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Ágrip (útdráttur) 

Í þessari ritgerð fjalla ég um spjaldtölvunotkun í kennslu í grunnskólum. Markmiðið er að 

sjá hvernig þær eru notaðar í kennsluna og sjá hvaða kostir og gallar kennarar sjá við 

notkun á þeim. Aukin tækniþróun gefur nýja möguleika í kennslu sem skólar eru farnir að 

nýta sér. Hugmyndin um að nota spjaldtölvur á rót sína að rekja til þarfar um að gera 

námið fjölbreyttara, þróa skólana og tengist stuðningi við skóla án aðgreiningar. Gott er 

að finna út mismunandi verkfæri til þess að hjálpa nemendum í námi. Áhugavert er að 

skoða hvort spjaldtölvur geti aðstoðað nemendur með námsörðugleika í komandi framtíð. 

Stafrænt nám getur einnig aukið tengsl foreldra við nám barna sinna og skólastarfið sem 

heild. Með aukinni tæknivitund og þróun samfélagsins í tæknimálum er verið að koma til 

móts við nemendur með því að kenna þeim á spjaldtölvum og færa þannig námið inn í 

21.öldina ef svo má segja.  
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 Formáli 

Ég ákvað að gera þetta verkefni þar sem ég tók fjölmarga áfanga í upplýsingatækni á 

þessum þremur árum sem ég stundaði mitt BA nám. Ég vill þakka leiðbeinanda mínum 

henni Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur fyrir góða leiðsögn. Einnig vill ég þakka samnemendum 

mínum sem komu mér í gegnum ansi erfiða daga oft á tíðum. Systkinum mínum vill ég 

sérstaklega þakka fyrir að lesa yfir verkefnið mitt. Þakka vill ég öllu því fólki sem sýndu 

mér umburðarlyndi á skriftartímanum. Að síðustu vill ég þakka Höllu Maríu kærustunni 

minni fyrir ómælda þolinmæði á tímum erfiðra ritgerðarskrifa. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

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

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

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

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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2 Inngangur  

Tæknin hefur opnað margar dyr fyrir menningarbreytingar í heiminum. Þróunin hefur 

verið mjög hröð og hafa skólar ekki farið varhluta af því. Spjaldtölvur eru núna hluti af 

skólastarfi í nokkrum skólum á Íslandi. Til dæmis hefur Kópavogsbær innleitt spjaldtölvur í 

alla grunnskóla í sveitarfélaginu. Tölvurnar eru notaðar í öllum bekkjum á unglingastigi og 

miðstigi en yngstu nemendurnir eru með svokallað spjaldtölvusett því hver og einn 

nemandi er ekki með sína eigin tölvu eins og í eldri bekkjum. 

Ég tók viðtöl við kennara í Kópavogi og ræddi við þá um spjaldtölvunotkunina sem 

fer fram inni í bekkjum. Ég leitaði einnig að heimildum á internetinu auk þess sem ég 

notaði bækur sem hentuðu rannsókninni. Ég skoðaði nokkur smáforrit eftir að hafa fengið 

upplýsingar um þau í gegnum viðtölin og prófaði einnig eitt þeirra.  

Í rannsókninni er fjallað um notkunarmöguleika spjaldtölva og hvernig nemendur geta 

einsett sér að nýta þær til þess að víkka sjóndeildarhring sinn og að auka fjölbreytni í 

náminu. Ég vinn út frá tveimur rannsóknarspurningum: Hvernig fer notkun spjaldtölva í 

grunnskólum fram? Hverjir eru kostir og gallar við notkun spjaldtölva í kennslu? 

Upplýsingaöflunin fór fram með viðtölum við kennara og með heimildaleit. Ég valdi þetta 

verkefni þar sem mér finnst mjög áhugavert að skólar séu byrjaðir að nýta þessa tækni þar 

sem hún getur hjálpað nemendum við þekkingaröflun og eykur möguleika á 

persónumiðuðu námi. Þetta efni gæti reynst mér vel í framtíðinni þar sem áhugi minn 

liggur í að vinna með börnum og unglingum í gegnum upplýsingatækni. 

Fartækninni fer mjög hratt fram og hafa menntakerfi í mörgum löndum verið að taka 

skrefið í átt að þessum nýja veruleika. Flestir eru nettengdir allan daginn og notast við 

snjalltæki á borð við síma eða spjaldtölvur. Í þessum snjalltækjum eru smáforrit sem 

notast má við í kennslu á grunn- og framhaldsskólastigi. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

þessu líkt og rannsókn þeirra Sólveigu Jakobsdóttur, Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur, Helgu Ósk 

Snædal Þórormsdóttur og Ragnheiðar Líney Pálsdóttur um þróunarverkefni með 

spjaldtölvum í Norðlingaskóla (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk 

Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney Pálsdóttir, 2012). Í lokaorðum þeirrar skýrslu 

kemur fram að verkefnið hafi farið vel af stað en þó megi bæta ýmsa hluti eins og 

framkvæmd og útvíkkun verkefnisins ásamt því að fjármögnun þess virtist erfið (Sólveig 

Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður 

Líney Pálsdóttir, 2012). Evrópuráðið (e. European commission) gerði skýrslu um fartækni í 

námi og þar kemur fram að mörg evrópsk lönd hafi verið að innleiða nútímalegri 

kennsluhætti með því að fá inn tæki sem kosta lítið og þurfa lítið viðhald, líkt og iPad, og 

nýta þau í kennslustofum (Balanskat, Bannister, Hertz, Sigillo og Vuorikari, 2013).  
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Með þeim tækniframförum sem hafa verið í gangi á undanförnum árum, hefur 

almenningur nú aðgang að margmiðlunartækjum eins og símum, spjaldtölvum og 

fartölvum. Aðgengi að upplýsingum í gegnum þessi margmiðlunartæki hefur breytt lífstíl 

margra og aðferðir til náms eru sömuleiðis orðnar margbreytilegar. Spjaldtölvur eru 

færanlegar og gefa nemendum þann kost að afla sér þekkingar hvar og hvenær sem er. 

Eigendum á snjalltækjum hefur fjölgað mjög hratt og útbreiðsla þráðlausa internetsins 

hefur hjálpað til við að læra hvar og hvenær sem er. Fartækni nám hefur þannig orðið 

gríðarlega vinsælt og spilar það stórt hlutverk í formlegu- og óformlegu námi (Lin, Lin, Yeh 

og Wang, 2016). Helstu athafnakostir spjaldtölvunar eru þeir hversu meðfærilegar þær 

eru og nemendur geta klárað verkefni sín þegar þeim hentar. Aðrir athafnakostir sem 

nefndir hafa verið er sá að nýta sér internetið þar sem fjöldinn allur af möguleikum eru í 

spjaldtölvunni eins og með staðsetningatækni og hlaðvarpi (e. podcast). Þessir 

athafnakostir eru þannig korlagðir til þess að gera kennslufræðina í kringum 

spjaldtölvunotkunina uppbyggilega (Wright og Parchoma, 2017).  

Ný tækni er að breyta því hvernig kennarar og fagfólk í skólum eru að ganga að 

kennslu. Þrátt fyrir að skólar séu að fjárfesta í nýrri tækni eins og t.d. iPad, þá eiga 

kennarar erfitt með að halda í við þær tæknilegu framfarir sem eiga sér stað og kröfurnar 

sem settar eru á þá til þess að læra á nýju tæknina (Pilgrim, Bledsoe og Reily, 2012). 

Kennarar í Kópavogi fengu stuðning frá sveitafélaginu þegar spjaldtölvurnar voru teknar 

inn. Stuðningurinn fólst í því að kennararnir fengu námskeið yfir sumar og skólaár til þess 

að læra á tölvurnar. Þrír kennsluráðgjafar voru þeim innan handar og fengu þeir námskeið 

frá Skólaþingi Kópavogs sem sneru að notkun á spjaldtölvum í kennslu (Björn 

Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki Sigurbjörnsson, Kristín Björk Gunnarsdóttir og Sigurður 

Haukur Gíslason, 2016). Í stað þess að vera með hefðbundna kennslubók þá eru 

nemendur með rafbækur og annað rafrænt efni sem er gagnvirkt og gefur tafarlausa 

endurgjöf. Fræðimenn vilja meina að einn af kostum spjaldtölvunnar sé sá að þú getur 

unnið skemmtilega með texta eins og að stækka hann og færa til orð sem í honum er 

(Pilgrim, Bledsoe og Reily, 2012). Þróunin á nútímatækni er að breyta stjórnun á menntun 

á tvo stóra vegu. Í fyrsta lagi þá er tæknin að hjálpa til við að útrýma óvirku námi sem 

gefur meiri tíma fyrir virkt nám. Í öðru lagi þá gefur tæknin kost á nýrri og fjölbreyttari 

kennsluháttum sem höfða betur til nemenda (Rollag og Bilsberry, 2012). 

Árið 2011 var gerð úttekt á upplýsingatækni í grunnskólum í Reykjavík (Ómar Örn 

Magnússon, 2013). Í úttektinni var talað um að grunnskólar ættu að vísa veginn í átt að 
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aukinni notkun tækninnar í skólum og að aukin tækninotkun ætti engu að síður ekki að 

vera aðal málið: 

Í þeirri vinnu er mikilvægt að einblína ekki aðeins á tækin heldur miklu fremur á nemendur 
og nám nemenda. Tækin eiga að vera aukaatriði en nýjar leiðir í skólastarfi aðalatriði. Ný 
tækni gerir aðrar og nýjar kröfur til okkar. Hún gerir kröfur um að við vinnum hlutina á 
annan hátt en áður en líka þá kröfu að við gerum aðra hluti en við erum vön að gera. Það 
er mikilvægt að við notum ekki aðeins nýja tækni til að gera sömu hluti á annan hátt 
(Ómar Örn Magnússon, 2013, bls. 2). 

 

Spjaldtölvur geta þannig ýtt undir það sem úttektin er að fjalla um. Sköpunargáfan á 

þannig að vera í forgrunni og að nýta sér rafbækur í bóklega náminu. Fyrstu rafbækurnar 

sem komu út voru með takmarkaða gangvirki. Hægt var að flétta blaðsíðum og leita að 

efni. Einnig var hægt að leggja áherslu á einstaka orð til þess að fá orðabóka skilgreiningu 

þess. Það var líka hægt að stækka letrið sem hjálpaði nemendum sem voru með skerta 

sjón að njóta bókarinnar. Nýrri útgáfur rafbóka gefa nemendum mun fleiri möguleika til 

sköpunar. Þær samþætta myndbandagerð, hljóðvinnslu, þær gefa fleiri tækifæri á því að 

vera skapandi og eru mun gagnvirkari en þær eldri (Itzkovitch, 2012). Þegar taka á inn 

tækni í skólum þarf að fara eftir fimm skrefum (van Deursen, Allouch og Ruijter, 2016). 

Skrefin eru þekking, sannfæring, ákvörðunartaka, innleiðing og svo staðfesting. Innan 

þessara skrefa eru svo undirskref. Undir þekkingar skrefinu er til dæmis meðvituð þekking 

til þess að gera skýra grein fyrir því hvernig nýjungin er nýtt (vanDeursen, Allouch og 

Ruijter, 2016).  Nútíma menntunar kenningar skilgreina menntun sem athöfn sem 

nemandinn sjálfur framkvæmir og hefur frumkvæði að. Þekkingu er ekki hægt að færa frá 

einum einstaklingi til annars, til dæmis frá kennara til nemanda, heldur þarf nemandinn 

sjálfur að byggja sína eigin þekkingu. Nemendur byggja sína eigin þekkingu með því að 

samþætta fyrri þekkingu með nýrri þekkingu sem nemandinn er að læra (Nezhnov, 

Kardanova, Vasilyeva og Ludlow, 2015). Nemandinn getur einnig lært af samvinnu með 

jafningja sínum, getur búið til sinn eigin skilning á því verkefni sem verið er að vinna við og 

skipulagt og fylgst með því hvernig hægt er að læra nýjar aðferðir til náms (Sandberg, 

Maris og de Geus, 2011). 

 

3.1 Aðferðafræði 

Aðferðin sem ég notast við í þessari rannsókna er eigindleg þar sem hálf-stöðluð viðtöl (e. 

guided interview) voru tekin við kennara í grunnskólum. Í hálf stöðluðum viðtölum er 

stuðst við spurningalista sem allir viðmælendur rannsóknarinnar svara en rannsakandi 

getur þó breytt spurningum á milli viðmælenda (Lichtman, 2013). Spurningar geta þó 
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byggst á svörum frá viðmælendum ef það er eitthvað áhugavert sem kemur fram í svari 

þeirra. Rannsóknin er fyrirbærafræðileg en sú aðferð felst í athugun á lífsreynslu manna, 

að koma auga á mynstur í hugsun og þankagangi. Aðferðin snýst ekki eingöngu um 

rannsóknaraðferð heldur líka um hugsun og skilning fólks á því sem verið er að rannsaka 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Úrtakið sem notast er við í rannsókninni er fræðilegt úrtak 

þar sem viðmælendur hafa reynslu og þekkingu á efni rannsóknarinnar og geta gefið 

upplýsingar um það efni sem fjallað er um. Viðmælendur voru valdir af handahófi og urðu 

þeir fyrir valinu vegna þess að skólarnir sem kennararnir starfa við hafa tekið upp 

spjaldtölvur í kennslu. Tekin voru viðtöl við þrjá kennara. 

Þegar notast er við eigindlega aðferð við rannsóknir er sérstakri tækni beitt við öflun 

upplýsinga. Rannsakandinn getur gert vettvangsathugun, tekið djúpt og persónulegt viðtal 

og þess háttar, þar sem hann þarf að fylgjast með öllu, taka þátt og hlusta (Schutt, 2015). 

Eigindlegar aðferðir byggjast á lýsandi rannsóknargögnum eins og til dæmis afrituðum 

viðtölum og vettvangsnótum. Viðtöl í eigindlegm rannsóknum snúast um að lýsa og veita 

skilning á fyrirbærum í tilveru fólks og lýsa félagslegum ferlum. Í eigindlegum viðtölum er 

leitast eftir að ná dýpt í umfjöllun og skoða viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum til að 

fá eins mörg blæbrigði af því sem rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þegar 

rannsakendur nota eigindlegar aðferðir koma þeir ekki með tilgátur eða ályktanir 

fyrirfram, heldur reyna þeir að rannsaka hvað fólk hugsar, hvernig það bregst við í tilteknu 

félagslegu umhverfi eða aðstæðum og hvers vegna. Eigindlegar aðferðir eiga best við 

þegar rannsaka þarf nýtt viðfangsefni eða eitthvað sem hefur ekki verið kannað 

sérstaklega vel áður. Markmiðið er að rannsaka nýjar hugmyndir til dæmis með 

frumrannsóknum (Schutt, 2015). 

 

3.2 Siðferðileg álitamál 

Við gerð rannsóknar koma oft fram siðferðileg álitamál. Í bók Sigríðar Halldórsdóttur, 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (2013) stendur: „Þátttakandi í rannsókn hefur rétt á að 

vita í hverju þátttakan felst og hvernig upplýsingar um hann verði birtar. Honum skal 

einnig heimilt að draga þátttöku sína tilbaka hvenær sem er“. Áður en viðtölin voru 

tekinþá voru sendir tölvupóstar á hugsanlega viðmælendur og þeir spurðir hvort þeir vildu 

taka þátt. Þegar að viðtalinu kom þá fékk rannsóknaraðili viðmælendur til þess að skrifa 

undir upplýst samþykki fyrir viðtalinu. Ef einhver viðmælenda hefði neitað að skrifa undir 

það blað þá hefði ekkert orðið af viðtalinu og annar viðmælandi fundinn. Slíkt gerðist þó 

ekki.  
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Viðmælendahópurinn sem tók þátt flokkast ekki undir viðkvæma hópa þar sem þeir 

gátu allir tekið meðvitaða ákvörðun um að taka þátt í rannsókninni. Nafnleynd verður virt 

í rannsókninni og viðmælendum gefin dulnefni. 



11 

4 Spjaldtölvur í kennslu 

Í aðalnámskrá stendur að hlutverk grunnskóla sé „að móta einstaklinga til þess að 

taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi og skólinn efli vitund þeirra á menningu og á því að vera 

þjóðfélagsþegn“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í aðalnámskrá grunnskóla er ekki tekið 

fram hvernig haga eigi stafrænni kennslu en þar kemur þó fram að markmið grunnskólans 

sé tvíþætt, „Annars vegar almenn menntun sem stuðlar að alhliða þroska allra nemenda 

og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi og hins vegar það hlutverk að búa nemendur 

undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Menntun er flókið og langsótt ferli sem þarf að horfa á frá tveimur hliðum, venjum og 

athöfnum sem hefur áhrif á fólkið sem er í kringum okkur. Fræðimenn á borð við Piaget, 

Vygotsky og Rousseau tóku það skýrt fram að menntunarferlið sem er tengt getu heilans 

til þess að þróast og þroskast væri margbrotið, sem kæmi fram í uppeldislegri fyrirmynd 

sem myndi hagnast í menntun í gegnum samstarf og að læra af jafningjum (Rodriguez, 

Riaza og Gomez, 2016). Spjaldtölvur fóru að hefja innreið sína inn í skóla þegar Apple gaf 

út fyrsta iPad-inn árið 2010. Þetta nýja kennslutæki fékk þó sinn skerf af gagnrýni þar sem 

margir héldu því fram að tækið væri tæknilega ófullkomið þar sem ekkert USB-tengi var á 

því. Þessi gagnrýni var þó ekki hávær þar sem sérfræðingar bentu á að leiðir til þess að 

geyma gögn væru að færast meira í ský (e.cloud) form eða á opin vefsvæði (Young, 2016).  

Samkvæmt könnun sem var gerð í Bandaríkjunum árið 2015 kom fram að 

snjallsímaeign þar í landi væri 68% og að spjaldtölvueign væri 45% (Anderson, 2015). Í 

Evrópu sést að spjaldtölvueign hefur aukist gríðarlega frá árinu 2011, en þá áttu 17 

milljónir manna spjaldtölvu. Áætlunin fyrir árið 2017 er að um 192 milljónir evrópubúa 

eigi þannig tæki. Einnig hefur verið gerð áætlun til ársins 2020, en í henni er því spáð að 

um 213 milljónir muni eiga spjaldtölvu (statista.com, 2017).  

Á undanförnum árum hefur tæknin verið í stöðugri þróun. Flestir eiga orðið snjallsíma 

og/eða spjaldtölvur sem allar eru tengdar internetinu. Stafræn kennsla breyttist mikið 

með tilkomu internetsins og var svo endurskilgreind þegar þráðlaust net kom til sögunnar. 

Tæknin í skólastofum hefur breytt miklu um hvernig kennt er, hvernig börn læra og 

hvernig skólar nýta sér fjármuni sína. Tæknin er að breyta því hvernig nemendur læra en 

foreldrar og skólastjórnendur eru þó ekki vissir um hvort að sú breyting sé til góða 

(Armstrong, 2014). Nemendur geta notfært sér spjaldtölvur eða snjallsíma til að afla sér 

heimilda á internetinu og geta einnig verið í samstarfi við hvort annað í verkefnum. Með 

því að notfæra fartæknina getur kennarinn þannig örvað nemendur sína á vissan hátt sem 

hefðbundnar kennslubækur eða fyrirlestrar gera ekki (Armstrong, 2014).  
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Skólar hafa verið að taka upp fartækni (e. mobile technologies) og nýta sér hana í 

kennslu. Með tilkomu þessarar tækni er verið að blanda stafrænni og hefðbundinni 

kennslu saman. Algengustu kennsluaðferðirnar sem notaðar eru í kennslu eru skriflegar 

æfingar og vinnubókarkennsla (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í skriflegu æfingunum 

byggjast kennslustundirnar oft á því að kennarinn segir til um hvaða verkefni á að leysa og 

er kennarinn innan handar til stuðnings ef þörf krefur. Með vinnubókarkennslu er átt við 

þegar svör eru gefin í sérstakri vinnubók en ekki í glósu- eða stílabók. Nemendum finnst 

þessi aðferð þægilegri en skriflegu æfingarnar þar sem þeir þurfa oft á tíðum ekki að skrifa 

jafnmikið og að pláss fyrir svörin eru fyrirfram ákveðin í vinnubókinni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Stafræna tæknin gerir kennsluna mun aðgengilegri. Verið er að 

kenna börnum á 21. aldar færni. Menntun í dag snýst ekki eingöngu um að muna 

staðreyndir heldur snýst hún einnig um að geta leyst vandamál og getað unnið með 

öðrum til þess að komast að niðurstöðu. Tæknin hjálpar einnig nemendum að læra á 

sínum eigin hraða. Í flestum smáforritum eru leiðbeiningar sem henta hverjum og einum 

einstakling þannig að nemendur læra í samræmi við sína hæfileika og þarfir. Þessi 

kennsluaðferð gagnast kennurum líka þar sem þeir geta hjálpað nemendum sem eiga 

erfitt á mun persónulegri hátt (Cox, 2015) 

Spjaldtölvur eins og iPad eru að verða vinsælli þar sem þær eru mjög meðfærilegar, 

þær þurfa ekki lyklaborð eða mús og gefa kost á auknum möguleikum á námstengdum 

smáforritum þar sem nemendur geta búið til sitt eigið efni og þeir geta tekið þátt í ríku og 

virku námsefni (Kucirkova, 2014). Nokkrum vikum eftir að iPad var fyrst kynntur, í apríl 

2010, var búið að selja yfir 3 milljónir eintaka. Samkvæmt bandarískri könnun, (Irigoyen, 

2015), kom í ljós að 97% heimila voru með sjónvarp, 83% áttu spjaldtölvu, 77% áttu 

snjallsíma og 59% heimilanna voru nettengd. Irigoyen benti á að það kæmi henni virkilega 

á óvart hversu oft börn undir fjögurra ára aldri notuðu einhverskonar snjalltæki og hversu 

mörg þeirra ættu sitt eigið (Haelle, 2015). Það má því segja að snjalltæknin sé að skipa 

stærri sess í vitsmunalegum þroska barna í dag (Neumann og Neumann, 2014). 

Spjaldtölvur geta komið sér vel í kennslu. Þær er hægt að nota hvar og hvenær sem 

er, svo fremi sem þráðlaust net sé í skólum og það virki vel, þannig að ekki þarf að færa 

heilan bekk inn í sérstakt tölvuver þegar notast á við þær. Nemendur geta notað 

spjaldtölvurnar til þess að leysa verkefni þar sem upplýsingatæknin getur nýst sem 

stuðningur við verkefnið án þess þó að taka það úr samhengi með því að færa það inn í 

tölvuver. Spjaldtölvurnar gefa líka færi á einstaklingsmiðuðu námi sem er sveigjanlegt og 

fjölbreytt. Notkun á gagnvirkum kennslubókum er til dæmis mjög áhugaverður möguleiki. 

Spjaldtölvur bjóða einnig upp á að nemendur fái að nota sköpunargáfu sína og 
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ímyndunarafl til þess að búa til eitthvað sjálfir í stað þess að þeir séu mataðir af 

upplýsingum frá kennurum. Í stefnu Reykjavíkurborgar um skóla án aðgreiningar kemur 

fram að til þess að allir fái jafna möguleika í skóla gæti tæknin komið sér vel: 

Áhersla skal vera á að þróa mismunandi námsleiðir þannig að allir nemendur með 
margbreytilega getu, áhuga og námsþarfir nái sínum besta mögulega námsárangri. 
Jafnframt skal lögð áhersla á virka þátttöku og samskipti nemenda. Mismunandi 
námsleiðir geta m.a. falist í viðeigandi tækjum og tölvutækni sem getur opnað nemendum 
ný tækifæri til náms og til að leggja sitt af mörkum til margbreytilegs námssamfélags og 
nýta sér kosti þess (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 
2012).  

Með aukinni notkun á snjalltækjum og annars konar tækjum á heimilum og í skólum 

hefur sú spurning vaknað hvort tæknin geti yfir höfuð hjálpað við þróun náms? Þó svo 

verið sé að nota spjaldtölvur, eða aðra tækni, inni í skólastofum, sýna rannsóknir að 

notkun þessara tækja getur aukið við námsreynsluna og gert námið skemmtilegra en 

engin merki eru þess að námsárángur sé að bætast (Guerrero, Catalá og Andrés, 2016) 

Rannsóknin sýnir að notkun spjaldtölva er ekki bara tæknileg áskorun heldur líka tækifæri 

til þess að endurskoða hefðbundna kennsluhætti (Guerrero, Catalá og Andrés, 2016). Ein 

helsta áskorunin fyrir því að taka inn tækni í skóla er að samþætta tæknina þannig að hún 

falli vel að hefðbundnu námi. Samþættingin þarf að vera þannig að kennsluefnið sé 

fjölhátta, gagnvirkt á milli nemenda og kennara og tengja saman nám í gegnum internetið. 

Það er hægt að gera með því að nota internetið til þess að koma á fót samskiptum, 

samvinnu og að deila þekkingu sín á milli (Eickelmann, 2011). 

 Stafrænt nám byggist á því að afla sér þekkingar í gegnum stafræna tækni. Áhuginn sem 

stafrænu námi hefur verið sýndur leiðist af tveimur grundvallaratriðum. Í fyrstu er það 

útbreiðsla stafrænnar tækni sem tvinnist saman við tæknilega getu, eins og 

staðsetningatækni, internet aðgengi og aðgangi að fjölmiðlum. Þetta er svo í samspili við 

að búa til námsumhverfi þar sem félagslegt samhengi og sjálfstjórnun nemenda er miðlæg 

(Sandberg, Maris og de Geus, 2011).  

Stafrænt nám getur átt sér stað bæði innan veggja skólastofunnar og utan hennar, 

bæði í óformlegu og formlegu námi. Þar sem stafrænt nám getur átt sér stað utan 

skólastofunnar, án þess að kennari sé viðstaddur, geta kennarar séð námið sem ógn við 

kennarann sjálfan. Þetta þarf að hafa í huga þegar kennsluforrit eru hönnuð. Hinsvegar 

hafa nemendur sjálfir greint frá því að þeir hagnist á því að geta lært þegar þeim hentar, 

eins og til dæmis heima hjá sér þegar þau eiga tíma aflögu. (Sandberg, Maris og de Geus, 

2011).  

Spjaldtölvan býður upp á ógrynni af aðferðum til náms t.d. með snertiskyni, 

sjónrænum og hljóðrænum möguleikum. Ólíkt hefðbundinni borð- eða fartölvu þá 
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aðlagast spjaldtölvan mismunandi þörfum nemenda. Kostir sjónrænu eiginleikanna eru að 

í mörgum smáforritum eru myndrænir snertifletir (e. interfaces) sem hjálpa til með að 

leiðbeina nemandanum í notkun á hugbúnaði, búa til margmiðlunarverkefni og sýna fram 

á skilning á hugtökum. Það sem einkennir spjaldtölvuna mest þó er hvernig notandi 

stjórnar tækinu. Tölvunum er ekki stjórnað með mús heldur snertir notandinn skjáinn 

með fingurgómunum. Þessi eiginleiki er góður fyrir nemendur sem eiga erfitt með 

sjónrænt minni eða muna ekki það sem þeir heyra en þannig eiga þeir meiri möguleika á 

því að muna það sem þeir eiga að vera læra (Schnackenberg og Vega, 2012).  

Rannsóknir hafa sýnt að notkun á tölvum styðji og auki hæfni ungra barna á 

félagslegum, vitsmunalegum, í tungumáli, í læsi, skrift og stærðfræði. Ungir nemendur 

eiga gagnkvæm samskipti þegar þau eru að nota tölvurnar. Nemendurnir hjálpa hvort 

öðru, spyrjast fyrir og afla sér upplýsinga og útskýringa og vinna saman að lausnum á 

vandamálum. Mikilvægt er að fullorðnir leiðbeini ungum börnum þegar kemur að 

tölvunotkun þar sem sú aðstoð getur aukið skipulag og sjónrænt minni barnanna. Til 

dæmis geta kennarar hjálpað nemendum að einblína á verkefni með því að segja þeim að 

fylgjast grant með því sem fram fer í tölvunni. Upplifunin af tækninni tengist þannig betri 

tungumálanotkun og læsi eins og að greina í sundur mismunandi bókstafi, orðaforða og 

að skilja hugtök sem koma fram í sögum eða textum (McManis og Gunnewig, 2012). 

Nýjasta tæknin er augnstýrður búnaður sem hjálpar nemendum sem ekki kunna að 

tala að tjá sig. Klettaskóli hefur nýverið tekið upp þessa tækni og var haldin sýning sem 

bar nafnið Augun mín hafa svo margt að segja, þar sem málverk eftir börnin voru sýnd. 

Sýningin var haldin í ráðhúsi Reykjavíkurborgar (Klettaskóli, 2017). Tölvan sem um ræðir 

ber nafnið Tobii. Tölvan notar skynjara tækni sem veit hvar augun eru að beina athyglinni. 

Tobii skynjar nærveru, athygli, einbeitingu, syfju, meðvitund og annað andlegt ástand. 

Þessar upplýsingar geta gefið innsýn í hegðun notenda tölvunnar eða til þess að hanna 

nýjan byltingarkenndan hugbúnað fyrir önnur tæki (Tobii, e.d.). 

 

4.1 Einstaklingsmiðað nám 

John Dewey skrifaði bók árið 1915 sem bar heitið Schools of tomorrow. Í henni gagnrýndi 

hann menntakerfið og sagði það vera skipulagt fyrir kennara sem vildu fá snöggan og 

áþreifanlegan árangur. Dewey vildi meina að menntunin ætti að tileinka sér nýja 

kennslufræðilega nálgun til þess að undirbúa nemendur undir félagslegar þarfir 

framtíðarinnar. Hann bætti einnig við að skólar 20.aldarinnar ættu að endurskipuleggja 

námskrá sína, einblína á frelsi og einstaklinginn. Dewey sagði einnig: „ef við kennum 

börnum í dag eins og við kenndum þeim í gær, þá rænum við þau morgundeginum“ 
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(West, 2011). Dewey var líklega ekki að tala um tæknina en eiga þessi orð hans þó vel við. 

Spjaldtölvur eru mjög vænn kostur til þess að styðja við einstaklingsmiðað nám. Anna 

Kristín Sigurðardóttir (2007) segir að einstaklingsmiðað nám miðist við þarfir hvers 

einstaklings og felur í sér sveigjanleika á ýmsum sviðum. Ekki er algengt að skólar kynni 

hvað felist í einstalingsmiðuðu námi en árið 2006 voru mjög fáir skólar á 

höfuðborgarsvæðinu sem kynntu það á heimasíðum sínum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2007).  

Fræðimenn hafa verið að gagnrýna hefðbundna kennsluhætti og segja að með því að 

ríghalda í venjur frá 20. öldinni séu þeir að hunsa 21. aldar tækni sem þeir geta nýtt sér til 

þess að gera sér kleift að nota nýjar kennsluaðferðafræðilegar nálganir. Lykillinn fyrir 

kennara er að átta sig á því hvernig eigi að notfæra tæknina til þess að leiðbeina 

nemendum. Einstaklingsmiðað nám gerir námið meira aðlögunarhæft frá sjónarhorni 

nemenda, eykur líkur á því að þeir nái tökum á mikilvægum hugtökum. Að auki fríar þetta 

kennnarana og geta þeir þá einbeitt sér betur að því að leiðbeina nemendum (West, 

2011). 

Með einstaklingsmiðuðu námi fá nemendur stuðning sem er sérsniðinn að þeirra 

þörfum, áhugamálum og styrkleikum. Nemendur þurfa að vera virkir í sínu námi og með 

réttu viðbragði frá kennurum og stuðning frá foreldrum. Charles Leadbeater telur að 

einstaklingsmiðað nám gæfi tækifæri fyrir nemendur til þess að taka fullan þátt í námi 

sínu: 

Í kjarnanum væri einskonar almennt handrit. Grundvallar námsskrá. En þetta handrit gæti 
víkkað út á mismunandi vegu, t.d. með því að vera með marga mismunandi stíla og enda. 
Grunnurinn væri að hvetja nemendur, frá unga aldri, til þess að taka þátt í því að taka 
ákvarðanir um hvað þau vildu læra og hvernig (Higgins, Sebba, Robinson og Mackrill, 
2008). 

Með þessu er einstaklingsmiðað nám að tengjast meira við þarfir nemenda og gerir það 

persónumiðaðra. Þetta styrkir líka hæfileika nemenda í því að taka ákvarðanir um sitt 

eigið nám.  

Hugmyndin um að nota nýstárlegri aðferðir til þess að kenna nemendum mótuðust 

afhugmyndum margra fræðimanna eins og til dæmis Rousseaus, Dewey og Köhler og var 

kjarni þeirra hugmynda að efla skilning nemandans með samtali eða með því að virkja 

hann á skyldan hátt og að kennslan tæki mið af nemandanum.  

Áhugaverðstu áformin um notkun tölvu í kennslu á síðasta fjórðungi 20.aldar beindust að 
því að skapa möguleika til þess að stilla kennslu og nám þannig að hver og einn gæti glímt 
við verkefni sem honum hentuðu, bæði hvað varðaði þyngd og innihald (Jón Torfi 
Jónasson, 2008).  
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Með þessu gætu allir unnið að verkefnum á sínum hraða og fengið endurgjöf á grundvelli 

kunnáttu sinnar. 

Unga kynslóðin hefur alist upp á tímum mikilla tækniframfara, hún er líklegri til þess 

að hafa öðruvísi væntingar og hegðun gagnvart notkun á stafrænum miðlum. Spjaldtölvur 

í dag eru með skjái með hárri upplausn og eru orðnar mjög vinsælar til persónulegra 

einkanota. Rafbækur virðast vera meira sveigjanlegar og aðgengilegri heldur en 

hefðbundnar textabækur, svo ekki sé minnst á það að rafbækurnar geta betur stuðlað að 

því að styðja við einstaklingsmiðað nám. Það skiptir samt miklu máli að meta allar hliðar á 

notkun rafrænna kennnslubóka áður en hefðbundnum kennslubókum er skipt alfarið út 

fyrir rafbækurnar. Spjaldtölvunar hafa þann möguleika að hlaða niður miklu magni 

smáforrita sem gefa áður óþekkt tækifæri fyrir stafræna kennslu (Hutchinson , Beschorner 

og Crawford, 2012).  

 

 

4.2 Athafnakostir spjaldtölva 

Eitt helsta einkenni mannsins er að hann þróast með breyttum tímum. Á undanförnum 

árþúsundum hefur maðurinn átt sinn þátt í því hvernig umhverfið í kringum hann er að 

breytast. Það má spyrja þeirrar spurningar af hverju maðurinn hefur breytt sínu umhverfi? 

Svarið við því er að hann er að breyta athafnakostum sínum. Hann hefur gert það sem 

veitir honum ávinning og það sem minnkar líkur á því sem veitir honum skaða og það sem 

gerir lífið auðveldara (Gibson, 2014). Menntunarkerfi heimsins er að þróast mikið og 

innleiðing spjaldtölvunar er dæmi um það. Steve Jobs kynnti iPad á markað þann 10.apríl 

2010. Í iPadinum og öðrum spjaldtölvum er hægt að hlaða niður smáforritum (e. app). 

Smáforritin eru mörg og mismunandi. Hægt er að ná sér í góð ferða smáforrit, leiki og 

teikniforrit. Smáforritin ná allt frá afþreyingarforritum eins og Netflix í forrit eins og Yoga 

þar sem hægt er að fylgjast með kennslumyndböndum í yoga (Gokey, 2017).  

Til eru sérstök smáforrit fyrir kennslu sem skólar eru farnir að nýta sér. Eitt þessara 

smáforrita er Quizlet, en forritið býður nemendum upp á fjölbreyttar leiðir til þess að læra 

námsefnið sem sett er fyrir. Nemendur geta valið sett af spjöldum sem smáforritið býður 

upp á eða búið til sín eigin. Forritið býður einnig upp á fjölda spjaldaleikja sem getur gert 

námið mun skemmtilegra (Lytle, 2012). Showbie er annað smáforrit sem notað er í 

skólum. Í forritinu er hægt að vinna með texta og ritun og geta nemendur skilað 

verkefnunum til kennara og fengið endurgjöf á skömmum tíma. Enn fremur er hægt að 

vinna með hljóðupptökur. Forritið býður kennurum upp á að búa til skjalamöppu fyrir 
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nemendur og þar geta þeir sett inn einkunnir í einkunnabók (Padovan, 2016). Fleiri 

smáforrit sem nefna má eru Socrative, Kahoot og Nearpod. Þessi forrit er hægt að nota í 

öllum gerðum spjaldtölva og í þeim er hægt að koma upplýsingum til nemenda og á sama 

tíma komið með endurgjöf. Smáforritin nýtast vel til þess að fara yfir orðaforða og svipað í 

þeim dúr. Forritin gefa kennurum tækifæri á því að setja upp kynningar, próf eða kannanir 

sem þeir geta svo sent í tæki hjá hverjum og einum nemanda. Nearpod hentar vel til þess 

að deila út upplýsingum á hugsanlegri skoðunarferð og hvað skal gert í þeirri ferð. 

Socrative er hægt að nota sem skemmtilega áminningu um að klára eitthvað verkefni. 

Með Kahoot er hægt að búa til skemmtilega spurningakeppni, t.d. til þess að undirbúa 

undir próf (Bréhaut, 2015). Þessi forrit gefa hugmynd um þá fjölþættu reynslu sem 

spjaldtölvur geta veitt í námi og kennslu. 

 

 

 

4.3 Spjaldtölvur og læsi 

Læsi er mjög mikilvægt hjá ungum nemendum og getur fartæknin/snjalltæknin 

hjálpað nemendum við að tileinka sér betra læsi. Nemendur geta hlaðið niður bókum í 

tækið þar sem þau geta lesið textann og hlustað á hann orð fyrir orð eða stuðst við 

myndir til að efla skilning á orðum eða samfelldum texta. Nemandinn getur einnig tekið 

sig sjálfan upp og endurtekið sína eigin rödd samhliða hljóðupptökunni í iPadinum. Til 

þess að öðlast ríkari skilning á orðum geta nemendur ýtt á orðin og séð skilgreiningar og 

framburð orðanna, þeir geta einnig ljómað upp textabrot með því að banka létt á skjáinn 

(Neumann og Neumann, 2014). Önnur leið til þess að nota þessar gagnvirku bækur er að 

nemendur geta flett upp orðum og setningarhlutum og stækkað og breytt eftir þörfum 

(Hutchinson , Beschorner og Crawford, 2012). Spjaldtölvur líkt og iPad gera nemendum 

kleift að læra hvar og hvenær sem er án þess að þurfa sitja fyrir framan tölvur. iPad hefur 

einstaka möguleika sem átti sér enga hliðstæðu áður en spjaldtölvan var sett á markað. 

Hún sinnir mest öllu sem borð- og fartölva getur gert en þó með öðrum möguleikum eins 

og snertiskjá (e. multitouch screen), snertiskjáirnir eru auðveldir í notkun og nemendur 

geta notað innsæi sitt við notkun spjaldtölvunnar (Neumann og Neumann, 2014).  

Tölvunotkun hefur verið að aukast mikið á undanförnum árum og samhliða því hefur 

internetið orðið sí vinsælla (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 

2009). Með auknum vinsældum internetsins hefur ný vá komið á sjónarsviðið sem er 

tölvufíkn. 
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4.4 Tölvunotkun og tölvufíkn 

Með mikilli tölvunotkun geta komið fram einkenni tölvufíknar. Ungmenni í dag eru 

meira og minna alltaf í einhverskonar tölvutengdu tæki og eyða miklum tíma í þeim. 

Tölvufíkn og internetfíkn tengist og hefur þessi fíkn áhrif á hegðun og getur valdið 

þjáningum þeirra sem eru að berjast við hana. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tölvu- 

og internetfíkn hafa átt erfitt með að skilgreina  fíknina innan skilgreiningaramma DSM-IV, 

sem er flokkunarkerfi andlegra sjúkdóma. Reynt hefur þó verið að skilgreina hana sem 

fíkn sem fellur ekki undir eiturefni (e. non-substance related addiction). Helstu einkenni 

þeirra sem eiga við þessa fíkn eru: lágtsjálfsmat, kvíði, þunglyndi, félagsleg einangrun, 

fráhvarfseinkenni, erfiðleikar í skóla eða vinnu og erfiðleikar að koma á fót sterkum 

tengslasamböndum (Tonioni, D‘Allesandris, Lai, Martinelli, Corvino, Vasale, Fanella, Aceto 

og Brio, 2012). Algengi þeirra sem eru að berjast við tölvu- og internetfíkn er á milli 1,2%-

11,8% ungmenna í Evrópu. Í Asíu eru þessar tölur á reikinu 2%-13,8% ungmenna (Kawabe, 

Horiuchi, Ochi, Oka og Ueno, 2016). Þeir sem háðir eru netinu eyða óhóflega miklum tíma 

fyrir framan tölvuna á netinu, þar sem þeir einangra sig frá umheiminum og einblína 

eingöngu á það sem fram fer í tölvunni og inni í samfélaginu sem þar myndast (Weinstein 

og Lejoyeux, 2010).  

Tölvufíkn er skilgreind sem ástand þar sem einstaklingur hefur ekki stjórn á notkun 

sinni á tölvunni sem hefur þannig áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Í skýrslu sem gefin var 

út árið 2009 kemur fram hversu umsvifa mikil notkun á tölvur er orðin: 

Síðustu áratugina hefur tölvan haldið innreið sína á nánast öll svið þjóðlífsins með slíkum 
krafti að líkja mætti við samfélagsbyltingu. Hefur hún nú burði til að leysa af hólmi flesta 
fjölmiðla, svo sem sjónvarp, vídeó, dagblöð og jafnvel bækur. Meðal annarra 
notkunarsviða má nefna hana sem náms- og kennslutæki og einnig til leikja. Það ætti að 
vera ljóst að tölvan keppir í sívaxandi mæli um hylli barna og unglinga bæði til afþreyingar 
en einnig til að þeir geti innt af hendi alls kyns námsverkefni í skólanum og heima (Amalía 
Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). 

Ungmenni eru að nota tölvurnar mest í tölvuleiki en þeir nota þær líka til þess að hafa 

samskipti, senda smáskilaboð og vinna að heimanámi.  

4.5 Stafræn Borgaravitund 

Sú öld sem við lifum í er oft á tíðum kölluð tækniöld. Á þessari öld hefur tækni breyst 

hratt og þróast mikið. Í ljósi þessara framfara hafa skólar þá ábyrgð að kenna stafrænum 

borgurum. Stafrænir borgarar þurfa að hafa víðtæka hæfileika þekkingu og skólar verða 

að leiða nemendur sínar í átt að því að verða stafrænir borgarar (Isman og Gungoren, 

2014). En hvað er stafræn borgaravitund? Þegar talað er um stafræna borgaravitund er 

átt við að einstaklingur hafi þekkingu, færni og viðhorf til þess að sýna ábyrga og 
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virðingaverða hegðun þegar tækni er notuð eða þegar tekist er á við verkefni á stafrænum 

vettvangi. Stafræn borgaravitund tekur einnig til þeirra þátta að forðast ritstuld, virða 

höfundarrétt, leggja mat á upplýsingar og sýna ábyrga og örugga netnotkun. Í skólum er 

hlutverkinu lýst þannig: 

Hlutverk skóla er að undirbúa nemendur til að þrífast á 21.öldinni. Stafræn borgaravitund, 
með áherslu á bæði siðferðilega hegðun og öryggi, er lykilþáttur í að kenna nemendum að 
nota stafræna tækni svo að nemendur nýti sem best möguleika sína í námi (Sigurður Haukur 
Gíslason, 2015).  

Stafrænni borgaravitund er skipt upp í níu hluta: 

Aðgengi 

Verslun 

Samskipti 

Læsi 

Siðferði 

Lög og reglur 

Réttindi og ábyrgð 

Heilsa og velferð 

Öryggi 

Undir aðgengi fellur meðal annars að vera þátttakandi í stafrænu samfélagi, 

mannréttindi og sérþarfir svo sem fötlun. Með verslun er átt við ólöglegt niðurhal, 

fjárhættuspil og almenn verslun á netinu. Rafræn umferð upplýsinga og dreifing efni á 

netinu flokkast undir samskipti. Með læsi er átt við þekkingu á því hvenær og hvernig eigi 

að nota stafrænt efni og miðlalæsi. Neteinelti og siðgæðisvitund eru undirflokkar 

siðferðis. Lög og reglur taka til um hvað má og má ekki gera á netinu. Að bera ábyrgð á því 

sem fylgir því að nota stafrænt efni og friðhelgi einkalífsins flokkast undir réttindi og 

ábyrgð. Netávani og netfíkn koma heilsu og velferð við og að seinustu að vera öruggur í 

samskiptum á netinu og tryggja öryggi sitt sem notendur starfrænnar tækni þurfa að 

tileinka sér (Sigurður Haukur Gíslason, 2015).  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru við kennara. 

Tekin voru viðtöl við þrjá kennara í skólum í Kópavogi og voru spurningar lagðar fram. 

Stuðst var við spurningalista sem notaður var til viðmiðunar fyrir alla viðmælendur. 

Viðtölin voru þemagreind og verður fjallað um þau helstu þemu sem komu fyrir í 

rannsókninni. Þau eru: notkun í kennslu, kostir við notkun spjaldtölva, gallar við notkun 

spjaldtölva, hvort spjaldtölvunar séu að leysa hefðbundnar kennslubækur af hólmi og 

reynsla af notkun. Til þess að halda trúnað við viðmælendur verða notuð dulnefni þegar 

vitnað verður í svör þeirra. 

5.1 Notkun spjaldtölva í kennslu 

Spjaldtölvur hafa verið innleiddar í skóla á Íslandi. Norðlingaskóli byrjaði á nota 

spjaldtölvur í þróunarverkefni sem að byrjaði árið 2011 (Norðlingaskóli, 2011). Skólar í 

Reykjanesbæ innleiddu spjaldtölvur haustið 2013 (Guðrún Gunnarsdóttir, 2015). Skýrslur 

hafa verið gerðar um spjaldtölvunotkun í skólastarfi hérlendis. Þar má helst nefna skýrslu 

þeirra Sólveigu Jakobsdóttur, Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur, Helgu Ósk Snædal 

Þórormsdóttur og Ragnheiði Líney Pálsdóttur um þróunarverkefni með spjaldtölvur í 

Norðlingaskóla sem kom út árið 2012 en lokaskýrsla þess verkefnis kom út árið 2015.  

Notkun á spjaldtölvum í grunnskólum í Kópavogi hófst veturinn 2015-16 þar sem 

þær voru innleiddar í alla skóla í Kópavogi eins og Kolbrún kemur inn á: „við byrjuðum í 

fyrravetur, 2015-16... áður höfðum við ekki verið með neinar spjaldtölvur“. Þegar talið 

barst svo að notkuninni sagði hún: 

Sko, spjaldtölvur geta verið mjög gott tæki en við kennararnir þurfum að stjórna ferðinni og 
gera nemendum grein fyrir að þetta er námstæki. Það er náttúrulega okkar að kenna þeim 
þessar aðferðir. Við erum ekki að nota þær bara til að nota þær. Þetta þjónar því sem við 
erum að gera þetta er bara eitt tæki til þess og ef það getur auðveldað okkur vinnuna eða 
gert hana skemmtilegri og áhugaverðari að þá er þetta sniðugt tæki en maður er ekki bara 
að nota það í sjálfu sér bara til að nota það.  

Kolbrún bendir þarna á að spjaldtölvurnar eru ekki notaðar í neinum hálfkæringi og 

að unnið sé að því að nemendur séu að nýta sér þær við námið sitt. Hún bendur einnig á 

það að kennararnir þurfi að vera stjórnvölinn og býst þannig ekki við því að nemendur 

komi með einhverja þekkingu sem komi að gagni. Kolbrún segir samt sem áður að ekki eigi 

að nota iPadinn eingöngu til verkefnavinnu heldur að sköpunin fá sinn sess: „það verður 

að passa að taka ekki sköpunina út sko, að þau séu ekki bara að svara eitthverju heldur að 

þau noti tækið til þess að skapa og búa til eitthvað sjálf“.  

Í viðtali við Jóhönnu kemur fram hvernig skólinn er að nýta sér spjaldtölvunar:  
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já semsagt, í rauninni má bara segja að notkunin fer fram svona eftir hverjum og einum 
kennara. Þetta er notað í flestum námsgreinum. Í hverjum bekk eru svona ákveðnar 
umgengnisreglur í sambandi við iPadinn en að svona öllu leyti þá notum við þetta svona 
meira og minna. Þetta er náttúrulega bara tæki sem er svona upplýsingatæki til þess að 
sækja upplýsingar og vinna allskonar verkefni 

Hún bætir við hvernig nemendurnir eru að vinna og geyma námsefnið inni í iPadinum:  

Þau eru að vinna í, semsagt bæði einstaklings- og í hópvinnu, sumir nemendur kjósa að 
skrifa allt inn í iPadinn, allar glósur, vista og flokka upplýsingar, inn í það sem við köllum 
Google Drive ský (e. iCloud), og síðan er verið að vinna með alls konar kynningarforrit, þau 
gera mikið af því, að hérna gera kynningar og standa fyrir framan bekkinn, þannig að þetta 
er svolítið svona breyttur tími, þannig að þú veist að öll verkefni eru ekki svona 
eyðufyllingarverkefni heldur er þetta meira svona að vinna með texta bara á margvíslegan 
hátt semsagt og gera mikið af kynningarefnum. 

 Hún heldur áfram, 

þau gera mikið af myndböndum eða svona stuttmyndum sem eru tengdar námsefninu, og 
við erum einmitt með í skólanum sem sagt nokkra „green screen” veggi og notum þá 
alveg óspart. Þau tengja rosalega mikið námsefnið því að fá að skapa og þar er í hópvinnu 
sérstaklega, þar sem þau eru að vinna margvísleg  sköpunarverkefni og oft mega þau líka 
að ráða því í rauninni hvernig þau kannski leysa verkefnin, kannski með rafbók eða 
stuttmynd þannig að stundum eru margir möguleikar og kannski jafnvel glærukynningu, 
þannig að þetta er svona í hnotskurn [...]. 

Það er greinilegt að með þessu eru nemendurnir að fá útrás fyrir 

sköpunargáfuna.Nemendurnir fá einnig tækifæri til þess að velja hvernig þau leysa 

verkefnin sem sett eru fyrir.En er verið að nýta þetta í hefðbundnu námi? Jóhanna svarar: 

Og svo er náttúrulega eitt í þessu sem hefur ekki komið fram að það er mikið að 
svokölluðum þjálfunar-öppum sem þau eru að sækja, sem kennarar eru að láta þau nýta 
sér, það er í stærðfræði, það er í íslensku, það er til orðið svo mikið, eða ekki mikið, en það 
er til eitthvað af efni þar sem þau geta verið að þjálfa sig í. Ég kalla þetta alltaf þjálfunar-
öpp, annarsvegar eru það öppin þar sem þau eru að búa til eitthvað og skapa og hinsvegar 
svona þjálfunaröpp þar sem þau eru bara að þjálfa sig í einhverju og í bekkjarsettunum 
tryggjum við það alltaf að öll þessi, semsagt forrit, að við kaupum þau, að þau séu til í 
bekkjarsettinu sem að fer í bekkina 1-4 bekk og við erum líka duglega að kaupa 
þjálfunaröpp. Þannig við erum að reyna fylgjast vel með, það sem er nýtt það erum við 
svolítið dulgeg að tileinka okkur. Og svo eitt kannski í viðbót allar kannanir og öll próf eru 
meira og minna þreytt í spjaldtölvunni. 

Óhætt er að segja að vægi spjaldtölvunar sé þá orðið ansi mikið í skólanum. Nemendur fá 

að hlaða niður smáforritum upp að vissu marki en fylgst er vel með því hvað og hversu 

mikið það er. 

Þriðji viðmælandinn, Rakel, sagði að dreifingunni á spjaldtölvunum væri skipt þannig 

að í eldra stigi skólans séu hver og einn með sína eigin tölvu, en yngri nemendur þurfa að 

deila með sér spjaldtölvum: 
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Það er bara semsagt, hérna notkunin fer þannig fram að 5-10. Bekkur, þá er hver og einn 
með sína tölvu og 1-4. bekkur er núna þannig, að þá eru sex tölvur í hverjum bekk og það er 
bara notað í svona hringekjur, svo er reyndar líka hægt að fá lánaðar tölvur á milli bekkja og 
svo bara í hérna 5-10.bekk þá er bara hver og einn með sína tölvu og hún er bara notuð eins 
og hver og einn leggur upp með“. 

Rakel útskýrir þarna hvernig dreifingin á tölvunum er í skólanum en þegar kemur að 

notkuninni sagði hún:  

Við náttúrulega erum að nota, hérna keynote, pages, numbers. Við erum með alveg heilan 
helling af forritunar öppum sem við erum að nota. Við erum með Book Creator í sögugerð 
og svona teiknimynda sögugerð Comics Headlight. Svo erum við með Duo Lingo í 
tungumálunum og já, þannig við erum bara svona með allskonar. Svo erum við mjög mikið 
með Quizlet og Kahoot, svo erum við aðeins að byrja kynnast forriti sem heitir „To Know“ 
þannig það er alveg heill hellingur sem við erum að nota. Svo er náttúrulega ýmisleg 
stærðfræði forrit, sem bæði reynir með margföldun og deilingu og rúmfræði og annað 
slíkt. Við erum alveg mjög dugleg að prufa eitthvað nýtt. 

Smáforritin sem skólinn er að nýta sér eru mjög mörg, en hinir viðmælendurnir komu 

einnig inn á þau að einhverju leyti eins og Kolbrún:  

Við erum nú með ýmis forrit, við erum náttúrulega með ýmis þjálfunarforrit, öpp sem þjálfa 
ákveðna færni eins og í stærfræði og lestri, svona hálfgerðir námsleikir eða þannig. Svo 
erum við líka með forrit sem eru notuð í verkefnavinnu, eins og Imovie og GarageBand sem 
eru hljóðforrit sem hægt er að tala inn á og mixa allt saman, bæði tónmennt og þegar 
nemendur eru að vinna við ýmis verkefni, endursegja sögur eða eitthvað svoleiðis. 
Rafbækur notum við mikið, þau eru að búa til sínar eigin rafbækur og vinna efnið inni í 
rafbók. Svo eru þessi forrit sem eru svona umsýsluforrit í kennslu eins og Google Classroom 
og Showbie, heitir það, þar sem þau skila verkefnum inn í, það er allt rafrænt. Það er þetta 
þrennt.  

5.2 Kostir við notkun spjaldtölva 

Kostirnir við notkun spjaldtölvunnar í kennslu eru þó nokkrir, en Rakel nefnir þá helstu:  

Já, ég er mjög hlynnt þessari spjaldtölvuvæðingu og er mjög jákvæð gagnvart henni og 
þetta býður upp á mjög fjölbreytt nám og einstaklingsmiðað. Það er alltaf hægt að komast 
á netið og leita upplýsinga og slíkt. Það er engin bið eftir að komast í tölvur. Þannig að 
aðgengi er náttúrulega alveg ofboðslega gott, hvert barn er bara með sína tölvu og getur 
leitað upplýsinga, eða unnið verkefni í ritvinnslu eða hvað það er sem þau eru að vinna, 
þannig að mér finnst þetta vera svona vera helstu kostirnir. Hún nefnir þarna að kostirnir 
liggi í fjölda tölva sem eru í skólanum og að upplýsingaöflunin sé mikilvægur þáttur í námi 
nemandans. 

Kolbrún bendir á hversu gagnlegar tölvunar geta verið og að fjölbreytnin í náminu sé 

mikilvæg: 

Þetta náttúrulega, býður upp á fjölbreytta vinnu og, hérna, sérstaklega ef þetta er svona 
einstaklingstæki þetta er eiginlega svolítið munur á því hvort að nemandi er með þetta 
sem eigið tæki eða hvort að hann er að fá lánað tæki, þú veist það er miklu takmarkaðra. 
Þú ert náttúrulega með öll gögnin á sama stað. Þú getur hlaðið öllum kennslubókum 
niður. Við erum með, í gegnum Kópavogsbæ semsagt, tækið er í rauninni í eign 
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kópavogsbæjar og þau eru öll tengd við Kópavogskerfið, þannig að Kópavogsbær, eða þeir 
sem sjá um alla þessa spjaldtölvuvæðingu senda inn bækur semsagt sem þau ná í og það 
er alveg hægt að fylgjast með öllu því sem er gert í iPödunum. Þetta á í rauninni að vera 
vinnutæki og sem slíkt eru margir góðir kostir. Þú ert með semsagt öll gögn á sama stað, 
þú getur leitað að upplýsingum, þú getur unnið með upplýsingar inni í allskonar forritum 
og haft þetta allt bara á sama stað. Það eru svona helstu kostirnir. Þú ert alltaf með allt við 
höndina. 

           Jóhanna er á sama máli og Kolbrún og segir að fjölbreytnin skipti miklu máli. En hún 

kemur einnig inn á það hversu sniðug tækin geta verið til þess að fá nemendur til að fá 

útrás fyrir sköpun:  

Kostirnir eru náttúrulega margvíslegir, þeir ýta undir, engin spurning, undir meiri 
fjölbreytileika og sköpun hjá nemendum og meiri svona færni og gerir námsefnið 
óneitanlega skemmtilegra og eftirminnilegra. Þau muna örugglega bara margt af þessu 
sem þau eru að framkvæma betur heldur en þurrt bóknám, ef þau eru svo mikið að gera 
og taka þátt í því að búa til að þá muna þau það og ég held að allt svona nám sem er 
pínulítið svona eins og upphitunarnám, það er eitthvað sem að situr meira í þeim. Við 
höfum bara dæmi um það sko, eitt af þeim er hérna söngleikir þar sem við höfum tengt 
það, við bara hérna til dæmis stjörnufræði og þau eru bæði náttúrulega að búa til 
allskonar myndbönd tengt því og texta og ég er alveg viss um það að þau muni þessar 
reikistjörnur, af því þetta fjallar um það, bara fyrir lífstíð. 

          Þegar þær voru spurðar hvað væri mest spennandi við að vinna með spjaldtölvunar 

voru svörin oftast á þá leið að fjölbreytnin væri í fyrirrúmi, eins og kom fram í svörum frá 

Rakel: 

Mér finnst bara þessi fjölbreytileiki ótrúlega spennandi og ég er búin að læra rosalega 
mikið á bara allskonar forrit og hérna og nemendurnir eru líka að kenna mér, þau kunna 
svo margt sko þannig maður er bara búin að læra heilan helling. En mér finnst þetta bara 
ótrúlega spennandi tæki og alltaf þegar einhver er að minnast á eitthvað nýtt forrit eða 
eitthvað nýtt verkefni og svoleiðis þá bara finnst mér það æðislegt og ég bara já er mjög 
opin fyrir að nota þessa græju, bara algjörlega. 

Jóhanna tekur í sama streng:  

það er þessi margbreytileiki, þessi sköpun. Það er engin spurning og líka gerir námið svo 
skemmtilegt. Ég hef verið svo mikið inn í bekkjum að ég sé það jafnvel að þetta á vel við alla. 
Þú tekur þá sem að leiðast, eða nemendur sem að leiðast hefðbundið nám, þeim finnst 
gaman í þessu, þetta á svo vel við alla“. Kolbrún minnist ekki á fjölbreytnina en segir að 
vinnan með tölvunar geti verið skemmtileg: „það er hægt að vinna með texta á skemmtilegan 
hátt og setja hann fram og það er hægt að komast í þessi forrit sem eru lifandi og skemmtileg 
og gagnvirk og þú ert alltaf að prófa eitthvað nýtt. En það verður að passa að taka ekki 
sköpunina út sko, að þau séu bara alltaf að svara eitthverju, heldur að þau noti tækið til þess 
að skapa og búa til eitthvað sjálf. 

Kostirnir eru við notkun spjaldtölva í kennslu eru mjög margir, eins og nefnt hefur verið 

hér að ofan er fjölbreytileikinn í stóru hlutverki og að vinna með texta sé mjög áhugaverð í 

þeim. 
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5.3 Gallar við notkun spjaldtölva 

Þó kostirnir séu margir þá eru að sjálfsögðu einhverjir gallar eins og kom fram þegar 

kennararnir voru spurðir út í þá. Jóhanna talaði sérstaklega um tölvufíkn:  

svo náttúrulega er alltaf í hverjum bekk einhver sem hefur þessa þörf fyrir að vera, bara 
sökkva sér algjörlega í iPadinn og vera í leikjum og fastur í eitthverju. Við þekkjum það alveg 
og það er auðvitað að koma svolítið mikið núna, sko. Það er náttúrulega svona tölvufíkn, en 
sem betur fer er það náttúrulega auðvitað sem er alveg í lágmarki. 

Kolbrún tekur í sama streng með tölvufíknina:  

Gallarnir eru að það eru náttúrulega ekki allir sem höndla þetta tæki. Við sjáum alveg 
nemendur sem að eru haldnir, eða sýna einkenni tölvufíknar og þau eru bara stanslaust í 
þessu og væru örugglega í snjallsímum eða öðrum tækjum, eiga erfitt með að slíta sig frá 
þessu og svo líta þau mikið á þetta sem leiktæki, og hérna, já það er svolítið svona erfitt 
stundum að greina á milli. Þetta er hugsað sem námstæki en það er svolítið, svona fín lína 
þarna á milli, sko. Þau mega setja niður forrit upp að vissu marki. En svo er eins og ég segi, 
sko, við setjum reglur í skólanum og foreldrar verða svo að setja náttúrulega sínar reglur 
heima. 

Rakel segir að hún hafi lent í smávægilegum vandræðum með nemendur sem eru ekki að 

læra í tækjunum en sér þó enga stóra galla við notkunina: 

Gallarnir eru kannski, það var svona til að byrja með, þá voru svona leiðindi í sambandi við 
bara netið, en það hefur lagast mjög mikið, þannig að maður var stundum að lenda í því 
að missa netið. Og svo er það náttúrulega einstaka nemendur sem kannski ráða ekki alveg 
alltaf við sig og gera eitthvað annað en þeir eiga að vera gera en ég hef verið mjög heppin 
hérna með minn hóp að þau eru bara alveg ótrúlega dugleg að gera það sem á að vera 
gera, en eru ekki með neitt annað, þannig ég, þú veist, ég sé ekki marga galla í rauninni við 
spjaldtölvuna. 

Svörin frá þeim eru mjög svipuð en Rakel var sú eina sem nefndi það sérstaklega að hún 

sæi enga alvarlega galla við notkunina á spjaldtölvum. 

5.4 Eru spjaldtölvur að leysa hefðbundnar kennslubækur af hólmi? 

Með því að taka inn spjaldtölvur inn í kennsluna vakna spurningar um hvort 

kennslubækurnar séu að verða úreltar? Þær stöllur svöruðu spurningu þessa efnis á 

svipaðan máta. Jóhanna segir að með tilkomu rafbóka gætu hefðbundnar kennslubækur 

verið á undan haldi: 

Ég hugsa með tíð og tíma, af því ég minntist ekkert á rafbækurnar, að hérna, þá er held ég 
þetta verði framtíðin, já ég held það við séum bara, að ég svari því bara alveg blákalt, að 
þetta leysi þessar hefðbundnu. Það eru alltaf einstaka börn sem vilja vera með bók en það 
er alveg í lágmarki, sko, af því þau eru með allar rafbækur og svona. Og bara til dæmis með 
prófin, þeim finnst gaman að taka öll próf í stað þess að hafa þau skrifleg, á papprírsformi, 
þá vilja þau taka þetta í spjaldtölvum. Ég fann það best bara í samræmdu prófunum af því 
ég var með svona yfirumsjón með því. Ég spurði þau að því og þeim fannst það alveg 
meiriháttar. 
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Kolbrún er sammála Jóhönnu og segir að rafbókin sé að fá meira vægi: 

Ég hugsa að smátt og smátt leysi þær kennslubækurnar af hólmi, ég mundi halda það en að 
lesa sér til gagns og yndislestur, að þá erum við að nota heilmikið bækur og bækur eru 
nauðsynlegar en þetta er meira eins og vinnutæki eins og námsbækurnar, ef þú vilt vinna 
með námsbókina þá getur þú hlaðið niður bók í PDF lesara og strikað yfir atriði, unnið með 
bókina, tekið textann og fært hann yfir í eitthvað skjal, þetta er náttúrulega rosalega 
þægilegt. Eins og á unglingastigi þá erum við að minnka innkaup á prentuðum námsbókum, 
hægt og hægt. Þannig að sumar bækur eru alfarið komnar yfir á rafrænt form. En ef þau 
vilja fá bókina á pappírsformi þá mega þau það, sumum finnst það þægilegra. 

Þær eru sammála því að rafbókin sé að taka svolítið yfir en benda þó á að ennþá sé verið 

að nota hefðbundnar kennslubækur.  

Rakel er meira á báðum áttum: „Bara svolítið bæði, spjaldtölvan viðbót en samt líka 

að einhverju leiti að taka út kennslubækur. Þannig þetta er svona ákveðið jafnvægi sem 

maður á eftir að finna. Þannig já ég mundi eiginlega segja bara svona bæði“. 

Kennslubækurnar eru á undanhaldi en eru þó ennþá í notkun í skólunum. 

Kennslubækurnar eru rótgrónar og erfitt er að skipta þeim alveg út. 

5.5 Reynsla kennara af notkun spjaldtölva 

Reynsla kennaranna af spjaldtölvunum er ólík. Þær hafa mismikið verið í kringum þessi 

tæki. Taka verður þó fram að upptakan í viðtalinu við Kolbrúnu bilaði þannig að svarið 

hennar birtist ekki í þessum hluta niðurstaðna. Rakel kemur inn á að reynsla hennar sé 

ekki mjög mikil: 

Ég átti ekki spjaldtölvu, og hérna, það var til ein á heimilinu sem ég notaði ekkert mjög 
mikið, samt þannig, reynslan mín er mjög lítil í rauninni á spjaldtölvur. En ég á, átti iPhone 
og á iPhone, þannig auðvitað, ég þekkti þetta umhverfi og svona vissi þessa helstu þætti, 
svona við að umgangast, hérna, spjaldtölvuna, en reynslan bara nánast engin sko, þannig 
séð. 

Jóhanna segir að það hafi komið á óvart hversu móttækilegir kennarar voru, en segir að 

reynsla sín hafi ekki verið svo mikil: 

Ég hafði bara sjálf mikið notað spjaldtölvur og sjálf verið að klippa og svona þannig ég 
hafði sjálfu sér ekki mikla reynslu, nema vegna þess ég kom meira úr svona kennslu 
fullorðinna og hafði áður verið i grunnskóla. Þannig þegar ég kem inn að þá var ég ekkert 
með svakalega mikla reynslu, ekki nema bara svona að sitja fyrirlestrana og hlusta. En ég 
semsagt, alveg frá upphafi hef ég verið mjög mikill þátttakandi og ég hef alveg séð þetta 
vaxa og þróast svo gaman einmitt af því að, hérna, er ekki há starfsmannavelta, hérna eru 
kennarar sem eru búnir að vera alla sína tíð, þannig að hérna eru kennarar sem eru mjög 
móttækilegir sem kemur alveg svona líka á óvart, þetta á svo vel við alla 

          Reynsla kennnaranna er ólík en allir kennaranir hafa tekið spjaldtölvunni opnum 

örmum og telja þær vera góða viðbót við námið. Allir kennaranir sem tekin voru viðtöl við 

sýndu jákvæð viðbrögð við þróuninni og segja að framtíðin liggi í tækninni og að 
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spjaldtölvan eigi eftir að skipa stærri sess í námi grunnskólabarna. Kennararnir voru ekki 

allir sammála um hvernig haga ætti kennslunni. Einn kennarinn vildi að stjórnin væri í 

höndum þeirra. Annar kennarinn sagði að mikilvægt væri að nemendurnir sjálfir fengu 

svigrúm til þess að leysa verkefnin eftir sínu höfði.  
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6 Umræður 

Sýn kennara á spjaldtölvunotkun í grunnskólum er nokkuð samrýnd. Þeir eru allir sammála 

því að notkun tölvanna sé framfaraskref fyrir menntakerfið í heild sinni. Spjaldtölvunar 

bjóða upp á fjölbreyttara nám og opnar dyr fyrir nemendur að vinna að skapandi 

verkefnum og á skapandi hátt. Skólarnir eru farnir að bjóða nemendum að taka próf á 

spjaldtölvunum og sögðu kennaranir að flestir nemendur væru ánægðir með það. Með 

þessari nýjung er verið að gera námið einstaklingsmiðaðra og jafnvel persónumiðað og 

getur það víkkað út hæfni nemenda. Kennararnir telja að rafbækur séu hægt og rólega að 

koma í staðinn fyrir hefðbundnar kennslubækur, þar sem rafbækurnar eru gagnvirkar og 

bjóða upp á alls konar möguleika í textagerð og lestri. 

Að mörgu leyti má sjá samsvörun á milli þess sem fræðimenn hafa skrifað og 

þeirra svara sem kennararnir veittu. Fræðimenn telja að innleiðing spjaldtölvunnar inn í 

skólastarf sé að gefa nemendum forskot á það að afla sér þekkingar á netinu og efla 

námsumhverfi nemenda, þar sem þeir stjórna því meira hvernig þau afla sér heimilda og 

leysa verkefni (Sandberg, Maris og de Geus, 2011). Sköpun var ofarlega í huga kennara 

þegar þeir ræddu um spjaldtölvurnar. Þeirra sýn var að mikilvægt væri að sköpunin fengi 

hærri sess í kennslunni og að margbreytileiki í nemendahópnum fengi notið sín. Ómar Örn 

Magnússon tekur það fram í úttekt sinni á upplýsingatækni í Reykjavík að fjölbreytnin sé 

lykillinn að farsælu námi þar sem sköpunargáfan er eitt af aðalatriðum þess að kenna 

nemendum (Ómar Örn Magnússon, 2013). Fræðimenn hafa bent á það að einn helsti 

athafnakostur spjaldtölvunnar sé sá að geta skilað inn verkefnum rafrænt í gegnum netið 

sem er mjög hentugt. Endurgjöfin fyrir verkefnin eru tafarlaus og geta nemendur þannig 

lagað og bætt það sem þau gera í verkefninu með litlum fyrirvara. (Pilgrim, Bledsoe og 

Reily, 2012). Kennaranir eru á sama máli og segja að þetta fyrirkomulag gagnist 

nemendum.  

Þegar fjallað er um galla við notkun spjaldtölva þá eru fræðimenn og kennaranir 

aftur á einu máli. Kennaranir segja að nemendur geti varið of löngum tíma í tölvunum þar 

sem mikið úrval af smáforritum og leikjum eru í boði. Fræðimenn benda á það að 

samfélagsmiðlanir gætu hugsanlega truflað kennsluna á tækin, þar sem nemendur hanga 

oft tímunum saman inni á þeim og séu ekki að einbeita sér að náminu (Kelly, 2013). 

Nemendur sem að eiga við tölvufíkn að stríða eru líka mjög viðkvæmur hópur að mati 

kennaranna. Þeir minnast á það að hugsa þurfi sérstaklega um þá og að veita þeim aðhald 

til þess að tryggja að þeir séu ekki að leika sér í tölvunum úr hófi. Annars sé hætta á því að 

þeir nemendur sem eru vanir að loka sig af í tölvum heima hjá sér og sýni einkenni af 
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félagslegri einangrun þar sem þeir gætu verið að eyða óhóflega miklum tíma í tölvum 

heima fyrir (Weinstein og Lejoyeux, 2010). 

Kennararnir sem tekin voru viðtöl við sögðu að rafbækurnar væru að leysa 

hefðbundnar kennslubækur af hólmi hægt og bítandi. Þeir bentu þó á að nemendur væru 

að lesa sér til yndis í hefðbundnum bókum en að rafbækurnar væru samt framtíðin. 

Samkvæmt þeim fræðimönnum sem hafa fjallað um rafbækur kemur fram að skoða þurfi 

rafbókina frá öllum hliðum, það er að segja notkunar möguleika og gildi þeirra áður en 

þeim sé alfarið skipt inn fyrir hefðbundnar bækur (Hutchinson , Beschorner og Crawford, 

2012).  
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7 Lokaorð 

Spjaldtölvuvæðingin er tiltölulega ný á samfélaginu og hefur enn ekki náð til allra skóla. 

Hún lofar engu að síður góðu, þar sem kennarar eru almennt mjög ánægðir með hana og 

þá möguleika sem hún veitir í skólastarfi. Þeir telja að nemendur séu að fá mikilvæga 

reynslu af því að vinna með spjaldtölvur í námi sínu. Álykta má að þróunin sé jákvæð og 

og í jafnvægi við hefðbundna kennslu gæti notkun spjaldtölva verið kostarík og æskileg 

viðbót við nám grunnskólanema. Hægt er að útfæra námið á fjölbreyttan hátt og byrjaði 

Norðlingaskóli á því að innleiða hjá sér spjaldtölvur árið 2011. Reykjanesbær fylgdi á eftir 

árið 2013 og Heiðarskóli í Hvalfjarðasveit hefur einnig tekið upp spjaldtölvur. 

Kópavogsbær kom svo þar á eftir árið 2015. Áhugavert var að sjá hversu jákvæðir 

kennarar voru gagnvart breytingunni og sáttir við að auka fjölbreytni í skólastarfinu. 

  

Kostir spjaldtölvunnar eru þeir að þær auka aðgengi að upplýsingum og eiga nemendur 

þann möguleika að vinna í skapandi námsumhverfi. Aukin samskipti nemenda tel ég 

einnig sem kost þar sem þeir vinna saman að einhverri ákveðinni lausn. Kennarar hafa 

einnig gott aðgengi að kerfum sem að hjálpa til við snögga endurgjöf. Hægt er að vinna 

verkefni á mjög skemmtilegan og fjölbreyttan hátt þar sem sköpunargáfa nemenda fær að 

skína í gegn. Annar kostur gæti verið að spjaldtölvunar skapa forsendur til að gera námið 

eftirminnilegra fyrir nemendur þar sem þau eru oft á tíðum að vinna með verkfæri sem 

auka sjónræna upplifun og rafbækur sem bjóða upp á ítarlegra fjölhátta nám. 

Gallarnir sem komu fram voru aðallega tengdir tölvufíkn sem nemendur gætu átt 

við að stríða, þar sem nemendur horfa meira á tölvurnar sem leiktæki frekar en eitthvað 

til þess að hjálpa við námið. Ég tel að rannsaka þurfi betur hvernig spjaldtölvurnar eru að 

bæta nám nemenda. Fræðimenn eru ekki á einu máli um það hvort spjaldtölvurnar séu að 

stuðla að bættum námsárangri. Nemendur eru að læra helling á þessu en spurningin er 

samt sú, er þetta að koma niður á annarri færni eða er þetta að auka við hana? 

Samkvæmt kennurunum sem ég talaði var það ekki þeirra skoðun heldur sú að þetta auki 

við þekkingu nemenda.  

Kennararnir sem tekin voru viðtöl við voru ekki alveg sammála hvernig kennslan 

ætti að vera. Sumir vildu hafa fulla stjórn á því hvað væri gert og að mikilvægt væri að þeir 

sæu alfarið um því að stýra notkuninni. Aðrir vildu meina að aukið frelsi til nemenda við 

að leysa verkefnin eftir sínu höfði væri lykilatriði fyrir notkunina, að nemendur gætu valið 

hvernig ætti að komast að niðurstöðum í verkefnum sínum. Við nánari þróun á þessari 

tækni innleiðingu mætti velta fyrir sér hvort ekki þurfi að rannsaka það betur hvernig 
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aðkoma nemenda er að tækninni. Hversu miklu þeir fái í raun og veru að ráða og stjórna í 

sínu námi eða hvort kennarar vilji hafa fulla stjórn og yfirráð yfir notkuninni.  

Innleiðing spjaldtölvunar inn í skólastarf er að mínu mati mjög hentug leið til þess 

að þróa nám grunnskólanna. Möguleikar spjaldtölvunnar eru margir. Hún er að hjálpa 

nemendum að öðlast 21.aldar færni. Spjaldtölvurnar hjálpa einnig nemendum að öðlast 

hæfni á sviði tækninnar og má segja að innleiðing hennar í skóla á Íslandi færi námið inn í 

21.öldina. Kröfurnar á því að vera tæknilega hæfur eru orðnar mun meiri og geta skólar 

þannig kennt börnum hvernig eigi að takast á við tæknina. Þess vegna er mjög jákvætt að 

skólar séu að taka skrefið í átt að breyttum veruleika og kenni börnum framtíðarinnar 

hvernig eigi að takast á við ört vaxandi samfélag.  
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Viðauki 1: Viðtalsspurningar 

Hvenær byrjuðu þið að nota spjaldtölvur í skólanum? 

Hvernig fer notkunin fram, eru allir með spjaldtölvu eða er meira verið að vinna í hópum? 

Hverjir eru kostir við það að nota spjaldtölvur í skólanum? 

Hverjir eru gallar þess að nota spjaldtölvur í skólanum? 

Hver er þín sýn á notkun spjaldtalvna í skólanum? 

Hvaða smáforrit notiði svona helst í kennslunni? 

Eru próf tekin á spjaldtölvunnar? Ef ekki er það í framtíðarplönum? 

Fá nemendur að taka spjaldtölvunar með sér heim t.d. fyrir heimanám? 

Heldur þú að spjaldtölvunar séu að hjálpa nemendum í náminu? 

Eru spjaldtölvunar notaðar í öllum fögum eða bara einhverjum sérstökum? 

Eru spjaldtölvunar að leysa hefðbundnar kennslubækur af hólmi eða eru þær hugsaðar 
sem viðbót? 

Heldur þú að notkunin á spjaldtölvunum sé að koma niður á skriftar og lestrar kunnáttu 
nemenda? (en læsis kunnáttu) 

Hvað finnst þér mest spennandi við vinnuna með spjaldtölvunar? 

Hver er reynsla þín af spjaldtölvum? 

Hvernig upplifa nemendur kennsluna? 

Fá kennarar sérstaka kennslu á spjaldtölvunar? 

 

 

 


