt og þétt þó tölvu- og hin eiginlega 

upplýsingatæknivæðing hafi gengið nokkuð hægt af ýmsum ástæðum samkvæmt mati kennara og 

niðurstöðum kannanna. Viðhorf flestra var jákvætt og tæknin þótti til þess fallin að stuðla að nýjum 

kennsluaðferðum en tölvuskortur, lélegar nettengingar, tímaskortur, slök tölvufærni og jafnvel 

áhugaleysi hefur hamlað því að markmið í upplýsingatækni næðust. Fræðimenn hafa bent á að hluti 

vandans væri að tækninni væri bætt við þær kennsluaðferðir sem iðkaðar væru fyrir, tækin eru 

aðeins miðlunartæki og lítil áhersla væri á reynslu. Of mikil áhersla hefði verið á tækni í stað 

kennslufræði og kennarar viti í raun ekki hvernig þeir geti nýtt nýja tækni og séu jafnvel smeykir við 

hana. Ýmsir tengdir þættir eru taldir hafa áhrif notkun upplýsingatækni í kennslu eins og umhverfi, 

áhugi og árangur. Einnig er tæknihræðsla nefnd sem hindrun og jafnvel aldur starfandi kennara. 

Spjaldtölvan er ein þeirra tækninýjunga sem nýtt er í námi og kennslu. Spjaldtölvurnar þykja ekki 

aðeins henta til afþreyingar, heldur einnig í skólastarfi þar sem þær sameina virkni nokkurra tækja 

eins og sjónvarps, teikniblokkar, klippigræju, upptökutækis, myndavélar og ritvinnslu. Rafhlaðan 

endist út daginn og spjaldtölvan er létt og meðfærileg og ekki bundin ákveðinni staðsetningu. Þó 

kostirnir séu margir hafa þær einnig sína galla. Minnið er lítið og innbyggt lyklaborð takmarkandi. En 

hafa verður í huga að spjaldtölvurnar eru góður kostur þar sem þær henta, annars ætti að nýta aðrar 
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aðferðir. Tölvutæknin er orðin eðlilegur hluti af lífi unglinga bæði í námi og í frítíma en einnig er 

nauðsynlegt fyrir kennara og foreldra að hafa það á bak við eyrað að börn hafa verið greind og 

meðhöndluð við tölvufíkn og rétt að horfa eftir einkennum hennar. Þó upplýsinga- og 

samskiptatæknin geti létt okkur lífið og gefið því lit, þurfum við að vera meðvituð um dekkri hliðar 

hennar. 
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5. Kennslufræðin 

Í nýjustu aðalnámskrá grunnskóla segir: „Kennsluaðferðir og samskiptahættir, námsgögn og 

kennslutæki beinast fyrst og síðast að því að styðja nemendur í námi sínu.“
122

 Margar kenningar og 

kennsluaðferðir fjalla um nám og kennslu hvort sem litið er á þekkingu sem afmarkaða heild eða 

þekkingu sem þróast hefur háð aðstæðum og umhverfi.
123

 Gagnlegt er að skoða og rýna í hvaða 

kenningar og aðferðir sem settar hafa verið fram og nauðsynlegt fyrir kennara þegar velja á hvaða 

náms- og kennsluaðferðir henta þeim sjálfum, nemendum, viðfangsefnum og markmiðum hverju 

sinni.  

Önnur rannsóknarspurning þessa verkefnis var: 

Hentar upplýsinga- og samskiptatækni, sérstaklega spjaldtölvur við íslenskukennslu á unglingastigi? 

Í þessum kafla eru til umfjöllunar nokkrar fræðikenningar, kennsluaðferðir og hugmyndir um 

kennslufræði sem gætu orðið gagnlegar við að nýta nýja tækni við íslenskukennslu. 

5.1.  Kenningar 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um nám og kennslu. Nokkrar hafa náð meiri hylli en aðrar og 

jafnvel verið endurskoðaðar og útfærðar. Í þessum kaflahluta verður farið í gegnum nokkrar sem 

gætu orðið gagnlegar við notkun upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu. 

5.1.1. Hugsmíðahyggja 

Kenningar sem samræmast hugsmíðahyggju má rekja allt aftur til 18. aldar og þá helst til 

heimspekingsins Giambattista Vico sem sagði menn aðeins geta skilið það til hlítar sem þeir sjálfir 

hefðu búið til eða mótað.124 

Stefnan leggur mikið upp úr mikilvægi þekkingar og þeim viðhorfum og þeirri færni sem hver 

einstaklingur hefur sér til halds og trausts í námsferli sínum. Nemendur, eru virkir í náminu og 

kennslan og kennarinn styður þá frekar en að mata þá á upplýsingum. Námsferlið þarf að vera 

samsett úr mörgum þáttum sem tengjast saman og byggja á skilningi, fyrri þekkingu og reynslu. 

Megin áherslan er á ferlið og hvernig unnið er að lausn verkefnisins frekar en á endanlega útkomu.125 

Nemendur taka þátt í að móta námsumhverfi sitt og vera þar virkir við að leita lausna á gagnrýninn 
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hátt með raunveruleikatengdum viðfangsefnum sem vekja áhuga þeirra með kennarann sem 

leiðbeinanda í þekkingarleitinni.126 

5.1.2. Vitræn hugsmíðahyggja og Piaget 

Jean Piaget var menntaður líffræðingur. Það hafði áhrif á kenningar hans sem höfðu aftur mikil áhrif á 

kennslufræði á 20. öldinni. Piaget taldi meðal annars að starfsemi greindar eða hugsunar væri 

sambærileg við önnur líffærakerfi því einstaklingurinn lagaði sig að umhverfinu með því að „melta“ 

reynsluna á svipaðan hátt og meltingarfærin melta fæðuna. Piaget hélt því fram að ekki væri hægt að 

kenna öllum hvað sem er, hvenær sem er, heldur væri viss þroski og reynsla, þekking og túlkun 

undirstaða náms og að eðlislægur munur væri á vitsmunum barna á ólíkum stigum. Einnig lagði 

Piaget áherslu á að barnið væri sjálft virkt í námi sínu því það væri vænlegri leið til þroska en óvirk 

mötun. Börnum væri meðfædd rannsóknarhvöt sem væri driffjöður þroskans og mikilvægt væri að 

börn fengju svigrúm til að athafna sig sjálf því þau lærðu mest af tilraunum og eigin mistökum.127 

Kennsluaðferðir sem fela í sér notkun tölva og myndefnis þar sem lykilatriðið er að nemendur 

prófi sig áfram sjálf eiga hér ágætlega við, eins og gerð stutt- og kvikmynda, vefsíðna og annarrar 

myndrænnar úrvinnslu.128 Spjaldtölvan sameinar flest af þessu og ætti því að nýtast vel þar sem 

viðeigandi öpp eru notuð sem hæfa aldri og þroska nemenda og þeim markmiðum sem að er stefnt. 

Samkvæmt Piaget er börnum eðlislægt og að takast á við verkefni sem ýta undir þroskann og þau 

læra með því að vera virk. Það ætti að vera leikur einn fyrir nemendur að prófa sig áfram og byggja á 

möguleika spjaldtölvunnar í verkefnavinnu og úrvinnslu.  

Piaget benti einnig á gildi leiks í þekkingarleitinni og taldi að leikur væri mikilvægur í vitrænni 

þróun barna og að þróun vitsmuna og leiks væri samofið ferli. Að vísu er hægt að slá því föstu að 

hann hafði ekki tölvuleiki í huga heldur sjálfssprottna leiki eins og hlutverkaleiki, en hann taldi að frá 

tólf ára aldri hefði barn þroska til að beita sértækri og kerfisbundinni hugsun, setja fram tilgátur og 

taka þátt í ímynduðum aðstæðum.129 Þetta stig vitsmunaþroskans er það sem þarf til þess að leysa 

náms- og tölvuleiki sem hannaðir eru með það í huga. Líklegt er að flest börn líti á spjaldtölvu sem 

leiktæki. Því ætti ekki að vanmeta gildi námsleikja í því sambandi, hvort sem uppruni þeirra er 

stafrænn eða ekki.  

                                                           
126

 Pollard 1997:121-24 
127

 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:47,157,171 og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 2001 
128

 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:171 
129

 Pound 2005:38 og Olofsson 1990:180-183 



56 
 

5.1.3. Félagsleg hugsmíðahyggja og Vygotsky 

Hugtakið félagsleg hugsmíðahyggja þróaðist í upphafi út frá kenningum Piagets sem sagði þekkinguna 

afstæða, hún breyttist og aðlagaðist að stund og stað og vísaði í persónulega reynslu. Einn af helstu 

kennismiðum félagslegrar hugsmíðahyggju var rússneski sálfræðingurinn Lev Semenovich Vygotsky 

sem lagði aðaláherslu á gildi félagslegra samskipta í aðstæðubundnu námi í stað persónulegrar 

reynslu eins og Piaget.
130

 Kenningin horfir til þess hvernig barnið tileinkar sér þekkingu. Námið felur 

ekki aðeins í sér yfirfærslu þekkingarinnar og færni, það er einnig þátttaka í samfélagi þar sem 

ákveðin norm og gildi hafa fest sig í sessi.
131

 Áhrif menningar og samfélags skipta máli allt frá 

fæðingu. Þau móta skilning nemandans í samskiptum við fjölskyldu í gegnum móðurmál hans og þá 

menningu sem hann elst upp í. Menningarleg áhrif eru virk alla ævina og námið dregur dám af þeim. 

Þess vegna skiptir miklu máli í hvaða samhengi námið á sér stað og hvers eðlis viðfangsefnin eru.132 

Miðlun menningar á sér ekki einungis stað á milli fullorðins og barns, heldur einnig í tjáskiptum á milli 

bekkjarfélaga sem eru á mismunandi þroskastigi.
133

  

Kenningar Vygotskys fengu þó nokkra athygli á Vesturlöndum í lok 20. aldar þar sem hann reynir 

að tengja saman mannlega hugsun og skýra hana í menningar- og félagslegu samhengi. Vygotsky 

lagði ríka áherslu á tengsl tungumáls og hugsunar. Tungumálið er eins og verkfæri til að skipuleggja 

hugsunina sem er uppspretta sköpunar; skapandi kaos sem málið reynir að flokka í skipulagt kerfi.134  

Vygotsky sagði hvern og einn hafa forsendur til örari og hraðari þroska ef hann fengi nægjanlega 

örvun í réttum aðstæðum undir handleiðslu fullorðinna eða í samvinnu við hæfa eða þroskaðri 

jafninga ólíkt Piaget, sem taldi heillavænlegast að bíða eftir að börn væru tilbúin.135 Fræðimaðurinn 

Jerome Bruner setti fram þessu til stuðnings hugmyndir um vinnupallafyrirkomulag (e. scaffolding). 

Þekkingarmyndun var líkt við smíði byggingar með vinnupöllum og verkfærum. Því betri verkfæri og 

vinnupallar ásamt góðum smiðum sem væru fyrirmyndir, þeim mun traustari yrði byggingin. 

Nemandinn byggir þannig upp þekkingu sína í samskiptum og með tjáningu við þroskaðri einstaklinga 

eða frá hlutum í umhverfinu og verður smám saman nægilega fær um að framkvæma og nema sjálfur 

svo hægt verður að fjarlægja vinnupallana.136 Bent hefur verið á þá hættu að líta á vinnupallana frá 

sjónarhóli kennarans sem kennaramiðað nám og þeir séu kennaranum til aðstoðar að ná settum 

námsmarkmiðum. Því sé mikilvægt að námspallarnir séu styðjandi námsumhverfi sem samsett er úr 
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þáttum sem vinna saman. Bruner segir einnig að með því að túlka veruleikann, sé það árangursríkari 

tilraun til skilnings heldur en söfnun sundurlausra skýringa. Samhengi hugsana og skilningur gerir 

okkur kleift að hafa áhrif á umhverfið sem hjálpar við að skilja það svo að við lærum.137 

Spjaldtölvur virðast eiga vel við í hópavinnu nemenda sem væntanlega þekkja þær misjafnlega vel, 

sérstaklega í upphafi þróunarverkefna skólanna. Í samstarfi ræða skólafélagar saman, leiðbeina og 

aðstoða um leið og þeir læra af hver öðrum, bæði hvaða möguleika spjaldtölvan býður upp á í 

þekkingarleit við upplýsingaöflun, í úrvinnslu verkefna og miðlun þeirra á skapandi hátt. Svissnesku 

kennararnir og fræðimennirnir Dillenbourg og Schneider benda á nokkur atriði sem vega þungt í því 

hvort samvinna gangi vel. Samsetning hópsins skiptir máli og hentugast að hópmeðlimir hafi 

mismunandi skoðanir, þekkingu og reynslu. Eðlilegt er þegar nokkrir í hópunum vita meira en hinir að 

þeir síðarnefndu læri af þeim fyrri. Dillenbourg og Schneider benda á að getumeiri nemandinn græði 

einnig á samvinnunámi. Sjálfs-útskýringaráhrif eru þekkt í fræðum vitsmunavísinda. Það að útskýra 

bætir þekkingu þess sem útskýrir og dýpkar skilning á þeim aðferðum sem hann beitti við lausn 

verkefnisins. Aldur og stærð hópsins skiptir einnig máli þar sem litlir hópar eru vænlegri kostur. 

Hópurinn þarf að vinna saman. Þeir sem í honum eru eiga ekki eingöngu að vinna hver í sínu lagi og 

láta nægja að safna niðurstöðum saman í lokin.138 Val á tækjum til samskipta getur haft áhrif á 

hvernig samvinnan gengur. Hópurinn þarf að ræða saman, en einnig geta samskiptasíður, spjallforrit, 

tölvupóstur og vefsíður ýmiskonar verið vettvangur til þess að skiptast á skoðunum, spjalla og 

rökræða. Þessir möguleikar bjóða upp á gagnvirkni og félagslega sýn á umhverfið. 

5.1.4. Hugsmíðahyggja, verkhyggja, leitaraðferðir og Dewey 

Heimspekingurinn John Dewey hefur verið talinn einn áhrifamesti hugsuður Vesturlanda á sviði 

heimspeki menntunar.139 Á ævi Deweys breyttist hið ný iðnvædda samfélag hratt. Ný tækni leiddi af 

sér enn meiri tækni, háþróaða framleiðslu og þar af leiðandi tæknimenntun þeirra sem unnu við og 

þjónustuðu tæknina og höfðu því áhrif á hvað börnum var kennt í skólum. Deweys lýsti bandarísku 

samfélagi sem framsæknu og í stöðugri þróun og taldi erfitt að segja til um hvaða færni og menntun 

væri gagnleg. Því yrði menntunin að vera í stöðugum vexti og sífellt að laga sig að nýjum aðstæðum. 

Þetta var ein helsta ástæðan fyrir því að Dewey lagði slíka áherslu á prófanir og tilraunir í 

menntunarkenningum sínum og stefndi að því að menntunin byggi nemendurna undir stöðugan 

þroska og vöxt allt lífið.140  
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Dewey gagnrýndi skólana fyrir stefnur þar sem kennarinn og námsbókin væru útgangspunktur 

skólastarfsins. Hefðbundnum kennsluaðferðum lýsti Dewey sem setja fyrir-læra-þylja og kennarinn 

væri sem einræðisherra þar sem nemendur mættu aðeins tala þegar þeim væri hlýtt yfir. 

Hefðbundnir skólar tækju ekki tillit til barna né reyndu að skapa námsaðstæður og reynslutækifæri 

sem leiddu til vaxtar og þroska, heldur væri nemandinn óþroskuð vera sem kennarinn þroskaði. Hann 

vildi að skólar miðuðu við barnið sjálft, meðfæddar þarfir þess um leið og tekið væri tillit til félagslegs 

umhverfis. Áherslan var á að barnið fengi frelsi til athafna sem tengdust beinni reynslu og til þess að 

hún gæti talist menntandi þyrfti hún að taka mið af fyrri reynslu þess.
141

  

Dewey sá fyrir sér skólann sem lítið samfélag sem byggðist á lýðræðislegum samskiptum. 

Einkunnarorð kennsluháttanna samkvæmt hugmyndum hans var Nám í verki – að læra með því að 

framkvæma (e. Learning by Doing). Námið varð að vera vel markvisst og skipulagt og tilgangur 

vinnunnar öllum ljós. Mikilvægt hlutverk kennarans var einnig að sjá til þess að nemendur hugsuðu 

um það sem þeir gerðu og íhugunin leiddi til umræðu, markmiðið væri ekki aðeins að fá svar.142 

Dewey lagði einnig áherslu á að skipulagt námsefni ætti að vera vegvísir kennarans þegar hann 

brygðist við áhuga og reynslu nemenda.143 Nokkur lykilhugtök í kennslufræði Deweys eru: „Áhugi, virk 

reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í vinnubrögðum og þroski.“144 

Dewey vildi ekki spyrja um sannleika eða nákvæmni þekkingar, heldur um gagnsemi hennar.145 Að 

öðlast þekkingu er ferli þar sem manneskjan er bæði þiggjandi og gerandi. Þekkingarferlið er ekki 

einungis inntaka upplýsinga sem unnið er úr til dæmis með hugsun, þekkingarleitin byggist einnig á 

reynslu eða skynjun. Áhersla er lögð á að til þess að öðlast þekkingu þarf að fara í gegnum ferli þar 

sem þekkingaröflunin byggist á rannsókn þar sem þekkingin er ekki bara útkoma úr rannsókninni 

heldur hluti af ferlinu sjálfu.146 Dewey kallar þetta ígrundaða hugsun.  Vandi eða verkefni sem kemur 

upp er greint, aðalatriði dregin upp og ólíkar lausnir eru ígrundaðar. Tilgáta er sett fram og prófuð en 

síðan kannað hvort hún standist eða ekki með frekari athugunum og tilraunum.147 Þessi greining á 

ígrundaðri hugsun byggist á leitaraðferð (e. inquiry theory). Þar er kennsluaðferðin röklega sett upp 

eins og náttúruvísindaleg rannsóknaraðferð sem byggist á verkhyggjuheimspeki (e. pragmatism) 

Deweys, þar sem aðeins sé hægt að nema svo að merking fáist fyrir einstaklinginn, með því að gera 

hluti og fyrirbæri að viðfangsefni eigin reynslu. Aðstæður urðu að myndast í félagslegu samhengi í 
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námsumhverfi eins og í kennslustofu þar sem nemendur mynda nemendasamfélag og þekking 

byggist upp í samvinnu.148 

Leitaraðferðir í námi eru raunverulegar rannsóknir og skyldar þeim aðferðum sem flokkast sem 

þrautalausnir og oft erfitt að sjá mun þar á. Ingvar Sigurgeirsson segir kennslu sem byggir á 

leitaraðferð fylgja oftast nokkrum þrepum. Í upphafi er viðfangsefni skilgreint, afmarkað og tengt við 

fyrri þekkingu eða reynslu. Tilgátur eru settar fram um lausnir með aðstoð kennara. Næst hefst 

upplýsingaöflun sem getur byggst á athugunum, könnunum, tilraunum eða heimildakönnunum með 

kennarann sem aðstoð við að velja heimildir og meta þær. Þar á eftir fylgir úrvinnsla gagna sem 

sannreynd eru og síðan dregnar ályktanir, sem leiða væntanlega til nýrra spurninga sem þarf að finna 

svör við.149 

Í tilraunaskóla Deweys sem hann og eiginkona hans stofnuðu 1896, voru þemaverkefni stór hluti 

skólastarfsins. Dewey taldi að börnin yrðu áhugasamari og það stuðlaði að námi hjá þeim ef þau ynnu 

að verkefnum sem væru innan áhugasviðs þeirra. Ef þau yrðu hæfilega áhugasöm til þess að 

skilgreina það og gera athuganir á því í framhaldi, fælist lærdómur í þeirri vinnu. Nemendur Deweys 

lærðu í gegnum slíka vinnu með því að kanna og greina umhverfi sitt og samfélag.150 Ingvar 

Sigurgeirsson skilgreinir þemanám sem stór viðfangsefni sem ganga þvert á nokkrar námsgreinar og 

fylgir kennslan svipuðum stigum og í leitaraðferðum og hópverkefnum.151 Deilt hefur verið um 

hlutverk barna og kennara í þemaverkefnum og hafa ýmsir túlkendur hugmynda Deweys farið 

frjálslega með þemaverkefnishugmyndirnar. Dewey varar við að stundaráhugi barnanna sé látinn 

ráða för og leggur áherslu á mikilvægi samfelldrar vinnu í langan tíma og vali á viðfangsefnum sem 

talin væru menntandi af þeim sem þekkingu hafa og reynslu.152 Fræðimennirnir Edelsky, Altwerger og 

Flores eru hins vegar ekki alveg á sama máli og segja viðfangsefni í þemavinnu yfirleitt vera það sem 

kennarar telji að henti nemendum. Þannig eigi það ekki að vera því nemendur eigi að vinna að 

verkefnum sem veki forvitni þeirra, því þó kennaranum finnist valið efni áhugavert, er síður en svo 

öruggt að nemandanum finnist það sama.153 

Eftir seinni heimstyrjöldina var Dewey stundum gagnrýndur harkalega og töldu margir hann eiga 

hvað mesta sök á hnignun í amerísku skólakerfi. Rit hans geta verið torlesin og sett fram á flókinn 

hátt og gátu því fylgjendur jafnt sem andstæðingar oft fundið rök fyrir málflutningi sínum í skrifum 

hans. Einnig hefur verið bent á að vanda- og reynsluaðferð hafi hvetjandi áhrif á námsferli nemenda, 
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en ekki má gleyma því að það eru önnur svið í lífinu ásamt námsgreinum og gildum í skólanum sem 

vandamálaaðferðin gengur ekki nógu vel á.154 

Spjaldtölvan ætti hér að falla ágætlega að leitaraðferðinni sem verkfæri og ekki síður í þemavinnu. 

Auðvelt er að komast á netið í henni til þess að afla upplýsinga til þess að vinna úr. Spjaldtölvan hefur 

ýmis forrit til þess að setja upp upplýsingar og þá þekkingu sem aflað er ásamt því að miðla henni á 

skapandi og fjölbreyttan hátt.  

5.1.5. Fjölgreindarkenningin og Gardner 

Hugmyndin um mælanlega greind með stöðluðum prófum sem draga mætti saman í eina 

greindarvísitölu, má rekja til Frakkans Alfred Binet.155 Prófessor Howard Gardner gagnrýndi slík 

greindarpróf sem notuð voru sem viðmiðun og hélt því fram að vestræn menning hefði skilgreint 

hugtakið greind of þröngt. Árið 1983 setti hann fram hugmyndir sínar um að hver einstaklingur hefði 

að minnsta kosti sjö grunngreindir. Síðar bætti Gardner við þeirri áttundu og að mögulega væri til sú 

níunda; tilvistar- eða heimspekigreind og jafnvel sú tíunda. Í aðalatriðum gengur 

fjölgreindarkenningin út á það að mannleg greind sé margskipt og hver hluti hennar þroskist á sinn 

máta. Hver einstaklingur búi yfir öllum greindunum átta, sem starfi saman á mismunandi og flókinn 

hátt hjá hverjum og einum með hverja greind mismunandi þróaða á mismunandi sviðum. Með réttri 

leiðsögn, eflingu og örvun geti flestir þróað með sér hverja greind á hátt getustig. Kenningin styður þá 

hugmynd að engir tveir séu eins og allir búi yfir ólíkri getu. Sumir hafi til að mynda góðar 

tónlistargáfur en eru slakir í stærðfræði og öfugt. Því telst mikilvægt að tekið sé tillit til ólíkra þarfa í 

skólakerfinu.  

Helstu veikleikar kenningarinnar eru að Gardner á rétt eins og aðrir erfitt með að skilgreina hvað 

greind er, en hans skilgreining er að greind sé hæfni til að leysa þrautir eða búa til hluti sem þykja 

markverðir í tilteknu menningarsamfélagi eða þjóðfélagi. Einnig telst til veikleika hve rannsókn 

Gardners byggir á takmörkuðum rannsóknum.156  

Þrátt fyrir gagnrýnisraddir varð greind að hagnýtu hugtaki og kenning Gardners rök fyrir skapandi 

og sveigjanlegu einstaklingsmiðuðu námi. Með kenningu sinni reyndi Gardner að sýna að hinum 

fjölbreyttu greindum nemenda henti ekki einhæf kennsla. Óæskileg hegðun nemanda getur verið 

vísbending um hvernig kennslu hann þarf. Gardner taldi að fjölgreindarkenningin gæti leiðbeint 

kennaranum í vali sínu á fjölbreyttum kennsluaðferðum og nauðsynlegt væri að skoða styrk hvers og 

eins og átta sig á sérsviði hans. 
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Greindirnar samkvæmt Gardner eru:157 

1) Málgreind: Næmi fyrir hljóðum, gerð, merkingu og hlutverki orða 

2) Rök- og stærðfræðigreind: Næmi fyrir og hæfileiki til að átta sig á röklegum og tölulegum 

mynstrum; hæfileiki til að fást við langar rökleiðslur 

3) Rýmisgreind: Hæfni til að skynja hinn sýnilega rýmisheim nákvæmlega og til að ummynda fyrstu 

skynjun 

4) Líkams- og hreyfigreind: Hæfni til að hafa stjórn á eigin líkama og til að handleika hluti og beita 

verkfærum 

5) Tónlistargreind: Hæfni til að búa til og greina takt, tónhæð eða tónblæ og meta tónlist af ýmsu 

tagi 

6) Samskiptagreind: Hæfni til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi, skapgerð, áhuga og 

óskum annarra 

7) Sjálfsþekkingargreind: Aðgangur að eigin tilfinningalífi og hæfni til að greina á milli tilfinninga 

sinna; þekking á eigin veikleikum og styrkleikum 

8) Umhverfisgreind: Leikni í að greina tegundir, þekkja skyldar tegundir, kortleggja skyldleika, 

formlega eða óformlega, milli nokkurra tegunda  

Gardner segir kennara alltaf hafa haft áhyggjur af minni nemenda og þeir kvarti yfir því að eitt 

erfiðasta hlutverk kennara sé að hjálpa nemendum við að festa lærdóm sinn í minnið. Gardner segir 

minnið vera sérstakt fyrir hverja greind. Sumir eiga auðvelt með að muna andlit (rýmis- og 

samskiptagreind) en eiga erfitt með að muna nöfn og tölur (málgreind og rök- og stærðfræðigreind). 

Aðrir muna vel eftir lögum (tónlistargreind) en geta ekki munað viðeigandi dansspor (líkams- og 

hreyfigreind). Vandamál nemenda með slæmt minni gæti því tengst því að þetta slæma minni tengist 

þeim greindarsviðum sem hvað mestu áhersluna hafa fengið í skólanum; málgreind og rök- og 

stærðfræðigreind. Sem dæmi er bóklegt svið eins og stafsetning sem byggst á málgreind. Hlutverk 

kennarans væri því að hjálpa nemendum að kynnast minnisaðferðum allra greindanna eins og að 

syngja stafsetningareglur eða orð (tónlistargreind), sjá stafsetningu orða fyrir sér (rýmisgreind) eða 

móta orð í sand eða leir eða nota líkamshreyfingar til að tákna orð (líkams- og hreyfigreind). Þannig 

gætu nemendur valið þær aðferðir greinda sem henta best og nýtt sér í námi.158  

 

Spjaldtölvan og upplýsingatæknin gæti verið hentugt hjálpartæki og stutt við alhliða þjálfun í anda 

Gardners. Til þess að tileinka sér þekkingu með því að nota málgreindarminnið mætti nýta skriftar- 

og ritvinnsluforrit til þess að lesa og skrifa niður orð og texta eða upptökur af upplestri. Til þess að 

nýta rök- og stærðfræðigreindarminnið mætti nýta vasareikni, töflu- og stærðfræðiforrit ásamt 
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ritvinnsluforritum þar sem má semja og leysa þrautir. Með rýmisgreindarminninu mætti nýta 

myndavél ásamt teikni- og myndvinnsluforritum og hugarkortum. Með því að nota líkams- og 

hreyfigreindarminnið væri hægt að nýta mynd- og hljóðupptökuforrit. Setja má upp hlutverkaleiki og 

aðra leikræna tjáningu sem taka má upp. Einnig má nýta forrit þar sem hlutir og persónur eru 

hreyfðar á skjánum. Með notkun tónlistargreindarminnisins mætti nota tónlistarforrit þar sem hægt 

er að taka upp, semja tónlist og hlusta og tengja þannig talað og skrifað mál við tónlistina. Til þess að 

styðja við samskiptagreindarminnið mætti nýta samskiptasíður, upptöku- og myndvinnsluforrit og 

spil í samvinnu og til jafningakennslu. 

Bandaríski kennarinn David H. Jonassen bendir á að notkun tækni styðji við fjölbreyttar aðferðir og 

þarfir og veiti nemendum tækifæri til að tileinka sér og túlka á mismunandi vegu rétt eins og 

hugmyndir Gardners útlista.159 Eins og Gardner benti á, eru greindir misþróaðar hjá hverjum og 

einum. Því gæti tæki og spjaldtölva og tækni eins og upplýsingatækni hentað til þess að styðja 

nemendur í þeirri greind sem þeir eru sterkastir í og stuðla að þjálfun í þeim greindum sem ekki eru 

eins þroskaðar. 

5.2.  Náms- og kennsluaðferðir og hugmyndir 

Ýmsar náms- og kennsluaðferðir eru til og margskyns hugmyndir hafa litið dagsins ljós í gegnum 

tíðina. Í þessum hluta verður farið í gegnum nokkrar sem gætu átt samhljóm með upplýsinga- og 

samskiptatækni. 

5.2.1. Einstaklingsmiðað nám og sveigjanlegir kennsluhættir 

Uppruna einstaklingsmiðaðs náms má rekja til framangreindra kenninga og hugmynda sem eiga það 

sameiginlegt að taka mið af þörfum hvers nemenda. Slíkar kennsluaðferðir sem taka mið af stöðu 

hvers og eins hafa verið nefndar ýmsum nöfnum eins og sveigjanlegir kennsluhættir, opið skólastarf 

eða fjölþrepakennsla auk einstaklingsmiðaðs náms.160 

Í lögum um grunnskóla segir að starf hans eigi að miða við stöðu og þarfir nemenda og það eigi að 

stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Einnig að allir nemendur eigi rétt á 

kennslu við sitt hæfi sem miðuð sé við þarfir þeirra í hvetjandi námsumhverfi.161 Elín G. Ólafsdóttir 

segir í bók sinni Nemandinn í nærmynd sem skrifuð var um reynslu hennar af fjölþrepa 

kennsluháttum og einstaklingsmiðuðu námi, að í hnotskurn merki þetta að skólastarfið eigi að 

aðlagast nemendum en ekki nemandinn að skólastarfinu, það á að vera einstaklingsmiðað. 
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Einstaklingsmiðað nám með fjölbreytni í kennslu er svar við því hve fjölbreyttir nemendur eru, hve 

mis námfúsir þeir eru og hve ólíkum aðferðum þeir beita við nám eftir því hvort þeir eru bráðgerir og 

þurfa meira en þeir fá, seinfærir og þurfa meiri tíma eða eiga heima á milli þessara hópa.162 

Hugmyndir Elínar byggjast að miklu leyti á kenningu Gardners, eins og hún segir: „Hann [Gardner] 

aðhyllist kennslu þar sem áhersla er lögð á skilning, að nemendur sökkvi sér niður í einstök 

viðfangsefni og geti yfirfært þekkingu sína á önnur svið, jafnvel þó síðar sé. Virkja þarf 

nemendahópinn og mismunandi greindir nemenda og ekki er minnst um vert að þeir geti skilað 

úrlausnum sínum á fjölmarga vegu; í myndmáli, tali, tónum eða annars konar tjáningu.“163 Elín bendir 

á að kennslufyrirkomulag sem byggist á skýrri áætlun um vinnu hvers og eins með markvissum vinnu- 

og umgengisreglum auðveldi nemendum að verða sjálfbjarga í námi. Það ætti að auka verkáhuga og 

námsgleði. Með slíku fyrirkomulagi fær kennarinn betri tíma til að sinna einstökum nemendum og 

koma til móts við ólíkar þarfir. Námið þarf þá að vera sjálfstætt og nemendamiðað og jafnframt gott 

samstarf innan skólans með sveigjanlegum og fjölbreyttum kennsluháttum ásamt góðri aðstöðu.164 Í 

slíku námi reynir meira á samstarf nemenda, tillitssemi (samskiptagreind), ábyrgðartilfinningu, 

gagnrýna skoðanamyndun og sjálfsrýni (sjálfsþekkingargreind). Þannig þroskast samskiptafærni og 

félagsþroski nemenda smátt og smátt. Engin ein aðferð er hin rétta eina og sanna, allt er reynandi 

sem nær settum tilgangi og auðveldar nemendum námið.165  

Carol Ann Tomlinson prófessor í menntunarfræðum við Virgínuháskóla setur fram í bók sinni árið 

1995, How to differentiate instruction in mixed-ability, hugmyndir um fjölbreytta kennsluhætti og 

setur fram hugtakið einstaklingsmiðun. Til þess að auka árangur nemandans þarf kennslan að vera 

sveigjanleg en með skýrum námsmarkmiðum. Kennari þarf að greina og meta námshæfni, námsstíl 

og viðhorf nemenda og náms- og kennsluaðferðir hans þurfa að vera fjölbreyttar. Nemendur eiga að 

kljást við verkefni sem þeir ráða við og vekja áhuga, ekki endilega mismunandi verkefni, heldur 

verkefni með nægum sveigjanleika til þess að mæta ólíkum þörfum þeirra. Í einstaklingsmiðuðu námi 

taka nemendur þátt í skipulagningu námsins sem gerir þá að sjálfstæðari námsmönnum. Tomlinson 

nefnir að minnsta kosti þrennt í fari nemenda sem hvetur kennara til þess að hafa fjölbreytni í 

kennsluháttum. Eitt er að nota einstaklingsmiðun sem grunn að námi með ólíkum þyngdarstigum. 

Annað að tengja markmið við áhugasvið nemenda og þriðja að taka mið af námsaðferðum hans og 

hæfileikum.166 Tomlinson horfir til margra kenninga og rannsókna sér til stuðnings. Sem dæmi sækir 

hún til hugsmíðahyggju og eins og Elín til fjölgreindarkenningar Gardners sem hún telur hentugar til 
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þess að koma á móts við ólíka hæfileika nemenda. Einnig sækir Tomlinson til kenninga 

Csikszentmihalyi um flæði þegar einstaklingur verður það gagntekinn af viðfangsefni að allt annað 

gleymist og nær þannig hámarksárangri. Auk þess hampar hún rannsóknum sem undirstrika hve 

mikilvægt er að nemendur fái hæfilega ögrandi viðfangsefni sem höfðar til þeirra og að kennarar 

komi til móts við áhuga nemenda, námstíl þeirra og greind.167 

5.2.1.1. Einstaklingsmiðað nám og UST 

Sjá má í bók Elínar G. Ólafsdóttur að hún horfir til tækninnar ekki síður en aðrir árið 2004 og segir 

grunnskólann eiga í samkeppni við öflugt umhverfi með áhrifamiklum fjölmiðlum og tækni af ýmsu 

tagi eins og sjónvarpi, tölvum, samskiptatækjum með upplýsingum og skemmti- og fræðsluefni svo 

eitthvað sé nefnt. Grunnskólanemendur hafa flestir aðgang að þessari tækni og þurfi því skólinn að 

gera sitt besta í því að vera í takt við tímann, þó erfitt sé að gera nútíma-græjubörnum til hæfis þar 

sem þeim leiðist ef ekki eitthvað sé að gerast. Að sjálfsögðu þurfi nemendur að skilja að ekki geti 

alltaf verið glaumur og gleði, en verkefni sem höfða til nemenda draga úr hættu á námsleiða þegar 

þeir eru uppteknir við að kljást við merkingarbær viðfangsefni sem vekja áhuga þeirra. Elín segir að í 

yngri deildum sé námsleiði minni en í þeim eldri sem væntanlega má skýra með því að í yngri deildum 

sé meiri fjölbreytni og tilbreyting í starfsháttum þar sem nemendur eru oftast hreyfanlegri og virkari 

en þeir eldri. Fjölþrepakennsluhættir með verkefnum sem henta ættu að hjálpa til að vekja áhuga 

nemenda.
168

 Ingvar Sigurðsson nefnir þetta einnig í bók sinni um kennsluaðferðir, að tilbreyting í 

kennslu auki líkurnar á því að áhugi nemenda viðhaldist.169 Endurtekningar og skortur á fjölbreytni 

getur því átt þátt í að skapa námsleiða. Elín nefnir hve mikil áhrif tæknin hafi haft á skólastarf og 

hlutverk netsins sem upplýsingaveitu. Þó tæknin komi ekki í stað kennara, geti ólíkir nemendur setið 

hlið við hlið með tölvur og unnið verkefni við hæfi.170  

Gerður G. Óskarsdóttir sér framtíðarskólann einnig fyrir sér einstaklingsmiðaðan og tæknivæddan 

og skrifaði grein árið 2002 um skólastarf á nýrri öld sem gefin var út af Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 

árið eftir. Þar dró Gerður upp framtíðarsýn af skólastarfi 21. aldarinnar þar sem hún fjallaði meðal 

annars um kennsluhætti framtíðarinnar, starf kennara og stjórnenda og viðmið um inntak náms. 

Megineinkenni skólans verður sveigjanleiki á öllum sviðum eins og á notkun upplýsinga og efnis. 

Námið mun verða einstaklingsmiðaðra og tæknin mun leika stórt hlutverk. Nemendur vinna saman 
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að fjölbreyttum þemabundnum verkefnum með aðstoð tölvutækni og hópar einkennast af 

mismunandi getustigi og áhugasviði þar sem allir hjálpast að og bæta hver annan upp.171  

Þegar Gerður og Elín skrifa bækur sínar er tölvuvæðing skólanna ekki mjög mjög langt komin og 

samkvæmt áður nefndri könnun OECD árið 2002, voru 10 nemendur um hverja tölvu.
172

 Í flestum 

skólum er tölvustofa eða tölvuver sem panta þarf tíma í, það er að segja ef tölvurnar eru tengdar eða 

virka eins og þær eiga að gera. Í sumum skólum er tölva komin í skólastofuna, en sjaldnast fleiri en 

ein í hverri bekkjarstofu. Nýrri tækni eins og snjalltækni er þarna rétt aðeins hugmynd og má leiða 

líkur að því að snjalltæki eins og nettengd spjaldtölva til einkanota ætti að nýtast til 

einstaklingskennslu og styðja hugmyndafræði og kenningar sem henni tengjast eins og 

fjölþrepakenningin sem áður var fjallað um. Með hjálp tækninnar er vel hægt að hrinda hugmyndum í 

anda Gardners, Elínar og Gerðar í framkvæmd. Með tækni eins og tölvum og spjaldtölvum sem eru 

nettengdar, geta nemendur lesið fréttir, blaðagreinar, skoðað myndir, myndbönd og fleira og hafa 

möguleika á að skila verkefnum í skrifuðu máli, myndmáli og/eða talmáli með klippiforritum, 

upptöku- og myndbandsforritum, tónlistarforritum eða teikniforritum svo eitthvað sé nefnt sem skila 

má í tölvupósti, á samskipta- eða bloggsíðum eða útprentuðu. Nemendur nýta þannig fleiri en eitt 

greindarsvið um leið og þeir byggja við á fyrri þekkingu. 173 Reynsla nemenda verður að öllum 

líkindum önnur en ef eingöngu er lesið í kennslubókum sem eru eins misjafnar og þær eru margar. 

Þeir hafa möguleika á því að verða virkir í að leita lausna og fá áhuga á samvinnu skólafélaga og 

kennara og læra af reynslunni eins og hugsmíðahyggjan leggur meðal annars áherslu á. 

David H. Jonassen og fleiri líta einnig á notkun tækninnar út frá hugmyndum hugsmíðahyggju. 

Tæknin er hluti af námsumhverfinu, verkfæri sem styður við nemandann. Nemendur læra að beita 

tækninni sem aðferð í námi, því tæknin er meiri en vélbúnaðurinn. Nám sem styðst við 

upplýsingatækni ætti að vera eins og huglæg verkfærakista sem byggir upp öfluga og þýðingarmikla 

reynslu og þekkingu og eflir túlkun nemandans á eigin reynslu og umhverfi. Nemendur og 

upplýsingatæknin ættu að vera vitsmunalegir samstarfsfélagar í námsferlinu og læra á tæknina á 

meðan þeir leysa verkefni. Hópvinna er góður kostur ef nemendur miðla á milli sín þekkingu á 

viðfangsefninu um leið og því sem þeir hafa tileinkað sér í tæknimálum. Sjálfsmat og gagnrýni á 

viðfangsefnin jafnt og tækniútfærslur verða hluti af verkefninu. Með því læra nemendur samvinnu og 

önnur vinnubrögð sem henni tilheyra. Jonassen segir að notkun tækninnar styðji við fjölbreyttar 
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aðferðir og þarfir og veiti nemendum tækifæri til að tileinka sér og túlka á mismunandi vegu rétt eins 

og hugmyndir Gardners og fjölgreindarkenningin.174 

Ragnar Þór Pétursson, unglingakennari Norðlingaskóla, segist hafa uppgötvað í kennslu sinni í 

opnu kerfi að frelsi nemenda til þess að stjórna ferðinni þýði í raun að spurt sé um sömu hlutina 

mörgum sinnum. Hann segir að upplýsingatækni sé hingað til það eina sem hann hefur fundið sem í 

raun stuðlar að einstaklingsmiðuðu námi. Upplýsingarnar eru alltaf til reiðu og mögulegt að kalla þær 

fram þegar á þarf að halda. Nemendur hafa möguleika á því að finna upplýsingar á skilvirkari hátt á 

netinu með því að hafa greiðari aðgang að tölvum en kennara og þurfa oft að bíða á meðan hann 

sinnir öðrum. Þó það sé fljótlegri aðferð að láta segja sér svörin, hefur nám sem í felst að leita sjálfur 

svara meiri tilgang. Á netinu er hafsjór upplýsinga sem hægt er að leita í og margar aðferðir að velja 

úr. Ragnar bendir einnig á að kennarar geti sett inn á netið útskýringar á ákveðnum atriðum sem 

hefur verið nefnd vendikennsla sem fjallað er nánar um hér á eftir. Þá geta nemendur horft oftar en 

einu sinni á myndbandið heima eða í skólanum og spurt síðan sessunaut ef áhorfið nægir ekki. Smám 

saman lærir nemandinn að bjarga sér sjálfur og kennarinn fær tíma til þess að nota tímann í eitthvað 

annað en útskýringar175 sem er kjarni einstaklingsmiðað náms. 

5.2.1.2. Einstaklingsmiðað nám og námsmat 

Í þessu verki er námsmat ekki skoðað sérstaklega, en upplýsingatæknin getur þar nýst vel og stutt við 

einstaklingsmiðað nám. Ragnar Þór segist nýta sér upplýsingatæknina við námsmat. Staða 

nemandans er í sífelldri skoðun með áformsgerð: Hver nemandi hittir umsjónakennara sinn einu sinni 

í viku og áformar fyrir komandi viku. Þar skráir hann hjá sér þau verkefni sem hann ætlar sér að vinna 

og þau verkefni sem hafa verið sett fyrir. Í næstu áformsgerð koma efndir í ljós. Nemendur fá tíma í 

stundaskrá til að vinna frjálst að sínum verkefnum og er sú vinna á þeirra ábyrgð. Ef áform sem er 

skilað eru metnaðarfull og raunhæf, hafa þeir ekki aðeins vald til heldur einnig frelsi að nota tímann 

eins og þeir kjósa innan skynsamlegra marka. Áformin geta verið mjög ólík á milli nemenda eftir 

stöðu þeirra og áhuga í einstökum greinum.176 Þegar kemur að hefðbundnum könnunum notar 

Ragnar oft rafrænar kannanir á vefssíðum eins og ThatQuiz.org þar sem hann blandar saman 

krossaprófum, opnum spurningum og pörunarverkefnum. Vefsíðan býður upp á frammistöðulýsingu 

allt frá því hvaða svör voru röng yfir í það hve margar sekúndur fóru í að leysa hvert verkefni bæði í 

töflum og í gröfum. Til þess að vinna enn betur með niðurstöður, notar Ragnar töflureikninn Excel 

sem hann líkir við að fara yfir verkefnin með rauðum penna og reikna á reiknivél, en er mun 
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hraðvirkara. Í forritinu má vinna alla tölfræði og meðaleinkunn námsþátta sem Ragnar segir hafa 

gjörbreytt kennslulagi hans. Með hliðsjón af niðurstöðum er skýrara til dæmis hvar þarf að þyngja og 

hvar þarf ef til vill að breyta kennsluháttum svo efnið komist betur til skila.177 Ragnar notar símat, 

svokallað Brekkupróf, stöðumat sem sýnir nemanda framfarir hans og árangur. Einnig er vinnusemi 

skoðuð miðað við hópinn. Nemandi fær ekki einkunn, heldur mynd af stöðu sinni í einstökum 

efnisþáttum sem viðmiðun til að áforma, þ.e. að skipuleggja sig í faginu næstu sex vikur, eða fram að 

næsta Brekkuprófi. Undirbúningstíminn fer í námsefnisgerð fyrir meðalnemandann, svo kennslutími 

kennarans fer meira í að sinna þeim sem skera sig úr. Þeir sem sýndu góða færni í sínum flokki í 

tveimur prófum í röð fóru í munnlegt próf hjá Ragnari. Ef árangur var raunverulegur, fékk nemandinn 

að velja sér verkefni og viðfangsefni úr efri flokki.
178

  

5.2.2. Útlistunar kennsla og UST 

Útlistunar kennsla, eða það sem nefnt hefur verið hefðbundin kennsla, hefur verið skilgreind sem 

kennsla þar sem kennarar miðla þekkingu, útskýra, kynna nýtt efni eða ræða ólíkar leiðir, sjónarhorn 

eða lausnir. Algengustu aðferðirnar eru fyrirlestur eða innlögn, sýnikennsla eða notkun myndefnis þar 

sem verið er að miðla þekkingu.
179

 Nemendur sitja og hlusta á upplestur kennara eða annarra 

nemenda, verkefnum og heimaverkefnum er úthlutað og þekking er lögð á minnið. Í lok misseris eða 

ákveðins tímabils er þekkingin prófuð munnlega eða skriflega. Þetta þýðir yfirleitt að nemendum er 

kennt sama efni á sama tíma þannig að þeir sem ekki ná að fylgja áætlun og leggja efnið á minnið ná 

ekki lágmarkseinkunn og falla.180 Spjaldtölvuvæddur kennari gæti hér nýtt spjaldtölvuna með því að 

varpa texta, myndum, myndböndum, glærum eða öðru sem hann vildi sýna nemendum upp á tjald í 

gegnum tölvu eða AppleTV sem áður hefur verið minnst á. Einnig ef hann nýtti sér það að taka upp 

sýnikennslu og setja á vefsíðu, er það vel hægt í gegn um spjaldtölvu jafnt sem tölvu. Þannig getur 

tími sparast fyrir bæði kennara og nemendur eins og fjallað var um hér á undan. Þeir nemendur sem 

ná efninu strax þurfa ekki að bíða eftir þeim nemendum sem ekki skilja sem geta horft oftar en einu 

sinni á myndbandið. Kennari getur þá nýtt tímann, sem annars færi í sýnikennslu í skólastofunni, í 

verkefnavinnu eða annað. Rafrænar kannanir geta nemendur tekið beint spjaldtölvunum og fengið 

niðurstöður um leið. 

Útlistunarkennsla hefur verið umdeild og helstu mótrök eru að nemendur eru oft óvirkir, 

óraunsæjar kröfur eru gerðar um athygli þeirra og erfitt að sjá hvort þeir læri og skilji það sem miðlað 
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er og farið er yfir sama efni á sama hraða fyrir alla nemendur.181 Fræðimaðurinn Dewey byggði 

námshugmyndir sínar upp sem svar við hefðbundinni kennslu sem hann skilgreindi sem miðlun 

þekkingar þar sem nemendur eru óvirkir í námi sínu. Námið fælist í staðreyndaþekkingu þar sem ekki 

væri tekið tillit til afstöðu nemenda eða spurt hvort þeir hefðu vilja, reynslu eða þroska til þess að 

læra það sem fyrir þá væri sett.182  

Ingvar Sigurgeirsson segir fyrirlestra oft ofnotaða, en flestir kennslufræðingar virðast vera 

sammála um að vel fluttur og uppbyggður smáfyrirlestur sé góð kennsluaðferð á efri stigum skóla 

þegar miðla þarf upplýsingum, kynna efni eða vekja upp áhuga og spurningar. Ekkert virðist mæla á 

móti því að vel fluttir, stuttir og markvissir fyrirlestrar eigi erindi við yngri nemendur þó ekki mæli 

Ingvar með því að það verði aðalkennsluaðferðin.183 

Með nýjum grunnskólalögum 1974 og nýrri aðalnámskrá 1976 varð gerjun í skólamálum og í 

skólum var reynt að breyta hefðbundnum aðferðum með tilraunum um opið skólastarf með 

sveigjanlegum kennsluháttum. Áratug síðar kom fram sterk gagnrýni og afturhvarf varð að einhverju 

leyti til fyrri kennsluhátta. Rannsókn á Ingvars Sigurgeirssonar á miðstigi grunnskóla árin 1987 til 1988 

leiddi í ljós hefðbundnar og einhæfar kennsluaðferðir í skólum og að námsbækur stýrðu kennslunni 

og þeim fylgt til hlítar.184 Kristín Jónsdóttir sýndi fram á í meistaraprófsverkefni sínu árið 2003, að 

rótgrónar hópkennsluaðferðir á unglingastigi væru algengastar en kennarar voru viljugir til breytinga. 

Flestir sögðust leggja fyrir einu sinni til tvisvar í mánuði einstaklingsmiðuð verkefni.185 Hafsteinn 

Karlson fer yfir kennsluhætti í íslensku skólaumhverfi í meistararitgerð sinni frá árinu 2007 þar sem 

hann kannaði hvað einkenndi kennsluhætti í íslenskum og finnskum grunnskólum. Hafsteinn kemst 

að þeirri niðurstöðu að flestir kennaranna byggi áætlanir sínar á kennslubókunum þó þær séu lagðar 

til hliðar þegar þverfagleg verkefni eru unnin. Vinnubókakennsla og smáfyrirlestrar voru algengastir 

hjá íslensku kennurunum líkt og fyrri kannanir hafa sýnt. Í þeim kennslustundum sem kölluðust 

áætlunartímar unnu nemendur í kennslubókunum eftir eigin áætlunum. Það á við hugmyndir um 

einstaklingsmiðað nám þar sem hver nemandi vinnur á sínum hraða og kennarinn gengur á milli 

nemenda. En útfærslan er tvíbent þar sem kennsluaðferðin er einhæf og hvatinn er að ljúka við 

bókina og fá nýja. Hvorki kennari né nemandi fá að njóta sín.186 
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Að sjálfsögðu er það misjafnt hvaða kennsluaðferðir kennarar velja sér og ástæður þar að baki af 

ýmsum toga. Reikna má með því að tölvunotkun hafi frekar aukist síðustu ár bæði til undirbúnings 

kennslu sem og í kennslunni sjálfri. Flestir kennarar virðast nota tölvur að minnsta kosti sem 

ritvinnslutæki og þar sem tölvur virðast vera komnar í flestar almennar kennslustofur, má ætla að 

þær séu notaðar þegar varpa þarf einhverju upp á vegg. En sjálfsagt væru það mistök ef kennari sem 

veldi oftast að kenna með hefðbundinni aðferð tæki þá ákvörðun að spjaldtölvuvæða kennsluna án 

þess að taka einnig upp aðra kennsluhætti. Ef spjaldtölva er notuð sem lesbretti eða eins og tölva 

hefur verið notuð áður, breytast kennsluhættir einungis á yfirborðinu. Jeff Dunn, greinahöfundur og 

stofnandi vefsíðunnar edudemic.com sem fjallar um skólamál og tækni, bendir á að mistök séu gerð 

ef horft sé á spjaldtölvur sem tölvur og að þær eigi að koma í stað þeirra en ekki sem viðbót. Hann 

bendir á, eins og áður hefur komið fram, að spjaldtölva gefur nemendum möguleika á með einu tæki 

að taka myndir, taka upp hreyfimyndir og hljóð nánast hvar sem er. Þeir geta unnið á skapandi og 

fjölbreyttari hátt en áður með eitt tæki og gagnast það betur þegar nemendur eru virkir en ekki þegar 

það er eingöngu notað til upplýsingaöflunar ásamt því að vera les-, ritvinnslu- eða glósutæki187 eins 

og ætla mætti að yrði ofan á ef hefðbundin kennsluaðferð með vinnubókarvinnu og æfingum væri 

oftast notuð. Því væri það vænlegast að blanda saman kennsluaðferðum og þreifa sig áfram með það 

hvar tölvutæknin hentar bæði fyrir kennara og nemendur svo sett markmið náist eins og skólar með 

þróunarverkefni virðast hafa verið að gera. 

5.2.3. Vendikennsla, spegluð kennsla eða flippuð kennsla og UST 

Vendikennsla, einnig kölluð spegluð kennsla eða flippuð kennsla, hefur verið mikið í umræðunni 

síðasta misseri. Með henni er uppsetningu hefðbundinnar kennslustundar breytt, eða nánast snúið 

við með þjónustu tækninnar. Kennarinn setur innlagnir eða fyrirlestra á vefsíður á netinu sem 

nemendur horfa á þar sem og þegar þeim hentar áður en þeir koma í kennslustund. Nemandinn 

getur þannig horft á sínum hraða, stöðvað þegar hann vill, farið til baka og horft á aftur. Nemendur 

sem eru veikir eða fjarverandi vegna annarra ástæðna geta horft á myndböndin og missa því ekki eins 

mikið úr. Foreldrar eiga hér möguleika á að fylgjast með og læra sjálfir af kennaranum sem gerir þá 

færari í að aðstoða börn sín ef þess þarf því bakgrunnur þeirra er mjög misjafn. Samskipti nemenda 

og kennara eru önnur í bekknum, því nú er ekki hefðbundið heimanám og eru verkefni og önnur 

vinna unnin í skólanum með leiðsögn og aðstoð kennarans og samnemenda. Þessi kennslutilhögun er 

því ekki það sama og fjarnám. Hlutverk kennarans færist frá því að vera fyrirlesari yfir í leiðbeinanda 

sem ætti að hafa meiri tíma til þess að svara spurningum, vinna með nemendum að í að leysa 
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verkefni og æfa aðferðir. Kennarar eiga auðveldara með að sjá hvað nemendur skilja og skilja ekki, 

bæði í samskiptum og með tækninni. Ef eitthvað áhugavert kemur upp, má grípa tækifærið og stöðva 

vinnu nemenda til þess að ræða það eða skoða nánar. Kennarar segjast sjá litla hópa myndast og 

nemendur hjálpast meira að. Þeir sem eiga erfiðara með að skilja geta horft á myndböndin aftur eða 

fengið aðstoð á meðan þeir sem hraðar fara yfir þurfa ekki að bíða eftir þeim.188 Ekki er nauðsynlegt 

fyrir nemendur að eiga spjaldtölvu til þess að horfa á upptökurnar, allt eins er hægt að horfa á í tölvu 

eða í snjallsímum sem stór hluti unglinga virðist eiga og tölur frá Hagstofu Íslands árið 2012 sýna að 

94,6% heimila hafa aðgang að nettengingu.189 Þar sem hlutfallið er ekki 100% er möguleiki á því að 

einhverjir nemendur hafi ekki aðgang að neti heima hjá sér og spjaldtölvur eru ekki allar með 3G 

nettengingarmöguleika. Auka kostnaður gæti bæst við ef sá möguleiki er oft notaður. En snjalltækin 

gefa óneitanlega visst frelsi hvað staðsetningu og tíma varðar. Nemandi getur horft á myndband í 

strætisvagni á leið á íþróttaæfingu ef það hentar honum best. 

Bandaríski kennarinn Andrew Douch bendir á að forðast verði þá hættu á að kennslu verði ekki 

breytt öðruvísi en að heimavinnan sé unnin í skólanum undir handleiðslu kennarans sem stefnir eftir 

sem áður að markmiðum námskrár sem próf stýra. Skólinn verði því jafnvel leiðinlegri en áður fyrir 

suma nemendur. Að mati Douch verður með þessari aðferð loksins tími fyrir það sem nemendur eigi 

að gera í kennslustofunni, tími fyrir rannsóknarvinnu, hópavinnu, gerð myndbanda og skapandi 

vinnu. Einnig er tími til þess að leiðbeina nemendum til gagnrýninnar hugsunar, sjálfstæðrar vinnu 

svo eitthvað sé nefnt. Kennarinn er aldrei óþarfur eða hlutlaus og miðlar þekkingu, svo Douch íhugar 

að heitið vendikennsla sé ekki nógu lýsandi. Kennsla þessarar aðferðar einkennist af blandaðri 

kennslu þar sem nemendur og kennarar vinna saman að lausnum, í stað þess að nemendur sitji 

aðeins, hlusti og horfi á kennarann meiri hluta tímans.190 

Nútímatæknin á þátt í því að gera vendikennslu auðvelda og aðgengilega. Eins og Douch bendir á, 

verður að gæta þess að breytingin verði ekki aðeins sú að nemendur horfi á innlögn utan 

kennslustofunnar og tíminn í kennslustofunni fari síðan aðeins í vinnu í námsbókum og öðrum 

verkefnum og æfingum. Heillavænlegast væri að blanda saman kennsluaðferðum með því að 

nemendur horfðu á fyrirlestur eða útskýringar sem myndband eða sem texta af vefsíðu áður en þeir 

koma í kennslustund. Þar gætu þeir farið beint í vinnu sem teldist til leitar-, innlifunar-, umræðu- og 

spurnaraðferða svo eitthvað sé nefnt sem ætti að gera námið fjölbreyttara og áhugaverðara ef vel 

tekst til. Þó aðferðin sé tæknivædd er hún ekki ný af nálinni, því tilgangur hennar er sá sami og sjá má 

í hugmyndum kennismiða eins í lausnamiðuðu og einstaklingsmiðuðu námi. Fyrr nefndir fræðimenn 
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eins og Piaget, Dewey, Vygotsky og fleiri hefðu án efa getað nýtt sér þessa tækni með hugmyndum 

sínum. 

5.2.4. Þulunáms- og þjálfunaræfingar 

Þulunám og þjálfunaræfingar eru yfirleitt notaðar til þess að festa þekkingu í minni, þjálfa leikni og 

efla færni á afmörkuðu sviði.
191

 Til þulunáms- og þjálfunaræfinga telst kennslubókarkennsla þar sem 

viðfangsefni nemenda snúa aðallega að verkefnum í námsefninu eins og skrifleg verkefni eða 

eyðufyllingar verkefni.192 Þessar kennsluaðferðir geta oft orðið einhæfar en vel má gera þær 

fjölbreyttar til dæmis með tækni á borð við spjaldtölvur í bland við aðrar aðferðir. Vinnubækur þurfa 

ekki að byggjast á eyðufyllingum. Möguleiki er á því að nýta öpp til þess að búa til krossapróf sem 

gefa niðurstöður um leið, búa til vinnuspjöld, auglýsingar eða vefsíður sem margar hverjar eru með 

tilbúnu útliti og uppsetningum sem velja má úr og auðvelt er að vinna með. Einnig geta nemendur 

auðveldlega samið sjálfir verkefni úr námsefninu sem aðrir leysa, því fáar aðrar aðferðir eru taldar 

betri til að læra námsefni en það að kenna öðrum. Að taka nemendur upp að töflu til þess að kanna 

staðreyndarþekkingu telst til þessarar aðferðar og er oft sett upp sem keppni á milli þeirra. Þar sem 

spjaldtölva er tengd við skjávarpa þurfa þeir sem skrifa eða teikna á töfluna ekki endilega að standa 

upp við hana og skyggja á, þeir geta verið hvar sem er í stofunni og skrifað beint á spjaldtölvuna svo 

allir sjá. 

Námsleikir eins og spurningaleikir, kennsluforrit og tölvuleikir til upprifjunar og þjálfunar teljast til 

þessarar aðferðar. Ekki er nauðsynlegt að binda sig eingöngu við tölvutengda leiki, en til eru öpp eins 

og ratleikir þar sem á fyrirfram ákveðnum stöðum þarf að leysa verkefni eða svara spurningum til 

þess að geta haldið áfram. Nemendur gætu einnig sjálfir útbúið slíkan leik undir handleiðslu kennara. 

5.2.5. Leitaraðferðir og UST 

Leitaraðferðir í kennslu eru raktar til hugmynda John Dewey um ígrundaða hugsun eins og fjallað var 

um hér á undan. Markmið þessarar aðferðar er að nemendur verði virkir, þeir þjálfist í rökhugsun og 

fræðilegum vinnubrögðum. Spjaldtölvan gæti nýst hér til heimildaöflunar af netinu. Til eru þó nokkur 

hugarkorts-öpp sem fylla má út í upphafi, taka má upp viðtöl og myndir, útbúa kannanir sem senda 

má með tölvupósti og nýta sér ritvinnsluforrit, minnismiða, minnislista og ýmis öpp sem til eru. Einnig 

eru miklir möguleikar í miðlun úrvinnslu verkefna með spjaldtölvu.  
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5.2.6. Tölvuleikir 

Heyra má og lesa í umræðu um samskipta- og leikjasíður að hætta sé talin á að nemendur freistist til 

þess að eyða þar of miklum tíma. Sem dæmi er að nemendur 9. bekkjar Vogaskóla fengu Kindle 

bókhlöður í tilraunaskyni vorönn 2012 í samvinnu við Námsgagnastofnun og Skólavefinn. 

Veffréttamiðillinn Vísir segir í frétt sinni að bókhlaðan hafi orðið fyrir valinu þar sem hún henti 

eingöngu til lestrar og nemendur geti ekki laumast á leikjasíður eða á Fésbókina.193 Efalaust er mikið 

til í því að nemendur laumist til þess að kíkja á eitthvað spennandi á netinu og einhverjir skólar hafa 

brugðist við með því að setja upp eftirlitsbúnað og/eða loka aðgangi nema að því sem nemandinn á 

að vera að gera. En svo virðist sem stór hluti unglinga séu með snjallsíma í vasanum sem auðveldlega 

tengist við netið. Að auki þarf ekki endilega netsamband þegar nemandi vill laumast í tölvuleik þar 

sem flestir eru búnir að ná sér í leiki í símana sem ekki þurfa að vera nettengdir. Ekki þarf alltaf tækni 

til. Höfundur man sjálfur vel eftir því að hafa laumast til þess að gera eitthvað annað í tímum í 

grunnskóla þar sem netsamband, símar eða tölvur komu ekki við sögu. Farið var í leiki á blaði eins og 

myllu og hengingarleik, samin keðjusaga, skrifast á í sérstaka stílabók eða með smáskilaboðum á 

pappírsmiðum. Ragnar, áðurnefndur kennari í Norðlingaskóla, segir það vera mun auðveldara að 

fylgjast með því hvort nemandi er að skila tilætlaðri vinnu en að fylgjast með því hvort hann heyri það 

sem sagt er við hann. Ef nemandi skilar vinnu sem er í samræmi við getu hans, er lítið við það að 

athuga ef hann spilar af og til tölvuleiki.194 

Ýmsir hafa horft til leikja í kennslu. Þýski heimspekingurinn Karl Groos sagði að líkt og 

spendýraungviði í náttúrunni lærðu í gegnum leik, gerðu mannanna börn það einnig. Vegna þess að 

barnið er í leik, veit það að ef því mistekst, verða ekki alvarlegar, raunverulegar afleiðingar svo það 

hikar síður við að reyna og taka þá áhættu sem þarf til þess að læra af þeirri reynslu sem fæst af 

leiknum.195 Kennarinn Douglas Kiang segir að við séum fædd til þess að leika okkur og nemendur 

ættu að upplifa námið ekki sem vinnu heldur sem leik. Hann tekur dæmi um leikinn Angry Birds sem 

nær allir unglingar hafa spilað sem kennir þeim að það er allt í lagi að mistakast og reyna aftur. Einnig 

kenna leikir eins og Civilization, þar sem spilarar læra um uppbyggingu og stjórnun samfélags, að ótal 

leiðir geta verið að lausn. Douglas skiptir tölvuleikjaspilurum í 4 flokka: 

1. Könnuðir - Kanna og leita lausna. Safna upplýsingum og deila með öðrum 

2. Árangursmiðaðir – Safna stigum og áföngum til þess að ljúka leiknum 

3. Félagsmiðaðir – Tengjast öðrum spilurum í gegnum leikinn 

4. Skemmdarvargar –Skemma fyrir öðrum í því skyni að hagnast á því (lægsta prósentan) 
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Leikir geta kennt spilurum að mistakast. Það er hluti leiksins að mistakast en hafa samt gaman af. 

Leikir geta kennt að til eru fleiri en ein leið að takmarkinu, þeir geta eflt samvinnu og þjálfað 

rökhugsun.196 

Bandaríski prófessorinn Shaffer og fleiri segja í hugleiðingum sínum um hvort tölvur og tölvuleikir 

séu meira en aðeins leikföng, að þeir sem spila tölvuleiki fái tækifæri til þess að hugsa, tala og leika 

hlutverk sem þeir annars fengju ekki tækifæri til. Við leik og vinnu í tölvum, tengist hugsunin oftast 

því að það sé skemmtilegt og þekkingin verði hluti af skemmtuninni. Þeir benda á að sérhannaðir 

námsleikir séu yfirleitt ekki sambærilegir við leiki sem gerðir er fyrir almennan markað og þó þeir 

væru það, væri óvíst að kennarar hefðu jafna þekkingu á þeim og unglingarnir sem flestir spila 

tölvuleiki og þekkja þá vel.197 Kínverski kennarinn Jong og samstarfsmenn sem meðal annars hafa 

skoðað nám í gegnum tölvuleiki, segja að skemmtun sé mikilvæg. Ef nemendur skemmta sér, eru þeir 

yfirleitt viljugri að læra.198 

Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi leiks sem námsaðferðar í skólastarfi. Þar er leikur 

sagður eðlileg leið til náms- og þroska og jafn árangursrík leið hjá 15 ára gömlum nemanda og 

nemanda í fyrsta bekk, sem getur átt við allar námsgreinar og námssvið. Þó þarna séu ekki tilteknar 

sérstakar tegundir leikja, má vel heimfæra þetta á tölvutengda leiki og notkun tækni eins og 

spjaldtölva.199  

5.2.7. Samskiptamiðlar 

Með Internetinu varð fljótt ljós möguleikinn á tölvusamskiptum í kennslu. Síðustu ár hafa félagslegir 

miðlar verið vinsælastir eins og Facebook, Twitter og MySpace. Árið 2011 notuðu 81% Íslendinga í 

skyldunámi samskiptasíður eins og Fésbókina (Facebook) eða Twitter samkvæmt Hagstofunni (vantar 

tölur fyrir árið 2012) og árið 2012 var hlutfallið 96,4% þeirra sem notuðu tölvupóst.200  

Erlendar rannsóknir sýna aukningu í notkun samskiptamiðla og notkun netsins yfirleitt. Skýrsla 

Nielsen Companys í Bandaríkjunum frá 2010 sýnir 43% aukningu frá árinu áður og að Bandaríkjamenn 

eyði að meðaltali tvisvar sinnum meiri tíma á samskiptasíðum en í tölvuleikjum og þrisvar sinnum 

lengri tíma heldur en að senda tölvuskeyti sem þeir segja að séu að verða „gömul“ tækni. Fésbókin 

náði 750 milljón virkra notenda markinu sumarið 2011 og tíu vinsælustu samskiptasíðurnar hafa 

samtals 2,93 milljarða skráða notendur miðað við tölur árið 2011.201 Netfyrirtækið eBizMBA birtir á 
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síðu sinni tölfræðilegar upplýsingar um vefsíður og fyrirtæki. Samkvæmt lista þeirra yfir 15 vinsælustu 

vefsíður heimsins í febrúar 2013, má sjá að leitarsíðan Google trónir á toppnum þar sem áætlað er að 

um 900 milljón manna noti síðuna í hverjum mánuði. Í öðru sæti er samskiptasíðan Fésbókin með um 

700 milljón notendum mánaðarlega.202 Vefsíðan Priceasite birtir tölur yfir virði netfyrirtækja ásamt 

tölfræðilegum upplýsingum tengdum þeim. Samkvæmt þeirri síðu voru 481.787.170 heimsóknir á 

Fésbókarsíðuna 10. febrúar 2013 og 3.854.297.360 síður þar skoðaðar.203 Netsíðan Socialbakers204 

birtir meðal annars fjölda notenda eftir löndum og samkvæmt henni eru 223.880 skráðir notendur 

Fésbókarinnar á Íslandi, eða 72.47% þjóðarinnar. Notendur á aldrinum 13-15 ára eru skráðir 11.780 

og samkvæmt Hagstofunni eru Íslendingar í byrjun þessa árs (2013) á þessu aldursbili 12.876, svo 

samkvæmt því eru það 91,5% nemenda á unglingastigi sem nota, eða eru að minnsta kosti skráðir á 

Fésbókina.205 Tölur sem þessar sýna okkur hve samskiptatæknin er stór hluti af lífi nútímamannsins. 

5.2.7.1. Fésbókin (Facebook) 

Þar sem flestir íslensku unglinganna virðast nota samskiptasíður eins og Fésbókina, ættu kennarar vel 

að geta nýtt sér slíka miðla í kennslu sinni. Kostirnir eru margir þar sem hægt er t.d. að stofna hópa 

fyrir hvert fag til að auðvelda utanum hald þar sem aðeins nemendur, kennarar og jafnvel foreldrar 

eru skráðir og séð hvað þar fer fram. Í þessa hópa má setja inn skilaboð, kennsluefni, innlagnir og 

kynningar, próf, spurningar frá nemendum og umræður svo eitthvað sé nefnt. Vísa má með tenglum 

til þess efnis sem ekki kemst inn á síðuna. Nemendur og kennarar eiga orðið auðvelt með að skrá sig 

inn á Fésbókina í gegnum snjalltæki. Hægt er að skrá sig inn hvar og hvenær sem er með nettengingu, 

hvort sem hún er þráðlaus heimatenging eða í gegnum aðra eins og 3G tengingu og því ætti að vera 

auðvelt að fylgjast með. Nú þegar eru kennarar farnir að nota tengslanet til samskipta í kennslu eins 

og kemur fram í rannsókn Önnu Guðrúnar Sigurvinsdóttur og Sólveigar Jakobsdóttur frá árinu 2010. Í 

viðtali við þrjá kennara kom fram að þeir töldu líklegra að skilaboð kæmust til skila til nemenda í 

gegnum Fésbókina heldur en í gegnum hefðbundinn tölvupóst eða í gegnum skráningakerfið 

Mentor.206 Mentor er vefupplýsingakerfi skóla til nemenda og foreldra þar sem meðal annars 

markmiðum og stöðu nemenda er miðlað ásamt öðrum upplýsingum.207 Kennarar geta í dag fengið 

aðgang að vefum sem hannaðir eru utan um námsefni eins og Stoðkennarinn, Skólavefurinn eða 

Námfús eða notað Moodle sem er hugbúnaður hannaður sem gagnvirkur vefur á milli kennara og 

nemenda. 
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Upp koma reglulega vangaveltur um það hvort samskiptasíður eins og Fésbókin stuðli að einelti. 

Könnun var gerð í nokkrum skólum í Bandaríkjunum árið 2010 þar sem fram kom að 6% nemenda 

sögðust myndu skrifa eitthvað særandi gagnvart öðrum á tengslanetið sitt og 10% nemenda 

viðurkenndu að hafa einhvern tímann lagt einhvern í einelti, en 83% sögðust aldrei hafa stundað 

það.208 Að sjálfsögðu er einelti áhætta og nauðsynlegt að hafa opin augu fyrir því, en það tengist ekki 

eingöngu samskiptasíðum eins og Fésbók. Allt sem þar er skrifað er undir nafni þeirra sem notandinn 

hefur samþykkt að tengjast. Því þarf að fara yfir siðferði ásamt samskipta- og notkunarreglum með 

nemendum strax í upphafi og höfða til ábyrgðar, rétt eins og við förum yfir almennar umgengisreglur 

á skólalóðinni eða umferðarreglurnar með börnum okkar áður en við treystum þeim út í umferðina. 

 

Kennarar unglingastigs Norðlingaskóla nota Fésbókina sem samskiptamiðil með góðum árangri þar 

sem allt er á einum stað og nemendur þurfa ekki annan aðgang en sinn eigin sem þeir hafa stofnað. 

Stofnaður er sérstakur hópur fyrir hverja námsgrein þar sem aðeins nemendur og kennarar 

árgangsins eru meðlimir. Nemendur eru þar oft inni, kunna að nota síðuna og eru í miklum 

samskiptum sín á milli. Foreldrum er einnig boðið að skrá sig til þess að geta fylgst með. Notkun 

Fésbókarinnar gefur möguleika á því að hópmeðlimir þurfa ekki að vera staðsettir á sama stað á sama 

tíma. Kennari getur hafið og lokið kennslustund með hópskilaboðum og nemendur svara og geta rætt 

saman. Einnig geta nemendur sett fyrirspurnir á vegg hópsins sem aðrir nemendur svara. Öðru hvoru 

eru sett inn stutt krossapróf úr námsefninu. Síðu námsgreinarinnar er ekki lokað eftir hvern vetur, 

svo námsefni safnast þar saman og ætti með tímanum að myndast gott safn sem gagnast nýjum 

nemendum.209 

Ragnar Þór Pétursson, kennari unglingadeildarinnar segir Fésbókina þó aðeins vera skel og setur 

hann námsefni inn á bloggsíður og inn á sérstaka netsíðu yfirlit yfir flokkuð verkefni þar sem smella 

má á hlekki til að opna þau. Ragnar nýtir vendikennsluaðferð og tekur upp á tölvuna sína innlagnir 

fyrir komandi verkefni eða viðfangsefni í máli og myndum. Upptakan er sett á opnu vefsíðuna 

Youtube, sem vefsíða þar sem deila má, skoða og setja inn myndbönd, þar sem nemendur horfa á til 

þess að vera undirbúnir fyrir tímann. Ragnar segir nemendur vera iðna við að senda spurningar í 

gegnum Fésbókina hvort sem það sé beint á vegg síðunnar sem er sýnilegt öllum í hópnum eða í 

gegnum einkaskilaboð. Nemendur sem ekki þora að hafa sig mikið frammi í tímum fá rödd, það er að 

segja þora frekar þar að setja inn spurningar eða tjá sig heldur en í kennslustundum. Einnig hafa 

foreldrar sent fyrirspurnir. Til dæmis setur Ragnar inn skilaboð til nemenda og minnir á verkefni. 
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Hann segir að meiri líkur séu á því að nemendur séu með Fésbókina opna eftir skólatíma og fylgist þar 

með heldur en að þeir opni skólatölvupóstinn sinn eða Mentor oft yfir daginn. Ragnar segist ekki 

samþykkja vinabeiðnir frá nemendum, samskiptin eru eingöngu í gegnum hópasíðurnar.210 Reynslan 

er góð og nemendur virðast vera ánægðir með þessa tilhögun. Ragnar leggur áherslu á að þetta sé 

tilraun sem þau eru að fikra sig áfram með. Staðreyndin er sú að nemendur nota Fésbókina að 

staðaldri og nýta þurfi það jákvæða við hana og sýna þeim að nota megi Fésbókina til margs annars 

en eingöngu til afþreyingar.211 

Þó tölur Hagstofunnar bendi til þess að unglingar noti Fésbókina og dæmi sýna að notkun hennar 

hafi gefist vel í skólastarfi, eru teikn á lofti um að vinsældir hennar fari dvínandi á meðal unglinganna. 

Niðurstöður kannana í Bretlandi og í Bandaríkjunum benda til þess að þeir noti aðra samskiptamiðla 

oftar. Ástæða þess virtist vera sú að foreldrar, ömmur, afar og önnur skyldmenni eru einnig notendur 

Fésbókarinnar, því leiti þeir annað þar sem þeir eru ekki undir eftirliti vandamanna. Ef marka má slíka 

kannanir er erfitt að spá til um framtíð Fésbókarinnar, hvort hún lognist út af og aðrir miðlar taki yfir 

eða verði eingöngu vettvangur umræðna og upplýsingaskipta.212  

5.2.7.2. Kennarar á Fésbókinni 

Kennarar, fagfólk og aðrir áhugasamir hafa undanfarið einnig nýtt sér möguleika Fésbókarinnar. 

Myndast hafa lokaðir hópar þar sem meðlimir deila greinum og fréttum, reynslu eða spyrja spurninga 

og taka þátt í umræðum um upplýsingatækni og skólastarf. Höfundur er til dæmis skráður í þrjá hópa 

tengda upplýsingatækni og eru margir þar virkir og iðnir í að setja inn ýmiss konar fróðleik, skiptast á 

skoðunum og koma með spurningar, svör og ábendingar á efni. Til þess að finna þessa umræðuhópa 

og aðra fleiri sem til eru, má slá þeim upp í þar til gerðum leitarglugga og óska eftir inngöngu, eða 

fylgja eftirfarandi vefslóðum: 

 Spjaldtölvur í námi og kennslu - https://www.facebook.com/groups/188368104605936/ 

 Upplýsingatækni í skólastarfi - https://www.facebook.com/groups/343724325718873/ 

 Menntamiðja - https://www.facebook.com/groups/246777365445539/ 

5.2.7.3. Tíst (Twitter) 

Twitter, eða Tíst eins og það er oft nefnt á íslensku, er annar samskiptafélagsvefur sem nýta má í 

skólastarfi jafnt fyrir nemendur sem kennara. Ingvi Hrannar Ómarsson kennari í Árskóla á 

Sauðárkróki, lýsir Twitter sem miðli þar sem notendur deila hugmyndum, greinum, vefsíðum, 

myndum, upplýsingum eða fréttum með 140 stafagildum eða minna sem hægt er að tengjast með 
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tölvu eða snjalltæki. Skólafólk getur þar fylgst með því nýjasta sem er að gerast á þeim tíma sem 

þeim hentar best, fylgst með og tekið þátt í umræðum og fylgt eftir öðru fagfólki um allan heim. Ingvi 

Hrannar setur upp á bloggi sínu einfaldar leiðbeiningar um skráningu og hvernig tísta má. Einnig 

nefnir hann nokkrar hugmyndir að því hvernig skólar geta notað tístið: 

 Skólinn gæti búið til umræðumerki (#) fyrir hverja umræðu þar sem starfsfólk tístir inn 

greinum, fréttum og hugleiðingum hvort sem það er almennt eða um ákveðið efni eins og til 

dæmis niðurstöður eftir fundi 

 Tísta má hvað er í gangi eða á döfinni í skólanum, fréttir til foreldra 

 Hver bekkur gæti verið með aðgang þar sem kennari og nemendur tísta fréttir, spurningar og 

umræður, um heimalærdóm og fleira 

 Tísta má beint frá vettvangs- og skoðunarferðum bæði í máli og myndum 

Að lokum nefnir hann nokkur umræðumerki fyrir kennslu og kennslufræði á Twitter: 213 

#menntaspjall, #leiksk, #yngstastig, #midstig, #unglstig, #frhsk, #namsradgjof 

 

Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir benda á í grein sinni, Fésbók í skólastarfi. 

Boðin eða bannfærð, að deila megi um hvort auðveldara aðgengi í gegnum samskiptafélagsvefi að 

kennara sé kostur eða galli, mörk einkalífs verða óskýrari þegar kennari tekur þá ákvörðun að svara 

fyrirspurnum utan hefðbundins vinnutíma. Reynsla kennaranna sem þær ræddu við var góð og ætla 

þeir að halda áfram á þessari braut og virðast vera ásamt nemendum meðvitaðir um þær hættur sem 

fylgja netnotkuninni.214 En notkun samskiptamiðla eins og Fésbókarinnar býður upp á ýmis tækifæri 

og möguleika sem er í stöðugri þróun. 

5.2.8. Aðrar kennsluaðferðir og UST 

Kennsluaðferðir verða seint upptaldar og er oft á reiki hvar flokka eigi hverja fyrir sig. Til viðbótar má 

nefna þrautalausnamiðaða tölvuleiki sem Námsgagnastofnun hefur gefið út þar sem nemendur eru 

þjálfaðir í að vinna skipulega, prófa kerfisbundið mismunandi möguleika, beita ólíkum nálgunum og 

setja saman skýringarmyndir og yfirlit.215  
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Einnig má nefna hlutverkaleik sem notaður er meðal annars til þess að sjá önnur sjónarhorn með 

því að setja sig í spor persóna í sögum og þjálfa um leið mælt mál. Þetta má auðveldlega taka upp á 

spjaldtölvuna og jafnvel klippa til áður en horft er á og umræða og úrvinnsla hefst.216 

5.3.  Spjaldtölvur í kennslu, þróunarverkefni 

Nokkrir skólar hafa farið af stað með þróunarverkefni sem tengjast spjaldtölvum sem kennslutæki. 

Skólarnir eru komnir misjafnlega langt á veg og því mis mikil reynsla komin á verkefnin og notkun 

spjaldtölva með nemendum. Norðlingaskóli var fyrsti skólinn sem fór af stað með slíkt verkefni og 

kom út í september 2012 matskýrsla á fyrsta áfanga spjaldtölvuvæðingar. Spjaldtölvutegundin iPad 

varð fyrir valinu í samstarfi við tæknifyrirtækið Epli.is, Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar, 

Námsgagnastofnun, Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur og Menntavísindasvið HÍ. Þar sem verkefnið í 

Norðlingaskóla virðist vera komið hvað lengst, var valið hér að fjalla nánar um hann og 

þróunarverkefnið þar að öðrum skólum ólöstuðum. 

5.3.1. Norðlingaskóli 

Samkvæmt niðurstöðu matskýrslu á fyrsta áfanganum hefur innleiðingin gengið nokkuð vel þrátt fyrir 

ágreining við yfirstjórn skólamála Reykjavíkurborgar og tæknilega byrjunarörðugleika. 

Spjaldtölvuvæðingin lagði grunn að auknum samskiptum og samstarfi og fjölbreytni í úrvinnslu 

verkefna. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til aukinnar ánægju, áhuga og sjálfstæði, meiri 

einstaklingsmiðun náms og virtist virkni nemenda hafa aukist. Kennarar töldu notkun spjaldtölvanna 

hafa stuðlað að faglegri þróun og ánægju í starfi.217 Áhugavert er að rýna í hvort stefna skólans og sú 

hugmyndafræði sem hún byggir á hafi ef til vill haft þar hvað mest áhrif. 

Norðlingaskóli er yngsti grunnskólinn í Reykjavík, tók til starfa haustið 2005. Frá stofnun var gert 

ráð fyrir því að áhersla yrði á einstaklingsmiðað nám og samvinnu nemenda, skóla án aðgreiningar og 

náin tengsl við foreldra og grenndarsamfélag. Áhersla hefur verið lögð á teymisvinnu svo að kennarar 

einangrist síður og fagmennska hvers og eins nýtist betur fyrir heildina. Það eykur sveigjanleika og 

skapar stuðning. Áhersla hefur einnig verið á samkennslu aldursblandaðra hópa þar sem markmiðið 

er að hver nemandi fái nám og kennslu við sitt hæfi þar sem nemendur búa yfir misjöfnum þroska, 

áhuga og getu. Ábyrgð nemenda er aukin á náminu með því að þeir í samvinnu við kennara sína geri 

námsáætlun og taki þátt í að meta hvernig náminu miðar (áform). Í hverri viku fá nemendur tækifæri 

til þess að vinna að verkefni á eigin áhugasviði og gera námssamninga við kennara sína um það. 

Hugmyndafræðin styðst við hugmyndir kennslufræðingsins Carol Ann Tomlinson sem hefur lagt 
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áherslu á að kennarar geri sitt besta til að koma á móts við ólíkar þarfir og áhugasvið nemenda. Einnig 

er stuðst við hugmyndir Howard Gardners um fjölgreindirnar þar sem mikilvægt er að koma til móts 

við ólíka hæfileika nemenda. 

Samþætting námsgreina hefur verið mikil frá upphafi og meðal annars í svokölluðum smiðjum. 

Megináhersla hefur verið lögð á verklega og skapandi vinnu með samþættingu list- og verkgreina við 

aðrar námsgreinar. Helsta markmið smiðjufyrirkomulagsins er að styrkja stefnu skólans um 

einstaklingsmiðað nám þar sem börn eru misjafnlega þroskuð, hafa öðlast misjafna reynslu, þekkingu 

og leikni ásamt því að hafa mismunandi sterkar og veikar hliðar. Litið hefur verið meðal annars til 

hugmynda sálfræðingsins Mihaly Csikszentmihalyi sem rannsakað hefur sköpun og sköpunargáfu. 

Csikszentmihalyi setti fram hugmyndir um Flæði (e. flow) sem það eftirsóknarverða ástand þegar 

nemandi sökkvir sér niður í viðfangsefnið. Starfsmenn og nemendur Norðlingaskóla hafa verið mjög 

sáttir við hvernig til hefur tekist með smiðjurnar og eru helst nefndir þættir eins og fjölbreytni, 

sköpun, virkni og áhugi nemenda og samstarf starfsfólks við undirbúning og framkvæmd 

smiðjanna.218 Í skýrslu Gerðar G. Óskarsdóttur, Skil skólastiga, segja kennarar um eigin vinnu í slíkum 

smiðjum, að í þeim sé tækifæri til þess að gera hvað sem er og taka þátt af áhuga og innlifun og 

styrkleikar þeirra fái að njóta sín. Einnig kemur fram í skýrslunni að einn skólanna hafi skorið sig úr 

hópi þeirra sem heimsóttir voru. Nemendur þar hafi unnið mest sjálfstætt að viðfangsefnum og hafi 

líklega skipt mestu máli að þeir gerðu einstaklingsáætlanir um nám sitt og unnu því meira á eigin 

forsendum en í hinum skólunum.219 Skólinn er ekki nafngreindur og án þess að hafa um það vitneskju, 

telur höfundur líklegt er að hér gæti verið um Norðlingaskóla að ræða þar sem mikil áhersla er lögð á 

að gera nemendur sjálfstæða eins og áður hefur komið fram. Dæmi um smiðjuvinnu í skýrslu frá 

kennara má sjá hér.220 

 

Í október 2013 fékk höfundur að koma í heimsókn í Norðlingaskóla og fylgjast með smiðjuvinnu 

nemenda á unglingastiginu þar sem aldurshópurinn var 8.-10. bekkur. Þá var þróunarverkefnið hafið 

og var spjaldtölvan nýtt í smiðjunum. Nemendur voru í miðju kafi að vinna í goðsögusmiðjum og 

unnu nokkrir saman í hópum með fornkvæðið Völuspá. Þar sem aðeins 10. bekkingar voru þá með 

spjaldtölvur, var að minnsta kosti einn nemandi með spjaldtölvu í hverjum hópi og einhverjir nýttu 

sér einnig fartölvur sem nemendur hafa aðgengi að. Höfundur gekk á milli hópa og sá að margt 

skapandi átti sér stað. Einn hópurinn var að setja upp leikþátt með handriti og búningum þar sem 
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spjaldtölva var nýtt sem upptökuvél og síðar yrði leikritið klippt í klippiforriti og unnið með það þar. 

Annar hópur hafði komið með leikföng að heiman sem voru Pleymókallar með ýmsum fylgihlutum og 

var að setja upp myndasögu þar sem teknar voru kyrrmyndir sem síðan var raðað saman í myndasögu 

í þar til gerðu forriti. Hópurinn hafði teiknað og hannað bakgrunnsmyndir. Einn hópur var í 

tónmenntarýminu. Þar höfðu þau samið taktfasta tónlist og voru að fara að taka upp erindi úr 

Völuspá og ætlunin var að rappa textann. Annar hópur var niðursokkinn í rúnaletur og ætlaði að gera 

veggspjald á rúnaletri. Þegar að var komið var hópurinn að velta því fyrir sér hvar þau gætu fundið 

rúnastafrófið. Ragnar, kennari þeirra, gekk framhjá og var spurður hvar þau gætu fundið rúnaletur. 

Ragnar svaraði að bragði: „Gúglið það!“. Ýmis önnur skapandi vinna var í gangi og varð ekki betur séð 

en að nær allir væru niðursokknir í vinnu sína og yfir lá heilbrigður og glaðlegur kliður. Þar sem 

reynsla var komin á vinnu í smiðjum virtist tæki eins og spjaldtölva falla vel inni þann vinnuhátt sem 

fyrir var. Það gaf nemendum aukið svigrúm og fleiri möguleika á skapandi vinnu með efni eins og 

goðsögur og gerði vinnuna að sumu leyti áhugaverðari að mati nemendanna. Vinnan sem fram fer í 

smiðjunum með spjaldtölvu sem einn möguleika við úrvinnslu, virðist falla vel að hugmyndafræði um 

nám og kennslu sem sjá má í hugsmíðahyggju, fjölgreindarkenningunni og í hugmyndum að baki 

einstaklingsmiðuðu námi. Einmitt þess vegna falla eiginleikar spjaldtölvu svo vel þar að og ætla má að 

innleiðing þeirra hafi farið svo vel af stað sem raun ber vitni. 

5.3.2. Önnur þróunarverkefni 

Fleiri skólar eru í startholunum eða hafa farið af stað með spjaldtölvuverkefni eins og leik- og 

grunnskólar Hjallastefnunnar, Salaskóli, Laugarnesskóli sem völdu spjaldtegundina iPad og 

Hólabrekkuskóli sem valdi þrjár gerðir af Samsung spjaldtölvum. Álftanesskóli valdi LearnPad2 frá 

Avantis Systems sem keyrir Android stýrikerfi. Ein ástæða fyrir vali Álftanesskóla var að snjalltæki sem 

hafa Android stýrikerfi geta spilað vefsíður sem aðeins spilast á Flashformi eins og margar vefsíður 

styðja. Þó mun sú hindrun væntanlega hverfa með tímanum þar sem fyrirtækið Adobe hefur tilkynnt 

að það hafi hætt þróun Flash spilara fyrir snjallsímakerfi og hætt verði að uppfæra þá útgáfu sem er í 

notkun eftir september 2013. Fljótlega þurfa því Android notendur að finna annan spilara en Adobe 

Flash því með reglulegum uppfærslum stýrikerfa hættir Flashspilarinn að virka fullkomlega þegar 

hann úreldist.221 LearnPad2 er spjaldtölva hönnuð sérstaklega til notkunar í skólum og hefur 

stillanlegt notendaviðmót sem stýrir nemendum að viðurkenndum forritum, námsefni og 

heimasíðum. Hún hefur innbyggðan netvafra sem er lokaður fyrir óæskilegum vefsíðum til þess að 

halda nemendum við efnið. Einnig er uppsett námskrártengd vefverslun með verkefnum fyrir helstu 
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námsgreinar á Bretlandi.
222

 Skiptar skoðanir eru á því hvort spjaldtölvur í kennslu eigi að vera með 

takmörkunum og stýringu kennara eða ekki og hversu ákjósanlegt það er að kaupa þekkingu á 

þjóðtungu annarra landa. Spurt er hvaða þýðingu það hafi fyrir íslenskukennslu. Ekki verður farið út í 

það hér, en umræðan er nauðsynleg. 

Ljóst að sífellt fleiri skólar líta til spjaldtölva sem náms- og kennslutæki og fróðlegt verður að 

fylgjast með og lesa matskýrslur hvernig hefur gengið og hver þróunin verður og jafnvel samanburður 

á milli þróunarverkefna.  

5.3.3. Erlend þróunarverkefni 

Erlendir skólar hafa einnig þreifað sig áfram með notkun spjaldtölva og er lærdómsríkt að fylgjast 

með hvernig innleiðing gengur í öðrum löndum.  

Essa Academy í Bretlandi  

Dæmi um hvernig tæknin er nýtt í skólastarfi þar sem spjaldtölvuvæðing hefur gengið vel, er skólinn 

Essa Academy í Bretlandi. Kennarinn Abdul Chohan hélt fyrirlestur á skólaþingi Eplis.is í 

Norðlingaskóla í febrúar 2013. Skóli Chohan hefur tæknivæðst mjög og námsárangur nemenda 

mælanlega aukist til hins betra. Allir nemendur og kennarar skólans hafa fengið iPad eða iPod Touch 

til afnota og varð Essa Academy þannig fyrsti skólinn í heiminum til þess að kaupa tæki fyrir alla 

nemendur. Skólinn hefur það að leiðarljósi að námið sé einstaklingsmiðað og allir fái ótakmarkaðan 

aðgang að upplýsingum. Chohan sagði að með tækjunum hefðu allir nemendur í fyrsta sinn orðið sí-

nettengdir, kennarar og nemendur notuðu meðal annars öpp og samskiptasíður í námi og kennslu. 

Nemendur unnu á sínum hraða og kennarar gátu fylgst með í rauntíma hvar nemandi var staddur, 

hvort hann skildi námsefnið eða þurfti frekari hjálp. Kennarar nýttu tímann sinn betur og skipulögðu 

sig einnig betur. Engar töflur eru í skólastofum, í staðinn eru sjónvarpsskjáir sem tengdir eru við 

AppleTV, sem áður hefur verið fjallað um. Kennarar eiga auðvelt með að flytja sig á milli kennslustofa 

og tengja iPaddinn sinn við hvaða skjá sem er, sem tekur aðeins nokkrar sekúndur. Tæknin hefur 

opnað nýja möguleika, til dæmis eru iPaddar notaðir í íþróttum við mælingar og upptökur svo 

eitthvað sé nefnt. Engin miðstýrð tölvuþjónusta er tengd við skólann, heldur borgar skólinn nokkra 

dollara fyrir gagnapláss hjá svokallaðri skýjaþjónustu á netinu. Chohan segir skólann ekki vera 

bókarlausan, aðeins námsbókarlausan skóla og hefur til dæmis ljósritunarkostnaður þeirra lækkað 

um 70% á tveimur árum. Ekki þarf að ljósrita fyrir nemendur, það sem ljósrita þurfti áður, má birta á 

skjá þeirra með einu handtaki. Einnig lækkaði símakostnaður þar sem tækin eru notuð sem símar 

og/eða samskiptatæki. Fjárfest var í Mac tölvu til þess að gera rafrænar námsbækur og segir Chohan 
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að tími sé ekki málið, svipaður tími fer í að útbúa PowerPoint sýningu og að útbúa rafræna námsbók í 

bókargerðarforritinu iBooks.
223

 

 

5.4.  Samantekt 

Nokkrar þeirra kenninga sem snúa að námi og kennslu og gætu átt samleið með upplýsingatækninni 

voru hér til umfjöllunar. Hugsmíðahyggja, sem í hnotskurn gengur út frá því að nemendur læri með 

því að byggja við fyrri þekkingu sem verður til í félagslegu samhengi í þeim menningarheimi sem hann 

býr í. Nemandinn er virkur þátttakandi og skipuleggjandi sem hefur áhuga og tilgang með náminu 

með kennarann sem leiðbeinanda. Til hennar teljast kennismiðir eins og Piaget sem sagði vissan 

þroska og reynslu, þekkingu og túlkun undirstöðu náms; Vygotsky sem horfði til vægi félagslegra 

samskipta í aðstæðubundnu námi og lagði áherslu á tengsl tungumáls og hugsunar; Dewey sem sá 

skólann fyrir sér sem lítið samfélag byggt á lýðræðislegum samskiptum þar sem nemendur lærðu 

með því að framkvæma. Til þess að öðlast þekkingu þyrfti að fara í gegn um ferli þar sem 

þekkingaröflunin byggist á rannsókn þar sem þekkingin er ekki bara útkoma úr rannsókn heldur hluti 

af ferlinu sjálfu sem hann kallaði ígrundaða hugsun og byggist á leitaraðferð eða þrautalausnum. 

Dewey aðhylltist einnig þemaverkefnisvinnu sem skilgreind er sem stór viðfangsefni sem ganga þvert 

á nokkrar námsgreinar. Notkun upplýsingatækni þar sem nýttar eru spjaldtölvur og Internet fellur 

ágætlega að hugsmíðahyggjunni, þar sem þetta tvennt gefur fjölbreytta möguleika á upplýsingaöflun, 

úrvinnslu verkefna og miðlun á skapandi hátt eða nýstárlegri miðlun. Spjaldtölvurnar virðast falla vel 

að hópastarfi, gefa kost á samskiptum, skoðanaskiptum og umræðum. Framboð forrita og appa er 

mikið hvort sem það hentar við þekkingaröflun samhliða Internetinu eða í úrvinnslu og framsetningu 

niðurstaðna. Spjaldtölvuvinna með verkefnum sem hentar mismunandi nemendum getur verið 

skapandi og myndræn og ætti að geta vakið áhuga og höfðað til barna og unglinga. 

 Gardner setti fram þá hugmynd að hver einstaklingur byggi yfir misþróuðum greindum og hefði 

því ýmiss konar getu á mismunandi sviðum. Gardner taldi að þessi fjölgreindarkenning gæti aðstoðað 

kennarann í vali á kennsluaðferðum og auðveldað honum að finna styrk hvers og eins nemanda og 

þjálfa þær greindir sem eru minna þroskaðar. Spjaldtölvan ætti hér einnig samleið þar sem nýta 

mætti einhver þeirra forrita og appa sem bjóðast til þess að veita nemendum tækifæri til að afla 

þekkingar á mismunandi máta með greindirnar í huga. 

Upplýsingatæknin virðist eiga ágæta samleið með kennsluaðferðum eins og einstaklingsmiðuðu 

námi, vendikennslu, þulunámi, leitaraðferðum og jafnvel útlistunarkennslu þar sem nokkrir 
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notkunarmöguleikar sameinast í einu tæki eins og áður hefur verið fjallað um. Með tölvum, 

spjaldtölvum og netinu gefst möguleiki á að nota samskiptamiðla, vefkerfi og vefsíður til náms og 

kennslu og á annan máta en áður bauðst. 

Nokkrir íslenskir skólar hafa farið af stað með spjaldtölvuþróunarverkefni. Skólarnir hafa valið 

mismunandi leiðir og tegundir af spjaldtölvum, allt eftir sínum markmiðum. 
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6. Íslenskan 

Hér á undan voru nokkrar fræðikenningar, kennsluaðferðir og hugmyndir til umfjöllunar sem liður í 

svari við rannsóknarspurningunni: Hentar upplýsinga- og samskiptatækni, sérstaklega spjaldtölvur við 

íslenskukennslu á unglingastigi. Í þessum kafla er námsgreinin íslenska til nánari umfjöllunar. 

 

Börn sem hefja skólagöngu eru talandi á móðurmáli sínu, hvort sem það er á íslensku, íslensku 

táknmáli eða öðru tungumáli, eins og segir í nýjustu aðalnámskrá grunnskóla. Gott vald á móðurmáli 

veitir aðgang að lýðræðislegum, félags- og efnahagslegum tækifærum samfélagsins ekki síður en að 

góð kunnátta í móðurmálinu er ein helsta undirstaða staðgóðrar menntunnar.224 Tungumál er 

samskiptatæki og verða þeir sem hafa mismunandi móðurmál að tala saman á máli sem allir skilja, 

sem oftast er hið opinbera tungumál samfélagsins.
225

 Einn kjarni hæfniviðmiðanna í íslensku er að 

gera nemendur að góðum málnotendum og eru kennarar þar fyrirmyndir því allir kennarar eru 

íslenskukennarar sem kenna á annað borð á íslensku og hafa sín áhrif á málfar nemenda.226 Í ljósi 

þess er nokkuð áhyggjuefni að töluverður niðurskurður hefur orðið í íslenskukennslu í 

kennaranáminu,227 þar sem íslenskunám er stór hluti náms allra grunnskólanemenda óháð 

móðurmáli þeirra. Námsgreinin íslenska er því býsna mikilvæg. 

6.1.  Íslenskunám og kennsla 

Íslenskunámi í grunnskólum landsins er skipt í fjóra þætti samkvæmt aðalnámskrá: Talað mál; hlustun 

og áhorf; lestur og bókmenntir; ritun og málfræði og þarf að skipuleggja kennslu eftir því.228 

Nemendur hafa ólíkan bakgrunn og áhugasvið og eins og fyrrnefndar hugmyndir hugsmíðahyggjunnar 

og Deweys komu inn á. Betri árangur næst og virkni verður meiri ef námsefnið tengist við 

reynsluheim nemenda og áhugasvið. Bókmenntir höfða misvel til nemenda og því val þeirra 

vandasamt. Íslenskur menningararfur er mikið til bundinn í bókum og eiga nemendur helst kost á að 

kynnast honum með lestri fjölbreyttra bókmennta.229 Ef vefur Námsgagnastofnunar er skoðaður má 

sjá að meðal kennsluefnis eru sýnisbækur bókmennta algengar, sem eru kennslubækur með 

mismunandi greinum frásagnarlista eins og ljóðum, smásögum, skáldsögubrotum, teiknimyndasögum 

og örsögum. Stiklað er þar á stóru í íslenskri bókmenntasögu, allt frá upphafi ritaldar til nútímans, 
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tekin dæmi og skáld og höfundar kynntir. Höfundar sýnisbókanna hafa hæfniviðmið aðalnámskrár til 

hliðsjónar og leitast við að kynna og vekja áhuga nemenda á lestri og bókmenntum. Með mörgu 

námsefni fylgja kennsluleiðbeiningar og hugmyndir fyrir kennara sem getur auðveldað skipulagningu 

svo viðamikillar námsgreinar sem íslenskan er.  

Væntanlega hefur námsmat að einhverju leyti áhrif á hvaða námsefni og aðferðir kennarar telja að 

beri mestan árangur og kjósa að nota, sérstaklega við lok 10. bekkjar ef staðreyndin er sú að lokamat 

hafi úrslita áhrif á það í hvaða framhaldsskóla nemendur fá inngöngu. Þegar samræmd próf voru lögð 

fyrir 10. bekki grunnskólanna að vori, áður en samræmd könnunarpróf voru tekin upp að hausti með 

svipuðu sniði og í 4. og 7. bekk eftir að ný grunnskólalög tóku gildi árið 2008,230 voru brögð að því að 

kennsla væri skipulögð með tilliti til samræmdra próf. Nokkrar rannsóknir voru gerðar á viðhorfum 

nemenda og kennara til lokaprófa í 10. bekk og hvort fylgni væri á milli kennsluhátta og prófanna.  

Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson könnuðu árið 2006 afstöðu 19 

grunnskólakennara á unglingastigi til samræmdra prófa og komust að þeirri niðurstöðu að kennurum 

þættu samræmdu prófin stýra kennslunni of mikið. Þeir námsþættir sem ekki væri prófað í ættu það 

til að verða útundan. Niðurstöður sýndu að kennurum þótti ósamræmi í því að samkvæmt 

aðalnámskrá ætti námið að vera einstaklingsmiðað en það ætti ekki við um samræmdu prófin þar 

sem allir nemendur tækju sömu prófin og sjálfstæði skólanna því minna.231 

Rúnar Sigþórsson skoðar í doktorsverkefni sínu samræmd próf í 7. og 10. bekk, 

kennsluhugmyndir kennara, kennslu þeirra og nám í íslensku og náttúrufræði í fjórum íslenskum 

grunnskólum. Tilgáta hans var að prófin væru ekki hlutlaust mælitæki heldur hafi notkun þeirra 

afleiðingar fyrir kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám nemenda. Niðurstöður bentu til 

þess að prófin hefðu lítil áhrif á íslenskukennslu í 6. bekk, en umtalsverður tími fór í undirbúning fyrir 

prófið í 7. bekk. Á unglingastiginu voru vísbendingar um að kennarar væru meðvitaðir um mikilvægi 

samræmdu prófana og þeir sveigðu inntak og tilhögun kennslu og náms frá fyrirmælum aðalnámskrá. 

Þetta ylli faglegri togstreitu þar sem þeir hneigðust til að láta efnisþætti og kennslutilhögun taka mið 

af prófunum fremur en aðalnámskrá þó þeir segðu ákvæði námskrár falla að kennsluhugmyndum 

sínum. Að miðla efni til bekkjarins í heild voru algengustu kennsluhættir og opnar spurningar voru 

fáar. Gefin ástæða var ýmist sú kennsluaðferð sem kennararnir aðhylltust helst eða þeir teldu að væri 

best til þess fallin að undirbúa nemendur undir samræmdu prófin. Flestir töldu prófin nauðsynlegt 

aðhald og að nemendur yrðu að undirbúa sig fyrir prófin ef þeir ættu að ná árangri. Algengasta 

námsmatið var skrifleg próf og mikil notkun eldri samræmdra prófa sem námsmat. Niðurstöður 
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bentu til lítils námsáhuga og áherslur voru heldur á einkunnir en nám. Teikn voru á lofti um 

viðfangsefni nemenda og námskröfur leiddu sjaldan til ígrundunar og lausnaleitar, dýpri skilnings, 

mats eða sköpunar. Kennarar voru sammála um að samræmdu prófin væru ekki til þess fallin að 

mæla alla efnisþætti eða markmið aðalnámskrár. Úrtakið var lítið, aðeins fjórir skólar, en niðurstöður 

bentu til þess að kennarar létu það ráða sem þeir töldu vera hagsmuni nemenda og að prófin réðu að 

stórum hluta hvaða kennsluaðferðir þeir völdu.232 Nú eru liðin fimm ár síðan könnunin var gerð og 

von til þess að þetta hafi breyst. Áhugavert væri að það yrði kannað aftur.  

Hvaða kennsluaðferðir og námsmat sem íslenskukennarar velja sér, þurfa þeir sem fagmenn 

reglulega að endurskoða og meta starf sitt, taka þátt í skólaþróun og faglegum ákvörðunum.233 Trú 

fólks á eigin getu hefur meiri áhrif á það heldur en raunveruleg geta þess. Eins og áður hefur verið 

fjallað um, hefur það töluverð áhrif á það hvernig tekið er við tækninni. Samkvæmt kanadíska 

sálfræðingnum Albert Bandura, þarf fagkunnátta að eiga samleið með trú á eigin getu svo 

einstaklingur öðlist faglegt sjálfstraust. Faglegt sjálfstraust getur haft áhrif á val hans á 

kennsluaðferðum og hve mikið hann leggur sig fram í starfi.234 Óöryggi er ein af ástæðum þess að 

kennari forðist nýjungar og ætti samvinna og hvatning að hafa góð áhrif. Niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt að líklegra er að kennari sem hefur gott faglegt sjálfstraust setji háleitari markmið í kennslunni, 

óttist síður mistök og er líklegri til þess að finna nýjar leiðir til að koma námsefninu til skila ef þær 

eldri bera ekki nægan árangur.235 Rannsókn Ragnars Inga Aðalsteinssonar, Ingibjargar B. 

Frímannsdóttur og Sigurðar Konráðssonar á því hverjir kenna íslensku, hver menntun þeirra væri og 

hver væru tengsl menntunar og starfsöryggis sýndu að töluverður hópur kennara hefði lágt faglegt 

sjálfstraust þegar kæmi að íslenskukennslu. Rannsakendur telja hér um alvarlegt mál að ræða þar 

sem kennarar sem kenna fag sem þeir treysta sér illa í að kenna, eigi á hættu að þreytast og gefast 

upp vegna álags.236 

Í nýrri menntastefnu voru eins og áður var vikið að, skilgreindir sex grunnþættir sem varða 

starfshætti, inntak og námsumhverfi skólans og er sköpun einn þeirra.237 Í ritinu Sköpun segir að eitt 

af því sem einkennir skapandi skólastarf sé að nýir miðlar og ný tækni eru velkomin og eigi að nýtast á 

skapandi og áhugaverðan hátt. Vinna og úrlausnir nemenda einkennist af fjölbreytni og vali 

margvíslegra leiða. Mikilvægt sé að finna sína hæfileika og áhuga til þess að geta blómstrað. Ekki er 

hægt að kenna sköpun eina og sér, hún er samtvinnuð skólastarfinu og snýst um fjölbreyttar 
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úrlausnaraðferðir.238 Námsgreinin íslenska hentar jafn vel og aðrar námsgreinar grunnskólans til þess 

að flétta upplýsingatækni og ný rafræn tæki saman við kennsluna. Sjálfsagt er það jafnt misjafnt eins 

og kennarar eru margir að hve miklu leyti þeir hafa tekið upp nýlega tækni eins og spjaldtölvur, en 

notkun þeirra ætti að eiga góða samleið með íslensku og sköpun. Eins og segir í ritinu Sköpun, er 

staðreyndin sú að nemendur vinna fjölbreytt verkefni eins og ritgerðir, ljóð, hreyfimyndir, smásögur, 

teiknimyndasögur, leikrit eða myndverk.239 Öll slík verkefni henta vel til úrlausnar með 

upplýsingatækni og þá sérstaklega tæki eins og spjaldtölvu. Í aðalnámskrá er fjallað um að tölvur og 

stafræn samskiptatækni þyki orðið sjálfsögð verkfæri í skólastarfi og ekki aðeins til ritvinnslu. 

Tölvutæknin gefi kost á miðlun verkefnavinnu á fjölbreyttan hátt.240 Möguleikar spjaldtölvunnar eru 

hér tilvaldir til mismunandi útfærslna í verkefnavinnu og framsetningu. Í námsgreininni íslensku er 

svipaður tónn. Í aðalnámskrá segir að lestexti nútímans sé fjölbreyttari en áður og birtist einnig á 

rafrænu formi, oft samsettur úr texta, myndmáli, hreyfimyndum og hljóði. Leggja beri áherslu á að 

nemendur þjálfist í að leggja fram eigið efni skýrt fram með ýmsum hætti og tilgangi bæði 

handskrifað og á stafrænu formi.241 

Björgvin Ívar Guðbrandsson, verkefnastjóri í Langholtsskóla í Reykjavík segir að síðustu 10 ár hafi 

upplýsingatæknin verið samþætt við aðrar námsgreinar frá 5. til 10. bekk í svo nefndum smiðjum 

skólans. Kennarar hafa lagt áherslu á að nýta möguleika stafrænnar tækni og þá sérstaklega við hljóð- 

og myndupptökur, ekki síður í þeim námsgreinum sem teljast til hefðbundinna námsgreina eins og 

íslenska og samfélagsfræði. Gerð stuttmynda er dæmi um samvinnuverkefni sem reynir á samstarf á 

milli nemenda og á milli þeirra og kennara. Í stærri verkefnum koma fleiri kennarar að, svo 

heildarsamstarf verður lykilatriði. Í nútíma skólakerfi eru fleiri leiðir en áður til þess að sýna hvað 

nemandi kann og getur og koma frá sér upplýsingum á fjölbreyttan hátt. Tæknin er notandavænni en 

hún var fyrir nokkrum árum og því stór og góður kostur í þeim tilgangi. Úrlausn verkefna getur verið 

nokkuð frjáls, til dæmis ritgerðarskrif, túlkun í dansi eða flutningur með söng, allt eftir eðli verkefna. 

Að öðrum kosti er vali úrlausnaraðferða stýrt til þess að þjálfa ákveðið verkferli eins og dæmi sem 

Björgvin tekur um vinnu í íslenskum bókmenntum þar sem útbúa átti stuttmynd. Vinnuferlið er 

ákveðið með skilgreiningum og undirbúningi og mikilvægt að hafa símat þar sem lokaafurðin er 

ekkert alltaf sú besta, vinnan sjálf er mikilvægust. Til dæmis les 9. bekkur Kjalnesingasögu sem er 

tekin upp stafrænt. Farin er ákveðin dagsferð með rútu á Kjalarnesið þar sem sagan gerist og allar 

upptökur gerðar á einum degi. Undirbúningur og öll vinna fyrir þennan tökudag hefur hins vegar 

tekið margar vikur og verður að vera tilbúin fyrir sjálft framkvæmdastigið. Hlutverk kennarans í slíkri 
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vinnu telst ekki til hefðbundinna kennsluaðferða. Kennarar standa ekki lengi í einu fyrir framan 

bekkinn og miðla og ekki er lagt fyrir próf í lokin. Þeir eru til taks, spyrja spurninga og aðstoða við að 

leysa þau vandamál sem koma upp. Kennarinn vinnur með nemendum, er um leið verkefnastjóri þar 

sem setja þarf tímaramma og þess háttar.242  

Spjaldtölvan getur gert vinnu nemenda að mörgu leyti auðveldari en áður þar sem mörg áður 

aðskilin tæki eru þar sameinuð á einn stað eins og áður hefur verið fjallað um. Nú má finna 

upplýsingar á netinu, taka upp myndbönd, klippa og vinna með þau og senda eða miðla til annarra 

svo eitthvað sé nefnt, allt í sama tæki. Ljóst er að ýmsar hindranir geta verið í veginum, en tækni 

virðist í flestum tilfellum átt samleið með skólastarfi í hvaða formi sem hún er, hvort sem um er að 

ræða sprittfjölritara, myndvarpa, skjávarpa, tölvu eða spjaldtölvu. Mikilvægt er að fagmenn sameini 

krafta sína, styðji hver annan og deili hugmyndum og reynslu.  

 

Spjaldtölvur geta hentað ágætlega með skólastarfi eins og bent hefur verið á í þessu verki og eru 

margir og fjölbreyttir möguleikar á úrvinnslu efnis sem falla undir námsþættina fjóra. Ýmis rit hafa 

verið gefin út sem fjalla um skólamál, nám og kennslu, bæði almenn rit og sérfagleg rit. Einnig má 

nálgast efni og umræður á vefsíðum ýmiskonar. Framboð á íslenskum námsvefjum og rafbókabúðum 

hefur aukist síðustu ár sem nýta má í námi og kennslu. Nánari umfjöllun um það er í kaflahlutunum 

hér á eftir.  

6.2.  Efni og umræður sem tengjast íslenskukennslu og UST 

Við upphaf heimildaöflunar þessa verkefnis kom það höfundi á óvart að ekki fannst margt ritað um 

upplýsingatækni og íslenskukennslu, að minnsta kosti sem birt hefur verið. En líklegt er að með 

aukinni notkun upplýsingatækni í kennslu og innleiðingu spjaldtölva verði fleiri pistlar skrifaðir. Þetta 

vakti forvitni til að vita hvar helst mætti finna lesmál um hvernig íslenskukennslu og upplýsingatækni 

hefði verið fléttað saman. Einnig lék forvitni á að vita hvaða náms- og fræðsluvefi má finna og í hvaða 

helstu rafbókabúðum má greiða fyrir rafbækur og annað rafrænt lesefni sem nýtist í námi- og 

kennslu. 

Þriðja rannsóknarspurning hljóðar því svo: 

Hvar má finna efni og umræður um íslenskukennslu og upplýsingatækni og efni tengt kennslu? 
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Fljótt kom í ljós að ekki var úr mjög miklu að moða hvað varðar greinaskrif um námsgreinina 

íslensku sérstaklega. Því var leit beint að tímaritum, vefsíðum og umræðuhópum með efni um 

upplýsingatækni í kennslu almennt hvort sem hún tengdist námsgreininni íslensku beint eða óbeint. 

6.2.1. Tímarit sem fjalla um íslensku og íslenskukennslu og UST 

Ýmis tímarit hafa verið gefin út sem fjalla um mennta- og skólamál. Nokkur eru almenns eðlis og 

nokkur sérfagleg en hafa birt greinar sem tengjast upplýsingatækni með íslenskukennslu eða efni sem 

gæti nýst í íslenskukennslu með tækninni.  

Hrafnaþing - stofnanir.hi.is/islenskustofa/hrafnathing  

Hrafnaþing er tímarit um íslensku og íslenskukennslu sem ritstýrt var af íslenskukennurum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Tímaritið birti fyrst og fremst fræðilegar greinar sem skrifaðar 

voru af íslenskukennurunum á sviðinu. Einnig voru birtar aðsendar greinar sem snéru að 

íslenskukennslu og niðurstöður úr völdum lokaritgerðum stúdenta. Útgáfa hófst 2004 og kom út einu 

sinni á ári til ársins 2008. Nokkur hefti eru rafræn á vefsvæði Íslenskustofu. 

Skíma – modurmal.is/skima 

Fyrsta tölublað tímaritsins Skímu kom út 1978. Lesa má hefti Skímu frá árunum 2004-2010 á 

heimasíðu Samtaka móðurmálskennara. Frá árinu 2011 var Skíma eingöngu gefin út sem veftímarit. 

Efni þess tengist íslenskukennslu og tengt efni eins og smásögur, ljóð, umfjöllun um kennsluefni og 

útgefnar bækur sem tengjast íslenskum fræðum. 

FUM, Tímarit um menntarannsóknir – fum.is 

Tímaritið er gefið út af Félagi um menntarannsóknir (FUM) og er vettvangur fyrir rannsóknarritgerðir 

og fræðilega umfjöllun um menntamál. 

Krítin – kritin.is 

Veftímarit sem stofnað var árið 2012. Markmið með útgáfunni er að auka faglega umræðu um 

skólamál. 

Netla – netla.hi.is 

Veftímarit um uppeldi og menntun sem gefið er út af Menntavísindasviði Háskóla Íslands sem komið 

hefur út frá árinu 2002. Í tímaritinu eru ritrýndar fræðigreinar, pistlar, viðtöl, ritfregnir og dómar. 

Reynt er að nýta kosti vefmiðils með þeim möguleika á að birta hljóðdæmi, myndskeið og krækjur. 

Netla er einnig með Fésbókarsíðu; Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.  

http://stofnanir.hi.is/islenskustofa/hrafnathing
http://stofnanir.hi.is/islenskustofa/hrafnathing
http://www.modurmal.is/skima
http://www.modurmal.is/skima
http://fum.is/
http://fum.is/?page_id=108
http://kritin.is/
http://kritin.is/pistlar/
http://netla.hi.is/
http://netla.hi.is/
https://www.facebook.com/pages/Netla-Veft%C3%ADmarit-um-uppeldi-og-menntun/433018893449353
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Skólavarðan – ki.is 

Tímaritið er málgagn Kennarasambands Íslands sem kom út fyrst árið 2001 með því markmiði að vera 

lifandi, öflugur, lýðræðislegur miðill félagsmanna Kennarasambands Íslands. Í ritinu birtist efni ekki 

eingöngu um kjara- og hagsmunamál félagsmanna, einnig fjölbreytt efni, fréttir, pistlar og viðtöl sem 

tengjast skólamálum. 

Tímarit heimilis og skóla, landssamtaka foreldra - vu2061.william.1984.is/utgefid-efni/timarit/ 

Tímaritið var fyrst gefið út árið 1992 þegar samtökin voru stofnuð. Í tímaritinu birtast ýmsar greinar 

sem snúa að skólamálum. 

Uppeldi og menntun – timarit.is 

Tímaritið er gefið út af Menntavísindasviði Háskóla Íslands í samvinnu við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur þess er aðallega vettvangur fræðilegrar umfjöllunar tengt uppeldi og skólastarfi. 

 

6.2.2. Umræðuhópar og vefsíður 

Umræðuhópar og vefsíður hafa verið stofnaðar. Hér eru listaðar upp nokkrar vefsíður og hópar 

nefndir sem gætu gagnast íslenskukennurum sem og öðrum sem vilja nýta upplýsingatæknina í 

kennslu. 

Spjaldtölvur í kennslu - Fésbókarhópur 

M.ed. nemendur á Menntavísindasviði HÍ stofnuðu hópsíðuna á Fésbókinni sem lið í verkefni sínu í 

áfanganum Nám og kennsla á netinu. Þar eru settar inn spurningar, ábendingar og krækjur á greinar 

og annað efni sem snýr að spjaldtölvum í kennslu. Hópurinn er virkur og þegar þetta er skrifað eru 

2.874 skráðir meðlimir. 

Upplýsingatækni í skólastarfi - Fésbókarhópur 

Vettvangur umræðu um upplýsingatækni í skólastarfi. Þegar þetta er skrifað eru 533 skráðir 

meðlimir. 

Upplýsingatækni í skólastarfi – Google+ hópur 

Vettvangur umræðu um upplýsingatækni í skólastarfi. Síðunni er skipt í flokka eftir efnistökum. Þegar 

þetta er skrifað eru skráðir 70 meðlimir. 

 

http://www.ki.is/pages/468
http://www.ki.is/pages/468
http://vu2061.william.1984.is/utgefid-efni/timarit/
http://vu2061.william.1984.is/utgefid-efni/timarit/
http://timarit.is/
https://www.facebook.com/groups/188368104605936/
https://www.facebook.com/groups/343724325718873/
https://plus.google.com/u/0/communities/113752219613940993457
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appland.is - appland.is/grunnskoli 

Upplýsinga- og fræðsluvefur um notkun á öppum í skólastarfi. Öppin eru flokkuð eftir skólastigum og 

efnisþáttum. 

epli.is – epli.is/skolar 

Vefsíða Apple VAD á Íslandi í umboði Apple Computer Inc í Bandaríkjunum. Hluti síðunnar 

einskorðast við efni, greinar og fróðleik fyrir skóla. Einnig er safn krækja inn á aðrar vefsíður. 

mmaurildi – mmaurildi.blogspot.com/p/rafbkur 

Ragnar Þór Pétursson kennari hefur útbúið nokkrar kennslubækur fyrir iPad án endurgjalds. Einnig 

má nálgast þær sem pdf-skjal. 

sfjalar.net – sfjalar.net 

Sigurður Fjalar Jónsson er kennari við Fjölbrautaskólann í Breiðholti og starfar einnig við markaðsmál 

hjá hugbúnaðarfyrirtækinu HugAx hf. Sigurður Fjalar er áhugamaður um hagnýtingu 

upplýsingatækninnar í námi og kennslu og heldur úti vefsíðu þar sem lesa má meðal annars ýmislegt 

sem tengist því. Efni síðunnar er flokkað eftir efnisþáttum og meðal annars flokkurinn íslenska.  

Skólasíða TRS – skolar.trs.is 

Upplýsingasíða Tölvu og rafeindaþjónustu Suðurlands, TRS, um skólamál þar sem safnað verður 

saman upplýsingum um upplýsingatækni fyrir skóla á Íslandi. Fjallað verður um spjaldtölvuvæðingu í 

skólum og smáforritasafn. 

skolataekni.is - skolataekni.is 

Lokaverkefni Hjörvars Inga Haraldssonar til bakkalárprófs í Faggreinakennslu í grunnskóla var gerð 

vefsetursins Skólatækni. Hugmyndin var að hjálpa kennurum sem hafa hug á að nýta upplýsingatækni 

í kennslu. Markmiðið var að koma nýjum hugmyndum á framfæri sem aðrir gætu nýtt sér og lagað að 

sínum aðstæðum og tilefni. Efni er flokkað eftir skólastigum, efnisþáttum eða námsgreinum. 

Spjaldtölvur í námi og kennslu – spjaldtolvur.weebly.com/grunnskoacuteli.html 

Vefsíðan var lokaverkefni Elsu Dórótheu Daníelsdóttur og Guðlaugar Ragnarsdóttur í námskeiðinu 

Nám og kennsla á netinu. Á síðunni er hægt að nálgast upplýsingar um smáforrit fyrir iPad og eru þau 

flokkuð eftir aldri og notkunarmöguleikum eða námsgreinum. 

 

http://www.appland.is/grunnskoli
http://www.appland.is/grunnskoli
http://www.epli.is/skolar/
http://mmaurildi.blogspot.com/p/rafbkur.html
http://www.sfjalar.net/
http://www.sfjalar.net/efnisyfirlit/
http://skolar.trs.is/
http://www.tmf.is/
http://spjaldtolvur.weebly.com/grunnskoacuteli.html
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Ský, Skýrslutæknifélag Íslands – sky.is 

Ský er félag einstaklinga, fyrirtækja og stofnana á sviði upplýsingatækni og miðlar þekkingu á milli 

þeirra sem starfa við eða hafa áhuga á upplýsingatækni. Ský heldur úti vefsíðu þar sem finna má 

ýmsar upplýsingar, fræðslu og dagsetningar fræðslufunda og ráðstefna um upplýsingatækni. 

Tmf Tölvumiðstöð – tmf.is 

Sjálfstæð stofnun þar sem boðið er upp á ráðgjöf, fræðslu og námskeið sem snertir upplýsingatækni. 

Á síðunni má finna upplýsingar, fræðslu, kynningar og ráðgjöf. 

Upplýsingatæknitorg - uttorg.menntamidja.is 

Upplýsingatæknitorg er starfssamfélag áhugafólks um upplýsingatækni í skólastarfi. Torginu er ætlað 

að styðja við notkun upplýsingatækni í námi og kennslu, símenntun skólafólks og upplýsingamiðlum 

um tækni- og skólaþróun. Torgið er hluti samfélagi torga sem heyra undir Menntamiðju og var 

formlega stofnað haustið 2013.  

 

6.2.3. Íslenskir fræðsluvefir og rafbókabúðir 

Til eru ýmsir íslenskir náms- og fræðsluvefir sem nýtast í kennslu og eru hér nokkrir taldir til. Einnig 

hafa verið stofnaðar nokkrar rafbókabúðir þar sem greiða má fyrir rafbækur og annað rafrænt lesefni 

sem nýtist í námi- og kennslu. 

6.2.3.1. Vefir 

Skólavefurinn - skolavefurinn.is 

Náms- og fræðsluvefur í áskrift. Á vefnum er að finna efni fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Efni 

sem tengjast bókmenntum og lestri er skipt í 3 stig; 1.-4., 5.-7. og 8.-10. bekkur. Undir unglingastigi 

má finna almennan lesskilning, framhaldssögur, goðasögur, krossgátur, íslendingasögur, íslensk 

skáldverk, utan úr heimi, þjóðsögur og ævintýri. Einnig er safn lestrarefnis eins og Íslendingasögur, 

íslensk og erlend skáldverk á íslensku, þjóðsögur og goðasögur. Einnig er á vefnum Sýnisbók íslenskra 

bókmennta fram að upphaf 20. aldar þar sem farið er yfir ævi og verk um 200 íslenskra höfunda. 

Flestu lestrarefni fylgir kennsluefni til útprentunnar, verkefni og viðbótar eða ítarefni. Einnig fylgir 

með stærstum hluta gagnvirkt efni eins og útfyllingarverkefni. 

 

 

http://www.sky.is/
http://www.tmf.is/
http://uttorg.menntamidja.is/
http://skolavefurinn.is/
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Bragur - bragur.is 

Undirvefur frá Skólavefnum, kennsluvefur um bragfæði þar sem farið er í grunnatriði í bragfræði og 

hvernig á að yrkja rímur. Vefurinn er kennslubók í sex köflum ásamt útprentanalegu verkefnahefti og 

gagnvirkum æfingum. 

Lestu - lestu.is 

Undirvefur frá Skólavefnum, rafbókarsíða. Sígildar íslenskar og þýddar bókmenntir sem hlaða má á 

lestölvur eða lesa sem flettibækur á tölvu. 

Hlusta – hlusta.is 

Undirvefur frá Skólavefnum, hljóðbókavefur. Sígildar íslenskar og þýddar bókmenntir ásamt nokkrum 

stigskiptum hlustunaræfingum. 

BarnUNG - mennta.hi.is/vefir/barnung 

Vefur um barna- og unglingabókmenntir sem hefur það hlutverk að þjóna hlutverki upplýsingaveitu 

um barna- og unglingabókmenntir fyrir kennara, nemendur og foreldra. Virðist ekki hafa verið 

uppfært síðan árið 2004. 

Íslendingasögur - islendingasogur.is 

Fræðsluvefur um miðaldabókmenntir. Texti eftir Brynhildi Þórarinsdóttir sem byggist á endursögnum 

hennar á Njálu, Eglu og Laxdælu. Kennsluleiðbeiningar með verkefnum án endurgjalds. 

Námsgagnastofnun; námsvefir - nams.is 

 Málbjörg: vefir.nams.is/malbjorg 

Kennara- og kennsluefni í íslensku fyrir unglingastig. Síðast uppfærður 2009 með nýju útliti. 

 Mályrkjuvefurinn: vefir.nams.is/malyrkja 

Kennsluleiðbeiningar og ítarefni með Mályrkju I, II og III. Vefurinn var fyrst opnaður 2001 

undir heitinu Málbjörg. Í janúar 2009 var vefnum skipt í tvennt og efni sem tilheyrir Mályrkju 

aðskilið og sett á sér vef. Mályrkja byggist á að vinna með þætti eins og málfræði, ritun, 

framsögn, áhorf og hlustun út frá ákveðnum bókmenntatextum og /eða blaðagreinum. 

 Ritbjörg: vefir.nams.is/ritbjorg 

Þjálfun í ritun með leiðandi formi. Endurgerð á vef á samnefndu forriti sem kom út árið 1999 

 Skrifað í skrefum: vefir.nams.is/skrifad 

Ítarefni fyrir kennara með handbók um kennslu ritunar 

http://efni.skolavefurinn.is/_opid/islenska/bragarbot/bragarbot_index.html
http://lestu.is/
http://hlusta.is/
http://mennta.hi.is/vefir/barnung/
http://islendingasogur.is/
http://www.nams.is/
http://vefir.nams.is/malbjorg/
http://vefir.nams.is/malyrkja/
http://vefir.nams.is/ritbjorg/
http://vefir.nams.is/skrifad/
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Handritin heima - handritinheima.is  

Vefsíða um íslensk handrit. Markmið er að kynna þá menningarhefð sem finnst í íslenskum handritum 

og vera fræðsluefni um íslenska menningarsögu fyrir skólafólk og almenning. 

Stoðkennarinn - stodkennarinn.is 

Gagnvirkur áskriftar námsvefur sem býður upp á námskeið í flestum námsgreinum, þar á meðal 

íslensku og skipt niður eftir skólastigum. Eitt kennsluhefti tilheyrir einu námskeiði og fylgir hverjum 

kafla gagnvirkt verkefni og leikir. Árangur er skráður þar sem nemandi, kennari og foreldrar hafa 

aðgang að og fá yfirsýn. Sækja þarf Shockwave spilara í tölvur og þau verkefni sem unnin voru á Java 

og Flash virka ekki á iPad spjaldtölvur. Vinna er verið í því að endurforrita þau verkefni. 

 

6.2.3.2. Rafbókabúðir 

eBækur - ebaekur.is  

Rafbókavefverslun. Finna má nýlegar íslenskar skáldsögur, nokkrar barna- og unglingabækur og 

hljóðbækur. 

Emma – emma.is  

Rafbókavefverslun opin öllum útgefendum og einstaklingum. Finna má íslenskar skáldsögur og barna- 

og unglingabækur. 

Eymundsson - Eymundsson.is 

Rafbókavefverslun. Finna má nokkrar íslenskar skáldsögur og barna- og unglingabækur. 

Forlagið – forlagid.is  

Rafbókavefverslun í samstarfi við ýmsa útgefendur. Forlagið gefur út bækur undir merkjum JPV, Máls 

og menningar, Vöku-Helgafells og Iðunnar. Nýlegar íslenskar skáldsögur, barna- og unglingabækur og 

safn kennslubóka sem gefnar hafa verið út af Forlaginu.  

Kennarasvæði með kennsluleiðbeiningum, verkefnum, glósum og prófum með kennslubókum 

Forlagsins. 

Nemendasvæði með verkefnabanka fyrir hagnýt skrif, verkefni og orðskýringar með Gerplu eftir 

Halldór Laxness. 

Hljóðbók – hljodbok.is 

Hljóðbækur. Íslenskar skáldsögur og Íslendingasögur. 

http://handritinheima.is/
https://stodkennarinn.is/index2.php/site/login
http://www.ebaekur.is/
http://www.emma.is/
http://www.eymundsson.is/
http://www.forlagid.is/
http://hljodbok.is/
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Skinna – skinna.is 

Rafbóka vefverslun opin öllum útgefendum. Finna má nokkrar íslenskar skáldsögur og barna- og 

unglingabækur. 

Tónlist.is – tonlist.is 

Hljóðbækur. Nokkrar skáldsögur 

 

6.3.  Samantekt 

Íslenska er mikilvæg námsgrein sem skiptist í fjóra þætti samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Talað 

mál; hlustun og áhorf; lestur og bókmenntir; ritun og málfræði og skal kennsla vera skipulögð eftir 

því. Gefið er út námsefni sem heyrir sérstaklega undir þessa þætti. Ein tegund námsmats eru 

samræmd könnunarpróf og hafa kannanir sýnt að kennarar hafa tilhneigingu til þess að láta þau og 

þá tilheyrandi námsefni stýra kennslu sinni of mikið. Einnig eru vísbendingar í þá átt að fagkunnátta 

og faglegt sjálfstraust hafi áhrif á val kennsluaðferða og leiðir til þess að koma námsefni til skila. 

Spjaldtölvur ætti að vera auðvelt að nýta í íslenskukennslu og þær gætu hugsanlega opnað nýjar leiðir 

til þess að tengja nemendur og námsefni. 

Nokkur íslensk tímarit hafa verið gefin út sem fjalla um mennta- og skólamál. Tvö þeirra, 

Hrafnaþing og Skíma, fjalla sérstaklega um íslensku og íslenskukennslu. Fáar greinar þar fjalla 

sérstaklega um íslenskukennslu og upplýsingatækni, en efni sumra þeirra mætti útfæra með 

upplýsingatækni í huga. Önnur tímarit fjalla ekki um íslensku og íslenskukennslu sérstaklega, en vel 

má þó finna greinar um efni sem nýta má í íslenskukennslu með upplýsingatækninni.  

Stofnaðar hafa verið vefsíður með efni og tilvísunum á efni sem gæti gagnast í íslenskukennslu og 

hægt er að skrá sig í umræðuhópa á samskiptamiðlum eins og á Facebook eða Google+. Nokkrir 

náms- og kennsluvefir eru til og einnig hafa verið opnaðar rafbókabúðir á vefnum. Augljóslega er af 

einhverju að taka fyrir þá sem vilja tengja saman íslenskukennslu og rafræn vinnubrögð. 

  

https://www.skinna.is/
http://www.tonlist.is/
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7. Öpp og íslenskunám- og kennsla 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013 segir til um markmið og fyrirkomulag skólastarfs í grunnskólum 

landsins þar sem tilnefndir eru hæfniþættir innan hverrar námsgreinar eins og áður hefur komið 

fram.  Hlutverk grunnskólakennarans er að stuðla að því að nemendur hans nái tilteknum 

markmiðum og hæfniþáttum sem vel má ná með notkun upplýsingatækninnar eins og notkun tölva 

og spjaldtölva. Til eru ógrynni appa fyrir spjaldtölvur sem geta stuðlað að því að nemendur nái 

tilsettum markmiðum og hæfniþáttum. Ný öpp bætast við nánast á hverjum degi og eru oft til mörg 

með sama eða svipaðan tilgang, en frá mismunandi hönnuðum, fyrirtækjum og forriturum. Lesa má á 

vefsíðum og í umræðuhópum tillögur, reynslusögur og ábendingar frá kennurum og öðrum 

notendum spjaldtölva. Notkun spjaldtölva í kennslu og þá sérstaklega íslenskukennslu hefur vakið 

áhuga höfundar allt frá því að þetta tæki var kynnt til sögunar ekki fyrir svo löngu síðan. Því er fjórða 

og síðasta rannsóknarspurningin svo hljóðandi: 

Hvernig öpp og forrit gætu hentað íslenskukennslu á unglingastigi og stuðlað að því að nemendur nái 

þeim hæfniviðmiðum við lok 10. bekkjar sem kveðið er á um í aðalnámskrá? 

Að sjálfsögðu getur listinn aldrei orðið tæmandi og notendur haft mismunandi skoðanir á 

gagnsemi appa og forrita. Í eftirfarandi kafla eru nokkur talin upp í þeim tilgangi að máta við 

hæfniþætti sem nemendur eiga að hafa náð við lok 10. bekkjar og með því hvort slíkt öpp gætu nýst í 

námi og kennslu. iPad forrit urðu fyrir valinu þar sem höfundur er eigandi eins slíks tækis og virðist sú 

spjaldtölvutegund hafa orðið oftast fyrir valinu í þróunarverkefnum. Flest þessa forrita eru einnig 

fáanleg fyrir aðrar gerðir spjaldtölva eða til eru önnur sem svipar til þeirra. 

7.1.  Öpp og forrit með tilliti til hæfniviðmiða aðalnámskrár grunnskóla 2013 

Megintilgangi íslenskukennslu samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er skipt í fjóra þætti. Þrír fyrstu 

eru til umfjöllunar hér; Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir og ritun. Þó svo að valið hafi 

verið um að skipta þessari úttekt þannig niður, má vel nýta mörg öpp í fleiri eða öllum flokkum. 

Óþarft er að taka það fram að úttekt sem þessi er ekki tæmandi og sitt sýnist hverjum. Auk appa eru 

náms-, kennslu- og leikjavefir með ýmsa möguleika eins og þá sem taldir voru upp í síðasta kafla. 
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7.1.1. Talað mál, hlustun og áhorf 

Hæfniviðmið við lok 10. bekkjar eru að nemandi á meðal annars að geta:243 

 flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hafa tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas 

 gert sér grein fyrir eðli góðrar frásagnar og framburðar og nýtt leiðbeiningar um 

framsögn, svo sem um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas og lagað það að viðtakanda og 

samskiptamiðli á fjölbreyttan hátt, m.a. með leikrænni tjáningu 

 nýtt aðferðir sem hann hefur lært til þess að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og 

rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem 

hentar 

 hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, 

einnig notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun 

sinni á viðkomandi efni 

 nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu 

til þess sem þar er birt 

 átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitsemi, virðingu og kurteisi 

 

Dæmi um öpp: 

 

 

iMovie frá Apple 

6,25$ (maí 2013) 

Smáforrit til þess að búa til myndasýningar, myndbönd eða 

kvikmyndir. Einfalt setja inn upptökur, hreyfimyndir, 

ljósmyndir, tónlist og klippa saman. 

Nýtist til dæmis vel með framsögn, upplestri, leikgerð og 

leikrænni tjáningu. 

 

 

Videolicious frá The Talk Market Inc 

Ókeypis með takmörkum 

(maí 2013) 

Nokkuð einfalt viðmót myndvinnslu. Setja má saman 

myndbönd og myndir úr albúmi með tónlist og tali. Bæta má 

við upptökum eins og um kynningu væri að ræða og deila því 

á samskiptamiðla eins og Facebook eða á vef- eða bloggsíður. 

Ókeypis útgáfan takmarkast við að hver skráður notandi 

getur útbúið einnar mínútu löng myndbönd. Hámark 

myndbandsbúta eru 10 í hverju myndbandi og geymslupláss 

hvers notanda eru 20 myndbönd. 

 

 

iStopmotion frá Boinx Software 

12,54$ (maí 2013) 

Smáforrit þar sem teknar eru raðir ljósmynda sem raðað er 

saman einni og einni svo úr verður hreyfimynd. T.d. með 

leirköllum eða teiknuðum myndum eða nemendum sjálfum. 

Hljóð er tekið upp og bætt við. 

                                                           
243

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013b:101 
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Hljóðbækur 
Hlusta má á hljóðbækur með góðum upplestri leikara af 

rafbókavefjum 

 

 

Educreations Interactive 

Whiteboard frá Educreations Inc. 

Ókeypis (maí 2013) 

Útskýringaforrit. Taka má upp þegar skrifað og teiknað og 

útskýrt um leið. Upptökunni má deila á samskiptamiðlum eða 

senda á milli með tölvupósti. 

 

 

 

Explain everything frá MorrisCooke 

3,75$ (maí 2013) 

Gagnvirkt útskýringaforrit. Bæta má inn myndum, textum, 

hreyfimyndum ásamt því að handskrifa texta, teikna og setja 

inn hljóð. Upptökunni má deila á samskiptamiðlum eða 

senda á milli með tölvupósti. 

 

GarageBand frá Apple 

6,26$ (maí 2013) 

Upptökuforrit eða hljóðver með nokkrum hljóðfærum sem 

ekki er nauðsynlegt að kunna að spila á fyrir. Taka má upp lög 

með tali, söng eða hljóðum og deila á vefsíðum eða með 

tölvupósti. 

 

 

Puppet Pals frá Polished Play LLC 

Ókeypis með nokkrum tilbúnum 

persónum og bakgrunni. Ef keypt er 

viðbót fyrir 3,75$ má bæta við 

sínum eigin eða úr myndasafni fyrir 

1,24$ hvert (maí 2013) 

Smáforrit fyrir sögu- og leikritagerð. Velja má úr mismunandi 

bakgrunnum og persónum og eru þær hreyfðar með 

fingrunum. Möguleiki á að taka myndir af fólki og klippa þær 

til í forritinu og nota sem sögupersónur. Tekur upp bæði 

mynd og hljóð. 

 

7.1.2. Lestur og bókmenntir 

Hæfniviðmið við lok 10. bekkjar eru að nemandi á meðal annars að geta:244 

 lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað og m.a. valið og 

beitt mismunandi aðferðum við lestur 

 greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða 

 gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og gert öðrum grein fyrir því 

 lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér 

grein fyrir gildi bókmennta 

                                                           
244

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013b:102-3 
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 notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð af 

ýmsum toga og frá ýmsum tímum 

 leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trúverðugleika 

ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna afstöðu til þess 

 unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem sett er 

fram á ólíkan hátt og nýtt sér 

 

Dæmi um öpp: 

  

 

 

Segulljóð frá IS-Leikir ehf.  

Verð 5.01$ (maí 2013) 

Íslenskt forrit hugsað til þess að útbúa stutt og hnitmiðuð 

ljóð og örsögur. Í því eru átta mismunandi orðaþemu með 

yfir 13 þúsund orðum með öllum beygingar- og 

birtingamyndum. Forritið velur tilviljunarkennt orð, en hægt 

er að bæta við orðum úr öllum orðflokkum eða sínum eigin 

orðum. Einnig er hægt að velja útlit ljóðanna eftir vild og 

deila því. 

 

 

 

Turf Hunt frá Locatify 

Forritið er ókeypis (maí 2013) 

Fyrir skóla er gjald 600€ á ári fyrir 

að gefa út leiki. 15% afsláttur fyrir 3 

ár og 20% afsláttur fyrir skóla með 

fleiri en 150 nemendur 

Íslenskur ratleikur á íslensku eða ensku. Notast má við 

snjallsíma eða spjaldtölvu með 3G. Skipta má upp í lið þar 

sem þátttakendur fá spurningar eða þrautir á fyrirfram 

ákveðnum GPS punktum sem þeir verða að leysa til þess að 

fá næstu þraut og staðsetningu. Þegar þraut eða spurning er 

leyst fást stig eða verðlaun. Hægt er að fylgjast með gangi 

mála á skjá. Leikurinn er hannaður í einföldu umhverfi á síðu 

Locatify: www.locatify.com 

Markmið með leiknum er skemmtun og útivist samantvinnuð 

með lærdómi. Spurningar, þrautir og verkefni geta tengst 

þeim bókmenntum, ljóðum eða öðru því efni sem unnið er 

með hverju sinni, eða einfaldlega finna ákveðin kennileiti. 

Einnig má auðveldlega samþætta með öðrum námsgreinum.  

  

 

 

Tactilize frá Tactilize Inc. 

Ókeypis (maí 2013) 

Smáforrit þar sem búin eru til margmiðlunarspjöld eða 

klippikort og vefsíður með myndum og texta. Útlit og form 

eru tilbúin sem leika má sér með og setja inn myndir, 

myndbönd, texta og krækjur. Einnig má vinna spjöldin í borð- 

eða fartölvu. Deila má spjöldunum á samskiptamiðlum eða 

senda á milli með tölvupósti. Reynir á lesskilning og sköpun. 

Möguleiki er að gerast áskrifandi hjá öðrum notendum og 

leyfa skilaboð frá öðrum notendum á útgefin spjöld. 

http://www.locatify.com/
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Storyrobe frá Storyrobe Inc 

1,24$ (maí 2013) 

Einfalt myndvinnsluforrit ætlað til stuttra kynninga eða 

myndrænnar sögugerðar. 

 

 

 

Phoster frá Bucket Labs 

2,5$ (maí 2013) 

Einfalt smáforrit til veggspjaldagerðar sem deila á má milli 

með tölvupósti eða setja inn á vefsíður. Hanna má faglega 

útlítandi auglýsingaveggspjöld, til dæmis sem auglýsingu fyrir 

stuttmynd, bækur sem er verið að lesa eða aðra atburði sem 

standa til í bekknum eða skólanum. 

 

Keynote frá Apple 

Glæru- eða kynningarforrit. 

 

 

 

iMovie frá Apple 

6,25$ (maí 2013) 

Smáforrit til þess að búa til myndasýningar, myndbönd eða 

kvikmyndir. Einfalt setja inn upptökur, hreyfimyndir, 

ljósmyndir, tónlist og klippa saman. 

 

 

bookPress frá Bookemon Inc 

Ókeypis (maí 2013) 

Smáforrit til bókagerðar fyrir iPad.  

 

 

 

Simpl-Easy Website Builder frá 

Simpl App Ltd 

Ókeypis prufuaðgangur í 2 vikur. 

Eftir það 4,99$ mánaðargjald  

(maí 2013) 

Smáforrit með tilbúnu og einföldum vefsíðuhönnunar-

möguleikum. Möguleiki á 8 undirsíðum. 

 

 

 

Puppet Pals frá Polished Play LLC 

Ókeypis með nokkrum tilbúnum 

persónum og bakgrunni. Ef keypt er 

viðbót fyrir 3,75$ má bæta við 

sínum eigin eða úr myndasafni fyrir 

1,24$ hvert (maí 2013) 

Smáforrit fyrir sögu- og leikritagerð. Velja má úr mismunandi 

bakgrunnum og persónum og eru þær hreyfðar með 

fingrunum. Möguleiki er á að taka myndir af fólki og klippa 

þær til í forritinu og nota sem sögupersónur. Tekur upp bæði 

mynd og hljóð. 
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Book Creator for iPad frá Red 

Jumper Studio 

6,25$ (maí 2013)  

Epubstaðall svo bókin er lesanleg í 

öðrum tegundum spjaldtölva. 

Bókagerð með möguleika á að setja inn myndir, ljósmyndir, 

texta og hljóð.  

Vinna má bækur, sögur eða texta á ýmsa vegu sem reynir 

meðal annars á lesskilning. 

 

 

 

iBooks frá Apple 

Ókeypis 

Ókeypis lestrarviðmót rafbóka með glósumöguleika.  

Glósugerð er skilvirk og hröð. Notandi getur undirstrikað 

texta eða notað yfirstrikunarpenna með því að draga fingur 

yfir textann og valið úr 5 litum. Yfirstrikaður texti eða glósur 

birtast sem litlir miðar eða spjöld á spássíum. 

Merktur texti færist í sérstakt glósusafn (e. My Notes) sem 

kalla má fram. Glósurnar er ekki hægt að senda sér eða 

öðrum öðruvísi en sem myndir af heilum síðum, væntanlega 

til þess að hindra afritunarmöguleika. Ná má í glósurnar sem 

spjöld með undirstrikuðum texta bókarinnar og eigin 

athugsemdum á bakhlið sem væri upplagt sem upprifjun fyrir 

próf eða sem svör við spurningum. 

Möguleiki er á að nota glósutæknina til þess að búa til 

vinnubók. Setja má inn spurningar og nemendur svara 

skriflega og senda kennara sem skjámyndir eða í tölvupósti 

þar sem spurningar fylgja ekki. Einnig má nota innbyggðar 

spurningavélar í iBooks Author svo nemandi geti fylgst með 

jafnóðum hve vel hann kann efnið. Ef nemendur hafa sjálfir 

aðgang að Appletölvu og iBooks Author, geta þeir breytt pdf 

skjali í iBooks-skjal og gert sínar eigin útgáfur með 

myndskreytingum og aukaefni eftir eigin áhuga og þörfum. 

Sama á við með ólæstar kennslubækur. 

Gallar eru þeir að iBooks býður hvorki upp á hljóðglósur né 

myndir eða teikningar þar sem það er textaforrit. Einnig þarf 

lestrarefni frá kennara að vera á iBooks sniði til þess að hægt 

sé að nýta glósumöguleikana í iBooks.245 

 

 

 

                                                           
245

 Upplýsingar af bloggsíðu spjaldtölvuþróunarverkefni Norðlingaskóla; spjaldtolvur.blogspot.com 
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7.1.3. Ritun 

Hæfniviðmið við lok 10. bekkjar eru að nemandi á meðal annars að geta:246 

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað 

málsgreinar og efnisgreinar 

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin 

brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun 

 valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi 

 skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og hljóð eftir því sem við á, gerir sér grein fyrir 

lesanda og miðar samningu við hann 

Dæmi um öpp: 

 

 

 

StoryBoards frá Tamajii Inc 

Ókeypis (maí 2013) 

Myndrænt sögugerðarform. Sögugerðarborð líkt því sem 

þróaðist frá kvikmyndagerðarmönnum. Þar var hvert atriði 

skissað upp til þess að hafa sjónrænt skipulag á atriðum til 

þess að sjá hvað má betur fara og bæta við, fella niður eða 

endurraða. Slík söguborð eru einnig notuð fyrir leiksýningar 

og skáldsögugerð. 

Í StoryBoards eru persónurnar tilbúnar en hægt að velja úr, 

aðlaga og snúa eftir þörfum. Hver rammi er eins og einn 

rammi í teiknimyndasögu. Möguleiki er á að setja inn örvar til 

að tákna hreyfingu. 

 

 

 

Storyrobe frá Storyrobe Inc 

1,24$ (maí 2013) 

Einfalt myndvinnsluforrit ætlað til stuttra kynninga eða 

myndrænnar sögugerðar. 

 

 

 

Simpl-Easy Website Builder frá 

Simpl App Ltd 

Ókeypis prufuaðgangur í 2 vikur. 

Eftir það 4,99$ mánaðargjald (maí 

2013) 

Smáforrit með tilbúnum og einföldum vefsíðuhönnunar-

möguleikum. Átta undirsíður eru mögulegar. 

 

                                                           
246
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Upad lite frá Pockeysoft 

Ókeypis takmörkuð útgáfa 

Fullt verð 6,26$ (maí 2013) 

Smáforrit þar sem má handskrifa. Möguleiki á að skrifa á PDF 

skjöl og myndir. 

Ritvinnsluforrit 

 

 

Pages frá Apple 

12,54$ (maí 2013) 

Ýmis forrit til, t.d. Pages fyrir iPad. 

 

Gallar: Þreytandi getur verið að nota lyklaborð spjaldtölvunar 

miðað við hefðbundið lyklaborð. Möguleiki er á að tengja 

lyklaborð. 

 

Keynote frá Apple 

12,54$ (maí 2013) 

Glæru- eða kynningarforrit. 

 

Educreations Interactive 

Whiteboard frá Educreations Inc. 

Ókeypis (maí 2013) 

Útskýringasmáforrit. Taka má upp þegar skrifað eða teiknað 

er með fingri eða spjaldtölvupenna og útskýrt er um leið. 

Upptökunni má deila á samskiptamiðlum eða senda á milli 

með tölvupósti. 

 

 

 

Explain everything frá MorrisCooke 

3,75$ (maí 2013) 

Gagnvirkt útskýringaforrit. Bæta má inn myndum, textum, 

hreyfimyndum ásamt því að handskrifa texta, teikna og setja 

inn hljóð. Upptökunni má deila á samskiptamiðlum eða 

senda á milli með tölvupósti. 

 

 

 

iBooks frá Apple 

Ókeypis (maí 2013) 

Lestrarviðmót rafbóka með glósumöguleika. Glósugerð er 

skilvirk og hröð. Notandi getur undirstrikað texta eða notað 

yfirstrikunarpenna með því að draga fingur yfir textann og 

valið úr 5 litum. Yfirstrikaður texti eða glósur birtast sem litlir 

miðar eða spjöld á spássíum. 

Merktur texti færist í sérstakt glósusafn (e. My Notes) sem 

kalla má fram. Glósurnar er ekki hægt að senda sér eða 

öðrum öðruvísi en sem myndir af heilum síðum, væntanlega 

til þess að hindra afritunarmöguleika. Ná má í glósurnar sem 

spjöld með undirstrikuðum texta bókarinnar og eigin 
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athugsemdum á bakhlið sem væri upplagt sem upprifjun fyrir 

próf eða sem svör við spurningum. 

Möguleiki er á að nota glósutæknina til þess að búa til 

vinnubók. Setja má inn spurningar sem nemendur svara 

skriflega og senda kennara sem skjámyndir eða í tölvupósti 

þar sem spurningar fylgja ekki. Einnig má nota innbyggðar 

spurningavélar í iBooks Author svo nemandi geti fylgst með 

jafnóðum hve vel hann kann efnið. Ef nemendur hafa sjálfir 

aðgang að Appletölvu og iBooks Author, geta þeir breytt pdf 

skjali í iBooks-skjal og gert sínar eigin útgáfur með 

myndskreytingum og aukaefni eftir eigin áhuga og þörfum. 

Sama á við með ólæstar kennslubækur. 

Gallar eru þeir að iBooks býður hvorki upp á hljóðglósur né 

myndir eða teikningar þar sem það er textaforrit. Einnig þarf 

lestrarefni frá kennara að vera á iBooks sniði til þess að hægt 

sé að nýta glósumöguleikana í iBooks.247 

 

 

 

Book Creator for iPad frá Red 

Jumper Studio. 

6,25$ (maí 2013) 

Bókagerð með möguleika á að setja inn myndir, ljósmyndir, 

texta og hljóð. Epubstaðall svo bókin er lesanleg í öðrum 

tegundum spjaldtölva. 

 

7.2.  Hugleiðingar 

Ljóst er að þó ekki séu mörg öpp til á íslensku, má vel nota tæki eins og spjaldtölvu í íslenskukennslu 

til þess að ná settum hæfniviðmiðum. Ekki þarf alltaf að vinna með tilbúið efni, þáttur sköpunar er 

sterkastur þegar nemendurnir skapa sjálfir og oft er það þannig að þeir læra mest og best þegar 

vinnan og úrvinnslan er í þeirra höndum með handleiðslu kennarans eins og fyrrnefndir kennismiðir 

hafa bent á. Ekki ætti að velja aðeins eitt smáforrit, heldur láta þau vinna saman eða taka við af hvert 

öðru eins og hæfir efni og tilefni hverju sinni. Ólafur Sólimann, tengiliður við skóla og 

menntastofnanir hjá Epli.is, tekur dæmi í viðtali við höfund um þverfaglegt verkefni. Nemendur lesa 

Íslendingasögu. Í myndlist og/eða textílmennt hanna þau og skapa persónu og smíða vopn í smíði. 

Mynd er tekin af persónunni í spjaldtölvunni, skorin út og unnið með handrit, sjónarhorn, senur og 

annað til dæmis í Pupet Pals eða Story Board eða hvoru tveggja. Þegar handrit er tilbúið og skotin 

ákveðin, er einn dagur tekinn í upptökur á spjaldtölvunum. Það sem eftir er af tímabilinu fer í að 
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klippa til efnið og útbúa kvikmyndina. Bætt er í hana bakgrunni, ýmsum brellum, hljóðum og tónlist 

sem unnin er til dæmis í GarageBand í tónmennt. Það sem tengist íslenskunni beint eru forrit þar sem 

gerð eru sýnishorn úr myndinni eins og auglýsing, auglýsingaspjöld fyrir myndina, vefsíður með 

umræðu möguleika og þess háttar. Það reynir á lesskilning þar sem miðlunin er önnur en með tveggja 

blaðsíðna ritgerð. Einnig má í stað ritgerðar skila vef- eða bloggsíðu þar sem uppfylla þarf fyrirfram 

ákveðið verkefni eða þemu eins og persónusköpun, dagbók, fréttaform, vikublað, framhaldssögu eða 

annað sem nemendur og kennarar finna til. Annað dæmi er vinna með ljóð og vísur. Ef verkefnið er 

að skila inn tónlistarmyndbandi er komin hvatning í að skilja vísunar. Ólafur segir það að nemendur 

séu með slíkri vinnu ekki bara að vinna fyrir kennarann þegar þeir viti að aðrir nemendur og jafnvel 

foreldrar geti séð og skoðað afraksturinn ef sú ákvörðun sé tekin. Vel má stofna lokaða vefsíðu eða 

lokaða YouTube-rás þar sem aðeins þeir hafi aðgangsorð. Annars má senda kennara í tölvupósti. 

Nemendur fái oft að njóta sín í skapandi vinnu og miðjunemendurnir sem lítið fari fyrir í 

kennslustundum fái oft rödd sem heyrðist ekki áður. Einnig hefur Ólafi fundist að slík vinna nái oft vel 

til þeirra nemenda sem skilgreindir séu sem erfiðir og áhugalausir.248 

Eins og áður sagði verður slík úttekt aldrei tæmandi þar sem stöðugt bætast við ný forrit og taka 

jafnvel við af öðrum. Vefsíður með tillögum og úttektum á öppum má finna víðsvegar á vefnum. Ekki 

þarf eingöngu að styðjast við öpp, nýta má með það sem til er af íslenskum náms-, kennslu- og 

leikjavefjum sem hentar hverju sinni. En lokamarkmiðið ætti að vera að velja það sem nýtist í námi og 

kennslu um leið og það er skemmtilegt og vekur áhuga nemenda og kennara. 
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8. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um upplýsingatækni í íslensku skólastarfi með sérstöku tilliti til 

íslenskukennslu. Hugtakið upplýsingatækni eða upplýsinga- og samskiptatækni nær yfir vítt svið. 

Fyrsta sem mörgum dettur í hug eru tölvur, Internetið eða hugbúnaður, en hugtakið upplýsingatækni 

er einnig notað yfir aðferðir við upplýsingavinnslu og miðlun. Upplýsinga- og samskiptatækni er því 

yfirgripsmikið hugtak sem skilgreint er sem það að beita tölvutækni, fjarskiptatækni eða 

rafeindatækni eftir því sem við á í upplýsingavinnslu. Íslenskt samfélag einkennist af upplýsinga- og 

samskiptatækninni sem er oftar en ekki samofið leik, starfi og tómstundum. Tæki og tækni eru einnig 

orðin eðlilegur hluti skólastarfsins á mörgum sviðum og svo sjálfsagður að erfitt væri að ímynda sér 

skólastarfið án þeirra.  

Saga Internetsins er lengri en ætla mætti. Íslenskir grunnskólar hófu að tölvuvæðast um og eftir 

1980, en fyrst má sjá minnst á tölvur og tölvutækni í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989. Sú 

staðreynd er áhugaverð og til þess að svara fyrstu rannsóknarspurningunni, hver saga upplýsinga- og 

samskiptatækninar væri í íslenska menntakerfinu, var farið í gegn um sögu hennar. Fyrsta 

stefnumörkun stjórnvalda í nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni til náms og kennslu birtist í riti 

sem gefið var út af menntamálaráðuneytinu árið 1996 og haft til hliðsjónar við endurskoðun 

aðalnámskrár grunnskóla sem kom út árið 1999. Síðan þá hefur þáttur upplýsinga- og samskiptatækni 

farið vaxandi þó innleiðing og notkun hennar hafi verið nokkuð brokkgeng. Ýmsar vangaveltur hafa 

verið um ástæður þess. Eins og kom fram í alþjóðlegri rannsókn SITES um stöðu og áhrif 

upplýsingatækni í skólum, þótti tölvan afgerandi sem hjálpartæki og aðstoð í námi en ástæður þess 

hve stutt Ísland var komið í innleiðingu virtust meðal annars vera þær að skortur var á tölvum og 

nettengingum, tölvufærni slök, tímaskorts gætti hjá kennurum og jafnvel áhugaleysis.249 Bent hefur 

verið á áhrif umhverfisþátta, aðgengi, áhuga, trú og tæknihræðslu og lítinn vilja kennara til þess að 

breyta kennsluaðferðum, þróa þær og innleiða nýjungar. Mikil athygli hefur beinst að tækninni sjálfri 

í stað þess að huga fyrst og fremst að árangursríkri kennslu og náms- og kennsluaðferðum. 

Önnur og viðamesta rannsóknarspurning þessa verkefnis var hvort upplýsinga- og samskiptatækni 

og þá sérstaklega spjaldtölvur henti með íslenskukennslu á unglingastigi. Spurningunni er svarað 

játandi og námsgreinin íslenska getur átt góða samleið með upplýsinga- og samskiptatækni. Ef horft 

er til kenninga- og hugmyndasmiða styður hugsmíðahyggja notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

kennslu og ekki síst tækis eins og spjaldtölvu. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni eiga nemendur að vera 

virkir í náminu og megin áhersla er lögð á ferlið og vinnuna við lausn verkefnisins frekar en að stara 
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einungis á endanlega útkomu. Möguleikar spjaldtölvunnar til skapandi vinnu falla vel að þeim 

hugmyndum. Í henni sameinast notkunarmöguleikar margra tækja. Spjaldtölvur eru hljóðver, 

myndver, hljóðfæri, upplýsingaveita, bókasafn, samskiptatæki svo eitthvað sé nefnt. Til þess að nýta 

möguleika spjaldtölvu til fullnustu er mikilvægt að muna það sem Piaget benti á að börn þurfa 

svigrúm til að athafna sig, prófa sig áfram og virkja hæfileikana. Piaget lagði áherslu á að kennsluefni 

hæfði þroskastigi og vekti áhuga. Úrvinnsla efnis og verkefna í spjaldtölvu eða tölvu gefa möguleika á 

myndrænni og skapandi úrvinnslu sem ætti að vekja áhuga flestra. Vygotsky sagði forsendur til örari 

og hraðari þroska felast í réttum aðstæðum, til dæmis í samvinnu við hæfari eða þroskaðri jafninga. 

Spjaldtölvur henta í hópavinnu og virðist reynsla þróunarverkefna vera góð með spjaldtölvur í 

hópastarfi eins og í smiðjum og þemaverkefnum. Í samstarfi aðstoða nemendur hver annan og geta 

lært hver af öðrum. Vygotsky lagði ríka áherslu á tengsl tungumáls og hugsunar sem vegur þungt í 

allri samvinnu ekki síst með spjaldtölvu þar sem allir þurfa að vinna að einni úrlausn. Dewey setti 

fram hina þekktu kennsluhugmynd Nám í verki – að læra með því að framkvæma (e. Learning by 

Doing) þar sem lykilhugtök voru meðal annars áhugi, virk reynsla, eigin athugun, könnun og ígrunduð 

hugsun. Ígrunduð hugsun byggist á leitaraðferð. Þar er kennsluaðferðin sett upp sem 

rannsóknaraðferð þar sem þekkingin er einnig hluti af sjálfu ferlinu. Spjaldtölvan á vel við í slíkri 

kennsluaðferð þar sem auðvelt er að komast á netið til þess að afla upplýsinga. Leitarvefir eins og 

Google.is eru skilvirkir, en kennarar þurfa að leiðbeina nemendum á gagnrýninn hátt í 

upplýsingaleitinni. Einnig má nota ýmis forrit og öpp til þess að aðstoða við úrvinnslu og síðan miðlun 

hennar. Fleiri hugmyndir styðja við notkun spjaldtölva í námi og kennslu eins og fjölgreindarkenning 

Gardners sem segir að hver og einn nemandi hafi mismunandi þroskaðar greindir og væri möguleiki á 

nemendur gætu nýtt sér öpp og forrit spjaldtölva til þess að tileinka sér þekkingu sem fellur að 

mismunandi greindum. Hugmyndafræði einstaklingsmiðaðs náms má rekja til þessara kenninga sem 

taka mið af ólíkum þörfum hvers nemanda. Notkun spjaldtölvu gefur kost á margvíslegri nálgun 

nemenda með mismunandi hæfni, þarfir og áhugasvið. Virkja má þá og þjálfa mismunandi 

greindarþætti með fjölbreyttum og sveigjanlegum aðferðum og skila úrlausnum á því formi sem 

hentar eins og í myndmáli, tali, tónum eða annarri tjáningu sem skila má með tölvupósti, á 

samskipta- eða bloggsíðum eða útprentuðu. Til þess að námið verði einstaklingsmiðað þurfa að koma 

til sveigjanlegir og fjölbreyttir kennsluhættir, samvinna kennara og foreldra ásamt við eigandi 

aðstöðu, ráðgjöf, búnaði og kennslutækjum. Spjaldtölvan er þar einn möguleiki. Fjölbreyttir 

kennsluhættir henta fjölbreytilegum nemendum og má nýta spjaldtölvur með þeim flestum á ýmsan 

hátt. Í útlistunarkennslu má varpa upp því efni sem er verið að vinna með og taka upp sýnikennslu 

sem nemendur geta horft á síðar í spjaldtölvunni sinni. Einnig má taka upp innlagnir eða fyrirlestra 

svo nemendur séu undirbúnir þegar þeir koma í tíma. Það hefur verið nefnt vendikennsla og nýtist þá 
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skólatíminn betur þar sem önnur vinna fer fram og beita má fleirum kennsluaðferðum en 

útlistunarkennslu eingöngu. Nota má spjaldtölvu til þess að svara eyðufyllingarverkefnum og spara 

þannig pappír þegar þulunámi eða þjálfunaraðferð er beitt. Spjaldtölvan á ágætlega við leitaraðferð í 

anda Dewey þar sem má leita heimilda á netinu, taka upp viðtöl og myndir, útbúa kannanir, nota 

minnismiða, ritvinnsluforrit, útbúa vinnuspjöld, auglýsingar, vefsíður, nýtt fræðslu- og leikjavefi eða 

spila þrautalausnamiðaða tölvuleiki svo eitthvað sé nefnt. Unglingar, kennarar og foreldrar geta nýtt 

samskiptasíður og miðla sem utanumhald um námsgreinar, fyrir skilaboð, kennsluefni, spurningar og 

umræður og því um líkt. Fagfólk og aðrir sem áhuga hafa á upplýsingatækni í skólastarfi hafa einnig 

nýtt sér tímarit, vefsíður, náms- og fræðsluvefi og samskiptamiðla eins og Fésbókina eða Twitter þar 

sem í sérstökum hópum má taka þátt í umræðum og deila greinum og fréttum sem tengjast 

upplýsingatækni. Til þess að svara þriðju rannsóknarspurningunni, þar sem spurt var hvar efni og 

umræður væri að finna um íslenskukennslu og upplýsingatækni og efni tengt kennslu, voru talin til 

tímarit, umræðuhópar og vefsíður, nokkrir íslenskir náms- og fræðsluvefir og rafbókasöluvefir sem 

nýtast í námi og kennslu. 

Tæknin, upplýsingaaðgengi og tæki eins og spjaldtölva með sínum möguleikum og öppum hentar 

vel til íslenskukennslu og getur átt þátt í að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum við lok 10. bekkjar 

sem kveðið er á um í aðalnámskrá. Úttekt á forritum og öppum eins og var gerð í þessari ritgerð til 

þess að svara fjórðu rannsóknarspurningunni, hvernig öpp og forrit gætu hentað íslenskukennslu á 

unglingastigi og stuðlað að því að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum við lok 10. bekkjar sem kveðið 

er á um í aðalnámskrá, verður aldrei tæmandi þar sem stöðugt bætast við ný öpp og forrit, gömul 

hverfa og önnur taka við. Þó ekki séu til mörg á íslensku, er það ekki meginatriðið. Það má nota þau 

til þess að lesa og vinna í á íslensku. Útkoman og hinn endanlegi lærdómur á að skipta mestu máli, þó 

efla þurfi stöðu íslenskunnar með íslenskum öppum eða þýddum. En ekki þarf eingöngu að styðjast 

við öpp, einnig má nýta það sem til er af íslenskum náms-, kennslu- og leikjavefjum sem henta hverju 

sinni ásamt því námsefni sem hefur verið gefið út. En lokamarkmiðið ætti að vera að velja það sem 

nýtist í námi og kennslu með von um að það verði skemmtilegt og veki áhuga nemenda og kennara. 

Spjaldtölvurnar ættu að vera til taks ef það hentar til þess að styðja við námið. Annars lagðar til 

hliðar. 

Það er leikur að læra var sagt í vísunni og er það skapandi hlutinn sem gerir námið ekki síst að leik. 

Sköpun er einn grunnþátta skólastarfsins hvað varðar starfshætti, inntak og námsumhverfi skólans. 

Þar á að nýta nýja miðla og tækni til skapandi, fjölbreytta, ólíkra og áhugaverða leiða til úrlausna sem 

tæki eins og spjaldtölva getur boðið upp á þar sem í henni eru mörg áður aðskilin tæki saman í einu. 

Þáttur sköpunar er sterkur og er lærdómurinn þá hvað mestur. Með upplýsinga- og samskiptatækni 
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og þá ekki síst með spjaldtölvum skapast rými til þess að vinna með fjölbreyttari tegundir texta en 

ekki eingöngu skólabækur og annað sem gefið hefur verið út á prenti. Ólíkir textar geta einnig verið 

grunnur umræðna um tungumál, orðanotkun, siðferði, heimilda- og sannleiksgildi svo eitthvað sé 

nefnt. 

 

Vinna við þetta lokaverkefni var skemmtileg og áhugaverð. Þar sem áhuginn beinist að 

íslenskukennslu þar sem nýtt yrði upplýsinga- og samskiptatækni hefur þessi umfjöllun styrkt mig í 

þeirri trú að námsgreinin íslenska eigi góða samleið með upplýsingatækni. Úttekt á efni og vefsíðum 

sem gagnast íslenskukennurum getur komið sér vel og einnig þátttaka í umræðum við aðra kennara 

og fræðinga. Úttekt á nokkrum öppum og forritum sem nýtast í kennslu tel ég nýtast íslenskukennara 

vel og stuðla að því að hæfniviðmiðum aðalnámskrár verði náð. Áhugaverða hugmynd að 

meistaraverkefni fyrir starfandi kennara sem nýtti spjaldtölvu í kennslu sinni væri að flokka öpp sem 

væru notuð nánar og lýsa þeim og hvernig þau gagnast í kennslu. Einnig væri athyglisvert efni í 

rannsókn að gera samanburð á matskýrslum erlendra skóla, hvað gekk vel og hvað ekki. 

Margt í samfélaginu byggist á tækni og upplýsingatækni. Upplýsinga- og samskiptatækni í 

skólastarfi ætti að undirbúa nemendur grunnskólans undir tæknisamfélagið rétt eins og hið daglega 

líf. 
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