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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvort innleiðing spjaldtölva í skólastarf á yngsta 

stigi grunnskóla geti bætt nám og kennslu. Á síðustu árum hefur tækniþróun 

haft stöðugt meiri áhrif og nú telja stefnumótandi aðilar um menntun á 21. 

öldinni að leggja þurfi aukna áherslu á upplýsingatækni í öllu skólastarfi. Í 

mars 2014 vann höfundur að tilviksrannsókn í tveimur íslenskum 

grunnskólum og var gagnaöflun tvíþætt. Annars vegar með 

vettvangsathugunum í fimm kennslustundum þar sem fylgst var með 

nemendum á yngsta stigi nýta spjaldtölvur í námi sínu og hins vegar með 

viðtölum við fimm kennara um reynslu þeirra af notkun spjaldtölva við 

kennslu á yngsta stigi. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort og þá 

hvernig notkun spjaldtölva í námi og kennslu á yngsta stigi geti bætt nám að 

mati starfandi kennara og hvernig notkun spjaldtölva geti stutt við 

upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi nemenda. Spjaldtölvur eru nýleg tæki og 

rannsóknir fáar um áhrif þeirra á nám enda lítil reynsla komin á notkun 

þeirra. Þess vegna getur rannsóknin gefið skólasamfélaginu mikilvægar 

upplýsingar um efnið.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að notkun spjaldtölva á yngsta 

stigi geti, að mati viðmælenda bætt nám og kennslu með ýmsum hætti. Meðal 

annars töldu þeir notkun spjaldtölva auka áhuga og virkni og auðvelda 

einstaklingsmiðun í námi. Þeir töldu spjaldtölvurnar nýtast sem 

aðstoðarkennari, létta á álagi í kennslustundum og leiða til betra aðgengis 

nemenda að kennaranum. Niðurstöður bentu einnig til þess að notkun 

smáforrita geti stutt við upplýsinga- og tæknilæsi en til að efla miðlalæsi 

þyrfti notkun jaðartækja, Netsins, vefsíðna og samfélagsmiðla að aukast. 

Innleiðing spjaldtölva féll að þeim kennsluháttum sem fyrir voru en breytti 

þeim ekki. Niðurstöður gefa vísbendingar um að spjaldtölvur gefi skólafólki 

tækifæri til breytinga og bóta á skólastarfi en til að tækifærin nýtist sem best 

þurfa nýir áhersluþættir um nám á 21. öldinni að innleiðast í auknum mæli í 

skólastarf. 

  



 

Abstract 

This thesis focuses on the use of tablet computers in early elementary 

education and whether it improves teaching and learning. The role of 

technology has increased and many influencers on 21st century education 

believe that information technology should play a bigger role in education. 

The author conducted a two fold case study in March 2014 by collecting data 

in two elementary schools in Iceland. One was observations in five lessons in 

early elementary education where students used tablets in their classroom. 

The other method was interviewing five teachers about their experience of 

teaching with tablets in early elementary education. The purpose of this study 

was to examine whether and how the use of tablet computers for teaching and 

learning in elementary education can improve learning in the opinion of 

teachers, and how the use can support students information-, media- and 

technology literacy. Tablets are fairly new products, experience of using 

them is little and few studies are available about their affect on learning. 

Therefore all research about the use of them in education is important for the 

educational society to gain better insights on the issue. 

Results indicate that using tablets in early elementary education can in the 

opinion of the interviewees improve both teaching and learning in various 

ways. They considered that using them increased the student´s interest, 

activity and made personalized education more accessible. The teachers 

thought tablets were similar to a teaching assistant, made the lessons easier 

and gave students improved access to them. Results also indicate that apps 

alone can train both information- and technology literacy for students but to 

support media literacy, increased use of peripheral devices, the internet, 

websites and social media is required. Tablet intergration fitted to the current 

teaching methods but did not change them. The findings indicate that tablets 

give educators opportunities to change and improve education but for optimal 

utilization the focus needs to be on teaching methods that brings 21st century 

instructions to reality.  
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1. Inngangur  

Ör tækniþróun hefur valdið því að stafrænir miðlar og netheimar hafa tekið 

sér bólfestu í daglegu lífi flestra og fartækni hefur haft mikil áhrif á 

samskiptahætti og menningu. Undanfarin ár hafa verið kynntar nýjar áherslur 

sem gera auknar kröfur til breytinga í skólastarfi en stefnumótandi aðilar um 

skólastarf á 21. öldinni telja mikilvægt að nám og kennsla þróist í takt við 

örar samfélagsbreytingar. Í nýjum áherslum má meðal annars sjá áhrif sem 

tækniþróun hefur valdið og umbreytt umhverfi lesturs og ritunar. Í tengslum 

við aukinn þátt upplýsingatækni í skólastarfi hafa heiti eins og upplýsinga-, 

miðla- og tæknilæsi orðið til. Upplýsingatækni er ætlað að samþættast öðrum 

námsgreinum og nýtast öllum og skólar þurfa að bjóða nemendum nám við 

sitt hæfi í fjölbreyttu námsumhverfi sem einkennist af sveigjanleika.  

Margir telja spjaldtölvur vera boðbera nýrra tíma og að innleiðing þeirra í 

skólastarf geti auðgað menntun og auðveldað kennurum að koma til móts við 

fjölbreyttar þarfir nemenda og nýjar áherslur í námi og kennslu. Á yngsta 

stigi grunnskóla einkennist nám af þjálfun undirstöðufærni og sumum þykir 

óljóst hvort og þá hvernig spjaldtölvur bæta nám og kennslu á þeim 

vettvangi. Miklar umræður hafa átt sér stað um innleiðingu spjaldtölva í 

skólastarf og notkun vefsins í námi og kennslu. Umfjöllun hefur meðal 

annars snúist um það að í ljósi samfélagsbreytinga þurfi nemendur að fá 

tækifæri til að nýta nýja tækni og fjölbreytta miðla í skólanum því þessir 

þættir séu nú þegar sjálfsagðir og stór hluti af lífi þeirra utan skólans. 

Tæknina má þó ekki innleiða tækninnar vegna, hún verður að bæta nám 

nemenda og markmið með notkuninni verða að vera skýr.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það hvort og þá hvernig 

innleiðing spjaldtölva getur bætt nám og kennslu á yngsta stigi grunnskóla að 

mati starfandi kennara og hverskonar notkun geti stutt við upplýsinga-, 

miðla- og tæknilæsi nemenda. 



2 

1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Þegar ég hóf nám í kennslufræðum haustið 2009 varð ég að tileinka mér 

notkun tölvu- og upplýsingatækni til að námið yrði mér gerlegt. Síðan þá hef 

ég nýtt tölvur og veraldarvefinn í auknum mæli þó þekking mín í því 

sambandi sé enn mjög takmörkuð. Það er mér mikil áskorun að takast á við 

upplýsingatæknina, ný tæki og miðla því þekkingarleysi vekur hjá mér 

óöryggistilfinningu. Ég tel hins vegar mjög líklegt að kennarar þurfi að 

tileinka sér notkun snjalltækni og spjaldtölvur eða sambærileg tæki verði 

algeng námsgögn í skólastarfinu í nánustu framtíð. Þar sem nú líður að því að 

ég takist á við kennarastarfið þykir mér mikilvægt að dýpka þekkingu mína á 

hlutverki upplýsingatækninnar í námi og kennslu. 

Veturinn 2012–2013 var þróunarverkefnið iPad í Árskóla unnið. Markmið 

verkefnisins var að innleiða spjaldtölvu sem sjálfsagt námsgagn í þriðja bekk 

grunnskóla og auka þátt upplýsingatækninnar í skólastarfinu. Allir nemendur 

í bekknum fengu eitt tæki til afnota. Sem stuðningsfulltrúi í viðkomandi bekk 

gafst mér tækifæri til að fylgjast með kennaranum og nemendum tileinka sér 

notkun spjaldtölvunnar í skólastarfinu. Nemendur voru áhugasamir og þeim 

fannst gaman í skólanum. Kennarinn mótaði starfið með tölvustuddum 

kennsluháttum og fjölbreyttum verkefnum en ekki liggur fyrir formlegt mat á 

þróunarverkefninu. 

Það var lærdómsríkt að vera þátttakandi í þessu verkefni jafnhliða námi 

mínu í við Háskólann á Akureyri. Á vettvangi gat ég tengt fræðin við starfið 

og dýpkað þannig þekkingu mína. Frá því ég hóf nám í kennslufræðunum hef 

ég fræðst um margskonar nýjungar í skólastarfi. Þar á meðal eru breytt 

viðhorf til kennslu, nýjar áherslur í námi og ný aðalnámskrá. Starfið sem 

unnið var í þróunarverkefninu var á margan hátt í anda þess sem kynnt var í 

kennaranáminu og hugmyndir um nám án aðgreiningar, einstaklingsmiðun og 

nýja kennsluhætti urðu skýrari. Einnig varð mér ljósara hvernig 

upplýsingatækni getur fléttast inn í starfið. 

Þátttaka mín í þróunarverkefninu gaf mér innsýn í fjölbreytt tækifæri sem 

innleiðing spjaldtölva í nám og kennslu gefur til að auðga nám á yngsta stigi 

grunnskóla. Reynslan sem ég hlaut kenndi mér margt en sýndi mér einnig að 

ég á ýmislegt ólært um tæknina, verkfæri hennar og virkni. Til að dýpka 

þekkingu mína á þessum þáttum ákvað ég að fjalla um spjaldtölvur í M.Ed. 

verkefni mínu og skoða hvernig þær geti bætt nám og kennslu að mati 
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starfandi kennara og hverskonar notkun geti stutt við upplýsinga- miðla- og 

tæknilæsi. 

Verkefnavalið er fyrst og fremst í eigin þágu en það er mikilvægt að 

rannsaka allt í sambandi við notkun spjaldtölva í námi og kennslu og bæta í 

þekkingargrunn skólasamfélagsins. Spjaldtölvur eru ný tæki og enn sem 

komið er hafa fáar rannsóknir verið gerðar sem sýna áhrif þeirra á nám og 

kennslu enda lítil reynsla komin af notkun spjaldtölva í skólastarfi. Hins 

vegar er mikið til um rannsóknir á upplýsingatækni í skólastarfi og hægt að 

byggja rannsóknir um notkun spjaldtölva á þekkingu frá þeim 

þekkingargrunni enda spjaldtölvur eitt af nýlegum tækjum í þeim geira. 

Kennurum og stefnumótandi aðilum gæti nýst vel að fá gögn sem auka 

þekkingu á notkun spjaldtölva í skólastarfi og upplýsingar um hvernig 

notkunin geti bætt nám og kennslu að mati starfandi kennara. Rannsóknin 

getur því lagt skólasamfélaginu til mikilvægar upplýsingar um efnið. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig starfandi kennarar nýta 

spjaldtölvur á yngsta stigi grunnskólans og varpa ljósi á áhrif notkunarinnar á 

nám, kennslu og læsi. Það er mikilvægt fyrir verðandi kennara að þekkja 

hverskonar notkun tækninýjunga bætir nám og kennslu og af hverju. Einnig 

hvernig styðja má við nýjar tegundir læsis á markvissan hátt. Niðurstöður 

geta gefið kennurum sem starfa á yngsta stigi og nýta spjaldtölvur við 

skólastarfið, gagnlegar upplýsingar um hvernig hægt er að efla nám og 

kennslu ungra nemenda með hjálp nýrra tækja. 

Í rannsókninni er lagt upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig getur 

innleiðing spjaldtölva bætt nám og kennslu á yngsta stigi og hvers konar 

notkun miðar sérstaklega að því að efla upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi? 

1.3. Skilgreiningar á hugtökum 

Þar sem efni ritgerðarinnar er að mörgu leyti nýlegt eru ýmis hugtök ný af 

nálinni og vert að skilgreina skilning höfundar á þeim í upphafi 

ritgerðarinnar. Þetta eru hugtökin: Margmiðlun, hnattvæðing, stafrænt 

námsefni, fartækni, miðlalæsi, tæknilæsi, og jaðartæki.  
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Með hugtakinu margmiðlun (e. multimedia) á höfundur við samspil texta, 

myndræns forms og hljóðs. Margmiðlun gefur einstaklingum tækifæri til að 

afla eða deila þekkingu með notkun tölvu, búnaði sem henni fylgir og 

aðgengi að Neti. Efnið sem annað hvort er skoðað eða miðlað er sett fram á 

þann hátt að mynd, hljóð og texti mynda eina heild og notandi nýtir sér 

margþætta tækni við vinnuna. Þessi skýring er í samræmi við skilgreiningu 

Sigríðar Sigurðardóttur (2000) á hugtakinu. 

 

Hugtakið hnattvæðing (e. globalisation) er hér nýtt sem hugmyndin um áhrif 

tækniþróunar og netvæðingar á menningarheim nútímans en hún hefur valdið 

aukinni samtengingu milli þjóða, auðveldara upplýsingaflæði og aukið 

margbreytileika daglegs lífs. Lýsingin er í takt við umfjöllun Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur og Sergio Morra (2004, bls. 50–52) um þýðingu hugtaksins 

en þau vitna til ýmissa fræðimanna í útskýringum sínum. 

 

Stafrænt námsefni (e. digital learning resources) skilur höfundur sem efni 

sem nýtt er við nám og kennslu og þarfnast tölvu og stundum annars 

vélbúnaðar sem tengist þeim, forrita og búnaðar til margmiðlunar og/eða 

Netsins (OECD, 2009, bls. 31–32). 

 

Með hugtakinu fartækni (e. mobile technology) á höfundur við tæki eins og 

farsíma og spjaldtölvur, tækni sem gefur tækifæri til gagnvirkni og 

samskipta. Átt er við smá tæki sem auðvelt er að bera með sér milli staða 

(Schofield, West og Taylor, 2011, bls. 16–18). 

 

Miðlalæsi (e. media literacy) skilur höfundur sem hæfni til að búa til og lesa í 

efni sem birtist á ýmsum tegundum miðla og getu til að mynda skilning á því 

sem höfundur efnisins vill koma á framfæri og fjölbreyttum áhrifum sem 

efnið getur haft (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 50). 

 

Með hugtakinu tæknilæsi (e. technology literacy) er átt við leiknina og 

kunnáttuna til að nýta tækjabúnað til að miðla og afla sér þekkingar (Smolin 

og Lawless, 2003, bls. 571).  

 

Að lokum er það hugtakið jaðartæki (e. peripheral equipment) en það á við 

um hluti eins og lyklaborð, hátalara, myndavél, myndbandsupptökuvél, 
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hljóðupptökubúnað og svo framvegis. Hluti sem fylgja tölvum en hafa með 

spjaldtölvunni verið sameinuð tölvunni sjálfri í eitt tæki (CEEWIT, e.d.). 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið yfir fræði og rannsóknir og meðal annars 

fjallað um samfélags- og tækniþróun sem átt hefur sér stað síðustu ár. Einnig 

er umfjöllun um nýjar áherslur sem stefnumótandi aðilar hafa lagt til að eigi 

að einkenna nám og kennslu. Upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi er útskýrt og 

fjallað um spjaldtölvur og notkunarmöguleika þeirra í stuttu máli. Að lokum 

er farið yfir upplýsingatækni í skólastarfi og þætti sem taldir eru hafa áhrif á 

nám og tengjast upplýsingatækninni. Umfjölluninni er ætlað að vera sá 

fræðilegi grunnur sem rannsóknin byggir á. Í þriðja kafla er rannsóknin 

útskýrð og meðal annars farið yfir aðferðafræði og siðfræði og fjallað um 

þátttakendur og val á þeim. Í kafla fjögur eru niðurstöður settar fram en þær 

ræddar í kafla fimm og settar í fræðilegt samhengi. Ritgerðin endar á 

lokaorðum í kafla sex, heimildaskrá og birtingu fylgiskjala. 
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2. Fræðilegt sjónarhorn  

Í þessum kafla verður rýnt í það sem fræði og rannsóknir segja um 

samfélagsbreytingar, öra tækniþróun og tölvunotkun í skólum. Fjallað verður 

um nokkra þætti sem stefnumótandi aðilar hafa kynnt síðustu ár og varða 

nýjar áherslur í námi og kennslu. Upplýsinga-, miðla-, og tæknilæsi verður 

útskýrt og fjallað um spjaldtölvur. Að lokum verður rætt um upplýsinga- og 

tæknimennt í grunnskólum og áhrif upplýsingatækninnar á nám og kennslu.  

2.1 Nýir tímar – samfélags- og tækniþróun 

Í greininni Skólastarf á nýrri öld fjallar Gerður G. Óskarsdóttir (2003, bls. 5–

6) um það hvernig tölvu- og samskiptatækni breytir lífi allra í samfélaginu og 

að hnattvæðingin sé áhrifavaldur í skólastarfi eins og annars staðar. Hún segir 

að starfsmenn í atvinnulífi nútímasamfélags þurfi að vera frumkvöðlar, með 

góða félagsfærni og færir í að bregðast við hverskonar vanda og nýjum 

aðstæðum. Starfsmenn þurfi að búa yfir skipulagshæfileikum, vera gagnrýnir 

og síðast en ekki síst færir í meðferð upplýsinga og gagna. Gerður tekur fram 

að þetta séu þættir sem ekki voru hafðir í huga í skóla liðinnar aldar enda 

krafðist atvinnulífið þessarar færni aðeins af sumum en ekki öllum eins og 

nú. Skólinn þurfi að breytast í takt við nýja tíma.  

Frá síðustu aldamótum hefur tölvu- og tæknivæðing náð fótfestu allstaðar 

í samfélaginu. Nýjungar eins og fartölvur, margmiðlun, stafræn tækni, 

skjávarpar og farsímar hafa breiðst út ásamt háhraðatengingum, þráðlausu 

neti og gríðarlegum vexti veraldarvefsins (Hrefna Arnardóttir, 2007). 

Hnattvæðingin eykur samtengingu jarðarbúa því tækni eins og Netið 

einfaldar tengsl milli aðila óháð staðsetningu þeirra í heiminum. Facebook, 

Twitter og LinkedIn eru dæmi um samskiptamiðla sem gera fólki kleift að 

deila margskonar efni og afla sér upplýsinga af ýmsu tagi. Yfir tveir 

milljarðar notenda um allan heim nýta þessa miðla og á netmiðlinum 

YouTube eru myndbönd skoðuð nokkrum milljarð sinnum daglega (Smith, 

2013). Þá má einnig nefna að fartækni (e. mobile technology) er orðin algeng 
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eign meðal almennings, tækni sem gefur tækifæri til gagnvirkni og samskipta 

og auðvelt er að bera með sér milli staða (Schofield, West og Taylor, 2011, 

bls. 16–18). Fullan (2013, bls. 23–24) telur hnattvæðingu samfélagsins og 

aukna fartækni kalla á markvissa innleiðingu stafrænnar tækni í skólastarf 

með það að leiðarljósi að bæta nám og vera í takt við tíðarandann. 

Í áætlun Evrópusambandsins um menntun er lögð áhersla á hugsunina um 

að hver einstaklingur stundi nám allt lífið (e. lifelong learning). Þá er geta til 

að takast á við síbreytilegan hnattvæddan heim, sú lykilhæfni sem vinna þarf 

að. Einn lykilþátta í áætluninni er stafræn hæfni (e. digital competence). 

Nemendum er ætlað að þjálfast í gagnrýninni notkun upplýsinga og öðlast 

góða þekkingu á upplýsingasamfélaginu því upplýsingatækni nýtist alls 

staðar. Nemendur verða því að læra á tækin og kunna að nýta þau til að 

sækja, meta og geyma upplýsingar, framleiða og kynna efni, kynnast leiðum 

til að skiptast á upplýsingum, miðla efni til annarra og taka þátt í 

samvinnuverkefnum á netinu (European Communities, 2007, bls. 1–3 og 7). 

Við skólaþróun á 21. öldinni þarf að leggja áherslu á mikilvægi 

viðhorfsbreytinga og innleiðingu nýrra kennsluhátta sem einkennast meðal 

annars af því að allir læra saman og markvissri notkun upplýsingatækni í 

námi og kennslu er beitt (Fullan og Donnelly, 2013, bls. 23). Fullan segir 

mikilvægt að viðhorf, kennsluhættir og kennsluefni þróist í félagslegu 

samhengi og þá  muni skólamenning  breytast. Kennarar verði að læra saman 

á vettvangi og ígrunda menntun og fræði. Þannig geti þeir þroskast saman og 

tileinkað sér breytingar í ferli sameiginlegs náms og félagslegs umhverfis 

(Fullan, 2007, bls. 152 og 139).  

2.1.1 Tölvunotkun í skólum 

Í gegnum tíðina hafa tækninýjungar vakið væntingar um jákvæð áhrif á 

kennslu en þrátt fyrir öra þróun, margar nýjungar og samfélagsbreytingar af 

þeirra völdum virðist tæknin þó lítið breyta kennsluháttum. Kennarinn í 

hlutverki miðlara og taflan hafa staðið af sér flestar tækninýjungar (Hafsteinn 

Karlsson og Þorsteinn Hjartarson, 1998). Tölvur eru samt orðin sjálfsögð 

tæki í öllum skólum og notaðar daglega við ýmiskonar samskipti, 

undirbúning, upplýsingaöflun og upplýsingagjöf ásamt margskonar mati og 

verkefnagerð (Hrefna Arnardóttir, 2007). 
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Rannsóknin Starfshættir í grunnskólum er umfangsmikið rannsóknarverkefni 

sem framkvæmt var í 20 grunnskólum hér á landi á árunum 2009 til 2011. 

Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að búa til góðan gagnabanka um 

skólastarf á Íslandi og voru margir þættir í skólastarfi skoðaðir, meðal annars 

tæki og búnaður kennslustofa. Vettvangsathuganir í 383 kennslustundum 

leiddu í ljós að tafla (krítartafla eða tússtafla) er vinsælasta kennslutækið, 

notað í 39% kennslustunda og til staðar í nánast öllum kennslustofum. Tölvur 

eru til staðar í mörgum kennslustofum en oftast er um eina að ræða og hún 

ætluð kennaranum. Þær voru nýttar í um 20% kennslustunda og í flestum 

tilfellum var um val eða stöðvavinnu að ræða og hlutfallslega voru þær 

sjaldnast nýttar á yngsta stigi. Skjávarpi var notaður í 13% kennslustunda og 

margmiðlunarefni í samtals 22 kennslustundum sem er einungis 6% af þeim 

383 sem athugaðar voru (Anna K. Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 

2012, bls. 10–11). Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um takmarkaða 

möguleika nemenda til að nýta sér upplýsingatækni við nám sitt. 

Árný I. Pálsdóttir (2012, bls. 61) segir að nemendur í íslenskum skólum 

vilji nýta tölvur meira í námi sínu og eiga auðveldara aðgengi að þeim. Þeim 

finnst samt búnaðurinn sem  stendur til boða vera lélegur og illa nothæfur. 

Höfundar skýrslu um þróunarverkefnið Spjaldtölvur í Norðlingaskóla telja of 

fáar tölvur og takmarkað aðgengi að þeim geta átt þátt í hægari þróun á 

notkun tækninýjunga við kennslu (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína H. 

Kjartansdóttir, Helga Ó. S. Þórormsdóttir og Ragnheiður L. Pálsdóttir, 2012, 

bls. 40). Í skýrslu sem kom út árið 2005 um notkun upplýsingatækni í 

grunnskólum á Íslandi segir að lítil færni kennara við að nýta sér 

tölvutæknina hamli helst notkun tölva í skólastarfi með nemendum og fundu 

skýrsluhöfundar fá dæmi um framsækna tölvunotkun kennara og nemenda í 

almennri kennslu (Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2005, bls. 88). 

Demetriadis o.fl. (2003, bls. 35) skoðuðu viðhorf grískra kennara til 

innleiðingar upplýsingatækni í nám og kennslu. Höfundar komust að þeirri 

niðurstöðu að þrátt fyrir jákvæð viðhorf til tækninnar virtist hugsunin snúast 

um leiðir til að koma tölvunotkun fyrir í ríkjandi kennsluháttum í stað þess að 

huga að nýjum möguleikum og námsleiðum. Þeir segja þannig hugsunarhátt 

ekki leiða til farsællar innleiðingar upplýsinga- og samskiptatækni í anda 

áherslna um skólastarf á 21. öldinni. Straub (2009, bls. 637 og 645) segir 

erfitt að fylgja tækninni eftir því þróun tæknibúnaðar sé svo ör að þegar 
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kennarar hafa tileinkað sér notkun á einum þætti sé komið eitthvað nýtt sem 

þurfi að læra á. Hvort og hvernig einstaklingar nýti sér tæknina segir Straub 

vera flókið ferli, háð félagslegu samhengi, viðhorfum einstaklingsins sjálfs 

og því umhverfi sem hann starfi og lifi í. Hann segir rannsóknir síðustu hálfa 

öld hafa fjallað um hvernig einstaklingar laga sig að tækninni og laga sig að 

nýsköpun en nú þurfi að einbeita sér að notkuninni sjálfri og skoða hvernig 

og af hverju það er áríðandi að innleiða tölvutækni í skólastarf í nútímanum 

og framtíðinni.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem Evrópusambandið lét gera um 

notkun upplýsingatækni í skólastarfi veturinn 2011–2012 eru að meðaltali 

þrír til sjö nemendur um hverja tölvu meðal þátttökulandanna. Rannsóknin 

sýndi einnig að kennarar nota tölvur í auknum mæli við undirbúning kennslu 

sinnar en auka ekki við notkun upplýsingatækninnar inni í kennslustofunni. 

Frá árinu 2006 hefur fjöldi kennara sem nota tölvu við kennslu sína heldur 

dregist saman. Sem dæmi þá nýttu 29% kennara í fjórða bekk 

upplýsingatækni í fjórðungi kennslustunda eða meira árið 2012 en árið 2006 

var hlutfallið 34%. Engin fylgni var á milli fjölda tölva og tíðni notkunar 

meðal nemenda en kennarar töldu ófullnægjandi aðgengi að búnaði vera 

stærstu hindrunina fyrir notkun upplýsingatækni í námi og kennslu, 

sérstaklega meðal yngri nemenda (European Commission, 2013, bls. 55 og 

133–134).  

Á vordögum 2013 kannaði Samband íslenskra sveitarfélaga í samstarfi við 

Samtök áhugafólks um skólaþróun, tækjakost í grunnskólum á Íslandi. 107 

grunnskólar tóku þátt í könnuninni og samkvæmt niðurstöðum eru að 

meðaltali 4,6 nemendur um hverja tölvu í skólunum sem er í samræmi við 

áðurnefndar niðurstöður úr rannsókn Evrópusambandsins. Könnunin leiddi 

líka í ljós að um helmingur skólanna hafði eignast að minnsta kosti eina 

spjaldtölvu og margir þeirra höfðu sett slíkar tölvur ofarlega á forgangslista 

um næstu tækjakaup (Valgerður F. Ágústsdóttir, 2013, bls. 3, 9). Þessar 

niðurstöður benda til þess að möguleikar til aukinnar notkunar tækni í 

skólastarfi séu töluverðir og að skólar taki nýja tækni fljótt inn í 

tæknibúnaðinn því spjaldtölvur eru ný tæki.  

Þegar nýr tæknibúnaður og nýir starfshættir eru innleiddir þarf að leggja 

áherslu á kennslu og stuðning fyrir kennara meðan þeir tileinka sér notkun 

tækjanna og kynnast nýjum námsleiðum (Priest, Coe, Evershed og Bush, 

2004, bls. 9; Vuorikari, Garoia og Balanskat, 2011, bls. 63). Eigi nýir 
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starfshættir að taka sér bólfestu í skólastarfi er líka mikilvægt að allir aðilar 

móti sér sameiginlega sýn, séu jákvæðir og aðlagi hugsunarhátt sinn að því 

sem leiðir til breytinga (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 141).  

2.2 Nýjar áherslur í skólastarfi 

Í nýrri aðalnámskrá er lagður grunnur að nýjum starfsháttum skólanna með 

grunnþættina læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun að leiðarljósi. Grunnþættirnir eiga að auka samfellu í 

skólastarfi, draga fram meginatriði almennrar menntunar og vera sýnilegir í 

öllu starfi í skólum landsins. Þar er einnig tekið fram að nýir áhersluþættir 

geti kallað á nýstárlega nálgun og óhefðbundna kennsluhætti og eðlilegt sé að 

nýta stafræna tækni í öllu skólastarfi. Fjölbreytt námsumhverfi og góður 

skólabragur á að efla samskiptahæfni nemenda og þroska þá til að koma fram 

af virðingu, jafnrétti og umburðarlyndi við aðra einstaklinga, umhverfið og 

náttúruna. Viðfangsefni eiga að tengja nám við daglegt líf og efla læsi 

nemenda á umhverfi sitt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

16–17 og 91).  

Það skiptir líka máli að efla með nemendum samvinnu og samtalsfærni 

því hugmyndir breytinga og umbóta verða ekki að veruleika nema þeim sé 

komið á framfæri. Þátttakendur í samræðum þurfa að tileinka sér virka 

hlustun, viðeigandi málnotkun, geta vísað í dæmi og tekið ný sjónarhorn til 

greina. Gagnrýnin hugsun er mikilvæg því í henni felst færnin til að spyrja 

spurninga og falast eftir útskýringum, ásamt því að geta rökstutt mál sitt 

(Ólafur P. Jónsson og Þóra B. Sigurðardóttir, 2012, bls. 50–54). 

Til að starfshættir breytist í takt við áhersluþætti sem aðalnámskrá kynnir 

þarf viðtökuviðhorf í kennslu að víkja fyrir aðstæðuviðhorfi og 

hugsmíðahyggju. Viðtökuviðhorf einkennist af því að nemendur taki við 

upplýsingum frá kennara og öðlist þannig kunnáttu og færni. Ef 

aðstæðuviðhorf ríkir er litið svo á að einstaklingurinn sé alltaf að læra, 

allsstaðar og með öllum. Þannig þroskist hann og verði sífellt færari að gera 

og vera. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni býr hver nemandi að forþekkingu 

sem hann vinnur með og eykur með því að tengja gamalt við nýtt (Hafþór 

Guðjónsson, 2012, bls. 3 og 7). Kostir náms í anda hugsmíðahyggju er að 

námið mótast af virkri þátttöku nemandans. Með hjálp kennara byggir hann 

upp þekkingu sem er merkingarbær í huga hans. Forhugmyndir hafa allt að 
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segja því af þeim markast skilningur nemandans á veröldinni og nemendur 

hafa ólíka sýn á námsefnið því forhugmyndir þeirra eru ólíkar. Námið er 

þannig ómeðvitað, persónubundið ferli sem gerist innra með einstaklingnum 

(Snowman og McCow, 2012, bls. 352–357). 

Samkvæmt kenningum hugsmíðahyggju eiga börn að þjálfast í lausnaleit 

og læra af því að framkvæma. Þannig verði þau leikin í að leysa verkefni og 

öðlist trú á eigin getu. Það reynist ekki alltaf unnt að skapa nemendum 

aðstæður til að læra með því að framkvæma en með tölvutækninni má skapa 

sýndarheim sem er mjög raunverulegur og getur gefið nemendum reynslu 

sem kemst næst reynslunni sem fæst af því að framkvæma sjálfur (Snowman 

og McCow, 2012, bls. 324–327 og 352). Hugmyndir 

hugsmíðakenningarinnar um hvernig uppbygging þekkingarinnar á sér stað 

byggir á tveimur megin sjónarmiðum, hugrænni og félagslegri hugsmíði. 

Hugræn hugsmíðahyggja tekur mið af innra námi og byggir á því að 

nemendur skapi sér þekkingu einstaklingslega og án samvinnu við aðra. Í 

félagslegri hugsmíðahyggju er litið á tungumálið sem grunn hugsunar og 

uppbygging þekkingar er talin eiga sér stað í félagslegum aðstæðum og 

yfirfærast síðan á einstaklinginn (Snowman og McCow, 2012, bls. 320–325). 

Nám án aðgreiningar byggir á báðum þessum sjónarmiðum. 

2.2.1 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna á Íslandi og er ætlað að bæta 

menntun og skipulag alls skólastarfs. Leiðarljósið er vönduð menntun allra, 

félagslegt réttlæti í skólum og lýðræði (Rannsóknarstofa um skóla án 

aðgreiningar [RSÁA], e.d.). Í fjölbreyttum nemendahópi á að mæta 

námskröfum en byggja á vináttu, virðingu og styrkleika nemenda. Nýta 

sveigjanlega kennsluhætti en bjóða nám við hæfi hvers og eins þar sem tekið 

er tillit til áhuga, skilnings, þekkingar og hæfni nemenda (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 65–66).  

Hugmyndin um stefnuna Skóla án aðgreiningar tengist 

mannréttindamálum byggðum á gildum um réttlæti og mannréttindi þar sem 

tekið er tillit til margbreytileikans og þátttöku allra. Markmið stefnunnar er 

að draga úr hverskonar aðgreiningu og hugmyndafræðin tekur til 

námsumhverfis, skipulags, framkvæmdar og árangurs nemenda (Armstrong, 

Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 37–39; Hafdís Guðjónsdóttir og 
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Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 62). Stefnan felur í sér áherslu á nám við hæfi 

allra en ekki áherslu á að greina sérþarfir eða sérkennslu. Þrátt fyrir það fer 

börnum sem teljast hafa sérþarfir fjölgandi (Armstrong, Armstrong og 

Spandagou, 2010, bls. 31–33; Ferguson og fl., 2001/2012 bls. v–vi). 

Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 1–2) segir mjög mikilvægt að umræða um 

Skóla án aðgreiningar snúist um almenn skilyrði til náms en ekki afmarkaða 

hópa eins og virðist vera gert, bæði meðal kennara og foreldra. Það ræður 

hann meðal annars af þeim ríkjandi viðhorfum að ómögulegt sé að mæta 

þörfum allra í bekknum og að nærvera sumra skapi of mikið álag á kennara 

og hindri menntunartækifæri annarra nemenda. Misjafnlega hefur gengið að 

innleiða skólastarf sem einkennist af hugmyndafræði stefnunnar og liggja 

hindranir til dæmis í misjöfnum skilningi á hugtökum (Anna K. 

Sigurðardóttir, 2007). 

Skólakerfið á að geta haft þau áhrif á nemendur að þeir verði gagnrýnir, 

lýðræðislega þenkjandi og færir um að þróa heiminn í framtíðinni. Ef skólar 

vilja verða lærdómssamfélag sem einkennist af margbreytileika, lýðræðislegri 

virkni og jafnrétti eins og menntun í nútíma samfélagi gerir kröfur um þarf að 

gefa umræðu um einstaklingsmiðað nám og hugsmíðahyggju frekari gaum. 

Nemendur virðast hafa takmarkaða möguleika til að verða virkir þátttakendur 

og áhrifavaldar í eigin námi því nám einkennist mikið af þekkingaröflun þar 

sem allir fást við það sama á sömu stund og með sama hætti (Anna K. 

Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012, bls. 14; Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 4–5).  

2.2.2 Nám og kennsla – áherslur  

Námi og kennslu í anda einstaklingsmiðunar er meðal annars ætlað að 

einkennast af samþættingu námsgreina, samvinnunámi, jafningjafræðslu og 

sveigjanlegum námshópum. Nemendur eiga að gera sér eigin námsáætlanir í 

samstarfi við foreldra og kennara ásamt því að taka virkan þátt í námsmati. 

Einstaklingsmiðuðum starfsháttum er ætlað að byggja á starfi sem fer fram án 

aðgreiningar, teymisvinnu og aukinni samvinnu kennara. Útikennsla, 

vettvangskannanir og tenging við grenndarsamfélagið eiga að vera áberandi 

þættir í starfinu og kennsluhættir eiga að byggja á persónubundinni kennslu, 

sveigjanleika og aðlögun námsumhverfis (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 

22–24; Tomlinson og Eidson, 2003, bls. 12–14). 
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Samkvæmt Tomlinson felur einstaklingsmiðað nám í sér að sinna 

námsþörfum hvers nemanda út frá persónubundnum þörfum hans með 

áherslu á sveigjanleika alls staðar. Kennari hefur þá í huga fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, margskonar námsefni, ólíkar afurðir sem nemendur vinna 

að, breytilegan námstíma og hentugar hópaskiptingar. Til að mæta 

nemendum á þennan hátt þarf kennarinn að greina einstaklingsbundna 

eiginleika í fari þeirra. Hann þarf að átta sig á námshæfi nemenda sinna, 

áhugasviði, námssniði og viðhorfum og einstaklingsmiða út frá þeirri 

greiningu inntak námsins, aðferð, afrakstur og námsumhverfi (Tomlinson, 

2003, bls. 3–4). 

Einstaklingsmiðuð námskrá felur í sér kennsluaðlögun og auðveldar 

einstaklingsmiðun. Hún inniheldur skrá yfir einkenni og aðgreiningu 

nemandans ásamt hugmyndum um námsleiðir til að mæta þörfum hans. 

Fjölbreytileiki dæmigerðs nemendahóps er mikill og leiðir sem nemendur  

fara til að læra eru margar. Kennari þarf því að verja tíma og fyrirhöfn í að 

leita að sérkennum hvers og eins. Hann þarf að byggja sem mest á þeim 

grunni að forþekking og reynsla mótar hugsun nemenda. Einstaklingsmiðaðir 

starfshættir kennara verða að fela í sér aðlagaða kennslu sem fellur að þörfum 

nemenda. Námsmarkmið þurfa að vera skýr og viðfangsefni þannig úr garði 

gerð að auðvelt sé að móta hæfilega krefjandi verkefni fyrir alla nemendur 

bekkjarins. Námsmat og endurgjöf á einnig að vera af fjölbreyttum toga og í 

stöðugri þróun (Burden og Byrd, 2010, bls. 100–109).  

Við skipulag og undirbúning náms og kennslu í anda nýrra hugmynda þarf 

að hafa í huga að nemendur verði sem virkastir þátttakendur. Þeir þurfa að 

hafa yfirsýn yfir námsferil sinn og fá tækifæri til að auka þekkingu sína með 

því að álykta, meta og skapa (Cohen, Manion, Morrison og Wyce, 2010, bls. 

182–185). Félagsleg hugsmíðahyggja fellur vel að þessum hugmyndum því 

samkvæmt henni eiga nemendur að byggja á eigin forþekkingu en deila 

hugmyndum sínum, rökræða þær og endurskoða og byggja upp skilning á 

efninu í samvinnu við aðra. Þá upplifa nemendur reynslu sem 

einstaklingslega væri ekki mögulegt og sameiginlegar niðurstöður, sem 

byggja á samskiptunum auka þekkingu þeirra (Snowman og McCow, 2012, 

bls. 322–328). 

Kennari þarf að þekkja hvaða leiðir eru vænlegar til þess að úrvinnsla 

þekkingar geti átt sér stað og hvenær sé við hæfi að kenna ákveðin 

viðfangsefni. Í bókinni Litrófi kennsluaðferðanna má fræðast um margar 
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kennsluaðferðir. Til dæmis fjallar höfundur um leitaraðferðina en hún 

uppfyllir það sem þarf til að vinna með upplýsinga- og miðlalæsi en slíkt er 

mikilvægt í lífi nútímafólks. Með því að nota slíka aðferð í skólastarfi þjálfast 

nemendur í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 124–135).  

Upplýsinga- og samskiptatæknin skapar einnig möguleika á að tengja 

saman einstaklinga í fjölþættu samhengi og skapa þroskandi umhverfi sem 

býður upp á fræðslu og sálfræðilegan stuðning (Snowman og McCow, 2012, 

bls. 55). Merkingarsköpun verður til í samvinnu, þá læra nemendur meðal 

annars hver af öðrum og verða að standa undir sínu hlutverki innan 

heildarinnar. Samvinna er ríkur þáttur flestra í lífinu sjálfu og því er vinna 

með öðrum góður undirbúningur fyrir þátttöku í samfélaginu. Í aðalnámskrá 

er lögð áhersla á samvinnu og hópavinnubrögð og rannsóknir sýna að 

samvinnunámsaðferðir hafa jákvæð áhrif á námsárangur, viðhorf og félagsleg 

samskipti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 136). 

Námshvöt er mikilvægur þáttur í námi, en viðfangsefni þurfa að vekja 

áhuga nemenda og auka þannig líkur á að uppbyggilegt nám eigi sér stað. 

(Elliot og Covington, 2001, bls. 73). Viljinn til að leggja sig fram í námi 

stjórnast af áhuga nemandans og hefur því áhrif á námsárangur. Námshvöt 

hefur áhrif á hversu mikla vinnu nemandinn er tilbúinn að leggja í 

viðfangsefni til að ná markmiði sínu eða ákveðnum árangri í ákveðnum 

kringumstæðum (Snowman og McCow, 2012, bls. 360). Leikur er dæmi um 

námsaðferð sem er líkleg til að vekja áhuga og virkni og þar fær 

sköpunargleði nemenda notið sín. Ef nemendur njóta sín sem hluti af heild og 

sem einstaklingar, finna þeir hæfileikum sínum farveg og upplifa hamingju 

og gleði en það leiðir af sér virkni og námsáhuga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24). 

Áhugahvöt er hvatning sem stjórnar hegðun nemandans (Elliot og 

Covington, 2001, bls. 73). Áhugahvöt má í grófum dráttum flokka í tvennt, 

innri og ytri áhugahvöt. Innri áhugahvöt felur í sér að nemandi gerir eitthvað 

af því honum finnst það skemmtilegt eða er forvitinn um efnið (Santrock, 

2007, bls. 547–548). Þegar ytri áhugahvöt stýrir verkum nemenda er 

verknaðurinn framkvæmdur vegna utanaðkomandi áhrifa eins og til dæmis til 

að forðast refsingu eða ávinna sér umbun af einhverju tagi (Deci og Ryan, 

2002, bls. 64). Það er því mikilvægt að nemendur fái að velja sér viðfangsefni 

sem hæfa áhugasviði þeirra, þekkingu og leikni svo þekkingaröflun byggist 
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sem oftast á virkni af völdum innri áhugahvatar. Með tölvutækni má virkja 

bæði innri og ytri áhugahvöt nemenda til dæmis með tölvuleikjum og 

æfingaforritum en gagnvirkni tækninnar getur meðal annars haft áhrif á 

áhugahvöt og ýtt undir löngun til að halda áfram í forritunum (Snowman og 

McCow, 2012, bls. 360 og 391–393). 

Siðgæðis- og sjálfsvitund eru einnig mikilvægir þættir í námi og kennslu. 

Sjálfsvitund felur í sér að nemendur þekki sjálfa sig vel og þroski með sér 

heilbrigða og raunsæja sjálfsmynd. Það er mikilvægt að trúa á sjálfan sig en 

vita jafnframt hvar veikar og sterkar hliðar liggja. Það eykur sjálfsöryggi og 

getur styrkt félags- og samskiptahæfni. Sífellt opnara samskiptakerfi gegnum 

Netið eykur enn frekar mikilvægi þess að nemendur þroski með sér góða 

hæfni á þessum sviðum. Námshæfni byggist á sjálfsskilningi nemandans og 

er undirstöðuþáttur í skólastarfi. Í henni felst meðal annars hæfni til að nýta 

sér margvíslegar leiðir við þekkingaröflun, til dæmis með góðum tökum á 

tæknimiðlum og valdi á notkun upplýsinga og samskiptatækni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 37–38). Læsi er grunnþáttur við 

þekkingaröflun af öllu tagi en tækninýjungar hafa breytt samskiptaumhverfi 

samtímans og valdið því að læsishugtakið hefur fengið víðari merkingu. Í 

nútíma samfélagi er til dæmis nauðsynlegt að styðja vel við upplýsinga-, 

miðla- og tæknilæsi nemenda frá upphafi skólagöngu því stafræn 

samskiptatækni er talinn vera mikilvægur þáttur daglegs lífs (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). 

2.3 Upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi 

Í skjali sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið birti í júlí 2010 um 

grunnþætti í menntun er að finna eftirfarandi skilgreiningu á læsi: „Í læsi felst 

að búa yfir þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla 

texta í víðum skilningi til að mæta kröfum samfélagsins og einstaklingsins. 

Með texta er átt við ritmál, myndmál, talmál og önnur kerfi tákna“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 15). Í læsi felst m.a. notkun 

tungumálsins, lestur og ritun. Umhverfi lesturs og ritunar hefur breyst með 

tilkomu stafrænnar tækni því nú geta nemendur nýtt fjölbreytt tæki við 

merkingarsköpun og þurfa ekki að binda sig við prentmál. Vegna 

tækifæranna sem tölvur gefa til fjölbreyttrar miðlunar hafa orð eins og 

stafrænt læsi/tæknilæsi (e. digital literacy/computer literacy), miðlalæsi (e. 
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media literacy) og upplýsingalæsi (e. information literacy), orðið til. Í þeim 

felst kunnáttan til að nýta sér tæknina til samskipta og efnissköpunar, 

þekkingin um notagildið, áhrif tækninnar á menningu og lýðræði og færnin 

sem ávinnst með því að læra á tæknina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). 

Með stafrænu læsi/tæknilæsi er átt við getu til að nýta upplýsingatæknina 

(e. computer technology) til að búa til efni af ýmsum toga og til samskipta 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). Tæknilæsi felur því í 

sér þekkingu og skilning á þeirri tækni sem notuð er hverju sinni og kunnáttu 

til að nota hana, bæði til að ná í upplýsingar en einnig til að vinna með þær 

og miðla efni til annarra. Það má því segja að tæknilæs einstaklingur skilji 

hvernig tæknin virkar og kunni að nýta sér fjölbreytta möguleika tækjanna í 

samspili við viðfangsefni í námi sínu eða vinnu (Smolin og Lawless, 2003, 

bls. 571).  

Í upplýsinga- og miðlalæsi felst geta til að nálgast og nýta sér upplýsingar 

Þannig öðlast nemendur hæfni í að tileinka sér þekkingu, umskrifa hana og 

skapa nýja. Einnig öðlast þeir hæfni til að miðla þekkingu og sköpun á 

fjölbreyttan hátt í samræmi við eðli tækninnar og stafrænt umhverfi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 225). Með miðlalæsi er átt við 

þekkingu og færni sem fæst með því að læra um fjölbreytta miðla, þekkja 

notagildi þeirra, læra að nýta þá og skilja áhrif þeirra á menningu og lýðræði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). Í miðlalæsi felst því 

hæfni til að greina og meta ýmiskonar fjölmiðlaefni sem sett er fram á marga 

vegu og getan til að búa til efni með margskonar aðferðum og nýta til þess 

tjáningarform sem eru í samræmi við upplýsingar sem ætlunin er að miðla til 

annarra (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 50). Miðlanotkun er mikil í 

nútímasamfélagi og mikilvægt að kenna nemendum að lesa í upplýsingar sem 

birtast á margskonar formi. Oft eru upplýsingar settar fram á myndrænu 

formi sérstaklega hönnuðu til að móta skoðanir og viðhorf, til dæmis 

varðandi menningu og lýðræði. Miðlalæs einstaklingur getur unnið úr 

myndrænum upplýsingum á skilvirkan hátt og nýtt sér þekkingu sína til 

framsetningar á hugmyndum sínum á margskonar miðlunarformi (Smolin og 

Lawless, 2003, bls. 571). 

Eins og áður sagði felur upplýsingalæsi í sér hæfni til að ná í upplýsingar, 

flokka þær og meta á gagnrýninn hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 225). Samkvæmt Horton (2008, bls. 2) 
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er upplýsingalæsi ferli sem er í mótun alla ævina. Hæfnin til að nýta 

upplýsingatæknina er einn þáttur upplýsingalæsis en Horton segir tengslin 

milli náms alla ævi (e. lifelong learning) og upplýsingalæsis (e. information 

literacy) samtvinnuð því ætli einstaklingar að tileinka sér gott upplýsingalæsi 

verði þeir að ástunda ákveðnar venjur við þekkingaröflun og stunda þær alla 

ævina. Hann segir áhuga vera lykilinn að því hvort einhver kjósi að efla 

upplýsingalæsi sitt og ástunda nám alla ævi en virkni stýra því hversu 

upplýsingalæs einstaklingurinn verður (Horton, 2008, bls. 2–4). Læsi snýst 

um samband táknkerfa við raunveruleikann. Það þarf að nota tákn svo 

maðurinn geti mótað, varðveitt og miðlað þekkingu. Kennarar þurfa að auka 

þekkingu sína á textategundum sem tölvutæknin býður uppá því þar liggja 

tækifæri framtíðarskólanna (RAND, 2002 bls. 25). Vegna einfaldleika 

spjaldtölva auðvelda þær aðgengi að fjölbreyttum möguleikum 

tölvutækninnar og því er vert að skoða tækifærin sem þær gefa til að auðga 

skólastarf. 

2.3.1 Upplýsinga- og tæknimennt 

Með námsgreininni upplýsinga- og tæknimennt er átt við námssvið sem felur 

í sér skólasafnsfræði, tölvunotkun, miðlamennt og upplýsinga- og 

samskiptatækni. Skólasafni er ætlað að vera upplýsingamiðstöð sem starfar í 

nánum tengslum við skólasamfélagið með samvinnu kennara og samþættingu 

námsgreina og sviða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 224–

225). Samkvæmt Jakobsdóttur, McKeown og Hoven (2010, bls. 105) er 

skilningur á inntaki orðanna upplýsinga- og samskiptatækni afar 

mismunandi. Skammstöfunin UST (e. ICT) er notuð í þessu samhengi og er 

hugtakið UST stundum notað í þröngri merkingu um hluti eins og tölvur, 

Netið eða hugbúnað og allt yfir í víða merkingu þar sem átt er við aðferðir 

sem notaðar eru þegar unnið er með upplýsingar eða boðskiptakerfi, oftast 

með stafrænum búnaði eða tölvum.  

Aukin almenn notkun tölva og tækninýjunga sem auðveldað hafa aðgengi 

að Netinu hefur haft áhrif á skólastarf. Það birtist meðal annars í nýrri 

aðalnámskrá því áhersla er lögð á stafrænt læsi, miðlamennt og miðlalæsi og 

að líta beri á tölvur sem öflug tól sem nýtast til fjölþættrar 

merkingarsköpunar auk þess að vera ritvinnslu- og reikningsverkfæri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). Kennsla í upplýsinga- 
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og tæknimennt á að hjálpa nemendum að öðlast almenna tæknifærni og gott 

tæknilæsi og nemendur eiga að vinna markvisst að eflingu upplýsinga- og 

miðlalæsi alla skólagönguna. Á þann hátt eiga þeir að fá undirbúning til 

virkrar þátttöku í samfélagi þar sem alþjóðatengsl, samvinna og samskipti 

gegna mikilvægu hlutverki. Nemendum er ætlað að læra reglur um örugg 

netsamskipti og virða höfundarrétt. Þeir eiga einnig að læra að standa vörð 

um gott siðferði í öllu námi og temja sér ábyrga notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni á Netinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

19 og 225). Skólasafni er ætlað að vera sá vettvangur sem nemendur geta sótt 

margvísleg gögn og tæki í fjölbreyttri þekkingarleit. Þverfaglegri samvinnu 

skólasafnsins við allar námsgreinar og námssvið er ætlað að bæta kennslu 

hvers nemanda og gefa honum tækifæri til að tileinka sér hæfni sem miðast 

við áhugasvið hans og þarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 228–230). Notkun upplýsingatækni í námi og kennslu hefur mikið verið 

rannsökuð og er talin hafa marga kosti fyrir skólastarf. 

2.3.2 Spjaldtölvur  

Árið 2010 kynnti Apple fyrirtækið iPad til sögunnar, létta og meðfærilega 

spjaldtölvu með snertiskjá og fjölbreyttum notkunarmöguleikum. Í kjölfarið 

fylgdu önnur fyrirtæki og kynntu sambærilegar tölvur. Spjaldtölvur ganga 

fyrir innbyggðum endurhlaðanlegum rafhlöðum, geta geymt töluvert magn 

upplýsinga í innbyggðu minni og gefa svipaða notkunarmöguleika og 

venjulegar heimilistölvur (Tablet computer, 2013). Spjaldtölva getur verið 

ljósvakamiðill, myndavél, myndbandstökuvél, hljóðver, bókasafn, hljóðfæri 

og samskiptatæki svo fátt eitt sé nefnt. Spjaldtölvur eru einfaldar í notkun, 

auðvelt að færa þær á milli staða og þær ræsa sig upp á mjög skömmum tíma. 

Það má nota þær nánast allsstaðar og hvar sem þráðlaust net er í boði komast 

notendur á Netið. Fjölbreyttir og skapandi notkunarmöguleikar spjaldtölva 

henta vel í skólastarfi en nýtast best ef um eitt tæki á mann er að ræða (Ómar 

Ö. Magnússon, e.d., bls. 3–6). Auðvelt aðgengi og hraði hefur aukið áhuga á 

nýtingu fartækni í almennum kennslustundum. 

Með spjaldtölvu geta nemendur aflað upplýsinga, deilt þeim og geymt 

gögn sem sýna framvindu og afrakstur í námi á einfaldan og fljótvirkan hátt. 

Það má taka viðtöl, gera myndband eða semja tónverk, vinna efnið og deila 

með samnemendum á styttri tíma og auðveldari hátt en áður hefur þekkst. 
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Einnig eru til óteljandi leikir sem hannaðir hafa verið með ákveðna 

færniþætti náms í huga, forrit sem opnast með fingrasnertingu í einu vetfangi 

(Clark og Luckin, 2013, bls. 21–22).  

Þróunarverkefnið Spjaldtölvur í Norðlingaskóla fól í sér að innleiða 

spjaldtölvur í nám og kennslu á unglingastig og fengu nemendur eitt tæki 

hver til afnota. Markmið verkefnisins var að meta áhrif notkunar spjaldtölva í 

námi og kennslu í 9. og 10. bekk og á skólaþróun í skólanum. Í áfangaskýrslu 

um verkefnið kemur fram að kennarar sem þátt tóku í verkefninu telja 

innleiðingu spjaldtölva í nám og kennslu geta stuðlað að faglegri þróun og 

aukið starfsánægju. Þátttakendur telja margmiðlunarmöguleika 

spjaldtölvunnar gera starf kennarans fjölþættara og auðvelda þverfagleg 

vinnubrögð (Sólveig Jakobsdóttir og fleiri, 2012, bls. 34–36). Þessi nýja 

tækni getur aukið tækifæri til náms og kennslu á fjölbreyttan og skapandi hátt 

því spjaldtölva gefur til dæmis möguleika á margskonar ritun og tjáningu 

með fjölbreyttum jaðartækjum sem einfalt og fljótlegt er að nálgast. Engin 

tækni hefur samt ein og sér áhrif á nám, það eru leiðirnar sem fólk fer til að 

nýta tæknina í námsferlinu sem hafa áhrif og þá er engin ein leið rétt í því 

sambandi (Clark og Luckin, 2013, bls. 3–4). 

Þróunarverkefnið í Norðlingaskóla sýndi að spjaldtölvur nýtast vel sem 

einstaklingsmiðuð námstól og nemendum fannst spjaldtölva auðvelda þeim 

að halda utan um skipulag, námið sitt og verkefni. Leikir voru fyrst í stað 

spennandi og höfðu áhrif á tímastjórn í upphafi en þegar nemendur fengu að 

hafa tækið með sér heim fór það minnkandi. Nemendum fannst þeir fá að 

ráða meiru um nám sitt bæði varðandi hraða og tímasetningu. Kennarar 

upplifðu að nemendur sýndu oftar frumkvæði í námi sínu og framkvæmdu á 

eigin forsendum. Þeir tóku einnig eftir að nemendur sem áður höfðu unnið 

lítið skiluðu meira vinnuframlagi. Nemendur voru duglegir að finna sér nýjar 

leiðir í námi til dæmis með leikjum sem æfa ákveðna námsþætti og ný nálgun 

í námi vakti aukinn áhuga þeirra (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012, bls. 47). 

Sumir líta frekar á spjaldtölvu sem leikfang því börn njóta sín vel við 

margskonar sköpun og leiki, einbeitt og áhugasöm. Það gæti gert tækið að 

ómissandi tóli í skólastarfi því áhugasemi og virkni hvetur til framfara í námi 

(Heinrich, 2012, bls. 50). 

Það getur einnig verið árangursríkt að nýta spjaldtölvur í námi og kennslu 

sem sameiginlegt námstól sem allir eiga aðgang að. Salaskóli hefur nýlega 

birt skýrslu um þróunarverkefni sem þar var unnið en þá var áhersla lögð á 



20 

samnýtingu tækja og notkun þeirra á öllum skólastigum. Verkefnið varð til 

þess að auka áhuga kennara á notkun spjaldtölva í kennslu. Verkefnastjórar 

skipulögðu verkefni fyrir heila árganga, miðluðu þekkingu sinni til 

samstarfsfélaga og studdu vel við þá sem vildu prófa sig áfram. Reynsla 

þeirra sýndi að spjaldtölvur henta vel skólastarfi á grunnskólastigi. Tækið 

auðveldaði aðgengi að upplýsingum, jók fjölbreytni í skólastarfinu og gerði 

einstaklingsmiðun auðveldari því einfalt var að laga verkefni að hæfni 

nemenda. Ýmiskonar kynningar voru unnar í tengslum við heimildavinnu og 

hópastarf en mikil vinna fólst í utanumhaldi og uppfærslum á tækjunum 

sjálfum. Í sérkennslu var kostur að geta þyngdarstillt verkefni og gagnvirkar 

rafbækur gáfu einnig góða raun. Spjaldtölvurnar nýttust kennurum vel í 

kennslu og með þráðlausri tengingu við skjávarpa fannst þeim þeir verða 

hreyfanlegri í kennslustofunni og aðgengilegri fyrir nemendur (Salaskóli, 

2014, bls. 3–6). 

Með fartækni er hægt að auka tækifæri nemenda til að nýta upplýsinga- og 

samskiptatækni utan hefðbundinna tölvuvera. Með því að auðvelda aðgengi 

fara aðilar ósjálfrátt að nýta möguleika sem gefast og sveigja starfshætti að 

nýjum leiðum sem stafrænt og rafrænt umhverfi býður upp á (Light og 

Pierson, 2012, bls. 28–30). 

 

2.3.3 Upplýsingatækni – áhrif á nám og kennslu 

Netið og tölvan eru tæki sem nota má til samskipta, þekkingaröflunar og 

birtingar. Þegar allir möguleikar þessara miðla eru nýttir til fróðleiksleitar, 

sköpunar, úrvinnslu og framsetningar er farið inn á alla þætti í námi. Þegar 

slík vinna er unnin í samvinnu og samskiptum við aðra er uppbygging 

þekkingar í anda félagslegrar hugsmíðahyggju þar sem nemandi byggir upp 

skilning sinn og þekkingu á eigin forsendum en í félagslegu umhverfi. Með 

notkun tækninnar, samþættingu námsgreina og fjölbreyttum 

kennsluaðferðum má kenna nemendum aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun 

og miðlun upplýsinga. Tæknin getur aukið möguleika til að sníða nám að 

hæfni og áhugasviði nemenda. Grundvöllur námsins er lestur, ritun og 

hugsun en tölvan og Netið verkfæri til að nýta sér við námið (Cohen, o.fl., 

2010, bls. 52–55; Snowman og McCow, 2012, bls. 323; Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2001). 
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Notkun upplýsingatækni í námi og kennslu er talin hafa marga kosti og vera 

gagnlegt námstæki. Ef kennslufræði og upplýsingatækni er vel samþætt getur 

notkun tækninnar stuðlað að aukinni rökhugsun nemenda við mat á þekkingu 

og eflt möguleika til einstaklingsmiðunar og lausnarleitarnáms. 

Upplýsingatæknin styður vel við samvinnunám og eykur áhuga og virkni 

nemenda (Cohen o.fl., 2010, bls. 53 og 60). Tæknin veitir einnig nemendum 

sem upplifa ýmiskonar hindranir og námsörðugleika aukin tækifæri til 

samskipta, virkni og ákvarðanatöku sem án tækninnar væri ekki möguleg 

(Lewis og Norwich, 2005, bls. 72–73). 

Rannsóknin STEPS (The study of the impact of technology in primary 

schools) var framkvæmd af Evrópska skólanetinu (EUN) í samstarfi við 

Empirica á árunum 2008 og 2009 en hún varðaði meðal annars áhrif 

upplýsinga- og samskiptatækni á nám og kennslu. Gagna var aflað frá 30 

löndum með fjölbreyttum hætti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu jákvæð 

áhrif upplýsingatækninnar á þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Þær sýndu 

líka að notkun tækninnar efldi sjálfstraust og virkni nemenda og jók áhuga 

þeirra á námi. Þá kom einnig fram að námsmat varð víðtækara og 

einstaklingsmiðaðra. Notkun upplýsingatækni bætti sérstaklega hag nemenda 

sem stóðu illa að vígi af einhverjum orsökum, til dæmis vegna þroskafrávika, 

fátæktar eða hindrana vegna ólíkra menningarheima. Niðurstöður sýndu 

einnig að upplýsingatækni í námi og kennslu hefur jákvæð áhrif á þróun 

málþroska, mótun sveigjanlegs námsumhverfis og leiðir til betri skilnings 

nemenda á viðfangsefnum (Balanskat, 2009, bls. 22–26). 

Fyrirtækið Nesta í Englandi sérhæfir sig í rannsóknum á nýsköpun og í 

nóvember 2012 kom út skýrsla á þeirra vegum um þátt upplýsingatækni í 

menntun. Gagna var aflað með fjölmörgum viðtölum og rýni í ýmiskonar 

efni, um notkun tölva og tækni í námi og kennslu en gagnasöfnunin fór fram í 

fjölda landa um allan heim. Niðurstöður skýrslunnar sýna að notkun 

tækninnar getur haft mikil áhrif á nám en að víða eru tækninýjungar og 

nýstárlegar námsleiðir vannýttar og vanmetnar. Það kom einnig fram að 

tæknin hefur ekki fest rætur í árangursríkum námsaðferðum til að bæta þær 

enn frekar og að algeng notkun nýrrar tækni einkennist meira af 

þjálfunarnámi og endurtekningaræfingum en lærdómsríku könnunarnámi. 

Skýrsluhöfundar segja að það virðist sem tæknin sjálf og spenna hafi fengið 

meira gildi en kennsla og gagnaöflun (Luckin og fleiri, 2012, bls. 8–10 og 

63). 
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Flestir kennarar eru sammála um mikilvægi upplýsinga- og 

samskiptatækninnar við innleiðingu nýrra kennsluhátta og telja einnig að 

notkun tækninnar við nám og kennslu stuðli að nemendamiðaðri kennslu og 

efli gagnrýna hugsun nemenda (European Commission, 2013, bls. 12). 

Margir telja einnig að notkun tækninnar við kennslu stuðli að aukinni 

fjölbreytni og efli sjálfstæði og ábyrgð nemenda í námi (Vuorikari, Garoia og 

Balanskat, 2011, bls. 135). Gagnvirkni tölvutækninnar er talin auka 

möguleika til námsmats af nýjum toga. Námsmat er ekki lengur bundið við 

ritaðan texta því jaðartæki gefa tækifæri til úrlausna á mynd- og hljóðrænu 

formi. Stafræn verkefni geta innihaldið markvissa endurgjöf um árangur í 

formlegu námsmati eða yfir ákveðið tímabil meðan á verkefnavinnu stendur 

og hjálpað nemendum að meta eigið námsferli jafnt og þétt. Rafræn 

námsmappa þar sem nemendur safna afurðum verkefnavinnu sinnar gefur 

kennurum til dæmis færi á að fylgjast með og meta stöðu hvers og eins út frá 

einstaklingsmiðuðum markmiðum. Einnig geta vefsíður orðið einskonar 

úrvalsmöppur og aukið tækifæri til að meta árangur og framfarir nemenda 

(European Commission, 2011, bls. 13; Redecker, Ala-Mutka, Bacigalupo, 

Ferrari og Punie, 2009, bls. 25–27).  

Beint samband við hvern sem er hvar sem er verður sífellt auðveldara og 

ný fartækni getur auðveldað sveigjanleika í skólastarfi og skapað tækifæri til 

margskonar samvinnu og samskipta. Mikil aukning smáforrita sem 

sérstaklega eru gerð með menntun í huga hefur fylgt nýjum tækjum og stöðug 

endurgjöf, sjón- og hljóðrænir þættir geta verið áhugahvetjandi og líklegir til 

að auka einbeitingu og sjálfsöryggi nemenda á öllum aldri því börn læra hratt 

gegnum óformlegar leiðir (ICT cluster, 2009, bls. 22–28; Redecker o.fl. 

2011, bls. 9–14). Það er því eðlilegt að kanna vel hvernig ný fartækni getur 

gagnast námi og kennslu og hjálpað til við innleiðingu nýrra starfshátta sem 

færa skólastarf nær tíðaranda 21. aldarinnar. 

2.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um samfélagsbreytingar sem orðið hafa vegna tölvu- 

og tæknivæðingar sem átt hefur sér stað víða um heim. Hnattvæðing einfaldar 

samtengingu jarðarbúa því staðsetning er ekki lengur áhrifavaldur lítilla 

tengsla og möguleikar til þekkingaröflunar eru óendanlega margir. Ný 

fartækni og aukin almenn eign þeirra, breytir umhverfinu enn frekar því með 
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nýjum tækjum hefur aðgengi að tölvu- og samskiptatækninni aukist og 

einfaldast. Ör tækniþróun hefur einnig breytt áhersluþáttum sem 

stefnumótandi aðilar um menntun leggja til að einkenni skólastarf á 21. 

öldinni. Menntun á að snúast um þá hugsun að nám sé stöðugt ferli sem á sér 

stað alla ævi og einkennast af því að allir séu að læra saman, hver á sínum 

forsendum en í félagslegu umhverfi. Einnig er lögð áhersla á stafræna hæfni 

og aukna notkun upplýsingatækni í námi og kennslu. 

Samfélagsbreytingar og tækniþróun virðast ekki hafa breytt 

kennsluháttum í grunnskólum því kennsla einkennist enn mikið af starfi 

kennara í hlutverki miðlara og verkefnavinnu þar sem nemendur fást við eins 

viðfangsefni á sama hátt og á sama tíma. Tölvu- og tækninotkun í 

kennslustundum hefur hingað til verið lítil þó rannsóknir gefi til kynna 

jákvæða kosti hennar fyrir nemendur og kennara. Í nýrri aðalnámskrá er lögð 

áhersla á einstaklinginn sjálfan og frelsi hans til að hafa áhrif á námsferil 

sinn. Ýmislegt bendir til þess að tilkoma spjaldtölva geti aukið notkun 

upplýsingatækni í námi og kennslu og eflt skólastarf í anda náms án 

aðgreiningar, einstaklingsmiðunar og félagslegrar hugsmíðahyggju. Ef þessir 

þættir einkenna skólastarf geta tækifæri gefist til að breyta ríkjandi 

kennsluháttum og stuðla að skólaþróun í takt við samfélagsþróun og 

tíðaranda nútímans. 
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3. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarsnið, þátttakendur og hvernig val 

á þeim fór fram. Þá verður framkvæmd gagnasöfnunar útskýrð og farið yfir 

réttmæti rannsókna og siðfræðileg atriði. Í lokin verður greint frá leyfum sem 

aflað var í aðdraganda rannsóknarinnar. 

Í rannsóknarverkefninu var notkun spjaldtölva í skólastarfi skoðuð í þeim 

tilgangi að auka skilning á því hvort og þá hvernig notkun spjaldtölva getur 

bætt nám og kennslu á yngsta stigi grunnskóla að mati starfandi kennara og 

hvernig notkun styður við upplýsinga- miðla- og tæknilæsi ungra nemenda. 

Framkvæmd var tilviksrannsókn og fór gagnasöfnun fram með 

vettvangsathugunum og viðtölum en eins og áður hefur komið fram var 

eftirfarandi rannsóknarspurning höfð að leiðarljósi: Hvernig getur innleiðing 

spjaldtölva bætt nám og kennslu á yngsta stigi grunnskóla og hverskonar 

notkun miðar sérstaklega að því að efla upplýsinga- miðla- og tæknilæsi?  

3.1 Rannsóknarsnið 

Þrjár megin ástæður liggja að baki mikilvægi rannsókna í menntunarfræðum. 

Í fyrsta lagi stuðla þær að stöðugum umbótum með aukinni þekkingu á 

viðfangsefnum. Í öðru lagi gefa þær tækifæri til þróunar á kennsluháttum svo 

koma megi til móts við nemendur af fagmennsku og á sem árangursríkastan 

hátt og í þriðja lagi er mikilvægi þeirra mikið fyrir stefnumótandi aðila. Ef 

rannsóknaraðferð hentar viðfangsefni vel og rannsakandi er vandvirkur, 

gagnrýninn og nákvæmur geta orðið til trúverðug gögn sem hægt er að 

byggja á (Creswell, 2012, bls. 4–7). 

Í rannsókninni sem hér um ræðir var rýnt í reynslu einstaklinga og því við 

hæfi að nýta eigindlega rannsóknaraðferð en þá er byggt á upplifun, reynslu 

og skoðun viðkomandi á ákveðnu viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 232). Fyrir valinu varð rannsóknarsniðið tilviksrannsókn (e. case study). 

Aðferðin hentar vel þegar rannsakandi vill öðlast skilning á ákveðnu 

afmörkuðu viðfangsefni og kannar fá tilfelli en kafar djúpt í hvert þeirra. 
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Skilgreina verður afmarkaðar aðstæður eða ákveðið efni sem ætlunin er að 

greina sem ákveðið tilvik. Það getur verið hvað sem er, heil þjóð, hlutverk 

eða stefna svo eitthvað sé nefnt en það þarf að útskýra það vel því eigindlegar 

rannsóknir varða félagsheim sem er samþætt heild og tengist á alla vegu 

(Creswell, 2007, bls. 72–73). Tilvikið getur verið huglægt og/eða átt sér stað í 

lifandi umhverfi sem hefur áhrif á niðurstöður og óljós munur getur orðið á 

fyrirbærinu sjálfu og samhenginu við umhverfið (Creswell, 2012, bls. 465–

466; Schwandt, 2007, bls. 28).  

Í menntarannsóknum eru tilviksrannsóknir (e. case study) algengt 

rannsóknarsnið því það hentar vel fyrir opnar spurningar en þær krefjast 

skilnings á viðfangsefninu og reyna á frjóa hugsun þess sem svarar. Opnum 

spurningum má svara á marga vegu og því geta safnast fjölbreyttar 

upplýsingar. Tilvikið sjálft stýrir ferðinni og stundum hefur rannsakandi litla 

stjórn á því hvert gögnin bera hann (Grétar Þ. Eyþórsson, 2013, bls. 459; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1998; bls. 14, Schwandt, 2007, bls. 28). Rannsakandinn 

er sjálfur rannsóknartækið og upplifun hans hefur áhrif á hvernig hann skilur 

og skýrir tilvikið út frá fræðilegum forsendum og heildarsamhengi (Þuríður J. 

Jóhannsdóttir, 2009).  

Tilvikið sem hér var rannsakað er notkun spjaldtölva í námi og kennslu 

grunnskólanemenda á yngsta stigi og efling upplýsinga- miðla- og 

tæknilæsis. 

3.2 Þátttakendur 

Úrtakið í rannsókninni var valið með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) 

en þá velur rannsakandi þátttakendur sem hann telur nýtast sér og 

rannsóknarefninu (Silverman, 2010, bls. 141). Rannsakandi beitir eigin 

dómgreind við að velja hentugt úrtak og kannar hvernig það hentar 

fyrirhugaðri rannsókn (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 

124). Skólarnir og kennarar sem tóku þátt í rannsókninni voru valdir vegna 

reynslu þeirra af notkun spjaldtölva í námi og kennslu á yngsta stigi 

grunnskóla.  

Þar sem stutt er síðan spjaldtölvur komu á markað er reynsla af notkun 

þeirra lítil en margir skólar á Íslandi hafa þó öðlast reynslu í notkun þeirra í 

námi og kennslu á öllum skólastigum. Nokkurra erfiðleika gætti við að finna 

þátttakendur sem voru tilbúnir til samstarfs því margir kennarar töldu reynslu 
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sína of takmarkaða og treystu sér því ekki til að taka þátt í rannsókninni. Eftir 

að hafa haft samband nokkuð víða kom að því að nokkrir kennarar í tveimur 

skólum voru tilbúnir að deila reynslu sinni en þeir höfðu nýtt spjaldtölvur í 

starfi sínu á yngsta stigi í um það bil eitt ár.  

Rannsóknin var gerð í mars 2014 og framkvæmd í tveimur grunnskólum á 

Íslandi sem hér eftir verða nefndir skóli A og skóli B. Í öðrum skólanum er 

samkennsla tveggja árganga en í hinum skólanum er hefðbundið bekkjarkerfi. 

Grunnskólarnir bættu báðir spjaldtölvum við tæknibúnað sinn veturinn 2012 

til 2013 en innleiðing spjaldtölvanna í skólastarfið fór fram á ólíka vegu. 

Skóli A á 15 spjaldtölvur sem ætlaðar eru fyrir kennara og 250 nemendur en 

skóli B á 30 spjaldtölvur. 18 þeirra eru ætlaðar 520 nemendum og 12 

kennarar fengu afhenta spjaldtölvu til afnota í starfi.  

Þátttakendur eru fimm kennarar, tveir úr skóla A og þrír úr skóla B. Fjórir 

þeirra eru umsjónarkennarar en sá fimmti er umsjónarmaður upplýsingavers 

og kennir upplýsingamennt á yngsta stigi. Kennararnir eru allir kvenkyns og 

eru á aldrinum 29 til 63 ára. Einn þátttakenda hefur 36 ára reynslu af kennslu 

á öllum stigum og einnig nokkra reynslu af skólastjórnun en hinir hafa alltaf 

kennt nemendum á yngsta stigi. Þeir búa yfir sjö til 40 ára starfsreynslu og 

hafa starfað allt að 10 ár í sama skóla.Tveir eru umsjónarkennarar í 4. bekk, 

einn er umsjónarkennari í 2. bekk og einn hefur umsjón með 1. bekk.  

3.3 Framkvæmd og gagnagreining 

Gagnaöflun fór fram með vettvangsathugunum og viðtölum. Gerðar voru 

fimm vettvangsathuganir, í eina kennslustund hjá hverjum 

þátttakanda/kennara. Þær stóðu allar yfir í um það bil klukkustund og voru 

spjaldtölvur notaðar við nám og kennslu. Vettvangsathugun getur verið 

sjálfstæð rannsóknaraðferð en er hér notuð sem leið til gagnaöflunar. 

Samkvæmt Hopkins (2008, bls. 77) verður að hafa þrjá mikilvæga þætti í 

huga þegar vettvangsathuganir eru gerðar. Í fyrsta lagi hæfni til að einbeita 

sér að ákveðnum þáttum sem byggðir eru á fyrirfram gefnum reglum og 

meðvitund um að dæma ekki of fljótt. Í öðru lagi færni í samskiptum svo 

myndun trausts sé möguleg og einstaklingar upplifi ekki ógn frá 

rannsakandanum og í þriðja lagi hæfni til að útbúa hjálpargögn sem henta 

aðstæðum og auðvelda skráningu gagna sem aflað er og færni í að nýta þau 

vel á vettvangi. 
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Í vettvangsathugunum var tekin staða þátttökuáhorfanda (e. participant 

observer) en í því felst að þeir sem voru á vettvangi fengu vitneskju um 

ástæður og fyrirætlanir rannsakanda (Schutt, 2006, bls. 296–297). Það gæti 

haft áhrif á atburði á vettvangi en er rannsókninni í hag því þá var hægt að sjá 

til þess að spjaldtölvur voru notaðar við kennslu þegar heimsóknin átti sér 

stað. Staðið var að skráningu gagna með þeim hætti að upplýsingar sem 

fengust á vettvangi voru skráðar á eyðublað sem hentaði rannsókninni og var 

sérstaklega skipulagt í þeim tilgangi. Upplýsinga var aflað með því að horfa, 

hlusta og með óformlegu spjalli við kennara á vettvangi. Niðurstöður úr 

vettvangsathugunum voru flokkaðar í tvö þemu, aðstæður og viðfangsefni 

kennslustundanna og er ætlað að sýna hvernig kennarar nýta spjaldtölvur við 

kennslu og við hvaða aðstæður þeir búa. 

Viðtöl voru einnig notuð við gagnasöfnunina en það er sérstök tegund 

samtals þar sem framvindu er stýrt af rannsakanda. Spurningar geta varðað 

hugsanir, tilfinningar eða reynslu viðmælenda og viðtalið veitir tækifæri til 

beinna samskipta milli rannsakanda og þátttakanda (Matthews og Ross, 2010, 

bls. 219). Gögnum var safnað með aðleiðslu og ályktanir dregnar af þeim. 

Notað var hálf-staðlað viðtal til að auðvelda úrvinnslu með afmarkaðra efni 

(Bell, 2005, bls. 159–161). Með samþykki þátttakenda voru viðtölin mynd- 

og hljóðrituð með spjaldtölvu en hvert viðtal tók um það bil hálfa 

klukkustund. Lagt var upp í fyrsta viðtal með ákveðinn spurningaramma sem 

settur var saman í upphafi. Hann var grunnur að næstu viðtölum en tók 

breytingum því ólíkar spurningar urðu til út frá gögnum sem söfnuðust í 

vettvangsathugunum en viðtölin fóru fram að þeim loknum. Viðtölin voru 

afrituð orðrétt í tölvu og við gagnagreiningu voru upplýsingarnar flokkaðar í 

sjö þemu sem eiga að skýra viðhorf og reynslu kennara af notkun spjaldtölva 

í skólastarfi með ungum nemendum. Við úrvinnslu var efninu skipt niður í 

sex þemu. Spjaldtölvur og innleiðing í skólastarf; spjaldtölvur og samfélagið; 

spjaldtölvur og upplýsingamennt; spjaldtölvur og kennarinn; spjaldtölvur og 

nemandinn og að lokum spjaldtölvur og upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi. 

3.4 Réttmæti rannsókna og siðfræðileg atriði  

Gæði rannsókna eru háðar ýmsum þáttum og hér var reynt að stuðla að góðu 

innra réttmæti með því að afla gagna frá nokkrum aðilum og á fleiri en einn 

veg. Leitast var við að vinna gögnin af heiðarleika og nákvæmni til að auka 
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trúverðugleika rannsóknarinnar en ítarleg og fjölbreytt gögn geta stuðlað að 

auknu réttmæti rannsókna (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). Ytra réttmæti 

snýst um möguleika til að alhæfa um niðurstöður en það er erfitt þegar 

eigindlegar aðferðir eru notaðar. Til að auka ytra réttmæti var reynt að velja 

þátttakendur sem gætu talist góðir fulltrúar þýðis eða í þessu tilfelli kennarar 

á yngsta stigi sem nýta spjaldtölvur í starfi sínu og hafa því þekkingu á 

rannsóknarefninu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 211–227). Viðfangsefni rannsóknarinnar byggir á viðhorfi, sýn og 

reynslu þátttakenda í rannsókninni ásamt sýnilegri vinnu þeirra á vettvangi. 

Tilgangurinn er að auka skilning á notkun spjaldtölva með ungum nemendum 

og því geta niðurstöðurnar gefið mikilvægar upplýsingar fyrir 

skólasamfélagið þó þær hafi ekki alhæfingargildi. 

Rannsakandi var sjálfur aðalverkfæri rannsóknarinnar enda um túlkandi 

eigindlega rannsóknaraðferð að ræða. Reynt var eftir fremsta megni að halda 

eigin skoðunum til hlés og lýsa því sem gögnin sýndu án hlutdrægni. Eigin 

reynsla af notkun spjaldtölva á yngsta stigi grunnskóla gaf færi á dýpri sýn 

þegar gagna var aflað. Reynslan nýttist einnig til að skilja betur verkefnin 

sem voru unnin og við greiningu gagna. Það getur líka talist til galla að 

byggja á reynslu sinni því eigin skoðun getur orðið stýrandi og haft áhrif á 

túlkun gagna og vinnu við rannsóknina. Reynt var að vinna gegn þessum 

áhrifum svo niðurstöður yrðu eins lýsandi, túlkandi og greinandi og frekast 

var unnt. 

Í rannsóknarferli eiga rannsakendur að fylgja fjórum höfuðreglum 

varðandi rannsóknarsiðfræði og við framkvæmd rannsóknarinnar og reynt var 

að fylgja þeim. Fyrst er það sjálfræðisreglan en samkvæmt henni verður að 

sýna hlutaðeigendum virðingu og gæta þess að misnota ekki aðstæður. 

Þátttakendur fengu því góðar upplýsingar um eðli og framkvæmd 

rannsóknarinnar og veittu upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku. Þeim var 

einnig kynnt að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri í ferlinu, hugnaðist 

þeim að gera slíkt. Skaðleysisreglan á að tryggja að enginn hljóti skaða og að 

rannsóknin samrýmist hagsmunum hlutaðeigenda. Til að standa undir því 

trausti sem kennararnir sýndu með því að taka þátt í rannsókninni var þess 

gætt að halda nafnleynd, og að persónueinkenni þátttakenda og skóla kæmi 

ekki fram. Þá voru niðurstöður túlkaðar með virðingu og heiðarleika að 

leiðarljósi. Til að virða velgjörðaregluna var sú hugsun látin ríkja við 

framkvæmd rannsóknarinnar að mögulega hlytist einhver ávinningur af henni 
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og í þessu samhengi gagnlegar upplýsingar fyrir skólasamfélagið. Að lokum 

er það réttlætisreglan en hún vísar til sanngirni og til þess að allir skuli hafa 

eitthvað fyrir sinn snúð. Rannsakandi deildi því eigin þekkingu og reynslu 

með þátttakendum að lokinni rannsókn í skiptum fyrir þær upplýsingar sem 

hann öðlaðist (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–75). 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar og fræðsluyfirvöld í samfélagi 

beggja skóla voru beðin um leyfi til að hafa samband við skólastjóra. Þeir 

fengu kynningu á viðfangsefninu, veittu samþykki sitt til rannsóknar og 

opnuðu leið rannsakanda að kennurunum.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar birtar en til að auka 

skilning lesenda á efninu og auðvelda höfundi framsetningu niðurstaðna hefst 

umfjöllunin á stuttri kynningu á nöfnum og virkni smáforritanna sem 

nemendur nýttu á vettvangi. Að því loknu verða birtar niðurstöður 

vettvangsathuganna og viðtala. Gögn sem fengust með vettvangsathugunum 

voru flokkuð í tvö þemu, aðstæður og viðfangsefni kennslustundanna og er 

umfjöllun ætlað að varpa ljósi á aðstæður kennaranna og sýna hvernig þeir 

nota spjaldtölvur í námi og kennslu á yngsta stigi. 

4.1 Smáforrit – nöfn og notkunarmöguleikar 

Smáforritin sem nemendur unnu í þegar vettvangsathuganir fóru fram, heita 

Bitsboard, Book Creator, Puppet Pals 2 og Story Creator. Þau eiga það 

sameiginlegt að vinna í þeim byggir á sköpun því notendur ákveða sjálfir 

hvaða efni er unnið með. Þeir verða að sækja eða skapa myndir og persónur 

og skrifa um eða tala inn á afurðina sína. Birtingarform unninna verkefna er 

misjafnt milli þessara forrita. Book Creator býður notendum upp á að gera 

rafbók eða vista verkefnið á PDF formi. Í Puppet Pals 2 verður afraksturinn 

að myndbandi og í Bitsboard safnast vinna notenda saman í flokka sem 

forritið getur umbreytt í fjölbreytt verkefni. Að lokum er það forritið Story 

Creator en þá verður afraksturinn myndabók. 

Við bókagerðina í Book Creator fá notendur tækifæri til að rita eins 

langan texta og þeir kjósa. Textann er hægt að móta á fjölbreyttan hátt með 

tólum sem eru nánast eins og notuð eru í ritvinnsluforritinu Word. Notendur 

geta teiknað og litað í forritinu og fært inn hljóðskrá með eigin orðum á 

einfaldan hátt. Forritið býður einnig upp á að færa inn í verkefnið myndir af 

vef, úr albúmi spjaldtölvunnar eða nýta myndavélina og taka mynd á 

staðnum.  

Við myndbandsgerðina í Puppet Pals 2 velja nemendur sér persónur, 

umhverfi og farartæki sem persónur geta ferðast í um söguumhverfið. 
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Notendur geta tekið mynd af sjálfum sér eða félögum sínum og nýtt til að búa 

til persónu í myndbandið og fá einnig valmöguleika sem gerir þeim fært að 

hreyfa munn persónunnar þegar hún talar. 

Gagnaöflun í Bitsboard fer fram á þann veg að ljósmynd er tekin eða sótt 

inn í forritið og skrifuð við hana skýring sem getur verið hugtak eða stutt 

setning. Svo er hljóðupptaka vistuð við myndina. Forritið býður notendum 

ekki upp á að nota penna eða liti en hægt er að nýta önnur smáforrit til 

sköpunar með þannig tólum og taka svo mynd af afurðum, vista í albúmi og 

nálgast þar eins og aðrar myndir. Forritið býr til fjölbreytt verkefni úr 

gögnum sem safnast en einnig er hægt að vinna í borðum/flokkum sem aðrir 

hafa búið til og kosið að deila.  

Í Story Creator er unnið að bókagerð á einfaldara formi en í Book Creator. 

Unnið er út frá mynd sem er ýmist teiknuð af notanda, sótt í albúm eða tekin 

með myndavél spjaldtölvunnar en einungis er hægt að skrifa í eina línu undir 

myndinni. Forritið býður notanda ekki uppá val um að móta sérstaklega 

stafagerð eða texta. Þegar búið er að lesa inn á myndina hljóðupptöku heyrist 

upplesturinn um leið og hver síða bókarinnar opnast. Vilji notandi heyra 

upptökuna aftur er nóg að snerta textann eða myndina og þá heyrist 

hljóðupptakan að nýju. 

4.2 Skóli A vettvangsathuganir 

4.2.1 Aðstæður 

Í skóla A fór vettvangsathugun fram í tveimur kennslustundum í 3.–4. bekk 

en árgöngunum er kennt saman í skólanum. Tveir kennarar hafa umsjón með 

hópnum sem telur 50 nemendur. Kennararnir halda utan um sína 

umsjónarnemendur varðandi hefðbundna þætti eins og námsframvindu, líðan 

og samskipti við heimilin en skólastarfið byggir á teymisvinnu þeirra sem að 

þessum nemendum koma. Útikennsla og þemanám eru fastir þættir í starfi 

bekkjarins en þá eru námsgreinar samþættar á ýmsa vegu.  

Nemendahópnum er skipt niður í tvo til fjóra hópa allt eftir viðfangsefni 

kennslustundanna. Oftast er um getuskipta hópa að ræða, þá sem þurfa 

aukinn stuðning við námið, miðlungshóp og þá sem þurfa meira krefjandi 

viðfangsefni. Vettvangsathuganir fóru fram í stærðfræðitíma og enskutíma 

með miðju hópnum þar sem spjaldtölvur voru nýttar í námi og kennslu. Í 
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starfi bekkjarins eru spjaldtölvur nær eingöngu nýttar sem hjálpartæki 

kennara og þannig var það í stærðfræðitímanum. Enskutíminn var í höndum 

kennaranema undir leiðsögn umsjónarkennara og þar voru spjaldtölvurnar 

nýttar sem verkfæri fyrir nemendur. Í stærðfræðitímanum hlustuðu nemendur 

og horfðu á kynningar sem unnar voru í forritinu Educreations, og í 

enskutímanum unnu þeir í forritinu Bitsboard. Nemendur eiga allir eigin 

heyrnartól sem þeir nýta í skólanum. 

Í skólanum eru fartölvuvagnar, færanlegir skjávarpar og spjaldtölvur en 

hvert skólastig hefur aðgang að ákveðnum fjölda tækja. Nemendur og 

kennarar á yngsta stigi hafa aðgang að fimm spjaldtölvum en geta einstaka 

sinnum fengið fimm til viðbótar lánaðar frá miðstigi. Kennarar panta 

spjaldtölvurnar fyrir notkun og skrá þær á bekkinn sinn á þar til gerðu 

eyðublaði. Það er sameiginleg ábyrgð allra starfsmanna að sjá til þess að 

spjaldtölvurnar séu hlaðnar og tilbúnar til notkunar þegar komið er að þeim. 

Þetta fyrirkomulag gengur að mestu leyti vel upp.  

Kennsla bekkjarins fer fram í opnu rými en innan þess er einnig lítil 

kennslustofa þar sem nemendum er kennt í fámennum hópum. Þar er 

skjávarpi og tafla og mögulegt að tengja fartölvu eða spjaldtölvu við 

skjávarpann. Tölvurnar eru fastar við snúru upp við töfluna svo kennari hefur 

ekki tækifæri til að ganga um á meðal nemenda um leið og hann varpar 

efninu á töfluna. Ef miðlunarefni er notað með stórum hópum er tölva og 

færanlegur skjávarpi nýttur í opna rýminu.  

4.2.2 Stærðfræðitími 

Í skólanum er stærðfræði kennd út frá námsmarkmiðum og rík áhersla lögð á 

að nemendur viti að hvaða markmiði þeir vinna hverju sinni og séu 

meðvitaðir um eigin ábyrgð á námi sínu og framvindu. Þá er einnig mikið 

lagt upp úr endurgjöf kennara á unnin verkefni. Í þessum stærðfræðitíma var 

unnið á sex stöðvum að ólíkum námsmarkmiðum. Nemendur unnu með 

margföldun og deilingu, flatarmál, ummál, hliðrun, snúning og reiknuðu 

dæmi þar sem þeir þurftu að taka til láns. Þeir höfðu val um í hvaða röð 

verkefnin voru unnin og á hvaða hraða þeir unnu en allir þurftu að skila eins 

lokaafurðum. Þegar þeir höfðu lokið vinnu á einni stöð fóru þeir til kennarans 

sem kannaði hvort verkefnið væri rétt unnið og hvort nemendur hefðu náð 

skilningi á aðferðinni og gætu hafið vinnu á nýrri stöð. 
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Nemendur hófu störf fljótt og sýndu sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir ræddu 

verkefnin sín á milli og hjálpuðust að. Spjaldtölvan nýttist sem eins konar 

aðstoðarkennari í tímanum því nemendur gátu hlustað og horft á 

útskýringarmyndbönd eins oft og þeir þurftu á að halda. Kennarinn sagði 

þessi vinnubrögð auðvelda einstaklingsmiðun því með þeim gætu allir 

nemendur tekist á við sömu verkefni. Hann sagði þetta fyrirkomulag einnig 

auka sjálfstæði nemenda í námi því þeir þjálfuðust í að sækja sér þekkingu 

sjálfir. Kennarinn gæti þannig vísað veginn en ábyrgðin væri í höndum 

nemendanna sjálfra. Nemendur voru öruggir í notkun spjaldtölvunnar og 

vissu vel hvernig þeir áttu að ná í myndböndin á heimasíðu skólans en fram 

kom að þeir hefðu aldrei fengið neina sérstaka kennslu í því efni. Að sögn 

kennarans hafa flestir nemendur bekkjarins aðgang að spjaldtölvum eða 

annarri snjalltækni heima hjá sér. 

Notkun spjaldtölva í kennslustundinni virtist ekki hafa nein sérstök áhrif á 

nemendur. Þær voru einfaldlega hluti af námsgögnunum sem voru í boði 

alveg eins og námsbækurnar og verkfærin í pennaveskinu. Notkun þeirra gaf 

kennara aukinn tíma með nemendum við annað en útskýringar og kennslu á 

námsþáttum sem unnið var með. Kennaranum fannst þessi vinnubrögð auka 

stuðning við hvern nemanda og vera líkleg til að efla sjálfstraust og trú 

nemenda á eigin getu. Þeir gætu nýtt langan tíma til að átta sig á efninu án 

þess að það hefði nein áhrif á aðra. Samræður nemenda í kennslustundinni 

bentu til sömu upplifunar þeirra en meðal þess sem rannsakandi heyrði á 

vettvangi var umræða þar sem nemandi hvatti bekkjarfélaga sinn áfram með 

því að lýsa eigin skilningsleysi á viðfangsefninu í upphafi, en með því að 

hlusta og horfa aftur og aftur hefði efnið orðið honum skýrt og nú þætti 

honum verkefnið mjög einfalt og skemmtilegt að takast á við það. 

4.2.3 Enskutími 

Verkefni enskutímans fólst í að efla orðaforða og þjálfa ritun og framburð á 

ensku. Í upphafi tímans fengu nemendur sýnikennslu um forritið Bitsboard 

og upplýsingar um verkefnavinnuna. Nemendur áttu að taka tíu myndir af 

hlutum í skólanum, skrifa enskt heiti þeirra undir myndina og taka upp 

framburð sinn á orðinu. Skjámynd af spjaldtölvu var varpað á töfluna og 

nemendur unnu tveir og tveir saman með eitt tæki. Þegar nemendur höfðu 

fundið og opnað rétt forrit fylgdu þeir kennaranum eftir og lærðu að nota það. 
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Að því loknu var innbyggður tímavaki spjaldtölvunnar stilltur á 20 mínútur 

og nemendur máttu hefja vinnu við verkefnið en áttu að koma til baka þegar 

tímavakinn hringdi. Nemendur voru fljótir að læra á forritið og drifu sig 

áhugasamir og einbeittir af stað. Þeim var frjálst að fara um allan skólann í 

leit sinni að myndefni. Hvert par varð að koma sér saman um orð og skiptast 

á að skrifa, taka mynd og tala inn hljóð. 

Nokkrir tækniörðugleikar komu upp vegna stillingaratriða en opna þurfti 

fyrir hljóðnema í forritinu í sumum spjaldtölvunum til að innlestur á 

framburði virkaði. Stillingin vafðist fyrir kennurum og þeir kölluðu til þriðja 

kennarann sem veitti fúslega stuðning sinn og sýndi leiðina sem þurfti að 

fara. Síðar kom í ljós að einn nemandi kunni að laga þennan vanda og hafði 

leiðbeint sumum samnemendum sínum. Þegar nemendur komu aftur að 20 

mínútum liðnum var hugmyndin að deila vinnunni í eina sameiginlega skrá 

innan forritsins sem allir gátu opnað og vinna verkefni sem Bitsboard forritið 

byggi til úr gögnum nemenda. Illa gekk að tengja spjaldtölvurnar við skrána 

svo lítið varð úr verkefnavinnunni. 

Ef allt hefði gengið upp hefðu nemendur miðlað vinnu sinni með hinum 

og unnið fjölbreytt verkefni byggð á efni sem þeir sjálfir söfnuðu. Þetta var 

frumraun nemenda í vinnu í þessu forriti og þeim fannst skemmtilegt að 

vinna verkefnið þó það yrði endasleppt. Nemendur og kennarar reyndu í 

sameiningu að takast á við hindrunina en það gafst ekki tími til að finna út úr 

vandanum. Kennarar voru styðjandi í kennslustundinni og tilbúnir til að læra 

með nemendum á tæknina. Nemendur fengu frelsi til að nálgast viðfangsefni 

á einstaklingsmiðaðan hátt og nýta það sem vakti athygli þeirra í umhverfinu. 

Um skapandi vinnu var að ræða og spjaldtölvan gaf tækifæri til nýrrar 

nálgunar í námi. 

4.3 Skóli B vettvangsathuganir 

4.3.1 Aðstæður 

Í skóla B fór vettvangsathugun fram í kennslustundum í 1., 2. og 4. bekk. Í 

skólanum er bekkjarkerfi en kennarar vinna að undirbúningi í teymisvinnu. 

Fjöldi nemenda í þessum þremur árgöngum er frá 49 til 72 og hverjum 

árgangi er skipt niður í tvo til þrjá bekki sem hver hefur sinn 

umsjónarkennara. Bekkir innan sama árgangs blandast í smiðjum í hverri 
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viku og í árlegri þemaviku blandast tveir árgangar og vinna saman að 

þematengdum verkefnum.  

Nemendahópar eru blandaðir en þeim sem hafa skilgreindar sérþarfir er 

ýmist sinnt meðal samnemenda inni í bekknum, með sérkennslu í námsveri 

eða kennt í fámennum hópum utan kennslustofunnar. Í kennslustundunum 

sem vettvangsathuganir voru gerðar í var ekki um sérstakan stuðning við 

einstaka nemendur að ræða en athuganir fóru fram í sögusmiðju í 4. bekk og 

íslenskutímum í 1. og 2. bekk. Í öllum tilfellum voru spjaldtölvurnar nýttar 

sem verkfæri fyrir nemendur. Upplýsingamenntarkennari og umsjónarkennari 

samkenndu eina kennslustund af þessum þremur, en þá var sögusmiðja þar 

sem nemendur í 4. bekk unnu að sögugerð í forritinu Book Creator og fengu 

svo að velja sér forrit til að vinna í síðustu 10 mínúturnar. Í íslenskutíma í 1. 

bekk var forritið Puppet Pals 2 notað við hringekjuvinnu í Byrjendalæsi. Í 2. 

bekk fóru nemendur í forritin Bitsboard, Story Creator og Puppet Pals 2 í 

íslenskutíma. Nemendum gafst ekki tækifæri til að nýta heyrnartól þegar þeir  

unnu í spjaldtölvunum því skólinn á ekki slíkan búnað og ekki hafa verið 

gerðar ráðstafanir til þess að nemendur hafi með sér eigin búnað í skólann. 

Í skólanum eru tvær tölvustofur og nokkrar fartölvur eru á bókasafni. 

Uppsettir skjávarpar eru í sumum kennslustofum en einnig er hægt að fá 

aðgang að færanlegum skjávarpa. Þá hafa 12 kennarar fengið spjaldtölvur til 

eigin afnota í starfi en nemendur allra stiga hafa aðgang að 18 spjaldtölvum. 

Á samskiptakerfinu Mentor hefur verið sett upp pöntunarkerfi þar sem 

kennarar geta tekið frá ákveðinn fjölda spjaldtölva í senn og skráð á bekkinn 

sinn. Einstaka sinnum fá kennarar tækifæri til að panta allar spjaldtölvurnar 

og hafa þá í flestum tilfellum eitt tæki fyrir hvern nemanda bekkjarins. 

Tölvuumsjónarmaður og umsjónamaður skólasafns sjá í sameiningu um 

utanumhald um spjaldtölvurnar og gæta þess að þær séu fullhlaðnar í upphafi 

hvers skóladags. Tækin standa sjaldan ónotuð og góð samvinna er á meðal 

kennara um að láta skipti í frímínútum ganga fljótt og vel fyrir sig. 

Kennsla fór fram í heimastofum bekkjanna þriggja og allsstaðar var tafla 

til staðar og ein tölva ætluð kennaranum, í einni stofunni var einnig skjávarpi. 

Skólinn á nokkur Apple TV en þau gefa tækifæri til að varpa efni þráðlaust 

frá spjaldtölvu gegnum skjávarpa á tjald, vegg eða töflu óháð staðsetningu 

kennara. Slíkur búnaður var nýttur í einni af kennslustundunum þremur sem 

vettvangsathuganir fóru fram í. 
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4.3.2 Smiðja í 4. bekk – sögugerð 

Í smiðjum er bekkjum hvers árgangs blandað og skipt niður á fjórar til sex 

smiðjur eftir fjölda nemenda hverju sinni. Þessi smiðja var ein af fimm en 

nemendur klára hverja smiðju á nokkrum vikum og sami hópur vinnur saman 

í öllum fimm smiðjunum. Þegar vettvangsathugun var framkvæmd voru 

nemendur að mæta í annað skipti í smiðjuna og viðfangsefnið var sögugerð í 

forritinu Book Creator. Nemendur fengu kynningu á verkefninu og forritinu í 

fyrsta tíma og kennslu í að ná í myndir af vef til að nota í sögunni sinni. Þessi 

tími hófst með upprifjun á því hvernig saga er byggð upp. Að því loknu tók 

kennari í upplýsingamennt við og kynnti fyrir nemendum hvernig Dropbox 

virkar sem geymsla upp í skýjunum og hvernig gögn eru vistuð og sótt. 

Kennarinn notaði eigin sögu í rafbók sem hann hafði gert til að sýna 

nemendum, sótti rafbókina í Dropboxið, las fyrir þá upp úr sögunni og vistaði 

bókina sína aftur á sinn stað að lestri loknum. Nemendur sáu skjá spjaldtölvu 

kennarans á tjaldi og gátu fylgst með öllum aðgerðum sem gerðar voru. Þeir 

höfðu einnig textann sem kennarinn las sýnilegan á tjaldinu á meðan hann var 

lesinn. 

Nemendur réðu hvar þeir settust í stofunni og þegar þeir höfðu fundið sér 

stað kom kennari með spjaldtölvu til hvers og eins en í þessum tíma fengu 

nemendur eitt tæki hver. Vinna hófst nokkuð fljótt en örlítið bar á stríðni og 

ögrun vegna þess að allir komust í rafbækur annarra. Fáir trufluðust þó vegna 

þessa og von bráðar voru allir einbeittir við að semja söguna sína en allir 

unnu á sama hátt og að samskonar sögum því upphafs fyrirmæli voru 

stýrandi. Kennarar studdu nemendur vel við notkun Book Creator forritsins 

og svöruðu spurningum nemenda um ýmsa möguleika þess, til dæmis 

varðandi textagerð, leturstærð, bakgrunn, liti og fleira. Umsjónarkennarinn 

var markvisst að læra af upplýsingamenntarkennaranum og nemendum bæði 

á spjaldtölvuna sjálfa og smáforritið til að auka færni sína og þekkingu á 

notkun spjaldtölva í námi og kennslu en hann hafði litla reynslu í því 

sambandi.  

Verkefnið var fyrst og fremst ritunaræfing og nemendur leituðu til hvers 

annars varðandi stafsetningu og deildu hugmyndum sem þeim fannst fyndnar 

í eigin sögusmíði. Þá lásu þeir upp úr sögunum sínum fyrir þá sem sátu við 

þeirra borð og hinir tóku ýmist undir að þetta væri fyndið eða lögðu til nýjar 

hugmyndir. Notkun spjaldtölvanna féll að hefðbundnum kennsluháttum og 

nemendur sem áttu í erfiðleikum með ritun fengu aðstoð kennara sem skrifaði 
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fyrir þá á tölvuna. Miðlunarmöguleikar tækisins voru því ekki nýttir eins og 

til dæmis með hljóðupptöku nemenda inn í söguna. Áhugi og virkni nemenda 

var að sögn kennaranna meiri með notkun spjaldtölva í kennslu og þeir héldu 

einbeitingu lengur við verkefnavinnuna. Engir tækniörðugleikar komu upp 

við notkun spjaldtölvanna í kennslustundinni og nemendur áttu auðvelt með 

að nýta sér þær í náminu. Book Creator býður nemendum upp á fjölbreyttar 

leiðir við sköpun og túlkun frá eigin brjósti og hentar vel til 

einstaklingsmiðunar í námi og kennslu. Síðustu 10 mínútur tímans fengu 

nemendur að velja sér smáforrit til að vinna í.  

4.3.3 Byrjendalæsi – hringekja í 1. bekk. 

Í tímanum var unnið á fjórum stöðvum í um það bil 12 mínútur á hverri stöð. 

Viðfangsefni stöðvanna tengdist bók sem nemendur þekktu vel því búið var 

að lesa og vinna margskonar verkefni sem tengdust efni hennar alla vikuna. 

Nemendur unnu í fjögurra manna hópum. Á spjaldtölvustöð voru fjórar 

spjaldtölvur og áttu nemendur að gera myndband um einhvern atburð í 

áðurnefndri bók með forritinu Puppet Pals 2. Nemendur fengu frjálst val um 

leiðir í sköpun sinni og einu fyrirmælin voru að nota þetta ákveðna forrit og 

fjalla á einhvern hátt um efni tengt bókinni sem þeir höfðu unnið með. 

Töluverður hávaði varð stundum þegar nemendur létu heyrast of hátt í 

tækjunum og galli að engin heyrnartól voru í boði. Það þurfti öðru hverju að 

biðja nemendur um að lækka í tækjunum en umhverfishljóðin virtust ekki 

trufla aðra nemendur neitt sérstaklega við vinnu sína. Flestir áttu auðvelt með 

að nýta alla möguleika forritsins en nemendur leituðu til hvers annars og 

hjálpuðust að ef einhverjar hindranir urðu á vegi þeirra. Einn nemandi þekkti 

möguleika spjaldtölvunnar og forritsins mjög vel og kenndi samnemendum 

sínum margt, meðal annars benti hann sumum á að þeir væru ekki að taka 

upp og kenndi þeim hvernig þeir ættu að sjá hvenær þeir væru að taka upp og 

hvenær ekki. Hann sýndi tveimur hvernig ætti að nota myndavélina við að 

búa til persónur og sá að það þurfti að veita hljóðnema spjaldtölvunnar 

aðgang að forritinu sem hann gerði án vandkvæða. Nemendur skemmtu sér 

vel við leik í forritinu og biðu spenntir eftir að komast á þessa stöð. 

Í fyrstu virtist sem nemendur væru „bara“ að leika sér en þegar betur var 

að gáð mátti heyra að leikirnir tengdust allir efni bókarinnar og fjölluðu um 

leit að týndu brosi. Nemendur nýttu forþekkingu sína og tengdu í eigið 
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áhugasvið og allir unnu áhugasamir og einbeittir að viðfangsefnum sínum. Í 

fjölbreyttum sögum voru margskonar persónur að leita að brosi og einstaka 

nemandi reyndi sig við að láta munn persónu sinnar hreyfast þegar hún talaði. 

Leitin fór fram á tunglinu, í skóginum og á sjávarbotni svo eitthvað sé nefnt 

og persónur ferðuðust um á baki dýra, í flugvélum og kafbátum. Nemendur 

ræddu saman um efni bókarinnar þegar þeir sögðu hver öðrum frá sinni 

sköpun. Þeir voru uppteknir af sínum verkefnum og vildu að félagarnir sæju 

þau en gáfu sér jafnframt tíma til að horfa á hjá hinum.  

Sumir unnu saman að einni sögu og stýrðu hver sinni persónu og margir 

skoðuðu myndböndin sem hinir hóparnir voru búnir að vista í forritinu. Í 

tímanum var markmið vinnunnar leiðin að útkomunni og hugsun og 

samskipti sem áttu sér stað hjá nemendum í ferlinu. Verkefnin voru því ekki 

vistuð sérstaklega á annan stað en í forritinu sjálfu né ætluð til frekari 

notkunar. Aðspurður sagðist kennarinn bara vera rétt að byrja að nýta sér 

sköpunarforrit sem leiddu af sér afurð og hann hefði ekki hugsað þennan þátt 

til enda. Krökkunum fyndist bara svo gaman í spjaldtölvunum að það yrði að 

leyfa þeim að nýta þær en hingað til hefði notkunin að mestu falist í 

þjálfunarforritum í stærðfræðitengdu efni og þá er ekki um neina afmarkaða 

afurð að ræða.  

4.3.4 Íslenskutími í 2. bekk 

Í tímanum var unnið með lestur, hlustun og ritun á fjölbreyttan hátt. Forritin 

Bitsboard, Story Creator og Puppet Pals 2 voru notuð í um það bil 20 mínútur 

hvert þeirra. Nemendur fengu nokkurt val um efni en innan ákveðinna marka 

sem kennarinn setti. Fyrsta viðfangsefnið var vinna með algeng orð og 

setningar í tilbúnum borðum í forritinu Bitsbord. Eins og áður hefur komið 

fram gefur forritið möguleika á fjölbreyttri verkefnavinnu með orð og 

setningar en nemendur fá sjón- og hljóðrænan stuðning í forritinu. Nemendur 

völdu sér viðfangsefni eftir getu og áhuga innan efnisflokka sem kennari 

valdi. Hann hvatti þá sem gátu til að fara í borð sem krafðist þess að 

nemendur þjálfuðu ritunarfærni sína og skrifuðu upp orð og setningar sem 

þeir heyrðu eða tækjust á við krossgátur og glímdu á þann hátt við 

ritunarmynd orðanna. Nemendur þurftu að para saman orð, hljóð og mynd á 

ýmsa vegu og unnu þannig að orðaforða, hlustun, ritun, skilningi og 

lestrarfærni. 
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Nemendur áttu að sitja í sætum sínum og eftir að kennari hafði afhent þeim 

spjaldtölvu hófu þeir fljótt störf og voru sjálfstæðir í vinnubrögðum því þeir 

þekktu hvar viðkomandi forrit voru í tækjunum og kunnu á þau. Kennarinn 

hafði skipulagt kennsluna sem paravinnu en þegar tækifæri gafst til 

einstaklingsvinnu þar sem allar spjaldtölvurnar voru lausar, greip hann 

tækifærið og nemendur fengu eitt tæki hver. Í sumum tækjanna þurfti að ná 

sérstaklega í borðin sem nemendur áttu að vinna við og sinnti kennari því en 

fljótlega urðu allir nemendur uppteknir af verkefnum sínum, áhugasamir og 

virkir. Dálítill kliður myndaðist í bekknum þar sem engin heyrnartól voru í 

boði og nemendur voru ítrekað beðnir að hafa tækin lágt stillt.  

Næsta verkefni var sögugerð í forritinu Story Creator en nemendur áttu að 

hugsa til sögu í bók sem þeir höfðu nýlokið við í Byrjendalæsi og gera 

teiknimyndasögu um áframhald sögunnar. Nemendur áttu að ímynda sér hvað 

myndi gerast ef persónur sögunnar í bókinni myndu snúa til baka á stað sem 

þær höfðu yfirgefið. Þeir áttu að teikna myndir og skrifa við þær eina 

setningu en tala svo inn á myndirnar og segja söguna sína. Sumir ákváðu í 

upphafi hvað þeir ætluðu að hafa söguna margar myndir og unnu út frá því 

meðan aðrir voru ekki eins skipulagðir og byrjuðu bara að teikna og létu 

sköpunina leiða sig áfram. Dæmi voru um að nemendur byrjuðu upp á nýtt á 

upplestri inn á söguna sína því þeim líkaði ekki það sem þeir heyrðu þegar 

þeir hlustuðu á afraksturinn og vildu bæta vinnu sína.  

Allir áttu að nálgast verkefnið með sama hætti en einum nemanda fannst 

erfitt að þurfa að teikna sjálfur og fékk eftir tillögu frá rannsakanda að taka 

mynd af blaðsíðu í bókinni sem unnið var út frá og gat þá teiknað ofan í 

myndina og tekist á þann hátt við myndasmíðina í sögunni. Lítið var um 

samvinnu við sögugerð og fáar umræður um sögurnar en nemendur 

leiðbeindu hver öðrum við notkun forritsins. Sumir lentu í vandræðum með 

upptökuna því það þurfti að opna fyrir hljóðnema í forritinu á mörgum 

spjaldtölvum en nemendur þurftu hjálp kennara við að bæta úr því. 

Síðasta verkefnið var unnið í forritinu Puppet Pals 2 og nemendur unnu 

myndband um efni að eigin vali. Þeir voru glaðir og léku sér en gerðu 

jafnframt margskonar sögur byggðar á forþekkingu sinni og áhugamálum. 

Nemendur kunnu vel á forritið og nýttu myndavél til að búa til persónur úr 

sér og bekkjarfélögunum. Margir gerðu sögu um atburð sem þeir höfðu 

upplifað, sem dæmi gerði einn nemandinn sveitasögu þar sem hann keyrði 

um á traktor og vann ýmis sumarstörf í sveitinni. Ferðasögur voru vinsælar 
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þar sem ferðast var bæði í rútu og flugvél og einhver gerði myndband sem 

gerðist á tunglinu. Sumir sömdu sameiginlega sögu og léku hana saman í 

einu tæki.  

Nemendur deildu sögum sínum með sessunautum sínum en verkefnin 

voru ekki vistuð á neinn sérstakan stað eða ætlast til að þau verði til fyrir 

áframhaldandi vinnu í þeim. Líkt og í 1. bekk var áherslan lögð á leiðina að 

afurðinni en ekki útkomuna sem slíka. Aðspurður sagðist þessi kennari ekkert 

hafa hugsað út í þetta því skólinn hefði ekki ennþá mótað stefnu um leiðir til 

að safna eða birta verkefni sem verða til með þessum hætti. Hann sagði það 

hugsunarleysi að hafa ekki nýtt sér þann möguleika að deila vinnunni á tjaldi 

í stofunni og leyfa nemendum að kynna verkin sín því hann hefði þann 

tækjabúnað sem til þyrfti til staðar í kennslustofunni. Hann taldi samt hluta 

ástæðunnar vera lélegt netsamband en úrbætur hefðu verið gerðar í því 

sambandi nú í byrjun árs.  

4.4 Viðtöl við kennara  

Gögnum sem söfnuðust með viðtölunum er ætlað að varpa ljósi á viðhorf og 

reynslu þátttakenda varðandi notkun spjaldtölva í skólastarfi með ungum 

nemendum. Við úrvinnslu var efninu skipt niður í eftirfarandi sex þemu: 

Spjaldtölvur og innleiðing í skólastarf; spjaldtölvur og samfélagið; 

spjaldtölvur og upplýsingamennt; spjaldtölvur og kennarinn; spjaldtölvur og 

nemandinn og að lokum spjaldtölvur og upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi. 

4.4.1 Innleiðing spjaldtölva í skólastarfið 

Notkun og innleiðing spjaldtölva hefur þróast á ólíkan hátt í skólunum 

tveimur. Á báðum stöðum hvöttu tölvuumsjónarmenn kennara áfram og 

veittu þeim stuðning meðan þeir kynntu sér tækin og möguleikana sem þau 

bjóða upp á. Viðmælendur í skóla A segja tölvustjóra hafa kynnt tækið og 

smáforrit fyrir kennurum á fundum sem haldnir voru með reglulegu millibili 

en lagt það síðan í hendur hvers og eins að ákveða hvort þeir vildu prófa. Þeir 

sögðu tölvustjórann hafa lánað þeim spjaldtölvur heim með sér til að kynna 

sér tækin og kanna hvernig þau gætu nýst þeim í starfi. Í kjölfarið hófu þeir 

að nýta spjaldtölvur í starfi sínu á yngsta stigi en notkunin hefur aðallega 

falist í því að nemendur hlusta og horfa á útskýringar frá kennara. Einstaka 
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sinnum segjast viðmælendur hafa látið nemendur vinna í þjálfunarforritum 

sem tengjast stærðfræði en engar afurðir nemenda eru til á yngsta stigi þar 

sem nemendur hafa ekkert unnið með skapandi forrit enn sem komið er. 

Í viðtölum við kennara í skóla B kom fram að þar sinna tveir kennarar 

tölvuumsjón og að upphaf innleiðingar spjaldtölva þar hafi verið að afhenda 

þeim tveimur spjaldtölvur til að læra á. Í framhaldi af því settu þeir saman 

teymi kennara af öllum stigum. Teymið fundaði reglulega og vann markvisst 

að því að afla sér þekkingar um möguleika spjaldtölvunnar og prófaði sig 

áfram með stuðningi hvers annars. Hópurinn deildi svo þekkingu sinni og 

reynslu með samkennurum á hverju stigi og studdu þá í að prófa líka það sem 

þeir höfðu reynt. Viðmælendur sögðu markvisst og skipulagt 

innleiðingarstarf hafa orðið til þess að notkun spjaldtölva í skólanum væri 

orðin algeng og að allir bekkir á yngsta stigi noti þær að minnsta kosti einu 

sinni í viku, bæði í ýmsum þjálfunarforritum og forritum sem reyna á sköpun.  

Viðmælendur segja heimasíður skólanna nýttar til að geyma og birta hluta 

af afurðum nemenda ásamt gagnageymslunni Dropboxi. Þegar spjaldtölvur 

eru nýttar sem fjölnota tæki þarf að leita leiða til að halda utan um verk 

nemenda og gera þau sýnileg án þess að prenta þau út en sá þáttur er enn í 

mótun. Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þráðlausrar 

nettengingar en annar skólinn hefur haft slíka tengingu í ár og hinn er 

nýkominn með hana. Kennararnir töluðu um að spjaldtölvur gæfu mikla 

möguleika en þeir hefðu samt margfaldast með tilkomu nettengingarinnar. 

Eins og einn þeirra sagði: „ ... eftir að við fengum þessa þráðlausu tengingu 

varð auðvitað bara bylting ... komin með heiminn í fangið sko“. 

Í viðtölunum kom fram að pöntunarkerfi fyrir spjaldtölvurnar gengur vel 

upp í öðrum skólanum en síður í hinum og mikið púsluspil að láta dæmið 

ganga upp. Mikil jákvæðni í garð spjaldtölvanna og ásókn í þær eykur 

umburðarlyndi milli kennara að sögn viðmælanda í skóla B og allir reyna 

eins og þeir geta að hafa tækin til reiðu fyrir þann næsta á réttum tíma. Í 

frímínútum er því oft mikið „möndl“ eins og tölvuumsjónamaðurinn sagði en 

bætti við að allir væru svo áhugasamir um tækin að enginn pirringur væri í 

gangi. Viðmælendur í skóla A sögðu hins vegar marga kennara neikvæða í 

garð tækjanna af þeirri ástæðu að ekki hefur verið hægt að stóla á að tækin 

séu til reiðu þótt kennarar hafi pantað þau. Þeir sögðust finna að óöruggt 

aðgengi leiddi til minni áhuga hjá kennurunum um að innleiða spjaldtölvur í 

starf sitt. 
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Í báðum skólunum eru tækin ætluð til afnota fyrir marga og það leiðir til þess 

að töluverð vinna fer í utanumhald um tækin en því sinna 

tölvuumsjónarmenn og í skóla B sjá þeir einnig um að tækin séu fullhlaðin á 

hverjum morgni. Tölvuumsjónarmaður sagði kennara samt duglega að setja 

tækin í samband þegar þeir skila þeim á sinn stað. Viðmælendur í skóla A 

sögðu það samvinnu allra að hlaða tækin og enginn einn hefði umsjón með 

því. Það væri á ábyrgð þess sem skilar spjaldtölvu að setja hana í hleðslu sé 

þess þörf.  

Í viðtölum við kennara í skóla B kom fram að borið hafi á töluverðu 

óöryggi meðal margra kennara varðandi notkun spjaldtölva við kennslu. 

Þessir kennarar hafi samt orðið sífellt spenntari fyrir því að læra á 

spjaldtölvurnar eftir því sem umræða um notkun tækjanna hafi orðið meiri 

innan skólans. Tölvuumsjónarmaður segir mikilvægt að kennarar fái góðan 

stuðning þegar þeir hefja notkun spjaldtölva við kennslustörf til að efla 

sjálfstraust þeirra og öryggi, til dæmis með aðstoð inni í kennslustundum og 

sýnikennslu. Hann sagði að í sínum skóla væri innleiðing spjaldtölva í raun 

tvennskonar; annarsvegar að innleiða tæki fyrir kennara og hins vegar tæki 

fyrir nemendur. Hann taldi mjög mikilvægt að aðgreina þessa þætti og orðrétt 

sagði hann: 

Ég held að ef það á eitthvað að gerast í sambandi við innleiðingu á 

iPad í skóla þá þarf að byrja á kennurunum, klárlega ... ef þú ferð ekki 

sjálfur ofan í alla þessa möguleika og prófar þig áfram þá gerist ekki 

neitt.  

Í einu viðtalinu barst talið að spjaldtölvunum sem fjölnota tækjum og 

viðmælandi sagði mikla umræðu hafa skapast meðal kennara skólans um 

hvernig skyldi standa að því að innleiða spjaldtölvurnar í skólastarfið og 

hvort þær ættu að nýtast öllum eða fáum. Í dag væru allir ánægðir með þá 

ákvörðun sem var tekin og fól í sér að sem flestir ættu kost á að nýta tækin. 

Ef einn bekkur hefði fengið tækin og kennari og nemendur þar orðið 

frumkvöðlar og fyrirmyndir fyrir innleiðingu tækjanna hefði að öllum 

líkindum ekki myndast svona sterk samstaða meðal kennara. Orðrétt sagði 

viðmælandinn: 

Auðvitað hefði ofboðslega mikið gerst þarna í þessum eina bekk ef þú 

hefðir sett iPada þarna inn í einn bekk ... en ég held að það hefði aldrei 

leitt til jafnmikillar miðlunar út í allan skólann og ég finn það bara 

núna að nú er verið leggja inn pantanir fyrir þessa iPada og nú vilja 

kennarar bara að allir taki þátt í þessari byltingu.  
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4.4.2 Spjaldtölvur og samfélagið 

Í viðtölum við alla kennarana kom fram að ýmiskonar fartækni er orðin 

almenn eign á heimilum og mjög algengt að nemendur hafi aðgang að 

spjaldtölvum heima hjá sér. Þeir segja tæknilæsi nemenda orðið töluvert strax 

í 1. bekk og nemendur þurfi litla kennslu á tækin sjálf og séu í sumum 

tilfellum klárari en kennarinn. Einn kennarinn lýsti kunnáttu ungra nemenda 

á þann hátt að þeir þekktu ákveðnar táknmyndir og ynnu svo út frá þeim. 

Orðrétt sagði hann: „þau vita alveg að settings er tannhjól og þá fara þau 

þangað og já þau prófa sig bara áfram“.  

Einum kennara fannst innleiðing spjaldtölva í skólastarfið hafa stuðlað að 

auknum tengslum milli sín og nemenda. Þeir kæmu oftar til sín í 

margvíslegum hugleiðingum um tæknina og það væri svo auðvelt að grípa 

bara spjaldtölvuna og sýna þeim, það þyrfti ekki lengur að fara í tölvuverið 

eða finna sér tölvu til að aðstoða þá. Hann sagði samskiptin fara fram á 

jafnréttisgrundvelli „þeir kenna mér ýmislegt og ég þeim, við verðum meiri 

jafningjar og aðstæður öðruvísi, það er allt bara eitthvað svo jákvætt“.  

Það kom líka fram í viðtölunum að kennurum fannst mikilvægt að 

nemendur fengju að nýta sér tækninýjungar í skólanum og áttu þá við 

fartækni sem þeir sögðu nemendur nýta daglega heima hjá sér. Kennarar 

sögðu einfalt aðgengi að því sem tækin hafa upp á að bjóða gera það að 

verkum að einstaklingar á öllum aldri geti nýtt sér tæknina, þetta sé bara ein 

snerting og allt opnist. Einn viðmælendanna sagði að sér fyndist allt of mikið 

um boð og bönn í þessu sambandi í skólunum, til dæmis varðandi farsímana. 

Símaeign væri algeng alveg niður í 4. bekk og sumir í 3. bekk væru einnig 

með síma þó það væri minna þar. Þegar umræðan barst að misnotkun á 

þessum tækjum varðandi upptökur og myndir sem sendar eru á einfaldan hátt 

á samfélagsmiðla sagði einn kennarinn:  

Ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að kenna þetta, það vantar alla 

siðfræði gagnvart svona tækjaumgengni. Ég bara skil ekki hvernig þeir 

eiga að læra þetta ef þeir mega ekki nota tækin, þeir eiga að fá að hafa 

þetta og læra að nota það. Ef krakkarnir eiga ekki að læra af okkur 

fullorðna fólkinu hvernig eiga þeir þá að læra þetta ... það þarf að leyfa 

þetta og taka á þessu. 

Að sögn viðmælenda í skóla A nýta nemendur niður á yngsta stig ýmsa 

möguleika sem fartæki gefa þeim. Þeir finna til dæmis þörf til að deila vel 

heppnuðu verki með foreldrum sínum og vilja taka myndir af verkefnum til 
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að senda rafrænt til foreldra sinna eða sýna þegar heim er komið. Þegar skóla 

lýkur eru margir símar á lofti og nemendur hafa samband við foreldra sína til 

að láta vita af sér eða fá leyfi til að fara eitthvað með félögunum.  

Það kom fram í máli allra kennaranna sem rætt var við að þeir telji 

nemendur einhverra hluta vegna upplifa sjálfsöryggi þegar þeir vinna með 

námsefni í spjaldtölvu. Þeir átti sig á gildi hennar sem námstækis og beri 

virðingu fyrir tækinu sem slíku. Kennararnir sögðust finna að tæknin væri 

stór þáttur í lífi nemenda og oft geti ungir nemendur kennt kennurum 

ýmislegt í því sambandi því þeir séu svo óhræddir við að prófa alla 

möguleika. Sammæli voru um að innleiðing spjaldtölva í skólastarf væri 

eðlilegt skref til að skólarnir þróuðust áfram með samfélagsbreytingum. Einn 

kennaranna talaði um að tækin gæfu möguleika til að umbylta, stórbæta og 

einstaklingsmiða skólastarf en annar var hógværari og sagði: „þetta er bara 

nýtt og spennandi, í takt við tíðarandann“. 

4.4.3 Spjaldtölvur og upplýsingamennt 

Í skóla A er upplýsinga- og tæknimennt kennd á heimasvæði nemenda því 

fartölvuvagnar eru nýttir þar en engar tölvustofur eru til staðar. 

Umsjónarkennarar sjá um kennsluna. Þeir segja nemendur hafa aðgang að 20 

fartölvum í senn og nýti tölvurnar til ritvinnslu, upplýsingaleitar, miðlunar og 

sköpunar. Nemendur fá kennslu á forrit og tækin og þjálfun í fingrasetningu 

svo dæmi séu tekin. Í viðtölum kom fram að tölvurnar séu einnig nýttar við 

ýmiskonar þemavinnu og nú fyrir skömmu hafi nemendur í 4. bekk unnið 

samvinnuverkefni um Afríku þar sem þeir öfluðu allra upplýsinga á Netinu. 

Lokaafurð hvers hóps var veggspjald um landið. Í máli kennaranna kom fram 

að þeir noti tölvur talsvert „ ... við höfum notað tölvurnar geysi mikið, í 

upplýsingaleit og já nemendur sækja sér upplýsingar á vefinn en nota líka 

myndir sem þeir taka eða teikna í tölvunni“. Þeir segja það auðvitað ekki 

jafnauðvelt að nota myndir sem nemendur taka sjálfir í fartölvunni eins og 

spjaldtölvunni en þar sem þeir hafi aðeins aðgang að 5 spjaldtölvum en kenni 

50 börnum þá hefti það notkun þeirra. Þeir hafi hins vegar aðgang að 20 

fartölvum og þá sjái þeir gerlegt að bjóða nemendum upp á að sækja sér 

upplýsingar rafrænt.Viðmælendur sögðu bæjarfélagið vera að vinna í því að 

móta stefnu í tæknimálum skólans en í umræðu innan skólans hafi kennurum 
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alveg fundist koma til greina að skipta fartölvuvögnunum út fyrir 

spjaldtölvur. 

Í skóla B fara nemendur enn svolítið í upplýsingamennt í tölvustofu og fá 

kennslu í tæknilæsi og fingrasetningu. Í viðtali sagðist einn kennarinn hugsi 

yfir stöðu fingrasetningarinnar og hvort hún yrði áfram með sama móti í 

framtíðinni. Hann sagði upplýsingatæknina hafa færst meira inn í 

kennslustofurnar með tilkomu spjaldtölva í skólastarfið og að greinin 

samþættist meira öllu námi. Í máli hans kom fram að einfaldleikinn skipti 

afar miklu máli og allt í sambandi við spjaldtölvurnar væri svo einfalt og 

aðgengi auðvelt en það væru mikilvægir þættir þegar tölvur væru notaðar 

með nemendum, sérstaklega á yngsta stigi. Aðgengið sem spjaldtölvan veitti 

nemendum að rafrænum upplýsingum væri byltingarkennt.  

Einn viðmælandi sagði að með spjaldtölvu og þráðlausri tengingu við 

skjávarpa gæfust stórkostlegir möguleikar og upplýsingatæknin færðist nær 

nemendum, frá tölvuverinu og inn í kennslustofuna. Aðgengi að rafrænum 

upplýsingum og rafrænum tækjum hefði verið bundið við bókasafn og 

tölvustofur en tilkoma spjaldtölvunnar hafi breytt stöðunni. Á bókasafni eru 

nú einungis nokkrar fartölvur sem hægt er að grípa og tengja ef þarf og til 

stendur að loka annarri tölvustofunni því ein standi undir þörf samkvæmt 

nýtingu eða eins og kennarinn sagði: „... nú ætlum við að taka annað 

tölvuverið í burtu af því að við þurfum það ekki, ... það er bara ekki nýtt og 

það held ég að sé vegna tilkomu iPadsins“. 

4.4.4 Spjaldtölvur og kennarinn 

Í viðtölum við alla kennarana kom fram að þeim finnst spjaldtölvur nýtast 

kennara vel sem hjálpartæki í starfi og þeir sögðu spjaldtölvur vera einskonar 

aðstoðarkennara. Þeir áttu þá við að myndband með innlögn um færniþætti 

og aðgangur að Neti einfaldi kennarastarfið og auki aðgang nemenda að 

kennaranum. Meðan nemendur hlusta á upplýsingar í tölvunni eins oft og þeir 

vilja er kennarinn laus til annarra verka. Kennari með langan starfsaldur vildi 

taka sérstaklega fram að þó tækin nýttust sem góður stuðningur í starfinu þá 

kæmi spjaldtölva aldrei í staðinn fyrir kennslu og hann vildi minna á að á 

yngsta stigi væri nánd við nemendur sérstaklega nauðsynleg og að 

spjaldtölvur kæmu aldrei í stað mannlegs þáttar í kennarastarfinu  



46 

Kennararnir í 1. og 2. bekk töldu spjaldtölvu einfalda starfið mikið til dæmis 

við stærðfræðikennslu en þá væri oft mikið álag. Kennari í 1. bekk sagðist til 

dæmis láta nemendur vinna að þjálfunarþáttum í spjaldtölvum en hefði 

hlutbundna vinnu með. Hann sagði auðvelt að vera með innlögn fyrir hluta 

nemenda því hinir væru svo uppteknir í tækjunum. Kennari í 2. bekk talaði 

um að sér fyndist gott að fá svona aukakennara inn í bekkinn. Það væru svo 

margir sem þyrftu aðstoð og gagnvirkni spjaldtölvunnar sæi til þess að 

nemendur héldu áfram og ynnu að verkefnum á réttan hátt. Hann næði að 

aðstoða fleiri og álagið væri minna. Kennarar í 4. bekk töluðu um að 

spjaldtölvan gæfi þeim tækifæri til að nálgast kennsluna á nýjan hátt og að 

tækið einfaldaði þeim að styðja vel við nemendur til dæmis með sjónrænum 

leiðbeiningum en það gerði námið skýrara fyrir mörgum nemendum. 

Í viðtölunum var gagnvirkni oft nefnd sem kostur við spjaldtölvuna. 

Kennarar sögðu nemendur verða að fá endurgjöf á vinnu sína til að vita 

hvernig þeim gengi og það væri eitt af því sem spjaldtölvan auðveldaði. 

Kennurum fannst líka kostur að geta stillt viðfangsefni eftir getu nemenda og 

stöðug endurgjöf forritanna veitti þeim hvatningu og stuðning. Þannig 

sögðust kennararnir hafa fengið tækifæri til einstaklingsmiðunar í auknum 

mæli. Einn kennarinn minntist einnig á möguleikana sem spjaldtölvan gæfi 

kennaranum til að leggja kannanir fyrir nemendur á fljótlegan og einfaldan 

máta. Hann sagði að tæknin gerði það að verkum að allar niðurstöður og 

útreikningar um hvernig nemandanum gekk birtust kennaranum um leið og 

nemendur skiluðu könnuninni. Viðmælendur sögðu mikla tæknimöguleika 

vissulega hafa verið lengi til staðar en spjaldtölvan auðveldaði svo aðgengi 

að þeim. 

Þegar kennarar voru spurðir að því hvort þeir teldu innleiðingu spjaldtölva 

í nám og kennslu auðvelda þeim að vinna eftir stefnunni, Skóli án 

aðgreiningar var lítið um svör. Einn sagðist sjá það fyrir sér þegar búið væri 

að þróa notkunina áfram en taldi bekkjarkerfi hindrun fyrir því. Hann sagði 

sérkennara nýta spjaldtölvur mikið í námsveri og að þær hafi auðveldað 

vinnu með nemendum sem hafa miklar skilgreindar sérþarfir.  

Í viðtölum kom fram að kennararnir telja spjaldtölvur auðvelda 

undirbúningsvinnu, stuðla að meiri sveigjanleika og auka fjölbreytni í námi 

og kennslu. Þegar kennari hefur spjaldtölvu fyrir sig skiptir ekki máli hvar 

hann er þegar kennsluhugmynd kviknar. Auðvelt aðgengi gerir honum kleift 

að sækja sér efnivið hvar sem er, nota Netið eða taka myndir úr umhverfinu, 
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vinna úr því á staðnum og efnið sé þá tilbúið í spjaldtölvunni til notkunar við 

hentugleika. Einn viðmælandi sagði einnig að starf kennarans yrði öðruvísi 

með aðgengi að spjaldtölvu og Apple-Tv. Hann sagði að kennsluaðferðir 

hlytu að breytast þegar kennari gæti farið á milli staða og orðið hreyfanlegri í 

kennslustofunni. Þetta gæfi kennurum tækifæri til að gera alla að virkum 

þátttakendum því allir gætu séð á tjaldi það sem gert væri í spjaldtölvunni, 

hver sem gerði það. Með innleiðingu spjaldtölva í kennslu hafi hann upplifað 

að kennarar færðust frá töflunni þar sem þeir snúa baki í nemendur og inn á 

meðal þeirra og jafnframt fengju nemendur aukið aðgengi að kennaranum. 

Framtíðarsýn kennaranna varðandi spjaldtölvur á yngsta stigi grunnskóla 

felst einna helst í því að í hverri kennslustofu verði að minnsta kosti 

kennarinn með spjaldtölvu, alltaf og þar verði skjávarpi með þráðlausri 

tengingu við spjaldtölvuna. Þeir töldu mjög gott ef tveir bekkir deildu með 

sér bekkjarsetti eða jafnvel að nokkrar spjaldtölvur væru alltaf til staðar í 

kennslustofunni. Aðspurðir sáu þeir ekki sérstakan hag í því að ungir 

nemendur fengju eina spjaldtölvu hver. Þeir töldu nemendur á yngsta stigi 

ekki hafa þroska til að skipuleggja nám sitt og töldu einstaklingsmiðaða 

námskrá henta betur nemendum með skilgreindar sérþarfir. Einn kennarinn 

sagði í þessu sambandi: „ ... kannski þegar þau eru orðin sjálfstæðari í 

vinnubrögðum við þurfum að kenna þeim undirstöðuna fyrst og stýra þeim 

við námið“ og annar sagði það lúxus ef allir fengju spjaldtölvu fyrir sig en 

bætti svo við: „En mér finnst það óþarfi allavega meðan þau eru svona ung, 

annað með unglingadeildina þar sem tækið er þeirra aðal vinnutæki“. 

Þegar kennarar í 1. og 2. bekk voru beðnir um að segja frá einhverju sem 

þeir teldu að spjaldtölvurnar hefðu bætt við skólastarfið og væri ekki 

mögulegt að framkvæma án þeirra talaði annar þeirra um upplýsingaleit og 

upplýsingamennt. Hann sagði að tilkoma spjaldtölvunnar hefði auðveldað 

mikið og sparað tíma sem annars færi í ferðir eftir löngum göngum. Tækin 

kæmu til nemenda og í þeim væru bækur og það sem þyrfti til gagnaöflunar 

þó bækur væru auðvitað bráðnauðsynlegar líka. Kennararnir sögðu frá 

þemaverkefni sem væri framundan en þá ætluðu þeir að fjalla um 

himingeiminn og töldu spjaldtölvurnar gefa færi á nýstárlegri nálgun í því 

sambandi. Annar viðmælendanna lýsti því svona: „Í iPödunum er hægt að 

skoða hvernig þetta er allt saman, afstöðu gagnvart sólu og svona. Þegar þú 

lest um þetta í bók er þetta allt öðru vísi, þú getur hreyft þetta allt þarna“. 



48 

Kennarinn í 2. bekk sagði frá þeirri nýjung í sínu starfi að hann hefði stofnað 

lokaðan aðgang að YouTube og sent foreldrum lykilorðin. Þar birti hann 

upptökur frá skólastarfinu og foreldrar hófu í kjölfarið að taka upp myndbönd 

heima í samvinnu við börn sín og birta á sömu síðu.  

4.4.5 Spjaldtölvur og nemandinn 

Viðmælendur voru sammála um að innleiðing spjaldtölva í nám á yngsta stigi 

stuðlaði að aukinni gleði og ánægju meðal nemenda í skólastarfinu og einn 

þeirra sagði glaða nemendur auðvelda margt. Þeir sögðu spjaldtölvu vera gott 

verkfæri fyrir unga nemendur og nýtast í öllu námi þeirra. Í öðrum skólanum 

eru tækin mikið notuð í hringekjuvinnu bæði í stærðfræði og Byrjendalæsi. Í 

stærðfræðinni gefst nemendum tækifæri til að þjálfa reikniaðferðir gegnum 

leik og áhugi krakkanna á tækjunum leynir sér ekki. Kennari í 1. bekk sagði 

nemendur láta í ljós ánægju sína um leið og þeir sjá spjaldtölvurnar koma í 

kennslustofuna. 

Í Byrjendalæsi í 2. bekk eru skapandi forrit mikið nýtt í sögugerð og 

frásagnir af ýmsu tagi og kennurum finnst spjaldtölvan gefa nemendum 

óendanlega marga möguleika í því sambandi. Þeir segja ritun verða svo 

einfalda fyrir alla með möguleikunum sem ýmis smáforrit og jaðartæki gefa. 

Þannig gefist tækifæri til að hvetja þá sem ekki hafa náð tökum á rituðu máli 

til að nota myndmál og talmál ásamt því að tengja efni við áhugasvið 

nemenda. Kennarinn ræddi einnig um mikilvægi þess að leyfa nemendum að 

nýta hugmyndaflugið og leika sér en gera svo stigvaxandi kröfur til þeirra um 

að skrifa líka.  

Kennarar sögðu notkun spjaldtölva í námi auka virkni nemenda. Þeir hafa 

tekið eftir því að nemendur sem oft skila litlu vinnuframlagi hafa aukið það 

til muna fái þeir að vinna verkefnið með spjaldtölvu. Einn viðmælandinn 

sagðist eiga auðveldara með að virkja neikvæða nemendur því að með hjálp 

spjaldtölvu gefist möguleikar á að gera efni einhvern veginn lifandi og 

myndrænt og það vekti hjá þeim áhuga og þörf fyrir að segja frá einhverju 

eða semja sögu. Kennari í 4. bekk sagði nemendur til dæmis duglegri að 

þjálfa margföldunartöfluna í smáforriti í spjaldtölvunni en á blaði eða í 

kennslubókinni. Hann sagði þá líka einbeittari við námið og fljótari að hefja 

vinnu. Að sögn kennaranna hefur innleiðing spjaldtölva einnig stuðlað að 

aukinni samvinnu milli nemenda, bæði vegna þess að þeir hjálpast að við 
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notkun tækninnar en einnig fundu þeir fyrir aukinni samvinnu nemenda í 

verkefnavinnu. Þar sem nemendur deila oftast spjaldtölvu og vinna tveir og 

jafnvel fleiri á eitt tæki, verða þeir að koma sér saman um hlutina og deila 

með sér verkum. 

Í viðtölunum var oft minnst á einstaklingsmiðun og hve spjaldtölvur væru 

gagnlegar í því sambandi. Nemendur fengju aukin tækifæri til að vinna út frá 

áhugasviði sínu og auðvelt væri að laga verkefni að færni og getu nemenda. 

Einn viðmælenda ræddi mikið um sköpun í skólastarfi og sagði spjaldtölvur 

gefa möguleika til að auka þátt sköpunar í námi á yngsta stigi á fjölbreyttan 

og nýstárlegan hátt. Honum þótti mikilvægt að kenna nemendum á rafræn 

verkfæri í gegn um sköpun og sagði að með því að nýta spjaldtölvur í námi 

og kennslu yrði skapandi starf svo miklu meira og alveg í anda nýrra áherslna 

í aðalnámskrá.  

4.4.6 Spjaldtölvur og upplýsinga- og tæknilæsi 

Þrír af viðmælendunum fimm sögðu spjaldtölvur mjög gagnleg verkfæri til 

að vinna með allt læsi. Tölvan væri einföld, aðgengið gott og hægt að afla sér 

gagna, lesa, skrifa, teikna, taka myndir, gera myndbönd og koma frá sér 

upplýsingum,  allt með sama tækinu. Kennari í 2. bekk sagði spjaldtölvur 

hafa góð áhrif á tæknilæsi og miðlalæsi. Með tækið í höndunum þjálfuðust 

nemendur í notkun upplýsingatækninnar almennt og með því að láta 

nemendur taka myndir og vinna með þær læri þeir jafnframt hvað það er 

auðvelt að senda mynd hvert sem er. Kennari í 1. bekk sagði frábært ef hann 

hefði bara eina spjaldtölvu alltaf í kennslustofunni þá gæti hann bara rétt fram 

tölvuna og látið nemendur tvo og tvo saman leita sér upplýsinga á Netinu. 

Hann sagði unga ólæsa nemendur alveg hafa hæfni til að finna ákveðin gögn, 

myndir og þess háttar og taldi slíka vinnu efla upplýsinga- og, tæknilæsi 

nemenda. 

Kennararnir í skóla A sögðu nemendur vinna alla ritvinnslu og 

upplýsingaöflun í fartölvum og að mestu í tengslum við samþættingu 

námsgreina og þemanám. Þannig ynnu þeir að þjálfun upplýsinga-, tækni- og 

miðlalæsi en spjaldtölvur gæfu án efa aukin tækifæri í þessu sambandi. Þeir 

sögðust vera rétt að byrja að nýta sér spjaldtölvur við kennslu sína og 

aðallega til að einfalda sér vinnuna við að koma fræðsluefni á skýrari hátt til 

nemenda. 
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5. Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður dregnar saman í sjö þemu: Samfélags- og 

tækniþróun; skóli án aðgreiningar; áherslur í námi og kennslu; spjaldtölvur 

og kennarastarfið; spjaldtölvur og nemendur; upplýsinga- og tæknimennt og 

upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi. Niðurstöðurnar verða ræddar og tengdar 

fræðilegri umfjöllun. Í lok kaflans er samantekt og þá verður leitast við að 

svara rannsóknarspurningunni. 

5.1 Samfélags- og tækniþróun 

Niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvur séu orðnar almenn eign á 

heimilum því samkvæmt viðmælendum hafa flestir nemendur aðgang að 

slíkum tækjum heima hjá sér. Þeir sögðu flesta fjórðu bekkinga eiga farsíma 

og vera með þá með sér í skólanum en boð og bönn valda því að notkun 

þeirra er óheimil á skólatíma. Í rannsókninni kom einnig fram að ungir 

nemendur sjá tækifæri til að nota tæknina í ýmsum aðstæðum, til dæmis til að 

deila með foreldrum sínum einhverju sem þeir afreka í skólanum. Þetta gefur 

til kynna mikla útbreiðslu stafrænnar tækni og sýnir hvernig hnattvæðing 

einfaldar tengsl milli aðila óháð staðsetningu þeirra enda felur fartæknin í sér 

tól sem gefa meðal annars tækifæri til samskipta hvar sem er því auðvelt er 

að bera þau með sér milli staða (Hrefna Arnardóttir, 2007; Schofield, West 

og Taylor, 2011, bls. 16–18). 

Samkvæmt niðurstöðum fól notkun nemenda á yngsta stigi ekki í sér að 

fartækni væri notuð til að tengjast umheiminum eða deila efni á 

samskiptamiðlum en Fullan (2013, bls. 23–24) telur mikilvægt að innleiða 

stafræna tækni í skólastarf með áherslu á breytingar í takt við mikla 

hnattvæðingu samfélagsins. Í rannsókninni kom þó fram að einn kennari 

hafði nýtt sér spjaldtölvur til að auka upplýsingagjöf til foreldra. Hann 

stofnaði í þeim tilgangi lokaðan You Tube aðgang og birti þar myndbönd af 

starfi nemenda. Með spjaldtölvu og öðrum fartækjum er einfalt að taka upp 

myndbönd og birta á miðlum á Netinu enda hófu foreldrar í kjölfarið að gera 



51 

myndbönd með börnum sínum heima og senda á þennan You Tube aðgang. 

Þeir gerðu börnum sínum þannig kleift að deila reynslu sinni af einhverri iðju 

eða upplifun úr daglegu lífi sínu með bekkjarfélögunum. Þetta er dæmi um 

möguleika sem myndast vegna auðvelds aðgengis að tækninni. Notkun 

netsíðna og samfélagsmiðla gæti verið ein leið sem starfsfólk skóla gæti nýtt 

sér til að færa skólastarf nær þeirri samfélagsþróun sem orðið hefur. Stafræn 

hæfni er einn lykilþátta í áætlun Evrópusambandsins um nám allt lífið og í 

því sambandi eiga nemendur að læra á tækin svo þeir geti til dæmis kynnst 

leiðum til að framleiða og miðla efni til annarra á Netinu (European 

Communities, 2007, bls.7). 

Í viðtölunum kom oft fram að kennarar væru bara rétt að byrja að átta sig 

á möguleikunum sem spjaldtölvurnar gæfu en ljóst væri að tækið hentaði 

skólastarfi á yngsta stigi mjög vel. Allir kennararnir sögðu nemendur átta sig 

á gildi spjaldtölvunnar sem námstækis og sögðu þá bera virðingu fyrir tækinu 

sem slíku og eiga auðvelt með að nýta sér það. Þeir sögðust einnig finna að 

tækni væri stór þáttur í daglegu lífi nemenda og voru sammála um að 

innleiðing spjaldtölva í skólastarf væri eðlilegt skref í skólaþróun í takt við 

samfélagsbreytingar. Einn kennaranna sagði tækin gefa möguleika til að 

umbylta, stórbæta og einstaklingsmiða skólastarf meðan annar sagði þau bara 

spennandi og í takt við tíðarandann. Þetta styður þá skoðun að sumir líti svo á 

að innleiðing spjaldtölva sé í þágu tækni frekar en náms en í rannsókn sinni 

komust Luckin o.fl. (2012, bls. 63) að þeirri niðurstöðu að við innleiðingu 

nýjustu tækninnar í skólastarf hafi tæknin sjálf og spenna fengið meira gildi 

en kennsla og gagnaöflun. Ef auka á notkun upplýsingatækni í skólastarfi er 

mikilvægt að væntingar kennara til tæknitækja sem ganglegra verkfæra fyrir 

nám séu miklar auk ríks áhuga til að innleiða þær í starfið (OECD/CERI, 

2008 bls. 24). 

Af þessari umræðu má draga þá ályktun að innleiðing spjaldtölva í 

skólastarf geti hjálpað til við breytingar í takt við samfélagsþróun, falið í sér 

tækifæri í þágu náms og kennslu og opnað kennurum leið til að auka notkun 

upplýsingatækni í skólastarfi. Vannýttir möguleikar liggja í tækifærum sem 

Netið og samfélagsmiðlar bjóða upp á til samskipta, miðlunar og til að efla 

upplýsinga- og miðlalæsi.  
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5.2 Skóli án aðgreiningar 

Niðurstöður sýna að hugmyndir sem tengjast menntastefnunni Skóli án 

aðgreiningar virtust ekki vera mjög sýnilegar í vettvangsathugunum. Til 

dæmis er nemendahópnum gjarnan getuskipt í skóla A og í skóla B er 

töluvert unnið með nemendum sem hafa skilgreindar sérþarfir í sérstöku 

námsveri eða farið með þá í litlum hópum út fyrir kennslustofuna. Aðspurðir 

töldu kennarar spjaldtölvur jafnvel geta ýtt undir skólastarf í anda stefnunnar 

en fyrst yrði að þróa notkunina betur. Það vakti athygli rannsakanda að þegar 

minnst var á stefnuna tengdu kennarar hugsanir sínar fyrst og fremst við 

nemendur með skilgreindar sérþarfir. Skóli án aðgreiningar vísar ekki til 

sérkennslu, flokkunar eða til nemenda sem standa höllum fæti náms- eða 

félagslega, heldur á áherslan að vera á öll börn burt séð frá stöðu þeirra 

(Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 31–33; Ferguson og fl., 

2001/2012 bls. v–vi). Fram kom að hefðbundið bekkjarkerfi væri hindrandi í 

þessu sambandi en viðmælandi sagði sérkennara nýta spjaldtölvur mikið í 

námsveri og að þær hefðu auðveldað vinnu með nemendum með miklar 

sérþarfir. Markmið stefnunnar er að draga úr hverskonar aðgreiningu og er þá 

bæði átt við staðsetningu, framkvæmd og skipulag náms (Armstrong, 

Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 38; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 62). 

Í kennslustundunum sem vettvangsathuganir fóru fram í var ekki um 

neinn sérstuðning að ræða og allir nemendur tóku þátt í kennslustundunum á 

sama hátt. Þegar unnið var með spjaldtölvurnar áttu nemendur að vinna í 

sætum sínum. Allir áttu að nálgast verkefnavinnu með sama hætti og oftast 

unnu nemendur að eins verkefnum. Þetta er í takt við niðurstöður annarra 

rannsókna en svo virðist sem nemendur hafi takmarkaða möguleika til að 

gerast virkir þátttakendur og áhrifavaldar í eigin námi. Einkennandi þættir í 

skólastarfi virðast vera þekkingaröflun í aðstæðum þar sem allir fást við það 

sama, á sömu stund og með sama hætti (Anna K. Sigurðardóttir og 

Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012, bls. 14; Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 4–5). 

Stefnur og straumar í anda náms og kennslu á upplýsingaöld miða þó í 

gagnstæða átt. 

Í öðrum skólanum voru heyrnartól ekki í boði þegar unnið var með 

spjaldtölvurnar því skólinn á ekki heyrnartól sem fylgja þeim sérstaklega og 

nemendur hafa ekki eigin búnað með sér. Það kom vel fram á vettvangi að 
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þetta er galli því hljóðin sem heyrðust frá næstu tölvu tókust upp í 

hljóðupptöku á þeirri næstu og rýrði þannig gæði afurða hjá nemendum. 

Þegar heyrnartól voru í boði eins og raunin var í hinum skólanum var meiri ró 

yfir nemendum og þeim gafst tækifæri til að einbeita sér að náminu og gátu 

einnig aðlagað hljóðstyrk að sínum hentugleikum. Þannig urðu aðstæður 

sveigjanlegri og auðveldara að mæta hverjum og einum. Í Skóla án 

aðgreiningar þarf að mæta námskröfum og bjóða sveigjanlega kennsluhætti 

enda nemendahópar fjölbreyttir. Námið þarf að vera við hæfi hvers og eins 

og taka tillit til áhuga og hæfni nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 65–66). Spjaldtölvur virðast öflug tól til að auka 

sveigjanleika og fjölbreytni og bjóða jafnframt möguleika til að skipuleggja 

nám sem tekur tillit til áhuga og hæfni nemenda.  

Notkun spjaldtölva virðist einnig gefa tækifæri til að losa um aðgreiningu 

með því að hlúa að samvinnu nemenda. Á vettvangi mátti sjá að nemendur 

langaði að sýna sköpun sína, fá viðbrögð frá samnemendum og fá tækifæri til 

að útskýra hugmyndir sínar. Þeir hjálpuðust að og deildu þekkingu sín á milli 

en unnu jafnframt að verkefnum sem byggðu á forþekkingu hvers og eins. 

Nám á þessum forsendum fellur vel að hugmyndum félagslegrar 

hugsmíðahyggju en þá mótast nám af virkri þátttöku nemenda og tengingu 

við forþekkingu þeirra. Litið er á tungumálið sem grunn hugsunar og nám 

sem félagslega athöfn (Snowman og McCow, 2012, bls. 320–325 og 352–

357). Þessi vinnubrögð nemenda falla einnig vel að hugmyndum um Skóla án 

aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám því þar er einnig lögð áhersla á 

samvinnu og félagslegar athafnir (Armstrong, Armstrong og Spandagou, 

2010, bls. 37–39; Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 22–24; Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 4–5; Tomlinson og Eidson, 2003, bls. 12–14).  

5.3 Áherslur í námi og kennslu 

Viðmælendum var tíðrætt um gagnsemi spjaldtölva til einstaklingsmiðunar 

og tækifærin sem þær gefa nemendum til að tengja nám sitt áhugasviði. Þá 

sögðu þeir einkar hagkvæmt að geta þyngdarstillt verkefni og lagað þau 

þannig að getu og færni nemenda. Samkvæmt fræðunum er um 

einstaklingsmiðað nám að ræða þegar skólastarf mætir þörfum hvers 

einstaklings og býður honum mikinn sveigjanleika (Ingvar Sigurgeirsson, 
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2005, bls. 26–27; Tomlinson, 2003, bls. 3–4; Tomlinson og Eidson, 2003, 

bls. 12–14). 

Í enskutíma hjá 4. bekk mátti sjá dæmi um einstaklingsmiðað nám þegar 

nemendur fengu að fara um skólann og taka myndir af því sem vakti áhuga 

þeirra og tengja það náminu. Nemendur fengu þannig frelsi til að nálgast 

viðfangsefni á einstaklingsmiðaðan hátt en vinna um leið að skýrum 

markmiðum. Viljinn til að leggja sig fram í námi stjórnast af áhuga 

nemandans og hefur áhrif á námshvöt og þar með á námsárangur því 

námshvötin hefur áhrif á tímann sem nemandinn leggur í viðfangsefnið til að 

ná markmiði sínu (Snowman og McCow, 2012, bls. 360). Einnig var um 

virka samvinnu að ræða því tveir nemendur deildu hverri tölvu og þurftu að 

sammælast um val og úrlausnir í tengslum við viðfangsefnið. Um skapandi 

vinnu var að ræða og spjaldtölvan gaf í þessu tilfelli tækifæri til nýrrar 

nálgunar í námi. Samkvæmt hugmyndum um félagslega hugsmíði þurfa 

nemendur að fá tækifæri til að deila hugmyndum sínum, rökræða þær og 

byggja upp skilning í félagslegu umhverfi. Þannig öðlist þeir mikilvæga 

reynslu sem nýtist þeim vel í námi og við uppbyggingu þekkingar (Snowman 

og McCow, 2012, bls. 322–328). 

Nýjar stefnur leggja meðal annars áherslu á nám alla ævi og að allir læri 

saman og hver af öðrum. Einnig er lögð áhersla á að efla beri færni nemenda 

til að sýna frumkvæði og ábyrgð frá upphafi skólagöngunnar (European 

Communities, 2007, bls. 1). Samkvæmt niðurstöðum var töluvert um 

samvinnu og jafningjafræðslu og þeir sem meira kunnu voru alltaf tilbúnir að 

deila þekkingu sinni og hjálpa hinum. Það mátti til dæmis greina þegar 

nemandi í 4. bekk opnaði fyrir hljóðnema í forriti og kenndi kennurum og 

samnemendum leiðina til þess og í 1. bekk kynnti nemandi ýmis 

stillingaratriði fyrir samnemendum sínum og kenndi þeim hvernig þeir gætu 

séð hvort tæknin virkaði eins og hún ætti að virka. Þetta sýnir að nemendur 

geta lært svo mikið saman og af hver öðrum og því er mikilvægt að skapa 

slík skilyrði ásamt aðstæðum sem byggja á sérstökum þörfum og hæfni 

einstaklingsins. Við skipulag og undirbúning náms og kennslu í anda nýrra 

hugmynda þarf að hafa í huga að nemendur verði sem virkastir þátttakendur 

og fái fjölbreytt tækifæri til að afla sér þekkingar, skapa og miðla (Cohen, 

o.fl., 2010, bls. 52–55). Þá aukast líkur á námsaðstæðum sem hentar þeirra 

getu, hæfileikum og áhuga og þjálfar þá í sjálfstæðum vinnubrögðum og 

samstarfshæfni (Cohen, o.fl., 2010, bls. 52–55; Snowman og McCow, 2012, 
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bls. 323). Ef nemendur njóta sín sem hluti af heild og sem einstaklingar, finna 

þeir hæfileikum sínum farveg og upplifa hamingju og gleði en það leiðir af 

sér virkni og námsáhuga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

24). 

Smáforritin Book Creator og Puppet Pals 2 gáfu nemendum tækifæri til 

fjölbreyttra leiða við sköpun og túlkun frá eigin brjósti. Nemendur fengu 

mikið val þegar þeir unnu í því síðarnefnda því einu fyrirmælin voru að 

tengja vinnuna sögum sem þeir höfðu áður unnið með. Þessi vinna 

samræmist hugmyndum um einstaklingsmiðun en samkvæmt Tomlinson 

(2003, bls. 6) á kennari að hafa í huga ólíkar afurðir þegar hann sinnir 

persónubundnum þörfum nemenda ásamt því að að stuðla að fjölbreytileika 

og bjóða upp á sveigjanleika í náminu. Í 1. og 2. bekk nýttu nemendur forritið 

Puppet Pals 2 og fengu frjálst val um leiðir við sköpun persóna og fleiri þátta 

í myndbandsgerð. 

Þegar 4. bekkur vann að sögugerð í forritinu Book Creator var ekki eins 

mikið um einstaklingsmiðun þótt forritið bjóði upp á fjölbreytta möguleika til 

einstaklingsmiðunar því fyrirmæli og rammar um vinnulag sem nemendur 

áttu að halda sig innan voru mjög stýrandi. Einstaklingsmiðaðir starfshættir 

kennara verða að fela í sér aðlagaða kennslu sem fellur að þörfum nemenda 

(Burden og Byrd, 2010, bls. 106). Til að mæta nemendum vel þarf kennarinn 

að greina einstaklingsbundna eiginleika í fari þeirra og átta sig á þáttum eins 

og námshæfi, áhugasviði, námssniði og viðhorfum og einstaklingsmiða út frá 

þeirri greiningu inntak námsins, aðferð og afrakstur (Tomlinson, 2003, bls. 

3–7). Niðurstöður sýndu að kennurum fannst kostur að geta stillt viðfangsefni 

eftir getu nemenda þegar þeir tókust á við verkefni í ýmsum 

þjálfunarforritum. Þá þurfa nemendur að ná tökum á ákveðnum undanförum 

og komast ekki áfram í verkefnum sínum fyrr en þeim tekst að ná þeirri færni 

sem til er ætlast. Kennurum fannst stöðug endurgjöf forritanna veita 

nemendum hvatningu og stuðning og töldu sig fá með þessum hætti aukin 

tækifæri til einstaklingsmiðunar í námi og kennslu. Þessi skoðun kennaranna 

er í samræmi við fræði sem segja að nemendur þurfi að upplifa sjálfstæði við 

þekkingaröflun sína og fá tækifæri til að hafa einhverja stjórn á námsferlinu. 

Spjaldtölvan getur stutt við þetta sjálfstæði og gefið nemendum tækifæri til 

yfirsýnar á námsferlið og aukið þannig líkur á að nemendur auki við 

forþekkingu sína á meðvitaðan hátt (Cohen o.fl., 2010, bls. 182–185). 
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Kennarar ræddu einnig um tækifæri sem spjaldtölvan hafði veitt þeim til 

einstaklingsmiðunar með því að gera myndband um innlögn og gefa 

nemendum þannig tækifæri til að hlusta og horfa á innlögn og útskýringar á 

ákveðnum færniþáttum eins oft og þeir vildu. Þeir sögðu 

einstaklingsmiðunina felast í því að allir gætu tekist á við sömu verkefnin og 

fengju til þess eins langan tíma og hver þyrfti. Kennarar töldu þetta 

fyrirkomulag auka sjálfstæði nemenda í námi og þjálfa þá í að afla sér 

þekkingar upp á eigin spýtur og ef nemendur áttu erfitt með að skilja 

verkefnin var þeim bent á að hjálpina væri að finna í spjaldtölvunum og 

þangað ættu þeir að sækja hana. Viðmælendur sögðu kennara vísa þannig 

veginn en ábyrgðin væri í höndum nemenda sjálfra. Þetta fellur vel að 

hugmyndum Cohen og félagar (2010, bls. 188–189) en þeir segja mikilvægt 

að þjálfa greinandi rökhugsun nemenda því það feli í sér að þeir álykti meti 

og skapi og auki þannig skilning sinn og þekkingu. Þeir segja námsefni þurfa 

að byggja á námsforsendum nemandans sjálfs og að námsáhugi og trú 

nemandans á sjálfum sér séu mikilvægir þættir í námsferlinu. 

5.4 Spjaldtölvur og kennarastarfið 

Þegar kennarar beggja skólanna hófu að nota spjaldtölvur í starfi sínu 

reyndist stuðningur tölvuumsjónarmanna og samkennara mikilvægur. 

Samvinna og sameiginleg ígrundun varð til þess að kennarar gátu aðstoðað 

hvern annan og þeim fannst mikilvægt að sérfræðiþekking sem varð til í 

markvissu innleiðingarferli dreifðist út með umfjöllun og kynningum í 

skólanum. Mikil samvinna leiddi einnig af sér aukna jákvæðni og 

umburðarlyndi meðal kennara. Þetta er í samræmi við rannsóknir en talið er 

að þegar nýr tæknibúnaður og nýir starfshættir séu innleiddir þurfi að leggja 

áherslu á kennslu og stuðning fyrir kennara meðan þeir tileinka sér notkun 

tækja og kynnast nýjum námsleiðum (Priest o.fl., 2004, bls. 9; Vuorikari, 

Garoia og Balanskat, 2011, bls. 63). Niðurstöður sýndu að kennarar urðu 

spenntari fyrir notkun spjaldtölva í starfi eftir því sem þeir heyrðu meira af 

reynslu frumkvöðlanna í skólanum. Sýnikennsla með nýjum tækjum varð 

einnig til þess að auka sjálfstraust kennara. Fullan segir að ef kennarar læri 

saman á vettvangi og ígrundi menntun og fræði geti það leitt til breytinga í 

félagslegu samhengi og í framhaldi af því til breytinga á skólamenningu 

(Fullan, 2007, bls. 152 og 139). 
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Í skóla A lögðu kennarar mikla áherslu á að nemendur væru meðvitaðir um 

námsmarkmið sín og töldu endurgjöf frá kennara einnig afar mikilvægan þátt 

í kennslunni. Þeim fannst spjaldtölvan veita þeim aukinn tíma til að sinna 

endurgjöf inni í kennslustundum því tölvan nýttist þeim sem aukakennari til 

að útskýra námsþætti. Þannig fengi hver nemandi eins langan tíma og hann 

vildi og þyrfti fyrir úrskýringar án þess að rýra tímann sem kennarinn hefur 

til að sinna öðrum nemendum. Þetta er í samræmi við það sem kennarar í 

Norðlingaskóla sögðu en þeir töldu margmiðlunarmöguleika spjaldtölvanna 

geta ýtt undir fjölþættara starf og gera þverfagleg vinnubrögð auðveldari 

(Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012, bls. 36). 

Í viðtölum við alla kennarana kom fram að þeim finnst spjaldtölvur nýtast 

vel sem hjálpartæki í starfi og flestum fannst spjaldtölvan nýtast sem 

einskonar aðstoðarkennari. Fram kom að þeim fannst hún einfalda starfið 

mikið til dæmis við stærðfræðikennslu en oft væri álag mikið í þeim tímum. 

Kennurum fannst þeir einnig fá aukinn tíma og betri tækifæri til innlagnar og 

útskýringar með því að láta hluta nemenda vinna í spjaldtölvunum. Þeir 

sögðu gagnvirkni spjaldtölvunnar halda nemendum að verki og veita þeim 

stuðning þegar þeir strönduðu en hleypti þeim ekki áfram í forritunum fyrr en 

ákveðinni færni til að leysa þrautina væri náð. Óteljandi leikir hafa verið 

hannaðir með ákveðna færniþætti náms í huga, forrit sem opnast með 

fingrasnertingu í einu vetfangi (Clark og Luckin, 2013, bls. 22). Með notkun 

þessara forrita fannst kennurum færri nemendur vera óvirkir í tímum og þeir 

upplifðu að þörfum nemenda væri vel mætt. Rannsóknir hafa sýnt að stafræn 

verkefni sem innihalda markvissa endurgjöf um árangur geti verið 

nemendum gagnleg og stuðlað að aukinni færni þeirra til að meta eigið 

námsferli (European Commission, 2011, bls. 13; Redecker o.fl., 2009, bls. 

25–27).  

Sumir töluðu líka um að spjaldtölva gæfi tækifæri til að nálgast kennslu á 

nýjan hátt og einfaldaði kennurum að styðja vel við nemendur með 

sjónrænum nálgunum en það gerði námið skýrara fyrir marga. Samkvæmt 

fræðunum þarf að haga viðfangsefnum þannig að auðvelt sé að móta um þau 

hæfilega krefjandi verkefni fyrir alla nemendur og búa þannig um að mat og 

endurgjöf sé af fjölbreyttum toga (Burden og Byrd, 2010, bls. 105). Einn 

kennarinn minntist á fjölbreytta möguleika spjaldtölvunnar við námsmat af 

ýmsum toga. Rannsóknir hafa sýnt að gagnvirkni tölvutækninnar auki 

möguleika á námsmati af nýjum toga. Námsmat sé ekki lengur bundið við 
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ritaðan texta því jaðartæki gefa til dæmis tækifæri til úrlausna á mynd- og 

hljóðrænu formi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að notkun vefsíðna geti 

auðveldað foreldrum að fylgjast með árangri og framförum barna sinna 

(European Commission, 2011, bls. 13; Redecker o.fl., 2009, bls. 25–27). 

Einn kennarinn sagði samband sitt við nemendur hafa aukist og breyst 

eftir að hann hóf að nýta spjaldtölvur í skólastarfinu. Hann sagði samskiptin 

fara meira fram á jafnréttisgrundvelli, hann og nemendur væru meiri 

jafningjar og aðstæður samskipta einhvern veginn öðruvísi því báðir hefðu 

þekkingu til að deila í samskiptunum. Af þessu má dæma að spjaldtölvur 

gætu verið gagnlegar til að uppfæra skólastarf í takt við nýjar hugmyndir en 

sumir telja að leggja þurfi áherslu á mikilvægi viðhorfsbreytinga og 

innleiðingu nýrra kennsluhátta. Allir þurfi að læra saman því nám sé ævilangt 

ferli (Fullan og Donnelly, 2013, bls. 23). Niðurstöður bentu þó ekki til þess 

að kennsluhættir hafi breyst með tilkomu spjaldtölvanna. Notkunin virtist 

falla að kennsluháttum sem fyrir voru. Rannsókn sem gerð var meðal grískra 

kennara sýndi að þrátt fyrir jákvæð viðhorf til nýrrar tækni væri sem 

hugsunin snérist um að koma tækninni fyrir í hefðbundnum ríkjandi 

kennsluháttum í stað þess að huga að nýjum möguleikum og námsleiðum 

(Demetriadis o.fl., 2003, bls. 35). 

Niðurstöður gefa til kynna að kennarar beggja skólanna eru áhugasamir og 

jákvæðir í garð spjaldtölva og allir þátttakendur töldu þær gefa mikla 

möguleika til breytinga á hefðbundnu starfi. Kennararnir nýttu 

spjaldtölvurnar á nokkra vegu í skólastarfinu en það bendir til þess að 

spjaldtölvur geti gagnast sem fjölbreytt náms- og kennslutól á yngsta stigi og 

gefið tækifæri til breytinga á skólastarfi í þágu náms og kennslu. Engin ein 

leið sem farin er telst rétta leiðin, það er fólkið sem nýtir sér tækin sem 

ákveður hvað það telur áhrifaríkast á námsferlið hverju sinni og fer þá leið 

sem það telur gagnast sér best (Clark og Luckin, 2013, bls. 4). 

5.5 Spjaldtölvur og nemendur 

Það kom fram í máli allra kennaranna sem rætt var við að þeir telja nemendur 

einhverra hluta vegna upplifa sjálfsöryggi þegar þeir nota spjaldtölvu við nám 

sitt og ekki var betur séð á vettvangi en það væri raunin. Rannsóknir hafa 

sýnt að notkun tækninnar við kennslu geti aukið fjölbreytni og eflt sjálfstæði 

og ábyrgðarkennd nemenda í námi (Vuorikari, Garoia og Balanskat, 2011, 
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bls. 135). Nemendur áttu auðvelt með að nýta forritin í spjaldtölvunum og 

hófu vinnu sína yfirleitt fljótt, áhugasamir og einbeittir. Þótt tæknin virkaði 

stundum ekki alveg eins og hún átti að gera létu þeir það ekki trufla sig 

heldur reyndu við stillingar á tækjunum sem þeir töldu líklegar til að leysa 

vandamálin. Fræðimenn telja sjálfstraust og ábyrgðartilfinningu nemenda 

aukast þegar þeir upplifa að þeir stýri aðstæðum sjálfir (Snowman og 

McCow, 2012, bls. 360).  

Að sögn kennaranna jókst áhugi og virkni nemenda með notkun 

spjaldtölva í námi þeirra og þeir töldu nemendur halda einbeitingu sinni betur 

og í lengri tíma. Fræðin sýna að með tölvutækni má virkja bæði innri og ytri 

áhugahvöt nemenda. Stöðug gagnvirkni í leikjum og forritum hafa meðal 

annars áhrif á ytri áhugahvöt og ýtir undir löngun einstaklinga til að halda 

áfram vinnu. Með tengingu við aðra einstaklinga og samvinnu þeirra á milli 

er talið að innri áhugahvöt eflist einnig og sjálfstraust og ábyrgðartilfinning 

aukist því einstaklingarnir upplifi að þeir séu með stjórn á aðstæðum 

(Snowman og McCow, 2012, bls. 392–393). Með áhuga aukast einnig líkur á 

því að uppbyggilegt nám eigi sér stað því áhugahvötin stjórnar hegðun 

nemandans (Elliot og Covington, 2001, bls. 73). 

Viðmælendur voru sammála um að innleiðing spjaldtölva í nám á yngsta 

stigi stuðlaði að aukinni gleði og ánægju meðal nemenda í skólastarfinu og 

töldu spjaldtölvu vera gott verkfæri fyrir unga nemendur sem nýttist í öllu 

námi þeirra. Þeir töldu notkun spjaldtölva einnig auka virkni nemenda og 

sögðust hafa tekið eftir því að nemendur sem alla jafna skila litlu 

vinnuframlagi hafi aukið það til muna þegar þeir unnu verkefni með 

spjaldtölvu. Þetta sjónarmið er í samræmi við það sem fræðimenn kynna en 

þeir segja að viljinn til að leggja sig fram í námi stjórnist af áhuga nemandans 

og hafi því áhrif á námsárangur hans (Snowman og McCow, 2012, bls. 360). 

Kennarar sögðu það einnig auðveldara að virkja neikvæða nemendur því 

spjaldtölva gæti gert viðfangsefni svo líflegt og myndrænt. 

Í viðtölum kom fram að kennurum þótti samvinna nemenda í mörgum 

tilfellum aukast þegar spjaldtölva var notuð í tímum. Eins og áður hefur 

komið fram nýttu nemendur gjarna jafningjafræðslu til að læra betur á tækin. 

Það var augljóst að margir þekktu spjaldtölvur þó nokkuð vel og höfðu 

aðgang að þeim heima. Rannsóknir sýna að möguleikar á margskonar 

samvinnu í skólastarfi hafa aukist með tilkomu fartækni og í kjölfar nýjustu 

tækjanna hefur orðið mikil aukning smáforrita sem gerð hafa verið með 
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menntun í huga. Stöðug endurgjöf, sjón- og hljóðrænir þættir viðfangsefna 

eru áhugahvetjandi og til þess fallnir að auka einbeitingu og efla sjálfstraust 

(ICT cluster, 2009, bls. 24–26; Redecker o.fl., 2011, bls. 11–13). Þegar 

nemendur unnu að verkefnum sínum ræddu þeir viðfangsefni sín á milli og 

gáfu sér tíma hver fyrir annan til horfa á og veita endurgjöf á verkefnavinnu. 

Einnig hlustuðu þeir oft á eigin vinnu í þeim tilgangi að meta störf sín og 

unnu sögur sínar aftur því þeim líkaði ekki að heyra eigin afrakstur. Fræðin 

sýna að nemendur þurfi að fá tækifæri til að stýra þekkingaröflun sinni og fá 

yfirsýn á nám sitt. Þannig geti þeir á meðvitaðan hátt aukið við fyrri þekkingu 

sína, metið, greint og ályktað og þjálfað með sér greinandi rökhugsun (Cohen 

o.fl., 2010, bls. 185).  

Af umræðunni má áætla að spjaldtölvur geti bætt nám og kennslu á yngsta 

stigi því hún virðist auka áhuga, einbeitingu og virkni nemenda. Fjölbreytt 

smáforrit gætu aukið skapandi vinnu og leitt til fjölbreytni í námi og kennslu. 

Spjaldtölvur geta einnig að því er virðist aukið trú nemenda á sjálfum sér og 

ábyrgð á eigin námi. 

5.6 Upplýsinga- og tæknimennt 

Upplýsinga- og tæknimennt er kennd á heimasvæði nemenda í skóla A en 

notast er við fartölvuvagna því engar tölvustofur eru til staðar. 

Umsjónarkennarar sjá um kennsluna og samþætta námið í upplýsingamennt 

að töluverðu leyti við aðrar námsgreinar. Að sögn kennaranna nýta þeir 

fartölvur til ritvinnslu, upplýsingaleitar, miðlunar og sköpunar ásamt því að 

kenna nemendum á forrit, tækin sjálf og þjálfa þá í fingrasetningu. 

Samkvæmt Cohen og félögum (2010, bls. 53) er gagnlegt að samþætta 

kennslu í tæknimennt við aðrar námsgreinar. Þá skapist tækifæri til að aðlaga 

nám að áhugasviði nemenda og þjálfa þá í sjálfstæðum vinnubrögðum og 

samstarfshæfni. Þeir segja fjölbreytni líka mikilvæga en af niðurstöðum 

viðtala og vettvangsathugana má ætla að fjölbreytni og val nemenda geti 

aukist til muna því nemendur hafa lítið val þó tæknin bjóði upp á 

margbreytileika.  

Þegar talið barst að hlutverki spjaldtölva í upplýsinga- og 

tæknimenntarkennslu þá töldu kennarar í skóla A ekki gerlegt að skipuleggja 

verkefni í upplýsingamennt eða öflun rafrænna upplýsinga með spjaldtölvum 

því þær væru svo fáar í skólanum og þá skipti ekki máli þó um hópastarf væri 
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að ræða. Kennararnir sögðust þó sjá fyrir sér að notkun spjaldtölva gæti aukið 

fjölbreytni í upplýsingamennt vegna einfaldleika tækisins. Fram kom að lítil 

notkun á spjaldtölvum væri að hluta til vegna þess að kennararnir eru bara 

rétt að byrja að tileinka sér notkun spjaldtölva í námi og kennslu. Rannsóknir 

sýna að viðhorf kennara til aukinnar tölvunotkunar verður sífellt jákvæðara 

án þess þó að aukning verði á notkun tölva við nám og kennslu (European 

Commission, 2013, bls. 152–156). 

Eftir að spjaldtölvur voru innleiddar í skólastarf í skóla B hefur kennsla í 

upplýsinga- og tæknimennt færst í auknum mæli inn í kennslustofurnar og 

aukið samþættingu námsgreina. Bein kennsla í tæknilæsi og fingrasetningu 

fer enn fram í tölvustofu en fram kom að tilkoma spjaldtölva hefði breytt 

nýtingu tölvustofa og nú anni ein stofa notkunarþörf í stað tveggja áður. Þessi 

breyting er í samræmi við það sem Ligth og Pierson (2012, bls. 28–30) segja 

en rannsókn þeirra leiddi í ljós að fartækni gefi nemendum aukin tækifæri til 

að nýta upplýsinga- og samskiptatækni utan hefðbundinna tölvuvera. 

Aðgengi verði auðveldara og ef tækifærin séu alltaf til staðar aukist líkur á 

meiri notkun og að kennarar fari ósjálfrátt að nýta nýjar leiðir sem stafrænt 

og rafrænt umhverfi bjóði upp á. Í viðtali við kennara í skóla B kom fram að 

einfaldleiki spjaldtölvanna skipti afar miklu máli því hann og auðvelt aðgengi 

væru mikilvægir þættir þegar tölvur væru notaðar með nemendum á yngsta 

stigi. Honum fannst aðgengið sem spjaldtölvur veita nemendum að rafrænum 

upplýsingum byltingarkennt. Rannsóknir sýna að upplýsingatækni í námi og 

kennslu hefur margvísleg áhrif, meðal annars á mótun sveigjanlegs 

námsumhverfis og notkunin getur einnig leitt til betri skilnings nemenda á 

viðfangsefnum (Balanskat, 2009, bls. 22–26). Viðmælendur í skóla B sögðu 

markvisst og skipulagt innleiðingarstarf hafa orðið til þess að notkun 

spjaldtölva væri orðin algeng og að allir bekkir á yngsta stigi noti þær að 

minnsta kosti einu sinni í viku í ýmsum þjálfunarforritum og forritum sem 

reyna á sköpun.  

Einn viðmælandi sagði spjaldtölvu og þráðlausa tengingu við skjávarpa 

gefa mikla möguleika og taldi að með því færðist tæknin nær nemendum, frá 

tölvuveri og inn í kennslustofuna. Aðgengi að rafrænum upplýsingum og 

rafrænum tækjum hefði áður verið bundið við bókasafn og tölvustofur en 

tilkoma spjaldtölvunnar hafi breytt stöðunni. Í niðurstöðum kom fram að 

kennarar teldu spjaldtölvur hafa bætt skólastarfið því nú væri mögulegt að 

framkvæma meira með ungum nemendum til dæmis varðandi upplýsingaleit 
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á Neti. Nú kæmu tækin til nemenda og tími sparaðist sem áður hefði farið í 

langa göngu til og frá tölvustofu og þannig væri aðgengi að upplýsingatækni 

fyrir unga nemendur betra en áður og þeir fengju meiri tíma til að nota tækin. 

Samkvæmt umfjöllun Ómars Ö. Magnússonar (e.d., bls. 6) um spjaldtölvur 

þá nýtast þær vel í skólastarfi en best sem persónubundið tól og niðurstöður 

skýrslu um þróunarverkefni í Norðlingaskóla sýna að spjaldtölvur nýtast vel 

við allt skipulag og utanumhald um nám (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012, 

bls. 47).  

Í viðtölum kom oft fram sú skoðun kennaranna að spjaldtölvur gæfu mikla 

möguleika í námi og kennslu og enn meiri þegar nettenging bættist við eða 

eins og einn sagði: „ ... eftir að við fengum þessa þráðlausu tengingu varð 

auðvitað bara bylting ... komin með heiminn í fangið sko“. Fræðin styðja 

þessa skoðun kennara því notkun upplýsingatækni í námi og kennslu er talin 

hafa marga kosti og afar gagnlegt námstæki þegar kennsluháttum í takt við 

21. aldar nám er beitt í kennslustofunni (Cohen o.fl., 2010, bls. 53). Þá er 

einnig talið að ný tækni veiti á auðveldan hátt tækifæri til samskipta, virkni 

og ákvarðanatöku sem annars væri ekki möguleg (Lewis og Norwich, 2005, 

bls. 72–73). Þrátt fyrir að notkun af þessu tagi væri ekki lýsandi fyrir starfið 

sem fram fór á vettvangi mátti sjá að nemendur höfðu færni til að nýta sér 

fjölbreytta möguleika sem spjaldtölvur bjóða. Til dæmis áttu þeir ekki í 

vandræðum með að finna heimasíður skólanna til að ná í myndbönd og sóttu 

og vistuðu verkefni sín án nokkurra vandkvæða á geymslusvæði Dropbox. 

Þetta gefur tilefni til að ætla að ungir nemendur hafi færni til að nýta sér 

upplýsingatækni að meira marki en gert er. Í aðalnámskrá segir að nemendur 

skuli þjálfast markvisst í upplýsinga- og miðlalæsi frá upphafi 

skólagöngunnar. Þannig fái þeir undirbúning til virkrar þátttöku í samfélagi 

þar sem alþjóðatengsl, samvinna og samskipti gegna mikilvægu hlutverki 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19).  

Vinnan sem nemendur framkvæmdu í forritum í spjaldtölvunum er líkleg 

til að kynna fyrir nemendum nokkrar leiðir til að miðla hugarefnum sínum. 

Þeir kynntust einnig ýmsum táknum sem leggja grunn að flóknari notkun 

fjölmargra forrita. Sem dæmi má nefna ritvinnsluforritið Word og tákn er 

varða vistun og geymslu gagna. Sumir nemendur lærðu einnig á 

stillingaratriði tölvanna þegar þeir lásu í myndform tákna á skjáborði og 

áætluðu út frá útliti þeirra hvernig þau nýttust til tengja forritin möguleikum 

sem spjaldtölvan býður uppá. 
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5.7 Upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi 

Kennarar í öðrum skólanum sögðu vinnu við ritvinnslu og upplýsingaöflun 

fara fram í fartölvum. Þeir sögðu nemendur að stærstum hluta efla 

upplýsinga-, tækni- og miðlalæsi sitt í tengslum við samþættingu námsgreina 

og þemanám. Kennararnir sögðu spjaldtölvur nýtast í þessum tilgangi ef þeir 

fengju aðgang að fleiri tækjum. Á vettvangi mátti sjá veggspjöld sem voru 

afrakstur samvinnu nemenda í þemaverkefni um Afríku en fram kom að 

nemendur hefðu aflað allra upplýsinga á Netinu. Samkvæmt fræðimönnum 

eru samvinnu- og leitaraðferðir í námi og kennslu vel til þess fallnar að styðja 

við upplýsinga- og tæknilæsi. Slík vinna þjálfar nemendur í rökhugsun og 

fræðilegum vinnubrögðum því hún byggist á skipulegri upplýsingaöflun og 

úrvinnslu (Cohen o.fl., 2010, bls. 60; Ingvar Sigurgeirsson 1999, bls. 124 og 

135). 

Viðmælendur sögðu spjaldtölvur gagnleg verkfæri til að vinna með allt 

læsi og höfðu áhuga á að auka þátt spjaldtölvanna í starfi sínu. Spjaldtölva 

gæfi ungum nemendum aukin tækifæri vegna einfaldleika hennar og með 

henni gætu þeir aflað gagna, lesið, skrifað, teiknað, tekið myndir, gert 

myndbönd og birt upplýsingar. Í aðalnámskrá má sjá að aukin almenn notkun 

tölva og tækninýjunga sem auðveldað hafa aðgengi að Netinu er farin að hafa 

áhrif. Það birtist meðal annars í áherslu á stafrænt læsi, miðlamennt og 

miðlalæsi og því að líta beri á tölvur sem öflug tól sem nýtast til fjölþættrar 

merkingarsköpunar auk þess að vera ritvinnslu- og reikningsverkfæri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). Ef marka má orð 

viðmælenda getur notkun spjaldtölva aukið möguleika kennara til að mæta 

auknum kröfum sem ný aðalnámskrá gerir til skólastarfs varðandi þjálfun í 

stafrænu læsi miðlamennt og miðlalæsi. Samkvæmt Smolin og Lawless 

(2003, bls. 571) þarf einstaklingur að skilja hvernig tæknin virkar og kunna 

að nýta sér fjölbreytta möguleika hennar í samspili við viðfangsefni sín til að 

teljast tæknilæs. Það má því segja að hverskonar notkun tækjanna þjálfi 

tæknilæsi nemenda. 

Í niðurstöðum kom einnig fram að spjaldtölvur hafa góð áhrif á tækni- og 

miðlalæsi. Einn kennari sagði að með tækið í höndunum þjálfuðust nemendur 

í notkun upplýsingatækninnar almennt, til dæmis með því að taka myndir og 

vinna með þær. Þá lærðu þeir hve auðvelt það er senda mynd hvert sem er 

hvenær sem er. Öll forritin sem notuð voru með nemendum þegar gögnum 
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var safnað á vettvangi gefa möguleika til að efla færni nemenda í þessu 

sambandi og notkunin ætti því að efla tækni- og miðlalæsi nemenda. 

Rannsóknir hafa sýnt jákvæð áhrif upplýsinga- og samskiptatækni á 

þekkingu, leikni og hæfni nemenda í námi (Balanskat, 2009, bls. 22) en 

einnig að tækninýjungar og nýstárlegar námsleiðir séu vannýttar og 

vanmetnar (Luckin og fleiri, 2012, bls. 10). Til að efla miðlalæsi þurfa 

nemendur að fá tækifæri til að kanna fjölbreytt efni á ýmiskonar 

birtingarformi svo þeir geti lært að vinna úr myndrænum upplýsingum á 

skilvirkan hátt og nýta þekkinguna til að birta eigin hugmyndir á mörgum 

miðlunarformum (Smolin og Lawless, 2003, bls. 571). 

Í máli kennara í 1. bekk kom fram að hann myndi vilja að spjaldtölva væri 

alltaf til staðar í kennslustofunni svo hann gæti gefið nemendum aukin 

tækifæri til upplýsingaleitar á Netinu. Nemendur gætu unnið saman að því að 

finna ákveðin gögn, myndir og þess háttar því ungir nemendur stæðu vel 

undir þannig vinnu og það myndi efla upplýsinga- og tæknilæsi nemenda. 

Kennari í 2. bekk stofnaði lokaðan aðgang að You Tube til að veita foreldrum 

aðgengi að myndböndum af skólastarfinu og í kjölfarið fóru foreldrar að búa 

til myndbönd með börnum sínum heima og birta á sama stað. Þessi 

vinnubrögð eru líkleg til að efla upplýsinga-, tækni- og miðlalæsi. Gerð 

kynningarmyndbanda um efni sem af einhverjum ástæðum vekur löngun til 

að deila með öðrum er vel til þess fallin að vinna að miðlalæsi því í því felst 

hæfni til að greina og meta og vinnan þjálfar nemendur einnig í vali á 

tjáningarformi sem hentar upplýsingunum sem ætlunin er að miðla (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 50). Þessi vinna er einnig dæmi um það hvernig 

upplýsinga- og samskiptatæknin veitir möguleika til að tengja einstaklinga 

saman í fjölþættu samhengi og skapa þroskandi umhverfi sem býður upp á 

fræðslu og stuðning (Snowman og McCow, 2012, bls. 55). 

Af umfjölluninni má dæma að öll notkun spjaldtölva með nemendum á 

yngsta stigi efli tæknilæsi þeirra því auðvelt aðgengi gefur þeim tækifæri til 

notkunar tækja og forrita á fjölbreyttan hátt. Til dæmis má styðja við 

upplýsingalæsi með því að láta nemendur sækja efni í tengslum við námið á 

vefsíður eða í tölvurnar sjálfar því þannig þjálfa þeir færni sína við 

gagnaöflun og læra vinnubrögð af því tagi. Þegar nemendur fá tækifæri til 

sköpunar, til dæmis með gerð kynninga eða myndbanda og miðla vinnu sinni 

til annarra efla þeir miðlalæsi sitt en slík vinna styður einnig við upplýsinga- 

og tæknilæsi. 
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5.8 Samantekt  

Eins og umræðan sýnir þá leiddu niðurstöður í ljós margar gagnlegar 

upplýsingar sem gætu gefið svör við rannsóknarspurningunni: Hvernig getur 

innleiðing spjaldtölva bætt nám og kennslu á yngsta stigi og hvers konar 

notkun miðar sérstaklega að því að efla upplýsinga- miðla- og tæknilæsi? 

Samkvæmt niðurstöðunum má ætla að þátttakendum þyki innleiðing 

spjaldtölva í nám og kennslu á yngsta stig grunnskóla, geta aukið gæði náms 

af ýmsum ástæðum. Hér verða nefnd nokkur atriði: Spjaldtölvur virðast 

 auka áhuga og einbeitingu nemenda 

 auka virkni og vinnuframlag nemenda 

 gefa aukin tækifæri til einstaklingsmiðunar í námi  

 gefa aukin tækifæri til að aðlaga námsefni að færni og getu 

nemenda 

 gefa aukin tækifæri til að tengja námsefni áhugasviði nemenda 

 auka sveigjanleika í skólastarfi 

 auka fjölbreytni í skólastarfi – til dæmis með fjölda smáforrita 

sem eru sérstaklega gerð til að þjálfa ýmsa færniþætti í námi en 

einnig með möguleikum sem jaðartæki spjaldtölva gera einfalt að 

nýta eins og myndatökur og hljóð- og myndbandsupptökur  

 opna kennurum leið til að auka notkun upplýsingatækni í námi og 

kennslu á yngsta stigi vegna einfaldleika tækisins  

 gefa tækifæri til að breyta starfsháttum í takt við nýjar áherslur í 

menntun  

 gefa tækifæri til að auka þátt Netsins, vefsíðna og samfélagsmiðla 

í námi ungra nemenda 

 gefa tækifæri til aukinnar samvinnu  

 bjóða kennurum upp á nýja nálgun við innlagnir og útskýringar á 

námsefni 

 vera gagnleg stuðningstæki fyrir kennara – „aðstoðarkennari“ 

 auka aðgengi nemenda að kennara 

 auka sjálfsöryggi nemenda og trú á sjálfum sér 

 auka möguleika til að efla sjálfstæði ungra nemenda í námi 

 auka fjölbreytni í námsmati 

 gefa aukin tækifæri til að efla upplýsinga-, tækni- og miðlalæsi 

meðal yngstu nemendanna 
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Vegna ofantalinna þátta má því segja að spjaldtölvur geti verið góð tæki fyrir 

nám og kennslu á yngsta stigi grunnskóla og geti bætt nám og kennslu á 

fjölbreyttan hátt. Seinni hluti rannsóknarspurningarinnar er: Hvers konar 

notkun miðar sérstaklega að því að efla upplýsinga- miðla- og tæknilæsi? 

Niðurstöður sýna að þegar nemendur „leika sér“ í smáforritum efla þeir um 

leið upplýsinga- og tæknilæsi sitt og það gerir einnig verkefnavinna sem felur 

í sér að sækja þekkingu á ákveðinn stað og nýta hana við verkefnavinnu eins 

og dæmi var um í stærðfræðitíma í 4. bekk. Það má áætla að öll notkun 

forrita sem reynir á sköpun nemenda í spjaldtölvunum, þjálfi bæði 

upplýsinga- og tæknilæsi. Til útskýringa má nefna vinnu í Book Creator en 

þá fóru nemendur á Netið og sóttu sér persónur í sögurnar sínar, nýttu 

lyklaborð og ritvinnsluforrit við sögusmíði og þjálfuðust í að sækja og vista 

efni í Dropbox en þessir þættir styðja allir við upplýsingalæsi. Á sama tíma 

var stutt við tæknilæsi með því að nota spjaldtölvuna, læra á stillingaratriði 

og læra á forritin sjálf, virkni þeirra og hvernig þau nýtast í verkefnavinnu. 

Tæknilæsi eflist einnig þegar nemendur vinna í hverskyns þjálfunarforritum 

og stundum styður notkunin einnig við upplýsingalæsi. 

Miðlalæsi eflist með því að rýna í fjölbreytta miðla til að skilja hvernig 

hægt er að túlka málefni á marga vegu og einnig með því að læra að nýta 

þekkinguna til eigin túlkunar. Fái nemendur tækifæri til að kynna verkefni sín 

og ræða þau við samnemendur má segja að nemendur vinni að því að efla 

miðlalæsi sitt ásamt upplýsinga- og tæknilæsi en rannsóknin sýndi að mótun 

verkefna sem efla miðlalæsi eru vannýttir möguleikar í skólastarfi á yngsta 

stigi. Þegar nemendur fá tækifæri til sköpunar til dæmis með gerð kynninga 

eða myndbanda og miðla svo vinnu sinni til annarra efla þeir miðlalæsi sitt 

og slík vinna styður einnig við upplýsinga- og tæknilæsi. 

Í gögnunum fannst fátt sem mælir gegn þeirri hugmynd að innleiðing 

spjaldtölva í nám ungra nemenda geti aukið gæði náms og kennslu enda var 

þeirra aflað í umhverfi þar sem ríktu mjög jákvæð viðhorf til innleiðingar 

þeirra í skólastarfið. Einn kennari hafði þó áhyggjur af nauðsynlegri nánd 

ungra nemenda við kennarann og taldi mikla notkun spjaldtölva geta hindrað 

mótun persónulegrar nálægðar. Einnig má ætla af gögnunum að dæma að án 

stuðnings einstaklinga með góða tækniþekkingu gætu spjaldtölvur orðið 

tímaþjófur á kostnað náms og kennslu því langur tími getur farið í að leita 

lausna við stillingaratriðum sem hindra notkun. Það þarf líka að gæta þess að 

nemendur gleymi sér ekki í upplýsingaleit því á Netinu er mikið magn 



67 

upplýsinga og endalaust hægt að finna eitthvað nýtt. Að lokum má geta þess 

að án heyrnartóla getur myndast hávaði sem varla getur talist skapa góðar 

námsaðstæður og gætu slíkar aðstæður rýrt tækifæri margra til árangursríks 

náms og góðra kennsluhátta.  
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6. Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar liggja nú fyrir og ljóst að innleiðing spjaldtölva 

í nám og kennslu á yngsta stig þeirra bekkja sem rannsóknin náði til hefur 

jákvæð áhrif á skólastarf að mati starfandi kennara. Af niðurstöðunum má 

áætla að notkun spjaldtölva geti bætt nám og kennslu og gefið kennara aukin 

tækifæri til að efla upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi nemenda. Af eigin 

reynslu að dæma frá þróunarverkefninu iPad í Árskóla á notkun spjaldtölva í 

skólastarfi eftir að þróast mikið. Niðurstöður sýna að töluvert þarf að gerast 

til að starfshættir í takt við nýjar áherslur um nám á 21. öldinni einkenni 

skólastarf en spjaldtölvur gætu reynst áhrifaríkt tæki við að innleiða breytta 

starfshætti og nýjar kennsluaðferðir.  

Vannýttir möguleikar sem innleiðing spjaldtölva opnar í námi og kennslu 

á yngsta stigi eru tækifæri sem Netið, vefsíður og samfélagsmiðlar bjóða upp 

á til samskipta og miðlunar. Rannsóknin sýndi að lítið var um slíka notkun 

þrátt fyrir að kennarar teldu unga nemendur hafa góða færni til að nýta 

spjaldtölvur á fjölbreyttan hátt. Það kom einnig fram að nemendur sáu 

tækifæri sem fartækni gefur og vildu grípa þau, til dæmis með því að senda 

myndir á stað og stund með hjálp tækjanna. Niðurstöður bentu einnig til þess 

að notkun spjaldtölva hafi fallið að kennsluháttum sem fyrir voru og 

möguleikar sem tækið gefur til notkunar á fleiri textategundum en prentmáli 

voru lítið nýttir. Það má því áætla að notkun spjaldtölva í skólunum hafi ekki 

haft mikil áhrif til breytinga á kennsluháttum enda eins og einn kennarinn 

sagði: „við erum bara rétt að byrja“. 

Markmiði rannsóknarinnar var náð því upplýsingar fengust um hvernig 

starfandi kennarar nýta spjaldtölvur á yngsta stigi og hvaða áhrif notkunin 

getur haft. Samkvæmt viðmælendum getur innleiðing spjaldtölva bætt nám 

og kennslu á yngsta stigi, en einnig komu fram hugmyndir um hverskonar 

notkun ungra nemenda á spjaldtölvum styður við upplýsinga- miðla- og 

tæknilæsi. Upplýsinganna var fyrst og fremst aflað í eigin þágu en þær geta 

einnig gagnast þeim sem ætla að nýta spjaldtölvur í námi og kennslu á yngsta 

stigi grunnskóla. Ritgerðarsmíðin var afar krefjandi en ferlið var einnig mjög 

fræðandi og bætti miklu við eigin þekkingargrunn. Upplýsingarnar sem 
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áunnust koma til með að nýtast höfundi í starfi og vonandi gagnast þær 

fleirum. Það er við hæfi að enda á orðum eins kennarans en hann sagði 

eitthvað á þessa leið: „þetta er bara svo nýtt og spennandi, alveg í takt við 

tíðarandann“. 
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Fylgiskjal 1: Bréf til fræðsluyfirvalda 

 

Sauðárkróki, 5. febrúar 2014 

Til fræðsluyfirvalda 

 

Sæl/sæll 

Ég heiti Jóhanna Þorvaldsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum (til 

kennsluréttinda) við Háskólann á Akureyri og vinn að meistararitgerð til að 

ljúka M.Ed. prófi. Vinnan fer fram undir leiðsögn Hermínu Gunnþórsdóttur 

og Guðmundar Engilbertssonar. Rannsóknarverkefnið varðar notkun iPad í 

námi og kennslu á yngsta stigi grunnskóla. Áhugi minn á efninu vaknaði 

þegar ég var þátttakandi í þróunarverkefninu iPad í Árskóla. Leitað verður 

svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig getur innleiðing iPad/spjaldtölva 

bætt nám og kennslu á yngsta stigi og hverskonar notkun miðar sérstaklega 

að því að efla læsi? 

       Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar. Hún byggist á rýni í 

íslensk gögn sem til eru á vefnum um iPad í kennslu á yngsta stigi, 

vettvangsathugunum og einstaklingsviðtölum. Ætlunin er að safna gögnum 

með því að fylgjast með fjórum kennurum sem nota iPad í námi og kennslu í 

fyrsta til fjórða bekk í tveimur grunnskólum á Íslandi. Einnig verða tekin 

einstaklingsviðtöl við kennara sem heimsóttir verða. 

         Allar vettvangsathuganir verða framkvæmdar áður en viðtöl verða tekin 

og hugmyndin er að fá að vera eina kennslustund hjá hverjum kennara þar 

sem iPad er nýttur við kennsluna. Að loknum vettvangsathugunum og rýni í 

efni á vef verða einstaklingsviðtöl tekin. Gert er ráð fyrir að viðtölin fari fram 

í heimaskóla kennaranna og taki hálfa til eina klukkustund. Misjafnir 

spurningarammar verða hafðir til viðmiðunar svo dýpri þekking fáist um 

viðfangsefnið. Með leyfi viðmælenda verða viðtölin hljóð- og myndrituð með 

iPad og afrituð í tölvu. Viðtölunum verður síðan eytt að vinnslu lokinni. Nöfn 

skóla og kennara munu ekki koma fram í niðurstöðum og því verður ekki 

hægt að rekja svör til þeirra. Fyllsta trúnaði er heitið við meðferð allra gagna 

og þeim verður eytt að lokinni úrvinnslu. 

        Ég áætla að safna gögnum í febrúar ef samþykki viðkomandi skólastjóra 

og kennara fæst. Unnið verður í fullu samráði við skólastjóra á hverjum stað. 

Ég óska hér með eftir leyfi þínu til að hafa samband við skólastjóra XXX 

varðandi rannsókn mína en samkvæmt heimasíðu skólans er iPad nýttur þar í 

námi og kennslu á yngsta stigi. 

  

Bestu kveðjur, og von um skjót viðbrögð. 

Jóhanna Þorvaldsdóttir (ha090575@unak.is) 

  

mailto:ha090575@unak.is
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Fylgiskjal 2: Bréf til skólastjóra 

 

Sauðárkróki, 11. febrúar 2014. 

Til skólastjóra. 

Sæll/sæl. 

Ég heiti Jóhanna Þorvaldsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum (til 

kennsluréttinda) við Háskólann á Akureyri. Ég vinn að meistararitgerð til að 

ljúka M.Ed. prófi undir leiðsögn Hermínu Gunnþórsdóttur og Guðmundar 

Engilbertssonar. Rannsóknarefni ritgerðarinnar varðar notkun iPad í námi og 

kennslu á yngsta stigi grunnskóla. Leitað verður svara við 

rannsóknarspurningunni: Hvernig getur innleiðing iPad/spjaldtölva bætt nám 

og kennslu á yngsta stigi og hverskonar notkun miðar sérstaklega að því að 

efla læsi? 

XXXX hefur gefið mér leyfi til að hafa samband við þig vegna þátttöku 

XXXXskóla í verkefninu og rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar. 

Hún byggist á rýni í íslensk gögn sem til eru á vefnum um iPad í námi og 

kennslu á yngsta stigi, vettvangsathugunum og einstaklingsviðtölum. Ætlunin 

er að safna gögnum með því að fylgjast með fjórum kennurum sem nota iPad 

í námi og kennslu í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla á Íslandi. Einnig verða 

tekin einstaklingsviðtöl við kennara sem heimsóttir verða. 

Allar vettvangsathuganir verða framkvæmdar áður en viðtöl verða tekin 

og hugmyndin er að fá að vera eina kennslustund hjá fjórum kennurum sem 

nýta iPad við kennslu. Að loknum vettvangsheimsóknum og rýni í efni á vef 

verða einstaklingsviðtöl tekin og áætlað að taka þau í heimaskóla 

kennaranna. Misjafnir spurningarammar verða hafðir til viðmiðunar svo 

dýpri þekking fáist um viðfangsefnið. Gert er ráð fyrir að hvert viðtal taki um 

hálfa til eina klukkustund. Með leyfi viðmælanda verða viðtölin hljóð- og 

myndrituð með iPad og afrituð orðrétt í tölvu. Nöfn skóla og kennara munu 

ekki koma fram í niðurstöðum og allar upplýsingar sem fást verða án 

persónueinkenna svo ekki verði hægt að rekja svör til einstaklinga eða skóla. 

Fyllsta trúnaði er heitið við meðferð allra gagna og þeim verður eytt að 

lokinni úrvinnslu. 

Samkvæmt heimasíðu XXXX nota kennarar á yngsta stigi iPad í námi og 

kennslu og því óska ég hér með eftir leyfi þínu til að afla gagna fyrir 

ofangreinda rannsókn í skólanum. Ef samþykki þitt fæst við beiðninni langar 

mig einnig að óska eftir leyfi til að setja mig í samband við XXXX og 
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XXXX, umsjónarkennara á yngsta stigi varðandi þátttöku. Ég áætla að safna 

gögnum í febrúar sé þess nokkur kostur og væri því þakklát ef þú tækir þessar 

óskir mínar fyrir fljótlega. 

 

Góðar kveðjur og ósk um jákvæð viðbrögð. 

Jóhanna Þorvaldsdóttir (ha090575@unak.is) 
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Fylgiskjal 3: Kynnisbréf til kennara 

 

Kynning á rannsókn 

Ég undirrituð Jóhanna Þorvaldsdóttir er að vinna að meistaraprófsritgerð til 

að ljúka prófi í menntunarfræðum til kennsluréttinda við Háskólann á 

Akureyri. Ritgerðin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð og markmiðið er 

að skoða hvort og þá hvernig notkun iPad á yngsta stigi grunnskóla bætir 

nám og kennslu og hvers konar notkun getur miðað að eflingu læsis (í víðri 

merkingu). 

Mig langar að vinna að gagnasöfnun með því að koma í heimsókn til þín 

og fylgjast með einni kennslustund þar sem þú nýtir iPad við kennslu. Í 

vettvangsathuguninni er ætlunin að skoða virkni og áhuga nemenda, 

einstaklingsmiðun, námsumhverfi, sveigjanleika, hvernig iPadinn er nýttur, 

aðgengi og fleira af svipuðum toga. Einnig langar mig að fá að koma aftur og 

taka við þig viðtal sem tæki um það bil 30 mínútur svo ég geti aflað meiri 

upplýsinga um notkun iPad við nám og kennslu á yngsta stigi.  

Í vettvangsathuguninni mun ég halda utan um gögn með ákveðnu 

skráningarblaði. Ég óska eftir að fá að hljóð- og myndrita viðtalið á iPad svo 

gögn verði nákvæmari. Viðtalið verður síðar afritað orðrétt í tölvu. 

Spurningar verða mótaðar að loknum vettvangsheimsóknum í tvo skóla. Þær 

koma til með að varða reynslu þína og upplifun af ákveðnum þáttum um iPad 

í kennslu. Við komum okkur saman um tíma en gott væri ef viðtalið gæti 

farið fram í skólanum. Fyllsta trúnaði er heitið við úrvinnslu gagnanna sem 

verður eytt að verefninu loknu. Niðurstöður verður ekki hægt að rekja til þín 

né skólans því nöfn og persónueinkenni munu hvergi koma fram. 

Það er mér afar mikils virði ef þú sérð þér fært að taka þátt í verkefninu og 

leyfa mér að koma til þín. Án þátttöku þinnar yrði engin rannsókn að 

veruleika. Ég mun falast eftir undirrituðu samþykki þínu á þar til gert 

eyðublað en þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og er 

tilkynningarnúmerið S6692/2014. 

Með fyrirfram þökk og góðri kveðju, 

______________________________ 

Jóhanna Þorvaldsdóttir 
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Fylgiskjal 4: Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/aður samþykki að taka þátt í rannsókn sem mér hefur verið 

kynnt og varðar notkun iPad í námi og kennslu á yngsta stigi grunnskóla. Í 

því felst vettvangsathugun og viðtal. Ég geri mér grein fyrir því að 

upplýsingar sem ég gef verða nýttar við úrvinnslu verkefnisins og niðurstöður 

settar fram í ritgerð sem birtist opinberlega. Ég treysti því að fulls trúnaðar 

verði gætt og ekki verði hægt að rekja niðurstöður til mín eða skólans.  

 

 

___________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

___________________________________ 

Nafn þátttakanda 
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Fylgiskjal 5: Upphafs spurningarammi 

 

Viðtalsrammi fyrir viðtal/viðtöl. 

 

Kynning – opnun á viðtali. 

(Hugsanlegar spurningar til viðbótar þeim sem verða til við úrvinnslu gagna 

af vettvangi.......) 

Hve algeng er notkun iPad í námi og kennslu á yngsta stigi í skólanum? 

Af hverju valdirðu að innleiða iPad í starfshætti þína? 

Í hverju felst þín forþekking á notkun iPad í skólastarfi? 

Hvernig var undirbúningi nemenda háttað? 

 umgengnisreglur 

 kennt á tækið sjálft 

 kennt á grunnstillingar t.d. í sambandi við ólík lyklaborð, 

míkrafón, hljóð og fl. 

Fengu foreldrar einhverskonar kynningu? 

 á náminu 

 tækinu 

 öppum 

Hvaða nýjungar telur þú að fylgi innleiðinu iPad í nám á yngsta stigi? 

Hvernig telur þú það bæta nám og kennslu að innleiða iPad í skólastarfið? 

Hvers eðlis eru forritin sem þú nýtir helst við kennsluna? 

 Hvað ræður vali þínu ? 

 Hvort notar þú oftar í kennslu ..... þjálfunarforrit eða 

skapandi forrit? 

 Hverskonar forrit telur þú að henti nemendum á yngsta stigi 

grunnskóla best? 

 Hvernig meturðu hvort markmiðum kennslustundarinnar var 

náð? 

Hvernig nýtirðu iPad til að efla læsi? 

 

  



84 

Fylgiskjal 6: Rammi fyrir vettvangsathugun 

 

Vettvangsathugun  Skóli: _________     Kennari:_____________ 

Dagsetning:_________                   Bekkur/árgangur:__________ 

 

Námsumhverfi  

Eru allir á sama stað         

 já ..... nei 

Er unnið á eyjum (nemendur á móti hver öðrum)     

 já ..... nei 

Sitja nemendur við borð í hefðbundinni línulaga uppröðun   

 já ..... nei 

Hreyfanleiki – Hafa nemendur svigrúm til að fara á milli staða  

 já.......nei 

Annað 

 

 

Sveigjanleiki  

geta nemendur valið um leiðir við úrlausnir verkefna   

 já .... nei 

geta nemendur valið um stað til að vinna á     

 já .... nei 

geta nemendur valið að nálgast markmið með því að tengja það   

     áhugasviði sínu   

     já .... nei 

Annað 

 

 

Aðgengi  

eru  iPadar geymdir á heimasvæði nemenda     

 já .... nei 

eru iPadar fyrir alla nemendur árgangsins/bekkjarins   

 já .... nei 

eru iPadar með nettenginu                                                              

    já .... nei 

er möguleiki að deila viðfangsefni nemenda á tjaldi/vegg í kennslurýminu

 já .... nei 
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er notkuninni stýrt af kennara (þ.e. hvenær má nota hann og hv. ekki) 

          já .... nei 

Annað 

 

Hlutverk kennara í kennslustundinni 

Stýrandi - styðjandi- hvetjandi – lærir af/með nenendum  

kveikjur 

 

 

Einstaklingsmiðlun  

allir að gera það sama 

sama verkefni unnið á ólíka vegu  

sama markmið nálgast með misjöfnum verkefnum  

val um viðfangsefni en sömu verkfæri nýtt til verksins 

iPad nýttur til að valdefla nemendur 

viðbót við annað nám 

Annað 

 

 

Viðfangsefni 

Skapandi vinna  

Byggir verkefnið á áhugasviði  og færni hvers og eins 

Tengist viðfangsefni reynslu nemenda – leita þeir í forþekkingu við    

     verkefnavinnuna 

Eru verkefnin tengd viðfangsefnum úr daglegu lífi nemenda  

     (merkingarbær) 

Er verkefnið þjálfunarleikur  

Væri hægt að vinna verkefnið á svipaðan hátt án  iPad 

Annað 

 

 

Virkni og áhugi nemenda 
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Samvinna 

Vinna nemendur saman að verkefni 

Leita nemendur til hvers annars varðandi bjargir við verkefnavinnu 

Ræða nemendur saman um úrlausnarleiðir við verkefnavinnuna  

Bera nemendur saman  niðurstöðu/útkomu verkefnavinnunnar 

Veita nemendur hver öðrum gagnrýna endurgjöf á afraksturinn 

Annað 

 

 

Sjálfstæð vinnubrögð  

Geta nemendur hafið vinnu strax og unnið sjálfstætt að viðfangsefni 

 

 

 

Miðlun  

Deila nemendur afurð vinnunnar með öðrum nemanda, á vef,  í bekknum,       

     annað  

 

 

 

Hvernig er iPad nýttur:  

Leikir 

Jaðartæki 

Samskiptaforrit/Miðlun/Vefurinn 

Forrit sem nýtast við að skapa/túlka efni frá eigin brjósti 

 

 

 

Ég sé og ég heyri .....  

 

Spurningar .... 
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Fylgiskjal 7: Staðfesting Persónuverndar 
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