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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 

faggreinakennslu í grunnskóla við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands vorið 2016. Viðfangsefni verkefnisins er spjaldtölvunotkun í ensku-

kennslu. Það vafðist ekki lengi fyrir mér hvert viðfangsefni þessa verkefnis 

yrði þar sem ég vildi tengja það kjörsviði mínu, ensku, og nýta áhuga minn af 

spjaldtölvunotkun í skólastarfi. Því fannst mér kjörið að velja viðfangsefnið 

spjaldtölvur í enskukennslu. Í vettvangsnámi mínu á meistarastigi varði ég 

æfingakennslu minni í grunnskóla í Kópavogsbæ þar sem ég fylgdist með 

innleiðingu spjaldtölva og prufaði mig áfram með ýmsa möguleika. Á seinustu 

önn minni í meistaranáminu var ég ráðin sem kennari við skólann og starfa 

þar á þeim tíma sem ég skrifa þetta verkefni. Með starfsfélögum úr skólanum 

fór ég til London á fyrirlestur um spjaldtölvunotkun í skólastarfi og í tvær 

skólaheimsóknir þar sem ég kynntist enn frekar spjaldtölvunotkun í skóla-

starfi. Þetta viðfangsefni hefur því verið mér einstaklega hugleikið og ég hef 

haft ánægju af því að kynna mér það frekar og heyra frá starfandi ensku-

kennurum sem nýta þessa tækni við kennslu. Ég er ákveðin á því að starfa í 

framhaldinu í grunnskóla þar sem nemendur nýta spjaldtölvur við námið. 

Verkefnið er mér því gott veganesti fyrir framtíðina og vona ég að það nýtist 

sömuleiðis fleiri tungumálakennurum sem hafa áhuga á að láta nemendur 

nýta spjaldtölvur við nám sitt. 

Leiðbeinandi minn var Michael Dal, dósent við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Honum þakka ég fyrir veittan stuðning, hjálplegar ábendingar og 

faglega ráðgjöf. Svava Pétursdóttir, lektor, las yfir verkefnið sem sérfræð-

ingur og þakka ég henni fyrir gagnlegar ábendingar og sérfræðilega ráðgjöf. 

Einnig vil ég koma á framfæri þakklæti mínu til þeirra kennara sem tóku þátt 

í rannsókninni og veittu mér viðtal. Án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að 

veruleika. Síðast en ekki síst fær fjölskylda mín miklar þakkir fyrir að hafa 

staðið við bakið á mér í gegnum námið mitt við Háskóla Íslands síðastliðin 

fimm ár. Stuðningur þeirra, ást og umhyggja er mér mikils virði og hefur 

hvatning þeirra veitt mér mikinn drifkraft í gegnum námið. Unnusta mínum, 

Halldóri Halldórssyni, vil ég svo þakka sérstaklega fyrir að hafa sýnt mikla 

þolinmæði og verið klettur minn og helsti hvatningamaður við skrif meistara-

verkefnisins þar sem hann hefur alltaf haft ofurtrú á mér. 
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Ágrip 

Grunnskólar landsins eru í auknum mæli að innleiða spjaldtölvur. Mikilvægt 

er því að rannsaka hvernig tækin eru nýtt við nám og kennslu. Áherslan í 

þessari rannsókn er á spjaldtölvunotkun í enskukennslu á unglingastigi 

grunnskólans. Tilgangur rannsóknarinnar er að svara eftirfarandi tveimur 

rannsóknarspurningum: Hvaða áhrif hefur spjaldtölvunotkun í enskukennslu 

á kennsluhætti? Hverjir eru helstu ávinningar og annmarkar við notkun 

spjaldtölva í enskukennslu? Markmið rannsóknarinnar er að gera ensku-

kennara í grunnskólum landsins meðvitaða og upplýsta um möguleika við 

spjaldtölvunotkun í enskukennslu. Notast er við tilviksrannsókn þar sem 

stuðst var við eiginlega aðferðafræði. Tekin voru hálf opin einstaklingsviðtöl 

við alls tíu enskukennara á unglingastigi. Kennararnir eru úr níu grunnskólum 

af bæði höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Hjá öllum viðmælendum 

nýta nemendur spjaldtölvur sem námstæki þar sem stuðst er við 1:1 kennslu-

fræði. 

Niðurstöður leiddu í ljós að innleiðing spjaldtölva geti stutt við nýbreytni í 

kennsluháttum þar sem kennslan getur orðið nemendamiðaðri, einstaklings-

miðaðri, fjölbreyttari og skemmtilegri. Meiri áhersla getur orðið á heildrænt 

verkefnamiðað tungumálanám þar sem einfaldara verður fyrir kennara að 

skipuleggja nám þar sem nemendur vinna með fjóra færniþætti tungu-

málsins. Niðurstöður gefa einnig til kynna að spjaldtölvur hafi töluvert 

kennslufræðilegt gildi í enskukennslu þar sem spjaldtölvur nýtast nemendum 

sem öflug námstæki. Þar að auki gefa niðurstöður til kynna að spjaldtölvu-

notkun geti stutt við grunnþættina læsi og sköpun og ýmsa lykilhæfni sem 

sett hefur verið af nýrri aðalnámskrá. Spjaldtölvunotkun virðist opna á marga 

möguleika í verkefnavinnu og gæði verkefna getur aukist. Spjaldtölvunotkun 

virðist einnig geta haft jákvæð áhrif á áhuga, sjálfstæði, ábyrgð, vinnusemi, 

vinnufrið, sjálfsaga og meðvitund nemenda um eigin námsframvindu. Einnig 

gefa niðurstöður til kynna að spjaldtölvunotkun geti stutt við árangursríka 

tungumálakennslu. Kennarar standa ekki frammi fyrir stórum vandamálum 

varðandi spjaldtölvunotkun í enskukennslu en helsta vandamálið er truflun 

vegna samskiptamiðla og leikja. Flest vandamálin eru annmarkar sem 

kennarar geta hins vegar tekist á við með nemendum. 
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Abstract 

Tablets as learning devices in the teaching of English:  

Teachers‘ perspectives 

Tablets are increasingly being implemented into compulsory schools around 

Iceland. Therefore, it is essential to research how these devices are being 

used for teaching and learning. This study focuses on tablet use in English 

teaching at the compulsory level. The main purpose is to answer the two 

following research questions: What impact does tablet use in English 

teaching have on teaching practices? What are the key benefits and 

challenges of tablet use in English teaching? The goal of the study is to inform 

English teachers about the potentials of tablet use in teaching and learning. 

This is a case study where qualitative methods are used. Semi-structured 

individual interviews were conducted with ten English teachers who teach 

adolescents in compulsory schools around Iceland. In the participants’ 

schools the students use tablets as 1:1 learning devices. 

Results indicate that the implementation of tablets calls for innovative 

teaching practices as teaching can become more student-centered, individ-

ualized, diverse and enjoyable. More emphasis can be put on holistic task-

based language learning because tablets make it easier for teachers to have 

students work with all four language skills. Furthermore, results indicate that 

the pedagogical value of tablets is tremendous because students use tablets 

as efficient learning devices. Tablet use may support two fundamental pillars 

of education, literacy and creativity, and the key competencies in the 

national curriculum. Tablets possibly advance more opportunities,  students 

may become more productive and the quality of students‘ work higher. In 

addition, tablets seem to have a positive impact on students‘ enthusiasm, 

independence,  self-dicipline and learning awareness. Furthermore, results 

indicate that tablets in English teaching supports effective language teaching. 

Teachers do not face many challenges with tablet use but the most common 

problem is games and social media in the classroom. Although, most 

challenges are problems that teachers can cope with.
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1 Inngangur 

Vegna örrar tækniþróunar á 21. öldinni hefur tölvutækni orðið stór hluti af 

daglegu lífi samfélagsins. Í dag eru engir nemendur í leik- og grunnskólum 

sem eru fæddir fyrir tíma nets og farsíma. Fyrir þeim eru tölvur, spjaldtölvur 

og snjallsímar því að mörgu leyti sjálfsagður hlutur sem þau hafa alltaf þekkt. 

Komandi kynslóðir hafa því nánast alist upp með þessi tæki í höndunum. 

Prensky (2001) talar um þá kynslóð sem stafræna frumbyggja (e. digital 

natives). Stafrænir frumbyggjar eru skilgreindar sem þær kynslóðir sem 

fæðast inn í tækniheiminn, fullan af snjallsímum, tölvuleikjum og annarri 

stafrænni tækni sem er samofin lífi þeirra fá fæðingu. Prensky talar einnig um 

stafræna innflytjendur (e. digital immigrants) en þá er átt við fólk sem er ekki 

fætt inn í þennan tækniheim en tileinkar sér tæknina og aðlagast henni síðar 

á ævi sinni. Prensky hefur sett fram byltingakenndar hugmyndir um skóla-

kerfið og telur að það þurfi að taka breytingum með breyttum kennsluháttum 

vegna þess að komandi kynslóðir nemenda séu allir stafrænir frumbyggjar. 

Hann telur það eitt alvarlegasta mál menntakerfisins í dag að flestir kennarar 

séu starfrænir innflytjendur og þar af leiðandi skapast ákveðin togstreita milli 

nemenda og kennara. Nemendur eru oft skrefi á undan kennurum í 

tæknimálum þar sem þeir eru stafrænir frumbyggjar en kennarar eru ennþá 

að aðlagast tækninni. Nemendur nútímans hugsa öðruvísi og meðhöndla 

upplýsingar í grundvallaratriðum á annan hátt en fyrri kynslóðir, meðal 

annars þar sem nemendur nútímans eru vanir því að meðtaka upplýsingar 

mjög hratt, vilja gera marga hluti í einu og vinna best þegar þeir eru 

nettengdir (Prensky, 2001). Vandasamt getur því verið að gera nemendur 

tilbúna fyrir líf í samfélagi 21. aldarinnar þar sem tækni breytist svo ört að 

enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Í raun eru skólar að undirbúa 

nemendur fyrir líf í samfélagi sem enginn veit hvernig verður vegna 

tækniframfara. Kröfurnar sem samfélagið gerir til okkar þróast í síbreytilegu 

samfélagi en mikilvægt er að menntastofnanir aðlagist til að mæta kröfum 

framtíðar samfélagsins. Því er mikilvægt að skólar leggi áherslu á að 

nemendur fái tækifæri til að nýta sér tækni til framdráttar (Ómar Örn 

Magnússon, 2013). Beatty (2010) telur í raun að það sé ekki spurning lengur 

hvort að tölvur eigi að vera notaðar í skólastofunni til að læra, heldur séu 

tölvur og öll þau tæknilegu undur sem tölvur munu þróast út í komin til að 

vera. Núna ætti rannsóknum að beinast að því hvernig sé best að nýta tölvur 

í námi og í hvaða tilgangi.  
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1.1 Val á viðfangsefni 

Valið var viðfangsefnið spjaldtölvur í enskukennslu þar sem ég hef áhuga á 

notkun upplýsingatækni í skólastarfi og ég er að útskrifast sem faggreina-

kennari á ensku kjörsviði. Í kennaramenntun minni tók ég þrjú námskeið hvað 

varða upplýsingatækni í skólastarfi en ekkert þeirra fjallaði um spjaldtölvu-

notkun. Þegar ég útskrifast sem kennari vil ég vera tilbúin til að nýta 

spjaldtölvur í kennslu á mínu fyrsta kennsluári svo að ég hafi möguleika á því 

að nýta það sem drífur mig áfram í starfi. Því er það mikilvægt að ég auki 

þekkingu mína og færni í því hvernig megi nýta spjaldtölvur skólastarfi og þá 

sérstaklega í enskukennslu. Tiltölulega lítið er vitað um það hvernig kennarar 

innleiða spjaldtölvur í kennslu sína (Beauchamp, Burden og Abbinett, 2015) 

og á Íslandi hefur einnig lítið verið skrifað um notkun spjaldtölva í ensku-

kennslu, enda er spjaldtölvunotkun í skólastarfi nokkuð nýtt svið. Beau-

champ, Burden og Abbinett (2015) greina frá því að þegar skólar ákveða að 

innleiða spjaldtölvur í skólastarfið þá fá oft kennarar aðeins grunnkennslu á 

spjaldtölvur en þá vanti hagnýtari kennslu um notkunarmöguleika hennar og 

upplýsingar um það hvernig kennarar séu raunverulega að nýta spjaldtölvur. 

Því sá ég kjörið tækifæri í meistaraverkefni mínu að skrifa um spjaldtölvu-

notkun í enskukennslu. Ég taldi að besta leiðin til að afla mér upplýsinga um 

kennsluhætti með notkun spjaldtölva og notkunarmöguleika þeirra væri að 

ræða við starfandi enskukennara og afla upplýsinga um reynslu þeirra af 

spjaldtölvunotkun. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið með verkefninu er að gera enskukennara meðvitaða og 

upplýsta um notkunarmöguleika, kosti og annmarka við notkun spjaldtölva 

við enskukennslu. Það er ósk mín að þetta M.Ed. verkefni nýtist öllum ensku-

kennurum á grunnskólastiginu, en sérstaklega er einblínt á enskukennslu í 8.-

10. bekk. Rannsakandi vonast til þess að niðurstöður verkefnisins muni veita 

enskukennurum hagnýtar upplýsingar um innleiðingu spjaldtölva í eigin 

kennslu og þá möguleika sem eru til staðar. Þannig verður kennslan vonandi 

markvissari og betri. Það er von mín að styðja þannig við enskukennara sem 

vilja nýta spjaldtölvur í eigin kennslu. Með því að greina frá reynslu ensku-

kennara á notkun spjaldtölva og notkunarmöguleikum þeirra geta kennarar 

fengið kennsluhugmyndir um hvernig megi nota spjaldtölvur og hvernig eigi 

að skipuleggja enskukennslu með spjaldtölvunotkun. Notkunarmöguleikar 

spjaldtölva í enskukennslu eru þó í raun ótal margir. Tæknin þróast hratt og 

nýr hugbúnaður og öpp bætast reglulega í safnið. Þar með opnast nýjir 

möguleikar reglulega. Í þessari ritgerð verður því ekki settur upp tæmandi 
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listi með öllu því sem hægt er að gera með spjaldtölvum í enskukennslu. Þó 

verður bent á öpp sem henta vel við enskukennslu og gefnar kennsluhug-

myndir um hvernig megi nýta spjaldtölvur. Rannsakandi hefur sett fram tvær 

megin rannsóknarspurningar sem leitast verður við því að svara: 

1. Hvaða áhrif hefur spjaldtölvunotkun í enskukennslu á kennsluhætti? 

2. Hverjir eru helstu ávinningar og annmarkar við spjaldtölvunotkun í 

enskukennslu? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í fræðilegum kafla verður fjallað um tungumálakennslu, tölvur í tungu-

málanámi og spjaldtölvunotkun í skólastarfi. Í aðferðarkafla verður greint frá 

rannsókninni, framkvæmd hennar, þátttakendum, úrvinnslu gagna og sið-

fræðilegum atriðum. Í niðurstöðukafla verður greint frá öllum helstu niður-

stöðum sem komu fram í rannsókninni. Niðurstöðukaflanum er skipt niður í 

nokkra undirkafla eftir því hvert þema niðurstaðna er og hvaða rannsóknar-

spurningu er leitast eftir að svara. Umfjöllunarefni niðurstaðna eru breyttir 

kennsluhættir eftir spjaldtölvuinnleiðingu, spjaldtölvunotkun í enskukennslu 

og ávinningar og annmarkar við spjaldtölvunotkun í enskukennslu. Þar á eftir 

er umræðukafli þar sem helstu niðurstöður og svör við rannsóknarspurn-

ingum eru sett í samhengi við fræðilegan hluta. Í lokaorðum gerir rann-

sakandi grein fyrir hugleiðingum sínum um framtíð spjaldtölvunotkunar og 

gerir grein fyrir takmörkunum rannsóknarinnar sem og mögulegum rann-

sóknum í framhaldi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í kaflanum verður fjallað um málefni er við koma spjaldtölvunotkun í ensku-

kennslu. Fyrst verður fjallað um tungumálakennslu almennt og mikilvæg 

atriði er það varðar. Þar á meðal verður fjallað um mikilvægi þess að þjálfa 

alla fjóra færniþættina og gert grein fyrir ákveðnum undirstöðuatriðum í 

kennslu þeirra, þróun kennsluhátta í tungumálakennslu og hvernig breyttar 

og nýjar áherslur nýrrar aðalnámskrár muni hafa áhrif á tungumálakennslu. 

Síðan verður athygli beint að tölvustuddu tungumálanámi og hvernig þróun 

þess hefur verið frá því að tölvur voru fyrst nýtar við tungumálakennslu til 

dagsins í dag. Að lokum verður fjallað um spjaldtölvur í skólastarfi. Þá verður 

meðal annars fjallað um hvernig spjaldtölvur eru notaðar í skólastarfi 

almennt, hver ávinningur af spjaldtölvunotkun sé og hvernig spjaldtölvu-

væðingin hefur þróast hér á landi sem og erlendis. 

2.1 Tungumálakennsla 

Tungumál er mjög mikilvægt tæki fyrir manninn að búa yfir þar sem hann 

notar það til að tjá hugsun sína, afla sér þekkingar og eiga samskipti við aðra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Við nám í erlendum tungumálum eflist 

vitsmunaþroski nemenda og umfjöllun um aðrar þjóðir og menningu eykur 

víðsýni, skilning, umburðarlindi og virðingu gagnvart öðrum. Enska er eitt 

mikilvægasta tungumál Íslendinga í alþjóðasamskiptum, viðskiptum, atvinnu-

lífi og frístundum. Mikilvægt er einnig fyrir nemendur að búa yfir góðri 

enskukunnáttu ef þeir ætla að stefna á háskólanám, hvort sem er hérlendis 

eða erlendis, þar sem meirihluti lesefnis er á ensku. Því verður sífellt mikil-

vægara að nemendur búi yfir góðri enskukunnáttu (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að megintilgangur tungu-

málanáms sé að nemendur verði hæfir í að nota tungumálið í fjölbreyttum 

tilgangi og við ólíkar aðstæður. Nemendur eiga að fá tækifæri til að tengja 

tungumálanámið við eigin reynslu, aðstæður og áhugamál. Einnig eiga 

nemendur að þjálfast í að nota tungumálið í frásögnum og samskiptum eftir 

því í hvaða aðstæðum og tilgangi þeir eru. Sömuleiðis eiga nemendur að fá 

tækifæri til að nota tungumálið á skapandi hátt í ræðu og riti (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Lengi hefur verið rannsakað hvað þarf til svo að kennsla í 

tungumálanámi sé árangursrík. Það er í raun ekkert eitt rétt svar við því en 
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Kukulska-Humle, Norris og Donohue (2015) telja upp nokkra þætti sem 

tungumálakennsla þarf að taka tillit til svo að hún sé árangursrík. Þeir eru að: 

 nota verkefni við hæfi tungumálafærni nemenda innan og utan við 
kennslustofuna 

 sýna nemendum að tungumálið sé lifandi og síbreytilegt 

 samþætta fjóra færniþætti tungumálsins (lestur, hlustun, ritun og 
talað mál) 

 veita nemendum tímanlega endurgjöf og vinnupalla (e. scaffolding) 

 gefa nemendum tækifæri til samskipta, finna samkomulag um merkinu 
(e. negotiate meaning) og skapa tengsl við nemendur og aðra sem tala 
tungumálið utan kennslustunda. 

 virkja nemendur í að þjálfa talað mál og ritun, þar sem það getur verið 
erfitt innan kennslustofunnar. 

 hvetja nemendur í að þjálfa færni í að „læra hvernig eigi að læra“ 

 veita nemendum val um hvernig og hvað þeir læra 

 stuðla að því að nemendur séu meðvitaðir um eigin námframvindu og 
árangur (Kukulska-Humle, Norris og Donohue, 2015) 

Það er því margt sem tungumálakennarar þurfa að vera meðvitaðir um við 

skipulagningu og framkvæmd tungumálakennslu. Í þessum undirkafla verður 

næst gert grein fyrir mikilvægum atriðum í tungumálakennslu hvað varða 

færniþættina fjóra. Síðan verður sagt frá þróun kennsluhátta í tungumála-

kennslu, frá áherslu á málfræði- og þýðingaraðferðina yfir á tjáskiptaaðferðir. 

Að lokum verður greint frá breyttum áherslum með nýrri aðalnámskrá og 

lögum um grunnskóla og hvernig breytingarnar geti haft áhrif á þróun 

kennsluhátta í tungumálanámi. 

2.1.1 Fjórir færniþættir 

Til að nemendur verði færir um að nota tungumálið við ólíkar aðstæður í 

fjölbreyttum tilgangi er mikilvægt að lögð sé áhersla á fjóra færniþætti 

tungumálsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þeir eru hlustun, lestur, ritun 

og talað mál. Færniþáttunum er skipt niður í tvo flokka. Annar þeirra snýr að 

móttöku málsins (e. receptive) og undir það flokkast færni í að hlusta og lesa. 

Hinn snýr að sköpun í málinu (e. productive) og undir það flokkast færni í 

rituðu og töluðu máli (Brown, 2007). Hér verður greint frá þessum fjórum 

færniþáttum og mikilvægum atriðum er varða tungumálakennslu í hverjum 

þætti fyrir sig.  
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Einn mikilvægasti færniþáttur tungumálanáms er lestur. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga nemendur við lok grunnskóla að geta 

lesið sér til gagns og ánægju fjölbreytta texta með fjölþættum orðaforða og 

valið lestraraðferðir sem eru nauðsynlegar til að ná sem bestum lesskilningi. 

Þar segir einnig að lestur auki orðaforða og tilfinningu fyrir málinu og því 

skipti miklu máli að nemendur lesi sem mest á erlenda tungumálinu (Aðal-

námskrá grunnskóla, 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að yndislestur 

eykur tungumálafærni nemenda á öllum sviðum, þ.e. málfræði, orðaforða, 

lestri, ritun, hlustun og töluðu máli (Prowse, 1999; 2003; Brown, 2007). 

Sömuleiðis er lögð áhersla á að þjálfa nákvæmislestur þar sem áhersla er á 

lesskilning og að nemendur tileinki sér lestraraðferðir (Paran, 2003). Lestrar-

ferlið er hið sama, hvort sem er lesið á móðurmáli eða erlendu tungumáli. 

Lesandinn notar þá þekkingu sína á málkerfinu til að vinna úr hinu ritaða máli 

og notar einnig eigin reynslu og þekkingu til að gefa textanum merkinu 

(Auður Torfadóttir, 2007). 

Annar mikilvægur færniþáttur í tungumálanámi er hlustun. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga nemendur við lok grunnskóla að geta 

skilið nánast fyrirhafnalaust talað mál um margvísleg málefni í kunnuglegum 

aðstæðum. Þar segir einnig að hlustun auki orðaforða og málskilning og sé 

sérstaklega mikilvæg fyrir nemendur með lestrarörðugleika (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Þó svo að hlustun felist í móttöku málsins þá krefst 

hlustun þess að nemendur séu virkir þar sem að skilningur kemur ekki af 

sjálfum sér. Hlustandinn verður að nýta það sem hann veit og þekkir til að 

reyna að skilja hlustunarefnið (Anderson og Lynch, 1998). Krashen (1982) 

hefur greint frá mikilvægi þess að nemendur fái að hlusta á mál sem er þeim 

skiljanlegt (e. comprehensible input). Þegar nemendur hlusta þá taka þeir inn 

smátt og smátt málið sem þeir heyra, taktinn, framburðinn, orðaröðina og 

málfræðimynstur (Harmer, 1997a). Pinter (2006) segir að kennarar verði hins 

vegar að hafa í huga erfiðleikastig hlustunarefnisins, hvað varðar textann 

sjálfan og lengd hans. Brown (2007) leggur áherslu á að kennari kenni 

nemendum hlustunaraðferðir til að auka líkur á árangursríku tungumála-

námi. Helgesen (2003) segir að gott geti verið að fá nemendur til að spá fyrir 

hvað gerist næst, lesa milli línanna, fylgjast með hvort þeir skilji, spyrja 

spurninga, bregðast við textanum og athuga hversu vel þeir skildu efnið.  

Ritun er þriðji mikilvægi færniþátturinn sem kennarar verða að þjálfa. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga nemendur við lok grunn-

skóla að hafa færni til að skrifa samfelldan texta á hnökralitlu máli um 

kunnugt efni. Þar segir einnig að ritun sé sá færniþáttur sem reynist flestum 

nemendum erfiðast að ná tökum á. Því er mikilvægt að tengja ritun öðrum 

færniþáttum og að byrja á einföldum viðfangsefnum. Ritun er talin ein besta 
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leiðin til að þjálfa færni í að beita málkerfinu rétt og nota orðaforðann 

markvisst (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Swain (2008) greinir frá því að 

skiljanlegt úttak (e. comprehensible output) nemenda á tungumálinu skipti 

máli fyrir tungumálanám þar sem ekki nægir að heyra og lesa tungumálið, 

heldur verði nemendur að fá tækifæri til að nota tungumálið og gera sig 

skiljanleg í bæði samræðum og riti. Þar sem ritun er hægari heldur en talað 

mál eða samræður þá hafa nemendur lengri tíma til að hugsa um það sem 

þeir eru að skrifa og nota það sem þeir hafa lært (Harmer, 1997b). Peregoy 

og Boyle (2008) mæla með þjálfun ferilsritun (e. process writing) til að styrkja 

ritunararfærni nemenda. Mercer (2004) leggur þar að auki áherslu á að leyfa 

sköpunarkrafti nemenda að njóta sín í fjölbreyttum ritunaræfingum til að 

viðhalda áhuga þeirra. 

Seinasti færniþátturinn sem mikilvægt er að kennarar þjálfi í tungu-

málanámi er talað mál. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga 

nemendur við lok grunnskóla að geta tjáð sig áheyrilega og verið 

samræðuhæfir um kunnugleg málefni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Til að 

nemendur geti talað tungumálið reiprennandi verða þeir að fá tækifæri til að 

þjálfa bæði lesfimi (e. fluency) og nákvæmni (e. accuracy). Nákvæmni er 

færni í að tala skýrt og málfræði- og hljóðfræðilega rétt tungumál (Brown, 

2007). Lesfimi er færni í að tala á náttúrulegan og öruggan hátt, án þess að 

hika eða stoppa til að finna orð (Bailey, 2003). Rannsókn á enskunotkun í 

kennslustundum í grunnskólum gefur hins vegar til kynna að nemendur og 

kennarar í 9.-10. bekk tali lítið ensku í kennslustundum (Lovísa Kristjánsdóttir, 

Laufey Bjarnadóttir og Samúel Lefever, 2006). Nemendur sem eru að læra 

erlent tungumál finnst oft erfiðast að ná tökum á talaða málinu þar sem að 

tal gerist á (Bailey, 2003). Bailey (2003) telur því mikilvægt að kennarar 

skipuleggi samræður í skólastofunni þar sem nemendur þurfa að komast að 

samkomulagi um merkingu (e. negotiation of meaning). Í þeim samræðum 

verða nemendur að aðlaga mál sitt til þess að sá sem hann tali við skilji, til 

dæmis með því að velja rétt orð eða orðasambönd (Bygate, 1987). Rann-

sóknir hafa sýnt að þetta aðstoðar nemendur við að þróa tungumálafærni og 

samskiptafærni (Bailey, 2003).  

Þó svo að hér sé greint frá færniþáttunum sem aðgreindum þá er 

mikilvægt að námið sé heildstætt og endurspegli raunverulega málnotkun. Í 

eðlilegu máli eru færniþættirnir samofnir og tengjast athöfnum. Mikilvægt er 

því að skapa aðstæður í kennslustofunni sem að líkja eftir því þar sem 

nemendur fá að vinna með tungumálið á heildstæðan hátt og takast á við 

raunveruleg viðfangsefni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Til að gera tungu-

málanámið eins raunverulegt og mögulegt er þá er mikilvægt að tengja 

saman færniþættina (Hinkel, 2006). Þegar nemendur hafa til dæmis hlustað 
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eða lesið texta þá er því mikilvægt að það sé ekki aðeins einblínt á lesskilning 

þar sem nemendur svara spurningum. Heldur verði nemendur að fá tækifæri 

til að vinna úr textanum, til dæmis með því að ræða saman eða setja saman 

ritaðan texta þar sem unnið er út frá hlustunarefninu eða lesna textanum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þegar unnið er með lesinn texta er einnig 

hægt að tengja við ritun, orðaforða, talað mál, framburð og hlustun (Hinkel, 

2006). Þegar allir færniþættirnir eru tengdir saman á þennan hátt endur-

speglar málið raunverulega málnotkun og nemendur fá tækifæri til að nota 

tungumálið á eðlilegan hátt. Nemendur fá þá tilfinningu að enska sé ekki 

aðeins fag sem þeir þurfi að læra til að ná prófi, heldur verði enska raunveru-

legt verkfæri til að eiga samskipti. 

2.1.2 Þróun kennsluhátta 

Breyttir kennsluhættir í tungumálakennslu í tímans rás marka þá þróun og 

vilja til að breyta og bæta tungumálakennslu. Allar kennsluaðferðir sem hér 

verður greint frá eiga það sameiginlegt að talið var að kenningarnar sem þær 

styðjast við væru markvissari og hefðu betri fræðilegri stuðning heldur en 

aðferðirnar sem voru á undan (Richards og Rodgers, 2014). Hér verður greint 

frá helstu kennsluháttum í tungumálanámi sem voru ráðandi frá miðri 

nítjándu öld til dagsins í dag. 

Málfræði- og þýðingaraðferðin (e. grammar-translation method) var 

ráðandi á tímabilinu 1840-1940 (Richards og Rodgers, 2014). Með þessari 

aðferð var markmiðið að aðstoða nemendur við að lesa og kunna að meta 

erlendar bókmenntir. Það var gert í gegnum málfræðikennslu á erlenda 

málinu og beinar þýðingar upp úr erlendum bókmenntum. Megináherslan 

var því á lestur og ritun en nánast engin áhersla á talað mál eða hlustun 

(Richards og Rodgers, 2014). Þar sem málfræði- og þýðingaraðferðin þjálfaði 

nemendur ekki í að nota erlenda tungumálið til samskipta þá tók beina 

aðferðin (e. direct method) við af henni þar sem áherslan var á að læra 

tungumálið á náttúrulega vegu. Meginreglan í þessari aðferð var að allar 

beinar þýðingar væru bannaðar. Aðeins notkun markmálsins var leyfð í 

kennslustundum og nemendur lærðu tungumálið með aðstoð sjónrænna 

þátta og líkamstjáningar (Larsen-Freeman og Anderson, 2011). Nemendur 

lærðu aðeins orðaforða og setningar til notkunar í daglegu tali og færni 

nemenda í töluðu máli var þjálfuð í gegnum spurningar og svör við kennarann 

og nemendur í litum hópum. Lögð var áhersla á réttan framburð og málfræði, 

sem var þó kennd óbeint (Richards og Rodgers, 2014). 

Á árunum 1950 til 1960 voru atferliskenningar nýjustu kenningar um 

tungumálanám náð (Larsen-Feeman og Anderson, 2011). Á þessu tímabili var 
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kennsluaðferð sem kallast hljóðaðferðin (e. audio-lingual approach) 

vinsælust þar sem áhersla var á talmálið og ætlast var til þess að nemendur 

lærðu það gegnum endurtekningar. Kennarinn kynnti þá nýjan orðaforða og 

uppbyggingu tungumálsins með því að láta nemendur herma eftir og 

endurtaka upphátt oft og mörgum sinnum þangað til takmarki var náð 

(Larsen-Feeman og Anderson, 2011). Fljótlega eftir það, á tímabilinu 1970 til 

1980, var atferliskenningum hafnað þar sem endurtekningaræfingar þjálfuðu 

nemendur ekki í raunverulegum samskipum og málskilningi. Þá tóku við 

kennsluaðferðir er byggðu á einkennum tjáskiptaaðferða. Meðal þeirra 

kennsluaðferða sem að spruttu upp voru samskiptaaðferðin (e. communi-

cative language teaching) og líkamsaðferðin (e. total physical response). Með 

samskiptaaðferinni var meginmarkmiðið að efla færni nemenda í að eiga 

samskipti á erlenda málinu í mismunandi aðstæðum. Hér skipti máli að 

nemendur notuðu markmálið við hvort annað og kæmust að samkomulagi 

að merkingu á meðan þeir reyndu að gera sig skiljanleg. Með líkams-

aðferðinni var byggt á því hvernig ung börn læra móðurmál sitt og markmiðið 

var að minnka álag og stress á nemendur að nota markmálið. Kennslan 

byrjaði því yfirleitt á því að kennarinn sagði nemendum að framkvæma 

eitthvað á markmálinu og þeir svöruðu með því að gera eitthvað með líkama 

sínum. Þeir nemendur sem voru síðan tilbúnir til að tala fengu svo að stýra 

kennaranum eða bekknum með fyrirmælum (Larsen-Freeman og Anderson, 

2011). 

Eftir árið 1990 eru tjáskiptaaðferðir við tungumálakennslu enn ríkjandi en 

þá talið mikilvægara að nemendur læri erlenda málið í samskiptum við 

raunverulegar aðstæður (Larsen-Freeman og Anderson, 2011). Þá áttu 

nemendur að læra tungumálið með því að nota það. Þeir eru þar með ekki 

aðeins að læra um tungumálið, heldur einnig í gegnum tungumálið. Tvær 

kennsluaðferðir sem byggja á tjáskiptaaðferðunum skutu þá upp kollinum. Sú 

fyrri er efnismiðaða aðferðin (e. content-based instruction) þar sem nem-

endur læra eitthvert efni eða faggrein á markmálinu þannig að þeir slá í raun 

tvær flugur í einu höggi. Seinni aðferðin er verkefnamiðuð tungumálakennsla 

(e. task-based language teaching) þar sem nemendur verða að nota tungu-

málið í samskiptum við hvort annað til þess að leysa merkingabær og 

raunveruleg verkefni sem að hafa skíran afrakstur. Í verkefnamiðaðri kennslu 

eru nemendur að læra tungumálið í gegnum notkun þess þar sem þeir læra 

það mál sem þeir þurfa til að ljúka við verkefnið. Nemendur þurfa yfirleitt að 

nýta alla færniþættina til að leysa verkefnin. Markmið kennslunnar er að 

skapa tækifæri og aðstæður fyrir nemendur til að leysa ákveðin verkefni. 

Nemendur vinna oft náið saman og hjálpast að við að leysa verkefnin (Larsen-

Freeman og Anderson, 2011). Sem dæmi gætu nemendur þurft að skrifa og 
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hanna fréttablað eða skrifa og taka upp auglýsingar. Enn sem komið er hefur 

engin önnur kennsluaðferð í tungumálanámi tekið við tjáskiptaaðferðinni, en 

hún hefur eftir nokkur ár verið ríkjandi í hálfa öld.   

2.1.3 Nýjar áherslur 

Árið 2011 kom út ný Aðalnámskrá grunnskóla þar sem helstu breytingar voru 

meðal annars tilkoma grunnþáttanna sex sem eiga að einkenna skólastarfið, 

lykilhæfni sem nemendur eiga að tileinka sér og mikilvægi þess að nemendur 

fái nám við hæfi hvers og eins. Þessi atriði munu því líklega hafa því áhrif á 

þróun og kennsluskipulag tungumálakennslu í grunnskólum næstu árin. 

Með nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru breyttar áherslur í skóla-

starfi og þar með eru þær byrjaðar að hafa áhrif á þróun náms og kennslu í 

erlendum málum. Helstu breytingar með nýrri aðalnámskrá má marka með 

grunnþáttunum sex sem ætlað er að mynda kjarna menntastefnunnar í 

landinu og meiri samfellu í öllu skólastarfi. Grunnþættirnir sex eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti og 

sköpun en þeir tengjast þó innbyrðis og eru háðir hver öðrum. Þeir eiga að 

endurspeglast í starfsháttum, samskiptum, inntaki námsgreina og náms-

umhverfi í skólanum. Meginmarkmið læsis er að nemendur umskrifi heiminn 

með því að skapa eigin merkinu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt 

við því sem þeir lesa. Með menntun nemenda í sjálfbærni er átt við því að 

nemendur taki þátt í að skapa samábyrgt samfélag þar sem hver einstaklingur 

er virkur þátttakandi sem er meðvitaður um eigin gildi, viðhorf og tilfinningar 

gagnvart ýmsum málum er varða samfélag okkar. Mikilvægt er að vinna með 

lýðræði í öllum faggreinum þar sem efla þarf þekkingu á grundvallaréttindum 

barna og fullorðinna og gefa þeim tækifæri til að taka þátt í lýðræðissamfélagi 

í skólastofunni og almennt í skólastarfinu. Með áherslu á jafnrétti þá er 

mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

styrkleika sína og taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. 

Með grunnþættinum heilbrigði og velferð er mikilvægt að rækta andlega, 

líkamlega og félagslega vellíðan nemenda og stuðla markvisst að velferð 

þeirra. Með áherslu á sköpun er mikilvægt að nemendur fái að uppgötva, 

njóta, örva forvitni sinni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með 

möguleika (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er einnig gert grein fyrir lykilhæfni 

þar sem tekið er mið af sex grunnþáttunum. Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr 

að nemendum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska þeirra. Hún 

tengist öllum námssviðum og snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og 

gagnrýnni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og 
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ábyrgð og mati á eigin námi. Í aðalnámskránni er gert grein fyrir hæfnimiðum 

fyrir þessa lykilhæfni. Þar kemur fram að nemendur skuli meðal annars vera 

færir um að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir, geta miðlað þekkingu 

sinni og leikni skýrt og áheyrilega og tekið þátt í samræðum og rökræðum. 

Nemendur eiga að sýna fram á skapandi og frumkvæði í hugsun og úrvinnslu. 

Þeir eiga að geta leitað nýrra lausna og beitt gagnrýnni rökhugsun. Nemendur 

eiga að þjálfa færni í að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

Nemendur eiga að búa yfir hæfni til að nýta fjölbreytta miðla í þekkingarleit, 

úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingarnar á ábyrgan hátt. Einnig eiga 

nemendur að geta borið ábyrgð á eigin námi og lagt mat á eigin vinnu og 

frammistöðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Tungumálakennarar í grunn-

skólum verða að huga að því að grunnþættirnir sex og lykilhæfnin fléttist með 

sem eðlilegustum hætti inn í  tungumálanámið, bæði í inntaki og starfs-

háttum. Tungumálanám verður því að taka mið af sköpun, jafnrétti, lýðræði 

og mannréttindum, læsi, sjálfbærni og heilbrigði og velferð. Sömuleiðis verða 

tungumálakennarar markvisst að þjálfa þessa lykilhæfni í öllu tungu-

málanámi.  

Nýverið hafa hugmyndir um einstaklingsmiðun í námi (e. personalised 

learning) einnig haft áhrif á þróun tungumálakennslu þar sem nú er markvisst 

unnið að einstaklingsmiðun í námi í skólum Reykjavíkur og öðrum sveitar-

félögum (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Í grunnskólalögum er kveðið um að allir 

nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

og í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að allir eigi einnig rétt á 

jöfnum tækifærum til náms þar sem það eigi að taka mið af þroska, getu, 

hæfileikum og áhugasviði hvers og eins. Meginhugmyndin um einstaklings-

miðað nám er að námið taki mið af stöðu sérhvers nemanda en ekki bekksins 

eða hópsins sem heild. Því er talið að nemendur ættu ekki að vera að kljást 

við sömu verkefni á sama tíma, heldur ættu þeir að vera að fást við ólík 

viðfangsefni og verkefni sem að mæta þeirra hæfni, getu og mismunandi 

áhugasviðum. Nemendur geta fengist við verkefnin hvort sem er einstaklings-

lega, í pörum eða hópum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Þessar hug-

myndir um einstaklingsmiðað nám geta því haft áhrif á það hvernig tungu-

málakennarar skipuleggja námið. 

2.2 Tölvur og tungumálanám 

Í þessum kafla verður hugtakið tölvustutt tungumálanám skilgreint, greint frá 

mikilvægi tölva og upplýsingatækni í tungumálanámi nemenda og þeim 

kostum sem notkun tölvutækninnar felur í sér í tungumálakennslu. Í fram-

haldi af þeim kafla verður greint frá þróun tölvustutts tungumálanáms þar 
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sem farið verður í gegnum þrjú skeiðin: atferlisskeiðið, tjáskipaskeiðið og 

samlögunarskeiðið.  

2.2.1 Tölvustutt tungumálanám 

Tölvustutt tungumálanám (TST) (e. computer assisted language learning, 

CALL) er skilgreint sem tungumálanám með aðstoð tölvutækni (Garret, 

2009). Beatty (2010) skilgreinir TST sem hvaða ferli sem er þar sem nem-

andinn notar tölvu sem tæki til þess að bæta eigið tungumálanám. Garret 

(2009) heldur því fram að þeir kennarar sem að nýta tölvur lítið, til dæmis 

aðeins til þess að skoða tölvupóst, nota ritvinnsluforrit, spila hljóðskrár, setja 

námskrár á netið og halda utan um einkunnir, eru ekki að nýta TST í kennslu 

sinni. Þar með stendur TST ekki fyrir „tækninotkun í tungumálakennslu“ og 

notkun tölvu í tungumálakennslu í sjálfu sér er ekki kennsluaðferð. Heldur 

felur TST í sér að tækninotkun sé óaðskiljanlega samofin námskrá og 

kennsluháttum í tungumálakennslu (Garret, 2009). Sem dæmi um aðferðir 

innan TST þá geta kennarar fengið nemendur til að halda blogg á netinu, læra 

í gegnum ýmis TST forrit eða vefsíður, halda námsmöppur á rafrænu formi, 

vera í fjarnámsáföngum, spjalla á netsíðum (hvort sem er í texta eða tali), 

halda samskiptum við rafrænan pennavin gegnum tölvupóst, gera glæru-

kynningar, senda smáskilaboð eða tíst á Twitter, taka upp eða hlusta á 

netvörp (e. podcasts), nýta samskiptamiðla í kennsluna eða fá nemendur til 

að skrifa á Wiki síður þar sem hægt er að halda utan um hver skrifaði hvað 

(Larsen-Freeman og Anderson, 2011).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð rík áhersla á tölvunotkun og 

samskiptatækni. Þar er litið á tölvur og upplýsingatækni sem sjálfsögð 

verkfæri til fjölbreyttrar merkingasköpunar og miðlunar. Sömuleiðis er lögð 

áhersla á samþættingu upplýsinga- og tæknimennt við flest svið skólastarfs, 

þar á meðal kennslu erlendra tungumála (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Talið er að upplýsingatækni stuðli að sveigjanleika, jafnrétti til náms og veiti 

rými til sköpunar. En með notkun fjölbreyttra námsgagna og tækni er hægt 

að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda með hliðsjón af áhugasviði 

þeirra og getu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þar segir einnig að nemendur 

í tungumálanámi eigi að tileinka sér vinnubrögð og aðferðir sem þeir geti 

yfirfært yfir á nám í öðrum tungumálum á lífsleiðinni. Því eiga nemendur að 

fá þjálfun í að nota margskonar hjálparmiðla, svo sem veforðasöfn, leiðrétt-

ingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit. Greint er frá því að í tungu-

málakennslu er mikilvægt að nýta upplýsinga- og samskiptatækni, enda hefur 

tækni orðið virkur hluti af lífi barna og unglinga á síðustu áratugum. Þar sem 
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enska er ráðandi tungumál á netinu þá er þar heimur upplýsinga sem nem-

endur geta aflað sér í skólanum. Gegnum netið getur kennslan tengst 

samtímanum þar sem hægt er að sækja námsefni á netið, hvort sem er í 

textaformi, sem hljóð eða mynd. Nemendur þurfa að læra að greina öruggar 

og áreiðanlegar upplýsingar og læra um höfundarétt (Aðalnámskrá grunn-

skóla, 2013). 

Bax (2003) telur að tölvustutt tungumál sé ekki eðlilegur hluti af 

skólastarfinu ef það sé talað um tölvustutt tungumálanám eins og eitthvað 

sérstakt. Tölvur í tungumálanámi eigi að vera eðlilegur hluti af námi 

nemenda, rétt eins og þeir noti blýanta, reiknivélar eða bækur í skólanum. 

Það er eðlilegur hluti af náminu og það þurfi ekkert sérstakt heiti yfir það. 

Tölvur og tækni eru þannig ekki enn orðin við tekin venja í skólakerfinu (Bax, 

2003). Bax (2003) greinir frá ferlinu sem það tekur fyrir tölvustutt tungu-

málanám að verða eðlilegur hluti af skólasamfélaginu. Fyrstu frumkvöðlarnir 

innleiða yfirleitt tæknina vegna forvitni. Þó eru flestir fullir efasemda eða 

ókunnugt um tilvist tækninnar. Síðan eru nokkrir sem að prufa tæknina einu 

sinni en sjá ekki kostina við hana þar sem hún bætir ekki nægilega miklu við. 

Næst eru nokkrir sem að gefa tækninni annað tækifæri þar sem það eru 

einhverjir sem segja þeim að hún virkilega virki og sjá þá að hún hefur sína 

kosti. Þegar fleiri fara að nota tæknina þá kviknar ótti vegna yfirdrifinna 

væntinga. En smátt og smátt fara menn að sjá tæknina sem eðlilegan hluta 

af skólakerfinu. Að lokum verður tæknin svo samlöguð skólasamfélaginu að 

hún verður ósýnileg. Bax (2003) telur að kennarar séu flestir á því stigi þar 

sem þeir viðurkenna að tækni bæti einhverju við tungumálanám nemenda 

en margir kennarar eru þó hræddir við að nota tæknina. Sömuleiðis telur 

hann að kennarar séu þá of bjartsýnir með hugsanlegan mátt tækninnar og 

búist við því að hún geti meira heldur en hún gerir. 

Það eru margir kostir við notkun tölvutækninnar í tungumálakennslu. 

Beatty (2010) nefnir þó nokkra kosti, meðal annars að tölvur veiti nemendum 

tækifæri á meira sjálfstæði í námi sínu þar sem þær eru aðgengilegar á hvaða 

tíma sem er og hvar sem er, svo lengi sem nemandinn hefur tölvuna með sér. 

Einnig greinir hann frá því að TST efni er yfirleitt betra heldur en það sem 

nemandi getur nálgast í kennslubók. TST efni er hægt að flokka niður eftir því 

hvað megináherslan er á (til dæmis málfræði, orðaforða, lesfimi), hvaða 

færniþátt er lögð áhersla á (lestur, hlustun, ritun eða talað mál) og á hvaða 

stigi verkefnin eru í flokkunarkerfi Bloom (Beatty, 2010). Notkun gagnvirkra 

tölvuverkefna getur einnig sparað kennara tíma þar sem hann þarf ekki að 

leiðrétta einfalda hluti þar sem tölvan gerir það sjálf (Barchan, 1986). Tölvur 

eru einnig alltaf lausar, þ.e. nemendur þurfa ekki að bíða eftir aðstoð frá 

kennara og tölvur hafa endalausa þolinmæði. Sömuleiðis geta tölvur vakið 
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áhuga nemenda á efninu og þar af leiðandi aukið hvatningu þeirra. Tölvu-

tækni gerir einnig oft sumar æfingar sem myndu teljast leiðinglegar, 

skemmtilegri (Barchan, 1986). 

Í dag er einnig talið að TST geti bætt samskipti nemenda á markmálinu þar 

sem tölvur eru meðal annars samskiptatækni og geta þannig eflt samskipta-

hæfni (e. communicative competence) á markmálinu (Auður Hauksdóttir, 

2004). Nemendur sem læra ensku sem annað tungumál nota ensku reglulega 

á samskiptamiðlum á netinu, eins og Facebook, til að tala við vini, ættingja og 

annað fólk sem deilir sömu áhugamálum og þau. Sömuleiðis er hluti 

nemenda sem spilar tölvuleiki á netinu þar sem þeir eiga samskipti við aðra 

spilara, eins og til dæmis í World of Warcraft eða Second Life (Garret, 2009). 

Með notkun TST og netsins er einnig mögulegt að draga úr landafræðilegum 

takmörkum og setja nemendur í tengsl við markmálið á mettíma. Á netinu 

geta nemendur nálgast heilmikið af rauntextum (e. authentic materials) í 

margskonar formi, til dæmis tímaritsgreinar, lesinn texti, upptökur eða 

myndbönd, sem tengjast beint menningu markmálsins (Auður Hauksdóttir, 

2004). Garret (2009) skilgreinir rauntexta sem texta sem eru ritaðir af og fyrir 

innfædda, það er að segja þá sem tala markmálið sem sitt fyrsta tungumál. 

En þar sem að rauntextar eru yfirleitt svolítið þungir fyrir grunnskóla-

nemendur vegna málfræðinnar, orðaforðans, ritháttarins og menningarlegra 

tilvísana þá bjóða kennarar nemendum oft frekar upp á glósur og 

annarskonar útskýringar á textanum frekar en að breyta þeim og aðlaga að 

færni nemenda. Í dag eru forrit sem að bjóða kennurum upp á að setja inn 

margskonar útskýringar við texta, hljóðskrár og myndbönd (Garret, 2009).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að TST sé í einhverjum tilfellum markvissari 

en hefðbundin kennsla með kennara. Meðal annars hefur rannsókn Bhatti 

(2013) sýnt að tölvustutt tungumálakennsla í lestri á markmálinu hafi verið 

35% árangursríkari heldur en hefðbundin kennsla. Það að nemendur fengu 

að lesa í tölvum var hvetjandi þar sem þeir nutu lesefnisins sem var með 

mikið af myndum og hljóðum til stuðnings (Bhatti, 2013). Önnur rannsókn 

leiddi í ljós að nemendur voru með jákvæð viðhorf gagnvart TST sem náms- 

og kennslutæki þar sem þeir litu á TST sem upplýsandi, gagnlegt, skemmtilegt 

og framsækið og sáu því margar ástæður fyrir því að innleiða tækni við 

tungumálanám sitt (Bozdogan, 2012). 

2.2.2 Þróun tölvustutts tungumálanáms 

Þar sem tölvutækni þróast stöðugt þá hefur TST einnig þróast stöðugt með 

tilliti til kennslufræði og framfara í tölvubúnaði og forritum. Á seinustu fjórum 

áratugum hefur efni fyrir TST þróast frá því að áherslan sé á einfaldar texta 



 

28 

æfingar með innfyllingaratriðum yfir í að vera gagnvirkar margmiðlunar 

kynningar með hljóði, hreyfimyndum og myndböndum (Beatty, 2010). Í 

upphafi þróast TST samhliða kenningum um þróun kennsluhátta í tungumála-

kennslu og tók mið af þeim kenningum sem voru allsráðandi á hverjum tíma. 

Warschauer (1996) var einn af fyrstu fræðimönnunum til að skrifa um TST en 

hann skiptir þróun TST upp í þrjú skeið þar sem hvert tímabil hafði sín sér 

einkenni. 

Fyrsta skeiðið í þróun TST kallar Warschauer (1996) atferlisskeiðið (e. 

behaviourist CALL) en innleiðing þess hófst árið 1960 þegar atferliskenningar 

voru nýjustu kenningar um nám. Á þessum tíma voru fyrstu stórtölvurnar 

notaðar til tungumálanáms með því markmiði að bandaríski herinn gæti lært 

tungumál á markvissan hátt. Það voru hönnuð kennsluforrit sem að byggðu 

á endurtekningaræfingum (e. drills) og þjálfun (Beatty, 2010). Ástæðan fyrir 

því að endurtekningaræfingar á sama efninu voru notaðar er að þær voru 

taldar mikilvægar og tölvur eru tilvaldar til þess. Enda fá tölvur ekki leið á því 

að endurtaka efni að aftur og aftur og þær geta veitt nemendum tafarlausa 

endurgjöf (Warchauer, 1996). Endurgjöf var þó einungis í formi rétt/rangt en 

nemendur gátu stjórnað hversu hratt þeir færu yfir efnið. Einnig var hannað 

kennsluefni með áherslu á lestur, orðaforða, málfræði og hlustun (Levy, 

1997). Á þessu tímabili voru sömuleiðis hönnuð nokkur forrit þar sem reynt 

var að líkja eftir vitsmunum manna (e. human intelligence) og þjálfa tungu-

málafærni nemenda með einskonar samtalsforritum þar sem nemendur áttu 

samtal í textaformi við tölvu (Beatty, 2010). Hlutverk kennarans á þessu 

skeiði var að vera stjórnandi og leggja fyrir nemendur lokaðar spurningar sem 

nemendur unnu einstaklingslega. Lítið sem ekkert var um samskipti eða 

samvinnu. Á þessu tímabili voru kennarar í raun hræddir við tölvunotkun og 

tölvur voru ekki hluti af námskránni, heldur eitthvað sem var notað aukalega 

(Bax, 2003). 

Þar sem endurtekningaræfingar voru ekki færar í að þjálfa nemendur í 

raunverulegri notkun tungumálsins og málskilningi þá voru atferlis-

kenningunum hafnað í byrjun ársins 1980 og upp úr því byrjaði nýtt tímabil í 

þróun TST (Levy, 1996; Warschauer, 1996). Annað skeiðið í þróun TST kallaði 

Warschauer (1996) tjáskiptaskeiðið  (e. communicative CALL) en það byggir á 

einkennum tjáskiptaaðferðinnar sem var mikið notuð í tungumálakennslu á 

áttunda og níunda áratugnum. Miklar breytingar voru í gangi í þróun kennslu-

hátta í tungumálakennslu á þessu tímabili en breytingarnar einskorðuðust 

ekki einungis við breytta kennsluhætti þar sem tölvutækninni fór ört fram og 

örtölvur (e. microcomputer) voru uppgötvaðar. Í kringum árið 1980 varð því 

sprenging í TST þar sem bækur um efnið voru gefnar út af mörgum fræði-

mönnum og sérstök tímarit tileinkuð TST voru gefin út. Kennarar gátu þá farið 
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að hanna sín eigin tungumálakennsluforrit til að nýta í kennslu og það varð 

til fjölbreytt kennsluefni sem byggði meðal annars á uppbyggingu texta, 

innfyllingaræfingum, hraðlestri og orðaforðaleikjum (Levy, 1997). Nú gátu 

nemendur valið milli mismunandi valkosta og stjórn og samskipti voru 

mikilvægari en áður. Hönnuð voru forrit þar sem tölvur voru í hlutverki hvata 

þar sem þær örvuðu samskipti, ritun og gagnrýna hugsun. Þar að auki voru 

tölvur settar í hlutverk námstækis þar sem það komu á markað forrit sem að 

efldu nemendur í að nota og skilja tungumálið, til dæmis með tilkomu 

ritvinnsluforrita, ritvilluvarna og þýðingarforrita (Warschauer, 1996). Nú voru 

kennarar meira í hlutverki leiðbeinanda þar sem þeir lögðu fyrir verkefni sem 

byggðu á eftirlíkingum (e. simulations), leiki og áhersla var á samskipti við 

aðra nemendur þar sem nemendur unnu saman í pörum eða minni hópum, 

báru saman svör sín og spjölluðu saman. Endurgjöf var opin, sveigjanleg og 

áherslan var á málfærni nemenda. Tölvur voru enn ekki hluti af námskránni, 

heldur litið var á þær sem leikfang og eitthvað auka (Bax, 2003). 

Hugmyndir um tungumálakennslu voru enn í þróun á tjáskiptaskeiðinu og 

í lok níunda áratugsins töldu fræðimenn að betra væri að kenna tungumál á 

heildrænni hátt en ekki með því að einblína á staka þætti tungumálsins 

(Warschauer, 1996). Þar með hófst þriðja skeiðið í þróun TST sem 

Warschauer (1996) nefndi samlögunarskeiðið (e. integrative CALL). Á þessu 

tímabili eru tjáskiptaaðferðir enn allsráðandi í tungumálakennslu og 

tækninýjungar framfleyttu möguleikum í tölvustuddu tungumálanámi, þá 

sérstaklega með tilkomu netsins og margmiðlunartækninnar (Warschauer, 

1996). Nú gátu nemendur átt samskipti á markmálinu í gegnum netið, fengið 

ráðleggingar hjá hvort öðru um tungumálanámið og deilt námsefni á 

auðveldan hátt (Levy, 1997). Á þessu skeiði gátu kennarar skapað aðstæður 

þar sem nemendur gátu notað texta, grafík, hljóð, hreyfimyndir og 

myndskeið. Með tilkomu tengimiðlunar (e. hypermedia) gátu nemendur 

tengt þessa þætti alla saman og stjórnað ferðinni með músarbendli. 

Tengimiðlun opnaði marga möguleika í tungumálakennslu. Í fyrsta lagi varð 

námsumhverfið raunverulegra þar sem nemendur gátu tengt hluti við sjón. 

Einnig varð tungumálanámið heildstæðara þar sem margmiðlun gerði það 

mögulegt að tengja saman lestur, ritun, talað mál og hlustun í einu verkefni.  

Í þriðja lagi þá gátu nemendur stjórnað ferðinni, þar sem þeir gátu farið fram 

og til baka í námsefninu, lært á sínum hraða og valið erfiðleikastig í 

verkefnum. Sömuleiðis gátu forritin nú veitt nemendum til dæmis 

málfræðiútskýringar, þýtt efnið og brotið það niður í smærri einingar. 

(Warschauer, 1996). Á samlögunarskeiðinu urðu tölvur og tækni loks innleidd 

í tungumálanámið þar sem nemendur þurftu ekki að fara í tölvustofur þar 

sem þeir fengu kannski bara að nýta tæknina einu sinni í viku við að gera 
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einhæfar æfingar. Nú voru tölvur í hverri kennslustofu, á hverju borði eða í 

hverri skólatösku og voru hluti af hverri kennslustund. Tölvur voru orðnar 

tæki til náms og eðlilegur hluti af skólastarfinu þar sem þær fengu sess í 

námskránni (Bax, 2003).  

Á 21. öldinni hafa framfarir í tækniþróun boðið upp á tækifæri til að nýta 

og innleiða tæknina í tungumálakennslu með nýstárlegum leiðum (Beatty, 

2010). Eftir framþróun í snjallsímum, tilkomu tölvutengingar við sjónvörp, 

nýjar leikjatölvur sem innleiða hreyfitækni og tilkomu Web 2.0 og samskipta-

miðla á netinu, getur hver sem er sem er með aðgang að tölvu og nettengingu 

gefið út efni sem getur nýst í tölvustuddri tungumálakennslu og dreift því um 

allan heim (Beatty, 2010). Í dag eru spjaldtölvur nýjasta tæknin sem tungu-

málakennarar eru að innleiða í kennslu sína. 

2.3 Spjaldtölvur í skólastarfi 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tækni sé til góðs í skólastarfi þar sem hún 

bætir frammistöðu nemenda en benda til þess að það hefur ekki bara að gera 

með tæknina sjálfa heldur það hvernig tæki eru notuð og í hvaða tilgangi 

(Tamim, Boroskhovski, Pickup, Bernard og Saadi, 2015). Í þessum kafla verður 

fjallað um tilkomu spjaldtölva, kosti þeirra fram yfir borðtölvur, hvernig fyrir-

komulag getur verið við innleiðingu spjaldtölva og hvernig innleiðingarferlið 

á sér stað í grófum dráttum. Þar á eftir verður gert grein fyrir kennslu-

fræðilegu gildi spjaldtölva í skólastarfi almennt, þá er horft til þess hvernig 

spjaldtölvur nýtast í skólastarfi og til hvers þær séu notaðar. Að lokum verður 

greint frá þróun spjaldtölvuvæðingarinnar í skólastarfi erlendis og hérlendis. 

2.3.1 Spjaldtölvur 

Í janúar 2010 voru fyrstu spjaldtölvur kynntar til sögunnar, en það var iPad 

sem fyrirtækið Apple setti á markað (Clark og Luckin, 2013). Spjaldtölvur eru 

tölvur, sem eru eins og nafnið gefur til kynna, eins og spjald í laginu. Þær 

líkjast farsímum þar sem þær eru ekki með utanáliggjandi lyklaborð, heldur 

með snertiskjá, en eru þó stærri en þeir. Síðan iPad kom á markað hafa 

tölvuframleiðendur komið með fleiri handhæg tölvutæki (e. mobile devices) 

á markað sem innihalda þægileg og einföld stýrikerfi sem snjallsímar byggja 

á (Clark og Luckin, 2013). Helstu keppinautar iPad í dag eru framleiðendur 

Google Android OS sem kynntu sem dæmi Samsung Galaxy spjaldtölvur, Sony 

sem komu með Tablet 5, Asus‘s Nexus, Eee Pad, Blackberry‘s Playbook og 

Latterly, og Microsoft sem framleiddi Windows 7 og 8 tækin. Einnig hafa 

nokkrir framleiðendur komið með fartölvur á markað sem má breyta í 

spjaldtölvu, eins og til dæmis Toshiba, Sony, Dell, Asus og Lenovo (Clark og 
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Luckin, 2013). Það er því greinilegt að það er fjölbreytt úrval af spjaldtölvum 

á markaðnum sem hafa sína kosti og takmarkanir, en það er hlutverk 

skólanna að ákveða hvaða spjaldtölva geti nýst þeim best í skólastarfinu. 

Margar spjaldtölvur, meðal annars iPad, eru hins vegar framleiddar og 

markaðsettar sem tæki til einkanotkunar þar sem ýmsar stillingar og aðgengi 

í tækjunum gera aðeins ráð fyrir einum notanda. Þar með séð eru margar 

spjaldtölvur ekki hannaðar til notkunar í skólastarfi eða til menntunar. Þrátt 

fyrir það eru iPad spjaldtölvur vinsælastar í skólastarfi (Tanim, Borokhovski, 

Pickup og Bernard, 2015).  

Spjaldtölvur hafa marga kosti fram yfir borðtölvur og fartölvur eins og við 

þekkjum þær (Ómar Örn Magnússon, 2013). Spjaldtölvur eru í fyrsta lagi mjög 

notendavænar þar sem stýrikerfið er einfalt. Það tekur aðeins augnablik að 

ræsa spjaldtölvur, samanborið við nokkrar mínútur í borðtölvum. Spjald-

tölvur virka vel í hópstarfi þar sem þær hafa snertiskjá og nokkrir einstak-

lingar geta því unnið á hana samtímis, í stað þess að vera með eina mús sem 

stjórnar tölvunni. Sömuleiðis er hægt að nota spjaldtölvur hvar og hvenær 

sem er þar sem þær eru handlægnar og léttar og því hægt að ferðast með 

þær auðveldlega milli staða. Því er ekki lengur þörf á sérstökum tölvuverum. 

Einu grundvallaforsendur fyrir því að hægt sé að nota spjaldtölvur eru að 

þráðlaus nettenging sé til staðar og að rafhlaðan sé hlaðin, og að hún endist 

út skóladaginn (Ómar Örn Magnússon, 2013). Clark og Luckin (2013) greina 

frá því að kennarar telja hreyfanleika spjaldtölva mikinn kost þar sem námið 

er ekki bundið stað og stund þar sem áður fyrr varð að bóka tölvuver. 

Spjaldtölvur eru í raun myndavél, myndbandsupptökuvél, samskiptatæki, 

upplýsingaver, orðabók, bókasafn, lesstuðningstæki, hljóðfæri og margt 

fleira. Rannsókn Gliksman (2011) í gagnfræðiskóla í Bandaríkjunum leiddi 

frekar í ljós að nemendum þóttu spjaldtölvur auðveldar í notkun, þær 

hjálpuðu þeim að læra í kennslustundum og að spjaldtölvur voru frekar 

valdar en fartölvur. Spjaldtölvur koma þó ekki alfarið í stað hefðbundinna 

tölva í skólastarfi þó svo að þær geri ýmislegt einfaldara og aðgengilegra en 

borðtölvur. Enn getur verið mikilvægt að nota einnig hefðbundnar borðtölvur 

þar sem það hentar (Ómar Örn Magnússon, 2013).  

Þegar grunnskólar fjárfesta í spjaldtölvum geta þeir valið úr nokkrum 

leiðum (Balanskat og Hertz, 2013). Þeir geta látið hvern og einn nemanda 

hafa sína eigin spjaldtölvu. Sú leið hefur verið nefnd 1:1 kennslufræði (e. 1:1 

pedagogy) og margir skólar hafa valið að fara þá leið. Nemendur geta þá 

vistað öll sín gögn í tæki sem þeir hafa einir aðgang að og tekið það með sér 

heim (Balanskat og Hertz, 2013). Nemendur nota spjaldtölvur heima meðal 

annars til þess að ljúka heimavinnu, stunda samskiptaleiki, leita að heimildum 

um efni, heimsækja heimasíður skólans eða gera skapandi verkefni (Heinrich, 
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2012). Einnig geta nemendur auðveldlega aðlagað spjaldtölvur að sínum 

þörfum. Sem dæmi getur nemandi með lesblindu sett á sína spjaldtölvu öpp 

sem að geta breytt texta í tal (Clark og Luckin, 2013). Í rannsókn Burden o.fl. 

(2012) kom fram að til þess að innleiðing spjaldtölva í skólastarf sé 

árangursrík skiptir meginmáli að nemendur hafi aðgang að eða eigi sína 

persónulegu spjaldtölvu. Þetta skiptir miklu máli til þess að auka áhuga, 

hvatningu og virkni nemenda, til að auka sjálfstæði í náminu og til að 

nemendur læri að taka meiri ábyrgð á námi sínu (Burden o.fl., 2012). 

Einnig geta skólar valið um að fjárfesta í bekkjarsettum þar sem kennarar 

geta fengið tölvurnar að láni til afnota fyrir nemendahópa sína í afmarkaðan 

tíma fyrir ákveðin verkefni (Balanskat og Hertz, 2013). Þessi kostur er oft 

valinn þar sem það er kostnaðarsamt að útvega öllum nemendum spjaldtölvu 

en ókostir við þessa leið eru þó að samnýting takmarkar notkunarmöguleika, 

nemendur geta ekki skráð sig inn á tækin og haft aðgang að sínum eigin 

gögnum sem enginn annar hefur aðgang að og að allt utanumhald verður 

flóknara  (Ómar Örn Magnússon, 2013; Reykjavíkurborg, 2014). Þriðji val-

kosturinn er að kaupa spjaldtölvur fyrir ákveðnar faggreinar, til dæmis 

náttúrufræði eða ensku þar sem kennarinn leggur upp úr því að nýta 

spjaldtölvur töluvert við nám og kennslu (Balanskat og Hertz, 2013). Fjórði 

möguleikinn er að fjárfesta í spjaldtölvum einungis fyrir sérdeildir skólans eða 

ákveðna nemendahópa, til dæmis fyrir heyrnarlausa, nemendur með annað 

móðurmál, nemendur með þroskafrávik eða aðra nemendur sem þurfa 

sérstakan stuðning í skipulagningu náms og samskiptum (Ómar Örn Magnús-

son, 2013). Sömuleiðis er möguleiki að fjárfesta í spjaldtölvum fyrir kennara 

skólans en sú leið er yfirleitt farin samhliða hinum valmöguleikunum 

(Balanskat og Hertz, 2013). Að lokum geta skólar farið þá leið að leyfa 

nemendum að nota eigin spjaldtölvur eða snjalltæki í skólanum ef að 

þráðlaust net er til staðar (Ómar Örn Magnýsson, 2013). Sú leið nefnist oft 

MET (með-eigin-tæki) eða BYOD á ensku (bring-your-own-device) og hefur 

kosti þar sem kostnaður fyrir skólann er lítill og nemendur nota eigin tæki 

sem þeir eru vanir og geta sett upp eftir hentugheitum. Hins vegar er leiðin 

umdeild þar sem hætt er við mismunum, erfiðarar er að tryggja öryggi og 

sinna eftirliti og mismunandi tæki geta valdið því að einhver tæki henti ekki í 

ákveðin verkefni og samræming verður erfiðari (Reykjavíkurborg, 2014). 

Það getur verið mismunandi hvernig kennarar bregðast við innleiðingu 

nýrrar tækni í skólastarfið. Mögulegt er að fjalla um innleiðingu spjaldtölva í 

skólastarfi út frá SVAN líkaninu (e. SAMR model) sem Puentedura (2014) setti 

fram. Líkanið greinir frá innleiðingarferli á tækni í skólastarfi og getur gefið 

innsýn inn í það hvernig ný tölvutækni getur haft áhrif á nám og kennslu. 

SVAN líkanið skiptist í eftirfarandi fjögur stig þar sem að stighækkunin felur í 
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sér að upplýsingatækni verði mikilvægari í kennslunni þar sem hún er þáttur 

í þróun kennsluhátta og á sama tíma einnig ósýnilegri þar sem hún fléttast 

vel inn í nám og kennslu. Helsti munur á milli fyrri tveggja og seinni tveggja 

stiganna er að á þeim fyrri er ný tækni nýtt til þess að bæta nám og kennslu, 

en á seinni tveim stigunum er ný tækni nýtt til að umbreyta kennsluháttum. 

Á hærri stigunum er tækni nýtt til að efla æðri hugsunarhátt þar sem 

nemendur fást við að greina, leggja mat á og skapa eitthvað nýtt. SVAN 

líkanið má sjá á mynd 1 en stigin fjögur sem Puentedura (2014) setti fram eru 

eftirfarandi: 

1. Staðgengill (e. substitution): Á þessu stigi er upplýsingatækni nýtt til 

að gera nákvæmlega sömu hluti og áður en með nýrri tækni. 

2. Viðbót (e. augmentation): Á þessu stigi er upplýsingatækni nýtt til að 

gera sömu hluti og áður á skilvirkari hátt með nýrri tækni. 

3. Aðlögun (e. modicfication): Á þessu stigi er upplýsingatækni nýtt til að 

gera verkefni á nýjan hátt með nýrri tækni. 

4. Nýbreytni (e. redefinition): Á þessu stigi er upplýsingatækni nýtt til að 

gera verkefni sem var áður ekki mögulegt að gera án nýju tækninnar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. SVAN líkanið. Mynd eftir Duckworth (2015) þýdd yfir á íslensku. 
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2.3.2 Hvers vegna spjaldtölvur? 

Spjaldtölvur og sú nýja tækni sem fylgir þeim er spennandi en þátt fyrir það 

þurfa starfsmenn skóla að vera með það á hreinu hvernig spjaldtölvur nýtast 

í skólastarfi. Því þarf að svara spurningunni: „Hvers vegna spjaldtölvur?“ með 

kennslufræðilegu sjónarmiði (Ómar Örn Magnússon, 2013, bls. 11). Hér 

verður því greint frá kennslufræðilegum ávinningum af spjaldtölvum í skóla-

starfi almennt. 

Burden o.fl. (2012) könnuðu viðhorf kennara gagnvart iPad notkun í 

skólastarfi í Skotlandi. Þeir komust að því að kennarar telja að iPad notkun 

styðji við nám og kennslu í skólastofunni, bæti námsupplifun nemenda og 

umbreyti kennsluháttum. Kennarar voru mjög ánægðir með það að iPad 

notkunin auðveldaði aðgengi að tækni í skólastofunni. Áður fyrr tók það 

langan tíma fyrir kennara að kveikja á borðtölvunum og láta nemendur skrá 

sig inn, en nú geta nemendur reglulega gengið að spjaldtölvum í skóla-

stofunni án mikillar fyrirhafnar. Kennarar voru einnig ánægðir með framboð 

appa, tengingu við ský (e. cloud) og möguleika við að prófa nýja hluti í kennslu 

og námsmati. Sömuleiðis sýndu niðurstöður Burden o.fl. (2012) að kennarar 

fóru að endurhugsa hlutverk sitt með tilkomu iPad í kennslu þar sem að 

spjaldtölvunotkunin bætti samvinnu milli þeirra og nemendanna, nemendur 

voru sjálfstæðari í námi og samvinna milli nemenda innbyrðis jókst. Nem-

endur fóru nú meira að hjálpa og aðstoða jafningja sína án þess að kennarinn 

sé að segja þeim til um það. Í rannsókn Heinrich (2012) komu fram svipuð 

viðhorf þar sem viðhorf kennara til notkun iPad í skólastarfi voru könnuð. En 

að auki kom þar fram að spjaldtölvunotkun auðveldaði kennurum að 

skipuleggja kennslu, að einstaklingsmiða nám, vera með verkefni við hæfi 

nemenda, að sækja upplýsingar á netið og deila upplýsingum meðal nem-

enda og kennara. Kennarar í rannsókn Burden o.fl. (2012) töldu einnig að 

spjaldtölvur styðji vel við nemendur og mismunandi hæfni og getu þeirra.  

Foreldrar sáu einnig marga kosti við spjaldtölvur í skólastarfi og í niður-

stöðum Burden o.fl. (2012) segir að foreldrar verði virkari í samstarfi við 

skólann og námi barna sinna þegar spjaldtölvur fari heim með nemendum. 

Niðurstöður Burden o.fl. (2012) sýndu að flestir foreldrar voru með sjálfs-

traust til þess að hjálpa nemendum að nota spjaldtölvur til að sinna námi 

heima. Stór meirihluti foreldra fannst spjaldtölvur auðveldar í notkun 

(Heinrich, 2012). Sömuleiðis sýndu niðurstöður Burden o.fl. (2012) að meiri-

hluti foreldra fannst áhugi og þátttaka barna sinna í náminu hafa aukist eftir 

innleiðingu spjaldtölva, að þekking þeirra sér meiri og tæknifærni betri, að 

nemendur hafi sinnt betur heimanámi og að námið hafi færst nær raunveru-

leikanum (Burden o.fl., 2012). Í rannsókn Heinrich (2012) voru einnig flestir 
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foreldrar með jákvæð viðhorf gagnvart spjaldtölvum þar sem þeir töldu að 

þær hafi bætt gæði í verkefni nemenda. 

Rannsóknir á spjaldtölvunotkun í skólastarfi sýna flestar að spjaldtölvur 

hafi jákvæð áhrif á þátttöku nemenda í námi (sjá Clark og Luckin, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hvatning, áhugi, eldmóður, virkni, sjálfstæði 

og sköpunarkraftur nemenda til námsins eykst með notkun spjaldtölva 

(Burden o.fl., 2012). Spjaldtölvur hafa orðið að ómissandi tæki í námi 

nemenda þar sem þær auðvelda upplýsingaleit, bæta samskipti við kennara 

og spara tíma sem að gefur auka rými fyrir meiri framförum í námi (Heinrich, 

2012). Sömuleiðis hafa rannsóknir sýnt að námið geti orðið skemmtilegra 

með spjaldtölvum. Nemendur upplifa það oft frekar að þeir séu að leika sér 

heldur en að læra og þannig læra þeir betur (Beauchamp, Burden og 

Abbinett, 2015; Burden o.fl., 2012). Nemendur telja að gæði kennslunnar hafi 

aukist með innkomu spjaldtölva og yfirgnæfandi hluti nemenda telja að 

spjaldtölvur hafi aðstoðað þá við að læra meira og læra flóknari hugtök og 

hugmyndir betur (Burden o.fl., 2012). Heinrich (2012) komst einnig að því að 

gæði og staðall vinnu nemenda sé að verða hærri.  Einnig hefur komið í ljós 

að nemendur lærðu betur í tímum og að notkun spjaldtölva í námi gaf 

nemendum tækifæri á að nýta frekar sköpunarkrafta sína, að taka þátt í 

jafningjamati og að vera virk í hópgagnrýni (Burden o.fl., 2012).  

Líkt og við önnur fartæki þá er einn mikilvægur kostur við spjaldtölvur að 

þær gera einstaklingum auðveldara að hafa samskipti þó svo að þau séu ekki 

á sama stað á sama tíma. Clark og Luckin (2013) greina frá því að kennarar, 

nemendur og foreldrar í nokkrum rannsóknum telji að iPad í skólastarfi geri 

samskipti milli heimila og skóla auðveldari og reglubundnari. Spjaldtölvur 

geta einfaldað samskipti milli manna þó svo að þeir séu ekki á sama stað á 

sama tíma með forritum eins og til dæmis Facetime eða Skype. Kennarar geta 

átt foreldraviðtöl í gegnum spjaldtölvur, boðið upp á gestafyrirlesara, viðtöl 

og nemendasamræður, allt með aðstoð spjaldtölva. 

Í rannsóknum hafa hinsvegar einnig komið fram neikvæð viðhorf þar sem 

að í rannsókn Heinrich (2012) kom fram að tæknileg atriði hafi truflað 

rúmlega þriðjung nemenda og kennara við nám og störf sín. Sömuleiðis kom 

fram að foreldrar töldu meðal annars að námsframvinda nemenda hafði ekki 

orðið betri, að nemendur eyddu of miklum tíma í tölvuleikjum í spjald-

tölvunum heima og að handskrift nemenda hafi orðið mikið verri. Þau viðhorf 

svipa til viðhorfa foreldra úr rannsókn Burden o.fl. (2012) þar sem kemur 

fram að hluti foreldra telji að leikir og skapandi öpp í spjaldtölvum valdi 

nemendum truflunum í námi. Foreldrar líktu spjaldtölvum oft við dót eða 

tæki til leikjaspilunar sem tók tíma frá hefðbundnu námi nemenda, lestri og 
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ritun. Sömuleiðis voru foreldrar sem sáu ekki að spjaldtölvunotkun bætti við 

einhverju nýju við nám barna sinna, þar sem nemendur voru að gera svipaða 

hluti og áður en bara á annan hátt (Burden o.fl., 2012). 

2.3.3 Spjaldtölvuvæðing 

Sex ár eru liðin frá því að fyrstu spjaldtölvur komu á markað en skólastofnanir 

eru í auknu mæli að innleiða spjaldtölvur í skólastarfið. Mikilvægt er því að 

kanna hvernig spjaldtölvur eru notaðar í skólastarfi. Hér verður farið yfir 

nokkrar rannsóknir sem varða spjaldtölvur í skólastarfi bæði á Íslandi og 

erlendis. 

2.3.3.1 Erlendis 

Evrópusambandið (European Commission, 2013) stóð fyrir rannsókn árin 

2011 til 2012 til að kanna upplýsingatækninotkun í skólum, aðgengi að 

tæknibúnaði og viðhorf til tækninnar í 31 löndum innan Evrópu, þar á meðal 

á Íslandi. Rannsóknin byggir á svörum 190 þúsund nemenda, kennara og 

skólastjórnenda og er því sú víðamesta sem gerð hefur verið. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur meðal annars fram að fartölvur og spjaldtölvur séu 

að verða útbreiddari, en aðeins í sumum löndum Evrópu. Að meðaltali eru 3 

til 7 nemendur á hverja tölvu og því eldri sem nemendur eru því lægra er 

hlutfallið. Tekið er fram að nemendur sem hafi gott aðgengi að upplýsinga-

tækni heima fyrir og í skólanum hafi meira sjálfstraust á stafrænni færni, þar 

sem þeir eru flinkari á tölvur, betri í samskiptafærni á netinu og nota netið á 

ábyrgari og öruggari hátt. Niðurstöður sýndu einnig að milli 28 og 46 prósent 

nemenda í Evrópu segja að þeir noti eigin farsíma til náms í skólanum 

(European Commision, 2013). 

Í mörgum löndum hefur nú þegar verið dreift spjaldtölvum til skóla þar 

sem þær eru nýttar við nám og kennslu. Sömuleiðis eru skólar í mörgum 

löndum nú í innleiðingarferlinu. Tilgangur með rannsókn Tamim, Borok-

hovski, Pickup og Bernard (2015) var að kanna opinber spjaldtölvuverkefni 

víðs vegar um heiminn til að öðlast skilning á upphafi þeirra, grundvallar-

reglunum, hvernig þau væru fjármögnuð og skipulögð. Meginniðurstöður 

þeirra sýndu að upplýsingatækni í skólastarfi er að ryðja sér til rúms víðs 

vegar um heiminn. Vonin var að gera skólastarfið meira hvetjandi og grípandi 

og draumurinn var að auka læsi í einöngröðum úthverfum. Niðurstöður 

sýndu einnig að flest spjaldtölvuverkefnin voru sett af stað fljótfærnislega þar 

sem menntagildi, fjármagn og stefnumörkun sat á hakanum. Sömuleiðis kom 

fram að fjartækjanám (e. mobile learning) virðist vera neðarlega á 

forgangslista í stefnu stjórnvalda í Evrópu, þar sem áhugi og skilningur var 

takmarkaður. Til dæmis var oft aðeins litið á farsíma sem truflandi tæki sem 
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nemendur nota til að spila leiki, tala við vini sína, svindla og stunda neteinelti 

(Tamim o.fl., 2015). 

Einn fyrsti skólinn í Evrópu til að innleiða spjaldtölvur var Longfield 

Academy í Bretlandi en það er skóli fyrir nemendur frá 11 til 18 ára. Ákveðið 

var að innleiða iPad spjaldtölvur og öllum nemendum var afhent eigin 

spjaldtölva til notkunar í náminu í september 2011. Henrich (2012) tók saman 

upplýsingar um innleiðingarferlið í skólanum þar sem gögnum var safnað 

með spurningalistum sem kennarar, foreldrar og nemendur svöruðu. Í ljós 

kom að spjaldtölvur voru notaðar af yfirgnæfandi meirihluta kennara og hvað 

mest í ensku, stærðfræði og vísindum, eða í 55 til 68% tilfella. Þó voru spjald-

tölvur notaðar að einhverju leyti í flestum öðrum greinum, bæði bóklegum 

og verklegum. Nemendur kröfðust þó þess að spjaldtölvur væru notaðar í 

auknu mæli. Niðurstöður sýndu að spjaldtölvur voru mest notaðar í tímum til 

að leita af upplýsingum á netinu, til að búa til hugarkort með forritinu Popplet 

og til að búa til kynningar. Sömuleiðis voru spjaldtölvur notaðar töluvert (yfir 

30% tilfella) í kennslustundum í hópavinnu, til að taka upp myndbönd, búa til 

plaggöt, nota öpp sem styðja við faggreinar, til að lesa námsefni  eða til 

ritvinnslu (Heinrich, 2012).  

Í rannsókn Burden o.fl. (2012) sem tók til átta grunn- og framhaldsskóla í 

Skotlandi sem tóku prufutímabil í að nota spjaldtölvur í kennslu kom í ljós að 

nemendur notuðu spjaldtölvur helst til að nota ýmis öpp, til að leita 

upplýsinga á netinu, til ritunar, til að deila vinnu sinni með öðrum, til að nota 

myndavélina, taka myndbönd og búa þau til. Grunnskólanemendur notuðu 

þá helst appið Pages til þess að skrifa, Keynote til þess að gera kynningar, 

iMovie til að búa til myndbönd og öppin Brushes, Art Rage og Book Creator 

voru vinsæl til að setja fram skapandi verkefni (Burden o.fl., 2012). 

Í samantekt Clark og Luckin (2013) á nokkrum rannsóknum á spjaldtölvu-

notkun í skólum komust þeir að því að nemendur nota spjaldtölvur í nánast 

flestum námsgreinum, þar sem þær eru mest notaðar í upplýsingaleit á 

netinu, hugstormun og kynningar. Spjaldtölvur hafa opnað möguleika sem 

voru ekki til staðar áður fyrir nemendur, eins og auðveldur aðgangur að 

netinu, notkun rafbóka, aðgengi að þýðingarforritum, aðgengi að náms-

leikjum og öppum sem styðja við námið og aðgengi að tólum sem styðja við 

ígrundun, eins og til dæmis hugarkort. Nemendur vilja einnig nota spjald-

tölvur meira til að minnka notkunina á blað og blýant, fækka bókum, taka 

niður glósur, hanna leiki, skapa tónlist, afla upplýsinga á netinu og vinna 

heimanám. Spjaldtölvur voru ekki einungis tæki sem nemendur notuðu til að 

læra, heldur gat hún geymt mikilvægar upplýsingar og gögn um nám og 

námsframvindu nemenda. Dæmi voru um að kennarar notuðu spjaldtölvur 
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til að skrá einkunnir nemenda inn á eitthvað app sem nemendur höfðu 

aðgang að, svo að nemendur gátu skoðað einkunnirnar sínar, sent inn 

verkefni og deilt glósum. Sömuleiðis hafa kennarar notað spjaldtölvr til þess 

að láta nemendur taka próf eða kannanir, þar sem að nemendur fá þá 

endurgjöfina án tafar (Clark og Luckin, 2013).  

Balanskat og Hertz (2013) gerðu rannsókn árið 2012 á notkun spjaldtölva 

í námi og kennslu þar sem 263 kennarar í 63 framhaldsskólum í átta 

evrópulöndum fengu Acer spjaldtölvur. Sömuleiðis fengu fjórir bekkir eða 

kennslustofur spjaldtölvur. Spjaldtölvur voru notaðar af kennurum í mörgum 

faggreinum, oftast til þess að afla upplýsinga eða námsefnis á netinu. Mikill 

meirihluti kennara sækir námsefni á netið þegar þeir vinna með spjaldtölvur 

en meirihluti þess efnis sem nemendur vinna með þegar það er aðeins 

kennarinn sem er með spjaldtölvu er í formi pappírs, til dæmis vinnubækur 

eða prentaðar æfingar. Spjaldtölvur voru notaðar mest í að skipuleggja 

kennslustundir, búa til kynningar og í verkefnavinnu með nemendum í 

kennslustundum. Flestir kennarar voru mjög sammála því að notkun 

upplýsingatækni hafi bætt og stutt við kennsluaðferðir þeirra, þar sem þeir 

notuðu meðal annars innlagnir, samvinnu og einstaklingsvinnu, og boðið upp 

á námsefni sem tengdist vel viðfangsefnum (Balanskat og Hertz, 2013). 

2.3.3.2 Á Íslandi 

Ekki eru til staðfestar tölur um það hve margir grunnskólar hérlendis séu að 

innleiða eða hafi innleitt spjaldtölvur í starf sitt. En í rannsókn sem 

framkvæmd var 2013 var sendur út spurningalisti á alla skólastjóra landsins 

til að kanna þróun upplýsingatækni og tækjakost í grunnskólum landsins 

(Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2013). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

borðtölvueign grunnskóla er mikil þar sem mikill meirihluti grunnskóla eiga 

borðtölvur. Meðalfjöldi nemenda á hverja borðtölvu/fartölvu var 4,6. Ef sá 

meðalfjöldi er borinn saman við niðurstöður úr rannsókn sem kannaði stöðu 

upplýsingatækni í Evrópuríkjunum (sjá European Commision, 2013) þá má 

segja að tölvukostur í íslenskum grunnskólum sé ágætur. Þegar spurt var út í 

spjaldtölvueign í rannsókn Valgerðar Freyju Ágústsdóttur (2013) kom í ljós að 

rúmlega helmingur grunnskólanna á engar spjaldtölvur. Flestir skólar áttu 

hins vegar 1 til 5 spjaldtölvur til afnota, um 20% skóla eiga 6 til 20 og 5% skóla 

áttu spjaldtölvur á bilinu 21 til 90. Meðalfjöldi nemenda á hverja spjaldtölvu 

var 33,2 en stór meirihluti skólanna var með áætlun um tölvubúnaðarkaup 

fyrir nemendur á árinu 2013 og flestir af þeim ætluðu að fjárfesta í 

spjaldtölvum fyrir nemendur eða kennara (Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 

2013). Þar með er ljóst að fleiri og fleiri grunnskólar eru að innleiða spjald-

tölvur og því virðist áhugi á spjaldtölvunotkun í skólastarfi vera fyrir hendi. 
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Hér verður greint frá þróunarverkefni í spjaldtölvuinnleiðingu í tveimur 

skólum á Íslandi og spjaldtölvuverkefni Kópavogs. 

Norðlingaskóli í Reykjavík var einn fyrsti skóli landsins til að innleiða 

spjaldtölvur í starf sitt og er sá skóli sem hefur gengið lengst í markvissri 

spjaldtölvuinnleiðingu. Norðlingaskóli hóf þróunarverkefni með spjaldtölvur 

í ársbyrjun 2012 og stóð yfir í þrjár annir þar sem því lauk í júní 2013. iPad 

spjaldtölvur voru afhentar hverjum og einum nemanda í 9.-10. bekk skólans 

þar sem stuðst var við 1:1 kennslufræði og spjaldtölvur voru notaðar mikið í 

kennslu í kjölfarið (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk 

Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney Pálsdóttir, 2012). Markmiðin með 

verkefninu voru meðal annars að rannsaka áhrif notkunar spjaldtölva á 

námsáhuga og viðhorf nemenda, auðkenna góðar starfsaðferðir við notkun 

spjaldtölva í skólastarfi, koma með hugmyndir að sviðsetningu náms og 

kennslu með spjaldtölvur og rannsaka innleiðingarferlið. Nemendur nýttu 

bækur frá Námsgagnastofnun á rafrænu formi, opið námsefni á netinu, öpp 

og annað efni á netinu. Sömuleiðis bjuggu kennarar til rafrænar bækur. 

Nemendur notuðu spjaldtölvur meðal annars við námsáætlanagerð, úti-

kennslu, vettvangsheimsóknir, verkefnavinnu og önnur skapandi verkefni 

(Norðlingaskóli, 2014). Þeir notuðu spjaldtölvur mikið, bæði í skólanum og 

heima, og meirihluti nemenda notuðu þær til að hlusta á tónlist, nota 

leitarvélar, samfélagsmiðla, margmiðlunarforrit til að vinna með myndir, 

skoða heimasíður skólans, lesa rafbækur og fleira (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 

2012; Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Tekin voru viðtöl við 10. bekkinga í nóvember 2012 þar sem spurt var 

hvernig spjaldtölvur voru nýttar í ensku (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012). 

Fram kom að spjaldtölvur voru nýttar mikið í tengslum við ritun og málfræði. 

Einnig kom fram dæmi um verkefni þar sem nemendur gerðu kvikmynda-

gagnrýni, ritgerðir, þýðingar, túlkanir, hlustunaræfingar, málfræðikannanir, 

klippikortaverkefni, kynningar, smásögur og önnur verkefni þar sem 

færniþættirnir hlustun, ritun og tal voru þjálfaðir. Þau verkefni sem 

nemendum þóttu mest spennandi voru meðal annars að horfa á kvikmynd á 

Youtube og skrifa gagnrýni um hana, gera klippikortaverkefni og gera 

rafbækur um eitthvað áhugasvið. Forritin Pages, Notes og Keynote voru 

vinsæl í ensku, sömuleiðis voru forritin iBooks, GoogleTranslate, iMovie og 

Audionotes eitthvað nefnd og einstaka nemendur nefndu Dropbox, iPoe, 

Puppets, Upad, Splice og Facebook. Sömuleiðis nefndu nemendur að þeir 

studdust við fjölda vefsíða í málfræði og annað efni frá kennara (Sólveig 

Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Þegar nemendur fengu 

afhentar spjaldtölvur var appið Guilliver‘s Travels inni á spjaldtölvunum, en 

það er ensk bók með upplestri og var notað í ensku til að þjálfa lestur. Önnur 
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forrit sem nemendur sóttu ýmist sjálfir til að nota í ensku voru meðal annars 

Free Books, sem er app til að finna lestrabækur, Ghost Trick, sem er leikur á 

ensku, Mika‘s Adventure sem þjálfar lesskilning og iTranslate sem er 

þýðingarforrit (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012). 

Niðurstöður þróunarverkefnis Norðlingaskóla leiddu í ljós að spjaldtölvur 

hafi stóraukið aðgengi að fjölbreyttu námsefni og kennslugögnum og skipt 

sköpum í mótun nýrra kennsluhátta (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig 

Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Einnig sýndu niðurstöður 

fram á betra aðgengi að námsefni og öppum og fjölbreytni í úrvinnslu 

viðfangsefna í námi nemenda. Sömuleiðis var aukin áhugi, ánægja, virkni, 

frumkvæði og sjálfstæði meðal nemenda og betri einstaklingsmiðun náms 

þar sem nemendur gátu lært á eigin hraða og þeim tíma sem þeim hentar. 

Einnig mátti greina jákvæð áhrif á færni nemenda í upplýsingatækni og 

nemendur björguðu sér betur og þjálfuðust í leit að upplýsingum. Kennarar 

tóku eftir aukinni skilvirkni hjá nemendum, sérstaklega þeim sem höfðu 

unnið lítið áður. Spjaldtölvunotkunin ýtti einnig undir faglega þróun og 

ánægju kennara í starfi. Foreldrar voru einnig ánægðir og almennt hlynntir 

spjaldtölvunotkun (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Þegar skoðaðar eru neikvæðar hliðar spjaldtölvunotkunar í Norð-

lingaskóla kemur í ljós að hluti nemenda höfðu áhyggjur af því að of mikill 

tími færi til spillis í leikjum, spjalli og tónlist (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína 

Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Tekið var á því þar sem nemendum voru kenndar 

aðferðir við að nýta spjaldtölvur sem námstæki og lögð var áhersla á eigin 

ábyrð nemenda á spjaldtölvunotkun í námi. Niðurstöður leiddu í ljós að 

margir nemendur virtust öðlast meiri sjálfstjórn með tímanum en þó þurfti 

að takmarka spjaldtölvunotkun einstakra nemenda eða eyða út leikjum af 

spjaldtölvunum. Einnig voru nemendur spurðir hvort þeir hefðu upplifað 

líkamleg, félagsleg eða tæknileg vandamál við spjaldtölvunotkun. Í þeirri 

könnun kom í ljós að helsta vandamál nemenda var að þeim þótti flóknara að 

handskrifa á skjá en blað, hluti nemenda hafði einnig lent í vandræðum með 

hugbúnað sem virkaði ekki almennilega í spjaldtölvunum og nokkrir 

nemendur voru með vísbendingar um líkamleg vandamál sem gætu tengst 

spjaldtölvunotkun, þá er átt við verki í baki, hálsi, handleggjum og fingrum 

(Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Álftanesskóli er annar skóli sem vann þróunarverkefni með spjaldtölvur í 

skólastarfi á tímabilinu 2012 til 2014  (Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig 

Jakobsdóttir, 2014). Skólinn fjárfesti í alls 30 LearnPad spjaldtölvum sem voru 

nýttar við nám og kennslu í 4.-6. bekk. Spjaldtölvum var dreift á þrjá áranga 
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þannig að 4-5 tölvur voru í hverjum bekk. Þar með voru spjaldtölvur ekki 

nýttar sem persónuleg tæki heldur til að vinna skilgreind verkefni. Þó lánuðu 

kennarar tölvurnar á milli ef þurfti fleiri tölvur í ákveðin verkefni og 

nemendur skiptust á þeim. Mest voru spjaldtölvur notaðar í stærðfræði-

kennslu, en einnig eitthvað í íslensku, ensku og samfélagsfræði. Niðurstöður 

leiddu í ljós jákvæða þróun í námi og kennslu. Spjaldtölvunotkun bætti 

aðgengi að námsefni, námsleikjum og öppum. Notkun þeirra stuðlaði einnig 

að fjölbreytni í viðfangsefnum, kennarar hafa þróað kennsluhætti með nýrri 

tækni og forritum og nemendur voru ánægðari og áhugasamari. Spjaldtölvur 

virtust auka afköst slakari nemenda meira en öðrum þar sem tíðar 

endurtekningar, myndræn sýn á námið og námsefni gerði námið hlutlægara. 

Spjaldtölvunotkunin hafði einnig óbein jákvæð áhrif á enskugetu nemenda 

þar sem hún skilaði bættum orðaforða og lesskilningi, en með spjald-

tölvunum fylgdu meðal annars tólf enskar léttlestrarbækur. Þar að auki 

skilaði spjaldtölvunotkunin möguleikum á að vinna á nýjan hátt með ýmsa 

grunnþætti menntunar, meðal annars læsi og sköpun. Niðurstöður úr 

rannsókninni leiddu hinsvegar einnig í ljós ýmsar áskoranir eða veikleika við 

spjaldtölvunotkun. Þar kom meðal annars í ljós að kennslufræðilegt gildi 

spjaldtölva væri óljóst, að tæknileg vandamál hafi vakið pirring og þreytu hjá 

nemendum og kennurum, að spjaldtölvurnar hafi ekki verið vel starfhæfar í 

byrjun og að ókeypis hugbúnaðir LearnPad væri ekki vel nýtanlegur (Skúlína 

Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2014). 

Salaskóli í Kópavogi hefur einnig tekið þátt í þóunarverkefni með 

spjaldtölvunotkun í skólastarfinu (Kristín Björk Gunnarsdóttir, 2014). Skólinn 

fékk 27 Apple spjaldtölvur til umráða í upphafi, þar sem 18 voru nemenda-

tölvur og 9 kennaratölvur. Markmið verkefnisins voru meðal annars að stuðla 

að betra upplýsingalæsi nemenda, skerpa á einstaklingsmiðuðu námi, bæta 

miðlun upplýsinga og gera kennara færa um að nýta spjaldtölvur á 

markvissan hátt í kennslu. Niðurstöður gefa til kynna að kennararnir hafi 

öðlast smátt og smátt reynslu og þekkingu á notkun spjaladötlva og voru 

duglegir að miðla upplýsinga um spjaldtölvunotkun til samstarfskennara 

sinna. Reynsla þeirra gefur til kynna að spjaldtölvur séu einföld og góð 

verkfæri sem henti vel í skólastarfi á grunnskólastigi. Fleiri ávinningar af 

þróunarverkefninu birtust meðal annars í bættu aðgengi nemenda að 

rafrænum verkefnum, tímasparnaði, einfaldari miðlun á efni, betra var að 

mæta mismunandi þörfum nemenda, einfaldara var að samþætta ýmsar 

faggreinar og undirbúningur varð auðveldari og fljótlegri. Á unglingastigi voru 

spjaldtölvur meðal annars notaðar til vinnu að kynningum, heimildavinnu, 

hópavinnu, upptökum og fleiru. Helstu hindranir sem urðu hinsvegar á vegi 

kennara voru einkum tæknilegs eðlis í upphafi þar sem kennararnir voru að 
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læra á spjaldtölvur og finna bestu leiðirnar til að nýta þær við nám og kennslu. 

Sömuleiðis voru vandræði með þráðlaust net. Það þótti einnig hindrun að 

viðmót spjaldtölva var á ensku og lítið af efni til á íslensku (Kristín Björk 

Gunnarsdóttir, 2014). 

Nú stendur yfir í Kópavogsbæ stærsta spjaldtölvuverkefni í grunnskólum 

landsins hingað til þar sem bæjarstjórn tók ákvörðun um að setja 200 

milljónir í kaup á spjaldtölvum fyrir alla grunnskóla bæjarins (Kópavogsbær, 

2015). Spjaldtölvuinnleiðingins hófst í byrjun skólaárs 2015 og mun ljúka 

haustið 2016 þar sem allir nemendur á mið- og unglingastigi í grunnskólum 

Kópavogs munu hafa sína eigin iPad spjaldtölvu til afnota. Aðalmarkmið 

spjaldtölvuverkefnisins er að bæta skólastarf þannig að námsárangur verði í 

fremstu röð og að skólastarfið þróist í takt við nýja tíma. Önnur markmið eru 

meðal annars að einstaklingsmiða nám betur, auka áhuga og ánægju af námi, 

auka ábyrgð nemenda á eigin námi, bæta námsárangur, efla fjölbreyttari 

kennsluhætti, auka vægi sköpunar í námi, bæta tæknikunnáttu og 

upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og efla samvinnu milli skóla, nemenda og 

kennara. Til að meta árangur verður notast við námsárangur á samræmdum 

könnunarprófum, PISA-könnunum, niðurstöðum Skólapúlsins og ýmsum 

viðhorfskönnunum, viðtölum og vettvangsrannsóknum (Kópavogsbær, 

2015).
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er gert grein fyrir eðli rannsóknarinnar þar sem kemur fram 

hverskonar rannsókn hafi verið framkvæmd, hvernig úrtak var valið og hverjir 

þátttakendur eru, hvernig rannsóknin hafi verið framkvæmd og gögnum 

safnað, hvernig unnið hafi verið úr gögnunum og mikilvægum siðferðilegum 

atriðum er varða rannsóknina. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggir á rannsóknarsniðinu tilviksrannsókn (e. case study) þar 

sem notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindlegar rannsóknir 

leitast við að skilja og lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum. Þær eru 

heildrænar þar sem áherslan er á að ná heildar mynd af fyrirbærinu og skilja 

eitthvað, en ekki endilega spá fyrir um eitthvað. Rannsakandinn er mælitækið 

í eigindlegum rannsóknum en hann þarf að vera meðvitaður um viðhorf sín 

og fyrirframgefnar hugmyndir um viðfangsefnið, setja þær til hliðar og gæta 

hlutleysis (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Tilviksrannsóknir eru algengar í 

menntarannsóknum þar sem þær henta vel opnum spurningum sem reyna á 

skilning rannsakanda á viðfangsefninu og þekkingu og ígrundun viðmælenda 

(McMillan, 2012). Tilviksrannsókn hentar vel þessu viðfangsefni þar sem 

tilgangur rannsakanda er að öðlast eins ítarlegan skilning og mögulegt er á 

ákveðnu afmörkuðu viðfangsefni eða tilviki. Rannsakandinn kannar þá fá 

tilfelli en kafar djúpt í hvert þeirra og aflar þannig nákvæmra gagna. Tilvik 

getur meðal annars verið einstaklingur, hópur, skóli, samfélag eða atburður 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Tilvikið sem 

rannsakað verður í þessu tilfelli er hópur enskukennara sem nota spjaldtölvur 

við enskukennslu. 

Rannsóknin byggist á því að rýnnt verður í reynslu, upplifun og viðhorf 

enskukennara á notkun spjaldtölva við enskukennslu. Notast verður við hálf 

opin (e. semi-structured) einstaklingsviðtöl við nokkra kennara. Tilgangur 

hálf-opinna viðtala er að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks og 

reynslu þeirra á viðfangsefninu. Leitast er eftir því að ná dýpt í umfjöllunar-

efnið. Til að rannsakandinn hafi nokkura stjórn á því hvert viðtölin leiða og 

geti stýrt umræðunum þá henta hálf-opin viðtöl best þar sem rannsakandi er 

með spurningar til viðmiðunar en viðmælandi getur tjáð sig að vild. Umræðu-

efnið er því ákveðið fyrirfram en viðmælandi stjórnar svolítið hverjar 



 

44 

áherslurnar í samræðunum verða og hvað skiptir hann máli, til dæmis um 

atburði, hugrenningar, tilfinningar, hegðun, vonir eða væntingar (Helga Jóns-

dóttir, 2013). 

3.2 Þátttakendur 

Kennararnir í rannsókninni voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive 

sampling) þar sem rannsakandi valdi þátttakendur sem veita sérstaklega 

góðar upplýsingar um rannsóknarefnið. Rannsakandi valdi því hentugt úrtak 

út frá eigin dómgreind og með tilliti til þess sem rannsaka á (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Fjöldi þátttakenda var hins vegar 

ekki ákveðinn fyrirfram í markmiðsúrtaki, heldur gat rannsakandinn tekið 

ákvörðun um að bæta fleiri viðmælendum við ef hann sá fram á að allar 

fáanlegar upplýsingar hafi ekki komið fram hjá fyrri viðmælendum. Í 

markmiðsúrtaki er mikilvægt að rannsakandi velji þátttakendur sem að geta 

fangað flestar hliðar fyrirbærisins (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi athugaði hvaða skólar á landinu nýta spjaldtölvur tölu-

vert í enskukennslu og hafði samband við enskukennara innan þeirra skóla. 

Rannsakandi spurðist fyrir um skóla hjá leiðbeinanda og sérfræðingi 

verkefnisins, lagði fram fyrirspurnir á samfélagsmiðlum og notaði leitarvélar 

til að finna grunnskóla sem nýta spjaldtölvur við nám og kennslu. Reynt var 

að finna kennara með mismunandi bakrunn og kennara sem hafa mikla 

reynslu af spjaldtölvunotkun, sem og kennara sem hafa litla reynslu og eru 

að stíga sín fyrstu skref.   

Tekin voru hálf opin einstaklingsviðtöl við alls tíu enskukennara á ungling-

astigi úr níu grunnskólum landsins. Tveir viðmælenda starfa í sama skóla þar 

sem þeir kenna sömu bekkjum. Jafnt hlutfall viðmælenda starfar á 

höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Hlutfall karlkyns og kvenkyns 

kennara var einnig jafnt þar sem fimm kennarar voru karlar og fimm konur. 

Allir kennararnir kenna ensku á unglingastigi, þá er átt við frá 7.10. bekk. 

Einnig sjá þrír kennarar einnig um enskukennslu á miðstigi í skólanum sem 

þeir starfa. Kennslureynsla kennaranna er allt frá tveimur árum til tuttugu og 

tveggja ára, þar sem þeir hafa kennt ensku allt frá einu ári til allt að fimmtán 

ára. Í níu skólanna eru nemendur í einhverjum bekkjum á unglingastigi, hvort 

sem er allir bekkirnir eða ákveðnir bekkir, með eigin spjaldtölvu til afnota þar 

sem stuðst er við 1:1 kennslufræði. Í öllum skólum eru nemendur með afnot 

af iPad spjaldtölvum. Í einum skólanum er stuðst við MET stefnu á öllu 

unglingastiginu þar sem nemendur koma með eigin tæki til afnota, hvort sem 

er spjaldtölvur, farsíma eða fartölvur. Fjórir kennarar hafa einnig nýtt sér 

bekkjarsett við kennslu þar sem ákveðnir bekkir hafa ekki spjaldtölvur til eigin 
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afnota. Kennslureynsla viðmælenda með spjaldtölvur við enskukennslu er 

allt frá því að vera á fyrsta kennsluári til fjórða kennsluárs. Tveir kennarar 

voru á fyrsta kennsluári með spjaldtölvu í enskukennslu, þrír á öðru ári, þrír 

á þriðja ári og tveir á fjórða ári. 

Öllum viðmælendum var lofað nafnleynd og því er notast við dulnefni í 

ritgerðinni. Þar sem að Ísland er lítið samfélag og fáir skólar hafa innleitt 

spjaldtölvur við kennslu þá ákvað rannaskandi að spyrja þátttakendur ekki 

fyrir um fyrri starfsreynslu eða aðrar persónulegar upplýsingar sem gætu 

gefið upp hverjir þeir séu. Hér á eftir eru hins vegar stuttar lýsingar á 

þátttakendum þar sem kemur fram hvaða bekkjum þeir kenna, hve lengi þeir 

hafa kennt, hvert fyrirkomulagið sé með spjaldtölvur í skólanum og hve lengi 

þeir hafi verið að nýta spjaldtölvur við kennslu. 

 Edda kennir 9. bekk ensku. Hún hefur kennt í 17 ár og þar af ensku í 15 
ár. Allir nemendur hennar eru með eigin spjaldtölvu til afnota. Hún er 
á þriðja ári þar sem nemendur nýta spjaldtölvur við námið en hún 
hefur einnig áður nýtt bekkjarsett við kennslu þegar hún kenndi á 
miðstigi.  

 Fannar kennir 8.10. bekk ensku. Hann hefur kennt í 11 ár, þar af ensku 
í 7 ár. Allir nemendur í 8. og 9. bekk eru með eigin spjaldtölvu til afnota 
en hann styðst við MET stefnu í 10. bekk þar sem nemendur koma með 
eigin tæki til að nota við námið. Hann er á öðru kennsluári með 
spjaldtölvur við kennslu.  

 Gerður kennir 8.10. bekk ensku þar sem samkennsla er á unglinga-
stigi. Þó er enginn nemandi í 9. bekk en hún kennir einnig ensku á 
miðstigi. Hún hefur kennt í 14 ár og alltaf kennt ensku. Allir nemendur 
á unglingastigi eru með eigin spjaldtölvu til afnota og hún hefur nýtt 
bekkjarsettin til kennslu á miðstigi. Hún er á öðru kennsluári þar sem 
nemendur nýta spjaldtölvur við námið.  

 Haukur kennir 8.10. bekk ensku og hefur aðeins kennt í tvö ár. 
Nemendur í 8. og 9. bekk eru með eigin spjaldtölvu til afnota en hann 
nýtir einnig bekkjarsett við kennslu í 10. bekk. Hann er á öðru kennslu-
ári með spjaldtölvur við kennslu.  

 Karen kennir 7.10. bekk ensku. Hún hefur kennt í 22 ár og þar af ensku 
í 13 ár. Allir í 8.-10. bekk eru með eigin spjaldtölvur en hún hefur ekki 
nýtt spjaldtölvur með 7. bekk. Hún er á fjórða kennsluári með 
spjaldtölvur við kennslu.  

 Óðinn kennir ensku í 8.10. bekk en hann hefur kennt í 15 ár, þar af 
ensku í 13 ár. Allir nemendur hans eru með eigin spjaldtölvu til afnota. 
Hann er á fjórða kennsluári þar sem hann nýtir spjaldtölvur við 
kennslu. 
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 Ragnar og Ingvar kenna í saman 7.10. bekk ensku en kenna einnig 
ensku á miðstigi. Ragnar hefur kennt í 11 ár og Ingvar í 9 ár en báðir 
hafa alltaf kennt ensku. Þeir styðjast við MET stefnu þar sem nemendur 
á unglingastigi geta komið með eigin tæki til afnota við námið. Annars 
eru bekkjarsett sem þeir nýta einnig við kennslu á bæði miðstigi og 
unglingastigi. Þeir eru á þriðja ári með markvissa rafræna kennslu.  

 Svana kennir ensku í 7., 9. og 10. bekk. Hún hefur kennt í 14 ár og alltaf 
kennt ensku. Nemendur í 9. bekk eru með eigin spjaldtölvu til afnota 
og hún er á fyrsta kennsluári með notkun þeirra. Hún hefur ekkert nýtt 
bekkjarsett sem eru til í skólanum með 7. eða 10. bekk.  

 Unnur kennir 8. bekk ensku en hún hefur kennt í 6 ár og er að kenna 
ensku nú í fyrsta sinn. Allir nemendur hennar eru með eigin spjaldtölvu 
til afnota en hún er einnig á fyrsta ári þar sem nemendur eru með 
spjaldtölvur. 

3.3 Gagnasöfnun og framkvæmd 

Fyrir viðtölin útbjó rannsakandi viðtalsramma (sjá viðauka) fyrir viðtölin með 

spurningum sem leitast meðal annars við því að svara eftirfarandi 

spurningum: Hvernig eru spjaldtölvur notaðar af kennurum og nemendum í 

enskukennslu? Hvaða áhrif hefur spjaldtölvunotkun á kennsluhætti í 

enskukennslu? Hvernig má nýta spjaldtölvur í enskukennslu í grunnskóla? 

Hvert er viðhorf kennara til notkunar spjaldtölva í enskukennslu? Hverjir eru 

ávinningar og annmarkar við notkun spjaldtölva í enskukennslu? Engin 

sérstök fyrirmynd var nýtt við gerð viðtalsrammans heldur skráði 

rannsakandi niður allar þær helstu spurningar sem hann taldi æskilegar og 

lagði fyrir leiðbeinanda og sérfræðing til samþykkis.  

Viðtölin voru framkvæmd árið 2016 á tímabilinu 21. janúar til 8. febrúar. 

Í níu viðtölum heimsótti rannsakandi kennarana í skólana þar sem þeir 

störfuðu. Valinn var staður þar sem fenginn var ró og friður, yfirleitt í 

heimastofu kennara eftir skólatíma. Eitt viðtalið var tekið í gegnum Skype þar 

sem að viðkomandi kennari starfaði í skóla sem var í margra tíma akstursleið 

frá rannsakanda. Við viðtölin var rannsakandi með viðtalsrammann og spurði 

kennaranna opinna spurninga. Af og til spurði rannsakandi frekar um 

ýmislegt sem kom til máls til að fá nánari útskýringar. Kennararnir fengu rými 

til þess að tjá sig að vild um þau mál sem tengdust rannsóknarefninu. 

Rannsakandi punktaði stundum niður hjá sér þær spurningar sem hann vildi 

spyrja næst á meðan viðmælendur sögðu frá. Viðtölin spönnuðu allt frá tíu 

mínútum hjá þeim kennara sem hafði lítið að segja frá upp í allt að fjörtíu og 

eina mínútu þar sem kennari hafði mikið að segja frá. Annars var ekkert skráð 

niður heldur voru öll viðtölin hljóðrituð og skráð á tölvutækt form. 
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3.4 Úrvinnsla gagna 

Rannsakandi hlutaði nokkrum sinnum á hvert viðtal þegar verið var að vinna 

úr þeim og skrá þau niður. Þó voru viðtölin ekki skráð niður nákvæmlega 

orðrétt nema í einstaka tilvikum inn á milli þegar rannsakanda þótti það eiga 

við. Eftir að öll viðtölin höfðu verið skráð niður þá byrjaði rannsakandi að lesa 

yfir þau og flokka efni þeirra niður í þemu. Við greiningu á viðtölunum var 

notast við túlkandi greiningu þar sem rýnt var í niðurstöður og greind þemu 

og mynstur sem lýsa og útskýra rannsóknarefnið. Eftir að öll gögnin voru 

komin í tölvutækan grunn var gagnagrunnurinn brotinn upp í einingar sem 

innihalda ákveðnar upplýsingar sem geta staðið einar óháð öðrum gögnum. 

Síðan voru búnir til yfirflokkar sem halda utan um gögnin og undir þeim voru 

búnir til undirflokkar sem hjálpuðu við að greina gögnin enn betur. Eftir að 

búið var að flokka gögnin dró rannsakandi ályktanir af þeim og áttaði sig á 

mögulegum þemum sem komu í ljós. Rannsakandi treysti eigin dómgreind, 

tilfinningu og innsæi. Ókostur við tilviksrannsóknir er þó að erfitt getur verið 

að draga almennar ályktanir þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eiga við 

það tilvik sem athugað var og því er ekki leyfilegt að alhæfa um önnur tilvik 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). 

3.5 Réttmæti og siðferðileg atriði 

Réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarðar á gæði rannsókna. Áreiðanleiki 

segir til um stöðugleika útkomunnar, þ.e. hvort sama útkoman fáist þó svo 

að rannsóknin sé lögð fyrir á öðrum tíma eða af öðrum aðilum  (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Jákvæð viðhorf rannsakanda 

gagnvart spjaldtölvunotkun í skólastarfi gætu verið ógn við áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Þegar rannsakandi hefur fyrirfram jákvæð viðhorf gagnvart 

rannsóknarefninu er alltaf hætta á að hann hlusti og spyrji frekar eftir 

jákvæðum viðhorfum frekar en þeim neikvæðu og öfugt. Til þess að fornast 

það að viðhorf rannsakanda hafi áhrif á áreiðanleika rannsóknarinnar var 

rannsakandinn meðvitaður um viðhorf sín í gegnum ferlið og reyndi að hlusta 

og greina öll sjónarmið efnisins. 

Réttmæti segir til um það hvort spurningakönnun sem lögð er fyrir sé að 

mæla það sem markmiðið var að mæla og hvort það sé mælt rétt. Það er hins 

vegar erfitt að meta réttmæti eigindlegra rannsókna og sumir fullyrða að 

réttmæti sé fyrst og fremst megindlegt hugtak (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum hefur réttmæti mis-

munandi tilvísun eftir því frá hvaða sjónarhorni eigindlegrar aðferðafræði er 

unnið. Þar sem rannsakandinn er virkur þátttakandi í að skapa rannsókn-

argögnin og reynsla hans og þekking endurspeglast í gögnunum er ekki einfalt 
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að skilgreina réttmæti. En rannsakandi skal gera grein fyrir bakgrunni sínum 

og því hvort hann hafi hagsmuni af rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013). Því 

þarf að notast við aðra mælikvarða á réttmæti í eigindlegrum rannsóknum. Í 

eigindlegum rannsóknum er því oft notast við viðmiðin trúverðugleiki, 

yfirfærslugildi, traustleiki og staðfestanleiki (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Trúverðugleiki segir því til um hversu nákvæm 

rannsóknargögn og rannsóknin í heild séu (Helga Jónsdóttir, 2013). Til að 

rannsóknir séu trúverðulegar þá eiga lýsingar eða túlkanir á reynslu að vera 

það góðar að lesanda þykir hann hafa gengið í gegnum sömu reynsluna af því 

að lesa þær og að aðrir þekki reynsluna þegar þeir mæta henni eftir að hafa 

lesið um hana (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Til að auka trúverðugleika í rannsókninni gaf rannsakandi sér góðan tíma 

í að ræða við viðmælendur, hlusta betur og fylgjast betur með. Rannsakandi 

spurði af og til spurninga til að athuga hvort að hann hafi skilið viðmælendur 

rétt til að auka trúverðugleika. Sömuleiðis gaf rannsakandi sér meiri tíma í að 

lesa yfir rannsóknargögnin og velta niðurstöðum fyrir sér. Til að rannsóknir 

hafi yfirfærslugildi verða þær að passa inn í samhengi utan við rannsóknina 

sjálfa og niðurstöður verða að passa við rannsóknargögnin sem þær byggja á. 

Til að rannsóknir hafi traustleika verður annar rannsakandi að geta komist að 

svipuðum niðurstöðum ef hann er með sömu rannsóknargögn, fræðasýn og 

aðstæður. Til að rannsóknir hafi staðfestanleika verður sannleiksgildi, 

notagildi og stöðugleika að hafa verið náð (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Áður en hafist var handa við rannsóknina var hugað að ýmsum siðferði-

legum atriðum. Ein helsta siðareglan í rannsóknum kveður á um að þátttak-

endum skuli vera frjálst að taka þátt í rannsókninni eða ekki og enginn má 

vera þvingaður til þátttöku, til dæmis af yfirmönnum. Því er krafa í rannsókn-

um að þátttakendur samþykki þátttöku af fúsum og frjálsum vilja. Hins vegar 

þarf að koma skýrt fram að þátttakendur geta hafnað eða hætt þátttöku 

hvenær sem er. Þátttakendur verða að vita hvað þeir eru að samþykkja og 

því gaf rannsakandi þeim nægilegar upplýsingar um eðli rannsóknarinnar, 

þ.e. hver rannsakandinn er, hver tilgangur er með rannsókninni, í hverju 

þátttaka felst og hvert hlutverk þeirra sé, hvernig verði farið með persónu-

greinanlegar upplýsingar og hvernig niðurstöður rannsóknarinnar verði birtar 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi gerði öllum þátttakendum grein 

fyrir réttindum sínum og að siðareglunni verði framfylgt. Rannsakandi til-

kynnti rannsóknina til Persónuvernd (tilkynning nr. S7665/2016) og fékk 

skriflegt samþykki frá viðmælendum í tölvupóstsamskiptum.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum við viðmælendur. 

Niðurstöðukaflanum er skipt niður í fjóra undirkafla. Fyrri tveir kaflarnir, 4.1 

Kennsluhættir og 4.2  Spjaldtölvunotkun, leitast við að svara fyrri rannsókn-

arspurningunni: Hvaða áhrif hefur spjaldtölvunotkun í enskukennslu á 

kennsluhætti? Seinni kaflarnir, 4.3 Ávinningar og 4.4 Annmarkar, leitast við 

að svara seinni rannsóknarspuningunni: Hverjir eru helstu ávinningar og ann-

markar við spjaldtölvunotkun í enskukennslu? 

4.1 Kennsluhættir 

Úr viðtölum við kennara mátti greina hvort að kennarar höfðu breytt eða 

aðlagað kennsluhætti eftir að spjaldtölvur voru innleiddar. Hér verður greint 

frá því hvernig kennsluhættir breyttust hjá þeim kennurum sem að hafa 

þróað sig í starfi með innleiðingu spjaldtölva. Hér verður einnig fjallað um 

hlutverk spjaldtölva sem námstæki og mikilvægi þess að blanda notkun 

hefðbundinnar bókanotkunar og tækni. Í lokin verður greint frá viðhorfi 

viðmælenda til spjaldtölvunotkunar í skólastarfi. 

4.1.1 Breyttir kennsluhættir 

Úr viðtölum við kennara má greina hvort að kennsla og kennsluhættir hafi 

breyst eftir að spjaldtölvur voru innleiddar við skólann þar sem hver og einn 

nemandi var með sitt eigið tæki. Þeir kennarar sem að voru á fyrsta eða öðru 

ári gátu lítið um það sagt þar sem að þeir voru margir hverjir enn að prófa sig 

áfram og finna hvað hentaði þeim. Þeir kennarar sem hafa nýtt spjaldtölvur 

hvað lengst eru þeir kennarar sem hafa þróað og breytt kennsluháttum hvað 

mest, en það er þó ekki án undantekninga.  

Ragnar segir það ekki vera nóg að kenna eins og áður eftir að spjaldtölvur 

voru innleiddar. Hann segir þurfa að breyta alveg nálguninni og aðferða-

fræðinni. Hann er sífellt að átta sig betur á því og þessvegna eru hann og 

Ingvar mikið að breyta til og prófa sig áfram. Nú segir Ingvar að námið og 

kennslan sé mikið fjölbreyttari heldur en hún hafi verið þegar nemendur voru 

aðeins með námsbækur. Edda segir að með notkun spjaldtölva í ensku-

kennslu þá upplifir hún sig ekki vera fasta lengur í námsbókum og finnst 

kennslan verða miklu skemmtilegri. Hún segir: „Þú ert miklu meira að 

einblína á einhver markmið heldur en það sem kemur næst í bókinni. Þetta 
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er ekki eins bókamiðað og bókastýrt.“ Reynsla Óðins er svipuð þar sem hann 

segir: „Í gamla daga þá lásum við kafla, svo unnum við verkefni og svo var 

kaflapróf. Mjög standard.“ Upplifun Eddu á kennsluháttum fyrir innleiðingu 

spjaldtölva er svipuð þar sem hún segir að kennslan hafi áður verið mjög stýrð 

þar sem að kennarinn var búinn að ákveða nánast hvað hver mínúta 

kennslustundarinnar færi í og hún talaði um að það hafi verið meiri til-

hneiging til að láta námsefnið stjórna sér. Ragnar var einnig með svipaða 

reynslu þar sem hann segir að áður fyrr hafi það verið bókin sem réði för og 

passað var upp á að það væri búið að fara í gegnum ákveðnar blaðsíður, burt 

frá því hvernig nemendur stæðu. Hann segir að námsbækurnar séu mjög 

einhæfar þar sem mikið af verkefnunum eru innfyllingarverkefni, krosskátur, 

viðtengingarverkefni og einstaka ritunarverkefni.  

Eftir að nemendur fengu spjaldtölvur hafa kennsluhættir og kennslu-

skipulag hjá sex kennurum tekið breytingum þar sem að kennslan er ekki eins 

bókastýrð, það er minni bein kennsla, nemendur eru mun sjálfstæðari í 

náminu, einstaklingsmiðun er betri og nemendur vinna fleiri heildstæðari 

verkefni. Allir kennararnir hins vegar, hvort sem þeir voru á sínu fyrsta 

kennsluári með spjaldtölvur eða voru búnir að nýta þær lengur, segja frá 

dæmum af heildstæðum verkefnum sem nemendur unnu með spjaldtölvur. 

Spjaldtölvur opnuðu því á möguleika sem var líklega erfitt eða jafnvel 

óhjákvæmilegt að framkvæma áður. Ragnar segir að með því að horfa 

framhjá námsbókunum sé möguleiki á að bjóða upp á alla menningarflóruna 

sem er á netinu og því hægt að kenna í gegnum svo margt. Hann segir að 

innleiðing spjaldtölva hafi því opnað möguleika á að vinna heildstæðari 

verkefni þar sem að nemendur vinna verkefni sem tengjast þeirra áhugasviði. 

Hér á eftir eru fimm mismunandi dæmi um kennsluskipulag hjá kennurum 

sem að fara ekki hefðbundnu leiðina þar sem bókin ræður för. 

Námið hjá Óðni er til dæmis skipulagt þannig hann hefur sett upp lotukerfi 

í ensku þannig að nemendur vinna á því stigi sem mætir þeirra getu og færni 

í ensku. Nemendur geta einnig valið hvaða færniþætti þeir vilji vinna í og 

nemendur geta unnið fjölbeytt verkefni upp úr námsbókinni þar sem þeir 

ákveða sjálfir hvernig þeir vilji sýna fram á færni sína í ensku. Nemendur fá 

frelsi til að meta það hvernig spjaldtölvur henti þeim best í náminu og ákveða 

sjálf hversu mikið þau vilji nýta þær og á hvaða hátt.  

Fannar er nokkuð bókamiðaður þar sem nemendur fylgja þeim verkefnum 

úr kaflanum sem nemendur eiga að vinna fyrir próf. Nemendur hafa hins 

vegar möguleika á að vinna verkefnin sjálfstætt á þeim hraða sem þeim 

hentar þar til það kemur að prófi. Fannar brýtur þó upp hefðbundina kennslu 

reglulega þar sem hann skipuleggur eitt tveggja til þriggja vikna verkefni eftir 
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hvern kafla úr bókinni þar sem nemendur nýta spjaldtölvur til að vinna 

fjölbreytt verkefni.   

Hjá Eddu er engin ein kennslubók sem ræður för. Heldur hafa ensku-

kennararnir á unglingastigi tekið sig saman og útbúið vefsíðu með verkefnum 

úr námsefni héðan og þaðan, bæði úr námsbókum og efni af netinu. 

Nemendur vinna því mikið af fjölbreyttum verkefnum í kringum ákveðin 

þemu og skila þeim á fjölbreyttan hátt.   

Ragnar og Ingvar bjóða nemendum sínum upp á val um annaðhvort 

rafrænt nám eða hefðbundið bóknám. Í báðum tilfellum vinna nemendur út 

frá námsbókinni en í rafræna náminu geta nemendur valið um sex mis-

munandi verkefni eftir hvern lestexta. Einnig eru tveggja vikna rafrænar lotur 

þar sem unnin eru stærri verkefni með notkun spjaldtölva. Nemendur sem 

eru ekki í rafrænu námi taka einnig þátt í rafrænum lotum og fá þá lánaðar 

spjaldtölvur frá skólanum. Þeir telja að rétt rúmlega helmingur nemenda eða 

meira hafi valið rafrænt nám í stað þess hefðbundna.   

Gerður er með einstaklingamiðað nám þar sem hún styðst við margar 

kennslubækur. Nemendur fá því námsefni við hæfi, enda ekki allir í sömu 

námsbók. Hún er einnig á byrjunarstigi við það að spegla kennsluna (e. flipped 

teaching) og segir frá því að nemendur horfi stundum á myndbönd sem hún 

hefur tekið sjálf upp heima áður en þau koma í tíma þar sem unnið er frekar 

út frá viðfangsefninu sem tekið var fyrir í myndbandinu. Nemendur fá þá 

tækifæri til að ræða efnið og varpa fram spurningum til kennarans.   

Með breyttu kennslufyrirkomulagi hefur hlutverk kennara einnig tekið 

breytingum þar sem þeir sinna oftar hlutverki leiðbeinanda frekar en hlut-

verki stjórnanda eða þess alls viturra. Edda segir að henni finnist hún vera 

meira að aðstoða nemendur í verkefnavinnu frekar en að vera með fyrirlestra 

í formi beinnrar kennslu. Hún tekur oftar stuttar innlagnir og svo fara 

nemendur að vinna í verkefnum. Fannar segist einnig vera rosalega lítið með 

beina kennslu uppi á töflu þar sem hann telur að nemendur læri meira af því 

að vera sjálfstæð og leita sér upplýsinga sjálf. Hann segir:  

Ég er rosa lítið með svona kennslu uppi á töflu. Ég er einhvern-

veginn hlynntari því, þú veist, náttúrulega ólíkar skoðanir á því, 

en að þau fái meira bara útúr því að læra að vera sjálfstæð og 

geta leitað sér upplýsinga sjálf og fá aðstoð mína ef þau þurfa. 

Maður reynir líka að hópa saman þannig að þú sért alltaf með 

vinnufélaga, þannig að þau geta unnið saman, spurt hvort 

annað... Ég tek málfræðiatriði með þeim uppi á töflu og svona 

ákveðna hluti en almennt er ég ekki mikið að nota svona beina 
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kennslu... Ég er meira að labba um, sest niður hjá einum hópnum 

og hvernig gengur og labba svo yfir á næsta hóp. [...] Minn tími 

fer meira í að labba á milli og aðstoða þá sem þurfa meira á 

aðstoð að halda, hérna, svona hérna, já eða bara pínu fylgja eftir 

að þau séu að sinna gátlistanum. 

Fjórir kennarar höfðu ekki gert miklar breytingar á kennsluháttum eða 

kennsluskipulagi eftir innleiðingu spjaldtölva við kennsluna. Unnur og Svana 

eru báðar á sínu fyrsta kennsluári með spjaldtölvur í notkun þannig að 

eðlilegt er að ekki miklar breytingar hafi átt sér stað á því tímabili þar sem 

þær eru ennþá að þróa sig áfram við notkun spjaldtölva og kynnast 

möguleikum þeirra. Unnur hefur aðeins sett fyrir eitt spjaldtölvuverkefni og 

leyfir aðeins notkun spjaldtölva í ákveðnum námsleikjum í kennslustundum, 

annars eru spjaldtölvur ekki leyfðar í kennslustundum hjá henni. Hún segir: 

„Við höfum ekki verið með fleiri verkefni, Spotlight bókin er það víðamikil, 

það þarf að fara yfir svo mikið efni að við höfum ekki getað leyft okkur að 

vera með eitthvað meira, enn sem komið er allavega." Því er kennslan enn 

mjög bókastýrð og áhersluatriði fyrir kennarann að fara yfir allt efnið í 

bókinni, eins og það er sett fram. Hjá Svönu fá nemendur að nýta spjaldtölvur 

í tímum og hún hefur sett fyrir þó nokkur margvísleg verkefni sem nemendur 

unnu með spjaldtölvum. Haukur er á sínu öðru kennsluári með notkun 

spjaldtölva og er að þróa sig töluvert áfram, þar sem nemendur geta nálgast 

öll gögn rafrænt og nemendur hafa unnið fjölbreytt verkefni með spjald-

tölvum.  

Karen hins vegar er á sínu fjórða kennsluári þar sem nemendur nýta 

spjaldtölvur við nám og kennslu. Þrátt fyrir að hafa verið að nýta spjaldtölvur 

í þennan tíma þá er kennslan ennþá mjög bókamiðuð þar sem að nemendur 

vinna í bókunum á rafrænu formi í kennslustundum. Hún segir sjálf ekki vera 

eins mikinn mun og hún myndi vilja sjá á því hvernig kennsla fer fram núna 

og áður. Hún virtist ekki vera meðvituð um þá möguleika sem spjaldtölvur 

bjóða upp á í enskukennslu. Kennslan hjá henni er ennþá mjög bókastýrð þar 

sem hún upplifir það sem mikla vinnu að breyta kennsluháttum og gera þá 

fjölbreyttari, meðal annars vegna þess að hún veit ekki af neinum verkefnum 

eða námsefni til að styðjast við. Eins og Karen orðar það sjálf þá segir hún: 

„Maður á bara dálítið erfitt með að segja skilið við bókina sko, sérstaklega þar 

sem maður fær bara kennsluna upp í hendurnar sko.“ Hún segir að það taki 

bara verulegan tíma og vinnu ef hún færi í það að skipta algerlega um og 

styðjast ekki við námsbókina. Hún segir að henni langi að hætta í bókinni og 

nota spjaldtölvur á fjölbreyttari hátt við kennslu en hún sér bara fram á 

gífurlega mikla vinnu til þess að gera það. Sömuleiðis finnst henni að hún geti 
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ekki bara gert eitthvað, heldur að það verði að vera einhver grundvöllur fyrir 

því og markmið með því sem á að gera. Hún velti því til dæmis fyrir sér hvað 

hún gæti gert í 8. bekk, af hverju hún ætti að kenna það, hvað það er sem 

hún ætlist til með því og hver markmiðin séu þá. Það er því greinilega ekki 

einfalt fyrir kennara að hætta að láta námsbókina ráða för og umbreyta 

kennslunni.   

Þessar niðurstöður gefa til kynna að innleiðing spjaldtölva í enskukennslu 

hafi áhrif á kennsluhætti þar sem kennslan verður ekki eins bókamiðuð. 

Kennsluhættir virðast verða fjölbreyttari þar sem nemendur vinna fleiri 

heildstæðari verkefni og kennslan verður einstaklingsmiðaðri. Með breyttum 

kennsluháttum virðast einnig verða breytingar á hlutverki kennarans þar sem 

hann fer oftar í hlutverk leiðbeinanda. Greinilega er mögulegt að útfæra 

kennsluskipulag á fjölbreyttan máta þar sem spjaldtölvur eru nýttar sem 

námstæki og kennarar virðast margir sífellt vera að þróa sig áfram með ýmsar 

nýjungar eins og til dæmis að spegla kennslu, rafrænt nám og lotukerfi. Ekki 

allir kennarar hafa þó umbreytt kennsluháttum en meirihluti kennara virðist 

hafa nýtt tækifærið til að þróa kennsluna í takt við spjaldtölvuinnleiðinguna. 

Það virðist að einhverju leyti haldast í hendur við hversu lengi kennarar hafa 

verið að nýta spjaldtölvur, þar sem það tekur tíma og heilmikla vinnu fyrir 

kennara að kynnast notkun þeirra og þróa sig áfram. Allir viðmælendur hafa 

þó sett fyrir að minnsta kosti eitt heildstætt spjaldtölvuverkefni í ensku.  

4.1.2 Spjaldtölvur sem námstæki 

Það er viðhorf flestra kennaranna að spjaldtölvur séu aðeins viðbót við námið 

þar sem þeir líta á þær sem hjálpartæki, en ekki eitthvað sem kemur í staðin 

fyrir náms- og kennslubækur. Því fjalla viðmælendur um mikilvægi þess að 

finna jafnvægi milli bóknáms og náms þar sem spjaldtölvur eru nýttar. 

Edda notar spjaldtölvur af því að þær eru tæki sem hægt er að nota í 

kennslu. Hún segir: „Þær eru ekki kennslan. Spjaldtölvur eru bara hjálpar-

tæki“. Svana virtist átta sig á því að spjaldtölvur eru bara hugsaðar sem viðbót 

en ekki eitthvað sem kemur í staðin fyrir námsbókina. Hún segir: 

Maður verður líka að passa sig að maður getur ekkert gert allt 

strax. Og það var heldur ekkert hugmyndin held ég, að maður 

ætti að henda öllu út og bara iPadar sko, það er alls ekki þannig 

hjá mér allaveganna. [...] Þetta eru bara svona fyrstu skrefin og 

maður ætlar heldur ekkert að gera of mikið strax sko. Þetta er 

náttúrlega bara mjög skemmtilegt, ég held að það skipti líka máli 

að ég er ekkert að fara að breyta öllu. Þau eru að nota þetta, ég 
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hef ekkert þúst hent út bókum eða neitt þannig. Ekkert strax. 

Það kannski kemur að því. Það bara verður að sjá sko. 

Gerður er með svipað viðhorf þar sem hún segir að nemendur noti ekkert 

alltaf spjaldtölvur og að þær séu hugsaðar sem viðbót fyrir það sem fyrir er. 

Hún segir spjaldtölvur gera námið meira spennandi og að hún nái að höfða 

betur til nemenda í gegnum hana. Hún styðst enn við námsbækurnar, en 

notar þær bara á annan hátt. Haukur telur einnig að spjaldtölvur séu góð 

viðbót og í raun aðeins viðbót við námið. Hann segir: „Mér finnst þetta vera 

góð viðbót, ég er ekki að fara að transforma eða umbreyta öllu því sem ég er 

að gera.“ Óðinn kom einnig inn á þetta þar sem hann segir að hann nýtir 

námsbókina að einhverju leyti þar sem honum þykir vera þar góð hlustunar-

verkefni, mikið af góðum textum og góðum verkefnum upp úr þeim. Því segir 

hann:  

Mér fannst því ekki vera ástæða til þess að taka það út og 

einblína bara á eitthvað rafrænt af því að maður rakst á það eftir 

ákveðinn tíma að spjaldtölvan er ekki að koma í staðin fyrir neitt 

í rauninni. Hún er að koma sem viðbót og þannig nýtist hún best 

af því að það sem var fyrir var ekkert alslæmt. Þetta var ekkert 

eitthvað sem þurfti að skipta út. Ég sá það fyrir mér í byrjun að 

námsbækurnar bara færu bara út og iPadinn væri bara 

skólataskan þar sem allar bækurnar væru inni og eitthvað. En 

síðan bara kemur það í ljós að krakkarnir til dæmis vilja langflest 

frekar lesa á bók heldur en af skjá. 

Ingvar útskýrði frekar að hann vonist til þess að spjaldtölvur verði eðlilegur 

hluti af námi nemenda. Hann segir:  „Hugmyndin er að tækin verði bara svona 

eðlilegur partur af því sem þau eru að gera, þar sem er jafn sjálfsagt að taka 

upp spjaldtölvu og blýant.“ Hann segir að það sé smátt og smátt að takast þar 

sem nemendur eru að finna út hvernig það henti þeim best að vinna með 

tækin. 

Þegar kennarar ræddu bóknám og nám með spjaldtölvum var greinilegt 

að fjölbreytni í kennsluháttum var lykilatriðið þar sem kennarar telja 

mikilvægt að blanda hefðbundnu bóknámi og spjaldtölvuverkefnum. Svana 

segir að nemendur verði stundum þreyttir á því að vinna mikið í spjaldtölvum 

og gera margvísleg verkefni. Hún segir að þeim finnist stundum fínt að fara í 

hefðbundna vinnu í námsbókinni og því gott að blanda þessu saman. Edda 

segir að hún reyni með bestu getu að komast til móts við nemendur með því 

að blanda spjaldtölvu- og námsbókanotkun. Hún lýsir þessu svona:  
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Krakkarnir hafa svolítið verið að kalla eftir svona blöndun, að 

vera ekki bara með iPadinn. Af því að þau verða líka leið á því. 

Sumir bara hrópa á innfyllingarefni, þú veist eyðufyllinga-

verkefni, þó maður sé ekki alltaf að hlaupa eftir því sko.  

Fannar reynir einnig að blanda þessu og vera með hefðbundið bóknám og 

spjaldtölvuverkefni til skiptis. Hann segir: 

Þá ertu ekki alltaf bundinn því að vera í þessu bóka... þessu 

týpíska, lesbók, vinnubók og það. Og þannig að, mér finnst mjög 

nauðsynlegt að brjóta það allt upp svona, eins og ég segi á 

þriggja vikna fresti, að taka tveggja til þriggja vikna verkefni og 

nálgast enskuna á annan hátt, fara aðeins út fyrir kassann og 

þægindarammann. 

Ragnar er sammála þessu þar sem hann segir það alveg jafn einhæft að kenna 

aðeins í gegnum spjaldtölvur eins og að einblína aðeins á námsbókina. Hann 

segir að nemendur séu orðnir svolítið leiðir á því að vinna mörg verkefni í 

spjaldtölvum. Hann segir að þetta sé farið að snúast svolítið um sjálft sig þar 

sem að nemendur voru áður orðnir leiðir á hefðbundnu bóknámi. Hann telur 

þó bestu leiðina að gera námið fjölbreytt, blanda þessu vel saman og „ná að 

búa til einhvern góðan kokteil“. Edda er sammála þessu þar sem hún telur 

mikilvægast sé að kennslan sé fjölbreytt. Hún segir: 

Númer 1, 2 og 3 að við horfum á spjaldtölvuna sem hjálpartæki, 

það er ekki kennslan eða námið. Heldur það sem að liggur á bak 

við það og við svona notum, erum opin fyrir fjölbreyttum 

aðferðum, alveg sama hvað það er. Það væri alveg jafn leiðinleg 

kennslan hjá mér ef ég væri alltaf að nota Nearpod skiluru, þó 

að það væri í spjaldtölvunni. Þúst ég verð að hugsa þetta á 

fjölbreytan hátt. Af því að annars bara, náttla, drepum við öll 

börnin úr leiðindum. 

Kennarar voru spurðir hversu mikið þeir nýta spjaldtölvur í kennslu-

stundum. Kennarar áttu í raun erfitt með að greina hversu oft þeir nýttu 

spjaldtölvur. Eins og hefur komið fram þá má greina að kennarar líti í 

grundvallaratriðum á spjaldtölvur nemenda sem einskonar hjálpartæki eða 

viðbót við námið fremur en kennslutæki. Því eru spjaldtölvur tæki sem 

nemendur gera nýtt sér til aðstoðar við námið en ekki tæki sem kennararnir 

sjálfir nota til þess að kenna. Óðinn lýsir þessu svona:  
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Sko, ég nefnilega, fyrst þá leit ég þannig á að ég væri að kenna 

með iPad en ég er eiginlega alveg hættur að hugsa það þannig 

af því að ég sjálfur nota spjaldtölvuna lítið í kennslu. Ég nota 

hana til að fara yfir verkefni og svoleiðis en ég lít miklu frekar á 

þetta sem námstæki frekar en semsagt kennslutæki. [...] Ég er 

kominn í þá stöðu að ég á mjög erfitt með að greina hvenær ég 

er að kenna með iPad og hvenær ég er ekki að kenna með iPad. 

Af því að, eins og ég sagði sko, ég nota hann nefnilega lítið sjálfur 

í kennslunni og það er kannski af því að skipulagið á kennslunni 

er þannig að nemendur eru að vinna mikið sjálfstætt í því sem 

þeir velja sér að vinna. En iPadinn er í notkun í öllum kennslu-

stundum, myndi ég segja. 

Eins og hjá Óðni er skipulagið hjá flestum kennurum þannig að nemendur 

hafa alltaf aðgang að spjaldtölvum sínum og geta því nýtt þær á þann hátt 

sem þeir kjósa sjálfir. Hins vegar segja nokkrir kennarar frá því að þeir 

takmarki notkun spjaldtölva í ákveðnum aðstæðum. Því eru spjaldtölvur 

námstæki en í raun ekki kennslutæki. Í viðtölum við kennara kom í ljós að þeir 

sjálfir nýta spjaldtölvur lítið sem ekkert við sjálfa kennsluna. Fannar segir að 

hann hafi í upphafi búist við því að hann myndi nota spjaldtölvuna sjálfur 

meira en það kom ekki til þess.  

Kennarar voru hins vegar spurðir hvernig þeir nýttu spjaldtölvur í 

kennslustundum ef þeir gerðu það á einhvern hátt. Þá kom í ljós að kennarar 

nýta eigin spjaldtölvur í kennslustundum helst til að nálgast gögn. Eftir 

kennslu eru spjaldtölvur hins vegar nýttar í undirbúning, til dæmis við það að 

útbúa verkefni í öppum, hlusta á upptökur nemenda sem þeir hafa sent eða 

til að fara yfir verkefni og próf. Þar sem Gerður er að prófa sig áfram við að 

spegla kennsluna þá býr hún stundum sjálf til myndbönd þar sem hún er til 

dæmis með kennslu í málfræði og sendir á nemendur til að horfa á heima. 

Þrír kennarar tala um möguleika við að spegla spjaldtölvur við skjávarpann ef 

þeir séu að sýna nemendum eitthvað í spjaldtölvunum. Unnur varpar stunum 

spjaldtölvunni sinni upp á skjávarpann en Svava og Haukur segja það  vera 

eitthvað vesen að tengja spjaldtölvur sínar við skjávarpann og hafa því ekki 

alveg lært á það eða nýtt sér það mikið, en þeim finnst gott að vita að þessi 

möguleiki sé til staðar.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að kennarar líti flestir á spjaldtölvur sem 

viðbót við námið og að þær komi því ekki í stað námsbóka. Því er ekki 

hugmyndin að henda námsbókunum til hliðar, heldur að nýta þær á annan 

hátt. Kennarar telja flestir að mikilvægt sé að blanda saman hefðbundnu 

bóknámi og fjölbreyttum spjaldtölvuverkefnum til þess að viðhalda áhuga 
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nemenda á náminu. Kennarar líta allflestir á spjaldtölvur sem námstæki en 

ekki kennslutæki og því virðast kennarar sjálfir nota spjaldtölvur lítið sem 

ekkert við kennsluna sjálfa. Kennarar skipuleggja flestir kennsluna þannig að 

nemendur hafi ávallt aðgengi að spjaldtölvum sínum og geti nýtt þær á þann 

hátt sem þeir kjósi sjálfir. Hins vegar eru einnig nokkrir kennarar sem 

takmarka notkun spjaldtölva.  

4.1.3 Viðhorf kennara til spjaldtölvunotkunar 

Kennarar voru spurðir hvers vegna þeir nýti spjaldtölvur við enskukennslu og 

hvert viðhorf þeirra gagnvart spjaldtölvunotkun í skólastarfi væri. Allir 

viðmælendur voru með jákvætt viðhorf gagnvart spjaldtölvunotkun, af þeim 

voru sjö kennarar með mjög jákvætt viðhorf en þrír kennarar með nokkuð 

jákvætt viðhorf. Í viðtölunum kom þó einnig fram sterk neikvæð viðhorf 

annarra kennara sem að reyna að sporna gegn innleiðingu spjaldtölva í 

skólastarf og eigin kennslu.   

Þeir sem voru með mjög jákvætt viðhorf voru helst þeir sem voru frum-

kvöðlar í að innleiða spjaldtölvur í skólastarfið, höfðu áhuga á tækninotkun 

eða höfðu nýtt tölvur áður við enskukennslu. Þeir kennarar sáu mikla 

möguleika við notkun spjaldtölva við kennslu, nýttu hana sem hjálpartæki og 

töldu þær mikilvægan þátt í að undirbúa nemendur fyrir framtíðina. Óðinn 

telur að skólakerfið ætti að sækja meira inn á þessa braut vegna möguleikana 

til útvíkkunnar yfir í skapandi hluti í tengslum við námið og alla möguleika við 

notkun upplýsingatækni. Þó að spjaldtölvuinnleiðing sé dýr telur hann að 

þetta sé kosnaður sem sé þess virði. Gerður nýtir spjaldtölvur við kennslu 

vegna þess að hún telur að með því að kenna nemendum að nýta tæknina, 

þá verði þeir betur undirbúnir fyrir framtíðina. Hún er hlynnt því að nýta 

tæknina eins mikið og hægt er þar sem hún vill að nemendur fái að nýta 

hugmyndarflug sitt í náminu. Edda og Haukur nýta spjaldtölvur þar sem þau 

telja að þær séu mjög gott hjálpartæki. Haukur notar einnig spjaldtölvur 

mestmegnis til þæginda og vegna þess að þær bjóða upp á svo marga 

möguleika við kennslu. Fannar nýtir spjaldtölvur þar sem hann reynir að vera 

tæknimiðaður og finnst tæknin spennandi. Hann telur að tækin eigi eftir að 

nýtast mörgum þar sem hann segir þetta vera framtíðina og hann vill vera 

hluti af því. Ragnar ákvað að byrja að nota tækin þar sem hann taldi fyrst og 

fremst að nemendur myndu græða á því. Honum fannst námið aðeins 

árangursríkt fyrir ákveðinn hóp nemenda þegar kennslan var bókamiðuð en 

núna er hann farinn að horfa á nemendur sem einstaklinga en ekki á bekkinn 

sem eina heild. Spjaldtölvur gáfu honum því tækifæri til að einstaklingamiða 

námið betur. Ingvar byrjaði að nýta tæknina við kennslu þar sem hann taldi 
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að námið yrði skemmtilegra og fjölbreyttara þar sem að nemendur geta verið 

að vinna með viðfangsefni sem að tengjast þeirra raunheimi en ekki með 

úreltar kennslubækur.  

Þrír kennarar voru svo áhugasamir gagnvart notkun spjaldtölva við 

kennslu að þeir telja að spjaldtölvuinnleiðingin hafi bjargað starfsferli sínum 

sem kennarar. Óðinn var mjög áhugasamur um leið og spjaldtölvu-

innleiðingin hófst, tók henni fagnandi og henti sér út í hana á fullu. Hann var 

orðinn örlítið leiður á hinu hefðbundna kennsluferli og segir að þetta hafi 

verið góð tilbreyting fyrir hann sem kennara. Hann segir: „Þetta alveg 

bjargaði starfsferli mínum, í bili allavega.“ Ingvar var sjálfur kominn með 

„ógeð“ og fannst orðið leiðinlegt að kenna á hefðbundna mátann. Tæknin gaf 

honum tækifæri á að koma með nýja nálgun og gaf möguleika á að vera 

skapandi í starfi. En hann telur að hafi staðnað í því að vera skapandi í 

starfinu. Það var því mikill léttir fyrir Ingvar þegar spjaldtölvur voru innleiddar 

og honum þykir kennarastarfið nú skemmtilegra, þó það sé meira krefjandi 

að mörgu leyti segir hann. Ragnar upplifði einnig að hann hafi verið staðnaður 

í starfi sínu sem kennari og segir:  

Svona 2011-12 var ég búinn að kenna í sjö ár og fannst ég vera 

algerlega staðnaður. Bara, fannst þetta orðið leiðinlegt, að 

kenna sama efnið, alveg nákvæmlega eins ár eftir ár. Þetta 

kveikti aðeins í mér að fara að búa til eigið námsefni og koma 

með ólíkar nálganir og annað. Ja, þetta eiginlega svona, ég hef 

skemmt mér mjög vel í vinnunni síðustu þrjú ár síðan ég byrjaði. 

Spjaldtölvuinnleiðingin í skólastarf hefur því endurvakið áhuga kennara á 

starfi sínu og komið í veg fyrir stöðnun í starfi. Óðinn greinir frá áhyggjum 

sínum af því að menntamálayfirvöld séu að vinna gegn spjaldtölvuvæðingu í 

skólakerfinu og segir:  

Ég má ekki til þess hugsa að iPadarnir okkar verði bara úreltir og 

fari í ruslið sko og að við fáum ekkert í staðinn. Það yrði algjör 

katastrófa fyrir okkur hér og mig persónulega sem kennara. [...] 

Spjaldtölvan er bara orðin svo órjúfanlegur partur af náminu, 

punktur. Það er ekkert „issue“ í sjálfu sér að nota spjaldtölvuna 

en hún gerir okkur kleift að mæta allskonar öðrum markmiðum. 

Þannig að ég get ekki séð fyrir mér hvernig ég ætla að kenna 

áfram ef þessi möguleiki er ekki lengur fyrir hendi. Þetta er bara 

orðinn partur af heildarpakka og heildarpakkinn hefur bara 

stækkað, skiluru. 
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Þrír kennarar voru með jákvætt viðhorf en nýta spjaldtölvur aðeins vegna 

þess að það er krafa að ofan, annaðhvort frá skólanum eða bæjarfélaginu. 

Svana segir: „Ég náttla valdi það ekkert. Það er náttla bara, gjörðu svo vel 

fáðu spjaldtölvu.“ Henni finnst þó gaman að nota spjaldtölvur en þykir mikið 

sett á kennara núna að sitja á námskeiðum í hinum ýmsu öppum sem tengjast 

spjaldtölvum. Henni finnst hún ekki búa yfir nægilega góðri tæknikunnáttu 

ennþá til að nýta spjaldtölvur meira. Unnur notar spjaldtölvur lítið og 

kennslan er ennþá mjög bókamiðuð hjá henni. Hún segir: „Spotlight bókin er 

það víðamikil, það þarf að fara yfir svo mikið efni að við höfum ekki getað 

leyft okkur að vera með eitthvað meira, enn sem komið er allavega.“ Þegar 

hún er hins vegar spurð hvort hún sjái fyrir sér að nýta spjaldtölvur áfram við 

kennslu þá segir hún: „Já maður er náttúrulega alltaf að læra eitthvað nýtt, 

þannig að það er alveg pottþétt. Maður á eftir að nota eitthvað sem maður 

kann ekki í dag sko." Karen segir að hún hefði örugglega ekki nýtt spjaldtölvur 

við kennslu, nema af því að það var skipun að ofan að spjaldtölvuvæða 

skólann. Hún segist vera mjög fengin að hafa gert það hins vegar. Karen segir 

hins vegar að hún upplifi sig sem einangraða þar sem hún veit ekki hvernig 

aðrir enskukennarar séu að nýta spjaldtölvur. Af svörum þessara þriggja 

kennara má greina að þær séu ekki mjög tæknivæddar og að það hafi helst 

verið sú hindrun sem að stóð í vegi þeirra við að nýta spjaldtölvur við kennslu. 

Kennarar fengu kost á að koma inn á eitthvað annað sem tengist 

spjaldtölvunotkun í skólastarfi í viðtölunum. Þrír kennarar komu inn á tregu 

hluta kennara við það að nýta spjaldtölvur við kennslu. Fannar segist hafa 

setið fundi með enskukennurum og segir að það séu mjög ólíkar skoðanir 

með innleiðingu spjaldtölva. Hann segir að það séu sumir kennarar sem 

afneita þessari tækni og harðneita því að nýta hana við nám og kennslu. Hann 

segir það oft vera kennara af eldri kynslóðum sem vilji bara fara sínar leiðir 

og ekki láta þvinga einhverju upp á sig. Honum finnst yngri kennarar oft 

opnari fyrir því að nýta spjaldtölvur við nám og kennslu. Ragnar og Ingvar 

segja báðir að stærsti hjallinn við spjaldtöluinnleiðinguna hafi verið viðhorfið 

hjá eldri kennurum sem að séu ekki tilbúnir að prufa eitthvað nýtt og fara út 

fyrir þægindarammann. Ragnar segir að það hafi verið mikil mótmæli og 

kvartanir frá kennunum þar sem verið væri að segja þeim hvernig ætti að 

skipuleggja kennsluna og þeir kvörtuðu yfir því að kunna ekki á tækin. 

Kennararnir fóru margir í vörn þar sem þeir voru ekki sáttir við að þeir hafi 

alltaf kennt á ákveðinn hátt og það hafi virkað og skildu ekki hvers vegna þeir 

ættu þá að breyta því. Ragnar segir að fyrstu tvær annirnar hafi verið 

erfiðastar þar sem margir kennarar vildu gefast upp eftir fyrstu tilraun. En þar 

sem aðlögunarferlið tekur langan tíma þá var ekki í boði að hætta. Hann segir 

frá því að það hafi verið einn kennari sem ætlaði að hætta en stjórnendur 
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tóku það fyrir. Ragnar segir einfaldlega ekki í boði fyrir kennara í dag að vera 

aðeins í bóknámi. Hann segir að þeir kennarar séu að hverfa úr stéttinni en 

að það gerist fremur hægt. Ragnar mælir með því að kennarar prufi að nýta 

sér spjaldtölvur og tæki við nám. Hann segir:  

Ég segi bara allir kennarar sem að eru eitthvað að pæla í þessu, 

prófiði, bara endilega, og ekki gefast upp strax sko, prófiði, gefið 

þessu smá séns, prófiði eitthvað annað og prófiði eitthvað 

annað og ef þetta er ekki fyrir ykkur eða nemendur þá bara 

megiði hætta kannski eftir tvö ár. Það verður að gefa þessu 

sénsinn sko. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að allir viðmælendur séu með jákvætt 

viðhorf gagnvart spjaldtölvunotkun í skólastarfi. Svo virðist sem nokkrir 

kennarar hafi ekki verið með sérstaklega jákvætt viðhorf í upphafi 

spjaldtölvuinnleiðingar en síðan hafi viðhorf þeirra breyst og jákvæðni þeirra 

aukist eftir að hafa nýtt spjaldtölvur. Langflestir kennaranna hafa hins vegar 

mjög jákvætt viðhorf gagnvart spjaldtölvunotkun í skólastarfi. Viðmælendur 

sjá marga möguleika við spjaldtölvunotkun í skólastarfi, þá sérstaklega vegna 

möguleika til útvíkkunar í skapandi hluti og fjölbreyttra verkefna, til að 

undirbúa nemendur fyrir framtíðina, til að mæta þörfum nemenda betur og 

til að gera nám og kennslu fjölbreyttari og skemmtilegri. Þrír kennarar segja 

frá því að spjaldtölvuinnleiðingin hafi bjargað starfsferli þeirra sem kennarar 

og komið í veg fyrir stöðnun í starfi. Í viðtölum komu einnig fram áhrif 

neikvæðra viðhorfa hluta kennarastéttarinnar gagnvart spjaldtölvu-

innleiðingu og tregu þeirra við að nýta tæknina.  

 

4.2 Spjaldtölvunotkun 

Hér verður greint frá því hvernig spjaldtölvur eru nýttar við enskukennslu í 

kennslustundum annarsvegar og hins vegar í stærri verkefnavinnu. Sagt 

verður frá þeim dæmum sem kennarar gáfu um spjaldtölvuverkefni sem þeir 

hafa sett fyrir. Einnig verður greint frá þeim öppum sem kennarar og 

nemendur nýta í enskukennslu. Þessar niðurstöður gefa til kynna hvernig 

kennsluhættir hafa breyst og þróast eftir innleiðingu spjaldtölva. 

4.2.1 Kennslustundir 

Eins og kom fram áður þá eru spjaldtölvur nemenda fyrst og fremst hugsaðar 

sem námstæki til að aðstoða nemendur við námið. Til að komast að því í hvað 
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nemendur nýta spjaldtölvur í enskutímum voru kennarar spurðir hvernig 

nemendur nýttu spjaldtölvur í kennslustundum í ensku.  

Í viðtölum við kennara kom fram að þó svo að nemendur séu með 

námsbækur og séu að vinna í þeim í kennslustundum þá eru spjaldtölvur 

yfirleitt alltaf í notkun hjá flestum kennurum. Það á við hvort sem nemendur 

séu að vinna í bókunum á rafrænu formi eða bókaformi. Karen og Fannar eru 

bæði með bækurnar á rafrænu formi þar sem að nemendur vinna í 

námsbókinni beint inn á spjaldtölvur. Nemendur skrifa þá inn á spjaldtölvur 

með fingrunum eða þar til gerðum penna. Þau segja að einnig sé í boði að fá 

námsbókina í bókaformi ef nemendum finnst það hentugra. 

Þrír kennaranna minntust á að nemendur nýti spjaldtölvur í tímum til að 

nálgast veforðabækur í kennslustundum. Haukur og Fannar mæla með því að 

nemendur noti veforðabókina Snöru í stað Google translate sem að þeir segja 

að sumir nemendur noti mikið. Svana segir að hún hvetji nemendur til að vera 

sjálfstæð og nota veforðabók í stað þess að spyrja kennarann. Hún segir 

einnig að nemendur noti stundum Google Images sem myndaorðabók ef þau 

skilji ekki íslensku þýðinguna. Þrír kennarar sögðu sömuleiðis að nemendur 

notuðu spjaldtölvur í tímum til að nálgast gögn á rafrænu formi frá 

kennaranum, til dæmis glósur, orðalista, svör, gátlista eða námsáætlun. Hjá 

öllum kennurum þar sem spjaldtölvunotkun er leyfð í kennslustundum eru 

spjaldtölvur notaðar til einhverskonar ritunar eða verkefnavinnu sem krefst 

ritvinnslu. Karen nefnir það að nemendur nýti spjaldtölvur í tímum til að glósa 

og Gerður segir að nemendur séu einnig duglegir við það að taka myndir af 

töflunni ef að kennarinn hefur glósað upp á töflu. Einnig eru spjaldtölvur 

notaðar sem umbun hjá tveimur öðrum kennurum. Þá fá nemendur að fara í 

leiki ef þeir hafa náð að ljúka við verkefni. Nemendur leika sér þá frjálst eða 

fara í leiki sem tengjast ensku. Hauki finnst það kostur að hvað sem 

nemendur velja sér er í raun á ensku þannig að nemendur eru alltaf að vinna 

með enskuna á einhvern hátt. Þar sem Unnur leyfir almennt ekki spjaldtölvu-

notkun í tímum nema þegar hún gefur leyfi til þá nýtir hún þær í að fara í 

námsleiki í öðrum hvorum tíma. Gerður segir einnig að nemendur nýti 

spjaldtölvur einnig í upplýsingaleit um málfræðiatriði. Sex kennarar sögðu 

svo frá því að hafa nýtt spjaldtölvur til að láta nemendur taka kannanir eða 

próf í kennslustundum. Allir kennarnir segja hins vegar frá margvíslegum 

verkefnum sem að nemendur vinna í kennslustundum. Oft eru þessi verkefni 

unnin í samvinnu og hjá öllum kennurunum nota nemendur spjaldtölvur í 

upplýsingaleit á netinu í stærri verkefnavinnu. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að nemendur nýti spjaldtölvur til ýmissa 

verka í kennslustundum. Fram kom að spjaldtölvur eru meðal annars nýttar 
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til vinnu í námsbókum, til að nálgast netorðabækur, nálgast ýmis gögn og 

efni, sem ritvinnslutæki, til að glósa, til að fara í námsleiki, notað sem umbun, 

notað í verkefnavinnu, notað í upplýsingaleit og notað til rafrænna kannana 

eða prófa. 

4.2.2 Spjaldtölvuverkefni 

Viðmælendur voru beðnir um að gefa dæmi af verkefnum sem þeir hafa lagt 

fyrir í ensku þar sem nemendur nýta spjaldtölvur. Hér er sagt frá því hvað 

kennarar hafa ýmist í huga við skipulagningu spjaldtölvuverkefna og dæmi af 

verkefnum sem kennarar hafa sett fyrir en allir viðmælendur hafa sett fyrir 

einhverskonar spjaldtölvuverkefni í ensku.   

Edda minnir á mikilvægi þess að vera meðvitaður um að verkefni sem 

maður setur fyrir með spjaldtölvum heppnist ekki alltaf. Hún segir að þar sem 

að kennarar eru ennþá að prófa sig áfram við notkun spjaldtölva við kennslu 

þá koma sum verkefni vel út meðan önnur misheppnast algjörlega. Hún segir: 

„Sumt kemur rosa vel út meðan annað er bara algjört flopp og það er bara 

þannig. Maður þarf bara að vera mjög meðvitaður um að það heppnast ekki 

allt sem maður gerir.“  Það þarf því að hafa í huga við skipulagningu verkefna 

með notkun spjaldtölva að verkefnin gætu þróast á annan hátt en gert var 

upp í upphafi. Edda segir einnig frá því að mörg þeirra verkefna sem 

nemendur vinna með spjaldtölvum hafi verið verkefni sem nemendur unnu 

áður en þær voru teknar inn en að núna sé búið að setja þau upp á annan 

hátt. Því þurfa kennarar ekki alltaf að leggja mikla vinnu í að búa til ný verkefni 

þar sem mögulegt er að aðlaga þau að spjaldtölvunotkun. Haukur tekur þó 

fram að þó svo að verið sé að vinna verkefni með spjaldtölvunotkun þá þýðir 

það ekki að verkefnin séu frábær, það verður alltaf að horfa á þau gagnrýnis-

augum. Hann segir: 

Þó maður sé kominn með iPad í hendurnar og sé kannski að gera 

fullt af sniðugum verkefnum, það er ekki, maður verður samt að 

halda áfram að horfa gagnrýnisaugum á verkefnin. Það er ekki 

allt bara æðislegt bara af því það er hægt að gera það í iMovie 

eða eitthvað þannig. 

Hjá sex kennurum fá nemendur stundum val um það hvernig verkefni eru 

unnin. Þá fá nemendur úthlutað viðfangsefni en fá nánast frjálsar hendur við 

það hvernig þeir vinna það og hvernig því er skilað. Óðinn segir að hjá sér fái 

nemendur í flestum tilfellum að velja hvernig þeir skili af sér verkefnum. Til 

dæmis hafa nemendur hans valið að gera kennslumyndbönd, skilað inn 
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hljóðupptöku af sér að tala á ensku, gert myndbönd, glærukynningar, rit-

gerðir og margt fleira. Gerður setti eitt sinn fyrir verkefni þar sem nemendur 

áttu að afla sér upplýsinga um New York á netinu og gera kynningu í hvaða 

formi sem er. Þá komu fjölbreytt verkefni þar sem nemendur gerðu til dæmis 

myndbönd, glærukynningar eða héldu fyrirlestur með Kahoot spurninga-

keppni á eftir. Hún segist aldrei hafa fengið eins góð verkefni frá nemendum 

og telur að nemendur hafi lært meira heldur en að vinna í vinnubókunum. 

Edda gefur dæmi af ritunarverkefni þar sem nemendur gátu valið mis-

munandi þema eftir áhugasviði og innan hvers þema voru bæði skyldu- og 

valverkefni þar sem nemendur gátu til dæmis valið um að búa til krossgátu, 

búa til kvikmyndasýnishorn, gera kynningu, búa til lagatexta og fleira. Hjá 

Ingvari og Rangari fá nemendur ávallt bundið val um það hvernig verkefni 

þeir vinna út frá hverjum lestexta. Nemendur geta valið milli sex mismunandi 

verkefna sem felast meðal annars í ritun, hefðbundinni vinnubókarvinnu, 

skapandi verkefni, upplestri, einhverju óvæntu eða alveg frjálsu vali. Það er 

skipulagt þannig að nemendur geta aðeins valið hvert verkefni þrisvar sinnum 

á hverju tólf vikna tímabili þannig að þeir velji ekki alltaf það sama og geri 

fjölbreytt verkefni. Ingvar segir:  „Einu takmörkin sem við setjum í rauninni á 

tækjanotkunina er hvað þeim dettur í hug að gera, þau hafa svolítið frjálsar 

hendur með það.“ 

Einnig kom fram í viðtölum við kennara að þeir reyni oft á tíðum að taka 

tillit til áhugasviðs nemenda þegar þeir skipuleggja heildstæð spjaldtölvu-

verkefni. Sömuleiðis reyna þeir að hafa fjölbreytni í þeim þannig að komið sé 

inn á alla færniþætti tungumálsins og ef til vill samþætta þeir enskuverkefni 

við aðrar faggreinar. Sem dæmi þá hefur Edda komið til móts við áhuga 

nemenda sinna á ákveðnum sjónvarpsþáttum þar sem hún bjó til verkefni yfir 

þá þar sem nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem snerta alla færniþættina. 

Meðal annars eiga nemendur að hlusta og horfa á myndband úr þáttunum, 

segja frá því sem gerist með því að taka upp myndband af sér að lýsa 

atriðinum eða skrifa það niður, þýða persónulýsingar yfir á íslensku, lesa 

upphátt þýðinguna og taka hana upp, skrifa stuttar ritanir, búa til eigið 

handrit að atriði í anda þáttanna og taka það upp eða endurgera valið atriði. 

Edda segir frá því að hún hafi haft nemendur sem eru oft óvirkir og gera lítið 

í kennslustunum en með því að nýta áhuga þeirra á til dæmis sjónvarps-

þáttum þá sé hægt að virkja þá þar sem þeir viti mikið og geti skrifað eða sagt 

frá þáttunum. Edda gefur annað dæmi af verkefni þar sem enska er samþætt 

við náttúru- og samfélagsfræði þar sem viðfangsefnið er Kyrrahafið. Þá gera 

nemendur margvísleg verkefni sem snerta alla færniþættina og skapandi 

verkefni. Ingvar segir einnig að þeir Ragnar hafi verið að vinna í þverfaglegu 

verkefni þar sem ýmsar námsgreinar voru samþættar og nemendur nýttu 
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spjaldtölvur til þess að búa til nýtt land. Ragnar segir sömuleiðis að þeir Ingvar 

reyni að gera verkefnin áhugaverð, fjölbreytt og tengd raunverleikanum. 

Meðal annars nýttu þeir tækifærið til að gera verkefni um flóttamenn á því 

tímabili þar sem flóttamenn voru mikið í umjöllun í fjölmiðlum og 

samfélaginu almennt. Það verkefni vakti áhuga nemenda þar sem það 

tengdist vel því sem raunverulega var að gerast í heiminum.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að mikilvægt sé kennarar séu meðvitaðir 

um að öll verkefni sem eru sett fyrir með spjaldtölvum séu ekki alltaf frábær 

og að þau heppnist ekki alltaf. Kennarar segja mikilvægt að horfa 

gagnrýnisaugum á spjaldtölvuverkefnin og hafa í huga hver markmiðin með 

þeim séu. Einnig kom fram að kennarar gefi nemendum af og til val um það 

hvernig spjaldtölvuverkefni eru unnin og hvernig þeim sé skilað. Sömuleiðis 

reyna kennarar ýmist að nýta áhugasvið nemenda þegar verkefni eru 

skipulögð. 

4.2.2.1 Dæmi af verkefnum - Kennsluhugmyndir 

Í viðtölum við kennara komu fram dæmi af verkefnum af ýmsum toga sem 

hafa verið lögð fyrir nemendur í enskukennslu þar sem spjaldtölvur voru 

nýttar. Greint verður frá nokkrum dæmum af verkefnum sem kennararnir 

hafa sett fyrir og hvernig þeim þótti þessi verkefni ganga á heildina litið. Síðan 

hefur verið tekinn saman saman listi yfir öll dæmin af verkefnum í ensku sem 

kennararnir sögðu frá og hafa lagt fyrir með notkun spjaldtölva. Þessi verkefni 

geta nýst kennurum sem hugmyndir að verkefnum til að leggja fyrir með 

notkun spjaldtölva. 

Þrír kennarar hafa nýtt sér appið Garage Band á skemmtilegan hátt. Óðinn 

segir að sitt uppáhalds skilaverkefni sem hann heldur rosalega upp á hafi 

verið unnið í því forriti. Hann segir frá því að nemendur hans hafi komið 

honum virkilega á óvart með því að búa til rapp yfir málfræðireglur á 

skemmtilegan máta með notkun appsins. Hann segir sjálfur frá því svona:  

Það var skilaverkefni í enskri málfræði, fleirtölu nafnorða, og ég 

bauð upp á það að nemendur hefðu val, algerlega frjálst val um 

hvernig þeir myndu skila því til mín að þeir skildu hvernig 

fleirtala myndast. Og einn valmöguleikinn sem ég taldi upp var 

rapp og ég bjóst ekkert mikið við því að fá eitthvað svoleiðis en 

það voru tveir nemendur, strákar í 9. bekk þá, sem að tóku mig 

á orðinu og skiluðu inn rapplagi um fleirtölu enskra nafnorða. Ég 

fann mig náttúrulega knúinn til að gefa þeim feedback á 

náttúrulega sama hátt. Þannig að ég fann mér beat og bjó til 

eitthvað rapp og rappaði til þeirra mína umsögn. Og hérna, 
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ætlaði að reyna að hvetja þá til þess að svara mér aftur þannig 

að við færum í svona skiptast á upplýsingum. 

Haukur hefur einnig nýtt sama app á svipaðan hátt þar sem nemendur 

áttu að semja ljóð, lesa það upp í Garage Band, breyta röddinni sinni í 

forritinu og setja tónlist undir. Hann segir að það hafi tekist mjög vel og 

nemendur hafi haft gaman af því. Það verkefni var aðeins stutt tímaverkefni 

svo að það tók ekki langan tíma. Fannar hefur einnig nýtt sama app þar sem 

nemendur gerðu útvarpsleikrit þar sem þeir sömdu handrit á ensku upp úr 

stuttum íslenskum þjóðsögum og lásu það svo upp í útvarpsleikrit í forritinu.  

Margir kennaranna hafa sett fyrir myndbandsverkefni sem nemendur 

vinna yfirleitt í appinu iMovie. Fannar sagði frá myndbandsverkefni þar sem 

nemendur gerðu skrifuðu handrit á ensku að stuttmynd og tóku svo upp 

stuttmyndina sem þeir sýndu svo öllum í bekknum. Unnur setti fyrir mynd-

bandsverkefni sem stóð yfir í sex kennslustundir þar sem nemendur völdu sér 

sveitarfélag á Íslandi og gerðu kynningu á ensku um það í appinu. Nemendur 

nýttu þá netið til að leita sér upplýsinga um sveitarfélögin, fundu myndir á 

netinu, tóku upp myndbönd, settu texta og töluðu inn á myndbandið. Þrátt 

fyrir að þetta hafi verið eina spjaldtölvuverkefnið sem hún hefur sett fyrir þá 

fannst henni þetta ganga ótrúlega vel. Það kom henni sérstaklega á óvart að 

nemendur þurftu enga aðstoð og hún segir að það hafi verið eins og 

nemendur hafi nánast fæðst með kunnáttuna á spjaldtölvur. Haukur hefur 

einnig sett fyrir myndabandsverkefni þar sem nemendur gerðu munnlega 

bókagagnrýni í stað þess að skrifa hefðbundna bókagagnrýni sem eflaust 

margir eru orðnir leiðir á. Honum fannst þetta verkefni ganga ótrúlega vel. 

Hann segir að sumir nemendur hafi lagt mjög mikið í verkefnin og verið 

einstaklega skapandi. Hann segir frá dæmi þar sem tveir nemendur tóku upp 

myndband af sér þar sem þeir sátu úti í snjónum með kertaljós á meðan það 

snjóaði og sögðu frá bókinni. Einnig voru aðrir nemendur gerðu fréttaþátt í 

formi bókaumfjöllunar. Haukur segir: „Að þessu leyti er mjög gaman að sjá 

hvað kemur frá þeim.“ Haukur segir einnig frá öðru myndbandsverkefni þar 

sem nemendur áttu að vinna út frá uppáhalds íþróttinni sinni þar sem 

nemendur meðal annars sýndu frá sjálfum sér spila íþróttina sína og töluðu 

undir á meðan. Hann segir:  

Þeim fannst það geðveikt skemmtilegt og maður fann alveg 

metnaðinn frá þessum krökkum og sum verkefnin, þetta voru 

alveg bara þvílíkt flott verkefni. Bæði svona fyrir „visual“, augað, 

og eins líka að þau komu alveg inn á þau atriði sem ég var að 

biðja þau að koma inn á. 
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Ef að nemendur eru ekki tilbúnir til að taka sig upp á myndband þá segir 

Fannar meðal annars frá myndbandsverkefni sem nemendur unnu í appinu 

Puppet Pals þar sem þeir bjuggu til handrit að einni eigin sögu og léku það 

svo í appinu þar sem þeir voru með mynd að eigin andliti og töluðu inn á. 

Þetta var því einskonar brúðuleikhús sem var tekið upp á myndband. Honum 

fannst það takast mjög vel þar sem hann hefur þetta sem fyrsta skrefið í því 

að nemendur tjái sig á ensku þar sem þeir þurfa bara að tala en ekki leika fyrir 

framan myndavélina. 

Tveir kennarar hafa fengið nemendur til að búa til bækur með appinu 

Book Creator. Svana segir frá verkefni sem henni þótti mjög skemmtilegt þar 

sem nemendur bjuggu til sínar eigin barnabækur. Nemendur gátu sett inn 

texta og myndir í rafrænt bókaform. Hún segir að nemendur hafi verið mjög 

áhugasamir og vandað sig sérstaklega mikið. Verkefnið tók lengri tíma heldur 

en hún bjóst við þar sem nemendur vönduðu sig meira heldur en hún bjóst 

við. Edda segir frá bókagerðarverkefni sem hún setti fyrir nokkrar stelpur sem 

voru mjög slakar í ensku. Þær voru orðnar mjög þreyttar á því að vera sífellt 

að vinna með mjög barnalega texta svo að hún ákvað að setja upp verkefni í 

búning fyrir þær þar sem þær áttu að búa til bók fyrir börn. Stelpurnar voru 

látnar sækja öppin Disney story time, Peter Pan adventures og It‘s me, Peter 

Pan þar sem þar eru mjög einfaldir textar sem þær gátu nýtt við ritvinnsluna. 

Hún segir að verkefnið hafi komið mjög vel út. 

Óðinn nýtir einnig vef sem heitir Educanon. En þar er mögulegt að nýta 

myndbönd af YouTube og setja inn pásur með skilningsspurningum inn í 

myndbandinu. Í ókeypis útgáfunni er möguleiki að velja annaðhvort fjölvals-

spurningar eða opnar spurningar sem að kennarinn ákveður þá hvað gilda 

mörg stig. Hann segir Educanon mjög sniðugt þar sem að ef nemendur eru 

látnir horfa á myndband þá gera þeir það oft bara með hálfri athygli en ef þau 

vita að það eru að koma spurningar þá horfa þau allt öðruvísi á myndbandið. 

Hann getur fylgst með því í rauntíma þegar nemendur vinna verkefnið og 

hverju þau eru að svara rétt og rangt. Hann segir að þessi vefsíða sé algjör 

snilld.  

Eftirfarandi upptalning inniheldur öll þau dæmi af spjaldtölvuverkefnum í 

enskukennslu sem viðmælendur sögðu frá í viðtölum. 

 Búa til eigið kennslumyndband eins og verið væri að kenna efnið fyrir 
áhorfendum (Explain Everything). 

 Taka upp hljóðupptökur af sér að tala á ensku eða í samræðum við 
hvort annað. 

 Búa til glærukynningar og halda fyrirlestur. 

 Skrifa ritgerðir með notkun ritvinnsluforrita og leiðréttingaforrita. 
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 Skrifa stutt ritunarverkefni, til dæmis þýða fréttir af netinu eða búa til 
lagatexta og taka upp. 

 Taka upp myndbönd og klippa saman, til dæmis munnlega bóka-
gagnrýni eða fréttaþætti. 

 Búa til myndbönd með notkun mynda, texta og tals. 

 Búa til rapp yfir málfræðireglur, taka upp og setja takt undir (Garage 
Band). 

 Búa til ljóð, taka upp, breyta röddinni og setja tónlist undir (Garage 
Band). 

 Búa til eigin rafbækur og myndskreyta þær (Book Creator). 

 Hlusta á sögur og svara rafrænum spurningum. 

 Halda fyrirlestur og búa til spurningaleik (Kahoot.it) til að hafa beint á 
eftir. 

 Horfa á myndbönd af netinu og endursegja með upptöku eða texta. 

 Taka upp upplestur texta eða ljóða. 

 Búa til krossgátu á sérstökum netsíðum. 

 Búa til sýnishorn (e. trailer) fyrir kvikmyndir, þáttaseríur eða bækur. 

 Búa til handrit og taka upp stuttmyndir. 

 Búa til handrit og gera brúðuleikrit (Puppet Pals). 

 Taka upp útvarpsleikrit, til dæmis þar sem íslenskar sögur eru þýddar 
yfir á ensku og lestar upp. 

 Taka upp myndband með notkun grænskjás (e. green screen). 

 Búa til heimasíður. 

 Gera skapandi verkefni þar sem nemendur búa til dæmis til fatnað eða 
vörumerki. 

 Hlusta á hljóðbækur. 

 Horfa á myndbönd þar sem skilningsspurningar koma inn á milli 
(Educanon.com). 

 Taka rafræn próf eða kannanir, til dæmis í málfræði. 

4.2.3 Öpp 

Kennarar voru spurðir hvaða öpp eða námsefni þeir sjálfir og nemendur 

þeirra nýttu helst í enskukennslu. Mikið er til af öppum sem eru forrit til að 

þjálfa tungumálafærni nemenda. Ingvar segir meðal annars að það sé stórt 

og mikið verkefni að fara í gegnum þessa „appaflóru“. Í viðtölum við kennara 

kemur hins vegar í ljós að þeir noti öpp í sjálfu sér lítið sem ekkert við kennslu. 
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Kennurum finnast öppin yfirhöfuð vera takmörkuð þar sem þau þjálfa aðeins 

einöngruð atriði og henta frekar byrjendum eða þeim sem hafa slaka færni í 

ensku.  

Óðinn segir að hann hafi eytt miklum tíma í að skoða allskonar öpp en 

hann notar þau ákaflega lítið við kennslu. Hann segir enn frekar:  

Ég fór alveg í heilan hring með þetta og var á tímabili alveg 

ofboðslega mikið að leita af einhverjum öppum sem væru 

rosalega sniðug í ensku. En málið með þau, er að þau hérna eru 

svo takmörkuð. Þau takmarkast bara við einhvern alveg 

ákveðinn hlut, þú veist, þú getur náð í app til þess að þjálfa 

sagnir en þá ertu bara að þjálfa sagnir. Og síðan ertu, jú þú getur 

náð í svona orðarugl, stafarugl, krossgátur og annað sem þú 

getur alveg eins gert á blaði. 

Óðinn hefur því ekki notast við öpp sem þjálfa afmarkaða þætti, heldur 

einungis notast við öpp sem að hafa ótæmandi möguleika. Ragnar og Ingvar 

trúa heldur ekki mikið á „appkennslu“ í tungumákennslu. Þeir leggja því mjög 

litla áherslu á einhver öpp þar sem þeir kenna ekki í gegnum nein leikjaöpp 

eða orðaforðaöpp. Karen segir að hún hafi fundið mikið af öppum fyrir 

byrjendur en segir að það vanti öpp til að byggja upp orðaforðann hjá nem-

endum á unglingastigi. Ragnar og Ingvar eru hins vegar sammála um að 

einstaka öpp gætu verið sniðug fyrir nemendur með mjög slaka færni í ensku 

eða fyrir nemendur í 1.-5. bekk til þess að ná tökum á einstökum atriðum þar 

sem námið er sett upp á gagnvirkan og einfaldan hátt.  

Edda segir að kennarar ættu ekki að reyna að finna einhver öpp og velta 

því fyrir sér hvernig þeir geti notað þau í enskukennslu. Hún segir að kennarar 

eigi frekar eð einblína á þau markmið sem stefnt er að ná og leita að öppum 

eða námsefni sem þeir geti notað til að aðstoða nemendur við að ná settum 

markmiðum. Hún segir: 

Ég er oft spurð [af kennurum] hvaða app ertu að nota? Hvaða 

app ertu að nota? En ég er bara að segja við krakkana þetta er 

verkefnið og þið megið nota hvaða app sem þið viljið, þið bara 

eigið að skila mér verkefni. 

Það skiptir Eddu því litlu máli hvaða öpp eru notuð, hún kemur hins vegar 

stundum með hugmyndir að einhverjum öppum sem nemendur geta notað 

en öppin eru aldrei aðalatriðið. „Þannig að ég er aldrei að kenna öpp skiluru.“ 

segir Edda að lokum. 
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Flestir kennarar treysta því nemendum til að finna öpp sjálfir sem þeir 

geta nýtt við verkefnavinnu og styðja þá við námið. Svo virðist sem nemendur 

séu flinkari en kennararnir sjálfir við að finna öpp sem þeir geti notað. Ragnar 

og Ingvar mæla ekki með neinum öppum en þeir segja að nemendur megi 

sjálfir leita sér af öppum og bera þau undir kennarana. Haukur segir að 

nemendur séu mjög fljótir að finna eitthvað sniðugt til að nota og Svana segir: 

„Ég treysti þeim bara, þau náttla kunna á þetta miklu betur en ég.“  Hún segir 

að ef nemendur séu að fara að vinna verkefni þá segir hún þeim einfaldlega 

hvernig verkefnið sé og nemendur velja sjálfir hvaða öpp þeir vilji nota til að 

vinna það. Hún segir að það komi oft mjög vel út.  

Kennararnir hafa þó allir tileinkað sér einhver öpp sem þeir kunna og 

þekkja. Svana og Fannar telja bæði mikilvægt að kennarar tileinki sér nokkur 

forrit sem skipti máli og henti sér við kennsluna. Fannar segir: „Maður heyrir 

af svo mörgu en nær ekkert tileinka sér allt. Þú verður bara stundum að fara 

þína leið og finna þau forrit sem henta þér. Maður getur aldrei orðið 

sérfræðingur í öllu.“ Svana er sammála þessu þar sem hún segir: „Maður 

náttla kannski bara að læra að tileinka sér eitthvað sem skiptir máli og fara, 

náttla lærir á appið með því að skoða það sko.“ Fannar segir þó mikilvægt að 

kennarar reyni ekki að læra á allt í einu. Hann segir: „En að passa sig bara að 

nota sín, að ætla ekki að læra allt í einu. Þú veist, á þessu ári ætla ég að nota 

þessi fjögur öpp og bæta svo kannski tveim við og prófa eitthvað nýtt.“ 

Þau öpp sem kennarar nefndu að þeir nýttu helst á einhvern hátt við nám 

og kennslu voru öpp til ritvinnslu, til dæmis Pages, Docs, Word og Book 

Creator. Einnig voru nefnd öpp til glærugerðar, til dæmis Keynote, Slides og 

Prezi. Nearpod er annað app sem er hægt að nota af kennurum til þess að 

búa til glærukynningar með spurningum inn á milli sem nemendur verða að 

svara. Mjög margir kennarar nefndu öpp til upptöku- eða myndbandsgerðar, 

til dæmis iMovie, Explain Everything, Puppet Pals og Garage Band. Vefsíður 

eða öpp sem eru notaðar í spurningaleiki voru einnig nefn, til dæmis 

Kahoot.it og Quiz-up. Einnig voru nefnd forrit með flettispjöldum, til dæmis 

Quizlet. Einnig var nefnt appið Pictoword sem er notað til að vinna með 

orðaforða og appið Brainpop sem hentar vel fyrir byrjendur í enskunámi. 

Annað rafrænt efni sem kennarar sögðust nýta var meðal annars Youtube, 

vefsíðan Educanon.com til að setja spurningar inn í myndbönd og gagnvirkt 

námsefni frá Námsgagnastofnun og Skólavefnum. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að kennarar nýti lítið öpp við ensku-

kennslu þar sem flest öpp þjálfa annaðhvort mjög afmarkaða þætti 

tungumálsins eða henta einungis byrjendum eða slakari nemendum. 

Kennarar nýta því frekar öpp sem hafa ótæmandi möguleika og er hægt að 
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vinna með á fjölbreyttan hátt. Kennarar greina frá því að það skipti þá því oft 

litlu máli hvaða öpp nemendur nýti í verkefnavinnu þar sem að öppin eru ekki 

aðalatriðið. Nemendum er því oft gefið frelsi til að nýta það sem þeir finna 

sjálfir til að ná settum markmiðum. Kennararnir hafa þó allir tileinkað sér 

einhver öpp en segja mikilvægt að kennarar sem séu að innleiða spjaldtölvur 

í fyrsta skipti ættu ekki að ætla sér ekki of mikið og ættu frekar að einbeita 

sér að því að læra inn á fá öpp og finna hvað henti sér. Kennarar nefndu 

nokkur öpp sem nemendur nýta meðal annars í upptökur og myndbands-

gerð, spurningaleiki og til þjálfunar á orðaforða og fleiru. 

4.3 Ávinningar 

Kennarar voru spurðir hvort þeir sæju einhverja kosti við notkun spjaldtölva 

í enskukennslu. Spurningarnar voru mjög opnar en einnig var spurt hvort 

kennarar greindu einhverjar breytingar á námslegum þáttum í fari nemenda 

eftir innleiðingu spjaldtölva, hvort að kennurum finnist á einhvern hátt 

einfaldara að aðlaga verkefni að getu og færni nemenda og hvaða færniþætti 

kennarar gátu helst þjálfað með spjaldtölvum. Svör kennara snerta meðal 

annars kennslufræðilegt gildi spjaldtölva í enskukennslu, mun á nemendum 

eftir spjaldtölvuinnleiðingu, einstaklingsmiðun og þjálfun færniþátta tungu-

málsins. Hér verður greint fá niðurstöðum úr svörum kennara við fyrr-

nefndum spurningum. 

4.3.1 Kostir við spjaldtölvunotkun 

Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir sæju einhverja kosti eða ávinninga við 

notkun spjaldtölva í enskukennslu komu fram margvíslegir kostir hvað varða 

aðgengi að netinu, kennsluna sjálfa, verkefni nemenda og ýmis þægindi. 

Flestir kennarar telja það mikinn kost að nemendur séu með beint aðgengi 

að efni á netinu í gegnum spjaldtölvur sínar. Viðmælendur telja að spjald-

tölvur opni annan heim og veiti nemendum tengingu við raunveruleikann í 

námi sínu. Kennarar segja að mikið sé er til af fjölbreyttu efni og gagnvirkjum 

leikjum á netinu til að nýta við enskukennslu. Edda segir að spjaldtölvur opni 

í raun annan heim fyrir nemendum og Gerður segir að spjaldtölvur gefi 

nemendum þannig möguleika á að sjá meira heldur en það sem er aðeins 

beint fyrir framan nefið á þeim. Ingvar segir núna því möguleika að vinna með 

raunheiminn og það sem er að gerast í raunveruleikanum. Hann segir að það 

verði ekki eins augljóst uppbrot á kennslunni ef að það á allt í einu að fjalla 

um flóttamenn frá Sýrlandi ef að nemendur eru með spjaldtölvur í 

höndunum. Spjaldtölvur bjóða kennurum að vinna með fjölbreytt efni sem 

þeir geta nálgast á netið. Kennararnir segja það mikinn kost þar sem hægt er 
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að nálgast efni á allskonar formi, til dæmis hljóðefni, gagnvirkar æfingar, 

myndbönd, texta og leiki. Einnig bætir netið aðgengi að hjálparefni fyrir slaka 

nemendur. Kennararnir segja að það sé ógrynni sé af enskuefni og það sé 

eina vandamálið að velja hvað maður vilji nota. Ragnar tekur það fram að 

kosturinn við að kenna tungumál er að það sé hægt að fjalla um hvað sem er, 

svo lengi sem það er á markmálinu en netið veitir okkur einmitt tækifæri til 

þess.  

Helmingur kennaranna nefnir að kennslan og námið sé skemmtilegri og 

fjölbreyttari en áður þar sem að nemendur eru ekki lengur fastir í náms-

bókum. Fannar segir:  

Ég held að þetta verði bara skemmtilegri kennslustundir heldur 

en maður var sjálfur vanur, að vera alltaf í sama efninu, í sömu 

bókinni, kafla eftir kafla. Þetta opnar á fullt af möguleikum ef 

kennari er tilbúinn að nýta sér það. Þá held ég hérna að þetta sé, 

geri það að verkum að þetta verði skemmtilegri tímar og 

fjölbreyttari og áhugaverðari. 

Ingvar segir frá því að nemendur séu að njóta sín miklu betur við námið. Hann 

segir: 

Stærsti munurinn sem við erum að sjá er að þau eru hætt að 

fatta að þau eru að læra. [...] Svo var einn, sem einmitt 

viðurkenndi það síðan að hann fattaði það eftir á að hann var 

búinn að læra miklu meira, þegar hann hélt hann væri að leika 

sér. 

Þar sem spjaldtölvur bjóða upp á fjölbreyttari verkefni þá bjóða þær 

einnig upp á fjölbreyttara námsmat. Óðinn segir að nemendum gefist með 

spjaldtölvum tækifæri til að skila skapandi verkefnum og þurfi því að gera 

meira en að fylla í eyður og svara spurningum. Karen segir að verkefnin sem 

nemendur vinni með spjaldtölvum auðveldi henni mikið námsmatið, 

sérstaklega í þessu nýja námsmatskerfi með bókstöfunum á unglingastigi. 

Fjórir kennarar nefna það að aðgengi að netorðabókum sé kostur við 

spjaldtölvur í enskukennslu. Nemendur eru hvattir til að vera sjálfstæðari og 

leita sér upplýsinga í stað þess að spyrja kennarann. Haukur telur netorða-

bækurnar mikinn kost, hann segir: „mér finnst það æði, afþví að þessar orða-

bækur eru náttúrulega bara ógeðslega leiðinlegar og hérna, þetta er algjör 

bylting með það.“ Fannar segir netorðabækurnar nýtast slakari nemendum 
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sérstaklega vel þar sem þær auðvelda nemendum að leita uppi orð og nýtist 

þeim vel í verkefnavinnu.  

Tveir kennarar segja að verkefni nemenda hafi orðið vandaðari og betri 

þar sem nemendur nota spjaldtölvur. Gerður telur að verkefni nemenda hafi 

aldrei verið betri þar sem þeir séu meira skapandi og sýni meira frumkvæði 

með notkun spjaldtölva. Svana segir:   

Ég nýti þetta kannski aðallega í verkefni sem að verða oft svona 

ljót. [...] Ef ég er með einhverjar hugmyndir að verkefnum að 

gera einhver póstkort eða eitthvað, þetta verður bara ógeðslega 

ljótt í bókinni hjá þeim, bara drasl og krot og vanda sig ekki. 

Þarna var ég að fá virkilega falleg verkefni og vandað. 

Í viðtölum við kennara kom fram að þær buðu upp á mikil þægindi þar 

sem þær einfölduðu bæði kennurum vinnu sína og nemendum nám sitt. 

Fannar segir það mikinn kost að spjaldtölvur auðveldi honum vinnuna við það 

að skipuleggja heildstæðari verkefni þar sem að hann þarf ekki að græja 

upptökutæki og heimildir af bókasafninu. Hann segir:  

Ég sé rosa kosti einmitt við þessi þarna stærri verkefni, þarna 

ertu með græju sem að þú getur leyst nánast allt, svona eins og 

kvikmyndaverkefni, að ætla að redda upptökugræjum fyrir alla. 

Þarna ertu með græju sem að opnar orðið nýjan heim í svona 

fjölbreyttari hérna verkefnavinnu, og hérna mér finnst það 

eiginlega stærsti kosturinn. [...]  þú ert einhvernveginn með allan 

pakkann þarna. Þannig að mér finnst svona öll sú vinna, þúst búa 

til kynningar, taka upp, öll þessi verkefni. [...] þetta einfaldar 

þetta svo rosalega fyrir kennarann sko. Í staðin fyrir svona að 

þurfa að sækja bækur á bókasafnið eða eitthvað svona aukaefni. 

Unnur telur það einnig kost að tölvurnar séu farnar að kenna svolítið fyrir 

kennarann og Haukur og Fannar segja það mikinn kost að vera með rafræn 

próf þar sem að minni tími fer í yfirferð. Fannar segir að tölvan geti farið yfir 

ákveðna þætti sjálf og að hún geti sett niðurstöður upp á einfaldan máta fyrir 

kennarann til að sjá hvað gekk vel hjá nemendum á prófinu og hvað gekk illa 

og þurfi að fara betur yfir. Hann segist því vera fljótari að sjá hvernig þróunin 

á prófum sé. Haukur segir að nemendur séu hrifnir af rafrænum prófum og 

biðji um það í stað skriflegra prófa. Spjaldtölvur einfalda einnig kennurum að 

fylgjast með framvindu nemenda í verkefnavinnu. Fannar segir að hann geti 

fylgst með því hverjir hafi opnað verkefnið, hverjir væru byrjaðir á því og séð 
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nákvæmlega hvað þeir væru búnir að gera í verkefninu. Hann segir að hann 

geti á mjög auðveldan hátt opnað verkefni nemenda og gefið þeim endurgjöf 

og sent aftur á nemendur. Ef að hann sér svo að einhverjir nemendur eru ekki 

byrjaðir á verkefninu þá getur hann einfaldlega rekið á eftir þeim.  

Spjaldtölvur bjóða einnig upp á mikil þægindi þar sem að fjórir kennarar 

nefndu það að nemendur geta unnið hvar sem er og eru ekki bundnir við 

tölvustofu eða skrifborð þegar þeir eru að vinna rafrænt. Þannig verður 

sveigjanleikinn meiri. Óðinn segir að nemendur geti einfaldlega nálgast efni 

hvar og hvenær sem er með spjaldtölvum sínum. Fannar segir frá því að 

nemendur geti meira að segja deilt efni sín á milli og unnið hópaverkefni þó 

að það sé einn nemandi fjarverandi úr hópnum þar sem að nemendur hafi 

allir aðgengi að öllu efninu í gegnum spjaldtölvur. Nú þurfa nemendur ekki 

að færa sig inn í tölvuver eða á annan stað til þess að geta unnið rafrænt. 

Haukur segir það vera mjög þægilegt að nemendur séu með sínar eigin 

spjaldtölvur þar sem að það þarf þá ekki að panta bekkjarettin eða hafa 

áhyggjur af því hvort þau séu laus. Hann segir að honum detti stundum 

eitthvað í hug sem hann vill leggja fyrir og þá er það ekki hindrun að eltast við 

tölvur eða tæki.  

Þrír kennarar telja það einnig mikinn kost að hafa allt á sama stað í 

spjaldtölvunum þannig að ekkert týnist. Fannar segir:  

Mér finnst þetta ekkert vera einhver stórkostlegur munur, en 

það sem mér finnst betra er að þarna er allt saman í einni græju 

í staðinn fyrir nokkrar bækur. Þannig að líka fyrir nemendur sem 

að eiga erfitt með skipulag, þá einhvernveginn hafa þeir, eru þeir 

fljótari að aðlagast þessu finnst mér. 

 Fannar og Haukur hafa allt efni aðgengilegt á Moodle vef eða í gegnum 

Google Classroom þar sem nemendur geta sótt öll gögn sem þeir þurfa og 

þeir skila einnig öllum verkefnum þar inn. Þeim þykir mjög þægilegt að hafa 

allt á sama stað. Haukur segir það kost hve einfalt það er fyrir nemendur að 

skila verkefnum af spjaldtölvum. Hann segir: „Maður reynir að horfa svoldið 

líka á að þetta sé bara liggur við svona ein hreyfing og þá er þetta bara komið 

sko. Annars verður þetta allt of flókið fyrir þau.“ Haukur segir að áður fyrr hafi 

það verið vandamál ef nemendur gleymdu gögnum heima hjá sér en núna er 

það engin afsökun þar sem þeir geta sótt allt á mjög skemmri stundu í 

spjaldtölvum. Einnig segir hann kost að þurfa ekki lengur að hafa áhyggjur af 

því hvort að nemendur sem voru veikir hafi ekki fengið gögn þann daginn, þar 

sem þeir geta sótt einnig öll gögn beint í spjaldtölvur. Fannar segir að það hafi 

einnig verið vandamál áður fyrr ef að nemendur týndu eða gleymdu bókum 
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en þegar verkefni eru á rafrænu formi þá geta nemendur ekki misst eða týnt 

þeim. Haukur tekur það einnig fram að það hafi snarminnkað allt sem hann 

hafi prentað áður út eftir að spjaldtölvur voru innleiddar þar sem að 

nemendur sækja mikið af gögnum beint í spjaldtölvur. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að kennarar sjái margvíslega kosti við 

spjaldtölvunotkun í enskukennslu. Kennarar sjá í fyrsta lagi mikinn kost við 

aðgengi að efni á netinu og þann heim sem það opnar fyrir nemendum. 

Kennarar sjá einnig kost við aðgengi að veforðabókum. Kennarar segja 

kennsluna verða skemmtilegri og fjölbreyttari með spjaldtölvunotkun og að 

námsmat verði einnig fjölbreyttara.  Þar að auki hafa kennarar tekið eftir því 

að verkefni nemenda verða betri og vandaðari. Sömuleiðis sjá kennarar mikil 

þægindi við spjaldtölvunotkun þar sem þær einfalda kennurum vinnuna, gefa 

nemendum kost á að vinna hvar og hvenær sem er og halda utan um mikið 

af efni fyrir nemendur á einum stað. 

4.3.2 Munur á nemendum 

Kennarar voru spurðir hvort þeir finndu fyrir eða tækju eftir einhverjum mun 

á nemendum, hvort sem er á færni þeirra í ensku eða öðrum námslegum 

þáttum, eftir að spjaldtölvur voru innleiddar. Kennarar greindu meðal annars 

breytingu á námsárangri, sjálfstæði og ábyrgð í námi, vinnusemi og vinnufrið 

og áhuga. 

Erfitt var fyrir kennarana að meta það hvort að námsárangur í ensku hafi 

breyst eftir innleiðingu spjaldtölva, enda ekki búin að líða mörg ár síðan 

kennsluháttum var breytt og spjaldtölvur innleiddar. En eins og Óðinn segir: 

„Það er náttúrulega þannig að krakkarnir sem voru brjálæðislega góð eru 

ennþá brjálæðislega góð og mögulega betri. En að sama skapi, þeir sem eiga 

í vandræðum með tungumál, eiga ennþá vandamál með tungumál.“ Ragnar 

segist þó sjá mikinn mun á færni miðju og topp nemendanna í ensku. Hann 

segir að toppnemendurnir hafi bætt orðaforða og ritun og að meðal-

nemendurnir hafi bætt orðaforða, málfræði og talað mál. Hann segir þó að 

slakari nemendur hafi farið að blómstra en að topp nemendurnir hafi fundið 

fyrir örlitlu óöryggi þar sem að þeir geta ekki lengur bara klárað ákveðnar 

blaðsíður til að fá sínar tíur, þeir vita ekki alveg hvenær er komið nóg.  

Fimm kennarar upplifa að nemendur séu ábyrgari og sjálfstæðari í náminu 

eftir að spjaldtölvur voru innleiddar. Óðinn segir til að mynda að hann hafi 

aldrei upplifað unglingadeild eins og þá sem hann er með núna hvað varðar 

metnað, dugnað og ábyrgð í námi. En þar sem hann er með litla árganga er 

erfitt að meta þessa þætti þar sem það gæti mögulega verið árgangs-
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samssetningin en ekki spjaldtölvum að þakka. Haukur segir einnig að nem-

endur sýni meira sjálfstæði og leiti sér að upplýsingum sjálf í stað þess að 

spyrja kennarann. Fannari finnst sjálfstæði einnig hafa aukist en óskar þess 

að þegar nemendur komi inn í kennslustofuna að þeir viti hvar þeir séu, setjist 

niður og byrji að vinna alveg sjálfstætt, líkt og nemendur gera í stærðfræði-

tímum. Ragnar segir að þeir nemendur sem hafi nýtt spjaldtölvur í tvö ár séu 

mun sjálfstæðari en aðrir og hann segist sjá mun á eigin ábyrgð nemenda á 

námi sínu. Ingvar er sammála honum þar sem hann segist upplifa mjög miklar 

breytingar á vinnuháttum og sjálfstæði í vinnubrögðum, sérstaklega hjá þeim 

sem hafa verið lengst með tækin. Honum finnst nemendur vera orðnir 

öruggari með það sem þau gera, að þau viti hvernig námið gangi fyrir sig, að 

þau byrji sjálf að vinna og geti stýrt sér meira sjálf þar sem þau vita til hvers 

sé ætlast af þeim. Hann segir að þetta sé ferli sem tekur nemendur tíma að 

læra. Ragnar segir að nemendur þurfi til dæmis að velja hverskonar verkefni 

þeir vilji vinna og skipuleggja vinnuna þannig að henni sé dreift á milli 

kennslustunda. Það má því greina það að sjálfstæði nemenda og ábyrgð á 

eigin námi gæti aukist með notkun spjaldtölva eftir nokkurn tíma þar sem að 

nemendur kynnast skipulaginu og læra til hvers sé ætlast af þeim. 

Tveir kennarar nefndu það að vinnusemin væri betri eftir að spjaldtölvur 

voru innleiddar og að nemendur væri fljótari að vinna. Karen segir frá því að 

hún bjóst við að tækin myndu valda truflun en það kom henni á óvart að þau 

hjálpi nemendum frekar að halda einbeitingu. Hún segir:  

Maður hélt fyrst að þetta myndi valda truflun og þau gætu verið 

að gera hvað sem þau vildu í þessu, meðan verið var að fara yfir 

eða… en þau gera mjög lítið af því þannig að mér finnst þetta 

ekki trufla þeirra einbeitingu. 

Hún segir tækin frekar hjálpa þar sem nemendur hlusta á tónlist í spjald-

tölvunum á meðan þau vinna og vinnufriðurinn verður betri. 

Fimm kennarar nefna það að áhugi nemenda í náminu hafi aukist eftir að 

spjaldtölvur voru innleiddar. Karen segir marga nemendur áhugasama að 

vinna í námsbókum á rafrænan hátt í gegnum spjaldtölvur og að engir 

nemendur hafi undanfarin ár beðið um að fá prentaða bók til að vinna í. 

Fannar segist upplifa jákvæðni og að áhugi sé til staðar hjá meirihluta 

nemenda. Óðinn segir áhugann ekki aðeins hafa aukist í ensku, heldur heilt 

yfir faggreinarnar, þar sem það hefur komið fram á könnunum sem voru 

lagðar fyrir nemendur. Edda segir að það sé greinilega meiri áhugi eftir að 

spjaldtölvur voru innleiddar þar sem að hún hefur samanburð vegna þess að 
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hún kenndi sömu nemendum á miðstigi þegar það voru engar spjaldtölvur 

við námið. Hún segir:  

Ég held að það sé klárt mál að það sé meiri áhugi, og ég hérna 

hef samanburð af því að ég var að kenna sömu krökkum á 

miðstiginu. [...] Ég sé að þau eru miklu áhugasamari um 

verkefnavinnu og náttúrulega það bara segir sig sjálft að ef þú 

ert alltaf að nota bækur og verkefnablöð og svoleiðis, og skiptir 

svo yfir í miklu fjölbreyttari verkefni þá náttúrulega bara, eðli 

málsins samkvæmt, verður það skemmtilegra. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvunotkun hafi áhrif á ýmsa 

þætti í fari nemenda. Niðurstöður gefa smávægilega til kynna að spjaldtölvur 

hafi mögulega áhrif á færni nemenda í ensku en ekki voru samt sem áður 

forsendur fyrir því mati. Niðurstöður gefa þó til kynna að spjaldtölvur hafi 

jákvæð áhrif á ábyrgð og sjálfstæði nemenda í eigin námi. Einnig tóku 

kennarar eftir breytingu á vinnusemi þar sem hún væri betri og nemendur 

væru fljótari að vinna. Þar að auki gefa niðurstöður til kynna að spjald-

tölvunotkun hafi áhrif á áhuga nemenda á náminu þar sem kennarar segja þá 

vera áhugasamari. 

4.3.3 Einstaklingsmiðað nám 

Í viðtölum við kennara kom fram að einn helsti kosturinn við notkun 

spjaldtölva við enskukennslu sé að einfaldara sé að einstaklingsmiða nám 

nemenda. Sumir kennarar tóku það fram að vera með breiðan hóp nemenda 

í færni í ensku. Edda tekur dæmi um að geta verið með nemendur í sama 

bekk þar sem annar er með færni í ensku á við nemanda í 3. bekk upp í það 

að vera með nemanda sem er miklu betri en kennarinn í ensku. Hún segir að 

henni þyki núna miklu einfaldara að koma til móts við mismunandi getu og 

þarfir nemenda eftir að spjaldtölvur voru innleiddar og finnst það hafa komið 

henni skemmtilega á óvart hvað það var auðvelt að komast til móts við 

nemendur með spjaldtölvunotkun og henni finnst það hafa tekist vel. Ragnar 

segir að honum hafi ekki tekist að einstaklingsmið námið án spjaldtölva: 

„Þannig að þetta er bara, mikið einfaldara að einstaklingsmiða, ég veit ekki 

bara hvernig er hægt að einstaklingsmiða með bóknámi sko. Mér dettur 

ekkert… ég reyndi það oft, það er bara ekki hægt.“ Óðinn segir síðan að 

spjaldtölvuvæðingin hafi nánast gjörbylt því hvernig hann hugsaði um 

kennsluna. Mjög snemma eftir spjaldtölvuinnleiðinguna færðist kennslan hjá 

honum yfir í mjög mikla einstaklingsmiðun þar sem hann sá möguleika á að 

mæta hverjum og einum nemanda og möguleika við að auka ákvarðanatöku 
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og sjálfstæði þeirra í námi. Kennarar voru beðnir um að útskýra eða gefa 

dæmi um það hvernig spjaldtölvur einfölduðu einstaklingsmiðun.  

Kennarar telja einfaldara að aðlaga verkefni að færni og getu nemenda 

með spjaldtölvum. Viðmælendur segja að spjaldtölvur bjóði nemendum upp 

á að skila verkefnum á fleiri vegu þannig að þeir sem eigi til dæmis erfitt með 

að skrifa geti skilað inn munnlegu verkefni. Edda segir að spjaldtölvunotkunin 

styðji við þá nemendur sem eigi erfitt með að stafsetja þar sem þeir geti 

notað leiðréttingarforrit við ritunarverkefni. Gerður segir einfaldara að finna 

efni sem hentar hverjum og einum nemenda. Hún er með námsefni í tíu 

mismunandi bókum og það eru ekki allir nemendur hjá henni að vinna í sama 

efni. Hún segir að nú finnist nemendum þeir fá nám við hæfi og þeir sem eru 

mjög færir þurfa ekki lengur að bíða eftir þeim nemendum sem eru á eftir. 

Fannari finnst einnig einfaldara að einstaklingsmiða að vissu leyti þar sem 

hann getur skammtað efni á þægilegri hátt, gefið auka efni eða minnkað eftir 

þörfum. Hann segir að netið opni aðgengi að efni fyrir nemendur sem eru 

góðir í ensku og vilji fá viðbótarefni, til dæmis við það að lesa eitthvað á ensku 

á netinu eða fara í leiki eða einhver öpp. Einnig segir hann möguleika að finna 

annað einfaldara efni fyrir nemendur sem eiga erfiðara með ensku. Hann 

segir að nemendur geti einnig valið efni sem tengist þeirra áhugasviði. Ragnar 

segir drauminn einnig að geta lagt upp heila önn eftir áhugasviði nemenda, 

þannig að nemendur geti valið hvaða viðfangsefni þeir séu að fást við í 

verkefnavinnu. Þannig geta nemendur valið sér efni í spaldtölvunni sem 

hentar þeirra getu og færni og kveikir áhuga þeirra. Hjá fannari er námið eins-

taklingsmiðað þannig að nemendur vinna öll á sínum hraða þar sem þau fara 

eftir gátlista sem segir hvað meðalnemandinn á að geta. Nemendur fá því 

það frelsi til að taka efnið í þeirri röð sem þau vilja, fara hraðar yfir ef þau vilja 

og sömuleiðis geta slakari nemendur tekið aðeins minna. Hann segir: „Fyrst 

var ég alltaf með allt á sama tíma og máttir ekkert, eða áttir ekkert að fara 

fram úr neinu. Fyrr en ég kynntist því þá er það bara ekkert hægt í enskunni.“  

Óðinn segir einnig að spjaldtölvur hafi gert það mikið auðveldara að 

einstaklingsmiða námið þannig að nemendur geti verið að vinna í námsefni 

við hæfi. Hann segir frá því hvernig hann hefur skipulagt enskunámið á 

unglingastigi upp í lotukerfi þar sem nemendur nálgast námið rafrænt. Hann 

er með þrjú námskeið í gangi en þau eru ekki endilega skipt upp eftir 

árgöngum heldur taka nemendur í 8. bekk stöðupróf þegar þeir koma upp í 

unglingadeildina til þess að athuga hver færni þeirra sé og hvort þeir geti farið 

upp á hærra stig heldur en þeir ættu að vera á. Hann segir að sumir nemendur 

séu einfaldlega það vel staddir í ensku þegar þeir koma upp á unglingastig að 

8. bekkjar enskan sé allt of létt fyrir þá. Sem dæmi þá er helmingur nemenda 

hjá honum í 8. bekk í þyngra efni en þeir ættu að vera þar sem nokkrir eru í 
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10. bekkjar ensku og einn nemandi að taka framhaldsskólaáfanga í fjarnámi. 

Svo segir hann að það séu einnig nemendur sem þurfi að fá léttara efni og þá 

er hann til dæmis með nemanda í 10. bekk sem er í 8. bekkjar efni. Hann 

segir: „Hugmyndin er náttúrulega bara sú að allir, helst allir, séu að fá náms-

efni við sitt hæfi sko.“  

Óðinn greinir frá því að lotukerfið er í raun línulegt innan hvers 

námsþáttar þannig að námskeiðin skiptist upp í fernskonar áfanga þar sem 

unnið er með lestexta, hlustun, ritun og málfræði. Þessir áfangar eru alltaf 

opnir nemendum og þeir hafa því alltaf val um það hvaða færniþætti þeir vilji 

vinna í. Hann segir:  

Í enskunni til dæmis er skipulagið þannig að nemendur velja sér 

sjálfir í hvaða námsþætti þeir eru að vinna, hvort þeir eru að 

lesa, hlusta, skrifa eða vinna í málfræði. Og það er eitthvað sem 

ég gæti miklu, væri miklu erfiðara fyrir mig ef ég hefði ekki 

spjaldtölvu á mann sko. 

 Eftir hvern áfanga sem nemandi hefur lokið þá tekur hann rafrænt próf 

og þegar hann hefur fengið einkunn þá opnast fyrir annan erfiðari hluta í 

sama áfanga. Hann segir að hann reyni að leiðbeina nemendum um hvaða 

áfanga þeir skuli taka, eftir því hvaða færniþætti þeir þurfi að þjálfa en hann 

hvetur samt nemendur til að meta það sjálf hvar þeim finnist þau þurfa mest 

að styrkja sig. Hann segir: 

Þannig að þeir sem að vita að þeir skilja vel það sem þeir lesa, 

skilja vel það sem þeir heyra en þeir þurfa kannski að bæta hjá 

sér ritunina. Þá bara gera þeir það. Þannig að þetta snýst um að 

stoppa í þessi hæfnigöt sem að mögulega eru til staðar. 

 Óðinn segir hins vegar að það sé mjög breytilegt hvort nemendur séu 

meðvitaðir um það í hvaða færniþáttum þeir þurfi að bæta sig og hvort þeir 

velji þá að vinna í þeim þætti. Hann segir að auðvitað séu nemendur sem velja 

aðeins þá áfanga sem eru auðveldastir fyrir þá. Til að koma í veg fyrir það þá 

gerir hann kröfu um að nemendur skili ákveðið mörgum áföngum í hverjum 

færniþætti. Hann segir þó að almennt séð séu nemendur meðvitaðir um 

þeirra stöðu og hvar þeir eru staddir. Hann segir að það hafi komið honum á 

óvart að í vetur hafi margir nemendur verið að vinna í ritunaráföngum miðað 

við áður. Það gefur honum til kynna að nemendur séu raunverulega að spá í 

því hvar þeir þurfi að bæta sig þar sem það er yfirleitt sá þáttur sem vefst 

hvað mest fyrir flestum nemendum hans. 
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Tveir kennarar segja einnig að nemendur sem eru sterkari í ensku fái núna 

tækifæri til að vinna aukaverkefni og að þeim sé því mætt betur eftir að 

spjaldtölvur voru innleiddar. Ingvar segir frá því að þeir Ragnar útbjuggu 

aukaverkefni til að mæta nemendum sem eru toppnemendur og vilja fá A í 

einkunn. Nemendur sem fá B eru þeir nemendur sem vinna allt og gera allt 

en til þess að fá A þá verða nemendur að gera eitthvað aukalega. Hann segir 

að nemendur geti valið um tvennskonar aukaverkefni, annarsvegar að gera 

hvað sem þeim dettur í hug eða að vinna verkefnin sem eru sett fyrir og gera 

eitthvað meira umfram þau. Ingvar gefur dæmi af verkefni sem að þrjár 

stúlkur skiluðu inn. Þær höfðu gert fjórtán mínútna matreiðsluþátt á ensku 

þar sem þær tóku sig upp baka og elda mat og töluðu inn á. Hann segir að 

miklu hafi verið varið í klippivinnu og framsetningu og að verkefnið hafi verið 

mjög flott.  

Fannar telur að eftir að spjaldtölvur voru innleiddar, hafi hann meiri tíma 

til að aðstoða þá sem virkilega þurfa aðstoð. Hann segir að sjálfstæðu 

krakkarnir sem séu góðir í ensku vinni mikið sjálfstætt og það gefi honum 

þannig tíma til að sinna þeim sem séu slakari. Gerður telur það hins vegar 

vera mikinn kost að nemendur sem séu slakir finni ekki eins mikið fyrir því og 

áður að þeir séu öðruvísi en hinir. Hún segir að hún geti sent slökum 

nemendum verkefni án þess að aðrir fái að vita það og að þeir sem eigi erfitt 

með að lesa fái senda upptöku af kennaranum lesa fyrir þá. Gerður nefnir 

dæmi um hvernig hún aðlagar einnig efni að einstökum nemendum þar sem 

hún segir frá því að hún tekur stundum upp innlagnir í málfræði svo að 

nemendur geti horft á myndböndin heima. Hún segir að hún taki mynd-

böndin upp á bæði íslensku og ensku þannig að þeir nemendur sem séu 

slakari í ensku fái þau á íslensku en aðrir á ensku. Ragnar segir að hann taki 

einnig stundum upp innlagnir þannig að nemendur sem séu slakir geti horft 

á myndböndin aftur og aftur ef þeir þurfa þess. Gerður segir að nemendur fái 

verkefni sem mætir þeirra þörfum, en að það þurfi enginn annar að vita af 

því hvort það sé einhver aðeins á undan eða eftir. Haukur gefur einnig dæmi 

um það hvernig slakari nemendur eru síður útskúfaðir þar sem að áður fyrr 

hafi þeir þurft að fara inn á bókasafn til að hlusta á upptökur í tölvunum en 

að núna geti allir bara stungið heyrnartólum í samband við spjaldtölvuna sína 

og hlustað í kennslustofunni. Ragnar segir einnig einfaldara núna að 

einstaklingamiða með því að setja minni kröfur á slakari nemendur, án þess 

að þeir séu teknir úr stofunni og færðir í námsver eða sérkennslu 

annarsstaðar. Ingvar segir að þeir séu nú að sjá nemendur sem hafi alltaf 

verið í sérkennsluhópum í ensku vera að vinna verkefni í almennu 

kennslustofunni. Hann segir að þeir vinni verkefnin eins og aðrir nemendur á 

spjaldtölvur sínar en að þeir geri þau á sínum hraða. Hann segir að 
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einstaklingsmiðunin sé því þægilegri þar sem þeir þurfi enga sérkennara eða 

stoðkennsluhópa í ensku. Nemendur verða því ekki brennimerktir að geta 

ekki verið í ensku með hinum nemendunum og líður betur með það.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að einn helsti kosturinn við spjaldtölvu-

notkun í enskukennslu sé einfaldara er að einstaklingsmiða nám nemenda 

þar sem þeir fái nám og verkefni við hæfi. Samkvæmt viðmælendum getur 

færnibilið milli nemenda í ensku verið mjög breytt og því mikilvægt að allir fái 

nám við hæfi. Kennarar virðast geta nýtt spjaldtölvur til að aðlaga verkefni að 

færni og getu nemenda. Kennari segir frá kennsluskipulagi þar sem nem-

endur nýta spjaldtölvur til að vinna eftir lotukerfi í ensku og fá þannig nám 

við hæfi þar sem þeir geta unnið á eigin hraða og valið hvað þeir taki fyrir. 

Niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvur gefi nemendum kost á að vinna 

verkefni á fjölbrettan hátt þar sem þeir geta skilað inn verkefnum á 

mismunandi formi. Sömuleiðis einfalda spjaldtölvur kennurum að finna 

nemendum námsefni og viðbótarefni við hæfi þar sem að aðgengi að netinu 

bíður upp á fjölbreyttara efni en nokkurt bókasafn. Kennarar nefndu að 

einfaldara væri að aðstoða þá nemendur sem virkilega þurfa aðstoð eftir að 

spjaldtölvur voru innleiddar þar sem að nemendur vinni mikið sjálfstætt. 

Dæmi er um að hætt hafi verið með stoðkennsluhópa í ensku þar sem að 

mögulegt var að mæta nemendum betur þegar spjaldtölvur voru nýttar við 

námið.  

4.3.4 Þjálfun færniþátta tungumálsins 

Viðmælendur voru spurðir hvaða færniþætti tungumálsins þeir væru helst að 

þjálfa með spjaldtölvum.  Í viðtölum kom fram að spjaldtölvur hafi möguleika 

á að þjálfa alla færniþætti tungumálsins. Ragnar segir að nemendur vinni með 

alla fjóra færniþættina í gegnum spjaldtölvur þar sem þeir skrifa ritanir, gera 

allar munnlegar æfingar í gegnum tækið, hlusta og horfa á myndbönd og lesa 

rafræna texta í spjaldtölvum. Hann segir: „þau í rauninni gera alla þessa fjóra 

þætti sem tengjast tungumálanámi sko, en bókin hefur raunverulega bara 

tvo.“ Hér verður greint frá niðurstöðum í hverjum færniþætti fyrir sig. 

4.3.4.1 Talað mál 

Kennarar tala um að nú sé einfaldara að meta talað mál. Edda segir það vera 

rosalega auðvelt að láta nemendur taka upp munnlegar æfingar í 

spjaldtölvum en að það hafi verið erfitt að meta talað mál þegar nemendur 

voru ekki með spjaldtölvur. Ragnar segir að áður hafi munnlegar æfingar 

verið gífurlega tímafrekar. Óðinn var sammála því þar sem hann segir frá því 

að það hafi verið mjög erfitt að setjast oft niður með nemendum einum og 

sér og hlusta á þá tala ensku þar sem hann hafði heilum bekk að sinna. Hann 
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náði því sjaldan að gera það áður en spjaldtölvur voru innleiddar. Eftir 

innleiðingu spjaldtölva getur hann gefið einum eða fleiri nemendum saman 

eitthvað umræðuefni sem þeir tala um og taka upp með aðstoð spjaldtölva. 

Hann segir að hann hlusti svo á upptökur nemenda þegar hann kemur upp í 

rúm á kvöldin og gefur þeim endurgjöf beint í gegnum spjaldtölvuna og sendir 

á þá. Hann segir að notkun spjaldtölva hafi því gert það að verkum að hann 

hafi getað sett fyrir fleiri munnleg verkefni en áður.  

Í viðtölum við kennarana kom einnig fram að nemendum finnst mörgum 

erfitt að tala á ensku fyrir framan aðra þar sem þeir eru feimnir eða 

einfaldlega þora því ekki. Karen segir að margir nemendur hennar finnist 

erfitt að tala ensku upphátt fyrir framan aðra en að það auðveldi þeim að 

geta tekið upp munnlegar æfingar og sent henni hljóðskrár í staðin. Gerður 

segir einnig að nemendur sem séu feimnir við að tala í tímum séu duglegir 

við að lesa sögur og tala við hana í gegnum spjaldtölvuna með því að senda 

henni upptökur. Hún segir hlédrægari nemendur því miklu virkari núna í að 

tala á ensku heldur fyrir innleiðingu spjaldtölva. Hún telur að spjaldtölvur 

tryggi því jöfn tækifæri. Edda gefur dæmi af nemanda sem að hún hélt að 

væri ekki talandi eða ætti mjög erfitt með að tjá sig á ensku þar sem hann 

talaði nánast ekkert ensku í kennslustundum. En þegar hann fékk tækifæri til 

að taka sig sjálfan upp við það að tala á ensku þá kom í ljós að hann væri betri 

í töluðu máli heldur hún hélt. Spjaldtölvur hafa þannig einnig auðveldað mat 

á töluðu máli hjá þessum nemendum sem eru hlédrægir eða feimnir við að 

tala ensku fyrir framan aðra í kennslustundum. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að einfaldara sé fyrir kennara að þjálfa, styrkja og meta munnlega 

færni nemenda í ensku eftir að spjaldtölvur voru innleiddar.  

4.3.4.2 Hlustun 

Í viðtölunum kemur fram að kennarar nýta spjaldtölvur til að láta nemendur 

hlusta á upptökur eða horfa á stutt myndbönd. Fannar telur að hlustunar-

þátturinn hafi aukist eftir innleiðingu spjaldtölva. Spjaldtölvur hafa gert 

nemendum kleift að hlusta á upptökur á eigin tíma. Fannar sendir æfingar á 

nemendur í gegnum spjaldtölvuna og gerir nemendum kleift að hlusta á þær 

þegar þeim hentar þar sem þeir nota heyrnartól í kennslustundum til að 

hlusta. Svana segir að það sé mikið þægilegra núna að láta nemendur gera 

hlustunaræfingar þar sem hún segir að nemendur geti einnig hlustað beint í 

gegnum spjaldtölvuna með heyrnartólum. Þar með geta nemendur sem þess 

þurfa hlustað oftar en einu sinni. Aðrir nemendur þurfa því ekki að bíða á 

meðan ef það nægir þeim að hlusta einu sinni og geta farið að vinna í öðrum 

verkefnum. Gerður segir að hún taki stundum upp upplestur á bókum eða 

öðrum textum svo að nemendur geti hlustað heima. Hún segir það hafi breytt 
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miklu fyrir nemendur sem eiga erfitt með lestur að geta hlustað á upptökur 

á meðan þeir fylgja eftir í bókinni. Einnig skiptir það sköpum fyrir nemendur 

sem hafa ekki aðgang að tölvu heima að hafa spjaldtölvur og geta hlustað í 

þeim.  Þessar niðurstöður gefa til kynna að nemendur hlusti oftar og meira 

eftir að spjaldtölvur voru innleiddar og að þægilegra sé að setja fyrir 

hlustunaræfingar eða hlustunarverkefni. 

4.3.4.3 Ritun 

Kennarar segja að spjaldtölvur séu nýttar til ritunarverkefna. Skólarnir útvega 

nemendum ekki lyklaborð svo að nemendur vinna ritunarverkefni með lykla-

borðum sem eru á snertiskjám spjaldtölva. Haukur, Svana og Gerður segja að 

nemendur séu hins vegar duglegir að skrifa á snertiskjáinn og segja að þeir 

séu mjög vanir því. Svana segir frá atviki sem er gott dæmi um það hve vanir 

nemendur eru að skrifa á snertiskjái. Hún segir:  

Þau eru kannski að gera einhver verkefni hjá mér og ég er með 

þau í Google Docs, svo „Heyrðu, nei, ég gleymdi iPadinum“. Ég 

alveg: „Já…“, „En má ég bara gera þetta í símanum mínum?“ Ég 

sagði: „Ætlaru að skrifa ritgerðina í símanum?“, „Já mér finnst 

það mjög þægilegt“. Þúst, þetta er bara, ég þekki þetta ekkert. 

Þetta er bara, þau geta þetta, ekki ég. 

Þetta dæmi gefur til kynna hve vanir nemendur eru að skrifa á snertiskjái 

og að sumir þeirra kjósi það jafnvel að vinna verkefni á litlum snertiskjái 

frekar en á blaði ef að spjaldtölvur eru ekki möguleiki. Haukur segir þó að 

nokkrir nemendur hafi útvegað sér sjálfir lyklaborð við spjaldtölvurnar þar 

sem að mikið í skólanum sé unnið rafrænt. Gerður segir að nemendur vilji 

hins vegar yfirleitt ekki lyklaborð en hún bíður þeim sem finnist erfitt að skrifa 

á spjaldtölvur að fara í tölvu og skrifa þar.  

Kostur við að nemendur vinni ritunarverkefni rafrænt í spjaldtölvum er að 

nemendur geta notað leiðréttingarforrit og kennarar virðast því hvetja 

nemendur til þess. Svana hefur kennt nemendum að nota leiðréttingarforrit 

til að fara yfir ritunarverkefni sín og segir mjög einfalt fyrir nemendur að 

leiðrétta sjálfir. Gerður segir að nemendur noti oft leiðréttingarforrit til að 

leiðrétta texta sína. Hún segir að nemendur læri af því að nota leiðréttingar-

forrit en hún lætur nemendur skrá niður hvað það er sem að var leiðrétt. 

Haukur segir það skipta máli að góð leiðréttingarforrit og bætir við að hann 

hafi fengið mjög flott ritunarverkefni frá nemendum sem að hann veit að eiga 

mjög erfitt með stafsetningu.  
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Svana segir að nemendur verði duglegri að skrifa þegar þeir skrifa á 

spjaldtölvur frekar en í höndunum. Gerður segir einnig að hún fái núna miklu 

lengri sögur í ritunarverkefnum og hún sér að nemendur eru að hugsa miklu 

meira um það sem þeir eru að skrifa en séu ekki bara að krota eitthvað niður 

á blað. Í ritunarverkefnum nýtast spjaldtölvur einnig við það að safna 

hugmyndum af netinu fyrir ritunarverkefnin. Svana segir að það sé einnig 

einfaldara fyrir kennarann að leiðrétta og fara yfir ritunarverkefni nemenda í 

spjaldtölvum þar sem hún getur á mjög einfaldan hátt merkt inn villurnar og 

sent þeim til baka. Nemendur geta þá lagað og bætt verkefni sín án þess að 

þurfa að skrifa þau upp á nýtt. Svönu finnst henni ná að halda miklu betur 

utan um ritunarferli nemenda á þennan hátt. Gerður bætir við að það sé 

möguleiki fyrir nemendur að myndskreyta ritunarverkefni sín með spjald-

tölvum og segir að sumir nemendur geri það. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að einfaldara sé fyrir nemendur að vinna 

ýmis ritunarverkefni á spjaldtölvur heldur en á blað. Nemendur virðast vera 

vanir því að skrifa á snertiskjái spjaldtölva og því truflar það þá ekki mikið að 

vera ekki með lyklaborð, þó svo að dæmi eru um að nemendur hafi útvegað 

sér sjálfir lyklaborð. Niðurstöður gefa einnig til kynna að einn helsti kostur við 

að nemendur nýti spjaldtölvur sem ritvinnslutæki er að nemendur hafi 

aðgang að leiðréttingarforritum. Niðurstöður gefa þar að auki til kynna að 

nemendur séu duglegri að skrifa á tölvu heldur en á blað og að ritanir 

nemenda séu betri en ella. 

4.3.4.4 Lestur 

Nemendur nýta einnig spjaldtölvur til að lesa ýmsa texta eða bækur. Gerður 

telur að spjaldtölvur þjálfi hvað mest lestrarfærni nemenda þar sem hægt er 

að sækja mikið af lesefni við hæfi hvers og eins á netið. Heilmikið er til af efni 

á netinu og líkt og Ingvar segir: „iPad er stærsta bókasafn sem þú getur 

fengið, svolítið kjánalegt að nota það ekki.“ Svör kennara gáfu hins vegar til 

kynna misræmi milli þess hvort nemendum þætti betra að lesa á spjaldtölvur 

eða með bók í hendi. Gerður segir að nemendum finnist skemmtilegra að 

fletta í gegnum spjaldtölvur og lesa á henni í stað þess að lesa með bók í 

hendi. Hins vegar telur Fannar að nemendur hafi ekki eins mikla þolinmæði í 

að lesa eins langa texta í spjaldtölvum eins og af bók. En hann segir þó að 

nemendur lesi svipað mikið og áður. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

nemendur nýti spjaldtölvur til lesturs og að spjaldtölvur bæti aðgengi að 

lesefni á ensku við hæfi breiðs nemendahóps. 
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4.4 Annmarkar 

Kennarar voru spurðir hvort að þeir sæju einhverja galla við notkun spjald-

tölva í enskukennslu eða hvort að það hafi komið upp einhver vandamál 

varðandi spjaldtölvunotkun við kennslu og hvernig þau hafi þá verið leyst. Við 

spurningunni svaraði Haukur: „Þetta er búið að vera ofsalega góður kostur en 

þetta er líka búið að hafa mjög neikvæðar hliðar.“ Meðal þeirra neikvæðu 

hliða sem kennarar komu inn á voru samskiptamiðlar og leikir, tölvufíkn 

nemenda, myndatökur án samþykkis viðkomandi og eineltismál. Einnig talaði 

einn kennari um að honum fannst vera minni samskipti á ensku í kennslu-

stofunni eftir innleiðinguna.  

4.4.1 Samskiptamiðlar og leikir 

Nánast allir, eða níu kennarar, segja frá því að samskiptamiðlar og leikir hafi 

haft truflandi áhrif í kennslustundum. Ragnar segir að tækið bjóði upp á mjög 

mikið af freistingum. Óðinn greinir frá því að óheft aðgengi að sam-

skiptamiðlum og netinu virki truflandi fyrir suma nemendur þar sem þeir 

finna sig knúna til þess að kíkja á samskiptamiðlana ef þeir fá tilkynningu um 

nýtt skilaboð eða álíka á spjaldtölvuna, þó svo að nemendur séu niðursokknir 

í eitthvert verkefni. Þannig geta spjaldtölvur haft neikvæð áhrif á einbeitingu 

í kennslustundum. Unnur, Svana, Gerður og Haukur segja einnig að það sé 

alltaf einhver að stelast til þess að vera að gera eitthvað annað í spjald-

tölvunum en hann á að vera að gera. Fannar segir frá því að nemendur séu 

orðnir mjög flinkir við það að fela hvað þeir séu að gera í spjaldtölvunum þar 

sem þeir skipta mjög auðveldlega á milli þess að vera í leik og verkefnanna 

þegar kennarinn sé að kíkja á þá. Haukur segir að honum hafi þótt hann hafa 

í nógu að standa við það að halda aga í bekknum áður en spjaldtölvur voru 

innleiddar og segir að það sé nú erfiðara eftir að nemendur séu komnir með 

sínar eigin spjaldtölvur. Hann segir nemendur fljóta að missa stjórn á þessu 

og að það hafi komið upp ýmis agavandamál varðandi spjaldtölvur. Haukur 

útskýrir ástandinu svona:  

Þetta var bara farið að vera þannig að þau komu bara inn og voru 

bara í iPadinum í leik og eitthvað og svo var það bara jæja nú 

ætlum við að fara að byrja. Nei bíddu aðeins, ég ætla að klára 

leikinn. 

Fannar greindi frá svipaðri reynslu þar sem hann segir frá því að nemendur 

komi oft eftir frímínútur inn í kennslustundir þar sem þeir eru í tölvuleikjum 

og séu þá lengur í gang fyrir vikið. Dæmi eru um að nemendur hafi eytt 
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miklum hluta kennslustunda á samskiptamiðlum, leikjum eða netinu. Ragnar 

gefur dæmi um nemanda sem var aðeins á samskiptamiðlum og netinu í 

meira en heila viku og gerði ekkert í tímum.  

Af svörum kennara þá virðast samskiptamiðlar, leikir og öll þau truflun 

sem spjaldtölvur bjóða upp á vera meira vandamál til að byrja með. 

Nemendur virðast þurfa ákveðinn tíma til að aðlagast spjaldtölvunotkuninni 

og læra hvernig skuli nota tækin. Ragnar segir:  

Þegar nemendur byrja í fyrsta skipti að mega koma með tæki og 

fá að nota tæki þá þurfa þau aðlögunartíma. Sumir byrja strax 

að vinna, detta svo í baklás og byrja svo aftur. Sumir vinna ekkert 

fyrst, detta svo í gang. 

Því virðist sem nemendur þurfi tíma til að venjast og aðlagast tækja-

notkuninni við námið. Óðinn segir að þetta hafi verið miklu meira vandamál 

til að byrja með, meðan spjaldtölvur voru nýjar og spennandi. Núna segir 

hann hins vegar að nemendur séu ekki eins mikið að gleyma sér og fara í leiki 

eða samskiptamiðla í kennslustundum. Fannar telur einnig að hægt og rólega 

muni nemendur ná tökum á því að nota spjaldtölvur rétt og að samskipta-

miðlar og leikir verði aðeins utan kennslustunda. Hann segir: 

Ég held með aukinni reynslu og líka þetta, þegar þetta er ekki 

lengur svona nýtt, þau náttúrlega voru bara að fá þetta í haust 

og venjast því að nota þetta tæki. Þá myndi þetta nýtast þeim 

betur og jafnvel, einmitt, nota þetta minna í sínum svona lausa-

tíma og frítíma. 

Gerður segir einnig að þetta hafi verið vandamál fyrst en síðan hafi staðan 

batnað eftir að settar hafi verið skýrar reglur. Haukur segir mikilvægt að 

settar séu strangar og harðar reglur um spjaldtölvunotkunina og að settur sé 

mjög þröngur rammi eða skýr stefna fyrir það hvað þær séu notaðar í. Hann 

segist hafa gefið nemendum svolítið svigrúm til að byrja með en að hann hafi 

síðan þurft að setja mjög skýrann ramma þar sem ákveðnir einstaklingar réðu 

ekki við tækin. 

Kennarar virðast fara mismunandi leiðir að því að venja nemendur á að 

nýta spjaldtölvur aðeins við námið. Svana, Fannar og Haukur eru með skýran 

ramma um að það sé ekki í boði að hanga í leikjum eða samfélagsmiðlum í 

kennslustundum. Fannar segir að stundum hafi þurft að hvíla iPadinn hjá 

ákveðnum nemendum í eina eða tvær vikur þar sem þeir einfaldlega ráða 

ekki við tækjanotkunina. Haukur segir einnig að hann þurfi í nokkrum 
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bekkjum að biðja nemendur að leggja spjaldtölvur sínar á kennaraborðið um 

leið og þeir komi í tíma. Hann segir að nemendur geti síðan beðið um að fá 

að nota spjaldtölvur ef þeir útskýri hvernig þeir séu að fara að nýta þær við 

námið. Aðrir kennarar telja hins vegar að það sé ekki lausn að banna hluti, 

heldur að nemendur séu gerðir ábyrgir fyrir notkun sinni á spjaldtölvum. 

Edda segir:  

Auðvitað eru sumir, náttla sem detta í afþreyinguna en við 

höfum bara reynt að vera ekki að banna allt. Við erum ekki að 

banna einhver öpp eða læsa þessu eða hinu. Af því að þau 

komast alltaf framhjá því, þau finna alltaf leiðir og það kemur 

bara eitthvað nýtt. 

Edda segir að þetta hafi í sjálfu sér ekki verið vandamál en hún veit að það 

væri vandamál ef öllu því sem nemendum þætti spennandi væri læst. Því 

leiðbeinir hún frekar nemendum og kennir þeim að umgangast og nýta 

spjaldtölvur við námið. Óðinn segist hafa hamrað mikið á eigin ábyrgð 

nemenda á námi sínu. Hann segist ekki stunda „lögguleik“ við að fylgjast með 

því hvort nemendur séu ekki örugglega að gera það sem þeir eigi að vera að 

gera í spjaldtölvum. Ef hann tekur eftir því að nemendur eru ekki að skila 

verkefnum eða eru að gera eitthvað annað í tímum heldur en þeir ættu að 

vera að gera þá spyr hann þá einfaldlega hvort þeir séu að nýta tímann eins 

og þeir vilji í námi sínu, í stað þess að skammast yfir þeim. Ingvar segir einnig 

að nemendum sé fullkomlega gert grein fyrir því að þau beri fulla ábyrgð á 

því sem þau gera í kennslustundum. Hann segir að ef nemendur kjósa að eyða 

viku eða tveimur í að leikja sér í spjaldtölvunum þá kemur það aðeins niður á 

þeim sjálfum og þeir fá ekki tækifæri til þess að trufla aðra sem séu að sinna 

námi sínu.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að samskiptamiðlar og leikir hafi 

truflandi áhrif í kennslustundum á aðlögunartíma nemenda þar sem þeir eru 

að nýta spjaldtölvur í fyrsta skipti við námið. Kennarar segja frá því að það 

taki nemendur ákveðinn tíma til að aðlagast spjaldtölvunotkuninni og læra 

hvernig beri að nota tækin. Ýmist hafa kennarar tekið á þessu vandamáli á 

tvennskonar hátt. Annarsvegar segja kennarar að nemendur hafi þurfi 

strangan ramma og skýrar reglur um spjaldtölvunotkun í kennslustundum og 

hins vegar eru kennarar sem segja að nemendur hafi þurft að læra að taka 

ábyrgð á eigin námi. Kennarar segja annars að truflandi áhrif samskiptamiðla 

og leikja hafi aðallega verið vandamál til að byrja með.  
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4.4.2 Tölvufíkn 

Í viðtölum við kennara koma fram áhyggjur hvað varðar tölvufíkn nemenda. 

Unnur segir að sumir nemendur séu mjög háðir spjaldtölvum, sérstaklega 

þeir sem séu ekki með nettengingu heima hjá sér og hangi því í skólanum eftir 

kennslu til að leikja sér í spjaldtölvum. Svana segir einnig að sumir nemendur 

séu alveg fastir í spjaldtölvum, labbi á milli tíma með hausinn alveg hangandi 

í spjaldtölvunum og að erfitt sé að fá þá til að hætta í leikjunum sem þeir séu 

í. Fannar segir: 

Það sem mér finnst vandamálið við þetta og erfitt er að þau 

lokast rosalega inn í sinn heim, spjaldtölvuheim, að þú veist, og 

í frímínútum eru þau bara með þennan skjá fyrir framan sig, 

þannig að, mér finnst það nógu erfitt þegar maður á börn sjálfur, 

ég á þrjá stráka og allir í þessu, að hérna, nú er skólinn eiginlega 

búinn að koma þessum græjum fyrir framan þau og svo heima 

eru þau alltaf í tölvum þannig að það sem mér finnst pínu slæmt 

við þetta er að þau eru rosalega mikið fyrir framan skjáinn og 

liggur við hætt að spjalla saman í frímínútum eða spila saman 

eða gera gera svona, eiga samskipti á annann hátt heldur en 

með þessu. Þannig að mér finnst svona félagslega pínu slæm 

áhrif af þessu. 

Haukur var með mjög sterkar skoðanir á því að spjaldtölvur hentuðu alls 

ekki öllum nemendum þar sem að hann telur að sumir nemendur ráði 

einfaldlega ekki við tækin og ættu því ekki að fá þau í hendurnar. Haukur líkti 

tölvufíkn við fíkla þar sem að þetta sé eins og að gefa þeim fíkniefni í 

hendurnar. Hann segir að spjaldtölvuinnleiðingin geti leitt til þess að 

nemendur séu með tækin allstaðar með sér, í skólanum, frímínútum og 

heima hjá sér. Hann segir að það séu alltaf sömu einstaklingsarnir sem eigi í 

erfiðleikum aftur og aftur. Því gagnrýnir hann það að þeir nemendur fái 

spjaldtölvur í hendurnar þar sem að þeir eigi í erfiðleikum með tölvur og 

netfíkn og eigi erfitt með að finna útgönguleið úr þeim heimi ef tölvurnar eru 

komnar inn í skólana líka.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að kennarar hafi áhyggjur af tölvufíkn 

nemenda þar sem að dæmi eru um nemendur sem verða mjög háðir 

tækjunum og að það taki frá félagslegum samskiptum nemenda. Kennarar 

komu hins vegar ekki með lausn á þessu vandamáli en vissulega er þetta 

vandamál sem er þegar til staðar á heimilum og eru nú einnig komin í skólana. 
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4.4.3 Óheimilaðar myndatökur og eineltismál 

Þrír kennarar nefna það að spjaldtölvur hafi verið nýttar til óheimilaða 

myndataka af hvert öðru og jafnvel kennurum eða öðru starfsfólki, þar sem 

myndir eru birtar á netinu án vitundar né samþykkis viðkomandi. Óðinn og 

Gerður segja að það hafi verið vandamál á fyrstu vikunum sem spjaldtölvur 

voru innleiddar en eftir að það hafi verið tekið harkalega á því þá hafi það 

ekki verið mikið vandamál. Nú eru nemendur meðvitaðir um að þeir verði að 

fá leyfi fyrir því að taka myndir af öðrum og birta þær. Svana segir:  

En þau eru samt sem áður, eins og í eldri [bekkjunum], þau eru 

að opna Snapchat í tíma og eru að taka myndir og það getur 

jafnvel bara komið svona eineltismál skiluru, eru að taka myndir 

af einhverjum og senda. Þau geta tekið myndir af kennaranum 

og sent eitthvert. Þúst ef hann gerir eitthvað vitlaust eða beygir 

sig eða eitthvað. Þetta er náttla galli. Nemendur verða að læra, 

þetta er erfitt að, þetta er stórt tæki fyrir svona litla krakka. 

Það voru þrír kennarar sem nefndu það að það hafi komið upp eineltismál 

í tengslum við spjaldtölvur. Þá er átt við neteinelti þar sem að send eru 

neikvæð skilaboð, myndir eða myndbönd á nemendur. Ragnar segir að 

spjaldtölvur auðveldi að neteinelti eigi sér stað þar sem það býður 

nemendum upp á að stunda það í skólanum. Hins vegar trúir hann því að 

neteineltið væri til staðar hvort sem að það væri fyrir spjaldtölvur eða ekki 

þar sem að nemendur stunduðu það þá bara heima. Óðinn segir hins vegar 

að ekki sé vitað hvort að neteineltið hafi átt sér stað með spjaldtölvum eða 

ekki þar sem að vandamálið hafi einnig verið til staðar fyrir spjaldtölvur þar 

sem það fór fram í gegnum aðrar tölvur.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvur hafi verið nýttar til 

óheimilaða myndataka og hafi leitt af sér eineltismál. Hins vegar segja 

kennarar að þetta hafi einungis verið vandamál til að byrja með en eftir að 

tekið var harkalega á þessum málum hafi kennarar ekki orðið varir við þessi 

vandamál.  

4.4.4 Tæknileg atriði 

Þegar spurt var um galla eða vandamál sem tengdust spjaldtölvunotkun þá 

nefndu fjórir kennarar ýmis tæknileg atriði. Karen segir að hún hafi lent í 

vandræðum með það að spegla af spjaldtölvunni yfir á skjávarpann. Stundum 

nær hún ekki sambandi og þá fer tími til spillis og hún missir nemendahópinn 

í einhvern óróleika sem tekur hana tíma til að ná tökum á. Fannar segir að 
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vandamálin séu aðallega tæknileg, þar sem nemendur séu háðir því að netið 

virki, en það dettur stundum inn og út í skólanum. Einnig segja Fannar og 

Ragnar að það getur verið vandamál ef spjaldtölvur bili, gleymist eða verður 

batteríslaus þar sem að námið er rafrænt að miklu leyti. Óðinn segir einnig 

vandamál þegar nemendur koma með spjaldtölvur batteríslausar í skólann, 

hann segir: „Þá sér maður, akkurat á svoleiðis dögum, hvað þetta er orðinn 

stór partur af náminu hjá þeim. Að þau eru nánast svona óstarfhæf þann 

daginn.“ En hann segir að batterísleysi geti verið leyst á einfaldan hátt með 

því að stinga þeim í samband og hlaða spjaldtölvur. Þessar niðurstöður gefa 

til kynna að spjaldtölvum fylgi ýmis tæknileg vandamál, meðal annars við að 

spegla tölvuna við skjávarpa, netvandamál, bilaðar spjaldtölvur og batterís-

leysi. 

4.4.5 Minni samskipti á ensku 

Eina vandamálið sem tengist beint enskukennslu hvað varðar spjaldtölvu-

notkun kom fram hjá Fannari þar sem hann segir frá því að samskipti á ensku 

í tímum hafi minnkað eftir að spjaldtölvur voru innleiddar. Hann telur að það 

þurfi að nálgast þann þátt á annan hátt en í gegnum spjaldtölvur þar sem að 

nemendur séu svo niðursokkinn í spjaldtölvur í tímum, að það séu því lítil 

samskipti innbyrðis þeirra á ensku. Hann segir:  

Það sem þessi græja er pínu búin að taka er að tala ensku í 

tímum, þúst er ekkert rosa mikið, ég var að tala, hérna kenna 

beina kennslu, þá var maður meira stundum að nota talaða 

ensku en mér finnst það pínu hafa dottið út þegar maður lætur 

þau bara sökkva sér í græjuna, þá er ekkert oft, sjaldan sem að 

ég er að fá athygli í öllum hópnum [...] Þannig að ég er ennþá að 

þróa hvernig ég get komið þessum tjáningar, eða samskipta-

hluta inn milli þeirra á ensku. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvunotkun í enskukennslu gæti 

haft áhrif á það hversu mikið nemendur tali ensku í kennslustundum við hvort 

annað. Hins vegar er möguleiki til að finna aðrar leiðir til þess að efla 

samskipti milli nemenda á ensku innbyrgðis. 
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5 Umræður 

Í þessum umræðukafla verður rannsóknarpurningum svarað og niðurstöður 

rannsóknarinnar settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn. Fyrst verður 

fjallað um hvaða áhrif spjaldtölvuinnleiðing í enskukennslu hefur á kennslu-

hætti. Næst verður fjallað um ávinningana sem spjaldtölvuinnleiðingin hefur 

í för með sér og að lokum verður fjallað um annmarkana eða vandamálin sem 

fylgja spjaldtölvum í kennslustundum. 

5.1 Kennsluhættir og spjaldtölvunotkun 

Í upphafi var lögð fram rannsóknarspurningin: Hvernig hefur spjaldtölvu-

notkun í enskukennslu áhrif á kennsluhætti? Í þessum kafla verður leitast 

eftir því að svara þeirri spurningu þar sem fyrst verður greint frá því hvernig 

spjaldtölvunotkun hefur haft áhrif á nýbreytni í kennsluháttum. Síðan verður 

greint fá því hvernig spjaldtölvur séu nýttar, hver tilgangur þeirra sé og 

hvernig kennarar geti greint eigin spjaldtölvunotkun. Að lokum verður kynnt 

apphjól með yfirliti yfir öpp sem enskukennarar geta nýtt í enskukennslu. 

5.1.1 Nýbreytni í kennsluháttum 

Af svörum kennara má marka að innleiðing spjaldtölva hafi haft áhrif á þróun 

kennsluhátta til hins betra þar sem nokkur umbreyting og nýbreytni hefur átt 

sér stað. Helmingur kennara telja kennsluna skemmtilegri og fjölbreyttari 

eftir að spjaldtölvur voru innleiddar. Þróunin felur í sér meiri áherslu á 

verkefnamiðað tungumálanám, fjölbreyttari kennsluhætti, betri einstaklings-

miðun og meiri áherslu á nemendamiðaða kennslu. Þó svo að nokkrir 

viðmælendur rannsóknarinnar séu ennþá fastir í frekar bókastýrðri, beinni og 

einhæfri kennslu þá hefur meirihluti viðmælenda hætt að láta kennslubókina 

stjórna för og mótað nýja kennsluhætti til að koma betur til móts við 

nemendahópinn. Þrír kennarar nefndu það að innleiðing spjaldtölva í 

skólastarfið hafi endurvakið áhuga þeirra á starfinu og komið í veg fyrir 

stöðnun í starfi. Þessir kennarar telja að spjaldtölvur hafi bjargað starfsferli 

sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að spjaldtölvur auðgi 

tungumálanám og kennslu á hátt sem hefur verið óhjákvæmilegt eða erfitt 

fyrir kennara að gera áður en spjaldtölvur voru innleiddar. Þetta er í samræmi 

við fyrri rannsóknir sem sýna einnig að spjaldtölvuinnleiðing hafi áhrif á 

mótun nýrra kennsluhátta og styðji og bæti kennsluhætti (sjá Balanskat og 



 

92 

Hertz, 2013; Burden o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig 

Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015; Skúlína Hlíf Kjartansdóttir 

og Sólveig Jakobsdóttir, 2014). 

Í stað þess að láta bókina ráða för þá hefur hluti viðmælenda aukið áherslu 

á að gera kennsluna verkefnamiðaðri þar sem nemendur vinna heildstæð 

verkefni í anda verkefnamiðaðs tungumálanáms. Þar með fá nemendur 

tækifæri til að nota ensku í samskiptum við hvort annað til að leysa 

merkingabær og raunveruleg verkefni sem hafa skíran afrakstur (Larsen-

Freeman og Anderson, 2011). Í stað þess að verið sé að kenna einstaka þætti 

tungumálsins aðgreinda þá gefa niðurstöður til kynna að nemendur fái oftar 

tækifæri til að vinna með tungumálið á heildrænni hátt þegar spjaldtölvur eru 

nýttar sem námstæki. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá hafa allir 

kennararnir lagt fyrir að minnsta kosti eitt heildstætt verkefni þar sem 

nemendur eru að flétta saman öllum færniþáttum tungumálsins. Það er mjög 

mikilvægt að nemendur fái einmitt það tækifæri, enda tekið fram bæði í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og af fræðimönnum (sjá Hinkel, 2006). 

Námið verður þar með raunverulegra fyrir nemendur og tungumálið verður 

verkfæri sem nemendur nota til þess að leysa verkefni sem hafa gildi. Námið 

snýst ekki aðeins um það að vinna innihaldslaus innfyllingarverkefni í 

verkefnabók, með því eina markmiði að ná næsta kaflaprófi.  

Kennararnir sem eru með verkefnamiðað nám töluðu um hve mikilvægt 

það er að finna jafnvægið milli hins hefðbundinna bóknáms og verkefna-

miðaðs náms. Spjaldtölvur eru viðbót við námið. Hvernig sem þær eru 

notaðar þá þurfa þær ekki endilega að koma í stað þess sem áður var. Í 

viðtölum við kennara kom fram að þeir bjuggust ef til vill við því að 

spjaldtölvurnar færu að koma í staðinn fyrir námsbækurnar en áttuðu sig 

síðan á því að spjaldtölvur væru aðeins hugsaðar sem viðbót og hjálpartæki. 

Hugmyndin með spjaldtölvum er ekki að skipta námsbókunum né kenn-

aranum út. Oft hefur verið umtal í samfélaginu með það að tölvur muni taka 

yfir hlutverki kennarans en raunin er sú að spjaldtölvur eru ekki kennslan, 

þær eru aðeins hjálpartæki. Spjaldtölvur munu líklega aldrei koma í stað 

kennarsns en hlutverk hans mun breytast yfir úr því að vera sá sem veit og 

getur allt yfir í að vera leiðbeinandi sem skapar hvetjandi námsaðstæður og 

gefur nemendum tækifæri á að læra og þroskast. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Burden o.fl. (2012) sem sýndu að kennarar fóru að endurhugsa 

hlutverk sitt með tilkomu spjaldtölva þar sem að nemendur fóru þar að auki 

að vinna meira saman. Spjaldtölvur hafa ekki heldur komið í stað fyrir náms-

bækur og ekki virðist sem það sé ætlunin. Af niðurstöðum má marka að 

kennarar nýti hins vegar námsbækurnar á annan hátt og gefi frekar tækifæri 
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til útvíkkunar þar sem nemendur geta kafað dýpra í verkefni með því að 

notfæra sér efni af netinu og fjölbreytta möguleika spjaldtölva. 

Til að viðhalda áhuga og metnaði nemenda sýna niðurstöður rannsókn-

arinnar að lykillinn felist í fjölbreyttum kennsluháttum og blöndun hefð-

bundins náms og spjaldtölvunotkunar. Nemendur fá alveg jafn mikið leið á 

því að vera alltaf að vinna verkefni í spjaldtölvum, líkt og þeir fá leið af því að 

vera fastir í einhæfum verkefnum í námsbókinni. Viðmælendur rannsókn-

arinnar voru með mismunandi útfærslur af því hvernig þeir skipulögðu námið 

með tilliti til þessa en sumum hefur fundist það þægileg lausn að brjóta upp 

hefðbundna námsbókarvinnu á tveggja til þriggja vikna tímabili með 

heilstæðum spjaldtölvuverkefnum. Það er að sjálfsögðu hægt að fara margar 

leiðir í þessari blöndun og hver og einn kennari þarf að finna það sem hentar 

sér og sínum nemendahópi best.  

Mikilvægt er hins vegar að taka fram að þó svo að nemendur séu að vinna 

í námsbókum er ekki nauðsynlegt að leggja spjaldtölvur til hliðar. Niðurstöður 

sýna að spjaldtölvur eru öflug námstæki sem nýtast á fjölbreyttan hátt í 

kennslustundum og verkefnavinnu nemenda. Nemendur nýta spjaldtölvur til 

dæmis til upplýsingaöflunar, til að vinna í námsbókum, til að glósa, til ritunar 

og hlustunar, til að fletta orðum upp í netorðabókum, til að nálgast gögn og 

námsefni, til að fara í námsleiki og til að vinna ýmis verkefni. Þessar 

niðurstöður eru að miklu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem kemur 

í ljós að spjaldtölvur eru notaðar á fjölbreyttan hátt af nemendum í kennslu-

stundum til að bæta námsupplifun sína (Burden o.fl., 2012; Clark og Luckin, 

2013; Heinrich, 2012; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Því getur verið mikilvægt að nemendur fái 

tækifæri til að nýta tækin sér til framdráttar þegar það á við og þá sérstaklega 

í hefðbundinni vinnu. Niðurstöður Heinrich (2012) sýndu að spjaldtölvur voru 

notaðar hvað mest í ensku og í meirihluta tímans en hins vegar kröfðust 

nemendur þess að þær væru nýttar í auknu mæli. Því ætti að setja 

spurningamerki við það hvort það sé lausn að takmarka spjaldtölvunotkun 

nemenda í kennslustundum eins og sumir viðmælendur hafa gert. 

Þó svo að enskukennarar hafi áhuga á að breyta kennsluháttum og hafi 

vilja til að gera tungumálanámið verkefnamiðaðra, tjáði einn viðmælandi sig 

um erfiðleika við að breyta kennsluháttum. Greina mátti að það væri ekki 

einfalt ferli og krefst gífurlega mikillar vinnu. Enda hafa þeir viðmælendur 

rannsóknarinnar sem hafa farið þessa leið varið miklum tíma í að skipuleggja 

kennsluna og finna og búa til námsefni og verkefni. Það er aðdáunarvert að 

sjá hversu áhugasamir sumir kennarar eru og hversu mikla vinnu þeir hafa 

lagt í að umbreyta kennsluháttum. Eflaust hafa ekki allir kennarar forsendur 
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fyrir því að fara út í þesskonar vinnu að búa til námsefni og skipuleggja 

kennsluna á allt annan hátt en hefð er fyrir. Kennurum finnst því freistandi 

að fylgja námsbókinni þar sem þeir fá kennsluna beint upp í hendurnar. Það 

er nauðsynlegt að það séu skýr markmið og grundvöllur fyrir því hvernig 

kennslan er skipulögð og hver markmiðin með hverju verkefni fyrir sig eru. 

Hins vegar kemur ekkert í veg fyrir það að kennarar nýti efni sem aðrir 

kennarar hafi lagt vinnu í að búa til. Það er óþarfi að kennarar í hverjum skóla 

fyrir sig þurfi að spinna hjólið upp á nýtt þegar þeir fá spjaldtölvur í hendur. 

Kennarar ættu því að nýta það sem til er og þróa og aðlaga það að sínum 

nemendahópi.  

5.1.2 Nýting og tilgangur spjaldtölva 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að spjaldtölvur nýtist nemendum 

á fjölbreyttan hátt sem námstæki við enskunám sitt, bæði í kennslustundum 

og í margvíslegri verkefnavinnu. Fram kom í viðtölum við kennara að 

spjaldtölvur eru meðal annars nýttar í kennslustundum í ensku til náms-

bókarvinnu, til að nálgast netorðabækur, nálgast ýmis gögn og efni, sem 

ritvinnslutæki, til að glósa, til að fara í námsleiki, notað sem umbun, notað í 

verkefnavinnu, notað í upplýsingaleit og notað til rafrænna kannana eða 

prófa. Ef spjaldtölvunotkun nemenda í enskukennslu er borin saman við fyrri 

rannsóknir á nýtingu nemenda á spjaldtölvum kemur í ljós að nemendur nýta 

spjaldtölvur á mjög svipaðan hátt. Rannsókn Clark og Luckin (2013) sýndi að 

nemendur notuðu spjaldtölvur í nánast flestum námsgreinum, þar sem þær 

voru notaðar mest í upplýsingaöflun, hugstormun og kynningar. Fleiri fyrri 

rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður og sýna þar að auki að nemendur nýta 

til dæmis spjaldtölvur til þess að nota ýmis öpp, til að taka myndir eða 

myndbönd, til að glósa, sem ritvinnslutæki, til að gera plaggöt, til að lesa 

námsefni eða í verkefnavinnu (sjá Balanskat og Hertz, 2013; Burden o.fl., 

2012; Heinrich, 2012). Íslenskar rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður þar 

sem nemendur nýta þar að auki spjaldtölvur í námsáætlanagerð, útikennslu, 

vettvangsheimsóknir, ýmis skapandi verkefni, til að hlusta á tónlist og nota 

samfélagsmiðla (Norðlingaskóli, 2014). 

Þegar kennarar innleiða spjaldtölvur í kennslu sína er mikilvægt að þeir 

velti fyrir sér hvernig þeir nýti tækin og í hvaða tilgangi. Til þess er mögulegt 

að styðjast við SVAN líkanið sem Puentedura (2014) setti fram. Það líkan 

verður nýtt hér til þess að gefa kennurum mynd af því hvernig þeir geti notað 

SVAN líkanið til þess að greina eigin kennslu og íhuga hvernig þeir nýti 

spjaldtölvur. Eins og Puentedura (2014) greinir frá í SVAN líkaninu sínu þá 

felur innleiðing nýrrar tækni í skólastarfinu í sér nokkur skref. Líkanið hans 
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sýnir hvernig tölvutækni er nýtt til að þróa kennsluhætti. Eins og sést í töflu 

1 þá voru notuð dæmi úr svörum kennara um hvernig spjaldtölvur voru nýttar 

til að greina hvar þeir eru staddir í innleiðingarferlinu. Úr viðtölum við 

kennara má greina að kennarar eru á mismunandi stað í innleiðingarferlinu 

en það hélst í raun og veru ekki í hendur við það hversu lengi þeir höfðu verið 

að nýta spjaldtölvur. Allir viðmælendur nýttu spjaldtölvur á einhvern hátt 

sem staðgengil og viðbót. Flestir voru komnir á aðlögunarstigið en fáir á stig 

nýbreytni. Sjálfsagt geta kennarar annars verið á mismunandi stigi á hverjum 

tíma, eftir því hvernig spjaldtölvur eru nýttar hverju sinni. Niðurstöður 

rannóknarinnar gefa til kynna að það velti mikið á kennaranum sjálfum, 

áhuga hans og áherslum hvernig spjaldtölvur eru nýttar.  

Tafla 1. SVAN líkan Puentedura (2014) á innleiðingu upplýsingatækni í kennslu. 

Stig 

innleiðingarferlis 
Lýsing Dæmi frá viðmælendum 

 

 

 

1. Staðgengill  

(e. substitution) 

Spjaldtölvur 

nýttar til að gera 

nákvæmlega 

sömu hluti og 

áður. Því engin 

breyting á því 

hvernig 

nemendur vinna 

verkefnin. 

 Nemendur vinna í vinnubókum 

en nú á rafrænan hátt þar sem 

þeir skrifa beint inn á spjald-

tölvur. 

 Nemendur vinna sömu verk-

efni og áður en nú í spjald-

tölvum í stað borðtölva. 

 Nemendur glósa og skrifa 

ritanir með spjaldtölvum. 

 

 

 

 

 

2. Viðbót  

(e. augmentation) 

Spjaldtölvur 

nýttar til að gera 

sömu hluti og 

áður, en nú á 

skilvirkari hátt. 

Nemendur 

vinna því sömu 

verkefni og áður 

en spjaldtölvur 

gera vinnuna 

örlítið 

einfaldari. 

 Nemendur lesa rafbækur þar 

sem þeir geta stækkað letrið. 

 Nemendur nota netorðabækur 

svo þeir fá betri skýringar og 

eru fljótari að leita. 

 Nemendur vinna ritunar-

verkefni í ritvinnsluforriti og 

nýta leiðréttingarforrit. 

 Nemendur hlusta á hljóðbók á 

meðan þeir lesa sjálfir. 

 Nemendur vinna hópverkefni á 

Google Docs þar sem þeir geta 

unnið í verkefni á sama tíma í 

mörgum tölvum. 
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3. Aðlögun  

(e. modicfication) 

Spjaldtölvur 

nýttar til að gera 

eitthvað á nýjan 

hátt, en ekki 

aðeins með 

nýrri tækni. 

Möguleikar 

spjaldtölva 

nýttir til að 

umbreyta 

verkefnum á 

hærra stig. 

 Nemendur halda fyrirlestur 

með glærukynningu. 

 Nemendur deila verkefnum 

sínum á netinu og geta gefið 

hvor öðrum endugjöf. 

 Nemendur gera bókagagnrýni 

á hljóð- eða myndbandsformi. 

 Kennari gefur nemendum 

endugjöf á hljóðupptöku. 

 Nemendur búa til heimasíður. 

 Nemendur horfa á kennslu-

myndband þar sem þeir þurfa 

að svara spurningum og vinna 

verkefni inn á milli til að halda 

áfram að horfa. 

 

 

 

 

 

4. Nýbreytni  

(e. redefinition) 

Spjaldtölvur 

nýttar til að gera 

eitthvað sem 

var áður ekki 

mögulegt að 

gera án þeirra. 

Nemendur nýta 

efri stig 

hugsunar og 

sköpunargáfu 

sína í verkefna-

vinnu. 

 Spegluð kennsla þar sem 

nemendur horfa á myndbönd 

heima og vinna úr þeim í tíma. 

 Rafrænt nám þar sem allt 

námið fer fram með tækjum. 

 Nemendur skrifa handrit að 

leikþætti, taka það upp, klippa 

það, setja tónlist undir og birta 

á netinu. 

 Nemendur taka upp upplestur 

á ljóði sem þeir hafa samið, 

breyta röddinni og setja tónlist 

undir til að gefa ljóðinu meiri 

dýpt.  

 Nemendur rappa málfræði-

reglur, taka upp og setja takt 

undir til að gera meiri dýpt. 

 

Vonin er að í framtíðinni verði langflestir kennarar komnir á seinni tvö 

stigin, aðlögun og nýbreytni, þar sem spjaldtölvur eru ekki aðeins eðlilegur 

þáttur af náminu, heldur verði þær nýttar til að umbreyta kennsluháttum til 

hins betra. Ef kennarar eru ekki komnir á þessi stig ættu þeir að hugsa hvað 

þeir geti gert til að umbreyta kennslunni og nýta spjaldtölvur þannig að 

kennslan verði árangursríkari og nemendur fái tækifæri til að nýta efri stig 
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hugsunar eins og sköpun, mat og greiningu. Kennarar þurfa að spyrja sig 

hvernig þeir séu að nýta spjaldtölvur í tilteknu verkefni og hvernig þeir geti 

aðlagað og breytt verkefninu þannig að þeir færist upp á hærra stig. Hins 

vegar verða kennarar að hafa það í huga að eins og kom fram í viðtölum við 

kennara, þá skiptir ekki aðeins máli að verkefni séu unnin með spjaldtölvum, 

heldur verður að horfa gagnrýnisaugum á verkefnin og velta fyrir sér hver 

markmiðin með verkefnunum eru. Þó svo að verkefni séu unnin á spjaldtölvur 

þýðir ekki að þau séu endilega frábær. 

Til þess að greina frekar hvernig spjaldtölvur séu nýttar getur verið gott 

að kennarar velti fyrir sér hvenær í námsferlinu nemendur nýti spjaldtölvur. 

Þá má hugsa hvaða nýju leiðir kennarar geti farið til þess að aðstoða 

nemendur við að læra tungumálið. Kennarar þurfa að hugsa fyrst og fremst 

hvernig þeir geti notað spjaldtölvur til þess að aðstoða nemendur við að ná 

settum markmiðum og hæfniviðmiðum. Það verður að líta á spjaldtölvur sem 

tæki til náms, rétt eins og skriffæri, og huga að því hvernig þau nýtist við nám 

nemenda. Þegar verkefni viðmælenda eru greind má sjá að yfirleitt eru 

spjaldtölvur notaðar í lok námsferlisins við gerð afurða í stað þess að þau séu 

notuð í gegnum námsferlið, frá upphafi til enda. Mikilvægt er því að skoða 

hvernig sé hægt að nýta spjaldtölvur í gegnum námsferlið sem heild. Ef 

nemendur eru til dæmis að skrifa ritun á ensku þá geta þeir nýtt spjaldtölvur 

til þess að sækja innblástur í söguna sem þeir ætla að skrifa með því að taka 

myndir eða myndbönd af því sem þau sjá í umhverfinu sínu eða náttúrunni. 

Nemendur geta síðan deilt myndum eða myndböndum og tjáð sig á ensku 

um það sem þau sjá, heyra eða hvernig þeim líður á myndunum. Meðan 

nemendur sitja síðan við skrifin sín er mögulegt að láta myndir og myndbönd 

rúlla til þess að virkja sjónminni nemenda og fá þá til að muna samræðurnar 

sem þeir áttu og styðja við orðaforða. Eins og viðmælendur hafa gert þá má 

einnig nýta spjaldtölvur til að gefa nemendum nýja möguleika við að setja 

fram verk sín. Sem dæmi geta nemendur gefið sögum sínum eða ljóðum nýtt 

líf með því að setja þau upp í glærukynningu með hreyfingu (e. animation), 

hljóðum og upplestri. Kennarar geta því nýtt spjaldtölvur til að gefa 

nemendum tækifæri á að fara óhefðbundnar leiðir og birta afrakstur sinn á 

skapandi hátt.  

5.1.3 Apphjól – Yfirlit yfir öpp 

Tekið hefur verið saman yfirlit yfir öpp og einstaka vefsíður sem viðmælendur 

nýta í enskukennslu sem og önnur öpp sem talið er að geti hentað vel. 

Öppunum hefur verið raðað niður í svokallað apphjól (e. appwheel) þar sem 

þau eru flokkuð niður í færniþættina fjóra (hlustun, lestur, ritun og talað mál) 
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ásamt málnotkun. Innan hvers flokks hafa öppin verið flokkuð í afmarkaðari 

flokka sem lýsa því hverskonar forrit þetta eru. Hugmyndin að apphjólinu er 

tekin frá CALL Scotland (2013). Vonin er að apphjólið geti stutt við ensku-

kennara sem nota spjaldtölvur við nám og kennslu við það að finna öpp og 

vefsíður sem nemendur geti nýtt við tungumálanámið. Hafa ber í huga að þar 

sem öppin eru margvísleg þá afmarkast þau oft ekki aðeins við einn færniþátt 

þó svo að þau séu aðeins á einum stað. Ef að smellt er á myndirnar af 

öppunum opnast tengill á þau í Appstore þannig að hægt er að skoða þau 

betur. Flest öppin eru gjaldfrjáls meðan borga þarf fyrir önnur. Apphjólið má 

sjá á mynd 2. 
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Mynd 2. Apphjól – Yfirlit yfir öpp sem má nýta með notkun iPad í enskukennslu. 

https://itunes.apple.com/en/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/our-story-for-ipad/id681769838?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/our-story-for-ipad/id681769838?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/comic-life/id432537882?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/comic-life/id432537882?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/comics-head-create-your-own/id480969185?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/comics-head-create-your-own/id480969185?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/nearpod/id523540409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/nearpod/id523540409?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/prezi-lite-editor/id407759942?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/prezi-lite-editor/id407759942?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/connected-mind-mind-mapping/id659803223?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/connected-mind-mind-mapping/id659803223?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/padlet/id834618886?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/padlet/id834618886?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/popplet/id374151636?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/popplet/id374151636?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pictoword-free-2-pics-guess/id600674056?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pictoword-free-2-pics-guess/id600674056?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/4-pics-1-word/id595558452?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/4-pics-1-word/id595558452?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/learnenglish-grammar-uk-edition/id488099900?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/learnenglish-grammar-uk-edition/id488099900?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/learn-english-johnny-grammars/id432488501?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/learn-english-johnny-grammars/id432488501?mt=8
https://itunes.apple.com/is/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/is/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/is/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/is/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
https://itunes.apple.com/en/app/audionote-lite-notepad-voice/id379301403?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/audionote-lite-notepad-voice/id379301403?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tellagami/id572737805?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tellagami/id572737805?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/garageband/id408709785?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/garageband/id408709785?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-2/id589141096?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-2/id589141096?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/voice-recorder-free/id685310398?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/voice-recorder-free/id685310398?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/videolicious/id400853498?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/videolicious/id400853498?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/audiobooks-2-947-classics/id432627811?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/audiobooks-2-947-classics/id432627811?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/audiobooks-from-audible/id379693831?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/audiobooks-from-audible/id379693831?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/aloud!-text-to-speech/id852033350?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/aloud!-text-to-speech/id852033350?mt=8
https://www.playposit.com/index
https://www.playposit.com/index
https://itunes.apple.com/en/app/youtube/id544007664?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/youtube/id544007664?mt=8
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Það er hins vegar eflaust misskilningur hjá einhverjum kennurum að 

innleiðing spjaldtölva snúist um öll þau öpp sem nemendur geta nýtt í 

enskunámið. Niðurstöður úr viðtölum við enskukennara leiða í ljós kennarar 

nota öpp í sjálfu sér lítið sem ekkert við kennslu. Einnig kom í ljós að öppin 

eiga aldrei að vera kennslan eða markmiðið í sjálfu sér. Kennarar verða að 

einblína á þau kennslufræðilegu markmið sem þeir stefna að og nýta spjald-

tölvur og þau öpp sem þær bjóða upp á til að ná settum markmiðum. 

Kennarar greina frá því að mörg öpp sem eru skilgreind sem forrit til að læra 

ensku eru yfirleitt annaðhvort fyrir algjöra byrjendur eða einstaklega einhæf 

þar sem þau þjálfa aðeins afmarkaða þætti tungumálsins, eins og til dæmis 

málfræði eða orðaforða. Þessvegna er ekki mælt með því að kennarar vari 

mikið af tíma sínum í að leita af öppum sem gætu verið sniðug í ensku-

kennslu. Kennarar ættu frekar að einblína á að nýta öppin í apphjólinu þar 

sem kennari og nemendur geta nýtt þau á margvíslega vegu til að þjálfa alla 

færniþættina á margvíslegan hátt. Sömuleiðis telja viðmælendur æskilegt að 

gefa nemendum frjálsar hendur um hvaða öpp þeir nýti til þess að vinna verk-

efni, svo lengi sem þau séu samþykkt af kennara. 

5.2 Kostir spjaldtölvunotkunar 

Í upphafi var lögð fram rannsóknarspurningin: Hverjir er helstu ávinningar og 

annmarkar við spjaldtölvunotkun í enskukennslu? Í þessum kafla verður 

kafað í helstu kosti við spjaldtölvur í enskukennslu og reynt að svara 

sömuleiðis spurningunni „Hvers vegna spjaldtölvur í enskukennslu?“. Hér 

verður kennslufræðilegt gildi spjaldtölva fyrst kannað í samanburði við hvað 

árangursríkt tungumálanám felur í sér og hvort spjaldtölvunotkun styðji við 

grunnþætti menntunar og lykilhæfni nýrrar aðalnámskrár. Síðan verður 

greint frá helstu ávinningum hvað varðar einstaklingsmiðun í námi og mögu-

leika á að vinna með tungumálið á heildstæðari hátt. Að lokum hafa verið 

teknir saman allir helstu ávinningar við spjaldtölvunotkun í skólastarfi og 

enskukennslu sérstaklega. 

5.2.1 Árangursríkt tungumálanám 

Niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvunotkun geti stuðlað að árangursríku 

tungumálanámi, enda gefa niðurstöður úr viðtölum og fyrri rannsóknum til 

kynna að spjaldtölvur styðji við alla þá þætti sem Kukulska-Humle, Norris og 

Donohue (2015) telja að kennsla í tungumálanámi þurfi að búa yfir svo að 

hún sé árangursrík.  

Fyrsta atriðið sem árangursrík tungumálakennsla þarf að búa yfir er að 

kennarinn noti verkefni við hæfi tungumálafærni nemenda (Kukulska-Humle, 
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Norris og Donohue, 2015). Niðurstöður úr viðtölum við kennara gefa skýrt til 

kynna að einfaldara sé að einstaklingsmiða tungumálanám nemenda og setja 

fyrir verkefni og námsefni við hæfi hvers og eins. Sömuleiðis hafa fyrri 

rannsóknir bent á að einstaklingsmiðun sé einfaldari með spjaldtölvunotkun 

(sjá Burden o.fl., 2012; Heinrich, 2012; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; 

Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Samkvæmt Kukulska-Humle, Norris og Donohue (2015) þarf einnig að 

sýna nemendum að tungumálið sé lifandi og síbreytilegt. Eins og komið hefur 

fram í viðtölum við viðmælendur þá hefur spjaldtölvunotkun opnað annan 

heim fyrir nemendum þar sem þeir hafa aðgengi að netinu og öllu því 

raunefni (e. authentic material) á ensku sem þar má finna. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður Auðar Hauksdóttur (2004) sem segir að nemendur geti 

nálgast heilmikið af rauntextum á netinu. Það hefur því orðið einfaldara fyrir 

kennara að nýta það nýjasta sem er að gerast í fréttum hverju sinni til að 

kveikja áhuga nemenda. Þannig fá nemendur að kynnast því hversu lifandi 

tungumálið er. 

Þriðji þátturinn sem þau nefna er að tungumálakennsla verði að sam-

þætta fjóra færniþætti tungumálsins Kukulska-Humle, Norris og Donohue, 

2015). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er greinilegt að 

kennurum þykir einfaldara er fyrir kennara að samþætta færniþættina fjóra 

með því að setja fyrir heildstæð spjaldtölvuverkefni. Kennarar geta til dæmis 

sett fyrir verkefni þar sem nemendur þurfa að leita sér af upplýsingum á 

netinu (lestur), skrifa handrit (ritun), taka það upp (talað mál) og deila með 

samnemendum sínum (hlustun). Allir viðmælendur höfðu sett fyrir að 

minnsta kosti eitt heildstætt spjaldtölvuverkefni þar sem nemendur voru að 

vinna með alla færniþættina.  

Í árangursríkri tungumálakennslu verður einnig að gefa nemendum 

tímanlega endurgjöf og vinnupallar (e. scaffolding) verða að vera til staðar 

(Kukulska-Humle, Norris og Donohue, 2015). Fram hefur komið að tölvur eru 

tilvaldar til þess að veita nemendum tímanlega og tafarlausa endurgjöf, enda 

eru þær ávallt til staðar og fá ekki leið á því að endurtaka sig (Warchauer, 

1996). Nemendur geta því til dæmis nýtt spjaldtölvur til þess að þjálfa 

málfræði og orðaforða í gegnum öpp eða vefsíður.  

Næsta atriði sem árangursrík tungumálakennsla verður að búa yfir er að 

kennarinn veiti nemendum tækifæri til að eiga samskipti á markmálinu utan 

kennslustunda og skapa tengsl við nemendur og aðra sem tala tungumáið 

(Kukulska-Humle, Norris og Donohue, 2015). Fyrri rannsókn hefur sýnt að 

spjaldtölvur auðvelda samskipti, þó svo að nemendur séu ekki á sama stað á 

sama tíma (Clark og Luckin, 2013). Sömuleiðis hefur komið framað nemendur 
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sem læri ensku sem annað tungumál noti ensku reglulega á samskiptamiðlum 

og í tölvuleikjaspilun þar sem þeir eiga samskipti á ensku við aðra (Garret, 

2009). Niðurstöður úr eigin rannsókn koma ekki inn á þetta atriði en hins 

vegar er hægt að reikna með því að spjaldtölvur einfaldi nemendum að eiga 

samskipti við aðra sem tala ensku á samfélagsmiðlum utan skóla. Vissulega 

hafa nemendur því greiðari aðgang að samskiptamiðlum og leikjum þar sem 

þeir geta átt samskipti á ensku við aðra. 

Kukulska-Humle, Norris og Donohue (2015) greina einnig frá því að 

mikilvægt sé að leggja áherslu á að virkja nemendur í talmáli og ritun á 

markmálinu. Í niðurstöðum úr viðtölum við kennarana kemur skýrt fram að 

einfaldara er fyrir kennara að fá nemendur til að nota tungumálið með því að 

láta þau taka sig upp með spjaldtölvum. Einnig kemur fram í niðurstöðum að 

kennarar telja að ritunarverkefni nemenda verði miklu betri ef þeir vinni þau 

á spjaldtölvur, enda geta nemendur nýtt ýmis hjálparforrit. 

Einnig er talið mikilvægt að nemendur séu þjálfaðir í færni í að læra 

hvernig eigi að læra (Kukulska-Humle, Norris og Donohue, 2015). Niður-

stöður rannsóknarinnar gefa til kynna að spjaldtölvunotkun auki ábyrgð 

nemenda í eigin námi og nemendur virðast sýna meira sjálfstæði í vinnu-

brögðum. Aðrar rannsóknir styðja einnig við þennan þátt þar sem þær sýna 

að spjaldtölvunotkun eða tölvutækni efli sjálfstæði nemenda í eigin námi (sjá 

Beatty, 2010; Burden o.fl., 2012; Heinrich, 2012; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 

2012; Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015).  

Annar mikilvægur þáttur í árangursríkri tungumálakennslu er að nem-

endur fái val um hvernig og hvað þeir vilji læra (Kukulska-Humle, Norris og 

Donohue, 2015). Í viðtölum við kennara kom í ljós að spjaldtölvur geta á 

margan hátt aukið val nemenda í ýmsum efnum. Til dæmis er einfaldara að 

gefa nemendum val um það hvaða viðfangsefni þeir vilji fjalla um þar sem 

þeir geta einfaldlega sótt efni á netið, kennarar hafa einnig oft gefið 

nemendum val um það hvernig þeir vilji vinna og skila verkefnum og einn 

kennari hefur einnig skipulagt námið þannig með aðstoða spjaldtölva að 

nemendur geta valið hvaða færniþætti og námsþætti þeir taka fyrir hverju 

sinni. 

Að lokum er talið mikilvægt að stuðla að því að nemendur séu meðvitaðir 

um eigin námsframvindu og árangur (Kukulska-Humle, Norris og Donohue, 

2015). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að spjaldtölvur séu ekki einungis tæki til 

náms, heldur geymdu þær mikilvægar upplýsingar og gögn um nám og náms-

framvindu nemenda (Clark og Luckin, 2013). Því má reikna með því að 

spjaldtölvur einfaldi nemendum að fylgjast með og vera meðvitaðir um eigin 

námsframvindu og árangur. Í fyrsta lagi geta nemendur haldið utan um öll sín 
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verkefni og vinnu með spjaldtölvum og haft þannig betri yfirsýn yfir nám sitt. 

Kennarar geta sömuleiðis deilt með nemendum á einfaldan hátt endur-

gjöfum fyrir verkefni, einkunnum, yfirliti yfir hve mörgum verkefnum 

nemendur hafi skilað og fleira sem getur veitt nemendum upplýsingar um 

hvernig þeir standi námslega.  

5.2.2 Grunnþættir menntunar og lykilhæfni 

Eftir greiningu á niðurstöðum gefa þær til kynna að spjaldtölvur geti ekki 

aðeins stuðlað að árangursríku tungumálanámi heldur geti þær einnig stutt 

við tvo grunnþætti menntunar, læsi og sköpun. Þessar niðurstöður eru sam-

bærilegar við niðurstöður úr fyrri rannsókn þar sem kom í ljós að spjald-

tölvunotkun nemenda hafi opnað á nýja möguleika með að vinna á nýjan hátt 

með grunnþættina læsi og sköpun (Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig 

Jakobsdóttir, 2014). Af viðtölum við kennara má greina að spjaldtölvunotkun 

geti eflt grunnþáttinn læsi. Í fyrsta lagi má gera ráð fyrir því að 

spjaldtölvunotkun nemenda geti eflt upplýsinga- og tæknilæsi þeirra. Í öðru 

lagi virðast spjaldtölvur einfalda nemendum að skapa eigin merkingu og 

miðla henni á veraldarvefnum. Af dæmum af verkefnum sem kennarar hafa 

sett fyrir með spjaldtölvum þá hafa nemendur fengið tækifæri til þess að 

bregðast við á persónulegan og skapandi hátt, til dæmis með því að búa til 

ljóð og setja tónlist undir upplestur þess eða búa til rafbækur og myndskreyta 

þær. Niðurstöður úr viðtölum við kennara gefa einnig til kynna að 

spjaldtölvunotkun í enskukennslu geti eflt grunnþáttinn sköpun. Kennarar 

hafa sett fyrir nemendur ýmisleg spjaldtölvuverkefni þar sem nemendur fá 

tækifæri til að nýta frumkvæði sitt og ímyndunarafl. Kennarar hafa gefið 

nemendum tækifæri til að vinna ýmis skapandi verkefni með spjaldtölvum, 

til dæmis þar sem nemendur fengu að búa til eigin kennslumyndbönd eða 

gera brúðuleikrit. Sömuleiðis kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) 

að upplýsingatækni veiti rými til sköpunar. Þar með gefa niðurstöður til kynna 

að spjaldtölvunotkun í enskukennslu geti stutt við og eflt grunnþættina læsi 

og sköpun.  

Niðurstöður úr viðtölum við kennara gefa til kynna að spjaldtölvur geti 

einnig aðstoðað nemendur við að þjálfa ýmsa lykilhæfni sem Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) hefur sett fram til að stuðla að alhliða þroska nemenda. 

Ein lykilhæfnin varðar tjáningu og miðlun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) en 

greining á niðurstöðum úr viðtölum sýna að nemendur hafa fengið 

margvísleg tækifæri til þess að tjá hugsanir, tilfinningar og skoðanir og miðlað 

þekkingu sinni og leikni. Dæmi eru um að nemendur hafi fengið tækifæri til 



 

103 

að gera fjölbreytt ljóðaverkefni á spjaldtölvur, gera stuttmyndir, glæru-

kynningar, ljóðatexta, rafbækur, heimasíður og margt fleira. Spjaldtölvur 

geta því opnað á fleiri möguleika fyrir nemendur til að tjá sig og miðla 

þekkingu sinni og það verður einfaldara fyrir nemendur að deila verkum 

sínum með öðrum. Önnur lykilhæfni sem Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

leggur áherslu á varðar skapandi og gagnrýna hugsun. Greining á niður-

stöðum úr viðtölum við kennara gefa til kynna að spjaldtölvur geti opnað á 

möguleika fyrir nemendur til að nýta skapandi hugsun og frumkvæði. 

Kennurum finnst spjaldtölvur opna á möguleika við að gera skapandi verkefni 

og einn kennari taldi einnig að frumkvæði nemenda væri meira. Fyrri 

rannsóknir á spjaldtölvunotkun í skólastarfi hafa einnig sýnt fram á að 

spjaldtölvur opni á möguleika við að vinna margvísleg skapandi verkefni (sjá 

Burden o.fl., 2012; Heinrich, 2012; Norðlingaskóli, 2014) og efli frumkvæði 

(sjá Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015). Þriðja lykilhæfni sem Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

leggur áherslu á er sjálfstæði og samvinna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að spjaldtölvunotkun í enskukennslu geti eflt sjálfstæði nemenda þar sem að 

helmingur kennara upplifði nemendur sem sjálfstæðari í námi eftir að 

spjaldtölvur voru innleiddar. Greining á niðurstöðum rannsóknarinnar gefur 

einnig til kynna að spjaldtölvunotkun í enskukennslu geti eflt samvinnu milli 

nemenda þar sem að nemendur vinna oftar hópverkefni þar sem spjaldtölvur 

eru nýttar. Niðurstöður úr fyrri rannsóknum styðja þetta þar sem þær hafa 

sýnt að spjaldtölvunotkun og upplýsingatækninotkun bæti samvinnu milli 

nemenda og auki sjálfstæði nemenda í námi (sjá Beatty, 2010; Burden o.fl., 

2012; Heinrich, 2012). Fjórða lykilhæfnin sem Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) leggur áherslu á er nýting miðla og upplýsinga. Eftir greiningu á 

niðurstöðum úr viðtölum við viðmælendur má reikna með því að spjaldtölvur 

geti eflt þennan þátt þar sem spjaldtölvunotkun nemenda getur þjálfað þá í 

að nýta fjölbreytta miðla í upplýsingaleit í verkefnavinnu þar sem þeir þjálfast 

í að nýta upplýsingar á ábyrgan hátt, vinna úr þeim og miðla á fjölbreyttan 

hátt. Töluvert af þeim verkefnum sem viðmælendur rannsóknarinnar hafa 

sett fyrir nemendur eru verkefni þar sem að nemendur þurfa að leita sér 

upplýsinga á veraldarvefnum  og nýta í úrvinnslu verkefna. Fyrri rannsóknir 

sýna einnig jákvæð áhrif á færni nemenda í upplýsingatækni þar sem 

nemendur björguðu sér betur á tölvurnar og þjálfuðust í upplýsingaleit og 

notkun (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015). Seinasta lykilhæfnin sem Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) vill að lögð sé áhersla á er ábyrgð og mat nemenda á eigin námi. 

Niðurstöður úr viðtölum við kennara gefa til kynna að spjaldtölvur í 

enskukennslu hafi eflt ábyrgð nemenda á eigin námi þar sem helmingur 
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viðmælenda sjá breytingu á nemendum eftir að spjaldtölvur voru innleiddar. 

Samkvæmt þessari greiningu má gera ráð fyrir því að spjaldtölvur í 

enskukennslu geti stutt við mikilvæg atriði í þjálfun þeirrar lykilhæfni sem 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) hefur sett fram.  

5.2.3 Einstaklingsmiðun náms 

Einn helsti kosturinn við spjaldtölvunotkun í enskukennslu er hve mikið 

einfaldara það geti verið að einstaklingsmiða námið. Kennarar sögðu frá því 

að það hafi verið erfitt að einstaklingsmiða námið án spjaldtölva og að það 

hafi komið þeim á óvart hve einfalt var að koma til móts við mismunandi 

þarfir nemenda með spjaldtölvunotkun. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í 

samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla (2013) þar sem kemur fram að tækni 

auðveldi kennurum að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda og fyrri 

rannsóknir hvað varðar að einfaldara sé að einstaklingsmiða nám með 

notkun spjaldtölva (sjá Burden o.fl., 2012; Heinrich, 2012; Sólveig Jakobs-

dóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Það er mjög mikilvægt að einstaklingsmiða nám þar sem að með nýjum 

grunnskólalögum og nýrri aðalnámskrá er meiri áhersla á að nemendur fái 

nám og kennslu við sitt hæfi þar sem tekið er tillit til þroska, getu, hæfni og 

áhuga hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

Kennarar ættu því að líta á nemendahópana sem þeir kenna sem bekk 

með mörgum mismunandi einstaklingum sem hafa mismunandi færni, 

styrkleika og áhugamál í stað þess að líta á það að þeir séu að kenna einum 

bekk sem þarf sama námsefnið og vinni sömu verkefni á sama tíma. 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar getur færnibilið milli nemenda í 

ensku getur verið mjög breytt og því mikilvægt að nemendur fái ólík verkefni 

við hæfi. Dæmi eru um kennara sem hafa sett nemendur í stöðupróf þegar 

þeir koma í unglingadeild til þess að athuga færni þeirra í ensku og velja út 

frá því hvaða námsefni eða áfanga nemendur taki. Sumir nemendur hafa 

fengið að fara í framhaldsskólaáfanga og unnið þá verkefni í fjarnámi í 

gegnum spjaldtölvur sínar. Mikilvægt er því að skipuleggja kennsluna þannig 

að hún sé ekki kennara- eða bókastýrð, heldur að hún sé nemendamiðuð þar 

sem að nemendur geti stjórnað því hve hratt þeir vinni og hve djúpt þeir kafi 

í ákveðin viðfangsefni eða verkefni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að einfaldara sé að gefa 

nemendum val um hvaða námsefni þeir séu í, hve hratt þeir fari yfir 

námsefnið, hve djúpt þeir kafi í viðfangsefnin og hvernig þeir skili verkefnum. 

Viðmælendur greindu frá því að með spjaldtölvum er einfaldara að finna 
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námsefni við hæfi hvers og eins þar sem netið er í raun eitt stærsta bókasafn 

í heimi. Spjaldtölvur einfalda einnig aðlögun verkefna að færni og getu 

nemenda, meðal annars þar sem þær bjóða nemendum upp á að skila 

verkefnum inn á fjölbreytan máta, hvort sem er í töluðu-, rituðu- eða 

myndrænu formi. Viðmælendur telja einnig einfaldara að bjóða nemendum 

sem eru mjög duglegir og færir í ensku að vinna fjölbreytt aukaverkefni í stað 

þess að fá til dæmis aðeins að vinna ljósrituð verkefni úr vinnubókum. 

Viðmælendur greindu frá því að hafa þá yfirleitt meiri tíma þá til að veita 

nemendum sem eru slakir í ensku þá aðstoð sem þeir þurfa og ekki er 

nauðsynlegt að senda þá í námsver eða sérkennslu. Þannig verður 

aðgreiningin minni og nemendum er ekki mismunað fyrir stöðu þeirra í námi. 

5.2.4 Heildræn tungumálakennsla 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að spjaldtölvur geri kennurum 

kleift að þjálfa alla fjóra færniþætti tungumálsis. Lítil áhersla hefur almennt 

verður lögð á munnlega færniþáttinn í enskukennslu þar sem nemendur tala 

lítið á ensku í kennslustundum (Lovísa Kristjánsdóttir, Laufey Bjarnadóttir og 

Samúel Lefever, 2006). Niðurstöður úr viðtölum við kennara gefa hins vegar 

til kynna að meiri áherslu sé hægt að leggja á talað mál þar sem einfalt er fyrir 

nemendur að taka upp samræður og munnlegar æfingar með spjaldtölvum 

og senda síðan á kennarann. Hluti viðmælenda nýta sér því þennan 

möguleika. Viðmælendur greindu frá því að áður fyrr hafi verið nánast 

ógerlegt fyrir kennara að setja fyrir munnleg próf þar sem þau voru mjög 

tímafrek en með spjaldtölvum geta nemendur einfaldlega sent kennaranum 

upptöku af þeim að tala á ensku. Viðmælendur sögðu frá því að þar sem 

nemendur geta verið mjög feimnir við að tala ensku þá er það ekki eins 

ógnvekjandi fyrir þau að taka sig upp og senda kennara í stað þess að þurfa 

að tala fyrir framan samnemendur sína. Þannig telja kennarar að hljóð-

upptökur geti verið mjög jákvætt skref í átt að því að ná upp sjálfsöryggi í að 

geta talað ensku fyrir framan samnemendur sína. Þegar nemendur hafa náð 

upp sjálfsöryggi í að tala ensku er svo hægt að leggja meiri áherslu á að þjálfa 

bæði lesfimi og nákvæmni sem eru mikilvægir til að nemendur geti talað 

tungumálið reiprennandi (Brown, 2007). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kenna að flestir kennaranna nýti 

spjaldtölvur sömuleiðis til þess að þjálfa hlustunarfærni nemenda, hvort sem 

er til að hlusta á hljóðbækur, hljóðklippur eða horfa á styttri eða lengri 

myndbönd. Krashen (1982) hefur lagt áherslu á hve mikilvægt er að 

nemendur hlusti á mál sem er þeim skiljanlegt og henti þeirra færnigetu í 
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tungumálinu svo að þeir geti tileinkað sér málið. Niðurstöður rannsókn-

arinnar gefa ekki upplýsingar um það hvort kennarar séu almennt að láta 

nemendur hlusta á efni sem hæfir þeirra færnigetu í ensku en dæmi eru um 

að kennarar lesi upp efni fyrir ákveðna nemendur og sendi þeim upptökur til 

að hlusta á heima. Kennarar telja mikinn kost að nemendur geti hlustað í 

spjaldtölvum þar sem að nemendur geta verið að hlusta á mismunandi 

upptökur á sama tíma þar sem allir eru með heyrnartól og þar að auki geta 

nemendur einnig hlustað eins oft og þeir þurfa og pásað upptökur að vild. 

Það að niðurstöður sýni að spjaldtölvur séu nýttar sem ritvinnslutæki 

hefur einnig mikið gildi þar sem viðmælendur telja mjög mikilvægt að 

nemendur nýti sér þau hjálpartæki sem ritvinnslutæki bjóða upp á, eins og til 

dæmis leiðréttingarforrit. Viðmælendur greindu frá því að ritunarverkefni 

nemenda verði miklu betri og úthugsaðari þegar þeir vinna þau á spjaldtölvur 

heldur en á blaði. Líklega er það vegna þess að nemendur geta unnið með 

texta á annan hátt á tölvutæki formi heldur en á blaði. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að gæði verkefna aukist þegar þau 

eru unnin á spjaldtölvur (Heinrich, 2012). Líklega er þá einnig einfaldara að 

setja fyrir ritunarverkefni þar sem nemendur þurfa að nota skapandi hugsun 

og virkja ímyndunarafl sitt. Niðurstöður gefa til kynna að nemendur séu að 

nýta spjaldtölvur til skapandi skrifa það sem nemendur hafa meðal annars 

verið að gera ljóð, stuttmyndir, rafbækur, lagatexta og fleira. Fræðin greina 

einmitt frá því hversu mikilvægt það er að leyfa sköpunarkrafti nemenda 

njóta sín í ritunarferlinu (Mercer, 2004). 

Niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvur nýtist kennurum einnig til þess 

að þjálfa lestrarfærni nemenda á ensku þar sem viðmælendur segja að mikið 

sé til af efni á netinu sem mætir mismunandi áhuga og færni nemenda í 

ensku. Eitt það mikilvægasta sem kennarar geta gert til að auka færni 

nemenda í ensku er að fá þá til að lesa (Brown, 2007; Prowse, 1999). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki skýrar upplýsingar um það hvort 

nemendum þyki þægilegra að lesa á spjaldtölvur eða bækur þar sem 

kennarar höfðu mismunandi skoðanir á því. Vissulega hafa nemendur einnig 

mismunandi skoðanir á því hvort það henti þeim betur að lesa á spjaldtölvu 

eða með bók í hendi. Með spjaldtölvum eru nemendur hins vegar með 

aðgengi að víðamiklu efni á ensku þannig að allir nemendur ættu að geta 

fundið texta eða sögur sem kveikir áhuga þeirra. Bhatti (2013) greindi einmitt 

frá því að nemendur nái betri árangri í lestri í tungumálanámi þegar þeir lesa 

rafrænt þar sem að lesefnið inniheldur oft mikið af myndum og hljóðum til 

stuðnings. Nemendur sem eiga erfitt með lestur geta nýtt öpp sem að breyta 

texta í tal eða notað stillingar í spjaldtölvunni sjálfri sem breytir texta í tal 

(speech selected settings). Niðurstöður úr viðtölum við viðmælendur gefa 
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hins vegar ekki upplýsingar um það hvort nemendur nýti þessa möguleika 

eða hvort kennarar séu meðvitaðir um þá yfirhöfuð. 

Niðurstöður úr rannsókninni gefa til kynna að spjaldtölvur hafi ekki aðeins 

einfaldað kennurum að koma til móts við alla færniþætti tungumálsins heldur 

hafi þær einnig gert kennurum einfaldara að vinna með alla færniþættina á 

heildstæðan hátt. Í tungumálanám er mjög mikilvægt að skapaðar séu 

aðstæður þar sem nemendur fá tækifæri til að nota tungumálið á heild-

stæðan hátt þar sem þeir takast á við raunveruleg viðfangsefni sem hafa 

eitthvað gildi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Hinkel, 2006). Kennarar greina 

frá því að það að búa til heildstæð verkefni sem taka mið af öllum færni-

þáttunum verður mikið einfaldara fyrir kennara að skipuleggja þegar 

nemendur hafa spjaldtölvur sem námstæki. Spjaldtölvur hafa því mikið 

kennslufræðilegt gildi í enskukennslu þar sem þær gera kennurum kleift að 

skipuleggja tungumálanám á heildstæðan hátt og setja fyrir verkefni með 

lítilli fyrirhöfn, sem áður var nánast ógerlegt eða einstaklega tímafrekt að 

framkvæma, að sögn viðmælenda. Allir kennaranna höfðu sett fyrir spjald-

tölvuverkefni þar sem nemendur voru að vinna með alla færniþættina á 

einhvern hátt. Sem dæmi geta kennarar sett fyrir heildstætt verkefni þar sem 

nemendur horfa og hlusta á stutta klippu um ákveðið viðfangsefni, leiti sér 

svo upplýsinga um efnið á netinu þar sem þeir lesi sér betur til, vinni svo 

verkefni þar sem þeir skrifi um viðfangsefnið og lesi svo textann upp á 

hljóðskrá. Allt þetta geta nemendur framkvæmt með aðstoð spjaldtölva 

einnar og sér og þeir fá að nálgast tungumálið á raunverulegan og heild-

stæðan hátt. 

5.2.5 Samantekt yfir ávinninga 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að spjaldtölvur búi yfir töluverðu 

kennslufræðilegu gildi sem námstæki í enskukennslu og þar af leiðandi eru 

margir ávinningar af notkun þeirra. Það að nemendur hafi hver og einn sitt 

tæki til afnota í kennslustundum getur haft mikið gildi þar sem að spjaldtölvur 

geta gegnt hlutverki öflugs námstækis og opnað á marga möguleika fyrir 

nemendur. Þetta kemur saman við niðurstöður Burden o.fl. (2012) þar sem 

að talið er að eitt mikilvægasta atriði árangursríkrar spjaldtölvuinnleiðingu sé 

að stuðst sé við 1:1 kennslufræði. Hér verða ávinningar af spjaldtölvunotkun 

í enskukennslu teknir saman til að svara rannsóknarspurningunni um hverjir 

helstu kostir við spjaldtölvunotkun í enskukennslu séu. Ávinningarnir hafa 

verið teknir saman í tvo hluta, í þeim fyrri eru niðurstöður sem eigin rannsókn 

hafði sameiginlegt með fyrri rannsóknum um spjaldtölvunotkun almennt í 

skólastarfi. Seinni hlutinn hefur að geyma niðurstöður um ávinninga 
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spjaldtölvunotkunar sem sérstaklega beinast að enskukennslu og komu 

aðallega fram í eigin niðurstöðum úr viðtölum við enskukennara. 

5.2.5.1 Almennt 

Stór hluti ávinninga vegna spjaldtölvunotkunar í enskukennslu eiga einnig við 

um spjaldtölvunotkun almennt í námi nemenda. Eins og komið hefur fram er 

einn helsti ávinningur af spjaldtölvunotkun í enskukennslu að spjaldtölvu-

notkun geti stuðlað að nýbreytni í kennsluháttum. Greint var nánar frá 

þessum niðurstöðum í kafla 5.1 en fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt 

sambærilegar niðurstöður um breytta kennsluhætti (sjá Balanskat og Hertz, 

2013; Burden o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir 

og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015; Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig 

Jakobsdóttir, 2014). Annar kostur við spjaldtölvunotkun í enskukennslu er að 

kennarar fara frekar í hlutverk leiðbeinanda þegar spjaldtölvur eru nýttar í 

námi. Niðurstöður úr viðtölum við kennara sýna að þeim finnist þeir frekar 

vera að leiðbeina nemendum í verkefnavinnu heldur en að vera með beina 

kennslu. Þetta stenst einnig fyrri rannsóknir (sjá Burden o.fl., 2012). Eins og 

komið hefur fram í kafla 5.2.2 þá gefa niðurstöður rannsóknarinnar og fyrri 

rannsókna sömuleiðis til kynna að spjaldtölvunotkun í skólastarfi geti stutt 

við grunnþættina læsi og sköpun. Þar að auki kom fram í kaflanum að spjald-

tölvunotkun í skólastarfi geti stutt við ýmsa lykilhæfni, þar á meðal skapandi 

hugsun og frumkvæði, sjálfstæði og samvinnu, tjáningu og miðlun, nýtingu 

miðla og upplýsinga og ábyrgð nemenda á eigin námi.  

Þar að auki getur spjaldtölvunotkun í enskukennslu haft mikil áhrif á 

verkefni sem nemendur vinna. Niðurstöður gefa til kynna að spjaldtölvur 

opni á möguleika á að umbreyta verkefnum þannig að þau geti orðið meira 

krefjandi og skapandi. Þetta sýnir SVAN greining Puentedura (2014) á 

verkefnavinnu með spjaldtölvunotkun í kafla 5.2. Niðurstöður gefa einnig til 

kynna að það geti orðið einfaldara að einstaklingsmiða nám og verkefni 

nemenda með spjaldtölvum, eins og komið hefur fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar í kafla 5.2.3 og fyrri rannsóknum (sjá Burden o.fl., 2012; 

Heinrich, 2012; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Tveir enskukennarar telja þar að auki að 

spjaldtölvunnotkun í verkefnavinnu geti leitt til þess að verkefni verði 

vandaðari og betri. Fyrri rannsókn styður við þetta þar sem kemur fram að 

gæði verkefna eykst þar sem nemendur leggja meiri vinnu í þau þegar 

spjaldtölvur eru nýttar í verkefnavinnu (sjá Heinrich, 2012). Sömuleiðis sjá 

viðmælendur mikil þægindi við spjaldtölvunotkun. Einn kennari taldi það 

stærsta kostinn að það sé ekki jafn mikið vesen að skipuleggja stærri verkefni 

eins og kvikmyndaverkefni þar sem að nemendur eru með allt sem þeir þurfa 
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í spjaldtölvum og því þarf ekki að sækja upptökubúnað eða jafnvel bækur og 

aukefni á bókasafnið. Fyrri rannsóknir hafa greint frá svipuðum niðurstöðum 

þar sem spjaldtölvur eru þægilegri í notkun heldur en borð- eða fartölvur, 

meðal annars vegna hreyfanleika og einfalds viðmóts (sjá Clark og Luckin, 

2013; Ómar Örn Magnússon, 2013; Gliksman, 2011). Að lokum telja kennarar 

kost að geta sett fyrir rafræn próf og kannanir en viðmælendur telja að það 

einfaldi þeim yfirverð og gefi þeim betri yfirsýn yfir stöðu nemenda. Fyrri 

rannsóknir hafa einnig sýnt að kennarar setji fyrir rafræn próf þar sem 

nemendur fá þá endurgjöf án tafar (sjá Clark og Luckin, 2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar og fyrri rannsókna sýna einnig breytingar á 

námslegum þáttum í fari nemenda. Ein helsta breytingin sem kennarar taka 

eftir er að áhugi nemenda á náminu eykst þegar spjaldtölvur eru nýttar sem 

námstæki. Helmingur viðmælenda greindu mun á áhugasemi nemenda og 

fyrri rannsóknir sýna einnig aukna áhugasemi hjá nemendum (sjá Barchan, 

1986; Burden o.fl., 2012; Beauchamp, Burden og Abbinett, 2015; Sólveig 

Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 

2015; Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2014). Niðurstöður 

gefa einnig til kynna að spjaldtölvunotkun í enskukennslu geti haft áhrif á 

sjálfstæði í námi þar sem nemendur virðast sína aukið sjálfstæði í námi þegar 

þeir nýta spjaldtölvur í námi sínu. Niðurstöður úr viðtölum við kennara gefa 

til kynna að helmingur kennara sjái mun á ábyrgð og sjálfstæði nemenda. Það 

svipar til fyrri rannsókna sem gefa einnig til kynna að spjaldtölvunotkun 

nemenda auki eigið sjálfstæði nemenda í námi (sjá Burden o.fl., 2012; 

Heinrich, 2012; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir og 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Sömuleiðis gefa niðurstöður lauslega til 

kynna að notkun spjaldtölva í skólastarfi geti leitt til meiri vinnusemi og betri 

vinnufriðs þar sem tveir kennarar nefndu að vinnusemin væri betri eftir 

innleiðingu spjaldtölva og að nemendur væru fljótari að vinna. Í fyrri 

rannsóknum hefur einnig komið fram að spjaldtölvur auki vinnusemi þar sem 

nemendur læri betur í tímum (sjá Burden o.fl., 2012). Auk þess hafa 

niðurstöður gefið til kynna að nemendur geti orðið meðvitaðri um eigin 

námsframvindu ef þeir nýta spjaldtölvur í námi sínu, eins og komið hefur fram 

í kafla 5.4.2 og fyrri rannsóknum (sjá Clark og Luckin, 2013). Sömuleiðis gefa 

niðurstöður til kynna að spjaldtölvunotkun kenni nemendum sjálfsaga þar 

sem viðmælendur greina frá því að nemendur þjálfist í að láta samskipta-

miðla, leiki og annað ekki hafa áhrif á nám sitt. Sambærilegar niðurstöður 

hafa einnig fengist úr fyrri rannsókn (sjá Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015). 
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5.2.5.2 Enskukennsla 

Eins og komið hefur fram í kafla 5.2.1 þá benda niðurstöður rannsóknarinnar 

og fyrri rannsókna til þess að spjaldtölvur styðji við alla þætti árangursríks 

tungumálanáms. Þar að auki eru nokkrir ávinningar við spjaldtölvunotkun í 

enskukennslu sem komu fram í viðtölum við enskukennara. 

Í fyrsta lagi telja margir enskukennarar að blöndun hefðbundins náms og 

spjaldtölvuverkefna sé lykillinn að því að viðhalda áhuga nemenda þar sem 

að nemendur fá bæði leið á að hanga lengi í vinnubókum eða gera endalaus 

spjaldtölvuverkefni. Þar með er fjölbreytni í kennsluháttum og verkefnavinnu 

nemenda mjög mikilvæg. Eins og kemur fram í kafla 5.2.4. þá gefa niður-

stöður úr viðtölum við enskukennara einnig til kynna að enskukennurum þyki 

einfalt að setja fyrir spjaldtölvuverkefni þar sem nemendur þurfa að sam-

þætta fjóra færniþætti tungumálsins. Spjaldtölvur styðja í raun og veru undir 

alla færniþætti tungumálsins. Þar að auki telur meirihluti enskukennara að 

nemendur fái stundum val um hvernig verkefni eru unnin þegar notast er við 

spjaldtölvur þar sem einfaldara er að veita nemendum val. Þá fá nemendur 

til dæmis val um viðfangsefni eða á hvaða formi verkefni eru unnin og skilað. 

Greining niðurstaðna úr viðtölum við enskukennara sýna einnig að aðgengi 

að netinu sé þeim mjög mikilvægt. Enskukennarar telja að aðgengi að netinu 

opni á annan heim fyrir nemendum þar sem nemendur eru með aukið 

aðgengi að raunefni sem getur mætt áhugasviði og færni nemenda í ensku 

og að það sé möguleiki að vinna með það sem er að gerast í raunveru-

leikanum. Spjaldtölvunotkun veitir einnig gott aðgengi að veforðabókum og 

þýðingarforritum, en fjórir kennarar töldu það mikinn kost og sömuleiðis 

styður fyrri rannsókn við það  (sjá Clark og Luckin, 2013). Þrír enskukennarar 

telja þar að auki mikilvægt hversu einfalt aðgengi nemendur hafi að ýmsu 

efni frá þeim, meðal annars að glósum, málfræðiútskýringum, náms-

áætlunum og öðrum gögnum. Enskukennarar sjá einnig fleiri kosti við 

spjaldtölvunotkun í kennslustundum þar sem þeir telja það kost að nem-

endur geti hlustað á hlustunaræfingar í spjaldtölvum. Þar sem nemendur eru 

með heyrnartól geta þeir verið að hlusta á mismunandi hljóðupptökur og 

nemendur geta hlustað eins oft og þeir vilja, spólað til baka og stoppað eftir 

þörfum. Það getur verið einstaklega dýrmætt fyrir nemendur með lestrar-

örðugleika eða aðra námserfiðleika. Tveir enskukennarar sjá sömuleiðis kost 

við spjaldtölvunotkun í enskukennslu þar sem þeir segjast nýta spjaldtölvur í 

kennslu sem umbun þar sem nemendur fá að spila leiki á ensku. Ensku-

kennarar sjá kosti við það að hvað sem nemendur eru að gera á spjald-

tölvunum, þá er það yfirleitt á ensku. Ekki voru þó forsendur fyrir því að meta 

hvort spjaldtölvunotkun í enskukennslu hafi áhrif á færni nemenda í ensku 
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en niðurstöður gefa þó til kynna að  spjaldtölvunotkun gæti haft áhrif 

einhverskonar óbein áhrif á færni nemenda í ensku þar sem einn kennari 

telur meðal annars að færni nemenda í orðaforða, málfræði, ritun og töluðu 

máli hafi aukist eftir spjaldtölvuinnleiðingu. Fyrri rannsókn sýnir sviðaðar 

niðurstöður þar sem kemur fram að spjaldtölvunotkun hafi óbein áhrif á 

enskufærni nemenda með bættum orðaforða og lesskilning (sjá Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2014). 

5.3 Annmarkar og vandamál 

Þó svo að spjaldtölvunotkun í enskukennslu geti fylgt margir ávinningar þá 

komu einnig í ljós annmarkar eða vandamál við notkun spjaldtölva í kennslu-

stundum. Þegar nýjungar koma inn í skólastarf er óraunhæft að gera ráð fyrir 

því að allt gangi smurt fyrir sig og engin vandamál komi upp. Mikilvægt er því 

að átta sig á því og vera meðvitaður fyrirfram yfir það hvaða vandamál eða 

annmarkar fylgi innleiðingu spjaldtölva. Aðeins þá er mögulegt að gera ráð-

stafanir og takst á við vandamálin á markvissan hátt. 

Helsta vandamálið sem kom fram í viðtölum við kennara er leikjaspilun og 

truflandi áhrif samskiptamiðla í kennslustundum. Ef litið er til fyrri rannsókna 

þá hafa nemendur einnig greint frá áhyggjum sínum varðandi tímasóun 

vegna leikja, samfélagsmiðla og tónlistarspilunar (sjá Sólveig Jakobsdóttir og 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart að það 

sé vandamál til að byrja með, enda mikil breyting fyrir nemendur að fá allt í 

einu tæki í hendurnar í skólanum. Hins vegar kemur skýrt fram í ummælum 

kennara að nemendur þurfi tíma til að aðlagast tækjanotkuninni og læra 

hvernig þeim ber að nýta spjaldtölvur í kennslustundum. Viðmælendur telja 

að kenna þurfi nemendum að umgangast tækin sem námstæki og bera 

ábyrgð á eigin tíma og námi. Mikilvægt er því að kenna nemendum að nota 

tækni sem spjaldtölvur á réttan hátt, sér til framdráttar í menntun og lífinu 

sjálfu. Þekkt er að börn og unglingar nú til dags horfi á tölvur fyrst og fremst 

sem leikjatæki sér til skemmtunar en tölvur eru í sjálfu sér öflug tæki sem 

þarf að kenna þeim að nýta sem námstæki. Kennarar segja frá því að það hafi 

sýnt sig að leikir og samskiptamiðlar hafi minni truflandi áhrif með tímanum 

svo að nemendur munu líklega flestir ná tökum á því að nota spjaldtölvur án 

þess að láta þessa hluti hafa truflandi áhrif. Niðurstöður úr fyrri rannsókn 

sýna mjög sambærilegar niðurstöður þar sem kemur einnig fram að eftir að 

nemendum hafi verið kennt að nýta tækin sem námstæki og lögð hafi verið 

áhersla á eigin ábyrgð nemenda í námi, hafi margir nemendur öðlast betri 

sjálfstjórnun (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 
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Önnur vandamál sem viðmælendur hafa áhyggjur af er tölvufíkn nemenda 

þar sem nemendur lokast inn í spjaldtölvuheimnum og taka því sjaldnar þátt 

í félagslegum samskiptum. Þetta hefur einnig verið áhyggjuefni hjá foreldrum 

þar sem komið hefur fram að þeir segja börn sín eyða of miklum tíma í 

tölvuleikjum í spjaldtölvunni heima (sjá Heinrich, 2012). Kennarar segja að 

þetta sé vandamál sem þegar er til staðar heima hjá nemendum og því álitmál 

hvort nemendur eigi að hafa aðgang að spjaldtölvum í skólanum, þar sem 

það eykur bara á vandann hjá ákveðnum nemendum. Það er hins vegar 

spurning hvort það sé lausn að forðast vandamálið. Einnig greina kennarar 

frá því að það komi upp vandamál þar sem nemendur eru að taka myndir af 

nemendum eða kennurum í leyfisleysi og birta á netinu og það hafa komið 

upp neteineltismál. Kennarar segja að þetta hafi verið helst vandamál til að 

byrja með en með skýrum reglum um myndatökur segja kennarar hægt að 

vinna á vandamálinu. Neteinelti er auðvitað mjög alvarlegt mál en kennarar 

segja ekki alveg víst hvort að það eigi sér stað á skólatíma eða heima. Það 

þarf hins vegar að fræða nemendur um alvarleika þess og taka á því föstum 

tökum. Þar að auki töluðu kennarar um smávægileg tæknileg atriði sem geti 

haft áhrif á framþróun kennslunnar, til dæmis ef ekki tekst að tengja 

spjaldtölvuna við skjávarpann, spjaldtölvur eru batteríslausar eða netið 

dettur út í skólanum. Fyrri rannsóknir greina einnig frá tæknilegum 

vandræðum við spjaldtölvunotkun þar sem vandræði hafa verið með 

þráðlaust net (Kristín Björk Gunnarsdóttir, 2014) og hugbúnað sem virkar 

ekki almennilega (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Eina vandamálið sem tengist beint enskukennslu er að nemendur virðast eiga 

minni samskipti innbyrðis á ensku í kennslustundum. Rannsakandi telur að 

það velti hins vegar allt á því hvernig kennslan sé skipulögð og mögulegt að 

finna leið framhjá því, til dæmis með því að auka hópavinnu og verkefnavinnu 

þar sem nemendur þurfa að tala saman á ensku til að leysa verkefnin. Það 

eru því greinilega engir alvarlegir annmarkar eða vandamál við spjaldtölvu-

notkun í enskukennslu sem ekki er hægt að leysa með nemendum.  
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6 Lokaorð 

Það var greinilega þörf á þessari rannsókn. Af viðtölum við kennara má greina 

að hluti þeirra upplifi sig sem einangraða þar sem þeir eru ekki vissir í hvorn 

fótinn þeir eigi að stíga við innleiðingu spjaldtölva í enskukennslu. Það var 

mikilvægt að heyra frá enskukennurum úr mismunandi grunnskólum á 

landinu til að afla upplýsingum um hvernig þeir skipuleggi enskunám með 

spjaldtölvum og hvernig það hefur tekist. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

kennurum kennsluhugmyndir um hvernig þeir geti skipulagt enskukennslu og 

fjölbreytta verkefnavinnu með tilliti til spjaldtölvunotkunar nemenda. 

Rannsóknin hefur varpað ljósi á kennslufræðilegt gildi spjaldtölva í ensku-

kennslu og þá ávinninga og annmarka sem fylgja. Safnað hefur verið saman 

hugmyndum að því hvernig spjaldtölvur geti verið nýttar í enskukennslu og 

hugmyndum að öppum sem nemendur geti nýtt í enskunámi sínu. Vonandi 

verður markmiði rannsóknarinnar náð þar sem vonin er að verkefnið opni 

augu enskukennara um hvernig þeir geti nýtt spjaldtölvur og verði þar af 

leiðandi öruggari í skipulagningu og framkvæmd kennslu.  

Í upphafi voru settar fram tvær meginrannsóknarspurningar sem leitast 

var eftir að svara með rannsókninni. Spurt var hvaða áhrif spjaldtölvunotkun 

í enskukennslu hefði á kennsluhætti og hverjir ávinningar og annmarkar væru 

með spjaldtölvunotkun í enskukennslu. Í stuttu máli er raunin sú að innleiðing 

spjaldtölva í enskukennslu bíður kennurum upp á tækifæri til þess að 

umbreyta og þróa kennsluhætti þannig að kennslan verði nemendamiðaðri, 

einstaklingsmiðaðri, fjölbreyttari og skemmtilegri. Meiri áhersla getur orðið 

á heildrænt verkefnamiðað tungumálanám þar sem nemendur vinna með og 

tengja saman alla fjóra færniþætti tungumálsins. Spjaldtölvuinnleiðing hefur 

bjargað starfsferli hluta kennara þar sem þeir voru orðnir leiðir og óttuðust 

stöðnun í starfi. Ekki höfðu allir þátttakendur rannsóknarinnar þó þróað 

kennsluhætti á þann hátt en áhugi kennara virðist vera til staðar. Helstu 

hindranir virðast vera að kennarar séu ekki nægilega tæknivæddir og að 

kennarar eigi erfitt með að láta skilið við námsbókina og horfa út fyrir kassann 

þar sem ný verkefni og tækifæri til náms eru sköpuð, enda er það tímafrekt 

og krefst mikillar vinnu.  

Til að svara spurningunni um helstu ávinninga og annmarka þá er raunin 

sú að spjaldtölvur hafa mikið kennslufræðilegt gildi í enskukennslu þegar 1:1 

kennslufræði er nýtt þar sem spjaldtölvur nýtast sem öflug námstæki. Spjald-

tölvunotkun í enskukennslu virðist styðja við grunnþættina læsi og sköpun og 
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ýmsa lykilhæfni sem sett var í nýrri aðalnámskrá. Spjaldtölvunotkun í ensku-

kennslu opnar einnig á marga möguleika í verkefnavinnu og gæði verkefna 

verður meira. Spjaldtölvunotkun í enskukennslu hefur einnig áhrif á nem-

endur þar sem jákvæðar breytingar hafa orðið á áhuga, sjálfstæði, ábyrgð, 

vinnusemi, vinnufrið, sjálfsaga og meðvitund um eigin námsframvindu. Að 

lokum er einn helsti kostur við spjaldtölvunotkun í enskukennslu einnig að 

greining á viðtölum við enskukennara gefa til kynna að notkun spjaldtölva 

styður við árangursríkt tungumálanám. Ekki voru mörg vandamál sem 

kennarar stóðu frammi fyrir vegna notkun spjaldtölva í enskukennslu. Helsta 

vandamálið voru truflandi áhrif leikja og samskiptamiðla í kennslustundum. 

Annars voru engir alvarlegir annmarkar við notkun spjaldtölva í enskukennslu 

sem ekki er hægt að takast á við. Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir 

um þá til að geta tekist á við vandamálin á markvissan hátt. 

Rannsóknin takmarkaðist við viðhorf tíu enskukennara á unglingastigi 

grunnskóla. Ekki er mögulegt að alhæfa niðurstöður þessar þar sem um 

tilviksrannsókn er að ræða. Hins vegar gefur rannsóknin góða sýn á kennslu-

fræðilegt gildi spjaldtölva í enskukennslu og þá ávinninga sem af bera. Í fram-

haldi af þessu verkefni væri áhugavert að skoða viðhorf nemenda til spjald-

tölvunotkunar í enskukennslu og hvernig þær nýtast þeim sem námstæki. Ef 

til vill hafa nemendur aðrar hugmyndir um notkun spjaldtölva sem áhugavert 

væri að kynnast. Þar sem þessi rannsókn takmarkast við unglingastig væri 

einnig áhugavert að greina hvort einhver munur væri á spjaldtölvunotkun í 

enskukennslu á yngsta stigi og miðstigi. 

Að lokum vil ég hvetja enskukennara sem hafa ekki nýtt spjaldtölvur við 

kennslu til að stíga út fyrir þægindarammann og gefa nemendum kost á að 

nýta tækni sér til framdráttar. Von mín er að fleiri grunnskólar innleiði spjald-

tölvur í skólastarfið þar sem 1:1 kennslufræðin sé höfð í fyrirrúmi. Ef ekki 

verður úr því geta kennarar gripið til þess að gefa nemendum tækifæri til þess 

að nýta eigin tæki. Tækni er stór partur af lífi barna og unglinga í dag og því 

verður ekki aftur snúið. Skólastarfsfólk og samfélagið í heild ætti ekki að 

hræðast þessa spjaldtölvuvæðingu þar sem tölvutækni er ekki aðeins 

framtíðin, heldur ætti hún að vera nútíðin. Annaðhvort verða kennarar sem 

eru stafrænir innflytjendur að stökkva á skipið og fylgja straumnum eða verða 

skilin eftir með úrelta kennsluhætti. Við verðum einfaldlega að gefa nem-

endum sem eru stafrænir frumbyggjar tækifæri til þess að nýta upplýsinga-

tækni sér til framdráttar í námi. Hugmyndin með spjaldtölvum sem námstæki 

er að það verði jafn eðlilegt og sjálfsagt fyrir nemendur að taka upp spjald-

tölvu eins og það er að taka upp skriffæri. Rétt eins og Bax (2003) greinir frá 

ferlinu sem það tekur að innleiða nýja tækni í skólastarfið þá hafa núna fyrstu 

frumkvöðlarnir innleitt spjaldtölvur vegna forvitni og áhuga. Hluti kennara og 
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samfélags eru trúlega ennþá fullir efasemda um notkun spjaldtölva í 

skólastarfi. En ef að raddir frumkvöðlanna eru nægilega háværar og ná að 

smita aðra kennara sem fara að prófa sig áfram með notkun spjaldtölva þá 

fara hjólin að snúast hraðar. Á endalokunum verður spjaldtölvunotkun sam-

löguð skólastarfinu þar sem þær verða nánast ósýnilegar. Það verður ekkert 

óeðlilegt að taka upp spjaldtölvur í kennslustundum. Ef að kennarar fá 

viðunandi fræðslu og kennslu í því hvernig megi nýta spjaldtölvur þá trúi ég 

því að komandi kynslóðir muni fá betri menntun sem gerir börnin okkar 

tilbúnari til að takast á við lífið í framtíðarsamfélagi. 
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Viðauki: Viðtalsrammi 

 Hvaða bekkjum kennir þú ensku?  

 Hvað hefur þú kennt lengi? En ensku? 

 Hvaða tegund af spjaldtölvum eru við skólann? (t.d. iPad eða Toshiba) 

 Hvert er fyrirkomulagið með spjaldtölvur, er hver nemandi með sína 
eigin eða eru bekkjarsett? 

 Hvað hefur þú notað spjaldtölvur lengi við enskukennslu? 

 Mér langar að biðja þig um að segja mér frá reynslu þinni af því að nota 
spjaldtölvur við enskukennslu. 

 Hvernig nýtir þú helst spjaldtölvur við enskukennslu? 

 Hvernig nýta nemendur spjaldtölvur helst í kennslustundum? 

 Getur þú gefið mér einhver dæmi af verkefnum sem þú hefur sett fyrir 
með spjaldtölvum? 

 Hversu oft nýtir þú spjaldtölvur í enskukennslu? 

 Hvers vegna notar þú spjaldtölvur? 

 Hvert er viðhorf þitt gagnvart spjaldtölvunotkun? 

 Sérð þú einhverja kosti við notkun spjaldtölva í enskukennslu? 

 Sérð þú einhverja galla við notkun spjaldtölva í enskukennslu? 

 Hafa komið upp einhver vandamál við notkun spjaldtölva? Hvernig 
voru þau leyst? 

 Finnst þér spjaldtölvur hjálpa þér á einhvern hátt við að mæta 
mismunandi þörfum nemenda? Geturðu gefið mér dæmi? 

 Hvaða færniþætti (lestur, hlustun, ritun, talað mál) telur þú að þú sért 
helst að þjálfa með notkun spjaldtölva? 

 Sérðu mun á nemendum í ensku eftir að spjaldtölvur voru teknar upp? 
t.d. hvað varðar námsárangur, áhuga, einbeitingu, vinnufrið eða 
sjálfstæði í námi. 

 Hvaða öpp eða námsefni notar þú eða nemendur helst á spjaldtölvum? 

 Hvert sækir þú hugmyndir að efni og kennsluhugmyndum með notkun 
spjaldtölva í enskukennslu? 

 Er eitthvað annað sem þér finnst mikilvægt að komi fram? 


