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Ágrip 

Þróun samfélagsins kallar á breytta kennsluhætti í skólum, eins og birtist í 

nýrri aðalnámskrá árið 2013 og Hvítbók menntamálaráðuneytis 2014. Þær 

kröfur eru gerðar til skóla að þeir undirbúi nemendur fyrir þátttöku í 

þjóðfélagi sem einkennist af hröðum breytingum og tækninýjungum.  

Í verkefninu er gerð nánari grein fyrir þessum nýju kröfum í menntun og 

hvernig koma megi til móts við þær með virkri skólaþróun og innleiðingu 

spjaldtölva í námi og kennslu. Fjallað verður um notkun upplýsingatækni í 

skólum, upplýsinga- og miðlalæsi og notkun spjaldtölva í skólastarfi. Í 

framhaldi verður fjallað um skólaþróun og þá þætti sem styðja við hana, svo 

sem innleiðingu lærdómssamfélags í skólastarf, starfsþróun kennara, virka 

forystu og skólamenningu.  

Markmið verkefnisins var að búa til hagnýta þróunaráætlun um 

innleiðingu spjaldtölva í kennslu með það fyrir augum að stuðla að öflugri 

skólaþróun sem styður við sköpun lærdómssamfélags innan skólans. Við gerð 

áætlunarinnar var höfð til hliðsjónar rannsóknarspurningin „Hvernig má efla 

nám og kennslu í grunnskóla með notkun spjaldtölva og styrkja um leið 

skólann sem lærdómssamfélag?“ 

Í niðurstöðum verkefnisins eru færð rök fyrir því að innleiðing á 

spjaldtölvum í kennslu hafi alla burði til að auka gæði náms, sé vandlega 

staðið að innleiðingu og áframhaldandi þróun í lok hennar. Vanda þarf til 

verks í upphafi með góðri skipulagningu og áætlanagerð og leggja þarf ríka 

áherslu á samstarf kennara og dygga forystu stjórnenda og annarra leiðtoga 

innan skólans. Svo að raunverulegt lærdómssamfélag þróist innan skólans 

þurfa allir sem að skólasamfélaginu koma að leggjast á eitt með samvinnu, 

ígrundun og stöðugu mati á starfinu. Mat á þróunarstarfinu þarf að vera 

reglulegt þar sem áherslan er á áhrif innleiðingar á nemendur, því eins og í 

öllu þróunarstarfi er það nám nemenda sem á að vera í forgrunni.  



 

 

Abstract 

Development of civil society requires changes in teaching methods in 

schools, as demonstrated in a new curriculum guide from 2013 and Hvítbók 

from the ministry of education, science and culture published in 2014. 

Schools are required to prepare students for participation in a society 

characterized by rapid change and technical improvement. 

The project outlines these new requirements in education and how to 

accommodate them with active school development and the implementation 

of tablet computers in teaching and learning. The use of information 

technology, information and media literacy and the use of tablet computers in 

schools will be discussed in this thesis. Furthermore will be discussed school 

development and the factors that support it, such as the introduction of 

learning communities in schools, professional development of teachers, 

effective leadership and school culture. 

The aim of the thesis was to create a practical development plan for the 

introduction of tablet computers in the classroom and by doing so creating a 

powerful support of learning within the school. With preparation of the thesis 

was taken into account the research question How can we improve teaching 

and learning in primary schools using tablet computers and support the 

school as a learning community? 

In the results of the thesis it can be seen that the introduction of tablet 

computers in the classroom has the potential to enhance the quality of 

education. Good organization and planning is essential at the beginning, as is 

the teamwork between teachers, school administrators and other leaders 

within the school. Everyone in the school community have to combine with 

teamwork, reflection and continuous assessment of the job so that real 

learning community develops within the school. 

Evaluation of the development work needs to be consistent where the 

emphasis is on the impact of the students because their education must be in 

the foreground.  
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1. Inngangur 

 

Óhætt er að segja að örar samfélagsbreytingar hafi átt sér stað á undanförnum 

árum og áratugum. Tækniþróun síðustu ára hefur gjörbreytt þeirri menningu 

sem við lifum í með aukinni hnattvæðingu og nýjum samskiptaháttum sem 

við eigum í netheimum. Ný tækni gefur okkur ný tækifæri til að tengjast fólki 

víðsvegar um heiminn og afla okkur þekkingar á þann hátt sem ekki þekktist 

áður. Með breyttu samfélagi er eðlilegt að kröfur um menntun 

samfélagsþegna breytist og í nýrri aðalnámskrá og Hvítbók 

menntamálaráðuneytis koma þessar nýju kröfur skýrt fram. Áhersla er lögð á 

upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og aukna notkun upplýsingatækni í 

skólastarfi. Þessir þættir eiga að undirbúa nemendur undir þátttöku í 

lýðræðissamfélagi sem þróast dag frá degi.   

Grundvöllur þess að skólar geti fylgt þessum kröfum eftir og þróað 

kennsluhætti sína í samræmi við breyttar þarfir samfélagsins er stöðug 

skólaþróun og efling skólans sem lærdómssamfélags. Með lærdómssamfélagi 

er átt við skólasamfélag sem einkennist af samvinnu og stöðugu námi fyrir 

alla.  

Notkun spjaldtölva í skólastarfi er ein leið til skólaþróunar og eru stöðugt 

fleiri skólar að hefja innleiðingu þeirra. Með notkun spjaldtölva í kennslu 

telja margir að megi koma til móts við breyttar kröfur um menntun og efla 

jafnframt námsárangur nemenda. Það er þó svo með spjaldtölvur eins og 

aðrar breytingar í skólastarfi að það tekur tíma að festa þær í sessi og ekki er 

öruggt að þær skili tilætluðum árangri ef ekki er vandað til verka við 

innleiðingu þeirra.  

Hér á eftir verður farið yfir fræði og rannsóknir varðandi skólaþróun og 

upplýsingatækni í skólum. Fjallað verður um notkun spjaldtölva í skólum og 

hvernig megi nýta þær til að efla kennsluhætti og um leið nám nemenda. Að 

því loknu er lögð fram þróunaráætlun um innleiðingu spjaldtölvu í kennslu á 

elsta stigi grunnskóla. Tilgangur verkefnisins er að skoða hvort að innleiðing 

spjaldtölva í kennslu geti eflt nám og kennslu í grunnskóla og um leið styrkt 

skólann sem lærdómssamfélag. Með það í huga er höfð að leiðarljósi 
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rannsóknarspurningin: Hvernig má efla nám og kennslu á elsta stigi 

grunnskóla með notkun spjaldtölva og styrkja um leið skólann sem 

lærdómssamfélag? 
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2. Baksvið og fræðileg umfjöllun 

Gerður G. Óskarsdóttir (2003, bls. 8–9) segir að það sem muni breyta 

skólastarfi til hins betra í framtíðinni sé tvennt; annarsvegar tæknin og notkun 

hennar í kennslu og hinsvegar meiri samvinna kennara þar sem þeir læra hver 

af öðrum. Þessi orð Gerðar eiga vel við hér þar sem ætlunin er að líta til  

fræða og rannsókna varðandi skólaþróun og notkun spjaldtölva í kennslu.  

Í upphafi kaflans er fjallað um upplýsingatækni og breyttar áherslur í 

skólastarfi og þar á eftir um notkun spjaldtölva í skólum og hvernig megi 

nýta þær til að efla kennsluhætti og um leið nám nemenda. Í síðari hluta 

kaflans verður litið til ýmissa þátta sem skipta máli fyrir vel heppnaða 

skólaþróun.  

2.1 Upplýsingatækni í skólastarfi 

Segja má að fyrsti áratugur þessarar aldar hafi einkennst af miklum 

umbrotum í skólastarfi á Íslandi. Árið 2008 voru sett ný lög um öll skólastig 

og í framhaldi af því voru kynntar til sögunnar nýjar aðalnámskrár á sömu 

stigum (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 29). Með nýrri 

aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 jókst svigrúm skóla til að móta sína 

eigin stefnu og skólanámskrá. Einnig voru kynntir til sögunnar grunnþættirnir 

sex; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og að lokum sköpun, en þeir gefa ný viðmið um menntun þar sem horft er til 

fjölda annarra þátta en bóklegrar færni. Ásamt því að flétta grunnþættina inn í 

allt nám eiga skólar að meta lykilhæfni nemenda sinna þar sem bæði þekking 

og leikni nemenda er metin út frá hæfniviðmiðum sem sett eru fyrir lok 4., 7. 

og 10. bekkjar. Þessar nýju áherslur aðalnámskrár eiga að stuðla að aukinni 

færni nemenda til að þrífast í samfélaginu og í samvinnu við aðra, að öðlast 

getu til að hafa áhrif á þróun samfélagsins og að geta haldið áfram námi og 

starfsþróun út lífið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16, 86–

87).  
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Í Hvítbók: um umbætur í menntun sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gaf út árið 2014 eru einnig lagðar áherslur á 

breytta náms- og kennsluhætti og þar er skýr áherslan á aukna færni nemenda 

í upplýsingatækni sem undirbúning fyrir líf og störf í þjóðfélagi sem þróast 

hratt. Þar segir að kröfur samfélagsins kalli á einstaklinga sem búa yfir færni í 

upplýsingatækni og geti það haft áhrif á nýsköpun og framþróun í 

samfélögum. Því þurfi nám og kennsla að miðast við þessar kröfur sem mæta 

nemendum að skólagöngu lokinni.  

Hér á eftir verða hugtökin upplýsinga- og miðlalæsi skoðuð, litið verður 

yfir sögu upplýsingatækni í skólastarfi og hvernig notkun hennar hefur þróast 

í gegnum tíðina. Fjallað verður um spjaldtölvur og notkun þeirra í námi og 

kennslu og hvernig nýta megi þær til að koma til móts við þessar breyttu 

kröfur samfélagsins um menntun.  

Upplýsinga- og miðlalæsi 

Með tilkomu Netsins og síaukins streymi upplýsinga um samfélagið jókst 

umræðan um upplýsingalæsi og nauðsyn þess að styrkja það í 

nútímaþjóðfélagi. Í aðalnámskrá er upplýsinga- og miðlalæsi skilgreint sem 

getan til að: 

 
greina hvaða upplýsinga er þörf, leita að þeim, leggja á þær gagnrýnið 

mat, og auka þannig þekkingu sína og nýta með ýmsum miðlum til að 

ná tilteknu markmiði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 224).  

 

Með því að öðlast færni í þessu geta nemendur viðað að sér þekkingu, 

umskrifað hana og miðlað til annarra með fjölbreyttum hætti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 224). Með miðlalæsi er átt við að 

nemendur geti skilið hlutverk fjölmiðla og þau áhrif sem þeir hafa í 

lýðræðisþjóðfélagi, þeir læra að beita tungumálinu á ólíkan hátt og skilja 

hlutverk þess, auk þess sem þeir öðlast kunnáttu í öflun og miðlun efnis eftir 

margvíslegum leiðum. Miðlalæsi flokkast þó ekki sem sérstök námsgrein 

heldur ætti að tengja inn í aðrar námsgreinar líkt og á við um læsi almennt. 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 50, 55).  

Hrefna Arnardóttir (2007) tekur í sama streng og bendir á að 

upplýsingalæsi ætti í raun að falla undir almennt nám og aðferðafræði, frekar 

en tölvu- og upplýsingatækni. Að búa yfir upplýsingalæsi þýðir í raun að 
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einstaklingurinn getur aflað sér upplýsinga og lært áfram út lífið. 

Upplýsingalæsi og símenntun (e. lifelong learning) tengjast þannig sterkum 

böndum og er það ein af ástæðum þess að upplýsingalæsi ætti að þjálfa í 

skólum. Þjóðfélagið sem nemendur munu lifa og starfa í er eins og áður segir 

sífellt að þróast og kallar á nýja þekkingu. Sú þekking felur meðal annars í 

sér að geta starfað í virku samstarfi við aðra, nýtt sér samskiptatækni, að geta 

skapað og hugsað á annan hátt en áður og ekki síst að vera fær um að afla sér 

upplýsinga úr hinum ýmsu miðlum, geta metið þær á gagnrýninn hátt og 

notað á fjölbreyttan máta (Bitner og Bitner, 2002, bls. 97; McTavish, 2009, 

bls. 5). Upplýsinga- og miðlalæsi er því ekki eingöngu mikilvægt fyrir nám 

nemenda heldur einnig fyrir framtíð þeirra í upplýsingasamfélagi.   

Nám í upplýsingatækni þannig snýst í raun um allt annað en að læra á 

tæknina, það snýst um að nota tæknina til náms (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2010, bls. 346). Þannig er stuðlað að ævilöngu námi, velmegun og ákveðnu 

frelsi fyrir einstaklinginn (McTavish, 2009, bls. 6; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2010, 343).  

Saga upplýsingatækni í skólum 

Þegar bera fór á notkun tölva í grunnskólum landsins snemma á níunda 

áratugnum voru uppi hugmyndir um að tölvutæknin myndi gjörbylta 

skólakerfinu og öllum kennsluháttum. Gengu sumir svo langt að fullyrða að 

tölvur myndu koma í stað kennara með tíð og tíma. Flestir sáu strax tækifærin 

sem í tækninni fólust. Hægt yrði að tengjast hinum ýmsu gagnasöfnum og 

opna fyrir rafræn samskipti við aðra skóla auk þess sem tæknin gæti boðið 

upp á aðra nálgun í sérkennslu en áður hafði þekkst (Hrefna Arnardóttir, 

2007).  

Þegar stafræn tækni fór að þróast á síðari hluta síðustu aldar var í fyrsta 

sinn farið að tala um upplýsingatækni og eftir því sem hún þróaðist meira var 

farið að leggja áherslu á það, bæði hér á landi og víða um heim, að 

upplýsingatækni yrði nýtt betur í skólastarfi (Hrefna Arnardóttir, 2007; 

Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir 2014, bls. 

277). Breyttar áherslur birtust víða í stefnumótun stjórnvalda og í nýjum 

útgáfum aðalnámskrár þess tíma. Fram að þessu hafði upplýsingatækni ekki 

verið hluti af námskrám skóla en það breyttist með nýrri aðalnámskrá árið 

1999 þegar upplýsinga- og tæknimennt var sett inn sem nýtt þrískipt 
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námssvið. Þetta nýja svið skiptist í hönnun og smíði, upplýsingamennt og 

nýsköpun. Markmiðið með upplýsingamennt var að stuðla að aukinni færni 

nemenda í upplýsingaöflun, flokkun, úrvinnslu og miðlun auk þess að efla 

upplýsingalæsi nemenda (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir 2014, bls. 278). Á sama tíma var farið að huga að því að 

mennta kennaranema í upplýsingatækni í þeim tilgangi að styrkja kennslu 

greinarinnar í grunnskólum (bls. 279).   

Á þessum tíma var umræðan þegar farin að snúast um að búa nemendur 

undir líf og störf í upplýsinga- og tækniþjóðfélagi með því að venja þá á að 

nota tölvu í öllum greinum náms. Sú áhersla hefur haldist síðan og snýst 

notkun upplýsingatækni enn að miklu leyti um þennan undirbúning (Hrefna 

Arnardóttir, 2007). Upplýsinga- og tæknimennt hefur einnig haldist sem 

afmarkað námssvið í aðalnámskrá til þessa og þar segir meðal annars að 

tilgangur námssviðsins sé að efla upplýsinga- og miðlalæsi nemenda auk þess 

að styrkja tæknifærni þeirra og tæknilæsi. Vinna skal með námssviðið sem 

þverfaglegt þar sem aðrar námsgreinar samþættast æfingum í tæknifærni, 

upplýsingaöflun og úrvinnslu. Bent er á að með þessum hætti er einnig hægt 

að koma til móts við áhugasvið nemenda í námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 224–229).  

Nú á síðustu árum eru nýjar hræringar í þessum málum með tilkomu 

spjaldtölva í skólastarfi. Mikill áhugi virðist vera á þessari nýju fartækni á 

meðal þeirra sem starfa í skólum og segja má að í þeim felist ný tækifæri sem 

þó nokkrir skólar hafa þegar hafist handa við að kanna (Sólveig Jakobsdóttir 

o.fl., 2014, bls. 312–314).  

Áhrif upplýsingatækni á nám og kennslu 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar bæði hér á landi og erlendis á 

áhrifum upplýsingatækni á nám og kennslu. Á árunum 2008–2013 var unnið 

að umfangsmiklu rannsóknarverkefni um starfshætti í íslenskum 

grunnskólum. Tuttugu grunnskólar tóku þátt í rannsókninni og var tilgangur 

verkefnisins meðal annars að kanna hvernig hugmyndir um einstaklings-

miðað nám kæmu fram í starfsháttum skólanna. Meðal annars var kannað 

hvernig kennslu í upplýsingatækni væri háttað og hvort að og þá hvernig, hún 

væri nýtt til einstaklingsmiðunar. Markmiðið var að sjá hver áhrif 
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upplýsingatækni væru á nám og kennslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 

11; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 277–315).  

Niðurstöður bentu til þess að skortur væri á búnaði í mörgum skólum og í 

mörgum tilfellum væri hann úreltur. Af þessum ástæðum fannst kennurum 

gjarnan erfitt að grípa til tækninnar með stuttum fyrirvara eða lítilli fyrirhöfn 

(Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 308). Almenn tölvunotkun í námi virtist 

fremur lítil og var þá oftast til stuðnings námi frekar en til útvíkkunar eða 

umbreytingar. Öflun heimilda með tölvum var ekki algeng og um helmingur 

kennara sagðist ekki öruggur í notkun upplýsingatækni við kennslu.  

Fram kemur í niðurstöðum sömu rannsóknar að þrátt fyrir framfarir í 

tækni og almennt meiri tækjaeign skóla þá virðast litlar breytingar eiga sér 

stað hvað varðar áhrif tækninnar á nám og kennslu (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 

2014, bls. 309). Dæmi benda til að faglega forystu skorti á þessu sviði og það 

sé gjarnan lagt í hendur almennra kennara að sinna allri kennslu í 

upplýsingatækni. Eitthvað samstarf um upplýsingatækni mátti merkja í 

skólunum en það snerist þá helst um tæknilega aðstoð og almenna 

tölvunotkun en ekki notkun upplýsingatækninnar í kennslu (Sólveig 

Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 311). Meðal þess sem kennarar nefna sem 

ástæður þess að þeir nýti upplýsingatækni ekki meira í skólastarfi eru til 

dæmis skortur á hvatningu frá stjórnendum, ráðgjöf og stefnumótun (Sólveig 

Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 287). Í annarri evrópskri rannsókn, STEPS eða 

The study of the impact of technology in primary schools, komu fram 

svipaðar niðurstöður. Sú þjálfun eða kennsla sem kennarar fengu í 

upplýsingatækni var ekki að skila tilætluðum árangri. Það skorti 

utanaðkomandi stuðning, kennslufræðilegar áherslur og þjálfun á vettvangi 

(Balanskat, 2009,  bls. 14). Meirihluti kennara var þó þeirrar skoðunar að 

notkun upplýsingatækni hefði áhrif til hins betra á nemendur (Balanskat, 

2009, bls. 16). Helstu breytingar sem merkja hefur mátt af aukinni notkun 

upplýsingatækni í kennslu er aukinn áhugi og ástundun nemenda (Balanskat, 

2009, bls. 12). 

Fram kom í STEPS rannsókninni að kennara skorti ef til vill 

kennslufræðilega sýn á notkun upplýsingatækni í kennslu og því nýti þeir sér 

hana ekki til fulls. Horfa þarf meira til verkefna sem byggjast á sköpun 

nemenda, sjálfstæðri vinnu, rannsóknum og uppgötvunum svo að raunveruleg 

áhrif á nám og kennslu eigi sér stað (Balanskat, 2009, bls. 24).  
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Ljóst þykir að úrbætur þurfa að eiga sér stað, bæði í tækjakosti skóla og 

ekki síður í forystu skólastjórnenda og samstarfi milli kennara (Sólveig 

Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 312). Bent er á að nýtilkomin tækni á borð við 

snjallsíma og spjaldtölvur geti orðið til þess að endurvekja áhuga á nýtingu 

tækninnar í námi og kennslu og eins og áður segir virðist einhver vakning 

hafa orðið meðal kennara sem nú deila hugmyndum og ráðum á 

samfélagsmiðlum, svo sem í hópum tileinkuðum spjaldtölvukennslu á 

Facebook (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 313). 

2.2 Spjaldtölvur 

Ekki er langt síðan spjaldtölvur litu fyrst dagsins ljós en vinsældir þeirra hafa 

farið hratt vaxandi síðustu ár, og þá ekki síst í skólastarfi (Clark og Luckin, 

2013, bls. 9). Spjaldtölvur hafa marga eiginleika sem gera þær að vænlegum 

kosti í skólastarfi. Þær eru léttar, handhægar og með snertiskjá. Þær hafa 

einnig fjölbreytta notkunarmöguleika, svo sem þráðlausa nettengingu, 

innbyggða myndavél og myndbandstökuvél og ógrynni smáforrita sem hægt 

er að nýta í kennslu, svo dæmi séu nefnd.  

Hér á eftir verður nánar farið yfir eiginleika spjaldtölva, notkun þeirra í 

skólastarfi og hvernig megi nýta þær til að auðga nám og kennslu svo að það 

skili sér í bættum árangri nemenda.  

Spjaldtölvur í skólastarfi 

Þrátt fyrir ört vaxandi vinsældir spjaldtölva í skólastarfi er enn ekki hægt að 

segja að spjaldtölvueign skóla sé orðin almenn. Hún fer þó hratt vaxandi eins 

og sjá má af niðurstöðum könnunar á vegum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga um stöðu upplýsingatækni í skólum. Þar kom fram að tæplega 

helmingur þátttökuskólanna, 107 talsins, áttu eina eða fleiri spjaldtölvur. 

Flestir skólanna áttu á bilinu 1–5 spjaldtölvur og einungis í um 4% skólanna 

taldist spjaldtölvueign mikil. Um þriðjungur skólanna sagði það á 

forgangslista hjá sér að fjölga spjaldtölvum hjá nemendum og nokkrir skólar 

stefndu einnig á að fjölga spjaldtölvum fyrir kennara (Valgerður Freyja 

Ágústsdóttir, 2013, bls. 6–9). 

Hér á landi hafa nokkrir skólar verið að þróa starf sitt með notkun 

spjaldtölva í kennslu. Má sem dæmi nefna Norðlingaskóla í Reykjavík en þar 
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hófst innleiðing á spjaldtölvum í kennslu árið 2012. Í áfangaskýrslu um 

verkefnið kemur fram að kennarar merktu fjölbreytt áhrif spjaldtölvanna á 

nám og kennslu, flest öll jákvæð. Má þar nefna aukið sjálfstæði og 

frumkvæði nemenda, bætt afköst hjá þeim nemendum sem áður unnu lítið, 

meiri færni nemenda og kennara í upplýsingatækni og aukna 

einstaklingsmiðun náms. Það sem veitti kennurum þó mesta ánægju var að 

sjá aukinn áhuga hjá nemendum á náminu. Varðandi áhrif á kennarana sjálfa 

og starf þeirra þá voru flestir sammála um að spjaldtölvurnar hefðu jákvæð 

áhrif á faglega þróun og starfsánægju. Nemendur voru að sama skapi ánægðir 

með spjaldtölvurnar og nefndu sem dæmi að þær byðu upp á meiri sköpun og 

fjölbreytni í námi, aukna stjórn á náminu og meiri samvinnu. Ánægja foreldra 

var einnig almenn með breytingarnar (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney 

Pálsdóttir, 2012, bls. 28–31).  

Annar skóli sem hefur innleitt spjaldtölvur í kennslu er Salaskóli í 

Kópavogi en þeir notuðu til verkefnisins 18 nemendatölvur og níu 

kennaratölvur. Markmið skólans með innleiðingunni voru meðal annars að 

efla upplýsingalæsi nemenda sinna, bæta aðgengi þeirra að rafrænum 

verkfærum, styrkja einstaklingsmiðað nám og sérkennslu og einfalda miðlun, 

vistun og meðhöndlun upplýsinga. Í skýrslu þeirra um verkefnið segir að öll 

þessi markmið hafi náðst og fleiri til. Kennarar hafi verið afar jákvæðir 

gagnvart breytingunni og töldu að þetta auðveldaði undirbúning kennslu, 

samskipti við nemendur í skólastofunni og gerði þeim kleift að sníða námið 

meira að hverjum einstaklingi fyrir sig (Salaskóli, 2013, bls. 2–5).  

Fjölmargir skólar erlendis hafa einnig verið að þróa starf sitt með 

spjaldtölvur og er það sama uppi á teningnum þar. Spjaldtölvur virðast vera 

hagnýt viðbót við skólastarfið sem gefur kost á fjölbreyttum kennsluháttum 

og nýjum leiðum fyrir nemendur til að afla sér þekkingar á eigin forsendum. Í 

Longfield skólanum í Kent, fyrir nemendur á aldrinum 11–18 ára, eru 

spjaldtölvur notaðar á markvissan hátt, bæði meðal kennara og nemenda. 

Niðurstöður mats á árangri þess starfs voru afar jákvæðar og sýndu fram á 

ánægju meðal nemenda og starfsfólks með notkun tölvanna. Nemendur voru 

sérstaklega ánægðir með aukið aðgengi að hinum ýmsu miðlum og 

smáforritum sem þeir höfðu ekki kost á áður og töldu auka gæði námsins. Má 

þar nefna auðveldan og skjótan aðgang að netinu, rafbókum, smáforritum 

sem styðja við námið og hugtakakortum sem nemendur notuðu mikið 
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(Heinrich, 2012, bls. 22). Meirihluti nemenda töldu afköst sín og árangur 

hafa aukist síðan þeir hófu að vinna með spjaldtölvur og um þriðjungur 

kennara tók undir það (Heinrich, 2012, bls. 32–33). Ánægja meðal kennara 

var einnig almenn og sögðust um 75% kennara hafa ánægju af notkun 

spjaldtölvunnar í kennslu (Heinrich, 2012, bls. 41).  

Almennt virðist sem bæði kennarar og nemendur séu jákvæðir gagnvart 

notkun spjaldtölva í skólastarfi en áður en ráðist er í innleiðingu á 

spjaldtölvukennslu þarf að íhuga hver ávinningurinn raunverulega á að verða 

fyrir nám nemenda.  

Hvers vegna spjaldtölvur í skólastarfi? 

Rannsóknir er varða notkun spjaldtölva í skólastarfi styðja flestar það sem 

komið hefur fram hér á undan, að spjaldtölvur geti auðgað nám nemenda, 

haft áhrif á kennsluhætti til hins betra og auðveldi kennurum að koma til 

móts við fjölbreytilegan hóp nemenda með mismunandi þarfir. Rannsókn 

sem gerð var af háskólanum í Hull á notkun spjaldtölva í kennslu sýndi fram 

á aukinn árangur í kjarnanámsgreinum með notkun þeirra og að hún ýtti undir 

áhuga og þátttöku nemenda í námi og um leið aukið samstarf við foreldra 

(Fabian og MacLean, 2013, bls. 2). Önnur rannsókn sýndi einnig fram á 

aukinn áhuga nemenda með notkun spjaldtölva. Sjá mátti meiri samvinnu og 

félagastuðning á milli nemenda, auk þess sem spjaldtölvurnar buðu upp á 

nýstárlega nálgun á viðfangsefnin sem unnið var að (Fabian og MacLean, 

2013, bls. 12). Rannsókn á notkun spjaldtölva á meðal háskólanema í 

Indianapolis sýndi einnig fram á jákvæð viðhorf nemenda til notkunarinnar 

og að spjaldtölvurnar byðu upp á skjótan aðgang að upplýsingum og tækjum 

til náms, stuðning við samvinnu nemenda og um leið aukna 

einstaklingsmiðun þar sem nemendur gátu unnið á þann hátt sem hentaði 

þeim best. Margir nemendur töldu spjaldtölvurnar gefa möguleika á útvíkkun 

námsefnisins og að þær gæfu þeim tækifæri til að nálgast námið á allt annan 

hátt en áður. Síðast en ekki síst ýtti notkun tölvanna undir áhuga nemenda og 

nefndu margir hversu skemmtilegt væri að breyta til og læra á nýjan hátt 

(Rossing, Miller, Cecil og Stamper, 2012, bls. 11–13). 

Í grein sinni Looking to the future: M-learning with the ipad taka 

Melhuish og Falloon (2010, bls. 4) saman þá fimm þætti varðandi fartækni á 
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borð við spjaldtölvur, sem þau telja að geti gefið ný tækifæri í námi. Þessir 

þættir eru: 

 Auðvelt er að færa tækin á milli staða. 

 Stöðugt netsamband og viðráðanlegur kostnaður.  

 Gefa tækifæri til náms hvar sem er og hvenær sem er. 

 Hægt að tengjast öðru fólki og tækjum á einfaldan og fljótlegan hátt. 

 Bjóða upp á aukna einstaklingsmiðun og persónulega reynslu. 

Þau segja spjaldtölvur hafa ýmsa kosti umfram aðra fartækni á borð við 

snjallsíma og fartölvur. Öll jaðartæki eru innifalin, svo sem lyklaborð, 

myndavél og upptökuvél, þær eru léttari og fyrirferðaminni en fartölvur en 

með stærri skjá og lyklaborð en snjallsímar.   

Ómar Örn Magnússon (e.d. ,bls. 3–4) tekur í sama streng í skýrslu sem 

hann vann að fyrir Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Þar tekur hann 

saman helstu kosti spjaldtölva í kennslu og nefnir meðal annars að 

spjaldtölvur geti gegnt hlutverkum margra jaðartækja svo sem myndavélar, 

upptökutækis og fleira. Þær virka allsstaðar, svo lengi sem þráðlaust net er til 

staðar og þær má því nota bæði úti og inni og um leið og þörf krefur. Ekki 

þarf lengur að eyða tíma og fyrirhöfn í að færa nemendur í tölvuver þar sem 

tíma tekur að ræsa upp tölvur og skrá sig inn á ákveðið svæði. Nemendur 

geta þannig nýtt sér upplýsingatæknina við allt nám en ekki eingöngu í 

afmörkuðum og fyrirfram ákveðnum hluta stundaskrár. Spjaldtölvur eru 

notendavænar og þurfa ekki stórt og kostnaðarsamt netkerfi til að virka. Þær 

eru hannaðar sem einstaklingstæki og geta þannig hentað vel til 

einstaklingsmiðunar. Aðrir kostir sem nefndir hafa verið eru hröð endurgjöf 

þar sem kennarar geta átt í samskiptum við nemendur sína í gegnum 

samskiptaforrit eða samskiptamiðla. Þar geta þeir deilt glósum og verkefnum 

með nemendum og gefið jafnóðum svör við spurningum og endurgjöf á 

verkefni (Clark og Luckin, 2013, bls. 10).   

Þegar litið er til ókosta spjaldtölva þá eru margir þeirra tilkomnir þegar 

spjaldtölvur eru samnýttar á milli nemenda eða bekkja. Þegar fyrirkomulagið 

er á þann veg getur farið mikill tími í utanumhald og skipulag. Nemendur 

þurfa að skrá sig út af öllum persónulegum miðlum, svo sem Gmail, Google, 

Facebook og öðru, í hvert sinn sem þeir hætta notkun. Uppfærslur á 

tölvunum og forritum geta tekið langan tíma ef það er á ábyrgð einhvers eins 

aðila að sjá um það. Einnig er vert að skoða hver áhættan er varðandi 

persónuleg gögn sem vistuð eru á geymslusvæðum á Netinu á borð við 
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Dropbox og iCloud, þar sem vafi getur leikið á eignarrétti og öryggi 

persónulegra gagna (Melhuish og Falloon, 2010, bls. 10). 

Í áðurnefndri rannsókn Rossing og félaga (2012) meðal háskólanema í 

Indianapolis kom fram að þrátt fyrir að styðja við samvinnu nemenda þá 

reyndist erfitt að vinna í hópum með spjaldtölvu ef ekki var tölva á hvern 

nemanda. Erfitt er fyrir hóp að fylgjast með á einum slíkum skjá, ólíkt því 

þegar unnið er á borð- eða fartölvu. Nemendur nefndu einnig að það færi 

mikill tími í að læra á spjaldtölvuna og því þyrfti að gefa góðan tíma til þess í 

upphafi. Lyklaborðið reyndist einnig tefja fyrir nemendum þar sem það tæki í 

raun lengri tíma að skrifa á það heldur en á blað. Nettenging var til trafala í 

mörgum tilfellum og vandræði með forrit sem unnið var í og var það þá helst 

að þau virkuðu ekki sem skyldi (bls. 11–13).  

Fjölmargir skólar víða um heim hafa farið þá leið að hver nemandi fái sína 

spjaldtölvu til að vinna með. Eins og Ómar Örn Magnússon (e.d., bls. 6) 

bendir á þá eru spjaldtölvur hannaðar með það í huga að þær séu 

einstaklingstæki. Vel er hægt að fara aðrar leiðir, til dæmis að samnýta 

nokkrar spjaldtölvur fyrir nemendur eða fyrir ákveðna nemendahópa en þær 

leiðir geta þó takmarkað þá notkunarmöguleika sem fyrir hendi eru. 

Áðurnefnd rannsókn við háskólann í Hull benti til að það væri lykilatriði að 

hver nemandi hefði sitt tæki svo að notkunin skilaði árangri (Fabian og 

MacLean, 2013, bls. 2). Þar sem spjaldtölvur hafa verið innleiddar í kennslu 

sem einstaklingstæki hafa ótvíræddir kostir þess komið fram. Það getur 

meðal annars gefið nemendum tækifæri á að afla sér nánari upplýsinga um 

námsefnið um leið og kennsla fer fram og gefur auk þess færi á 

einstaklingsmiðun þar sem þeir geta sjálfir valið þau smáforrit sem þeir telja 

að geti stutt þá í námi (Clark og Luckin, 2013, bls. 11). Að sama skapi gefur 

það kennurum tækifæri á að velja smáforrit sem henta þörfum hvers og eins. 

Þegar nemendur nota spjaldtölvu sem persónulegt námstæki getur tölvan 

virkað sem persónuleg ferilmappa nemanda. Þar heldur hann utan um öll sín 

verkefni og gögn og gefur kennurum aðgang að þeim í gegnum sameiginleg 

geymslusvæði (Clark og Luckin, 2013, bls. 10).  

Allt eru þetta atriði sem hafa þarf í huga þegar tekin er ákvörðun um að 

innleiða spjaldtölvur í kennslu. Ljóst þarf að vera frá upphafi hverjar ástæður 

innleiðingar eru og hverju spjaldtölvurnar eiga að skila í kennslu (Clark og 

Luckin, 2013, bls. 16). Innleiðingarferlið þarf jafnframt að vera skipulagt í 

þaula áður en lagt er af stað.  
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Innleiðing á spjaldtölvum í kennslu 

Fjölmargir þættir skipta máli fyrir árangursríka innleiðingu spjaldtölva í 

skólastarf. Hafa ber í huga að fjárfesting í spjaldtölvum ein og sér skilar ekki 

sjálfkrafa árangri. Rannsóknir benda til að áhugi kennara og skuldbinding 

þeirra við verkefnið skipti meginmáli. Eigi að ná fram umbreytingu á námi þá 

þarf að nálgast verkefnin á nýjan hátt, prófa sig stöðugt áfram og leita nýrra 

leiða til að ná þeim markmiðum sem unnið er að (Fabian og MacLean, 2013, 

bls. 12).  

Í úttekt sem Evrópska skólanetið (e. European schoolnet) (Balanskat, 

Bannister, Hertz, Sigillo og Vuorikari, 2009, bls. 7–8) lét gera á 

spjaldtölvuverkefnum í 31 skóla í Evrópu komu fram sterkar vísbendingar 

um þá þætti sem eru líklegastir til að styðja við innleiðingu fartækni á borð 

við spjaldtölvur í kennslu: 

 

 Breytingar þurfa að vera vel skipulagðar og studdar 

kennslufræðilegum gildum. 

 Sveigjanlegur rammi þarf að vera um starfið sem inniheldur markmið, 

leiðbeiningar og verkfæri fyrir breytingarnar. 

 Breytingarnar þurfa að verða hluti af menningu skólans og 

einhverskonar hvatning þarf að vera til staðar fyrir kennara svo að þeir 

sjái hag í því að taka virkan þátt. 

 Meta þarf áhrif breytinganna reglulega og taka til greina nýja færni 

sem getur komið fram við nám með notkun upplýsingatækni. 

 Starfsþróun kennara og stuðningur við þá þarf að viðhaldast allt ferlið 

og þá er félagastuðningur ein þeirra leiða sem getur stutt við það. 

Gagnlegt er fyrir kennara að fylgjast með kennslu hjá samkennurum.   

 

Mikilvægt er að kennarar taki sér tíma í upphafi innleiðingar í að kynnast 

tækinu og hvernig það geti nýst í skólastarfinu. Líkt og áður segir þá þarf að 

vera ljóst í upphafi hverjar ástæðurnar eru fyrir innleiðingu spjaldtölvanna 

(Clark og Luckin, 2013, bls. 8 og 16).  

Það eru ýmis atriði sem hafa þarf í huga varðandi kennara, við innleiðingu 

tækni í skólastarf. Ekki má gera sjálfkrafa ráð fyrir því að allir kennarar kunni 

undirstöðuatriði í tölvu- eða annarri tækjanotkun. Kennarar þurfa að fá 

kennslu við hæfi og tíma til að tileinka sér notkun tækninnar áður en þeir 

færa hana inn í kennslustofurnar. Eðlilegt er að breytingar við slíka 
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innleiðingu valdi einhverjum kennurum streitu og þeir óttist þær hreinlega. 

Því er þjálfun afar nauðsynleg til að draga úr streitunni og ekki síður 

viðurkenning innan skólans á því að breytingar geti verið erfiðar og eðlilegt 

sé að mistök eigi sér stað. Kennarar þurfa að finna að stutt sé dyggilega við 

bakið á þeim og að þeir geti leitað eftir aðstoð þegar vandamál koma upp 

(Bitner og Bitner, 2002, bls. 96–98).   

Til þess að skapa ramma um innleiðinguna er hentugt að nýta 

þróunarlíkön sem verkfæri fyrir breytingarnar. SAMR líkan Rubens 

Puentedura (2013) er eitt þeirra en SAMR stendur fyrir substitution, 

augmentation, modification og redefinition sem Ingvi Hrannar Ómarsson og 

Örn Arnarson (2015) hafa þýtt sem skipting, viðbót, aðlögun og nýbreytni 

eða SVAN. Líkanið byggir á tveimur þrepum, aukningu (e. enhancement) og 

umbreytingu (e. Transformation). Á hvoru þrepi eru tvö stig þróunar.   

 

 

 
 

Mynd 1. SVAN líkanið. (Ingvi Hrannar Ómarsson og Örn Arnarson, 2015; 

Puentedura, 2013).  

 

Á fyrra þrepinu, aukningu, er tæknin fyrst notuð sem staðgengill fyrir 

annan sambærilegan kost. Því næst er það áfram beinn staðgengill en með 
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einhverskonar bættri útfærslu eða viðbótum. Á þrepi umbreytingar er tæknin 

notuð til að vinna verkefnin á nýjan hátt og á síðasta stiginu fer fram 

nýsköpun verkefna eða hugmynda sem ekki var möguleg án tækninnar (Ómar 

Örn Magnússon, e.d., bls. 6; Puentedura, 2013).  

Líkanið hentar vel til innleiðingar á spjaldtölvum í kennslu þar sem það 

gerir ráð fyrir stigvaxandi þekkingu á notkun þeirra og gerir ráð fyrir að 

innleiðingin taki tíma. Samhliða SAMR bendir Puentedura á notkun TPACK 

líkansins en það er hannað af Mishra og Koehler. TPACK stendur fyrir 

Technological pedagogical content knowledge og má þýða sem tækni, inntak 

og kennslufræði, eða TIK. 

 

 

 

 

Mynd 2. TPACK líkanið. (Mishra og Koehler, 2009).  
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Þessir þrír þættir, tækni, kennslufræði og inntak eru samkvæmt höfundum 

mikilvægustu þættir kennslu og þar sem þeir skarast allir þrír verður til þessi 

fjölþætta þekking, TIK, sem er undirstaða árangursríkrar kennslu. Í stuttu 

máli sagt má segja að þar sé kennslufræðin notuð til að átta sig á leiðum til að 

kenna námsefni með tækninni, svo að hægt sé að byggja á fyrri þekkingu 

nemenda, hjálpa þeim að leysa vandamál sem þeir standa frammi fyrir og 

skapa nýja þekkingu (Mishra og Koehler, 2009). Því er ljóst að tæknin ein og 

sér dugar ekki til að hafa djúpstæð áhrif á nám heldur þurfa aðrir þættir að 

fylgja og þarf þróun á skólastarfinu að eiga sér stað ásamt starfsþróun 

kennara.  

2.3 Skólaþróun 

Þegar lagst er í breytingar á skólastarfi er í mörg horn að líta svo að 

breytingarnar skili tilætluðum árangri. Mikilvægt er að þekking á 

breytingarferlinu sé til staðar frá upphafi svo að hægt sé að takast á við þá 

erfiðleika sem upp koma (Ingvar Sigurgeirsson, Anna Kristín Sigurðardóttir, 

Börkur Hansen, Guðbjörg Aðalbergsdóttir, Hafdís Ingvarsdóttir, Lilja María 

Jónsdóttir, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2005).  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 segir að allir starfshættir skóla 

skuli fyrst og síðast snúast um nám nemenda og stuðning við það (bls. 25). 

Þegar skoðaðar eru hugmyndir fræðimanna um skólaþróun má sjá að þar 

kveður við sama tón. David Hopkins (2001, bls. 11–13) skilgreinir 

skólaþróun sem:  
 

markvisst breytingarferli sem miðar að því að bæta árangur nemenda 

um leið og færni skólans til að takast á við breytingar styrkist. Í 

skólaþróun er áherslan á að efla árangur nemenda með því að hafa nám 

og kennslu í brennidepli og þær aðstæður sem styðja við það.  

 

Holly og Southworth (1993, bls. 4) eru sama sinnis og segja að markmiðið 

með skólaþróun sé ávallt að hámarka nám hvers og eins nemanda. Fullan 

(2007, bls. 170) segir starfsfólk skóla gjarnan gera þau mistök að líta á 

nemendur sem þiggjendur að breytingum en ekki þátttakendur í 

breytingarferlinu. Með því að útiloka þá frá ferlinu sjálfu séu líkur á 

mistökum stórauknar.  
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Í grein Rúnars Sigþórssonar (2004), Hún er löng leiðin til stjarnanna, 

talar hann um þrjár meginforsendur þess að skólaþróun beri árangur. Sú 

fyrsta snýr að þörfum nemenda og er í takt við það sem áður var nefnt. 

Árangur skólaþróunar mælist best í þeim áhrifum sem hún hefur á árangur 

nemenda. Svo að árangurinn skili sér og ekki sé um yfirborðskenndar 

skipulagsbreytingar að ræða er nauðsynlegt að nám nemenda sé í forgrunni. 

Önnur forsenda er sú að menning skóla skapi skilyrði fyrir starfsþróun 

kennara, aðlagi ytri kröfur að innra fyrirkomulagi og að gerður sé 

greinarmunur á því hvenær um er að ræða skipulagsbreytingar eða breytingar 

á menningu. Þriðja og síðasta forsendan sem Rúnar nefnir er mikilvægi þess 

að taka gildismat og tilfinningar kennara með í reikninginn þegar tekin er 

ákvörðun um breytingar. Hafa ber í huga að skólaþróun er flókið ferli sem 

getur tekið langan tíma og byggist á því að þeir sem að því koma styðji hver 

við annan í breytingaferlinu.  

Til þess að árangur náist þarf skólaþróun að vera stöðugt ferli þar sem 

sífellt er leitað leiða til að bæta skólastarfið í heild, í stað þess að það sé 

einungis gert þegar eitthvað fer úrskeiðis eða þarfnast þess að gripið sé inn í 

tafarlaust (Joyce, Calhoun og Hopkins, 1999, bls. 8). 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem taldir eru skipta máli í 

því flókna ferli sem skólaþróun er.  

Skólinn sem lærdómssamfélag 

Eitt af lykilatriðum þess að skólar geti þróast er að þar sé starfað í anda 

hugmynda um skólann sem lærdómssamfélags (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2005). Uppruna þeirra má rekja til hugmynda um lærdómsfyrirtæki frá miðri 

síðustu öld. Þær byggðust á því að að fyrirtæki gætu lært og þróast áfram eins 

og mannsheilinn. Lærdómsfyrirtæki einkennast af því að starfið er stöðugt 

endurmetið og þróað af starfsmönnum sem ekki einungis vilja vinna verkin 

vel, heldur einnig rétt. Það var svo Shirley Hord sem yfirfærði þessar 

hugmyndir yfir á skólastarf og talaði um skólann sem faglegt 

lærdómssamfélag sem einkennist af fimm þáttum: 

  

 sameiginlegri sýn fagfólks í skólanum og gildum sem setja 

nemandann í forgrunn. 

 dreifðri forystu sem styður við kennara. 
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 starfshópum þar sem fagfólk lærir hvert af öðru og með öðru. 

 gagnkvæmum stuðningi á milli starfsfólks og stjórnenda.  

 starfsfólki sem miðlar sín á milli hugmyndum og aðferðum sem 

skilað geta betri kennslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 36–

37). 

 

Hord (2009, bls. 40) segir að lærdómssamfélög séu nauðsynleg forsenda 

fyrir bætt nám nemenda þar sem gæði námsins fari eftir gæðum kennslunnar. 

Til þess að halda uppi gæðum í skólastarfi þarf að stuðla að stöðugri 

starfsþróun kennara og það er gert með sköpun lærdómssamfélags. Í 

lærdómssamfélagi er horfið frá hugmyndinni um kennarann sem miðlar 

þekkingu sinni einhliða til nemenda. Í stað þess er litið á nám sem félagslegt 

ferli þar sem stöðugt nám fer fram fyrir alla innan skólasamfélagsins (bls. 

41–42).   

Að mati Richard DuFour (2004, bls. 1) fara skólar of frjálslega með 

hugtakið lærdómssamfélag og segir hann það á mörkum þess að tapa 

merkingu sinni. Samkvæmt DuFour eru það þrjár meginhugmyndir sem 

einkenna raunverulegt lærdómssamfélag og eru þær keimlíkar hugmyndum 

Hord hér á undan. Sú fyrsta er sú að tryggja þarf að nemendur læri. Með því 

er átt við að ekki er nóg að nemendum sé kennt heldur þurfa þeir sem starfa í 

lærdómssamfélagi að velta fyrir sér hvað það er sem þeir vilja að nemendur 

læri, hvernig vitað sé að þeir hafi lært það og að lokum hvernig bregðast eigi 

við ef að nemendum gengur illa að læra. Viðbrögðin við því síðastnefnda 

skera svo úr um hvort um raunverulegt lærdómssamfélag sé að ræða. Önnur 

hugmyndin er sú að innan skólans ríki samstarfsmenning, þ.e. að starfsfólk 

skóla vinni saman að því að ná þeim markmiðum sem lagt er upp með. Það er 

gert með því að vinna saman í teymum þar sem kennarar ígrunda kennslu 

sína í samstarfi við samkennara og leita leiða til að bæta hana, með það að 

markmiði að efla árangur nemenda (bls. 2–4). Þriðja og síðasta hugmyndin er 

áherslan á útkomu. Kennarar þurfa að skoða niðurstöður námsmats með 

gagnrýnum augum og skoða hvaða þætti þarf að efla hjá hverjum og einum 

nemanda, frekar en að horfa til meðaltals nemendahópsins því það segir lítið 

um persónulega stöðu hvers og eins (bls. 5–6).  

Sköpun lærdómssamfélags er samvinna allra sem að því koma og krefst 

þess að kennarar ígrundi starf sitt og leiti sífellt leiða til að öðlast nýja 

þekkingu og færni sem stuðli að lokum að bættum árangri nemenda (Anna 
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Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 39). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

lærdómssamfélag styrkir skólann í heild en ekki einungis einstaka kennara 

eða nemendur. Með því að gefa kennurum tækifæri til að ígrunda starf sitt í 

samstarfi við aðra er stuðlað að bættum kennsluháttum sem ýta undir aukinn 

árangur og virkni nemenda, sem svo skilar sér áfram til skólastarfsins í heild 

(bls. 40). Með sterku lærdómssamfélagi eykst einnig skilvirkni skóla þar sem 

vel gengur að ná þeim markmiðum sem lagt er upp með (bls. 39).  

DuFour (2007, bls. 5) bendir á að sköpun lærdómssamfélags sé 

þolinmæðisvinna sem eingöngu vinnist með þrautseigju, skuldbindingu og 

sameiginlegri hæfni þeirra sem að því koma. Það sé hinsvegar vel þess virði 

að leggja á sig vegna þeirra tækifæra sem það gefur til að umbreyta 

skólastarfi á öllum stigum.  

Skólamenning 

Hugtakið skólamenning er ekki nýtt af nálinni og gjarnan er notað orðið 

skólabragur eða andrúmsloft skóla (e. school climate) yfir sama hlut. 

Skólamenningu má skilgreina sem þau viðmið og gildi sem einkenna skólann 

og það starf sem þar fer fram (Ólafur H. Jóhannsson, 2013, bls. 154; Rósa 

Eggertsdóttir, 2013, bls. 176). Deal og Peterson (1999, bls. 4) taka í sama 

streng og bæta við að slík menning byggist upp á löngum tíma í samstarfi á 

milli kennara, nemenda, foreldra og stjórnenda. Það hvernig starfsfólk skóla 

vinnur og hvernig verkefni eru leyst, hvort sem um er að ræða langtíma 

breytingar eða aðkallandi, gefur til kynna hvernig menning ríkir innan 

skólans (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2011, 

bls. 20). Hún getur annaðhvort stutt við þróunarstarf í skólanum eða leitt til 

og viðhaldið kyrrstöðu (Ólafur H. Jóhannsson, 2013, bls. 153). Skólamenning 

er gjarnan flokkuð í þessar tvær andstæður, þ.e. að hún annaðhvort hafi áhrif 

til hins betra eða til hins verra. Til að menning styðji við þróunarstarf þarf 

hún að einkennast af því að starfsfólk sé tilbúið að taka áhættu og taki 

nýjungum með opnum huga. Menning sem einkennist af ótta við breytingar 

getur aftur á móti haldið aftur af þróunarstarfi (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 

25).  

Ólafur H. Jóhannsson (2013, bls. 156-157) bendir á flokkun Hargreaves á 

skólamenningu en hann skiptir menningu í fjóra flokka sem allir beinast að 

kennurum: 
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 Einstaklingsmenning á við kennara sem vinna mest einir að sínum 

verkefnum og leita lítið eftir samstarfi við aðra kennara.  

 Sérhagsmunamenning einkennist af aðskildum hópum innan sama 

skóla sem allir hafa eigin hagsmuna að gæta, svo sem kennarar á 

mismunandi námsstigum eða námsgreinum. Slík menning tilheyrir 

gjarnan fjölmennari skólum.  

 Samvinnumenning felur í sér samstarf allra sem að skólastarfinu koma, 

svo sem kennara, stjórnenda, nemenda og foreldra.  

 Hreyfanleg mósaík er svo síðasti flokkur kennslumenningar en í slíkri 

menningu nýtir hver og einn sína sérþekkingu til að vinna að þeim 

verkefnum sem til falla. Hætt er við því að í slíku fyrirkomulagi verði 

verkaskipting óljós, sem valdi ágreiningi í starfshópnum.  

Þó að skólamenning sé ekki ný í umræðunni þá hafa áhrif mismunandi 

skólamenningar lítið verið rannsökuð (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2011, bls. 

21). Þó telja margir að skólamenning sé lykilatriði í öllu þróunarstarfi skóla 

og til þess að ná fram breytingum á skólastarfinu þurfi fyrst og fremst að 

breyta skólamenningunni (Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 176). Það getur 

reynst erfitt að koma á breytingum séu fyrirhugaðar breytingar ekki í takt við 

þá menningu sem ríkir í skólanum. Því gæti reynst þörf á því í upphafi að 

skoða gagngert þá menningu sem einkennir skólann og starfið innan hans og 

breyta því sem ekki styður við þróunarstarfið. Hafa ber í huga að svo breyta 

megi jafnvel rótgróinni menningu þarf sterka leiðtoga sem leiða 

breytingarnar og sjá til þess að þær nái til nemenda, jafnt sem kennara (Stoll, 

1998, bls. 10 og 13).  

Starfsþróun kennara 

Starfsþróun kennara er einn þeirra þátta sem gera breytingarstarf í skólum 

mögulegt (Harris og Lambert, 2003, bls. 14). Starf kennara í dag er margþætt 

og felst ekki eingöngu í að miðla afmarkaðri þekkingu áfram til nemenda. 

Kennarar þurfa að búa yfir þekkingu á þeim frávikum í þroska, hegðun og 

námsgetu sem geta fylgt fjölbreyttum nemendahópi og þurfa að vera færir um 

að sinna ólíkum þörfum þeirra, bæði náms- og félagslegum (Rúnar 

Sigþórsson, 2004). Svo að halda megi uppi gæðum menntunar þurfa kennarar 

sífellt að vera á tánum, fylgjast með samfélagsbreytingum og aðlaga starf sitt 

að breyttu þjóðfélagi. Í þessu felst ígrundun á starfinu, þekkingaröflun og 

viðleitni til að bæta starf sitt. Allt er þetta liður í að koma til móts við 

fjölbreyttar þarfir nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 
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bls. 13-14 og 70). Wolfgang Edelstein (2008, bls. 19-20) vitnar í fræði Jean 

Piaget í bók sinni Skóli – nám  - samfélag þar sem segir að erfiðleika 

nemenda megi oftast rekja til kennslunnar sem þeir fá. Því séu allar umbætur 

náms í höndum kennara og velti á menntun þeirra og undirbúningi. 

Hér á landi var sett á fót fagráð um símenntun og starfsþróun kennara árið 

2012. Markmið fagráðsins er að vinna að verkefnum tengdum símenntun og 

starfsþróun kennara á öllum skólastigum. Fagráðið setur fram eftirfarandi 

skilgreiningu á hugtakinu starfsþróun:  

 
Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta 

og jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með 

nemendum og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. 

Hún hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og 

þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í 

faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofin hluti daglegs starfs 

fagfólks skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun (Fagráð 

um símenntun og starfsþróun, 2012). 

 

Starfsþróun getur farið fram með margvíslegum hætti, svo sem í formlegu 

námi, með námskeiðum, starfendarannsóknum, þátttöku í þróunarstarfi og 

fjölmörgum öðrum leiðum sem efla kennara í starfi (Fagráð um símenntun og 

starfsþróun, 2012). Grunnurinn að færni kennara byggist upp í kennaranámi 

en starf á vettvangi og starfsþróun eru þeir þættir sem styrkja kennara enn 

fremur í starfi sínu. Fullan (2007, bls. 283) segir sjötíu prósent af fagmennsku 

kennara og skilvirkni þeirra í starfi byggjast á því sem þeir læra í starfinu. 

Einungis þrjátíu prósent komi úr grunnnáminu, námskeiðum og öðrum 

utanaðkomandi þáttum.  

Gagnrýnt hefur verið hvernig staðið er að starfsþróun kennara og hafa 

niðurstöður rannsókna á árangri starfsþróunar valdið vonbrigðum (Hopkins, 

2001, bls. 96; Joyce o.fl., 1999, bls. 122). Borko (2004) talar um að tilraunir 

til starfsþróunar séu oft yfirborðslegar og taki ekki tillit til þess hvernig 

kennarar læra. Svo að símenntun og starfsþróun skili árangri þarf hún að vera 

markviss og stöðug, tengjast því sem kennarar eru að fást við í daglegu starfi 

og krefjast samstarfs kennara (Musanti og Pence, 2010, bls. 73). 

Starfsþróun krefst þess af mörgum kennurum að þeir fari út fyrir 

þægindarammann og má sem dæmi benda á niðurstöður úr rannsókn Musanti 

og Pence (2010, bls. 87) sem komust að því að það skapaði kvíða og 

sundrung þegar kennarar voru beðnir að leyfa öðrum að fylgjast með kennslu 
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hjá þeim eða kenna með öðrum. Rúnar Sigþórsson (2004) vitnar í Fullan sem 

segir það sama, að breytingum fylgi gjarnan óvissa og kvíði og jafnvel 

ágreiningur. Það er því mikilvægt að kennarar fái öruggan stuðning í 

breytingaferlinu og geti átt í heiðarlegum samskiptum þar sem öll sjónarhorn 

eiga rétt á sér. Leiðtogar þróunarstarfs þurfa að vera tilbúnir að hlusta á allar 

hliðar málsins og reyna að nýta sér andstæð sjónarmið til að læra af. Þóra 

Björk Jónsdóttir (2000, bls. 102) skoðaði hugmyndir kennara um stuðning í 

fámennum skólum. Þar komst hún að því að til þess að styrkja sjálfstraust 

kennara í starfi og draga úr óöryggi er stuðningur starfsfélaga ákjósanlegur 

og þá er mikilvægt að á milli þeirra ríki gagnkvæmt traust, þeir hafi svipaða 

sýn á starfið og geti átt í samskiptum á jafningjagrundvelli.   

Til að markviss samvinna náist um mótun og þróun skólastarfs og stöðugt 

sé unnið að umbótum þarf að vera til staðar leiðandi forysta en hún er annar 

lykilþáttur í skilvirku þróunarstarfi. 

Forysta í skólastarfi 

Fjöldi rannsókna styður mikilvægi forystu (e. leadership) fyrir þróun skóla og 

árangursríkt nám nemenda (Fullan, 2007, bls. 166-167; Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 1999, bls. 20). Samkvæmt Harris og Lambert (2003, bls. 16) eru það 

gjarnan stjórnendur sem koma fyrst upp í hugann þegar talað er um forystu í 

skólum, svo sem skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri og svo 

framvegis. Þær benda þó á að varhugavert sé að stóla á forystu einnar 

manneskju í þróunarstarfi, þannig séu allar líkur á að þróunarstarfið mistakist 

(bls. 12-13). Í sama streng taka Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson 

(1998, bls. 82) en þeir segja að forysta þurfi að vera hluti af störfum allra en 

ekki eingöngu stjórnenda. 

Hugmyndir um forystu skóla hafa breyst með tímanum og eins og 

Donaldson (2006, bls. 1-4) bendir á geta almennir kennarar líka sinnt forystu 

og verið leiðtogar í starfi. Hann segir að forysta skóla snúist ekki um stjórnun 

eða ábyrgð einnar manneskju á námi nemenda heldur snúist hún um að þeir 

sem eru í forystuhlutverki virki og hvetji til samstarfs innan skólans sem leiði 

svo til árangursríkara náms nemenda (2006, bls. 3).  

Forysta á í raun að vera hluti af skólasamfélaginu í heild þar sem ábyrgð 

er deilt á margar hendur og kallast þá dreifð forysta. Í dreifðri forystu gegna 

ekki allir formlegu leiðtogahlutverki eins og stjórnendur. Forysta getur falist í 
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samskiptum innan hópsins frekar en aðgerðum og er mikilvæg í 

breytingarstarfi. Í menntunarumhverfi sem breytist stöðugt er talið 

árangursríkara að ólíkir einstaklingar með fjölbreytt sérsvið og hæfni deili 

með sér ábyrgð, enda er sífellt meiri áhersla lögð á tengslanet og samvinnu í 

skólastarfi (Harris og Spillane, 2008, bls. 31-32).  

Með áhrifaríkri forystu er grunnur lagður að árangursríku þróunarstarfi 

með því að skapa andrúmsloft fyrir umbætur og vinna að lærdómssamfélagi 

innan skólans. Í skólasamfélagi þar sem forystan deilist á fleiri en 

stjórnendur, felst hún í að allir í samfélaginu læri hver af öðrum, dýpki 

þekkingu sína og færni með samvinnu og ígrundi starf sitt í ljósi 

sameiginlegra gilda og viðmiða (Harris og Lambert, 2003, bls. 15-17).  

Þrátt fyrir að dreifð forysta sé æskileg og jafnvel nauðsynleg eins og 

margir benda á, þá er skólastjóri lykilpersóna í öllu breytingarstarfi (Fullan, 

2007, bls. 160-164). Hann þarf að koma auga á það besta í sínu starfsfólki og 

virkja það til að gera betur í starfi með því að deila með því ábyrgðinni. Það 

er einnig í verkahring skólastjóra að hliðra til og gera kennurum kleift að 

vinna að starfsþróun og þróunarverkefnum. Fullan (2007, bls. 95-96) segir 

það mikilvægt að skólastjóri sýni stuðning sinn við kennara í orði og á borði. 

Skólastjóri ætti að taka þátt í vinnunni við þróunarstörf með því að sitja fundi 

og námskeið með verkefnisstjórn, sjá um að verkefnisstjórn hafi aðgang að 

þeim úrræðum sem nauðsynleg eru fyrir verkefnið og hafi tíma fyrir fundi þar 

sem ígrundun á verkefninu fer fram.  

Forysta skólastjóra er stöðug en ekki háð einstaka verkefnum eins  og 

gjarnan á við um annað starfsfólk. Það er þó ekki síður mikilvægt fyrir 

skólastjóra að mynda tengsl við aðra stjórnendur og sækja sér stuðning, eins 

og fyrir kennara (Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 177-178). Fjölmargar 

rannsóknir benda til þess að starf skólastjóra sé orðið of umfangsmikið og 

með stöðugum breytingum á skólakerfinu síðustu áratugi hafi nýjar skyldur 

bæst á herðar þeirra án þess að aðrar falli út. Því er mikilvægt fyrir 

skólastjóra að leita sér stuðnings og deila ábyrgðinni innan skólans (Fullan, 

bls. 155-159).  

Hlutverk nemenda og foreldra í skólaþróun 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 21) segir að horfa eigi til áhuga 

nemenda í öllu starfi skóla og höfða til ábyrgðar þeirra á eigin námi. 
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Nemendur eiga að læra um lýðræði í lýðræði og undirbúa sig þannig undir 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Fjölmargir fræðimenn hafa bent á það hversu 

lítið er horft til sjónarmiðs nemenda þegar kemur að þróunarstarfi (Fullan, 

2007, bls. 170-172; Rudduck, Day og Wallace, 1997, bls. 73-74), sem má 

segja að sé undarlegt þegar tekið er mið af því að helsta markmið 

þróunarstarfs á ávallt að vera bættur hagur nemenda. Rudduck og félagar 

(1997, bls. 74-75) segja það vanmetinn þátt þróunarstarfs að heyra hvað 

nemendur hafi að segja um nám sitt, hvað hvetur þá áfram og hvað dregur úr 

þeim. Þau hvetja jafnframt til þess að leitað sé álits hjá nemendum í upphafi 

þróunarstarfs og væntingar þeirra og viðhorf höfð að sjónarmiði þegar farið 

er af stað. 

Í rannsókn sem gerð var í Ontario fyrir um fjórum áratugum síðan kom 

meðal annars í ljós að almennt leiddist nemendum í skóla, þeim fannst 

sjónarmið þeirra ekki skipta máli fyrir kennara og stjórnendur og þeir vildu 

gjarnan hafa meira að segja um eigið nám. Þrátt fyrir tímann sem liðið hefur 

frá rannsókninni hefur lítið breyst í þessum efnum (Fullan, 2007, bls. 173-

174). Rudduck bendir á að það er vissulega ekki eins einfalt og það hljómar 

að gefa nemendum þetta aukna vald yfir námi þeirra. Það getur verið erfitt að 

finna tíma með nemendum fyrir slíka fundi, kennarar og nemendur eru ef til 

vill ekki sammála um vægi mismunandi þátta skólastarfsins og nemendum 

finnast skoðanir þeirra jafnvel skila litlu í framkvæmd þrátt fyrir að þeir séu 

beðnir álits. Hinsvegar hefur það sýnt sig að nemendur öðlast aukið 

sjálfstraust og jákvæðara viðhorf gagnvart skóla, námi og kennurum þegar 

þeir finna að þeirra álit skiptir máli (Fullan, 2007, bls. 183-184). Fullan 

(2007, bls. 185) vísar einnig í Levin sem segir að áhugasamir nemendur 

skipti miklu máli fyrir framgang skólaþróunar en þeir þurfi að sjá það strax 

að þátttaka þeirra hafi áhrif, þar sem ungir nemendur hugsa gjarnan stutt fram 

í tímann í einu og því mikilvægt að þeir sjái skjótan árangur af sínu framlagi. 

Hlutverk foreldra varðandi skólagöngu barna sinna sést í lögum um 

grunnskóla (2008, 19. gr.) en þar segir að „foreldrar skulu hafa samráð við 

skólann um skólagöngu barna sinna, fylgjast með og styðja við skólagöngu 

þeirra og námsframvindu.“ Jafnframt segir þar að foreldrar „bera ábyrgð á 

námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í 

samvinnu við þau og kennara þeirra“.  

Fullan (2007, bls. 188-192) fjallar um mikilvægi foreldrasamstarfs í 

þróunarstarfi skóla. Hann vitnar í hina ýmsu fræðimenn sem rannsakað hafa 
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áhrif foreldrasamstarf á skólagöngu barna og segir þá flesta komast að sömu 

niðurstöðu. Virkt samstarf skóla við foreldra hefur jákvæð áhrif á nám 

nemenda og einnig getur það ýtt undir jákvæðan árangur af þróunarstarfi í 

skólum. Í raun segir Fullan að samstarf við foreldra sé nauðsynlegt í 

þróunarstarfi og vísar þar í rannsókn Rozenholtz frá árinu 1989. Hann bar 

saman foreldrasamstarf í skólum sem voru í stöðugri þróun á móti skólum 

sem töldust staðnaðir. Samstarf við foreldra var gjörólíkt í þessum skólum og 

fólst í stuttu máli í því að í stöðnuðu skólunum sáu kennarar engin tækifæri í 

því að hafa samskipti við foreldra um skólastarfið á meðan því var öfugt farið 

í hinum skólunum. Í skólunum sem voru í stöðugri þróun reyndu kennarar að 

brúa bilið á milli heimilis og skóla með því að efla samstarfið þar á milli.  

Upplýsingaflæðið á milli foreldra og kennara þarf að vera gott svo 

samstarfið skili árangri. Hirsh (2000, bls. 35) hvetur kennara til að halda 

foreldrum vel upplýstum um það þróunarstarf sem á sér stað í skólanum og 

hvernig það eigi að gagnast nemendum í víðari skilningi.  

Þróunaráætlun 

Eins og fyrr segir þarf skólaþróun að vera markvisst og stöðugt ferli þar sem 

vitað er hvert markmiðið er. Því er sjálfsmat skóla einn af þeim þáttum sem 

skipta máli þegar móta á þróunaráætlun. Gera þarf grein fyrir þeim þáttum 

sem þarf að bæta í skólastarfinu svo hægt sé að móta áætlun um úrbætur 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 97). Þannig er þróunaráætlun liður í því að 

setja fram skýr markmið sem unnið er eftir og verða þau að tengjast stefnu 

skólans og sýn hans á það hvert skal stefnt með þróunarstarfinu.  

Áætlunin ein og sér tryggir þó ekki árangur heldur starfið sem fylgir í 

kjölfarið. Til að vel gangi er heillavænlegast að vinna að áætluninni með 

samvinnu þeirra sem í skólanum starfa, þannig er kominn grunnur að 

árangursríkri samvinnu þar sem þegar hefur verið unnið úr sameiginlegum 

hugmyndum eða ágreiningi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 23-24). Þegar 

unnið er að slíkri áætlun eru ákveðnar forsendur sem þarf að byggja á. Í stuttu 

máli eru þær að áætlunin tengist stefnu skólans og sé ætlað að færa skólann 

skrefi nær framtíðarsýn hans, að hún snúist um árangur nemenda og sé byggð 

á sjálfsmati skólans og að lokum að gert sé ráð fyrir dreifðri forystu og 

þátttöku allra kennara. Gera þarf ráð fyrir að uppfæra þurfi áætlunina þegar 

líður á ferlið þar sem hún breytist eftir því hvernig framvinda verkefnisins er 
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(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 98-99).  Ein leið í því að móta áætlun um 

þróunarstarf er að notast við starfsþróunarlíkön. Eitt þeirra er líkan Michael 

Fullan en hann bendir á að það séu til ótal leiðir til að innleiða breytingar þó 

engin þeirra sé í raun hin eina rétta. Það sem skiptir máli er að horfa á hvert 

tilvik sem einstakt og finna það sem virkar í því tilfelli. Það eru þó ákveðnir 

þættir sem skipta máli og á þeim byggir hann þriggja þrepa 

starfsþróunarlíkan sitt.  

Á fyrsta þrepi er fundin kveikja eða einhverskonar upphaf að 

breytingunum. Á öðru þrepi hefst framkvæmdin að innleiðingu og á þriðja 

þrepi, sem er framlenging á öðru þrepi, annaðhvort festast breytingarnar í 

sessi eða víkja.  

 

 

Mynd 3. Starfþróunarlíkan Fullan (2007, bls. 66).  

 

Þrátt fyrir að líkanið gefi til kynna einfalt ferli þá segir Fullan að ekki sé 

hægt að líta á það sem línulegt þar sem margir þættir eru að verkum í einu og 

geti allir haft áhrif hver á annan, óháð því hversu langt ferlið er komið.  

Fullan (2007, bls. 87) segir marga þætti hafa áhrif á hversu vel tekst til 

með innleiðingu breytinga, bæði utanaðkomandi þættir og þættir sem felast í 

breytingunni sjálfri. Það skiptir máli fyrir framgang breytinganna að það sé 

skýrt hver þörfin fyrir þær sé og hvernig eigi að ná fram þessum breytingum. 
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Fullan segir margar rannsóknir benda til þess að það skipti sköpum fyrir 

innleiðingaferli að þörfin fyrir breytingarnar sé metin í upphafi. Í raun sé 

þarfagreining einn af grunnþáttum þess að vel takist til við breytingar. Þörfin 

getur verið óljós í upphafi en skýrst þegar líður á ferlið og er þá mikilvægt að 

meta hvort að framfarir hafi orðið í að mæta henni.  

Þrátt fyrir að þörfin sé ljós þá er ekki alltaf nógu skýrt hvernig kennarar 

eigi að breyta sínu starfi svo að ná megi fram tilætluðum breytingum. Það 

getur valdið gremju og streitu meðal kennara sem hafa ekki nógu skýra sýn á 

ferlið (bls. 88-90). Fullan segir að þó að breytingarferli geti verið þungt og 

flókið í sniðum þá geti það jafnvel skilað meiru en breytingar sem eru 

einfaldar í framkvæmd. Ástæðan sé sú að kennarar þurfi að leggja meira á sig 

við erfið verkefni og því náist alltaf fram einhverjar breytingar til hins góða. 

Breytingar þurfa tíma ef þær eiga að skila auknum gæðum skólastarfs og það 

kemur oft niður á gæðum ef að ekki er gefinn nægur tími til innleiðingar. Svo 

að djúpur skilningur og raunveruleg breyting á skólastarfinu eigi sér stað er 

ekki nóg að segja kennurum hvað þeir eigi að gera og hvernig, heldur þarf að 

ætla þeim tíma til að þróa verkefnið með sjálfum sér og í samstarfi við aðra 

kennara (bls. 90-92).  

Matsþættir 

Gerður G. Óskarsdóttir (1999, bls. 6) styðst við skilgreiningu Patton (1990) á 

mati á skólastarfi en hann segir að með því sé átt við kerfisbundna söfnun 

gagna um ákveðinn þátt eða verkefni, sem notuð eru til að taka ákvarðanir 

um skólastarfið, efla árangur og draga úr óvissu. Tilgangurinn með mati á 

skólastarfi er bæði að bæta gæði starfsins og ekki síður að styrkja starf 

kennara (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 1-2). Það er hægt að gera 

bæði með ytra mati þar sem fenginn er utanaðkomandi aðili til að meta 

starfið, eða innra mati þar sem starfsmenn skóla meta sjálfir sína eigin vinnu 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 1999, bls. 9). Innra mat skóla hefur skilað 

misjöfnum árangri og hefur verið bent á að skólar nýti ekki nægilega vel þau 

gögn sem safnast úr slíku mati. Þau skili sér ekki alltaf í umbótum á starfinu. 

Þó hefur verið sýnt fram á að innra mat geti skilað betri árangri en ytra mat, 

séu réttar aðferðir notaðar (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 3).   

SVÓT greining er ein þeirra aðferða sem nýtist við að meta skólastarf og 

hentar vel til þess að leggja mat á upphafsstöðu áður en lagst er í 
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þróunarstarf. SVÓT stendur fyrir styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri 

þar sem styrkleikar og veikleikar eru hluti af innra umhverfi skóla en ógnanir 

og tækifæri teljast til ytra umhverfis. Þegar innra umhverfi er metið er litið til 

alls þess sem styður við gott starf í skólum og ýtir undir að markmið náist í 

starfinu. Veikleikar eru svo þeir þættir sem vinna gegn markmiðum og þróun 

í skólastarfinu. Þegar SVÓT greining er unnin er mælt með að allir 

hagsmunaaðilar komi að henni, svo sem starfsfólk, nemendur og foreldrar, 

jafnvel fulltrúar sveitarfélags. Líta þarf til þátta á borð við menningu skólans, 

fjárhagsstöðu, mannauðs og þekkingarauðs og skoða þá verkferla sem unnið 

er eftir í skólanum. Mestur árangur næst af slíkri greiningu þegar hún er 

unnin af heiðarleika þar sem ekki er reynt að draga úr þeim veikleikum sem 

til staðar eru (Björk Ólafsdóttir, 2010, bls. 23-25).  

Þegar unnið er að þróunarstarfi í skóla þarf að gera áætlun um hvernig 

skuli meta árangurinn af því. Meta þarf starfið jafnt og þétt meðan á 

framkvæmdinni stendur svo að hægt sé að breyta um stefnu ef ekki gengur 

sem skyldi. Eins þarf að meta stöðuna að framkvæmd lokinni svo að hægt sé 

að taka ákvörðun um framhaldið út frá því hvort að sá árangur náðist sem 

stefnt var að eða talið sé að gera megi betur (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, 

bls. 90-91). Afla þarf upplýsinga með skipulögðum hætti þar sem litið er til 

framkvæmdarinnar sjálfrar, einkenna á ferlinu og útkomu úr því. Þannig næst 

yfirsýn yfir ferlið í heild sem gefur tækifæri á að dýpka skilning, draga úr 

óvissu og taka ákvörðun um næstu skref (Gerður G. Óskarsdóttir, 1999, bls. 

6).   

Sigurlína Davíðsdóttir og félagar settu saman hagnýtar leiðbeiningar um 

framkvæmd innra mats í skólum. Þar setja þau matsferlið upp sem stöðugt 

hringlaga ferli sem samanstendur af sjö þáttum:  
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Mynd 4. Matsferli í sjö þáttum. (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 4) 

 

Í upphafi er matsteymi myndað og er það hlutverk þess að tilgreina þá 

þætti sem á að meta. Matsþættir þurfa að taka mið af námskrám, stefnu 

sveitarfélags og þeim lögum sem eru í gildi og setja þarf áætlun nokkur ár 

fram í tímann þar sem tiltekið er hvenær og hvernig skuli meta hvern þátt 

fyrir sig. Setja þarf fram matsspurningar sem einblína á kjarna þess sem verið 

er að meta og sömuleiðis þarf að ákveða þau viðmið sem unnið er að. Þetta 

þarf að vinna í samstarfi við hagsmunaaðila til að styrkja sameiginlega sýn 

þeirra sem að starfinu koma. Er þá jafnt átt við starfsfólk, nemendur og 

foreldra. Viðmið þurfa að vera í takt við markmið starfsins eins og það birtist 

í námskrám og þau þurfa sömuleiðis að vera mælanleg. Gagna er aflað með 

fjölbreyttum hætti og er æskilegt að allir í teyminu komi að því. Aðferðir sem 

nota má eru til að mynda fyrirliggjandi gögn í skólanum, spurningalistar, 

vettvangsathuganir, rýnihópar, viðtöl, próf og annað sem sýnt getur fram á 

áhrif þess sem verið er að meta. Þegar gögnin eru greind þarf að nota 

sambærilegar aðferðir og notaðar voru til öflunar gagnanna. Niðurstöður eru 

skoðaðar í ljósi þeirra viðmiða sem sett voru í upphafi og þannig dregnar 

fram veikar og sterkar hliðar starfsins og sett saman skýrsla. Því næst er sett 
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fram áætlun um umbætur sem byggð er á þeim veiku hliðum sem fram komu 

og þar með hefst hringferlið að nýju (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2010, bls. 

3-6).  

Bent hefur verið á að áherslur í mati á skólastarfi hafi oftast nær snúist um 

upplifun kennara af breytingarferli og árangur þeirra en síður hafi verið horft 

til námsárangurs nemenda. Eins og komið hefur ítrekað fram á bætt nám 

nemenda ávallt að vera leiðarljósið í öllu þróunarstarfi og því ættu framfarir 

þeirra að vera hentugur mælikvarði á gæði þróunarstarfs (Rósa Eggertsdóttir, 

2013, bls. 179-180).  

Samantekt 

Með hröðum breytingum í samfélaginu breytast kröfurnar sem gerðar eru til 

menntastofnana. Skólar eiga að skila út í samfélagið einstaklingum sem eru í 

stakk búnir til að takast á við fjölbreytt störf sem krefjast allt annarrar færni 

en við eigum að venjast. Eigi að uppfylla þessi nýju viðmið sem lögð eru 

fram í aðalnámskrá og Hvítbók þá er þörf á umbreytingu í kennsluháttum er 

varða upplýsingatækni og upplýsinga- og miðlalæsi.  

Miðað við þær væntingar sem bornar voru til tölvutækninnar þegar hún 

kom fyrst fram á sjónarsviðið þá hafa áhrif hennar ekki haft afgerandi áhrif á 

nám og kennslu enn sem komið er. Tölvunotkun í skólum takmarkast gjarnan 

við afmarkaðar kennslustundir í tölvuverum eða heimildaleit og einfalda 

verkefnavinnu en er lítið nýtt til að færa út rammann og efla sköpun og 

frumkvæði nemenda. Kennarar eru margir hverjir ennþá óöruggir í notkun 

tækninnar og virðast eiga erfitt með að koma auga á þá möguleika sem hún 

býður upp á í kennslu þrátt fyrir að rannsóknir bendi til þess að hún geti haft 

fjölmörg jákvæð áhrif.  

Spjaldtölvur eru nýr möguleiki í innleiðingu tækninotkunar í kennslu og 

fyrstu rannsóknir lofa góðu um árangurinn af notkun þeirra. 

Innleiðingarferlið sjálft skiptir miklu máli fyrir árangursríka notkun þeirra og 

gefa þarf góðan tíma í undirbúning og skipulagningu innleiðingar svo að hún 

vaxi kennurum ekki í augum. Með áhuga og þolinmæði að vopni getur 

innleiðing spjaldtölva ýtt undir skilvirka skólaþróun þar sem kennarar læra 

hver af öðrum og efla þannig nám nemenda sinna um leið og þeir vaxa sjálfir 

í starfi með stöðugri starfsþróun.  
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Skólaþróun er þó margþætt ferli sem krefst mikils af starfsfólki skóla. Hún 

er nauðsynlegur þáttur í því að halda uppi gæðum skólastarfs svo að útskrifa 

megi nemendur sem búa yfir fjölbreyttri hæfni fyrir líf og störf í samfélagi 

21. aldar. Í skólaþróun felst samvinna allra sem að skólasamfélaginu koma og 

er það áskorun fyrir marga kennara að stíga út fyrir þægindarammann á þann 

hátt. Samvinna kennara getur skipt sköpum fyrir árangursríkt skólastarf og 

eflir skólann sem lærdómssamfélag þar sem allir geta lært af öllum.   

Menning skóla er afar mismunandi og getur það reynst þrautinni þyngra 

að hagga menningu sem einkennt hefur skólastarfið í fjölda ára eða áratuga. 

Það er þó í höndum fólksins í skólanum að breyta menningunni svo að hún 

verði hagstæðari fyrir breytingar og þróun og því er starfsþróun kennara einn 

stærsti grundvöllur skólaþróunar. Starfsþróun gerir kennurum kleift að 

endurnýjast í starfi og eflir þannig gæði starfsins. Í starfsþróun felst að afla 

sér nýrrar þekkingar eða uppfæra gamla, ígrunda starfshætti sína og aðlagast 

breyttum kröfum samfélagsins um menntun nemenda. Starfsþróun þarf að 

vera stöðugt ferli sem fram fer bæði á vettvangi og með endurmenntun af 

ýmsu tagi.  

Forysta innan skóla er enn einn þátturinn sem hefur áhrif á skólaþróun og 

er dreifð forysta þar sem ábyrgðinni er deilt á margar hendur, líklegust til að 

styðja við þróun skóla. Skólastjórnendum er ætlað að styðja við starfsfólk sitt 

en um leið treysta þeim til að nýta þekkingu sína og færni til leiðtogastarfa. 

Nemendur og foreldrar gegna einnig lykilhlutverki í skólaþróun enda snýst 

skólastarf fyrst og fremst um árangur nemenda. Sem mikilvægustu 

þátttakendur skólastarfs ættu nemendur að hafa rödd í þróunarstarfi og því 

þarf að útvega þeim vettvang þar sem þeir geta tjáð skoðanir sínar svo á þær 

sé hlustað. Menntun barna er samvinna á milli heimila og skóla og foreldrar 

eiga því einnig að vera þátttakendur í ferli breytinga. Mikilvægt er að halda 

þeim vel upplýstum og bjóða upp á regluleg og opin samskipti á meðan 

breytingum stendur.  

Skipulag þróunarstarfs þarf að vera fyrirfram ákveðið áður en starfið hefst 

og eru starfsþróunarlíkön vænlegur kostur til að móta þá stefnu sem á að fara. 

Til er fjöldi þróunarlíkana sem henta skólaþróun og því þarf að horfa til 

aðstæðna hverju sinni þegar valin er sú leið sem á að fara. Það sem hentar 

einum skóla og kennarahóp hentar ekki endilega öðrum. Það sama á við um 

mat á þróunarstarfinu en ákveða þarf í upphafi hvað á að meta og hvernig á 

að gera það. Þar fer best að byrja smátt og meta fáa þætti í einu en ekki færast 
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of mikið í fang. Þannig má forðast streitu og álag sem leitt getur til uppgjafar 

á verkefninu. Á þetta í raun við alla þætti skólaþróunar, að taka lítil en örugg 

skref. Þannig aukast líkurnar umtalsvert á að þróunarstarfið verði árangursríkt 

og ánægjulegt.  
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3. Þróunaráætlun um spjaldtölvukennslu 

Í þessum kafla verður kynnt þróunaráætlun um notkun spjaldtölva í námi og 

kennslu í grunnskóla og hún rökstudd með fræðum og rannsóknum á 

skólaþróun og upplýsingatækni. Stuðst verður við starfsþróunarlíkan Fullan 

og SVAN líkanið til að móta áætlunina. 

Áætlunin er hugsuð fyrir elsta stig grunnskóla, 8.-10. bekk en einfalt er að 

aðlaga hana að öðrum stigum þar sem hún er ekki útfærð ítarlega fyrir 

ákveðnar námsgreinar. Hún er einnig miðuð við þarfir ákveðins skóla sem er 

skilgreindur sem fámennur skóli með fáa kennara. Áætlunin á að vera rammi 

utan um þróunarstarf og hagnýtur leiðarvísir fyrir skóla en gert er ráð fyrir að 

framkvæmd hennar sé útfærð nánar í hverjum skóla eftir aðstæðum og 

markmiðum.  

3.1 Tilgangur, markmið og rannsóknar-

spurning 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig hægt er að koma til móts við 

nýjar kröfur um menntun með því að styrkja innviði skólastarfs, stuðla að 

starfsþróun kennara og ýta undir nýja og fjölbreyttari kennsluhætti með 

notkun spjaldtölva. Markmiðið er að úr verði grunnur að heildstæðri áætlun 

sem nýta má til innleiðingar á spjaldtölvum í kennslu og til að efla skólann 

sem lærdómssamfélag. Eins og í öllu þróunarstarfi er áherslan á aukin gæði 

náms fyrir nemendur og eru þar nokkur markmið höfð til viðmiðunar um það 

sem innleiðingin á að koma til skila.  

 Að auka áhuga nemenda á náminu 

 Að efla sjálfstæði nemenda og frumkvæði 

 Að bæta námsárangur nemenda og lykilhæfni 

 Að efla skólann sem lærdómssamfélag 

 Að styðja við starfsþróun kennara  

 Að skapa samvinnumenningu innan skólans 
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Með þessi markmið að leiðarljósi verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig má efla nám og kennslu á elsta stigi 

grunnskóla með notkun spjaldtölva og styrkja um leið skólann sem 

lærdómssamfélag? 

Þátttökuskóli 

Skólinn er fremur lítill grunnskóli á landsbyggðinni með rétt undir hundrað 

nemendur. Í námskrá skólans má sjá áherslu á metnað nemenda og ábyrgð á 

eigin námi, fjölbreytta starfshætti, sjálfstæð og skapandi vinnubrögð, áherslu 

á einstaklinginn og þarfir hans í námi og síðast en ekki síst að skólinn sé 

staður þar sem nemendum og starfsfólki líður vel við leik og störf. Markmið 

skólans, á heildina litið, er að hver og einn nemandi nái árangri og framförum 

í námi á eigin forsendum. Í starfsmannastefnu skólans er áhersla á þætti á 

borð við að starfsmenn hafi sýn, gildi og markmið skólans ávallt að 

leiðarljósi í öllu starfi, að starfsmenn taki þátt í stefnumörkun skólans og að 

mikill metnaður sé lagður í gæði starfsins. Þessir áhersluþættir í námskránni 

eru því í takt við þau gildi sem höfð eru að leiðarljósi í innleiðingunni.  

3.2 Framkvæmd þróunaráætlunar í 

þátttökuskóla 

Innleiðing þróunaráætlunar á borð við þessa er samvinnuverkefni allra sem 

að henni koma. Til að auka líkur á velgengni þarf að nýta þann mannauð og 

þekkingu sem finnst í skólanum og þarf hver að vera tilbúinn að sinna sínu 

hlutverki í áætluninni.  

Hlutverk skólastjórnenda 

Skólastjórnendur gegna lykilhlutverki í skólaþróun og getur styrk forysta 

þeirra haft mótandi áhrif á allt ferlið. Meðal hlutverka stjórnenda er að hafa 

hæfa kennara til að sinna verkefninu og velja verkefnisstjóra. Einnig þurfa 

stjórnendur að útvega þann tækjabúnað og tækniþjónustu sem þarf til 

verkefnisins og ekki síst að sinna endurmenntun starfsfólks. Gefa þarf 



 

35 

kennurum kost á að sækja námskeið sem tengjast innleiðingunni og eins þarf 

að hliðra til og veita svigrúm fyrir fundi og vettvangsathuganir. Meta þarf 

hvort að draga þurfi tímabundið úr öðrum störfum þeirra kennara sem koma 

að innleiðingunni svo að álagið verði ekki of mikið og líkurnar á uppgjöf 

aukist.  

Stuðningur og hvatning frá stjórnendum eru ekki síður mikilvægir þættir 

svo að vel gangi við innleiðinguna. Stjórnendur þurfa því að vera meðvitaðir 

um það aukna álag sem fylgir breytingum á starfi og vera tilbúnir að aðstoða 

og styðja við kennara eftir þörfum. Æskilegt er að stjórnendur fylgist náið 

með ferlinu, sitji fundi með verkefnisstjórn og fylgist með innleiðingunni í 

framkvæmd, til dæmis með því að fylgjast með í kennslustundum þar sem 

verið er að nýta spjaldtölvur.  

Hlutverk verkefnisstjórnar 

Í verkefnisstjórn sitja verkefnisstjóri sem skólastjórnendur skipa, kennarar af 

elsta stigi, sérkennari sem sér um námshópa og sérkennslu á elsta stigi og 

skólastjóri. Verkefnisstjórn heldur utan um allt breytingaferlið, skipuleggur 

það og vinnur saman að framkvæmdinni.  

Með fyrstu verkefnum stjórnarinnar er að skilgreina núverandi stöðu 

skólans hvað varðar nám og kennslu á elsta stigi. Lagt er til að gerð sé SVÓT 

greining þar sem aðstæður eru skoðaðar með tilliti til stefnu skólans og gilda 

svo að hægt sé að móta sameiginlega sýn á það hvert skal haldið með 

breytingunum. Þannig má skoða styrkleika og veikleika starfsins eins og það 

er í dag og um leið átta sig á ógnunum við breytingarnar og þeim tækifærum 

sem hægt er að nýta. Einnig þarf að gera þarfagreiningu þar sem þörfin fyrir 

breytingarnar er metin og hversu mikilvæg hún er fyrir skólastarfið og 

árangur nemenda. Ef til vill þarf að endurmeta þörfina eftir því sem líður á 

ferlið. Þessu næst ætti að horfa til framtíðar og móta sameiginlega 

framtíðarsýn fyrir skólann , hvernig á skólinn að vera eftir 5-10 ár og hvers 

konar þekkingu, leikni og hæfni nemendur eigi að búa yfir við lok 

skólagöngu sinnar. Breytingarferlið á að byggjast á því hvað þarf að gera til 

að brúa bilið á milli núverandi stöðu og framtíðarsýnarinnar.  

Þessu næst eru sett fram markmið fyrir innleiðinguna, hvernig skuli vinna 

að þeim og settur upp tímarammi sem vinna skal eftir. Setja þarf fram áætlun 
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um fundi verkefnisstjórnar, fundi með foreldrum og nemendum og námskeið 

sem sækja á í tengslum við verkefnið. 

Á meðan ferlinu stendur sér verkefnisstjórn um alla framkvæmd og einnig 

viðhald og skipulag er varðar spjaldtölvurnar sjálfar. Fundir verkefnisstjórnar 

þurfa að vera reglulegir, ekki sjaldnar en vikulega til að byrja með og best er 

að ákveða strax í upphafi ákveðinn fundartíma sem helst út skólaárið. Það er 

einnig í verkahring verkefnisstjórnar að framkvæma mat á þróunarstarfinu á 

meðan ferlinu stendur og í lok tímabils.  

Til að deila megi ábyrgð á ferlinu á fleiri hendur getur verkefnisstjórn 

skipað rýnihóp sem starfar utan stjórnarinnar. Í honum ættu sæti fulltrúar 

nemenda og foreldra, stjórnandi innan skólans og kennarar utan 

verkefnisstjórnar. Einnig gæti fræðslunefnd sveitarfélagsins átt fulltrúa í 

rýnihóp. Hlutverk rýnihóps er í raun ákveðin gagnasöfnun þar sem fá má 

innsýn og hugmyndir um ferlið frá öðrum en framkvæmdaraðilum.  

Hlutverk kennara 

Hlutverk kennara í innleiðingarferlinu er margþætt. Ferlið byggist á 

hugmyndum um skólann sem lærdómssamfélag og því þarf fyrst og fremst að 

leggja áherslu á samvinnu kennara og sameiginlega sýn þeirra á hvert leiðin 

liggur. Kennarar þurfa strax í upphafi að sammælast um skýr markmið með 

innleiðingunni og hvernig skuli ná þeim. Með því að hafa sameiginlega sýn á 

verkefnið og leiðina að markmiðunum eru minni líkur á að kennarar gefist 

upp á miðri leið. Mikilvægt er að átta sig á að innleiðingarferli sem þetta 

tekur langan tíma og þarf að vinna að því markvisst á meðan breytingarnar 

eru festar í sessi.  

Kennarar þurfa að vera tilbúnir að stíga út fyrir þægindarammann á 

tímabilinu, til dæmis með því að leyfa öðrum kennurum að fylgjast með 

kennslu hjá sér. Þeir þurfa einnig að vera tilbúnir að veita hver öðrum 

stuðning og miðla sín á milli þeirri þekkingu og færni sem þeir búa yfir. Til 

þess að styðja við starfsþróun kennara í ferlinu og dreifa álagi og ábyrgð 

innan verkefnisstjórnar þá verður lagt upp með að kennarar fái félagastuðning 

og þannig gefinn kostur á gagnkvæmum stuðningi og ráðgjöf. 

Kennarar þurfa einnig að setja nám nemenda sinna í forgrunn og vera 

tilbúnir að leita nýrra leiða til að ná þeim markmiðum sem sett eru upp. Það 

getur krafist mikillar þolinmæði og endurtekinna mistaka að temja sér ný 
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vinnubrögð og nýja kennsluhætti og þurfa kennarar því að vera óhræddir við 

að leita sér aðstoðar, prófa aftur með breyttum aðferðum og meta reglulega 

hver árangurinn er.   

Nemendur og foreldrar 

Í skólaþróun er það ávallt bættur hagur nemenda sem er í forgrunni og því eru 

raddir nemenda mikilvægar í þessu tilliti. Nemendur ættu að taka þátt í 

ákvörðunum og markmiðasetningu verkefnisins þar sem þeir eru virkir 

þátttakendur í breytingunum. Nemendum er einnig ætlað nýtt hlutverk, að 

bera ábyrgð á spjaldtölvunni bæði í skóla og heima og því ætti jafnframt að 

höfða til ábyrgðar þeirra á eigin námi.  

Spjaldtölvur höfða til flestra nemenda á þessum aldri og margir eiga ef til 

vill slíkt tæki heima hjá sér. Því skyldi ekki vanmeta færni þeirra hvað 

tæknina varðar og þær hugmyndir sem þeir hafa um það hvernig tækið getur 

hjálpað þeim við námið. Þegar farið er af stað að hausti fer vel að leita til 

nemenda og heyra þeirra sjónarmið.  

Foreldrar gegna einnig hlutverki við verkefnið, ekki síður en nemendur og 

kennarar. Kynna þarf verkefnið vel fyrir foreldrum í upphafi og er því lagt til 

að haldinn sé fundur í upphafi skólaárs með foreldrum og nemendum þar sem 

farið verður yfir fyrirkomulag og tilgang verkefnisins, ábyrgð foreldra og 

nemenda á spjaldtölvunni og gefinn kostur á fyrirspurnum og umræðum í 

kjölfarið. Eigi spjaldtölvurnar að nýtast í heimanám þarf að bjóða foreldrum 

upp á námskeið í meðferð tækjanna svo að þeir upplifi sig ekki vanmáttuga 

við að aðstoða við heimanámið.  

Upplýsa þarf foreldra reglulega um framgang verkefnisins og að sama 

skapi minna þá um leið á mikilvægi stuðnings þeirra. Hvetja ætti foreldra til 

að fylgjast með breytingunum og leggja áherslu á opin og góð samskipti á 

milli foreldra og skóla.  

Ein leið til þess að gera foreldra og nemendur að virkum þátttakendum 

strax frá upphafi innleiðingar er að óska eftir þátttöku þeirra við 

þarfagreiningu. Framkvæmdin yrði í höndum verkefnisstjórnar sem myndi 

leggja könnun fyrir báða hópa þar sem leitað yrði eftir viðhorfum þeirra 

gagnvart fyrirhuguðu verkefni og væntingum til þess. Niðurstöður 

greiningarinnar gætu þannig gagnast verkefnisstjórn við undirbúning og 

framkvæmd innleiðingar. 
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3.3 Innleiðingarferlið 

Eins og sýnt hefur verið fram á er innleiðingarferli í skólum oft flókið ferli og 

erfitt fyrir bæði starfsfólk og nemendur. Til að auka megi líkurnar á 

langvinnum árangri og samstöðu innan skólans við ferlið þurfa allir að vera 

samstíga í vinnunni og gera sér grein fyrir þeim þáttum sem eru nauðsynlegir 

fyrir árangur af slíkri vinnu. Það er með þetta í huga sem þessi áætlun um 

innleiðingu er búin til og er ætlunin að hún einfaldi öllum hlutaðeigandi ferlið 

og gefi hagnýtar leiðbeiningar fyrir árangursríka innleiðingu.  

Eins og komið hefur fram þarfnast þróunarstarf í skólum skipulags þar 

sem fyrirfram er ákveðið hvaða skref skuli taka við innleiðinguna og hvernig 

þau skulu framkvæmd. Þar sem að innleiðingin er í þessu tilfelli tvíþætt, þ.e. 

felst annarsvegar í eflingu skólans sem lærdómssamfélags og hinsvegar í 

innleiðingu spjaldtölva í kennslu, þá verður unnið með tvenns konar 

þróunarlíkön auk þess sem það þriðja verður haft til hliðsjónar. 

Starfsþróunarlíkan Fullans nýtist við eflingu lærdómssamfélags en SVAN 

líkanið styður við spjaldtölvur í kennslu. TIK líkanið er svo haft til hliðsjónar 

þar sem horft er til þess hvernig þessir tveir þættir spila saman við skólaþróun 

og aukin gæði náms á elsta stigi skólans. Kynna þarf líkönin og 

hugmyndafræði þeirra fyrir verkefnisstjórn og kennurum í upphafi 

innleiðingar og hafa þau til hliðsjónar við alla vinnu þar eftir.  

SVAN líkanið byggist á fjórum þrepum þar sem notkun tækninnar eykst 

og breytist í hverju þrepi. Innleiðingin byggir því á þessum fjórum þrepum en 

hafa ber í huga að kennarar og nemendur þurfa ekki að vera staddir á sama 

þrepi hverju sinni. Það fer eftir fyrri þekkingu og færni hversu hratt er farið á 

milli þrepa. Gefa þarf góðan tíma í hvert þrep þar sem unnið er eftir ákveðnu 

ferli og reikna má með að ferlið í heild taki allt að þrjú ár í vinnu.  

Í takt við líkan Fullans er í upphafi unnið að kveikju eða hugmynd og hún 

útfærð í samvinnu kennara og nemenda ef svo ber undir. Hugmyndin er svo 

útfærð í kennslustund og þá þarf að ígrunda hvernig til tókst, hver áhrifin 

voru á nám og kennslu og hvort að eitthvað þurfi breytinga við. Við tekur svo 

stöðugt hringferli þar sem ný útfærsla af hugmyndinni er tekin í notkun, 

ígrunduð og endurbætt. Þannig byggist smám saman ný þekking og færni 

ofan á það sem fyrir er og árangur eykst í samræmi við það.  
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Hér á eftir verður farið yfir þau atriði sem hafa þarf í huga við upphaf 

innleiðingarferlis. Þar á eftir verður farið yfir þrepin fjögur í ferlinu og að 

lokum hvernig mat á því á að fara fram.  

Í upphafi innleiðingar 

Það eru fjölmörg atriði sem huga þarf að í upphafi og æskilegt er að 

verkefnisstjórn gefi sér tíma í upphafi til skipulagningar og áætlanagerðar. 

Kanna þarf möguleika á utanaðkomandi ráðgjöf en reikna má með að 

tækifæri til þess séu misjöfn eftir staðsetningu skóla. Utanaðkomandi ráðgjafi 

getur unnið með verkefnisstjórn að áætlanagerð, framkvæmd og mati og 

getur þannig stutt við ferlið og ýtt undir stöðuga þróun.  

Eigi að hefja innleiðingu að hausti, í upphafi skólaárs, gæti verið gagnlegt 

að kynna verkefnið fyrir öllum hlutaðeigandi í lok skólaárs á undan. Er þá átt 

við kennara, foreldra, nemendur og aðra hagsmunaaðila, svo sem 

fræðslunefnd sveitarfélagsins. Þannig mætti undirbúa farveginn fyrir 

verkefnið og gefa tækifæri á að íhuga hugmyndina. Eins væri æskilegt að 

verkefnisstjórn hafi þegar verið valin af stjórnendum áður en skólaári lýkur 

svo tækifæri gæfist til að setja upp lausmótaða áætlun fyrir starfsdaga að 

hausti, svo sem námskeið sem ætlunin væri að sækja, kynningarfundi og 

annað sem liggur fyrir við upphaf skólaárs.  

Þegar vinna hefst að hausti er fjölmargt sem þarf að vinna að áður en farið 

er af stað í raunverulega innleiðingu spjaldtölvanna. Skapa þarf sameiginlega 

sýn á verkefnið, setja niður markmið sem vinna á að og ákveða hvernig mat á 

að fara fram yfir tímabilið. Taka þarf ákvörðun um hvernig gagnasöfnun fer 

fram fyrir matið, hversu oft eigi að meta tiltekna þætti og þá hvernig þeir 

skulu metnir. Um leið og matið er skipulagt þarf að setja niður 

matsspurningar og þau viðmið sem eiga að liggja til grundvallar matinu.    

Gefa þarf aðstæðum og tæknilegum atriðum gaum, svo sem hvort að 

þráðlaust net sé til staðar og skjávarpar, ef ætlunin er að nota þá með 

spjaldtölvunum. Taka þarf ákvörðun um hvar spjaldtölvurnar eru geymdar og 

hvar hægt er að hlaða þær, ef nemendur eiga ekki að fara með þær heim 

strax. Útbúa þarf sameiginlegt geymslusvæði á Dropbox, iCloud eða öðru 

sambærilegu forriti þar sem hægt er að geyma gögn og einnig er mælt með að 

búið sé til ákveðið vefsvæði þar sem haldið er utan um allar upplýsingar er 

viðkoma verkefninu, nokkurskonar gagnabanka sem kennarar geta leitað í. 
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Þar er einnig hægt að hafa opið svæði fyrir nemendur og foreldra þar sem 

hægt er að nálgast nauðsynlegar upplýsingar og áhugavert efni sem tengist 

verkefninu.  

Skapa þarf skýrar umgengnisreglur um spjaldtölvurnar ef að hver og einn 

nemandi á að fá spjaldtölvu fyrir sig og búa til samning um notkun og ábyrgð 

sem foreldrar og nemendur þurfa að samþykkja, áður en notkun hefst. Þar 

þarf að koma skýrt fram hver ber ábyrgð á þeim skemmdum sem kunna að 

verða á tækinu.  

1. þrep innleiðingar 

Þegar tekin eru í notkun ný tæki, í þessu tilfelli spjaldtölvur, þarf í upphafi að 

reikna með tíma fyrir þátttakendur til að læra á tækin. Eins og fyrr segir bjóða 

spjaldtölvur upp á fjölbreytta möguleika eins og þær koma úr kassanum, án 

þess að nokkru hafi verið bætt við. Áherslan í upphafi á því að snúast um að 

læra á tækin og þá grunnmöguleika sem þau bjóða uppá. Er þá átt við 

kennara, nemendur og ekki síst foreldra.  

Á þessu fyrsta þrepi eru spjaldtölvurnar notaðar sem staðgenglar fyrir það 

sem áður var en engu er í raun bætt við. Má þar sem dæmi nefna að 

nemendur nota Google í stað kennslubóka til að leita upplýsinga eða skrifa 

verkefni í forritið Pages í stað stílabókar. Kennarar á fyrsta þrepi geta notað 

spjaldtölvuna til að skrá ástundun nemenda beint í Mentor í stað þess að nota 

hefðbundinn kladda, taka ljósmyndir á spjaldtölvuna og setja á heimasíðu 

skólans og annað í þeim dúr.  

Hér þarf virk umræða að vera í gangi á milli allra hlutaðeigandi og þeir 

sem lengra eru komnir þurfa að vera tilbúnir að aðstoða og miðla til þeirra 

sem á þurfa að halda. Félagastuðningur er mikilvægur á þessu stigi þar sem 

nauðsynlegt er að allir nái góðum tökum á grunninum áður en lengra er 

haldið. Stjórnendur þurfa að styðja vel við bakið á kennurum á þessu stigi og 

gefa aukið svigrúm fyrir fundi, námskeið og vettvangsathuganir. 

Kennarar þurfa að skrá samviskusamlega hjá sér athugasemdir og 

vangaveltur sem upp koma í ferlinu og nýta til ígrundunar og umbóta. Það er 

einnig öðrum kennurum til hagsbóta að fá innsýn í notkun spjaldtölvanna hjá 

samkennurum og stuðlar að aukinni samvinnu.  
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2. þrep innleiðingar 

Á öðru þrepi eykst notkun spjaldtölvanna og eru þær notaðar sem viðbót þar 

sem þær koma í stað einhvers annars og um leið með einhverjum viðbótum. 

Má þá hugsa sér að nemendur geti notað rafbækur, hljóðbækur eða 

myndbönd í stað hefðbundinna kennslubóka eða að þeir nýti sér Google earth 

við verkefnagerð í stað kortabókar. Fyrir kennara má nefna notkun 

skipulagsforrita á borð við Evernote þar sem haldið er utan um fyrirkomulag 

vikunnar í stað dagbókar og má þá til dæmis bæta við myndrænum 

skýringum á verkefnum. Kennarar geta stofnað sameiginlegan hugmynda-

banka þar sem haldið er utan um forrit, kennsluaðferðir og annað sem getur 

nýst við innleiðinguna þó ekki sé fyrr en á seinni stigum.  

Kennarar funda áfram reglulega, bæði með verkefnisstjóra og eingöngu 

með stuðningsfélaga, og leita sífellt nýrra leiða til að bæta þekkingu sína og 

færni í kennslu með spjaldtölvu. Kennarar ættu einnig að skoða leiðir sem 

geta sparað þeim tíma og fyrirhöfn við skipulag og undirbúning kennslu með 

því að nota spjaldtölvuna. Má þar nefna upptöku á stuttum 

kennslumyndböndum, ljósmyndir af töfluglósum til að senda í tölvupósti, 

samskiptavefi til að ná til nemenda og foreldra, rafbækur og gagnvirkt efni af 

neti, hljóðupptökur og annað sem gagnast getur.  

3. þrep innleiðingar 

Á þessu þrepi væri æskilegt að kennarar og nemendur hafi tileinkað sér 

tiltölulega góða færni á grunnþáttum spjaldtölvunnar og væru orðnir öruggir í 

notkun hennar í daglegu starfi. Hér má hugsa sér að fara að bæta við hóflegu 

heimanámi sem unnið er á spjaldtölvunni en þarf þó að gæta þess að það 

byggist á þáttum sem nemendur eru öruggir á og einfalt er fyrir foreldra að 

aðstoða heimavið.  

Þriðja þrepið byggist á aðlögun þar sem hægt er að nýta tæknina til að 

breyta verkefnavinnu verulega. Verkefnin eru í raun aðlöguð að tækninni og 

þeim möguleikum sem spjaldtölvan býður uppá. Þarna er um að gera að láta 

hugmyndaflug kennara og nemenda ráða og býður þetta þrep upp á töluverða 

sköpun. Það skal þó eftir sem áður hafa í huga hvert kennslufræðilegt gildi 

verkefnanna er. Hér geta nemendur notað hin ýmsu forrit til að dýpka 

verkefni sín, svo sem að búa til kynningu fyrir samnemendur með Nearpod 

þar sem hægt er að setja inn myndbönd, kannanir, krossapróf, hljóðupptöku 
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og fleira. Kennarar geta fikrað sig áfram við að búa til kennsluefni í 

spjaldtölvunum. Í stað þess að búa til glósur í Powerpoint er hægt að setja 

þær upp á pdf skjali, lesa inn á það sérstaka áherslupunkta og bæta inn 

skýringarmyndum, tenglum á kennslumyndbönd um efnið eða öðru sem 

styður við námsefnið. Hér gildir eftir sem áður að kennarar séu duglegir að 

prófa sig áfram og vera óhræddir við að mistakast. Kennarar eru hvattir til að 

bjóða samkennurum að fylgjast með kennslu hjá sér, gera vettvangsathuganir 

hjá öðrum kennurum og vera óhræddir við að prófa nýja hluti í kjölfarið.  

4. þrep innleiðingar 

Fjórða og síðasta þrep innleiðingar felur í sér nýbreytni þar sem tæknin er 

notuð til að framkvæma hluti sem án hennar væru ómögulegir. Dæmi um 

slíka nýbreytni er myndbandagerð með grænskjá, hikmynd (e. stopmotion) 

með hljóðupptöku og annað í þeim dúr. Á þessu stigi á sér stað mikil sköpun, 

frumkvæði og sjálfstæði í námi. Nemendur og kennarar ættu orðið að búa yfir 

góðri hæfni í notkun spjaldtölvunnar og vera færir um að koma auga á 

fjölbreytta möguleika á notkun hennar við hin ýmsu viðfangsefni. Á þessu 

stigi er tilvalið að nota tölvurnar í verkefni þar sem samþætting námsgreina á 

sér stað og styrkja þannig samvinnu kennara og nemenda enn frekar.  

Með þessu þrepi ættu breytingarnar að vera orðnar hluti af menningu 

skólans og þeim markmiðum náð að flétta saman tækni, inntak og 

kennslufræði (TIK) svo það skili sér í auknum árangri og áhuga nemenda.  

Mat á innleiðingu 

Meðan á ferlinu stendur safna kennarar gögnum um það hvernig gengur að ná 

tökum á nýjum kennsluháttum. Gögnum er til dæmis hægt að safna í formi 

dagbóka, gátlista eða á lokuðum samskiptavef sem verkefnisstjórn hefur 

aðgang að. Höfuðáhersla ætti að vera á að meta áhrif breytinganna á nám 

nemenda. Meta þarf jafnt og þétt hvort að stefnt sé í rétta átt og hvort að 

markmiðin sem sett voru í upphafi hafi náðst. Sjáist ekki árangur í þá áttina 

þarf að endurmeta stöðuna og taka aðra stefnu og líta á matið sem stöðugt 

hringferli sem unnið er að svo lengi sem verkefnið varir. Í upphafi er best að 

byrja á að meta afmarkaða þætti í einu á meðan verið er að tileinka sér ný 

vinnubrögð en líta þó til framtíðar um leið og setja niður áætlun um hvað 
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skuli meta þegar lengra er komið. Þannig er einfaldara að vinna að umbótum 

á fáum, afmörkuðum þáttum í einu og taka svo fyrir fleiri þætti síðar.  

Lagt er til að óformlegt mat á framkvæmd verkefnisins fari fram á 

samráðsfundum verkefnisstjórnar að minnsta kosti hálfsmánaðarlega í 

upphafi. Þar er átt við að framgangur verkefnisins sé ræddur og skráður 

niður, bæði vandamál sem hafa komið upp og ekki síður hvað hefur gengið 

vel. Formlegt mat fer svo fram með öðrum hætti eftir því sem verkefnisstjórn 

tekur ákvörðun um. Halda þarf vel utan um niðurstöður matsins og þarf 

verkefnisstjórn einnig að taka ákvörðun um það í upphafi hvernig halda eigi 

utan um niðurstöður, hvort eigi að kynna þær fyrir öðrum og hvernig eigi að 

nota þær til að vinna að umbótum.  

Að matinu koma allir í verkefnisstjórn og er vinnu dreift á alla svo að 

álagið lendi ekki á fáum höndum. Gott er að hafa í huga að tilgangur matsins 

er að bæta nám nemenda og efla starf kennara og því þarf ekki að líta svo á 

að matið sé á einhvern hátt gagnrýni á starf kennara.  
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4. Umræður 

Hér á eftir verða fræðin mátuð við þróunaráætlunin og helstu þættir hennar 

rökstuddir í ljósi kenninga og rannsókna um efni hennar. Í lokin er leitast við 

að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig má efla nám og kennslu á elsta 

stigi grunnskóla með notkun spjaldtölva og styrkja um leið skólann sem 

lærdómssamfélag?  

4.1 Þróunaráætlun um innleiðingu spjaldtölva 

Ljóst er að þær samfélagsbreytingar sem hafa orðið á undanförnum áratugum 

hafa breytt kröfum um menntun barna. Ný aðalnámskrá gaf skólum lausari 

tauminn til námskrárgerðar og breytti um leið þeim viðmiðum sem námsmat 

byggir á með grunnþáttunum sex og mati á lykilhæfni. Ekki einungis svarar 

þetta kröfum um aukna einstaklingsmiðun náms heldur gefur einnig skólum 

tækifæri til að fara nýjar leiðir í starfi sínu.  

Kennsla með spjaldtölvum er dæmi um kennsluhætti sem virðast öðlast 

meiri vinsældir meðal skóla frá ári til árs. Spjaldtölvueign skóla virðist vera 

að aukast og hafa þegar nokkrir skólar á Íslandi innleitt spjaldtölvur í starfið 

með árangursríkum hætti (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012, bls. 28–31; 

Salaskóli, 2013, bls. 2–5).  

Kennsla með spjaldtölvum hefur alla burði til að uppfylla fjölmörg þeirra 

markmiða sem sett eru um kennslu í upplýsingatækni og upplýsinga- og 

miðlalæsi í aðalnámskrá. Spjaldtölvurnar má nýta í hvers kyns upplýsingaleit, 

verkefnavinnu, sköpun, skipulagsvinnu og svo mætti lengi telja. Þær eru 

handhægar, hraðvirkar og búa yfir mýmörgum eiginleikum sem gera þær að 

góðri viðbót við reglubundið skólastarf. Samkvæmt þeim fræðum og 

rannsóknum sem farið hefur verið yfir þá virðist einmitt flest benda til þess 

að spjaldtölvur geti eflt skólastarf, að því gefnu að vel sé staðið að 

innleiðingu þeirra í kennslu. Með þetta í huga er þróunaráætlunin mótuð og 

áhersla lögð á þróun skólans sem lærdómssamfélags samhliða innleiðingu 

nýrrar tækni.  
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Fræðin benda til þess að innleiðing nýrra aðferða í skólastarf sé viðkvæmt 

ferli sem þurfi að hlúa að og fylgja vel eftir. Ígrundað skipulag og áhugasöm 

verkefnisstjórn eru skilyrði fyrir velgengni ásamt ýmsum öðrum þáttum. Að 

sama skapi þurfa allir sem að ferlinu koma að vera meðvitaðir um að það 

getur tekið tíma að innleiða breytingar í skólastarf og festa þær í sessi. Það er 

þó nauðsynlegt að taka þann tíma sem til þarf ef breytingarnar eiga að skila 

varanlegum árangri, annars er hætta á að ákveðin uppgjöf eigi sér stað meðal 

kennara vegna álags og erfiðleika við framkvæmd breytinganna.  

Dyggur stuðningur stjórnenda og dreifð forysta meðal kennara, nemenda 

og foreldra eru þættir sem styrkja ferlið og auka líkurnar á því að þau 

markmið náist sem sett voru í upphafi. Stöðugt mat þarf að fara fram svo að 

fylgjast megi náið með framvindu mála og grípa inn í ferlið ef það er ekki að 

skila tilætluðum árangri. Gæta þarf þess um leið að missa ekki sjónar á helsta 

markmiði skólaþróunar, að bæta nám nemenda.  

Kaflarnir hér á eftir lýsa nánar þeim hugmyndum og þáttum sem hafðir 

eru til hliðsjónar við gerð þróunaráætlunarinnar.  

Þróunarlíkön 

Þróunarlíkön eru hagnýtur kostur þegar skipuleggja á þróunarstarf í skólum. 

Þau gefa ákveðinn ramma utan um þróunaráætlanir og gefa leiðbeiningar um 

hvernig ferlið gengur fyrir sig. Fyrir ferli sem þetta þar sem samhliða er 

unnið að starfsþróun kennara og innleiðingu nýrrar tækni hentar vel að flétta 

saman hugmyndafræði tveggja þróunarlíkana. Starfsþróunarlíkan Fullans 

lýsir því hvernig framvinda verkefnisins í heild gengur fyrir sig á meðan 

SVAN líkanið stigskiptir innleiðingu spjaldtölvanna. Líkönin vinna vel 

saman þar sem líkan Fullans gerir ráð fyrir hugmynd, framkvæmd hennar og 

svo festingu þar sem hún verður hluti af starfinu. SVAN líkanið gerir í raun 

ráð fyrir því sama, þ.e. unnið er með ákveðinn þátt þar til nægileg færni hefur 

náðst svo hægt sé að færast á næsta stig.  

Þrátt fyrir að líkönin leggi línurnar fyrir skipulag breytinganna þá fellur 

það í hlut verkefnisstjórnar að aðlaga þróunarverkefnið að líkönunum. Eins 

og Fullan (2007, bls. 90–92) bendir á þá skilar það litlum árangri fyrir 

þróunarstarf að segja kennurum hvað þeir eigi að gera. Með því að setja 

þróun verkefnisins í hendur þeirra sem munu framkvæma það eru meiri líkur 

á að náist fram djúpur skilningur á ferlinu og raunveruleg breyting á starfinu, 
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enda er þekking á ferlinu ein forsenda árangurs. Verkefnisstjórn þarf því að 

kynna sér bæði þróunarlíkönin og hugmyndafræðina á bak við þau og vinna 

skipulag þróunarstarfsins út frá þeim.   

Skólinn sem lærdómssamfélag 

Hugmyndir um skólann sem lærdómssamfélag eiga það flestar sameiginlegt 

að leggja áherslu á sameiginlega sýn og gildi fagfólks í skólanum, ríka 

samstarfsmenningu sem einkennist af gagnkvæmum stuðningi og stöðugt mat 

og endurbætur á starfinu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 36–37; 

DuFour, 2004, bls. 1). Þessir þættir eru grunnurinn að smíði þróunar-

áætlunarinnar og er ætlað að einkenna allt ferlið, frá upphafi til enda. Með 

þetta í huga eru sett markmið um það hvert áætlunin á að leiða og mat lagt á 

það með reglulegu millibili hvort markmiðin hafi náðst. Þegar markmiðum 

hefur verið náð eru ný sett og leiðin að þeim mótuð. Þannig er ætlunin að 

skapa stöðugt hringferli þróunar sem ýtir undir samstarfsmenningu innan 

skólans og stuðlar um leið að bættu námi nemenda.  

Í lærdómssamfélagi er stöðugt nám í gangi og ekki síst fyrir kennara. Með 

því að setja saman verkefnisstjórn sem heldur utan um ferlið við innleiðingu 

er stuðlað að virkri ígrundun á ferlinu sem gefur kennurum tækifæri til að 

læra hver af öðrum, hvort sem er á teymisfundum, með samtölum við 

samstarfsfélaga eða með vettvangsathugunum hjá samkennurum. Eins og 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 39) segir þá byggist sköpun 

lærdómssamfélags á samvinnu allra hlutaðeigandi og það sama segir DuFour 

(2007, bls. 5) og bætir við að það kosti þolinmæði, þrautseigju og 

sameiginlega hæfni. Því er mikilvægt að taka smá skref í einu og festa þau í 

sessi áður en ráðist er í næstu skref.   

Samvinnumenning 

Eitt af markmiðum áætlunarinnar er að efla samstarfsmenningu skólans með 

því að virkja kennara til samvinnu og stuðnings hver við annan. Í áætluninni 

er gert ráð fyrir félagastuðningi fyrir kennara en gera þarf ráð fyrir að slíkt 

fyrirkomulag henti ekki í öllum skólum, til dæmis í fámennum skólum þar 

sem fáir kennarar taka þátt í þróunarferli. Getur þá farið betur á að mynda 

teymi þar sem allir styðja hver við annan og gefa kost á ráðgjöf og aðstoð við 

teymisfélaga eftir þörfum. Rannsóknir benda sterklega til þess að samvinna 
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kennara sé lykilatriði við sköpun lærdómssamfélags og innleiðingu á 

breytingum í skólastarfi. Það getur þó reynst kennurum erfitt að venjast slíku 

fyrirkomulagi ef að það er ekki til staðar fyrir breytingar og fyrir suma getur 

það hreinlega valdið kvíða að þurfa að deila vinnu sinni með samkennurum 

(Musanti og Pence, 2010, bls. 73). Gæta þarf þess þegar verið er að byggja 

upp samstarfsmenningu og aukna teymisvinnu að álagið lendi ekki stöðugt á 

sama aðilanum en hætt er við að það gerist þegar einhver í teyminu býr yfir 

meiri færni eða þekkingu varðandi breytingarnar en aðrir. Í þessu ferli er gert 

ráð fyrir að færnin á spjaldtölvurnar byggist upp stigvaxandi og því ekki þörf 

á að sá sem er lengst kominn kenni öllum sem styttra eru komnir. Þar sem 

kennarar geta verið staddir á einhverju af fjórum stigum SVAN líkansins má 

ætla að þeir sem eru staddir á þrepi tvö geti kennt þeim sem staddir eru á 

fyrsta þrepi, jafnvel þó að einhver annar sé kominn enn lengra. Því má leiða 

líkur að því að SVAN líkanið geti þannig dreift álaginu og eflt forystu allra 

innan hópsins þar sem flestir eða allir geta á einhverjum tímapunkti í ferlinu 

aðstoðað samstarfsfélaga. 

Forysta 

Í þróunaráætluninni er gert ráð fyrir að forystan sé að mestu í höndum 

verkefnisstjórnar en hún sér um að skipuleggja framkvæmd áætlunarinnar og 

allt utanumhald, svo sem mat á árangri og annað slíkt.  

Eins og fram hefur komið hafa hugmyndir um forystu í skólum breyst í 

gegnum tíðina og er nú ekki einungis átt við stjórnendur þegar talað er um 

forystu innan skóla. Sterkir leiðtogar eru ein forsenda þess að þróunarstarf nái 

fram að ganga í skólastarfi (Fullan, 2007, bls. 166–167; Stoll, 1998, bls. 10 

og 13) og leiðtogar koma einnig úr röðum kennara og nemenda. 

Því ætti að leita leiða til að virkja nemendur til forystu með því að fela þeim 

ábyrgðarhlutverk og má þar til dæmis nefna setu í rýnihópi. Þannig er ekki 

einungis leiðtogahæfni nemenda styrkt heldur gefur það nemendum einnig 

færi á að láta sínar raddir heyrast, sem vonast er til að ýti undir velgengni 

verkefnisins og efli áhuga nemenda á því.  

Hlutverk skólastjórnenda skal þó ekki vanmetið í áætluninni því það er 

þeirra hlutverk að virkja starfsfólk sitt til forystu, hvetja kennara til samstarfs 

og styðja þétt við bakið á þeim í þróunarferlinu. Það er einnig í verkahring 

stjórnenda að veita tíma fyrir samráð kennara, sjá um að tækjabúnaður og 

þjónusta sé í lagi  og gefa kennurum kost á að sækja námskeið eða annað sem 
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styður við þróunarferlið. Fullan (2007, bls. 95-96, 160-164) segir stuðning 

sem þennan mikilvægan svo þróunarstarfið gangi vel. Ætla má að kennarar 

finni til aukinnar ánægju við slíka vinnu, þrátt fyrir álag, finni þeir fyrir 

skilningi og stuðningi stjórnenda. 

Starfsþróun kennara 

Meðan á ferlinu stendur þurfa kennarar að vera duglegir að afla sér nýrrar 

þekkingar sem tengjast spjaldtölvum og kennslu með þeim og vera um leið 

óhræddir að prófa nýjar leiðir og læra af mistökunum. Í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013, bls. 13–14 og 70) er rætt um mikilvægi þess fyrir aukin 

gæði náms að kennarar þróist stöðugt í starfi með ígrundun og þekkingar-

öflun, með það að markmiði að bæta kennsluhætti sína. Í þessu felst einmitt 

starfsþróun kennara, að sanka að sér nýrri þekkingu með það að markmiði að 

efla færni sína í starfi. Þetta má gera með námskeiðum, rannsóknum, 

vettvangsathugunum hjá samstarfsfólki og ekki síst með öflun upplýsinga á 

netinu. Þarna kemur einnig samvinna kennara að gagni þar sem lagt er til að 

kennarar deili með sér upplýsingum og þekkingu, meðal annars með 

sameiginlegu vefsvæði þar sem hægt er að safna saman gögnum um efnið.  

Kennarar þurfa að einbeita sér að því hvernig spjaldtölvurnar geta bætt 

nám nemenda sinna og ávallt hafa í huga kennslufræðilegt gildi þess sem 

verið er að vinna að. Þegar innleiðing spjaldtölva í kennslu gengur vel geta 

þær haft jákvæð áhrif á starfsþróun kennara og aukið ánægju þeirra í starfi, 

eins og kom í ljós hjá kennurum Norðlingaskóla (Sólveig Jakobsdóttir o.fl. 

2012, bls. 28–31). SVAN líkanið fellur einnig vel að starfsþróun kennara þar 

sem það gerir ráð fyrir stigvaxandi færni og þekkingu á milli þrepa og um 

leið tekur það tillit til þess að kennarar geti verið mislangt á veg komnir með 

að tileinka sér tæknina í kennslu. Velta má fyrir sér hvort að það myndi auka 

líkur á uppgjöf ef að allir kennarar þyrftu að fylgjast jafnt að. Kennarar sem 

styttra eru komnir gætu upplifað streitu og vanmátt við að ná ekki að fylgja 

hinum sem lengra eru komnir, á meðan þeir fljótari gætu upplifað 

óþolinmæði og áhugaleysi, þyrftu þeir að bíða eftir að hinir kæmust á sama 

stað.  

Bent er á að kennarar þurfa tíma til að læra á tæknina og varast þarf að 

gera ráð fyrir að einhver ákveðin kunnátta sé til staðar í upphafi. Því þarf að 

leggja áherslu á þéttan stuðning í upphafi og nægan tíma fyrir samráð. Eins 

og kom fram í rannsókn Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2000, bls. 102) þá er 
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félagastuðningur mikilvægur þáttur starfsþróunarinnar þar sem það veitir 

aukið aðhald, stuðning og eflir öryggi kennara í starfi. Eins má ætla að það 

styrki kennara enn fremur í starfsþróun sinni, að geta leitað jafnóðum eftir 

áliti félaga og fá endurgjöf á þær hugmyndir sem upp koma.  

Skipulag og áætlanagerð 

Eins og ítrekað hefur komið fram er mikilvægt að fara sér að engu óðslega 

í upphafi breytinga. Þær þurfa að byggjast á vel ígrundaðri áætlun þar sem 

gert er ráð fyrir stigvaxandi þróun og því er afar mikilvægt að sinna 

undirbúningsvinnu vel í upphafi. Þannig má einnig draga úr álagi og streitu 

kennara sem hafa fjölmörgum öðrum verkefnum að sinna í upphafi skólaárs. 

Við undirbúningsvinnuna þarf að horfa til námskrár skólans, leggja áherslu á 

það hvernig markmiðin sem þar eru sett fram tengjast breytingunum og skapa 

þannig þá sameiginlegu sýn sem leita ber eftir. Kennarar þurfa auk þess að 

kynna sér þau starfsþróunarlíkön sem áætlunin miðast við og má ætla að það 

skili mestum árangri að það sé gert í teymisvinnu þar sem hægt er að deila 

hugmyndum og ekki síður áhyggjum sem kunna að koma upp.  

Rúnar Sigþórsson (2004) bendir á orð Fullans sem segir að taka þurfi til 

greina öll sjónarmið sem koma fram og nýta þau til að læra af og gera betur. 

Heiðarleg samskipti eru framar öllu svo að kennarar upplifi síður óvissu og 

kvíða meðfram breytingunum. Þær eiga fyrst og síðast að snúast um 

samvinnu og nám fyrir alla þar sem ábyrgðin deilist á margar hendur. 

Framkvæmd þróunaráætlunar 

Þróunaráætlunin miðast við að hver og einn nemandi fái spjaldtölvu til 

persónulegra nota. Er þetta gert með það í huga að flest virðist styðja við það 

að þær séu notaðar sem einstaklingstæki samkvæmt rannsóknum og bendir 

Ómar Örn (e.d., bls. 6) á að þær séu einmitt hannaðar til slíkrar notkunar. 

Með slíku fyrirkomulagi er einnig einfalt að hefja innleiðingu í ákveðnum 

bekk eða bekkjum í einu og með litlum hópi kennara. Það gefur þá einnig 

kost á því að velja til þess kennara sem hafa áhuga á þátttöku í slíku verkefni, 

í stað þess að allir kennarar skólans taki þátt óháð áhuga. Má ætla að það auki 

líkurnar á árangursríkri innleiðingu, enda hafa margir bent á að áhugi kennara 
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sé einn af lykilþáttum árangursríkrar skólaþróunar (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 39; Fabian og McLean, 2013, bls. 12).   

Fjölmargir þættir spila saman í framkvæmd sem þessari og þurfa allir að 

vera meðvitaðir um sitt hlutverk svo að ferlið gangi sem best fyrir sig.  

Hlutverk skólastjórnenda 

Skólastjórnendur gegna veigamiklu hlutverki í þróunarstarfi skóla þar sem 

það er í þeirra valdi að veita svigrúm og tíma til starfsþróunar. Stuðningur 

þeirra skiptir höfuðmáli í þessu ferli og eins þátttaka þeirra í verkefnisstjórn. 

Með því að hafa skólastjórnanda í verkefnisstjórn, án þess þó að hann sé í 

stjórnunarhlutverki þar, ætti það að gera kennara meðvitaða um það traust 

sem skólastjórnendur bera til þeirra með því að láta forystuna í hendur þeirra. 

Um leið gerir það stjórnendum kleift að fylgjast nánar með því starfi sem 

kennarar inna af hendi og sýna þeim þannig stuðning í verki en Fullan (2007, 

bls. 95-96) segir slíkan stuðning mikilvægan fyrir velgengni kennara í 

þróunarstarfi. Einnig má ætla að með því að sitja sjálfir í verkefnisstjórn séu 

skólastjórnendur meðvitaðri um umfang verkefnisins og geti hliðrað til fyrir 

kennara í öðrum störfum eftir þörf hverju sinni.  

Hlutverk verkefnisstjórnar 

Hlutverk verkefnisstjórnar er að skipuleggja þróunarverkefnið í heild, hrinda 

því í framkvæmd og hlúa að því svo lengi sem það er í gangi. Þegar valið er í 

verkefnisstjórn þarf að huga að ýmsum þáttum eigi starf hennar að ganga vel. 

Velja þarf kennara sem eru áhugasamir um þróunarstarfið og hæfir til að 

sinna því af kostgæfni. Kennarar eru eins misjafnir og þeir eru margir og 

misjafnt hvar áhugi þeirra liggur.  

Með því að skipa verkefnisstjórn er einnig stuðlað að samstarfi kennara 

við innleiðinguna en eins og ítrekað hefur komið fram er samvinna ein af 

grunnforsendum þess að þróunarstarf beri árangur (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 36–37, 40; DuFour, 2004, bls. 2–4). Með vel 

samsettri verkefnisstjórn má leiða líkur að því að viðkomandi kennarar eflist í 

starfsþróun með aðstoð félagastuðnings og það dragi jafnframt úr ótta þeirra 

við breytingarnar.  
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Nemendur og foreldrar 

Fræðin benda til þess að nemendur séu vannýtt auðlind þegar kemur að 

breytingum á skólastarfi. Raddir þeirra ættu að hafa meira vægi í 

þróunarstarfi þar sem markmið þróunarstarfs er ávallt að hámarka nám 

nemenda. Það ætti því að vera eðlilegur hluti af ferlinu að leita eftir 

hugmyndum nemenda um hvað þeir telja geta haft áhrif til hins betra á það 

hvernig þeir læra. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 21) segir einmitt að 

höfða eigi til ábyrgðar nemenda á eigin námi en líta um leið til áhugasviðs 

þeirra og má einnig benda á Fullan (2007, bls. 185) þar sem hann vísar í 

Levin en hann segir að áhugi nemenda skipti grundvallarmáli svo skólaþróun 

gangi vel. Það er því góðra gjalda vert að gera ráð fyrir því í skipulagi 

þróunarferlisins að nemendur séu þátttakendur í ferlinu frá upphafi og geti 

komið skoðunum sínum á framfæri svo á þær sé hlustað. Ætla má að í 

innleiðingu á spjaldtölvum í kennslu geti nemendur einmitt lagt töluvert til 

málanna þar sem þeir eru gjarnan lengra komnir í notkun slíkra tækja en 

kennarar auk þess sem þeir reynast gjarnan fljótari að tileinka sér notkun 

þeirra.  

Höfðað er til ábyrgðar nemenda með því að afhenda þeim spjaldtölvu sem 

persónulegt tæki sem þeir eiga að passa upp á yfir tímabilið. Nemendum þarf 

að vera ljóst frá upphafi til hvers er ætlast af þeim með tölvurnar og hverjar 

reglurnar eru varðandi notkun þeirra. Ætla má að upp komi álitamál varðandi 

tölvurnar sem verkefnisstjórn þarf að taka afstöðu til í samstarfi við 

nemendur og foreldra. Líklegt er að upp komi spurningar um hverskonar 

notkun sé leyfileg á tölvurnar utan skóla, svo sem hvort að nemendur megi 

sækja sér leikjaforrit eða samskiptaforrit á borð við Facebook eða Snapchat. 

Að sama skapi þarf að liggja fyrir hvort að nemendur megi lána 

fjölskyldumeðlimum tölvurnar, hvort fara megi með þær í ferðalög eða á 

milli húsa til vina, svo dæmi séu nefnd.  

Foreldrum er einnig ætlað að vera virkir þátttakendur í ferlinu enda 

töluverð breyting á fyrirkomulagi náms barna þeirra og stuðningur þeirra því 

mikilvægur. Með því að bjóða fulltrúa foreldra sæti í rýnihópi fyrir 

þróunarstarfið er reynt að tryggja að rödd foreldra heyrist og hafi jafnframt 

áhrif. Hér á landi er þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinna bundin í lög og 

er þeim ætlað að fylgjast með, styðja við og bera ábyrgð á námi þeirra (Lög 

um grunnskóla, nr.91/2008, 19.gr). Svo að foreldrar geti fylgst með 

framvindu verkefnisins þarf upplýsingaflæði á milli heimilis og skóla að vera 
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gott. Einnig er lagt til að þeir foreldrar sem vilja fái kennslu í grunnþáttum 

spjaldtölvunnar og séu hvattir til að fylgjast með því sem nemendur eru að 

fást við hverju sinni með tölvurnar.  

Matsþættir 

Mat á framgangi þróunaráætlunarinnar byggist að mestu á innra mati og er að 

stórum hluta í höndum verkefnisstjórnar. Varasamt er þó að leggja alla 

ábyrgð á fáar hendur og gæti rýnihópur einnig unnið að mati ásamt 

verkefnisstjórn. Með rýnihóp má ná fram áliti annarra hagsmunaaðila en 

kennara, svo sem nemenda og foreldra, sem er ekki síður mikilvægt mat.  

Það sama á við um matsþætti eins og um aðra þætti áætlunarinnar, 

hagkvæmast er að taka smá en örugg skref í upphafi og bæta smám saman 

við. Hægt er að ákveða nokkra afmarkaða þætti sem meta á yfir fyrsta tímabil 

breytinganna og taka síðar inn fleiri þætti þegar ákveðið öryggi hefur náðst. 

Það hringlaga ferli sem Sigurlína Davíðsdóttir og félagar (2010, bls. 3–6) 

settu upp ætti að standa vel með þróunarlíkönum áætlunarinnar þar sem það 

byggir á því að taka ákvörðun, framkvæma, ígrunda og endurmeta. Leiða má 

líkur að því að það geti veitt kennurum ákveðið öryggi að nota svipaða 

vinnuferla við alla þætti verkefnisins.  

Enn og aftur ber að leggja áherslu á það að í þróunarstarfi sem þessu er 

það nám nemenda sem er í forgrunni og því skulu matsþættir miðast við að 

mæla áhrif verkefnisins á árangur nemenda.  

4.2 Niðurstöður í ljósi rannsóknarspurningar 

Nú þegar farið hefur verið yfir það sem fræðin segja um efnið og þau tengd 

við þróunaráætlunina er tímabært að líta aftur til rannsóknarspurningarinnar 

sem lögð var fram í upphafi: Hvernig má efla nám og kennslu á elsta stigi 

grunnskóla með notkun spjaldtölva og styrkja um leið skólann sem 

lærdómssamfélag? 

Þróunarlíkön Fullans fyrir skólaþróun og SVAN líkanið fyrir tækniþróun 

spila vel saman við innleiðinguna ásamt því að TIK líkanið sameinar inntak, 

tækni og kennslufræði, en mikilvægt er að þessir þrír þættir fylgist að fyrir 

árangursríka innleiðingu spjaldtölva. Bæði verkefnin krefjast samvinnu 

kennara, þátttöku allra í skólasamfélaginu og stuðla um leið að bættu námi 
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nemenda. Helstu niðurstöður benda því til þess að innleiðing spjaldtölva sé 

hentugt verkefni samhliða eflingu lærdómssamfélags í skóla. Til þess að 

svara rannsóknarspurningunni nánar er litið til tveggja þátta: áhrifa 

spjaldtölva á nám og kennslu og þróun skólans sem lærdómssamfélags.  

Áhrif spjaldtölva á nám og kennslu  

Til að meta megi hvort að innleiðing spjaldtölva hafi áhrif á nám og kennslu 

þarf fyrst að líta til þess hvert markmiðið með innleiðingu þeirra er. Þau 

markmið sem snúa að nemendum og sett voru fyrir áætlunina voru að auka 

áhuga nemenda á náminu, að efla sjálfstæði þeirra og frumkvæði og að bæta 

námsárangur þeirra og lykilhæfni. Þessi markmið eru að mörgu leyti byggð á 

markmiðum aðalnámskrár og Hvítbókar menntamálaráðuneytis. 

Varðandi áhuga nemenda á náminu þá er vonast til að spennandi nýjung í 

skólastofuna, þ.e. spjaldtölvan, ásamt aukinni ábyrgð sem fylgir notkun 

hennar muni leiða til meiri áhuga nemenda á skólastarfinu í heild. Nýir 

kennsluhættir geta verið ógnandi fyrir nemendur eins og kennara og ætla má 

að einhverjir nemendur kunni betur við fyrri kennsluhætti. Er þá mikilvægt 

að koma til móts við þarfir þeirra til að draga ekki úr áhuga þeirra á náminu. 

Rannsóknir benda þó til að notkun spjaldtölva í kennslu hafi jákvæð áhrif á 

áhuga flestra nemenda (Balanskat o.fl., 2013, bls. 12; Fabian og MacLean, 

2013, bls. 2). 

Með því að gera nemendur að virkum þátttakendum í ferlinu með fundum, 

setu í rýnihóp og öðrum leiðum sem kunna að vera farnar er ætlunin að efla 

sjálfstæði nemenda og frumkvæði. Svo að það gangi eftir þurfa nemendur að 

finna að á þá sé hlustað og að þeir hafi raunveruleg áhrif á eigið nám. Eins og 

fyrr segir er mikilvægt fyrir ferlið að þeir sem eru í forystu fyrir verkefnið 

hlusti á allar raddir, einnig gagnrýnisraddir, með opnum huga og dragi 

lærdóm af þeim með það í huga að bæta ferlið (Rúnar Sigþórsson, 2004). 

Sé horft til síðasta markmiðsins, að bæta námsárangur nemenda og 

lykilhæfni virðast fræðin benda til þess að það sé hægt með innleiðingu 

spjaldtölva. Það er þó skilyrðum háð. Eigi notkun spjaldtölva að hafa 

raunveruleg áhrif á nám nemenda, dýpka þekkingu þeirra og styrkja færni á 

fjölbreyttum sviðum nægir ekki að nota þær sem staðgengla fyrir aðra 

kennsluhætti, sbr. SVAN líkanið. Svo að ná megi þessum markmiðum er 

æskilegt að innleiða öll þrep líkansins hvert á eftir öðru og byggja upp 
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stigvaxandi færni þar sem nýjar aðferðir koma í stað þeirra gömlu. Fram kom 

í rannsókn STEPS að leggja þarf meiri áherslu á sköpun, uppgötvanir og 

sjálfstæð vinnubrögð þegar unnið er með upplýsingatækni í kennslu 

(Balanskat, 2009, bls. 24) og nefndu nemendur Norðlingaskóla að 

spjaldtölvurnar byðu upp á einmitt þetta, aukna möguleika á sköpun og meiri 

stjórn á eigin námi (Sólveig Jakobsdóttir o.fl. 2012, bls. 28–31).    

Sé vandlega staðið að innleiðingu og markmiðum hennar fylgt eftir til 

lengri tíma bendir flest til þess að kennsla með spjaldtölvum geti haft 

raunveruleg áhrif til hins betra á skólastarf. Má því leggja líkur að því að með 

notkun spjaldtölva megi að mörgu leyti nálgast þau nýju markmið sem sett 

voru í aðalnámskrá 2013 og Hvítbók. 

Þróun skólans sem lærdómssamfélag  

Seinni hluti markmiða þeirra sem sett voru upp fyrir þróunaráætlunina snúa 

að eflingu skólans sem lærdómssamfélags, en það var eitt af markmiðunum. 

Hin markmiðin falla í raun undir þetta markmið en þau eru: að styðja við 

starfsþróun kennara og að skapa samvinnumenningu innan skólans.  

Með því einu að setja saman verkefnisstjórn sem vinnur að innleiðingu 

spjaldtölva er þegar hafin vinna við að styrkja samvinnumenningu innan 

skólans. Kennarar vinna saman að verkefni sem vekur áhuga þeirra, þeir leita 

stuðnings og ráðgjafar hjá samkennurum og deila framförum jafnt sem 

mistökum með samstarfsfólki. Allt þetta getur leitt til bættrar 

samvinnumenningar, sem aftur styrkir lærdómssamfélag innan skólans. 

Samkvæmt DuFour (2004, bls. 1) er þetta einmitt einn þeirra þátta sem skera 

úr um hvort um raunverulegt lærdómssamfélag sé að ræða. Hinir tveir 

þættirnir, að mati DuFour, eru að tryggt sé að nemendur læri og að kennarar 

líti til persónulegs árangurs hvers og eins nemanda í stað þess að líta á 

meðaltal heildarinnar. Með reglulegri ígrundun, samráðum og mati á ferlinu 

er ætlunin að tryggja nám nemenda og skal það ávallt vera helsta markmið 

þróunarstarfsins.  

Til að hægt sé að vita hvort að nemendur eru að læra má ætla að meta 

þurfi persónulegan árangur hvers og eins. Spjaldtölvurnar gefa tækifæri til 

þess að halda betur utan um persónuleg gögn nemenda þar sem þær geta 

virkað sem nokkurs konar ferilmöppur þegar þær eru notaðar sem 

einstaklingstæki. Auk þess eru viðmið um lykilhæfni til þess fallin að meta 



 

56 

árangur hvers og eins nemanda á öðrum sviðum en bóklegum og falla því vel 

að þessum markmiðum.  

Sé litið til áætlunarinnar í heild má sjá að hún er í samræmi við þau 

viðmið sem sett hafa verið fram um fagleg lærdómssamfélög. Áætluninni er 

ætlað að skapa sameiginlega sýn og gildi fagfólks, ýta undir dreifða forystu 

innan skólans, hvetja til gagnkvæms stuðnings og efla samvinnu meðal 

kennara. Hún ætti því að hafa alla burði til að efla skólann sem 

lærdómssamfélag, sé vandað til verka við innleiðingu hennar.  
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5. Lokaorð 

Nú þegar farið hefur verið yfir fræði og rannsóknir er varða skólaþróun og 

notkun upplýsingatækni og spjaldtölva í kennslu má sjá að þessir tveir þættir 

geta farið vel saman þegar styrkja á nám og kennslu og svara nýjum kröfum 

um menntun. Árangur á báðum sviðum veltur á góðu skipulagi, áhuga 

kennara, samvinnu og sterkri forystu.  

Innleiðing spjaldtölva getur ýtt mörgum kennurum út fyrir 

þægindarammann þar sem um er að ræða algjöra nýjung í skólastarfi. 

Kennarar þurfa að breyta starfsháttum sínum svo um munar og um leið starfa 

í nánu samstarfi við aðra kennara, stjórnendur og foreldra. Það er þó einmitt 

tilgangurinn með áætluninni, að hreyfa við fastmótaðri skólamenningu og 

umbreyta kennsluháttum svo að árangur nemenda aukist á hinum ýmsu 

sviðum. Leiða má líkur að því að ýmsar spurningar vakni varðandi notkun 

spjaldtölva í skólastarfi en ekki líklegt að svör fáist við þeim strax. Þar sem 

spjaldtölvur eru ennþá nýjar af nálinni þá er erfitt að sjá fyrir hvernig þróun 

þeirra verður í framtíðinni. Velta má fyrir sér hversu lengi þær eru að verða 

úreltar þar sem það er afar kostnaðarsöm fjárfesting að kaupa spjaldtölvu á 

hvern nemanda. Einnig er eðlilegt að velta fyrir sér langtímaáhrifum á 

námsárangur með notkun þeirra þar sem eðli málsins samkvæmt hafa ekki 

verið gerðar rannsóknir á því ennþá. Eflaust eru mun fleiri spurningar sem 

leita þarf svara við í náinni framtíð en eins og staðan er í dag bendir flest til 

að þær geti auðgað nám og kennslu, séu kennarar óhræddir við að þreifa sig 

áfram við notkun þeirra.   

Sé unnið samhliða innleiðingunni að eflingu skólans sem lærdóms-

samfélags aukast líkurnar til muna að ná megi þessum árangri með 

spjaldtölvum í kennslu. Þegar skólinn starfar sem lærdómssamfélag á sér stað 

virkt samstarf á milli allra í skólasamfélaginu með gagnkvæmum stuðningi 

og hvatningu. Kennarar geta leitað ráðgjafar hjá samkennurum og deilt með 

þeim framförum og mistökum og ættu þar af leiðandi ekki að hræðast það að 

prófa sig áfram með misjöfnum árangri.  

Á heildina litið má segja að þróunaráætlunin geti uppfyllt þau markmið 

sem lagt var upp með. Henni er ætlað að vera hagnýtur leiðarvísir en þó opin 
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á þann hátt að hægt sé að aðlaga hana eftir aðstæðum og þörfum. Þrátt fyrir 

að hún sé miðuð við elsta stig grunnskóla þá er einfalt að aðlaga hana fyrir 

önnur skólastig.  

Það mikilvægasta í innleiðingu þróunaráætlunar sem þessarar er að vanda 

til verka þegar hafist er handa. Breytingar á skólastarfi taka tíma, eigi þær að 

skila varanlegum árangri og því þarf að gera ráð fyrir því í upphafi. Taka þarf 

yfirvegaðar ákvarðanir sem metnar eru út frá þörfum hvers skóla og taka mið 

af námskrá og markmiðum hennar. Meta þarf hvert kennslufræðilegt gildi 

breytinganna er og hvort að þær séu líklegar til að hafa jákvæð áhrif á nám 

nemenda.  

Séu þessir þættir hafðir að leiðarljósi aukast líkurnar á að innleiðingin 

skili sér í áhrifaríkri og ánægjulegri skólaþróun.  
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