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Ágrip  

Þetta lokaverkefni til B.Ed.-prófs fjallar um notkun kennara og nemenda á 

spjaldtölvum í námi og kennslu. Grunnskólar á Íslandi hafa verið að taka inn 

spjaldtölvur og nýta sér í starfi sínu. Ég skoða hvernig það gengur og hvaða ávinning 

sú vinna getur skilað. Ég vinn út frá rannsóknarspurningunni: Hvernig getur 

spjaldtölva tengt nemendur við skólastarfið? Ég las heimildir á netinu og í bókum, 

tók viðtöl og leitaði mér að upplýsingum um smáforrit í söluforritum spjaldtölva 

(App Store). Niðurstöðurnar eru að spjaldtölvur geta komið að gagni, kennarar þurfa 

að læra á nýtt verkfæri og vera vakandi yfir hraðri þróun tækjanna. Markmið 

verkefnisins var að kynna mér starf kennara með spjaldtölvur og hvernig er hægt að 

tengja nemendur við nám sitt í gegnum þær, undirbúa mig enn frekar fyrir 

kennarastarfið og vonandi veita upplýsingar til þeirra sem þær vantar. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er 10 ECTC eininga ritgerð til bakkalársprófs í faggreinakennslu í 

grunnskólum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, unnið frá september 2014 til 

desember 2014. Leiðbeinandi var Kristján Jóhann Jónsson dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og ég þakka honum kærlega fyrir leiðsögnina og 

góðar athugasemdir. 

Bestu þakkir til þeirra sem veittu aðstoð sína. Þá sérstaklega þakka ég fjölskyldu 

minni fyrir að sýna þolinmæði, stuðning og aðstoð eftir bestu getu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Sandgerði, janúar 2015 

 

   _________________________________ 

Kolbrún Ósk Ásgeirsdóttir 
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1 Inngangur  

Í nútíma samfélagi höfum við mikla möguleika á því að nýta okkur tölvur, síma og 

annan tæknibúnað til gagns. Grunnskólar á Íslandi eru sífellt að reyna að halda í við 

samfélagið og undirbúa nemendur fyrir nám og störf að grunnskóla loknum. Margir 

skólar hafa tekið upp á því að kaupa inn spjaldtölvur til nota fyrir nemendur og 

kennara og reyna því að nýta aukna tækni til góðs.   

       Ég ræddi við kennara sem nota spjaldtölvur í starfi sem og kennara sem starfar 

einnig sem sérfræðingur síns grunnskóla í tölvu- og spjaldtölvu málum, talaði við 

sérkennslustjóra og þroskaþjálfa í leikskóla á svæðinu. Ég leitaði að heimildum á 

bókasafni, internetinu, tók viðtöl og leitaði í App Store að smáforritum sem gætu 

gagnast kennslu. Ég notaði spjaldtölvu til að reyna að finna gagnleg forrit fyrir 

kennara sem og nemendur og reyndi að tileinka mér færni í að vinna á spjaldtölvu 

t.d. með því að vinna verkefni í mínu eigin námi á hana. Heimildir eru unnar eftir 

leiðbeiningum á heimasíðu ritvers Menntavísindasviðs https://skrif.hi.is/ritver/.  

     Ég segi frá því hvernig tengja má notkun spjaldtölva við kennsluaðferðir og 

hvernig kennarar geta nýtt sér spjaldtölvur við undirbúning og kennslu. Einnig reyni 

ég að lýsa því hvernig spjaldtölvunotkun getur hjálpað við að uppfylla þær kröfur 

sem koma fram í Aðalnámskrá. En rannsóknarspurningin og aðalpunkturinn er: 

Hvernig getur spjaldtölva tengt nemendur við skólastarfið?  

Ég aflaði mér upplýsinga í nærumhverfi mínu, ég ræddi við kennara í skóla í 

næsta bæjarfélagi, Reykjanesbæ en bærinn hefur undanfarið keypt spjaldtölvur fyrir 

alla nemendur unglingastigs. Ég ræddi við þroskaþjálfa í leikskólanum Sólborg í 

Sandgerði til að sjá hvernig spjaldtölvan nýtist við kennslu yngri barna. Ég valdi það 

að leita upplýsinga í nærumhverfi mínu til að hafa upplýsingar um hvernig þessir 

skólar vinna með spjaldtölvurnar þar sem líklegast er að ég starfi sem kennari í mínu 

bæjarfélagi eða nágrannabæjarfélagi. Ég tel að það gæti hjálpað mér þegar ég hef 

störf að hafa kynnt mér starfsemi þeirra með spjaldtölvur. 

 

https://skrif.hi.is/ritver/
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2 Skilgreiningar og hugtök 

Hér á eftir mun ég skilgreina þau hugtök sem koma fyrir í ritgerðinni. Fjöldinn allur 

af orðum tengdum tölvum, forritum og tölvubúnaði eru ný í íslensku máli sum eru 

aftur á móti ekki ný en gott er að vita sem mest um merkingu þeirra orða sem hér 

eru notuð. Þess má geta að til er íslenskt tölvuorðasafn á vefsíðunni 

http://tos.sky.is/.   

 

2.1 Skilgreiningar á orðum sem tengjast spjaldtölvum 

Hvað er spjaldtölva?  

Spjaldtölva hlýtur að vera einhverskonar tölva en tölva er skilgreind samkvæmt 

Snerpu: „... rafeindatæki sem tekur við ílagi, gerir á því röklegar aðgerðir og birtir 

niðurstöðurnar sem frálag, notað t.d. til ritvinnslu, útreikninga og í bókhaldi“ 

(Íslensk orðabók, e.d. 2014). Samkvæmt tölvuorðasafninu eru til a.mk. tvær gerðir 

af spjaldtölvum, þ.e. „Tablet PS“ frá Microsoft og „iPad“ frá Apple. iPad hefur náð 

mun meiri vinsældum og þeir skólar sem vinna með spjaldtölvur eru í langflestum 

tilvikum að vinna með iPad.  „ iPad er töflutölva hönnuð, þróuð og seld af Apple. 

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

horfa á tónlist, vafra um á Internetinu og spila leiki“ (Orðabanki HÍ. 2014).  

     Töflutölva eða spjaldtölva er tölva sem unnið er á með snertiskjá. Forrit sem er 

unnið með í spjaldtölvum eru í daglegu málið kölluð öpp (et. app). App er stytting á 

enska orðinu application og er notað bæði í ensku og íslensku máli. Samkvæmt 

orðabanka íslenskrar málstöðvar er app þýtt sem forritsstubbur, stefja, notra eða 

stubbur (Orðabanki HÍ. 2014). Þar er engin skilgreining á orðinu app en undir orðinu 

stefja má finna að það sé „verkforrit sem er á fjarlægum miðlara og sótt á internetið 

með vefsjá“ (Orðabanki HÍ. 2014).  

http://tos.sky.is/
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App store er sá vettvangur þar sem smáforrit eru fundin eða keypt. Þetta forrit er 

inn á öllum Apple tækjum sem eru keypt og þar inni geta nemendur og kennarar 

fundið þau smáforrit og öpp sem þeir vilja vinna með. 

Spjaldtölvur geta verið nettengdar og gert fólki kleift að vafra á internetinu en 

internetið er stundum líka kallað netið, alnetið eða lýðnetið og þýðir „umfangsmikið 

tölvunet sem milljónir tölva um víða veröld eru tengdar“ (Íslensk orðabók, e.d. 

2014). 

      Hér í þessari ritgerð verða hugtökin spjaldtölva, internet eða net og smáforrit 

notuð. Einnig eru notuð fjölmörg tækniheiti sem eiga eftir að fá íslenska þýðingu, 

fasta stöðu í tungumálinu sem tökuorð eða hverfa vegna nýrrar tækni. 

      Hvort sem um er að ræða 300 þúsund manna þjóð eða milljónaþjóð þá kostar 

það jafn mikið að byggja upp málleg gagnasöfn og máltæknibúnað fyrir tungumál. 

Það kemur því ekki á óvart að fyrirtæki sjá ekki hag í því að leggja mikinn kostnað í 

að þróa og aðlaga slíkan búnað fyrir íslensku. Hættan er sú að ef ekkert breytist mun 

Ísland dragast hægt aftur úr á þessu sviði og þar sem tölvutæknin er hröð þá má 

búast við því að enskan yfirtaki fleiri og fleiri þætti daglegs lífs. Þá gæti íslenskan 

orðið að heimilismáli sem unga kynslóðin sér ekki tilgang í að læra almennilega þar 

sem hún er ekki nothæf í nýrri tækni og öðru sem er nýtt og spennandi t.d. á sviðum 

nýsköpunar eða á atvinnumarkaðnum (Íslensk málnefnd. 2008). 

 

2.2 Hugtök úr skólastarfi 

Allir grunnskólar á Íslandi eiga að starfa eftir Aðalnámskrá grunnskóla. Aðalnámskrá 

er ætluð stjórnendum skóla, kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu. Einnig 

veitir hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum stofnunum, félagasamtökum, 

aðilum atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla. Segja 

má að aðalnámskrá sé samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál (Mennta-

og menningarmálaráðuneytið. 2011). Aðalnámskráin er sá hluti námskrár íslenskra 

grunnskóla sem lýsir heildarmarkmiðum og forsendum skólastarfsins og bendir á 

leiðir til framkvæmda. Hún er gefin út af menntamálaráðuneytinu og túlkar gildandi 

lög og reglugerðir (Íslensk orðabók, e.d. 2014). Aðalnámskrá byggir á lögum um 
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leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldsskóla (nr. 92/2008). 

Hún er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um tilgang þess og 

markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem 

felst í lögunum.  

Nám er varanleg breyting á atferli og skynjun sem verður vegna reynslu og þjálfunar 

og nær yfir námsferlið sjálft og niðurstöðu þess (Íslensk orðabók, e.d. 2014). Læsi er 

skilgreint í Snöru sem lestrarkunnátta eða að kunna að lesa. Með tímanum hefur 

orðið læsi fengið víðara hlutverk og í aðalnámskrá er því lýst þannig að „það snýst 

fyrst og fremst um sköpun merkingar og sú merkingarsköpun á sér aldrei stað í 

tómarúmi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011). Kristján Jóhann Jónsson 

fjallar um læsi í tímaritinu Skímu og segir þar: „Menn virðast helst vilja kalla allt sem 

varðar þekkingu og skilning á heiminum þessu nafni og eru þá að flytja inn hugtakið 

„literacy“ sem öll Norðurlandamálin hafa tekið upp úr ensku. Á íslensku hefur „læsi“ 

lengst af merkt það að þekkja stafina og geta lesið texta sér til gagns, þótt flestir 

hafi vitað að skilningur á texta getur verið margvíslegur“ (Kristján Jóhann Jónsson. 

2013) 

      Í daglegu lífi fólks eru tölvur og stafræn samskipti algeng. Skólar nota stafræna 

tækni í starfi sínu og „við þessar aðstæður hafa orðið til heiti á borð við stafrænt 

læsi, miðlamennt og miðlalæsi. Hið stafræna læsi vísar til þeirrar kunnáttu sem fólk 

þarf að tileinka sér til þess að geta notað tölvu- og nettækni til samskipta og 

efnissköpunar af ýmsu tagi. Það snýst um orð jafnt sem ljósmyndir, prentað mál 

jafnt sem tónlist, og það varðar allt litróf efnisumsýslunnar, þ.e. aðföng, úrvinnslu 

og miðlun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011). Þá má ekki gleyma því 

að hægt er að túlka aðstæður, svipbrigði og umhverfi og það kalla margir í seinni tíð 

læsi á umhverfið og heiminn. Hvort sem mönnum líkar það betur eða verr er hins 

vegar hætt við því að alltaf verði munur á lestri og túlkun. 

      Kennurum er gert að fylgja ýmsum kennsluaðferðum og beita þeim aðferðum 

sem eiga við í hvert sinn. Kennsluaðferðir eru „það skipulag sem kennarinn hefur á 

kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson.  1999).  
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     Sif Þráinsdóttir fjallar um skólastarf, tækninýjungar og spjaldtölvur í 

meistararitgerð sinni en þar segir meðal annars frá því hvernig forsætisráðuneytið 

gaf út Netríkið Ísland þar sem ráðuneytið setur fram stefnu sína um 

upplýsingasamfélagið Ísland 2008-2012. Sýnin var að opinbera þjónustu yrði hægt 

að nálgast á netinu og að Íslendingar yrðu fremstir í heimi í rafrænni þjónustu og 

nýtingu upplýsingatækni. Þá átti að leggja áherslu á notkun upplýsingatækni í námi 

og kennslu. Gera átti meira af stafrænu námsefni og menntun kennara átti að hluta 

að fara fram á vinnustað þeirra svo fagleg þekking bærist á milli kennara. Með því 

að kennarar fengju betra tækifæri til að nýta upplýsingatæknina sem verkfæri þá 

myndu nemendur líta á hana sem eðlilegan hluta námsins (Sif Þráinsdóttir. 2013). 

      Segja má að í aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 1989 hafi samfélagið 

vaknað og grunnskólar fóru að tengjast internetinu og nota tölvur. Árið 1999 var 

aðalnámskráin endurskoðuð og var þá ritið Í krafti upplýsinga haft til hliðsjónar og 

áhersla lögð á að upplýsinga- og samskiptatækni væri nýtt í öllum námsgreinum. 

Eftir því sem árin liðu fékk þáttur upplýsingatækninnar meira vægi í útgefnum ritum 

og stefnuskrám þar sem tækni í umhverfi okkar hafa áhrif á menntastefnu og 

skólastarf (Sif Þráinsdóttir. 2013). 

   Við þessa þróun í samfélaginu, upplýsingar sem komu fram í ritum og stefnuskrám 

tóku grunnskólarnir að þróast, reyna að uppfylla skilyrði um upplýsingatækni. 

Keyptar voru tölvur og það nýjasta að kaupa spjaldtölvur fyrir nemendur. Nú er svo 

komið að í sumum grunnskólum líta nemendur á spjaldtölvur sem eðlilegt verkfæri 

til náms og læra að nýta sér upplýsingatæknina til gagns í gegnum til dæmis 

spjaldtölvur.  
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3 Kennsluaðferðir 

Hér á eftir mun ég segja frá kennsluaðferðum, hvernig mætti nota spjaldtölvur til að 

starfa eftir þessum aðferðum og hvort að þær virki hvetjandi fyrir nemendur. 

Smáforritin sem eru notuð í spjaldtölvum má finna í t.d. App Store sem er með forrit 

fyrir ipad og önnur tæki frá Apple og Play Store þar sem finna má smáforrit fyrir tæki 

sem styðjast við Android stýrikerfi. Ég notaði App Store við mína leit að forritum sem 

gætu hentað í kennslu ásamt því að fá upplýsingar frá Unni Guðmundsdóttur, 

íslensku kennara í Myllubakkaskóla en hún hefur unnið með ipad síðasta ár. 

     Kennarar eiga flestir mikinn fjársjóð af verkefnum, glærum, glósum og fleiru á 

tölvutækuformi. Best þótti mér að koma efni frá tölvu yfir á spjaldtölvu í gegnum 

iCloud (www.icloud.com). Þar geta kennarar haft aðgang og sent skjöl á milli tölvu 

og spjaldtölvu, hægt er að senda pdf-, word- og exel skjöl og vinna með þau eða 

sýna í Keynote, Numbers, Pages eða Notes. Sú leið sem mér fannst síðan gagnast vel 

til að deila skjölum með nemendum var að nota Showbie en með því forriti getur 

kennari sent verkefni, próf eða annað efni til nemenda, látið nemendur skila 

verkefnum eða prófum og sent til baka einkunnir, athugasemdir eða texta til baka. 

Showbie er smáforrit sem er sérstaklega ætlað til kennslu og hefur reynst 

nemendum og kennurum vel út um allan heim (www.showbie.com).  

 

3.1 Útlistunarkennsla 

Útlistunarkennsla inniheldur fyrirlesta, smáfyrirlestra, sýnikennslu, skoðunarferðir, 

fræðslumyndir, sýningar og hlustunarefni. Markmiðið með þessari aðferð er að 

fræða, miðla, útskýra, efla skilning og vekja til umhugsunar. Við þessa aðferð er 

kennarinn í aðalhlutverki og hann þarf að vekja áhuga, útskýra og vekja til 

umhugsunar á meðan nemendur hlusta, fylgjast með, skoða, skrá og hugsa (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999). 

http://www.icloud.com/
http://www.showbie.com/


12 

    Spjaldtölvur gætu nýst kennara vel við útlistunarkennslu. Auðvelt er að vera með 

gögn eins og glærur, myndbönd, hugarkort og fleira á ipad og í flestum skólum þarf 

ekki nema að stinga einni snúru í samband til að varpa upp á skjá og í mörgum er 

það orðið þráðlaust, sérstaklega í þeim skólum sem eru með allt tölvukerfið tengt 

Apple. Forritið Keynote gæti reynst kennara vel við vinnu í útlistunarkennslu en það 

er Apple útgáfa af því sem margir þekkja sem Power Point úr Office pakkanum. Í 

þessu forriti má vinna góðar glærur til að hafa með fyrirlestrum sem og setja upp 

verkefni, það má setja inn myndbönd eða vefslóð sem leiðir til mynda,myndbands 

eða annara upplýsinga á internetinu. Eins má flytja glærur úr tölvu yfir í ipad eða 

opna Power Point glærur í Keynote. 

     Þessar aðferðir er hægt að vinna í tölvu líkt og spjaldtölvu en kosturinn við að 

nota spjaldtölvuna er að hún fylgir kennaranum um allt, er létt, fyrirferðarlítil og 

gefur kost á að senda allt efni beint yfir í spjaldtölvur nemenda.  

 

3.2 Verklegar æfingar 

Það segir sig sjálft að þessi kennsluaðferð inniheldur verklegar æfingar þar sem 

markmiðið er að þjálfa vinnubrögð og auka leikni. Kennari þarf að sýna fram á 

verkstjórnar- og skipulagshæfileika, hæfni til að vekja áhuga og skapa þæginlegt 

andrúmsloft. Hann þarf að geta haft skapandi og frjótt umhverfi og vera fundvís á 

krefjandi verkefni, þarf að hlusta, fylgjast með og gefa nemendum endurgjöf á 

verkefnum. Nemendur eiga að hlusta, fylgjast með, æfa og vanda vinnubrögð 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999). 

     Nemendur geta unnið verklegar æfingar á spjaldtölvur t.d. með því að búa til 

glærur í Keynote þegar þeir eru að kynna efni eða verkefni sem þeir vinna. Einnig 

geta þeir unnið stuttmyndir í imovie og unnið öll almenn ritunarverkefni í Pages. 

Kennarar geta sent öll verkefnablöð sem skjöl til að fylla inní eða sem pdf skjal þar 

sem nemandi svarar á autt blað (Pages). Nemendur geta bæði skrifað með penna á 

skjáinn á spjaldtölvu eða notað lyklaborð til að slá inn texta. 

     Stuttmyndir má vinna eins og áður segir í imovie en það er frítt smáforrit sem má 

finna í App Store. Í App Store má einnig nálgast smáforrit sem sýna 
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kennsluleiðbeiningar fyrir imovie og forrit sem auka möguleikana sem hægt er að 

vinna með í imovie. Fyrsta valmynd nemenda þegar þeir opna imovie er að velja á 

milli þess að búa til myndband í kvikmyndastíl eða sem inngang að kvikmynd 

(trailer). Næsta valmynd býður upp á að velja útlit á myndbandið. Þegar það er valið 

þá setja nemendur sínar eigin upplýsingar, myndir og myndbönd inn í forritið, raða 

þeim saman og gera sitt eigið myndband. Forritið leiðir nemendur áfram og hægt er 

að velja spurningarmerki í valmyndinni til að fá upp aðstoð ef þess þarf. Spjaldtölvur 

eins og ipad eru með myndavélum þannig að nemendur geta notað tækið bæði til 

að taka upp efnið og til að vinna úr því.  

 

3.3 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Innlifunaraðferðir nota frásögn, sagnalist, sjónsköpun, hugmyndaflug með leiðsögn 

og leikræna tjáningu. Myndræn tjáning, tónlist, söngur og dans ásamt annarri 

hreyfingu falla í þennan flokk líkt og skrifleg tjáning og ritun. Markmiðið er að efla 

innsæi, skapandi hugsun og tjáningu ásamt því að virkja nemendur og vekja þá til 

umhugsunar. Kennarinn þarf að taka að sér verkstjórn, helst að búa yfir 

frásagnargáfu og hæfni til að vekja áhuga ásamt góðri spurningatækni (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999). 

     Það býður upp á mikla möguleika að nota spjaldtölvu í kennslu þar sem farið er í 

aðferðir innlifunar og tjáningar. Það er hægt að nota imovie til að taka upp og skapa 

myndbönd, stuttmyndir og önnur verkefni. Hægt er að vinna öll almenn 

ritunarverkefni á spjaldtölvu en þá er hægt að skrifa í Notes sem er staðalbúnaður í 

öllum Apple snjalltækjum sem og Pages sem er í raun Apple útgáfan af Word. Hægt 

er að opna Word skjöl í Pages og öfugt. Finna má og setja inn tónlist á 

www.youtube.com og hægt er að vinna með smáforrit eins og Tube plus eða itube 

til að hlaða inn tónlist og myndböndum. Í forritunum er svo hægt að setja saman 

lagalista eða raða saman fræðslumyndböndum af www.youtubecom.  

     Til eru margs konar forrit sem styðja við hönnun eins og Home design 3D þar sem 

hægt er að hanna húsnæði. Forritið býður upp á marga möguleika eins og að vinna á 

mismunandi hæðum, í þrívídd eða tvívídd, og þjálfar sérstaklega rýmisgreind 

http://www.youtube.com/
http://www.youtubecom/
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nemenda. Í App Store má einnig finna fjölda forrita til að teikna og vinna með 

myndir í t.d. Drawing Desk.   

     Tilgáta Gardners um að greind snúist frekar um hæfileika til að leysa þrautir eða 

vandamál, eða að hanna afurðir í góðu samspili við umhverfið og svo skipting 

greindanna í átta flokka á góða samleið með innlifurnaraðferðum í kennslu 

(Armstrong. 2001). Greindir eins og rýmisgreind, sem er „hæfileiki til að skynja 

nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi (eins og veiðimenn, flugmenn, 

leiðsögumenn) og til að umskapa þessa skynjun (eins og arkitektar, 

innanhúsarkitektar, listamenn, uppfinningamenn). Þessi greind felur í sér næmi fyrir 

litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslunum þar á milli. Hún felur í sérhæfni til að 

sjá hluti fyrir sér, tjá á myndrænan hátt í sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir 

og geta áttað sig á rúmfræðilegum kerfum“ (Armstrong. 2001). Rýmisgreind liggur 

vel að innlifunaraðferðum og með hvatningu frá kennara og réttum verkfærum geta 

nemendur þroskað með sér greind af ýmsu tagi. Home Design 3D er frítt smáforrit 

sem byggir á því að notandinn eða í þessu tilviki nemandi fær tækifæri til að hanna 

sitt eigið húsnæði. Í grunnútgáfunni, sem er ókeypis er hægt að vinna með húsnæði. 

Það er til dæmis hægt að færa veggi, breyta stærðum á hornum, velja þykkt og 

stærðir á veggjum, gluggum og hurðum ásamt því að velja hurðir, glugga, húsgögn 

og fleira. Á meðan á vinnuferlinu stendur og í lok þess er hægt að fara um og skoða 

húsið í þrívídd og auka þá skilninginn á því hvernig uppbygging og uppröðun 

húsgagna kemur út eftir að hafa teiknað upp húsnæðið. Forritið býður upp á sköpun 

og þjálfar meðal annars þann hluta rýmisgreindar sem felur í sér næmi fyrir litum, 

línum, lögun, formi, vídd og tengslum þar á milli.  

    Tónlistargreind er hæfileikinn til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa og tjá 

alls konar tónlist. „Þessi greind felur í sér næmni fyrir takti, tónhæð eða laglínu og 

tilbrigðum eða hljómblæ tónverks“ (Armstrong. 2001, bls. 14). Nemendur geta 

notað spjaldtölvu og tekið upp myndbönd, hljóð og tónlist auk þess að geta tekið 

myndir og samið tónlist. Allt þetta er svo hægt að klippa og vinna í forritum á borð 

við imovie, Dubstep Construct Kit: Song Maker and Beatmachine, Dubstep DJ D3VIL 

og DJ Mixer 3. Þessi forrit gefa kost á því að velja takt og raða saman  hljóðbútum. 

Til eru forrit sem geyma nótur eins og Musicnotes Sheet Music Viewer, forrit sem 
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snúast um að raða saman nótum og búa til sína eigin tónlist eins og Anyone Can 

Make Music.  

 

3.4 Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir kallast það þegar notaðar eru kannanir, vettvangsathuganir, viðtöl, 

gagnagreining, tilraunir og efnis- og heimildakönnun. Markmiðið er að færða og 

virkja nemendur, þjálfa þá í að afla upplýsinga, vinna úr þeim og draga ályktanir. 

Kennarinn þarf líkt og alltaf að sinna verkstjórn, stjórna umræðum og nýta sér 

spurningatækni. Finna aðferðir til að vekja áhuga, vera sveigjanlegur, útsjónarsamur 

og veita leiðsögn og ráðgjöf. Nemendur þurfa hins vegar að vera viljugir til að taka 

þátt, skipuleggja, brjóta heilann, sýna áhuga og halda sig að verki. Þeir þurfa svo að 

sýna öguð og fjölbreytt vinnubrögð (Ingvar Sigurgeirsson. 1999). 

     Spjaldtölvan tengir kennsluna við internetið. Það þarf ekki nema einn smell til að 

komast í netsamband og byrja að leita að heimildum og upplýsingum. Hægt er að 

leggja fyrir kannanir, taka upp viðtöl, eða skrá hjá sér þegar tekið er viðtal auk þess 

sem vinna má alla úrlausn í spjaldtölvu.  

      Það er mikilvægt að kenna nemendum hvernig á að afla heimilda og skilja á milli 

góðra og slakra heimilda. Þegar nemendur eru færir að gera það þá ættu þeir að 

geta aflað sér þeirra upplýsinga sem þeir þarfnast í mörgum tilvikum án þess að 

þurfa að leita í tölvustofu eða á bókasafn. Með því að hafa spjaldtölvu sem hluta af 

verkfærum sínum til heimildaöflunar sparast tími og fjölgar þeim aðferðum sem 

nemendur geta nýtt og það að hafa greiðan aðgang að internetinu inni í 

skólastofunni getur verið jákvætt þar sem margir skólar hafa ekki nema eina 

tölvustofu sem er oftar en ekki í notkun þegar á þarf að halda. Þá getur það verið 

góð leið í hópavinnu að nemendur skipti með sér verkum þar sem sumir leyta að 

upplýsingum á bókasafni, aðrir taka viðtöl og enn aðrir leyta á internetinu. 

    Samkvæmt umfangsmikilli rannsókn sem var gerð á starfsháttum grunnskóla er 

aðeins um þriðjungur kennara sem segist láta nemendur leita að heimildum á 

netinum. Það virðist stafa af því að aðgengi að stafrænum búnaði er takmarkað og 

því erfitt að leyfa nemendum að nota þessa aðferð. „Nokkur lýsandi dæmi í 
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vettvangsathugunum og ekki síst viðtalsgögnum benda til þess að með greiðara 

aðgengi að búnaði, auknu samstarfi og markvissara skipulagi um tækninot í 

skólastarfinu gætu nemendur beitt tækni og skapandi miðlun við fleiri og 

fjölbreytilegri viðfangsefni en nú er raunin“ (Gerður G. Óskarsdóttir. 2014). Ef hver 

nemandi hefur sína spjaldtölvu er vandinn að mörgu leyti leystur, aðgengið er greitt, 

nemendur sem kennarar geta notað spjaldtölvu til að hjálpa með allt skipulag og 

möguleikarnir á skapandi miðlun eru margir.  

 

3.5 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð er yfirheiti yfir aðferðir eins og hópverkefni og samvinnunám. Einnig 

fellur þar undir púslaðferðin og efniskönnun í vinnuhópum. Markmiðin eru að 

nemendur sýni sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu. Að þeir geti skipt verkum á milli 

sín, safnað upplýsingum og unnið úr upplýsingunum og miðlað þeim áfram. 

Kennarinn tekur að sér ráðgjafa- og leiðsagnarhlutverk og lætur frá sér endurgjöf og 

líkt og alltaf sér hann um verkstjórn og skipulag, ásamt því að kveikja áhuga 

nemendanna. Nemendur þurfa samt að skipuleggja sig í samvinnu við aðra innan 

hópsins, afla upplýsinga, vinna úr þeim og miða þeim áfram (Ingvar Sigurgeirsson. 

1999). 

      Líkt og áður segir þá er auðvelt og fljótlegt að afla upplýsinga og heimilda í 

spjaldtölvum. Hægt er að vinna í þeim líkt og í öllum venjulegum ritvinnsluforritum 

og ættu nemendur sem vinna saman að geta nýtt sér tæknina til að auðvelda sér að 

vinna verkefni. Í gegnum Showbie má t.d. vera með skjal sem margir geta unnið í 

saman og geta þá allir nemendur lagt eitthvað til málanna. Forritið Comic Life býður 

upp á skemmtilega möguleika þess að búa til myndasögur sem henta bæði í 

hópvinnu og einstaklingsvinnu. Nemendur taka myndir og setja inn texta og raða 

þannig saman sögu í forritinu, hægt er að ráða hversu margar myndir eru á hverri 

síðu og hversu margar síðurnar verða. Það væri þess vegna hægt að gera bók eða 

tímarit með myndasögum. 
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4 Kennarinn 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir: „Það má til sanns vegar færa að breytingar í 

íslensku samfélagi undanfarin ár hafi verið mjög hraðar og því aukast kröfur til skóla 

um að aðstoða samfélagið við að átta sig á breytingunum og takast á við nýjar 

aðstæður. Allt þetta eykur kröfur til kennarastéttarinnar, bæði til að greina 

samfélagsbreytingar og til að fella starfsemi skólanna að þeim á ábyrgan hátt“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011). Kennarinn miðlar þekkingu. Hann 

þarf að taka tillit til allra nemenda sinna og skipuleggja vel til að koma til móts við 

sem flesta. Kennarar þurfa að vera tilbúnir að takast á við síbreytilegar aðstæður og 

fylgja samfélaginu í þróun og þeim breytingum sem það tekur.  

     Í mörgum skólum tíðkast að faggreinakennarar fari á milli kennslustofa og bekkir 

eigi sína heimastofu.  Í öðrum skólum fara nemendur á milli stofa en kennarar eiga 

heimastofu. Hvort sem það eru kennarar eða nemendur sem fara á milli minnkar 

spjaldtölvan magn bóka, blaða og annarra verkfæra sem þarf að bera með sér. 

 

4.1 Hvernig nýtir kennari spjaldtölvu? 

Kennarar eiga að gera námskrár fyrir þá kennslu sem þeir ætla að kenna. Ef skólar 

eru stórir eða margir kennarar í sömu grein vinna þeir oft saman að einni námskrá 

fyrir hönd skólans. Þeir þurfa svo oft í samstarfi við umsjónarkennara að vinna 

einstaklingsnámskrár. Mörgum finnst gott að vinna töflur í Exel eða Numbers og 

hvort sem skjalið er unnið í tölvu eða ekki þá er hægt að opna það í gegnum 

Numbers í ipad. Samkvæmt Unni Guðmundsdóttur kennara við Myllubakkaskóla og 

Ingiber Óskarssyni umsjónarmanni skólans eru kennarar mjög ánægðir með að geta 

haft allar stundaskrár, námskrár og öll skjöl í sama tækinu sem er á stærð við litla 

bók (Ingiber Óskarsson og Unnur Guðmundsdóttir, munnleg heimild. Október 2014). 

Áður fyrr voru stundaskrár bundnar við kennslustofur eða möppur. Kennarar þurftu 

að hefja allar kennslustundir á því að skrá sig inn í tölvu sem var í kennslustofunni, 

opna Mentor (www.mentor.is), finna glærur á sínu svæði eða sækja þær á lykil. 

http://www.mentor.is/
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Samkvæmt þeim Unni og Ingiber er þægilegt að merkja við í Mentor í spjaldtölvu. 

Síðan hefur þróast og er að verða spjaldtölvuvæn, þá sérstaklega fyrir nemendur 

(Ingiber Óskarsson og Unnur Guðmundsdóttir, munnleg heimild. Október 2014).   

    Hægt er að nota spjaldtölvu við flest verkefni sem þarf að vinna í tölvu. Skólar eru 

misvel búnir og oft komast ekki allir að í tölvum í einu. Kennari sem kennir hóp eða 

bekk sem hefur spjaldtölvur getur látið alla vinna ritvinnslu, heimildaleit, 

uppsetningu verkefna eða gagnvirkar æfingar á internetinu t.d. www.nams.is án 

þess að þurfa að færa bekkinn um stofu eða skiptast á að nota þær tölvur sem eru 

til staðar.  

    Kennarinn getur flutt öll sín verkefni úr tölvum yfir í spjaldtölvu og eftir að hafa 

prufað nokkrar aðferðir þá finnst mér þægilegast að vinna í gegnum icloud 

(www.icloud.com) og nota Numbers, Pages og Keynote í stað Exel, Word og Power 

Point en síðarnefndu forritin eru frá Microsoft en hin fyrr nefndu eru gerð fyrir 

Apple. Hægt er að opna og vinna með skjöl á milli forrita, þ.e. Word skjal sem er 

samið í tölvu er hægt að opna í opna í Pages í spjaldtölvu og gera á því breytingar, 

varpa upp á töflu eða senda á nemendur. Skjöl sem eru opnuð eða unnin í Pages má 

á sama hátt opna í tölvu í forritinu Word og vista, breyta og skoða. Á þennan hátt 

má vinna í báðum tækjum með sömu skjölin allt eftir því hvað hentar svo lengi sem 

þau eru vistuð inn á icloud að breytingum loknum þá eru þau aðgengileg úr hvaða 

tæki sem er.  Showbie er það sem viðmælendur mínir Ingiber Óskarsson og Unnur 

Guðmundsdóttir mæla með til að deila efni til nemenda, það er fljótgert og minnkar 

efni sem þarf að prenta og getur hjálpað nemendum sem eiga erfitt með skipulag á 

námsgögnum sínum að halda utan um verkefnin sín sem eiga það annars til að 

týnast í töskunni. Það er jákvætt að eyða minni pappír, sérstaklega þegar verkefni á 

pappír voru ekki unnin eða skiluðu sér ekki aftur í kennslu.  

      Samkvæmt heimasíðu Showbie má leggja fyrir verkefni, senda glærur, 

leiðbeiningar og aðferðir til nemenda, nemendur geta sent inn vinnuna sína og 

haldið utan um skipulag náms síns í gegnum Showbie einnig getur kennarinn skilað 

til baka verkefnum til nemenda, þeir geta sett inn athugasemdir bæði í texta eða 

með tali (www.showbie.com).  

http://www.nams.is/
http://www.icloud.com/
http://www.showbie.com/
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    Kennarinn á að mínu mati að geta nýtt sér spjaldtölvu sem geymslu fyrir öll þau 

gögn sem hann ætlar sér að nota, þau eru tilbúin og alltaf við höndina. Kennarinn 

líkt og nemandinn þarf að afla sér upplýsinga og þá er handhægt að hafa internetið 

við höndina. Til að nýta þessa þætti sem best þarf kennarinn að kunna vel á 

spjaldtölvuna og halda góðu skipulagi á efninu sem hann kennir. Kennarinn ætti að 

reyna að nýta sér spjaldtölvur til þess að hvetja nemendur og nýta tæknina og 

fjölbreytileikann til að kveikja áhuga hjá nemendunum. Samkvæmt viðmælendum 

mínum Unni og Ingiber fer ekki á milli mála að nemendur eru spenntari að vinna á 

spjaldtölvur í upphafi en spennan minnki síðan þegar líður á veturinn. Tækið hjálpi 

hins vegar mörgum til að halda sig að verki lengur og fleiri nemendur einbeiti sér að 

því að klára þá vinnu sem fyrir er lögð. 

 

4.2 Kostir og gallar spjaldtölvu 

Stærð spjaldtölvunnar er ótvíræður kostur. Hún er auðvitað dýr en á móti kemur 

sparnaður í innkaupum þ.e. pappírs- og bókakaup minnka og nálægðin við netið og 

allt sem er þar að finna er mjög mikilvæg. Þar fyrir utan eru nemendur í mörgum 

tilfellum mjög klárir á snjalltæki enda eiga margir nemendur snjallsíma eða 

spjaldtölvur. Spjaldtölva bíður upp á fjölbreytta möguleika og auðveldar kennurum 

að setja fram verkefni sem má skila á öðru formi en blaði eða fyrirlestri. Nemendur 

geta sett sig í hlutverk fræðara og fengið að kenna og sýna samnemendum sínum og 

kennara það sem þeir kunna, kennarar þurfa að vera á tánum með að fylgjast með 

og læra á sem flestar nýjungar sem koma fram. Þeir þurfa einnig að vera tilbúnir að 

vinna með nemendum sem eru mun klárari en þeir á spjaldtölvur, smáforrit og 

önnur forrit. Ég tel það hins vegar í góðu lagi og kennarar eigi að vera opnir fyrir því 

að leyfa nemendum að miðla færni sinni og kenna samnemendum og kennurum 

það sem þeir kunna.  

     Ég hef ekki reynslu af vinnu með spjaldtölvur í kennslu en ég hef nýtt mér 

spjaldtölvu og snjallsíma í náminu mínu og þá helst við að vinna myndir og 

myndbönd. Ég komst samt að því að kennararnir sem ég ræddi við eru ánægðir með 

spjaldtölvurnar. Ingiber telur að það sé erfitt fyrir kennara sem kenna fulla 
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kennsluskyldu, þurfa að skipuleggja og vinna alla sína vanalegu vinnu að finna tíma 

til að læra á nýtt tæki. Hann telur að flestir kennarar nýti sér spjaldtölvurnar eins og 

litla fartölvu með auðveldari samskiptum og leiðum til að deila efni. Það er erfitt 

fyrir kennara að finna tíma til að læra á og finna forrit til þess að nýta í kennslu. 

Þessi ábending um tímaskort var í raun eini neikvæði punkturinn sem að 

kennararnir bentu á, auk þess að Unnur benti á að í íslenskukennslu er ekki alltaf 

hægt að fá allar bækur á formi rafbókar þá sérstaklega eldri skáldsögur. Sumir 

nemendur eru vanir því að vinna á blöðum og vilja fá verkefnin sín á blöðum sem og 

lesa bækurnar í hefðbundnu formi og þá er oftast hægt að koma til móts við það. 

Nemendur vinna ekki eingöngu á spjaldtölvur þó svo að skólar séu búnir að dreifa 

þeim á nemendur. Spjaldtölvum er oftast dreift á nemendur á unglingastigi en 

nemendur og kennarar koma alltaf til með að nota bækur, tölvur og annan búnað 

en ég tel spjaldtölvuna góðan kost til að bæta við í verkfærakistu kennara og 

nemenda. 

 

4.3 Önnur kennsla en bekkjarkennsla 

Myllubakkaskóli í Reykjanesbæ tók að nota spjaldtölvur í sérkennslu áður en 

Reykjanesbær úthlutaði öllum nemendum á unglingastigi spjaldtölvum. Það hefur 

reynst vel og sérstaklega meðal yngri nemenda. Það eru til margs konar þjálfunar 

æfingar sem má vinna í spjaldtölvum t.d. Letter School sem er smáforrit sem þjálfar 

ritun, Quick Maths sem er fyrir stærðfræði, The Math Tree er annað forrit sem 

leggur áherslu á þjálfun í stærðfræði. Þessi forrit myndu henta vel yngri nemendum 

í sérkennslu þar sem þau eru einföld og leiðandi. Ensku kunnátta er ekki nauðsynleg 

þar sem hægt er að æfa sig að draga til stafs eða tengja saman tölur eftir tilsögn 

forritsins. 

     Því má ekki heldur gleyma að spjaldtölvur eru notaðar á mörgum leikskólum en 

þeir vinna samkvæmt því sem ég kemst næst aðallega í smáforritum sem þeir finna í 

App Store. Ég ræddi við Þórdísi Marteinsdóttur sérkennslustjóra og þroskaþjálfa á 

leikskólanum Sólborg í Sandgerði. Þar eru notaðar spjaldtölvur á öllum deildum 

bæði til sérkennslu og í valtímum hjá börnunum. Í sérkennslunni vinnur hún mest 
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með Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikinn eftir Bryndísi Guðmundsdóttur 

talmeinafræðing. Hver deild býr hefur spjaldtölvu til að nota í starfi. Nemendur velja 

sér leik eða stöð nokkrum sinnum yfir daginn og í hverju vali geta tveir nemendur 

valið spjaldtölvu sem þeir skiptast á að nota. Þeir búa allir yfir þessum forritum: 

Talking pictures, Play Home lite, Story Creator, Little story, Puppet, Book Creator, Art 

of Glow, Draw, Colloring, Color Numbers, Animals, Animal Puzzles, Kids Puzzles, 

Shape Puzzles, Animal Puzzles, Memory Zoo, Memory match, Memory Cards, Animal 

cards, TP-shapes, Autism ihelp, ABC spell, Words for kids, IWW Lite, ABC Song, Math 

Open, Mad Math, Baby 123, Numbers, Math dummy, Counting 123. 

     Þetta eru lang flest gagnvirk forrit og tilgangurinn með öllum þessum forritum er 

að auka færni og þroska. Forritin þjálfa fínhreyfingar, minni, rýmis-, rök- og 

stærðfræðigreind auk þess sem eldri börnin gera æfingar í að tengja saman stafi og 

hljóð og æfa sig að búa til stafi. Kennarar geta líka nýtt sér spjaldtölvuna til að safna 

gögnum, taka myndir og sýna nemendum myndbönd, spila tónlist og jafnvel skoða 

fréttir saman. Smáforritin hennar Bryndísar, Froskaleikurinn og Lærum og leikum 

með hljóðin eru mest notuð í markvissri kennslu en þau ásamt upptöldu forritunum 

eru notuð í leik og vali hjá börnunum (Þórdís Marteinsdóttir, munnleg heimild. 

Nóvember 2014). 
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5 Hvað segir aðalnámskrá? 

Það er aðalnámskrá sem veitir sveitafélögum, skólunum og starfsfólki þess grind til 

að byggja starf sitt utan um. Markmið starfsmanna og skólanna sem heildar er að 

uppfylla kröfur aðalnámskrár en kennarar og stjórnendur nota námskrána til að 

finna út á hvað þarf að leggja áherslu. Auk þess eiga skólar að vinna sínar eigin 

námskrár og kennarar einstaklingsnámskrár fyrir nemendur sína.  

     „Nemandinn þarf ekki einungis að búa yfir þekkingu, leikni og hæfni heldur skal 

hann einnig geta aflað sér nýrrar þekkingar, leikni og hæfni, greint hana og miðlað“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011.). Kennarinn þarf að vera í hlutverki 

leiðtoga og leiða nemendur á rétta braut, kenna þeim gagnrýna hugsun og þjálfa 

skapandi vinnubrögð. Það að afla sér nýrrar þekkingar er dýrmætt og á tímum 

internetsins er hafsjór fróðleiks rétt handan við hornið. Nemendur þurfa að læra að 

greina góðar heimildir frá þeim sem eru ótraustar og þar skiptir kennarinn máli. 

Nemendur geta „googlað“ það sem þeir vilja læra eða vita, en þurfa að venja sig á 

að velja sér traustar heimildir og ritrýndar síður til að leita á. Það er slæmur 

misskilningur að allar upplýsingar séu jafn góðar.  

„Nemendur þurfa að kunna að sækja sér nýja þekkingu og leikni, jafnframt 

því að geta beitt þekkingu sinni. Þeir skulu einnig vera meðvitaðir um 

mikilvægi þess að vera ábyrgir og skapandi í þekkingarleit sinni, ígrunda og 

rökstyðja. Til að öðlast fjölbreytilega hæfni á nemendum að gefast tækifæri 

til að fást við mismunandi viðfangsefni sem tengjast menningu samfélagsins, 

umhverfi barna og ungmenna og daglegu lífi. Námshæfni byggist á eðlislægri 

forvitni barna og ungmenna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og hæfileika 

til að beita hæfni sinni í margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011). 

Allir nemendur eiga rétt á námi við hæfi og á það bæði við um bóklegt nám sem og 

verk- og listnámi og grunnskólunum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt 

og sveitafélögunum er skylt að allir nemendur fái viðeigandi tækifæri hvernig sem 
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stendur á um atgervi þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011). 

Nemendur eiga allir að fá kennslu, námsefni og verkfæri við hæfi sama hvort þeir 

þurfi sérstaka aðstoð, meira krefjandi námsefni, eða nota óhefðbundnar leiðir til að 

ná settum markmiðum. Þetta gerir starf kennara mjög krefjandi og þá getur verið 

gott að eiga verkefni á mismunandi formum og mismunandi erfiðleikastigi á rafrænu 

formi á spjaldtölvu, kennari þarf ekki að eyða sínum undirbúnings tíma í ljósritun og 

flokkun verkefna heldur getur deilt þeim beint til nemenda eftir hópum í gegnum 

t.d. Showbie. Þetta gefur kennurum tækifæri á að nýta tíma sinn við undirbúning 

betur, finna og búa til ný verkefni og geta deilt þeim jafn óðum.  

    Um tækni nýjungar, tölvur og stafræn samskipti segir í aðalnámskrá: 

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

fólks, heima jafnt sem á vinnustað, og þykja orðið sjálfsögð verkfæri í 

skólastarfi. Þar skiptir það höfuðmáli að tölvurnar eru ekki aðeins öflug 

ritvinnslu- eða reikningsverkfæri heldur tól sem má nota til fjölþættrar 

merkingarsköpunar, t.d. með notkun myndmáls. Nemendur og kennarar 

þurfa því ekki að binda sig við prentmálið heldur býður tölvutæknin upp á að 

þeir noti fleiri mál við nám og kennslu. Nú geta þeir rætt það, við 

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

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

bæklingi, útvarpsþætti eða á vef?“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

2011). 

     Spjaldtölva er verkfæri sem býður upp á allar þessar lausnir líkt og aðrar tölvur, 

en er mun handhægari og ódýrari. Þeir skólar sem vinna með spjaldtölvur vinna 

þannig að hver nemandi er með sína spjaldtölvu og getur unnið að sínum úrlausnum 

í samstarfi við kennara. Nemendur eiga rétt á fjölbreyttum og góðum námsgögnum. 

„Sem dæmi um námsgögn má nefna prentað efni, s.s. námsbækur, þemahefti, 

handbækur og leiðbeiningar af ýmsu tagi, myndefni ýmiss konar, s.s. ljósmyndir, 

kvikmyndir, fræðslu- og heimildarmyndir, veggspjöld, hljóðefni eins og hljómdiska og 

stafrænar hljóðskrár, tölvuforrit, efni á Netinu, margmiðlunarefni, efni til verklegrar 

kennslu, útikennslu o.fl. Námsgögn, sem valin eru til notkunar í grunnskólum, þurfa 

að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi, efni þeirra skýrt og 



24 

skipulega fram sett og taka mið af því sem ætla má að nemendur hafi áður tileinkað 

sér“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 2011).  

     Samkvæmt viðmælendum mínum Unni og Ingiber eykur spjaldtölvan áhuga og 

þol nemenda, einbeiting þeirra endist lengur og áhugi er augljóslega meiri. 

Spjaldtölvuna má nota með þeim námsgögnum sem eru talin upp hér fyrir ofan til 

að auka færni og þekkingu nemenda, kveikja áhuga eða leita upplýsinga (Ingiber 

Óskarsson og Unnur Guðmundsdóttir, munnleg heimild. Október 2014). 

     Leggja ber áherslu á að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim fyrirbærum 

sem þeir fást við í námi sínu. Það er m.a. gert með því að leggja áherslu á frjótt, 

skapandi starf, verklega færni, nýsköpun og frumkvöðlanám þar sem hvatt er til 

frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum og hagnýtingar í skólastarfi og daglegu lífi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011). Það er í raun sama hvaða klausu er 

vitnað í úr Aðalnámskránni það má alltaf finna rök fyrir því að vinna með spjaldtölvu 

auðgi starf nemenda og kennara þar sem þær bjóða upp á margs konar skapandi 

möguleika í bland við möguleikann á hefðbundnum aðferðum, sparnað við 

bókakaup og minni pappírsnotkun.  

    Grunnþættir menntunar eru sex; læsi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sjálfbærni, 

lýðræði og sköpun. „Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi 

og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast 

einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 

viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. 2011). Kennsluhættir hafa verið að taka breytingum og 

miðast nú við að allir einstaklingar fái þjónustu án aðgreiningar. Samfélagið hefur 

breyst mikið undanfarið og tækninýjungar hafa ruðst fram með miklum krafti. Það 

er frábært tækifæri fyrir skólastarf að reyna að nýta sér allar þær nýjungar sem geta 

hentað starfinu. Starf kennara er krefjandi og með marga nemendur í bekk og 

áherslu frá yfirvöldum um að allir eigi að fá námsefni og kennslu við sitt hæfi þá er 

nauðsynlegt að eiga mörg brögð upp í erminni og ef að tölvunotkun, verkleg kennsla 

og skapandi lausnir eru leiðin að því þá tel ég að kennarar eigi hiklaust að nýta sér 

allar þær lausnir sem þeir kunna.   
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6 Lokaorð 

Þegar ég tek saman það sem ég hef lært um spjaldtölvur þá stendur mest upp úr  

hvernig þær geta tengt nemendur við nám sitt og auðveldað kennurum dagleg störf. 

Í viðtölunum sem ég tók komu samt fram nokkrir gallar þess að nota spjaldtölvu, 

meðal annars að ekki allt lesefni er fáanlegt á rafrænu formi, kennarar hafa 

takmarkaðan tíma til að tileinka sér og læra á alla þá möguleika sem spjaldtölvan 

hefur að bjóða. Kostirnir voru líka margir en ég tel spjaldtölvuna geta orðið eitt af 

mörgum öflugum verkfærum sem kennarar og nemendur eiga að nýta sér til að 

auka færni sína.  

      Spjaldtölvurnar eru að sumu leyti mun hentugri en venjulegar borðtölvur, hver 

nemandi er með sína eigin tölvu í stað þess að nota kennaratölvu, tölvustofu eða ef 

aukatölvur eru í stofunni. Heimildaleit á netinu verður auðveldari og dreyfing 

námsefnis í gegnum spjaldtölvur getur sparað bæði pening, pappír og tíma við 

ljósritunarvélina. Kennarar geta dreyft mismunandi verkefnum á nemendur eða 

sent sama skjalið til allra.  

     Spjaldtölvan gæti átt eftir að koma inn í enn fleiri skólum en bæjarfélög eru mörg 

hver að innleiða þær í skóla sína. Kennsla og þjálfun fyrir kennara er mikilvæg og til 

að nemendur nái að nýta möguleika spjaldtölvunnar þá þurfa kennarar að vera vel 

að sér og geta leitt nemendur áfram í námi sínu. Endurmenntun kennara og 

námskeið á vegum skóla eða bæjarfélaga hefur mikið að segja og kennarar þurfa 

tíma til að læra og undirbúa sig til að geta tekið inn nýtt verkfæri og hafið kennslu 

með spjaldtölvur. 
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