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Ágrip  

Í þessu meistaraverkefni er fjallað um snjallsímanotkun nemenda í framhaldsskólum 

með það að markmiði að varpa ljósi á hvernig notkun þeirra er í námi. Athugað var 

hvernig og hvort að nemendur noti snjallsímann sér til hagsbóta í kennslustundum, 

námi og tómstundum ásamt því að skoða hvort að notkun slíkra tækja hafi jákvæð eða 

neikvæð áhrif á námsframvindu ungmenna. Skoðað var hvernig kennarar hafa tekið á 

snjallsímanotkun nemenda. Sú rannsóknarspurning sem leitað var svara við er: Hvernig 

hefur notkun unglinga á snjallsímum í tveimur framhaldsskólum á Íslandi áhrif á nám 

þeirra og þátttöku í frístundum? Rannsóknin var tilviksrannsókn sem byggð var á 

vettvangsheimsóknum. Skoðaðir voru tveir framhaldsskólar á landinu, annar á 

höfuðborgarsvæðinu og hinn á landsbyggðinni. Fylgst var með tveimur áföngum í 

hvorum skóla í fjögur til fimm skipti, viðtal tekið við kennara og að lokum myndaður 

rýnihópur nemenda á aldrinum 18-20 ára úr hverjum áfanga. Í verkefninu eru skoðaðar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á nemendum og hvernig snjallsímanotkun hefur 

þróast á stuttum tíma. Fjallað er meðal annars um hugtökin árátta (e. compulsive) og 

fíkn (e. addiction) í tengslum við snjallsímanotkun. Einnig er tekið á sjálfstjórn 

ungmenna sem og breytingum sem orðið hafa í samskiptaleiðum ásamt kennsluháttum 

framhaldsskólakennara. Niðurstöður benda til þess að snjallsímanotkun nemenda sé 

töluverð í skólastofunni og það þrátt fyrir að hún sé þar bönnuð, sem er í samræmi við 

erlendar rannsóknir. Það sama er hægt að segja um frítíma en þó virðist notkunin 

takmörkuð í skipulögðum tómstundum. Kennarar taka mishart á símanotkun nemenda 

enda um fljótandi reglu að ræða og virðist aldur kennara spila þar inn í og kom það 

fram bæði í viðtölum við kennara sem og nemendur. Símanotkun virðist þó minni þegar 

kennarar leggja mikla áherslu á að slík notkun sé bönnuð og reglur eru samdar í 

samvinnu við nemendur. Það færist í vöxt að kennarar leyfi oft á tíðum nemendum að 

nota síma sína í verkefni og eru smáforrit sem tengjast kennslunni beint að verða 

vinsælli. 
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Abstract 

"Teachers should be clowns":  

A case study of students' smart phone use in two Icelandic upper secondary schools. 

This master’s thesis is about upper secondary school students’ usage of smartphones 

with the aim to highlight how smartphones are being used for their studies.  What was 

examined was whether and how students used their smartphones to benefit lessons, 

study and leisure, in addition whether the usage of such devices have positive or 

negative impact on their educational progress.  The teachers approach regarding the 

usage of smartphones, whether welcomed or banished, was also examined.  This study 

will address the follow research question: How does smartphone usage of teenagers 

from two Icelandic upper secondary schools effect their studies and participation in 

leisure activities?  The study was a case study based on site visits.  Two schools were 

included, one in the capital region and the other outside of the capitol region.  Two 

classes were followed in each school for four to five times each, the teachers were 

interviewed and finally a focus group was formed with students aged between 18-20 

from each class.  The project investigates studies that have been conducted on 

students and their smartphone usage and how this has evolved over a brief period of 

time.  Discussions of the concepts compulsiveness and addiction regarding smartphone 

usage are likewise included.  Additionally, included are discussions of the autonomy of 

students and the changes that have taken place in communication paths along with 

teaching methods.  The results indicate that the usage of smartphones by students are 

significant in the classroom, even though it is prohibited, these results are consistent 

with foreign studies.  The same can be said about the usage during their spare time, 

although it is found that the usage is restricted during structured leisure activities.  

Teachers are diverse when it comes to disciplining regarding smartphone usage, 

especially as the rules are non-specific and it seems that the teachers age also plays a 

role, this was confirmed in both teacher and student interviews.  However, phone 

usage seems less when teachers strongly emphasize that such use is prohibited and 

rules are formulated in cooperation with the students.  There is an increase of teachers 

allowing students to use their smartphones for projects and mobile apps that relate to 

the curriculum are becoming more popular. 
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1 Inngangur  

Örar tæknibreytingar hafa orðið á síðastliðnum áratugum og eitt af því sem hefur rutt 

sér til rúms í nútímasamfélagi er notkun snjallsíma. Um er að ræða síma og tölvu í einu 

tæki. Þeir sem eiga slík tæki eru tengdir við umheiminn flestum stundum og er þá sama 

um hvaða kynslóð ræðir. Möguleikarnir eru nær óteljandi og notagildið margþætt. Til 

að mynda er hægt að vita hvað klukkan slær í hvaða landi sem er í heiminum, hægt er 

að nálgast alls kyns afþreyingu eins og myndir, tónlist og leiki, mikilvæg gögn er hægt að 

geyma í tækinu og hægt er að hringja myndsímtöl, vafra á Internetinu og hringja símtöl 

með hefðbundnum hætti. Ofnotkun slíkra tækja hefur verið talsvert til umræðu og þær 

afleiðingar sem slíkt getur haft á líf einstaklinga.  

Í þessu lokaverkefni er skoðað hvort og hvernig snjallsímanotkun hefur áhrif á 

nemendur í tveimur framhaldsskólum hér á landi. Gerð var samanburðarrannsókn, 

annars vegar á landsbyggðinni og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu. Skoðað er hvernig 

nemendur nýta sér þessa tækninýjung bæði í frítíma og skóla og mögulega kosti hennar 

og galla.  

1.1 Markmið verkefnis 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á snjallsímanotkun nemenda í 

framhaldsskólum. Kannað er hvort að nemendur noti snjallsíma sér til hagsbóta í 

kennslustundum, námi og tómstundum og reynt er að varpa ljósi á það hvort að slík 

notkun hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á námsframvindu ungmenna.  

Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við eftirtöldum rannsóknarspurningum: 

 Hvernig hefur notkun unglinga á snjallsímum í tveimur framhaldsskólum á 

Íslandi áhrif á nám þeirra og þátttöku í frístundum? 

Til að fá svör við þessum atriðum eru eftirtaldar undirspurningar: 

 Hvaða reynslu hafa nemendur af notkun snjallsíma í kennslu, skólaskipulagi og 

frístundaiðkun? 

 Hvaða reynslu hafa nemendur af notkun samfélagsmiðla og smáforrita í frítíma 

og námi?  
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1.2 Forsenda verkefnis 

Það er ekkert launungamál að snjallsímanotkun unglinga sem og fullorðinna hefur 

aukist mikið á síðastliðnum árum, enda slík tæki orðin mun aðgengilegri en áður (MMR, 

2013). Áhugi minn á þessu viðfangsefni kviknaði fyrir nokkru síðan þegar ég rak augun í 

bloggfærslu á netinu eftir Hörpu Hreinsdóttur, framhaldsskólakennara á Akranesi 

(Harpa Hreinsdóttir, 2014). Þar veltir hún fyrir sér hvort að áunninn athyglisbrestur sé 

til. Hún kallar það því skemmtilega nafni ADSL (e. Asymmetric digital subscriber line). 

Flestir þekkja skammstöfunina ADSL sem heiti á Internettengingu og hún hefur 

skemmtileg líkindi við skammstöfunina ADHD (e. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) sem er heiti yfir greiningu á athyglisbrest og ofvirkni (ADHD samtökin, e.d.).  

Þegar fólk venur sig á að vera sífellt að tékka á Facebook, fylgjast með 

sleitulausu tísti á Twitter, hlusta á meðan á tónlist í sínum eyrnafíkjum ... 

Allir kennarar kannast við hve erfitt er að fá nemendur til að leggja frá sér 

ástkæru snjallsímana sína í kennslustundum: Það er eins og verið sé að slíta 

úr þeim hjartað að heimta að síminn sé settur ofan í tösku!  

Þegar ég las grein Hörpu þá tengdi ég strax við sjálfan mig. Þetta varð svo eitthvað sem 

ég fór að taka meira eftir og hafði áhuga að skoða betur. Í æfingarkennslu minni í 

Borgarholtsskóla haustið 2014 og vorið 2015 fylgdist ég nokkuð með símanotkun hjá 

nemendum. Ég hafði tvo leiðbeinendur, reynslumikla konu á haustönn sem var komin 

inn á lokahluta sinn í kennslu og á vorönn hafði ég einnig reynslumikinn kennara sem 

var um 10 árum yngri. Þar sá ég mun á því hvernig tekið var á símamálum sem og 

virðingu gagnvart kennaranum. Sú yngri hafði það fyrir reglu að eftir 40 mínútur, sem 

var um miðjan tíma, þá leyfði hún nemendum sínum að taka pásu í 5-7 mínútur, kíkja á 

símana sína, fara á klósettið og þess háttar.  

Hún sagði mér að ef ekki væri gefin pása, þá misstu nemendur gjarnan þráðinn og 

gætu orðið viðþolslausir að komast í símana sína og einbeitingin á námið sjálft minnkaði 

að sama skapi. Með því að leyfa þeim að komast í símana sína yrði ákveðin endurræsing 

og nemendur ættu auðveldara með að fylgjast með seinni hluta tímans. Sú eldri gaf 

hins vegar enga pásu og ég tók vel eftir því hve nemendur voru fljótir að missa 

einbeitingu, hvort sem það var út af símaleysi eða öðrum þáttum.  
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Ég fylgdist einnig með öðrum tímum og var það mjög misjafnt hvernig kennarar tóku 

á símanotkun nemenda. Við fyrstu sýn þá fundust mér jákvæð tengsl eða virðing 

gagnvart kennara skipta máli en þó ekki alltaf. Hægt er að greina þessa þætti nokkuð 

fljótt þegar komið er inn í kennslustofu með huglægri greiningu á andrúmslofti, 

tíðaranda og hvernig samskiptum er háttað á milli kennara og nemenda. Þegar 

kennarar þurftu að bregða sér frá, áttu sér stað samtöl á milli nemenda sem gáfu það til 

kynna að nemendur sumir hverjir væru ekki á bandi kennarans og oftast nær var síminn 

dreginn upp.  

Sjálfur kannast ég við það að standa mig að því að kíkja á símann í tíma og ótíma í 

hinum ótrúlegustu aðstæðum. Ástæður þess eru fyrst og fremst einhvers konar þörf 

eða löngun í nýjar upplýsingar, þar sem ég hef það á tilfinningunni að ég sé að missa af 

einhverju. Fljótt verður þetta að ávana sem erfitt er að hætta.  

Áunninn athyglisbrestur sbr. grein Hörpu virðist ekki til í fræðunum. Til þess að vera 

greindur með athyglisbrest þarf að uppfylla nokkuð nákvæm skilyrði DSM-5, sem er 

greiningarlíkan sem hannað var af geðlæknum, sálfræðingum og klínískum 

félagsráðgjöfum (APA, 2013). Þó svo að háttsemin líkist að mörgu leyti einkennum 

athyglisbrests, þá dugar það ekki til að vera greindur (Helga Dís Björgúlfsdóttir, 2014). 

ADHD er taugaþroskaröskun sem er líkamleg en ekki áunnin (ADHD samtökin, e.d.). 

Hér framar lýsti ég mismunandi leiðum sem kennarar fóru, þegar annar þeirra 

einfaldlega bannaði notkun allan tímann á meðan hinn gerði stutt hlé til þess að leyfa 

nemendum að kíkja í símana. Þriðja leiðin er einnig til, það er að nýta símana sem mest 

í kennslunni og nálgast þá þannig. Það er þó ekki á allra valdi og þarfnast góðrar 

kunnáttu (Williams og Pence, 2011). 

 

1.3 Uppbygging verkefnis 

Hér verður fjallað um uppbyggingu verkefnisins. Í þessum upphafskafla hef ég gert grein 

fyrir megintilganginum með verkefninu og hvað það var sem kveikti áhuga minn á 

efninu.  

Í öðrum kafla, sem fer hér á eftir, er fræðileg umfjöllun um efnið, þar sem tekið er 

fyrir hvernig nýjungar hafa verið litnar hornauga í sögulegu samhengi. Einnig verður 

skilgreint hvernig sjálfsmynd ungmenna er í mótun og hvernig ný tækni getur haft áhrif 

á myndun hennar og sjálfstjórn þeirra. Skýrt verður frá því hvernig símtæki hafa þróast í 

litla tölvu sem kallast snjallsími. Í undirkaflanum tómstundir verður nokkuð ítarlega 

farið í merkingu hugtakanna tómstund og frítími og skoðað hvernig ný tækni kemur þar 
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við sögu. Að auki verður fjallað um þróun kennsluhátta með nýrri tækni og 

skilgreininguna á hugtakinu læsi. Að lokum verður fjallað um bæði innlendar og 

erlendar rannsóknir sem tengjast efninu. 

Í þriðja kafla er greint frá rannsókninni. Þar er gerð grein fyrir þeirri 

rannsóknaraðferð sem notuð er við gerð þessa verkefnis en það er tilviksrannsókn. 

Gagnasöfnun fór fram með rýnihópaviðtölum, einstaklingsviðtölum og 

vettvangsheimsóknum. Einnig er sagt frá siðferðislegum þáttum við gerð þessarar 

rannsóknar. 

Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rýnihópaviðtalanna, viðtölum við kennara 

ásamt vettvangsheimsóknum. Út frá þeim gögnum voru greind fimm þemu, þau eru: 

Reglur um símanotkun í kennslustofu; Notkun snjallsíma í kennslu; Áhrif á nám: 

einbeiting-truflun- sjálfstjórn; Hlutverk kennara og vægi kennsluaðferða og Notkun 

snjallsíma í frítíma og tómstundum. 

 Í fimmta kafla mun ég svo ræða meginniðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu 

samhengi út frá rannsóknarspurningum og þar er rannsóknarspurningum svarað. Í lok 

þess kafla verða dregnar ályktanir þar sem verður fjallað um gildi rannsóknarinnar. 

Sjötti og síðasti kafli verkefnis eru lokaorð þar sem ég dreg ályktanir um helstu 

niðurstöður verkefnisins, gildi þess og jafnframt set ég fram mínar vangaveltur um 

hvernig hægt er að nota þessar niðurstöður. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Hér í framhaldinu koma fram skilgreiningar á hugtökum sem snerta efni verkefnis út frá 

fræðilegu sjónarhorni og fyrri rannsóknum. Fjallað verður um frítímann og tómstundir, 

þróun kennsluhátta með nýrri tækni og að lokum skoðaðar fyrri rannsóknir sem 

tengjast snjallsímanotkun. 

  

2.1 Skilgreiningar  

Oft í sögunni hafa „nýjungar“ verið litnar hornauga í samfélögum. Þegar við skoðum 

söguna í grófum dráttum þá var skrift og skrifuð orð á 18. öld úthrópuð af kirkjunni sem 

það illa og myndi bölvun fylgja þeim einstaklingum sem notuðust við skrift (Kirsh, 2010). 

Á seinni hluta 19. aldar héldu skólar því fram að það að lesa skáldsögur leiddi til 

uppblásins ímyndunarafls, yfirspennts taugakerfis og að það mundi stuðla að brenglaðri 

mynd af raunveruleikanum (Kirsh, 2010). Ef við færum okkur örlítið nær okkar tíma eða 

til miðbiks síðustu aldar, þá voru myndasögubækur (e. comic books) álitnar upphefja 

ofbeldi, hvetja til samkynhneigðar, stuðla að óheilbrigðum hugmyndum um kynlíf og 

kenna lögbrot. Sem sagt, í gegnum söguna voru töluð og skrifuð orð fordæmd og talin 

hafa „ill áhrif“ á ungmenni (Starker, 1989). 

Seinna kom útvarp, sjónvarp og kvikmyndir til sögunnar. Þar var það sama uppi á 

teningnum þar sem margir litu á það sem svo að slíkt hefði neikvæð áhrif á ungmenni 

(Kirsh, 2010). Í dag er oft talað um að Internetið og tölvuleikir séu helsta ógn 

ungmenna. Miðlarnir (e. media) eru í sjálfu sér ekki góðir eða slæmir, heldur er það 

efnið sem miðlarnir sýna eða bjóða upp á sem getur haft áhrif á þann sem neytir. Þeir 

geta haft slæm áhrif á ungmenni en jafnframt geta þeir einnig haft jákvæð áhrif á þau 

(Kirsh, 2010). Slíkt er mjög persónubundið, ýmis persónueinkenni, uppeldisaðstæður og 

margt fleira getur einnig haft áhrif þar á.  

Eins og hér kemur fram eru nýjungar oft taldar ógn, því það er eitthvað sem við 

þekkjum ekki og vitum ekki með vissu hvernig þróast og hverjar afleiðingarnar verða . 

Hér í næsta kafla verður farið yfir það af hverju ungmenni eru sérstaklega brothætt og 

hugtökin sjálfsstjórn og sjálfsmynd unglinga eru tekin til hliðsjónar.  
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2.1.1 Sjálfstjórn og sjálfsmynd unglinga á Internetinu 

Hugtakið sjálfstjórn er vandmeðfarið orð og hefur oft á tíðum verið kallað ólíkum 

nöfnum á meðal fræðimanna. Það er stundum nefnt sjálfsagi (e. Self dicipline), 

viljastyrkur (e. willpower) og sjálfsstyrkur (e. ego strength) (Duckwurth og Kern, 2011). 

Það er talið mikilvægt að einstaklingurinn hafi stjórn á eigin tilfinningum og hegðun til 

þess að annaðhvort forðast skaða eða afleiðingar eða hins vegar ná árangri 

(Baumeister, 2002). Bæði samfélagsleg vandamál sem og persónuleg, eins og t.d. 

eiturlyfjafíkn, átröskun eða einhvers konar fíkn, hafa oft á tíðum verið rakin til þess að 

einstaklingurinn geti ekki sýnt af sér sjálfstjórn (Baumeister og Vohs, 2011; Pirog og 

Roberts, 2007). Þessi afstaða er þó umdeild og þeir sem gagnrýna hana benda á að 

þessar hugmyndir hafa lifað lengi og séu ekkert endilega sannar. Nicholas Elmer komst 

að þeirri niðurstöðu eftir langtímarannsókn að lágt sjálfsálit þurfi ekki að vera einn af 

áhættuþáttum, heldur sé hátt sjálfstraust líklegri þáttur í þessu öllu saman (Cigman, 

2004:2)  

Ástæðan fyrir því að ungmenni voru og eru helst talin í hættu er vegna þess að 

unglingsárin eru umbrotatími og mikið á sér stað bæði andlega og líkamlega. Þetta er 

tími mjög mikillar óvissu (Sigurjón Björnsson, 1986). Þetta er sá tími þegar ungmenni 

eru í leit að sjálfum sér, þau eru að byggja upp sjálfsmynd, þau eru að átta sig á því hver 

þau eru og hvernig mynd þau vilja hafa af sjálfum sér. Hugtakið sjálfsmynd (e. Self-

image) er í raun yfirhugtak yfir önnur orð líkt og sjálfsvirðing, sjálfsálit og sjálfstraust og 

táknar í raun stöðugleika, fast grip í tíma og rúmi, hún fæst með langvarandi glímu 

einstaklingsins við sjálfan sig (Sigurjón Björnsson, 1986). Sálfræðingurinn Erik Erikson 

fjallar um mótun sjálfsmyndar frá vöggu til grafar í gegnum allt lífsskeiðið. Í fimmta 

stiginu í kenningu hans tekur hann fyrir unglingsárin og hvernig sjálfsmyndin mótast á 

því lífsskeiði. Þar er talað um að megintilgangur ungmenna sé að móta persónulega 

sjálfsmynd og komast hjá því að sjálfsmyndin verði óskýr eða andstæðufull. Ungmennið 

þarf að komast að því hvaða hlutverki það eigi að gegna, skoða bæði kosti sína og galla 

og hugleiða hvernig það vill vinna úr þeim möguleikum sem það hefur (Sigurjón 

Björnsson, 1986). 

Fræðimenn hafa rannsakað sjálfið og hvernig það þróast. George Herbert Mead 

talar um að börn séu fyrst háð móður sinni og telji sig vera hluta af henni. Seinna fara 

þau að líta á sig sem einstakling og sjá mun á sér og öðrum. Þetta er upphafið af því að 

setja sig í spor annarra. Þetta læra þau með því að spegla sig í samskiptum við 

fjölskyldumeðlimi sem og í leik við önnur börn. Fræðimenn á borð við Jean Piaget (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007) og Erik Erikson (Sigurjón Björnsson, 1986) tala um að 
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börnin þroskist og byggi upp sjálfsmynd sem og sjálfsskilning og geri þannig greinarmun 

á eigin sjálfsmynd, væntingum og skilaboðum sem samfélagið krefst af þeim (Garðar 

Gíslason, 2001). Hugtakið alhæfður mótleikari eða hinn alhæfði annar (e. Generalized 

other) notaði Mead til að útskýra það þegar sjálfið byggist upp í gegnum viðhorf 

annarra einstaklinga, þ.e. í gegnum félagshópinn eða heildina sem einstaklingurinn 

tilheyrir (Mead, 1972). 

Erving Goffman fjallaði einnig um sjálfið, en nálgun hans er sú að einstaklingar vilji 

almennt koma vel fyrir og þannig byggja á jákvæðum samskiptum við aðra og jafnframt 

spegla sig í viðbrögðum annarra. Við setjum okkur í hlutverk sem líkja má við leiksvið og 

er það misjafnt hvaða leikrit eða samtal á sér stað við mismunandi einstaklinga 

(Goffman, 1956). Áhrifastjórnun (e. Impression management) er hugtak sem Goffman 

setti fram sem lýtur að því að einstaklingurinn ritskoðar sig á degi hverjum í samtölum 

við fólk. Ímynd okkar er nokkuð fyrirfram ákveðin af okkur sjálfum og við reynum eftir 

fremsta megni að sýna góða mynd af okkur út á við (Goffman, 1956). Þegar bæði 

samskipti og notendaupplýsingar (e. profile) einstaklinga á samskiptavefjum 

Internetsins eru skoðaðir, þá er vel hægt að tengja það kenningum Goffmans hvað 

varðar ritskoðun efnis sem sett er til almennings til þess að lýsa persónunni sem vill 

koma vel út (Miller, 1995). Speglun ungmenna er mikilvæg í þroska þar sem þau læra 

hvert að öðru. Þau spegla sig meðal annars í samskiptum. Hér í næsta kafla er farið 

nánar út í samskipti ungmenna.  

2.1.2 Þróun í samskiptum unglinga 

Síðastliðin ár hefur verið ör þróun breytinga og nýjunga í fjarskiptum. Sú þróun í tækni 

hefur orðið til þess að samskipti hafa færst að miklu leyti á Internetið og í farsímana 

(Carlsson, 2010). Nú til dags eru miðluð samskipti (e. mediated communications) sífellt 

að aukast. Slík samskipti fara ekki fram augliti til auglits og því komast boð eins og 

raddblær, svipbrigði og augnsamband ekki til skila vegna annmarka miðlana (Nie, 2001). 

Þetta getur leitt til þess að sjálfsmynd unglinga verði tvöföld, þ.e. að þau séu mikið 

opnari og hagi sér öðruvísi á Internetinu en augliti til auglits (Joinson, 2001). Samskipti 

unglinga hafa tekið stakkaskiptum. Ekki er langt síðan þurfti að muna hvert einasta 

heimasímanúmer til þess að ná til vina og kunningja eða í versta falli að fletta því upp í 

símaskrá. 

Um miðjan níunda áratuginn hefur notkun á símum snaraukist og í seinni tíð á 

snjallsímum (Foerster, Roser, Schoeni, & Röösli, 2015). Vandamálasímanotkun (e. 

Problematic mobile phone use) stundum kallað símafíkn (e. mobile phone addiction) 
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hefur verið skoðuð hjá unglingum og ungmennum, þar sem einstaklingar geta þjást af 

vægast sagt óþægilegum einkennum ef það er slökkt á símanum eða síminn utan 

þjónustusvæðis (Campell, 2005). Einkenni ofnotkunar lýsa sér þannig að einstaklingar 

geta fundið fyrir vanlíðan, félagsfælni og ofvirkni (e. hyperactivity) eða glímt við 

hegðunarerfiðleika (Canan, 2013).  

Hegðunarfíkn (e. Behavioural addiction) líkist að mörgu leyti lyfjafíkn (e. drug 

addiction) að því leytinu til að einstaklingur viðheldur misnotkun eða notkun þrátt fyrir 

neikvæðar afleiðingar (Clark og Limbrick-Oldfield, 2013). Við lyfjafíkn þarf að taka inn 

efni til þess að ná þessari „vellíðan“ (e. high) en við hegðunarfíkn nást svipuð áhrif 

líkamlega og tilfinningalega með ákveðinni hegðun, sem í þessu tilfelli er símanotkun 

(Clark og Limbrick-Oldfield). Þörfin (e. craving) í efnin eða tækin verður til þess að 

einstaklingurinn missir stjórnina með tilheyrandi hegðun (Park, 2005).   

 

2.1.3 Fíkn eða árátta? 

Eins og fram hefur komið þá eru snjallsímar í raun litlar tölvur og eru þeir ásamt 

spjaldtölvum að taka yfir notkun venjulegra tölva (Hruska, 2014). Fíknin sem er tilkomin 

vegna snjallsímanna snýst að stóru leyti um Internetið (Salehan & Negahban, 2013). 

Internetfíkn er sú fíkn sem skilgreind er sem vangeta einstaklings til að hafa stjórn á 

Internetnotkun sinni sem að lokum getur valdið félagslegum, sálrænum, náms- og 

vinnutengdum vandamálum (Cao, Su, Liu, & Gao, 2007). Þó hafa átt sér stað umræður 

varðandi skilgreininguna sem slíka. Fræðimenn eru þó nokkuð sammála um einkennin 

sem fylgja netfíkn sem lýsa sér þannig að einstaklingurinn getur upplifað mikinn kvíða 

þegar hann er ekki tengdur netinu, Hann reynir jafnvel að fela eða ljúga til um notkun 

Internetsins og notkunin getur haft áhrif á venjulegt líf hans (Young, Pistner, O'Mara, & 

Buchanan, 2000). Við mikla notkun snjallsíma geta ungmenni þróað með sér 

áráttuhegðun sem getur leitt seinna meir til fíknar. Óhófleg notkun snjallsíma lýsir sér 

þannig að viðkomandi er viðstöðulaust að kanna hvort að hann sé með ósvarað símtal, 

ólesin textaskilaboð eða er að leita að tilkynningum á samfélagsmiðlum. Þetta getur 

orðið til þess að einstaklingurinn þrói með sér áráttuhegðun (e. compulsive usage) (Yu, 

Chun, You, & Zhao, 2013). Áráttunotkun eða áráttuhegðun getur leitt til andlegrar 

vanlíðunar eins og svefntruflana og depurðar (Thomée, Härenstam, & Hagberg, 2011).  

Á Internetinu má nálgast aragrúa samskiptavefja og forrita og liggur beinast við að 

nefna samskiptavefinn Facebook. Katie Hafner (2009) fjallar um Facebook-fíkn þar sem 

kemur fram að hún hafi rætt við sálfræðing sem hafði fengið til sín tugi unglinga sem 
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háðir voru Facebook. Í greininni koma einnig fram áhyggjur foreldra, kennara sem og 

unglinga yfir því hversu miklum tíma unglingarnir verji í að nota Facebook (Quartiroli, 

2011). Í næsta kafla verður fjallað um einmitt það sem öll augu beinast að, það er 

„sökudólginn“ eða snjallsímann og hvað hann hefur upp á að bjóða. Einnig verður 

skoðað hversu margir í raun eiga snjallsíma.  

2.1.4 Snjallsíminn og smáforrit (e. applications) 

Snjallsíminn eins og við þekkjum hann í dag kom fyrst á markað árið 2007 og aðeins ári 

síðar fóru „öpp“ eða smáforrit að ryðja sér til rúms (Reed, 2010). Smáforrit í símann, 

oftast kallað í daglegu tali „app“ sem er stytting á enska orðinu application, njóta mikilla 

vinsælda og keppast margir við að þróa sín eigin smáforrit í snjallsíma sem og 

spjaldtölvur (Appland, 2012). Listinn yfir smáforrit er ótæmandi en þau sem eru hvað 

vinsælust eru samfélagsmiðlarnir Facebook, Messenger, Instagram, Twitter og 

Snapchat.  

 Mikil aukning hefur orðið í snjallsímaeign Íslendinga en í maí 2016 mældist hún 

86,7% samanborið við 76,9% í febrúar 2015 (Marketing and media research, 2016). Í 

könnun MMR kemur einnig fram að ákveðin mettun sé í snjallsímaeign á meðal 

nokkurra starfstétta og aldurshópa. Til að mynda svöruðu allir þeir nemendur sem voru 

spurðir um snjallsímaeign jákvætt en á sama tíma kom fram að 57% bænda og 

sjómanna ættu snjallsíma. Í aldurshópnum 18-49 ára sögðust 96% eiga snjallsíma en í 

aldurshópnum 50-67 ára sögðust 74% eiga snjallsíma (Marketing and media research, 

2016). Það er því ljóst miðað við þessar niðurstöður að mikill meirihluti nemenda í 

framhaldsskólum á snjallsíma.   

Kennarar hafa verið að nota smáforrit í meiri mæli og má þar nefna forritið Kahoot. 

Það smáforrit er í raun leikur eða spurningakeppni sem snýst um að fá svörun frá 

nemendum. Hlutverk kennarans er að spyrja spurninga sem hann varpar á skjávarpa. 

Nemendur fá valmöguleika og eiga svo að velja rétt svar. Kennarinn hefur því góða 

tölfræði yfir það hversu vel nemendur eru að sér í þeim spurningum sem hann spyr og 

getur þá farið betur yfir það sem nemendum gengur illa með (Wang, 2015).   
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2.2 Lífið utan skóla - Frítími og tómstundir   

Snjallsímar í dag eru hannaðir til að skemmta og eru markaðsettir til ungmenna sem 

skemmtitæki. Í rannsókn sem gerð var í Kentháskólanum í Bandaríkjunum kom fram að 

ungmenni (e. Young adults) nota síma sína í þeim tilgangi að skemmta sér fremur en að 

nota þá í skóla eða vinnu (Lepp, Barkley, Li og Esfahni, 2015).  

Yfirhugtak yfir tómstundir kallast frítími, en frítíminn er sá tími sem einstaklingurinn 

hefur til aflögu eftir að hafa sinnt þörfum sínum, líkt og að nærast og hvílast, eða 

skyldum, líkt og að stunda vinnu eða skóla. Frítíminn í þeim skilningi getur því bæði leitt 

af sér jákvæða sem og neikvæða hegðun. Það er ljóst að frítíminn spannar stóran hluta 

lífsins og eru því tómstundir mikilvægur hluti hans , þær geta skipt miklu máli þegar 

kemur að andlegri og líkamlegri heilsu sem og hamingju og lífsgæðum fólks (Leitner og 

Leitner, 2012).  

Reynst hefur erfitt að koma með sameiginlega útskýringu á hugtakinu tómstund 

(e. Leisure) á meðal fræðimanna. Fræðimenn innan tómstundafræðinnar hafa reynt að 

skilgreina hugtakið og settar hafa verið fram yfir 200 skilgreiningar á hugtakinu 

(Edginton, Coles og McClelland, 2003). Í íslenskri orðabók er hugtakið tómstund 

samheiti yfir hugtakið frístund en það er „stund eða tími þegar ekki þarf að gegna 

skyldustörfum“ (Snara, e.d.). Þessi skilgreining er ansi opin og fremur huglæg. Til dæmis 

mætti mögulega heimfæra bankarán eða skemmdarstarfsemi utan vinnutíma sem 

tómstund samkvæmt þessari skilgreiningu. Bróðurpartur fræðimanna á þessu sviði eru 

ekki sammála því að viðurkenna slíkan verknað sem tómstund þar sem tómstund á að 

byggja á jákvæðri hegðun, en þó er um álitamál að ræða meðal manna hvort að þess 

sér þörf.  

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) tók saman fræðigrein þar sem hún skoðar þá þætti 

sem þarf að taka inn í myndina þegar hugtakið tómstund er skilgreint. Í greininni tekur 

hún fram nálgun á hugtakinu í fimm liðum. Þær eru Tómstundir sem tíma-,athafna-

gæða-,viðhorfa- og hlutverkanálgun. Niðurstöður Vöndu voru þær að það yrði að gera 

skýran greinarmun á frítíma og tómstundum og að erfitt sé að notast við aðeins einn 

þátt af þeim sem búið að segja frá hér framar.  Skilgreining Vöndu tekur því mið af því 

að tvinna þessa þætti saman á einn eða annan hátt: 

Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. 

Tómstundir eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í 

frítímanum og flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að 
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ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með 

sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja að felist í vellíðan og 

aukningu á lífsgæðum. Bls. 8. 

 

 Tómstundir sem tími, en út frá þeirri nálgun er litið á tómstundir sem þann tíma 

sem við höfum eftir að vinnu, líkamlegum þörfum og öðrum skyldum hefur verið sinnt. 

Þeir vankantar sem snúa að þessari hlið eru nokkrir og má þá nefna að erfitt er fyrir 

ákveðinn hóp að greina hvort um sé að ræða tómstund sem slíka. 

Tómstundir sem athöfn, en þá er átt við það þegar einstaklingar velja sjálfir hvað 

þeir gera í sínum frítíma og er þá litið sérstaklega til athafnarinnar sjálfrar fremur en til 

einstaklingsins. 

Tómstundir sem gæði fjallar um að gæði þurfi að fylgja þeirri tómstund sem veitir 

þar með einstaklingnum vellíðan, gleði og hafi jafnframt jákvæð áhrif. 

 Tómstundir sem viðhorf er sú nálgun að einstaklingurinn sjálfur leggur skilning og 

skilgreinir sjálfur hvað honum finnst vera tómstund. Það er því ekki norm samfélagana 

sem ákveða hvað sé tómstund og hvað ekki, heldur getur einum fundist eitthvað vera 

tómstund sem öðrum finnst það alls ekki vera. 

Tómstundir sem hlutverk snýr að því hvers konar hlutverki tómstundir gegna, 

Hlutverkanálgunin talar um tómstundir sem atferli sem verður til þess að 

einstaklingurinn upplifir jákvæðar afleiðingar. 

 

Tómstundir er hægt að flokka í tvo flokka, hefðbundin og óhefðbundin. Hefðbundin 

tómstund er hægt að skilgreina sem þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi, leiklist, myndlist 

og þess háttar. Afþreying fullorðinna telst iðulega til óhefðbundinna tómstunda. Þetta 

eru þær tómstundir sem byggjast fremur á einveru eða samveru við félaga en á 

skipulögðu tómstundastarfi að því leytinu til að þessar óhefðbundnu tómstundir hafa 

ekki eins mikið regluverk og eru mögulega lítið undirbúnar. Tímaramminn getur einnig 

verið mun óskipulagðari í óhefðbundnum tómstundum. Óskipulagðar tómstundir geta 

farið fram jafnvel í heimahúsum eða nágrenni en skipulagðar tómstundir fara alla jafna 

fram í einhvers konar húsnæði í eigu félagasamtaka eða íþróttafélaga eða á fyrirfram 

skipulögðum stöðum stjórnenda (Stumbo, o.fl., 2011).  

Blackshaw (2010) skilgreinir tómstundir sem einhvers konar persónulega 

upplifun og megi því rekja það til vals einstaklingsins, sjálfsákvörðunar og frelsis. Það 

samræmist nokkuð skilgreiningu Vöndu en þó tekur hann ekki fram að tómstundir þurfi 
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að vera í jákvæðri mynd sem falla að normum hvers samfélags, en aðrir fræðimenn taka 

í svipaðann streng. Því er í raun engin ein skilgreining rétt eða röng. 

Í rannsókn Lepp, Barkley, Li og Esfahani (2015) kom í ljós að það sé ekki líklegt til 

þess að auka reynslu eða gleði af tómstundum að vera stöðugt tengdur við símann (e. 

Leisure). Það kom í ljós að það eykur ánægju og er gagnlegra ef að einstaklingur aftengir 

sig í stuttan tíma og leitar meira krefjandi verkefna í tómstundum. Þannig að í stað 

þeirrar skemmtunar sem tómstundir eiga að fela í sér, getur mikil símanotkun leitt til 

þess að þegar skipulagðar tómstundir eiga sér stað geta einstaklingar fundið fyrir 

þvingun, streitu og kvíða. Þeir einstaklingar sem nota símann sinn hvað mest geta haft 

lakari færni í því að nota frítíma sinn í skapandi starfi. 

 

 

2.2.1 Þróun í upplýsingagjöf 

Í Stefnumótun í æskulýðsmálum 2014-2018 er tekið fram að mikil umbylting hafi orðið í 

miðlun upplýsinga og samskiptum fólks á undanförnum áratugum og ekki síst á síðustu 

árum með tilkomu samfélagsmiðlanna. Þar er nefnt að stjórnvöld sem og aðilar í 

æskulýðsstarfi verði að aðlaga umgjörð sína og upplýsingamiðlun til barna og 

ungmenna að samfélagsmiðlunum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið & 

Æskulýðsráð, 2014). Reykjavíkurborg gaf það einnig út að þau muni nota 

samfélagsmiðla til þess að efla gagnvirk samskipti við borgara þar sem á að miðla 

upplýsingum, fréttum, viðburðum, myndum og myndböndum (Reykjavíkurborg, 2015).  

 

Þess ber að geta að tómstundastarf er almennt val einstaklingsins. Þannig eru 

samfélagsmiðlar mikilvægir í að nálgast þá sem gætu hugsað sér að taka þátt í 

tómstundastarfi þar sem samkeppnin um iðkendur er oft á tíðum mikil. 

 

 

2.3 Þróun kennsluhátta með nýrri tækni 

Fyrir rúmum 15 árum var upplýsingatækni tekin inn í framhaldsskólana og þá voru taldir 

endalausir möguleikar til skólaþróunar með tilkomu nýrrar tækni. Stefán Þór 

Sæmundsson (2014) skrifaði í lokaverkefni sínu til framhaldsskólakennara að 

upplýsingatækninni hafi verið mjög hampað undir lok síðustu aldar. Í kjölfarið brustu 
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ákveðnar hömlur þegar flestir skólar voru orðnir netvæddir og nemendur voru 

skyndilega orðnir nettengdir sem olli því að þeim fannst þeir vera með allan heiminn í 

höndum sér í kennslustofunni og kennarar áttu nú gjarnan erfiðara með að ná athygli 

nemenda (Stefán Þór Sæmundsson, 2014).  

Kennarar fóru að hafa áhyggjur og ákveðið var að betra væri að fara sér hægar í 

þessu nýja tæknivædda umhverfi. Nemendur sem áður höfðu verið hvattir til þess að 

koma með fartölvur máttu nú ekki nota þær í tímum (Stefán Þór Sæmundsson, 2014). Í 

grein frá árinu 2003 eftir Hörpu Hreinsdóttur sem birtist í Skólavörðunni talar hún um 

að margt hafi breyst og lítill sem enginn ávinningur hafi hlotist af tilkomu 

tölvutækninnar í skólastarfið. Hún nefnir að fartölvurnar séu oft til óþurftar í 

kennslustundum og nemendur séu yfirleitt ekki að nota þær í náminu (Harpa 

Hreinsdóttir, 2003). 

 Ólafur Sólimann (2011) talar um að það sé ekki nóg að koma inn með fullt af nýjum 

tækjum ef kennslufræðin sé ekki til staðar. Þetta sé háð því að kennarar séu ávallt á 

tánum og að mennta sig í tækninni. Ekki sé nóg að vera einungis að mennta nemendur. 

Það sé því mikilvægt að kennarar ásamt nemendum þrói með sér nýtt læsi í takt við 

þróunina (Sólveig Jakobsdóttir, 2011). Undanfarin ár hefur orðið mikil þróun á starfs- og 

kennsluháttum í íslenskum framhaldsskólum. Upplýsingatæknin hefur átt töluverðan 

þátt í þeirri breytingu og hefur meðal annars aukið möguleikana á fjölbreyttari 

kennsluháttum, þar sem að nýr samskiptamáti er kominn til sögunar á milli nemenda og 

kennara (Hrefna Arnardóttir, 2007).  

  

2.3.1 Skilgreining á læsi 

Sólveig Jakobsdóttir talar um að mikilvægt sé að kennarar og nemendur þrói með sér 

nýtt læsi. Hér í framhaldinu verður fjallað um það hvernig hugtakið læsi skilgreinist 

almennt og hvernig það hefur tekið breytingum og þróast í gegnum tíðina. Orðið læsi í 

almennri merkingu þýðir það að geta lesið ritað mál og skilið það (Baldur Sigurðsson, 

e.d.). Þegar skoðaðir eru grunnþættir framhaldsskóla þá eru þeir sex talsins. Læsi er 

einn af þeim en það er notað sem mælikvarði á hæfni, það að geta lesið og skrifað 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Efnahags- og framfarastofnunin eða OECD notar 

víðtækari merkingu hugtaksins sem vísar í að nemendur geti beitt þekkingu sinni og 

færni í námsgreinum. Það getur átt við öll fög eins og læsi á náttúrufræði, lesskilning 

sem og stærðfræði (OECD, 2003).  
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Tímarnir breytast og hugmyndir mannanna með. Hugtakið læsi hefur breyst í 

gegnum tíðina með rannsóknum fræðifólks og þróun í samfélaginu. Nú er talað um að 

læsi snúist um samkomulag á milli manna um merkingu og notkun orða í málsamfélagi 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Í nýrri menntastefnu sem sett var fram árið 2008 

var ákveðið að hafa læsi sem einn af grunnþáttunum og þar kemur fram eftirfarandi 

skilgreining:  

Í læsi felst að búa yfir þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna 

og miðla texta til að mæta kröfum samfélagsins og einstaklingsins. Með 

texta er átt við ritmál, myndmál, talmál og önnur kerfi tákna (Katrín 

Jakobsdóttir, 2010:7).  

Í kaflanum um læsi í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er þetta útfært enn frekar og 

nú er einnig talað um stafrænt læsi. Læsi er þar skilgreint með eftirfarandi hætti:  

Læsi vísar til þeirrar kunnáttu sem fólk þarf að tileinka sér til þess að geta 

notað tölvu- og nettækni til samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi. Það 

snýst um orð jafnt sem ljósmyndir, prentað mál jafnt sem tónlist, og það 

varðar allt litróf efnisumsýslunnar, þ.e. aðföng, úrvinnslu og miðlun (bls. 

17). 

Stafrænt læsi snýr að gagnrýnu læsi, eða hvernig við vinnum úr upplýsingum og lærum 

hvað er rétt og rangt út frá þeim aragrúa upplýsinga sem hægt er að finna á 

veraldarvefnum. Læsi hefur þróast í takt við tíð og tíma, kennarar þurfa einnig að fanga 

tíðaranda. Í næsta kafla verður fjallað um kennsluaðferðir og mikilvægi starfsþróunar 

kennara. 

2.3.2 Kennsluaðferðir og starfsþróun kennara  

Fáar rannsóknir virðast hafa verið gerðar sem lúta að því að kanna hvers konar 

kennsluaðferðir virka best á framhaldsskólanemendur. Gerður G. Óskarsdóttir (2012) 

rannsakaði starfshætti þar sem að hún komst að þeirri niðurstöðu að áhorf, hlustun og 

umræður væru mest áberandi kennsluaðferðir í framhaldsskólum. Það sem kom fram í 

þeirri rannsókn var að nemendur tóku lítinn eða engan þátt í 76% kennslustunda við 

hefðbundinn fyrirlestur. Athygli nemenda jókst þegar kennarinn fór út fyrir hið 

hefðbundna fyrirlestrarform (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Þetta samræmist rannsókn 

sem gerð var á framhaldsskólanemum, þar sem kannaður var áhugi þeirra á 

kennarafyrirlestrum í íslenskukennslu. Þar voru niðurstöðurnar þær að nemendum 
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fannst fyrirlestrar vera leiðinlegir og áttu erfitt með að sýna athygli og áhuga 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður Margrét Guðmundsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2011). 

Eins og fram kom í inngangskaflanum, þá hafa nýjungar oft verið litnar hornauga hjá 

þeim eldri. Það er þó er alls ekki hægt að alhæfa um slíka hluti en ungt fólk virðist 

meðtækilegra fyrir nýjungum. Liv Bergþórsdóttir forstjóri Nova (símafyrirtækis á Íslandi) 

segir: „Unga fólkið leiðir nýjungarnar og það eldra tekur fyrr við sér en áður. Unga 

fólkið hefur varla undan að finna upp á nýjum samfélagsmiðlum til að forðast innrás 

foreldranna“ (Bjarni Ólafsson, 2016). 

Bandarísk rannsókn sýndi það að meiri líkur væru á að yngri kennarar, eða kennarar 

undir 50 ára, styddu snjallsímanotkun nemenda í kennslu. Lítill munur var á aldrinum 

<32 og 33-49, en eftir fimmtugt virtust þeir kennarar vera mun ólíklegri til þess að eiga 

snjallsíma, væru frekar mótfallnir notkun þeirra og teldu þá almennt vandamál 

(O'Bannon & Thomas, 2014). Nýjustu tölur Hagstofu Íslands sýna að meðalaldur 

framhaldsskólakennara er fremur hár.  

 

Tafla 1: Aldur framhaldsskólakennara á árunum 2011-2012 (Hagstofa Íslands, 2012). 

29 ára og yngri 93 

30-39 ára 373 

40-49 ára 518 

50-59 ára 597 

60 ára og eldri 330 

 

Hér má sjá að framhaldsskólakennarar á aldrinum 50+ eru 927 talsins og í hópnum 30-

49 ára eru þeir 891. Aðeins 93 kennarar eru 29 ára og yngri. Nýjungar og tækni hafa 

verið á flugi síðastliðin ár og er því mikilvægt að haldið sé vel utan um starfsþróun 

kennara svo þeir missi ekki af lestinni og nái að fanga tíðarandann og tækniþróun 

samtímans.  

Árið 2011 var lögð fram tillaga um að stofnað skyldi Fagráð um starfsþróun kennara 

(Háskóli Íslands, 2011). Það var svo formlega stofnað haustið 2012. Á vefsíðu Fagráðsins 

segir: „Fagráði er ætlað að stuðla að því að markviss fagleg starfsþróun og starfstengd 

símenntun fyrir kennara verði í boði. Markviss símenntun/starfsþróun kennara er 
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nauðsynlegur þáttur í eflingu og viðhaldi á fagmennsku kennara.“ (Sólrún Harðardóttir, 

2012). 

Eins og gefur að skilja hafa ekki allir sömu yfirgripsþekkingu á þessari nýju tækni og 

taka þar að leiðandi á snjallsímanotkun nemenda með misjöfnum hætti. Í næsta kafla 

skoðum við skólareglur og einnig hugtakið lýðræði og hvernig það kemur við sögu í 

skólastarfinu. 

 

2.3.3 Skólareglur og lýðræði 

Lög um framhaldsskóla nr. 33/2008 gera grein fyrir því að skólum sé skylt að setja fram 

reglur: „Í skólanámskrá hvers skóla skulu vera reglur þar sem gerð er grein fyrir 

réttindum og skyldum nemenda.“ Þar kemur einnig fram að hver skóli skuli meðal 

annars setja fram hegðunar- og umgengnisreglum. Þær reglur eru mismunandi í 

hverjum skóla fyrir sig og t.a.m. hljóð þær þannig í einum skólanum: „Í kennslustundum 

skulu nemendur virða þær reglur sem kennarar setja“ (Skóli út á landi). Annar skóli 

tekur í svipaðan streng: „Fyrst og fremst er nauðsynlegt að nemendur beiti sjálfsaga en í 

kennslustofunni er kennarinn verkstjóri og setur þar nánari reglur sem nemendum ber 

að hlýða“ (Skóli á höfuðborgarsvæðinu). Það er því hlutverk kennarans að setja reglur í 

kennslustofunni.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) er einn af grunnþáttunum Lýðræði og 

mannréttindi. Þar er rakið hvernig lýðræði skiptir máli fyrir einstaklinga til að taka 

afstöðu. Þar segir: „Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við mannréttindi og ráða 

öllum meiriháttar málum sínum sameiginlega ... Skólum ber að rækta það viðhorf.“ 

Fjallað er um mikilvægi þess að í öllu námi, viðfangsefni skólastarfsins og aðferðum sé 

tekið tillit til ábyrgðar og áhuga á eigin námi. 

 Þegar skólareglur og orð aðalnámsskrá framhaldsskóla um lýðræði eru borin saman 

má sjá ákveðnar mótsagnir. Í aðalnámskránni er talað um mikilvægi þess að nemendur 

séu lýðræðislegir þátttakendur en í reglum skólanna er talað um að kennarar ráði.  

 

2.4 Fyrri rannsóknir á snjallsímum 

Í þessum kafla er fjallað um fyrri rannsóknir á efni sem tengist snjallsímanotkun og 

hvernig snjallsímanotkun birtist bæði nemendum og kennurum í skólum. Þá verða 

lagðar fram tölur um hversu oft einstaklingur kíkir á símann sinn og greint frá þeim 

tækifærum sem fylgja tækninni, en fyrst mun ég fjalla um hugtakið fjölverkavinna. 
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2.4.1 Fjölverkavinna (e. multitasking) 

Vöxtur og stækkun samskiptatækninnar hefur alið af sér kynslóð nemenda sem telja að 

fjölverkavinna nýtist þeim betur í að framkvæma tvö eða fleiri verkefni samtímis (Ellis, 

Daniels & Jauregui, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að fjölverkavinna (e. multitasking) 

hefur aukist í gegnum tíðina og þá sérstaklega hjá ungu fólki þar sem birtingarmyndin 

getur t.d. verið sú að þau senda tölvupósta, spjalla við vini og niðurhala tónlist á meðan 

þau eru að skrifa ritgerð í sögu (Wallis, 2006). Í rannsókn Hembrook & Gay (2003) var 

könnuð athygli þeirra nemenda sem notuðust við tölvu, þar sem nemendum var skipt í 

tvo hópa og mátti annar hópurinn hafa tölvu en hinn ekki. Í lok annar var lagt fyrir próf 

þar sem niðurstöður sýndu að hópurinn sem ekki var með tölvu tók betur eftir í tímum 

(Hembrook & Gay, 2003). Rannsókn Burns og Lohenry (2010) sýndi að 85,1% nemenda 

og 84,2% kennara töldu að farsímanotkun væri truflun í fyrirlestrum og það þrátt fyrir 

að símanotkun væri bönnuð í þeim skóla. 

Þetta hefur einnig verið skoðað í samhengi við símanotkun en í rannsókn sem gerð 

var í bandarískum háskóla kom í ljós að 95% nemenda höfðu með sér farsíma í skólann 

og um 92% af þeim sögðust senda skilaboð í kennslustund og 10% sögðust hafa sent 

skilaboð í miðju prófi. Meirihluti nemenda taldi að kennarinn tæki ekki eftir því að þau 

væru að senda skilaboð, vafra um Internetið eða skoða samfélagsmiðla. Það kom hins 

vegar í ljós að nemendum fannst vera truflun af símanotkun annarra nemenda (Tindell 

& Bohlander, 2011).. 

Nokkuð ljóst er að fjölverkavinna hefur aukist með aukinni notkun snjallsíma, en í næst 

kafla skoðum við tölulegar upplýsingar um hversu oft einstaklingar eru að kíkja á síma 

og hvað það er sem hann sækist í. 

2.4.2 Gægjast í símann (e. peek) 

Í rannsókn Caufield og Byers (2013) kemur í ljós að meðaleinstaklingur kíkir á símann 

sinn um 150 sinnum á dag og er þetta í samræmi við þá notkun sem smáforritið Locket 

App mælir, sem er með um 150.000 notendur. Forritið mælir hversu oft einstaklingar 

kíkja á símann sinn, þar sem meðaltalið er um 110 sinnum á dag, en tekið er fram að 

dæmi séu um að einstaklingar kíki á símann sinn allt að 900 sinnum á dag (Warzel, 

2013), Þegar skoðuð er talan 110 þá er hún kannski ekkert gríðarlega há, en þegar hún 

er sett í samhengi yfir 12 tíma þá er meðaleinstaklingur að skoða símann sinn á sex til 

sjö mínútna fresti (Warzel, 2013).  

En hvað er það eiginlega sem símanotendur eru að fá út úr því að kíkja svona oft? 

Dr. David Greenfield, prófessor í University of Connecticut og stofnandi The Center and 
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Institute for Internet and Technology Addiction talar um að þessi áráttuhegðun stafi að 

því hvernig síminn okkar, þá aðallega Internetið, kveiki í verðlaunaferli heilans (e. 

brains' reward pathways). Þessu tengdu þá talar Greenfield um Internetið sem stærsta 

spilakassa heims eða „the world’s largest slot machine“. Það að við vitum aldrei hvað 

bíður okkar þegar við kíkjum á símann skapar bæði spennu og tilhlökkun sem leiðir til 

þess að lítið magn ánægjuefna verður til í heila okkar sem lætur okkur nota símann 

meira og meira (Greenfield, 2007). 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið víða við. Í upphafi var því skilmerkilega komið til skila 

hvernig nýjungar hafa verið litnar hornauga í gegnum tíðina. Þessi nýjung, þ.e. 

snjallsímanotkun gæti eflaust verið ein af þeim nýjungum þegar litið verður um öxl eftir 

ár eða áratugi. Fjallað var einnig um sjálfsmynd og sjálfsstjórn ungmenna og hvernig sú 

þróun er í mótun á þessum uppvaxtarárum. Sjálfsmyndin myndast að stóru leyti í 

samskiptum en samskipti hafa einnig þróast við snjallsímaþróun. Komið var inn á 

hugtökin fíkn og árátta og þeim gerð skil hvað skyldleika varðar.  

Einnig var fjallað um mikilvægi tómstunda í frítíma ásamt því hvernig snjallsíminn 

spilar þar hlutverk í samskiptum hvernig ná skal til þátttakenda. Sýnt var fram á hversu 

huglæg nálgun á hugtakinu tómstund  er viðvarandi og því getur reynst torskylt að 

þekkja innihald hugtaksins sem meðal jón. 

Fjallað var um hugtakið læsi og hvernig það hefur þróast í gegnum tíðina. Þróun í 

kennsluháttum kennara og hvernig aldur þeirra spilast inn í ásamt því hvernig 

skólareglur taka almennt á þessari nýju tækni. 

Í lok kaflans var farið yfir rannsóknir er tengjast fjölverkavinnu sem fer vaxandi hjá 

ungmennum, þar sem kemur fram að þau séu oft með ótal hluti í gangi á sama tíma. 

Síðan voru skoðaðar upplýsingar um hversu mikil snjallsímanotkun er til staðar og voru 

þá skoðaðar tölur út frá gægjum (e.peek). 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarspurningarnar, aðferð, gagnaöflun og 

úrvinnslu gagna ásamt siðferðislegum atriðum sem þurfti að hafa í huga við 

framkvæmd rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við eftirtöldum rannsóknarspurningum: 

 Hvernig hefur notkun unglinga á snjallsímum í tveimur framhaldsskólum á 

Íslandi áhrif á nám þeirra og þátttöku í frístundum? 

Með undirspurningarnar: 

 Hvaða reynslu hafa nemendur af notkun snjallsíma í kennslu, skólaskipulagi og 

frístundaiðkun? 

 Hvaða reynslu hafa nemendur af notkun samfélagsmiðla og smáforrita í frítíma 

og námi?    

3.2 Rannsóknaraðferð 

Tilviksathugun (e. case study) er ekki ein aðferð, þetta er yfirhugtak yfir 

rannsóknaraðferðir eins og vettvangsathuganir, viðtöl, rýnihópa og annað til þess að 

safna gögnum. Tilvikið getur verið fyrirtæki, stofnun, samfélag, hópur einstaklinga eða 

jafnvel einstaklingur. Markmiðið er að afla eins mikillar þekkingar og hægt er með 

eigindlegri aðferð. Markmiðið er að fanga félagslegan veruleika eins og hann birtist 

okkur en ekki með megindlegri aðferð þar sem hann er brotinn niður í breytur og tölur 

(Schutt, 2011).  

Aðferðafræðin var tilviksathugun (e. case study), en hún er ein af mörgum leiðum til 

þess að framkvæma rannsókn á félagslegri hegðun. Þær eru notaðar þegar rannsakandi 

hefur ekki fulla stjórn á aðstæðum og þegar rannsóknarefnið er einhvers konar 

nútímafyrirbæri sem er til staðar í raunverulegu samhengi eða til þess að varpa ljósi á 

tiltekið tilvik (Yin, 2009). Rannsóknin var skoðuð út frá þremur sjónarhornum, þ.e. 

kennara, nemenda og vettvangs. Sú aðferð eykur réttmæti rannsóknarinnar að afla 
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gagna frá fleiri en einum aðila og meira en á einum stað (e. data triangulation) (Flick, 

2009).  

Þær aðferðir við gagnasöfnun sem ég beitti voru vettvangsathugun, þar sem ég sem 

rannsakandi tók ekki virkan þátt í umhverfinu, heldur reyndi ég að láta á mér lítið bera 

og setti á mig rýnigleraugun. Ég leitaðist við að afla gagna í þeirra umhverfi þátttakenda 

í stað þess að færa þá yfir í tilraunaraðstæður. Einnig voru myndaðir fjórir rýnihópar (e. 

focus groups) í samráði við kennara. Þar voru 4-6 nemendur í hverjum hóp og tóku þeir 

þátt í umræðum um viðfangsefnið. Ég sem rannsakandi sá til þess að leiða umræðurnar 

(Schutt, 2011). Rýnihópur er myndaður af fólki til þess að skoða markvisst ákveðið 

viðfangsefni þar sem tilgangurinn er að fá upplýsingar frá hópnum, hlusta á 

þátttakendur og læra þannig af þeim (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með því er hægt 

að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu hópsins gagnvart ákveðnu viðfangsefni 

rannsóknarinnar (Sóley S. Bender, 2013). Kennarar voru svo þriðja sjónarhornið. Ég tók 

einstaklingsviðtöl við kennara sem samanstóð af hálfstöðluðum spurningalista. 

 

 

Mynd 1: Skýringarmynd af gagnasöfnunaraðferð rannsóknar 

3.3 Þátttakendur og skólar 

Skólarnir eru tveir, einn á landsbyggðinni og einn á höfuðborgarsvæðinu. Þetta geri ég 

til að fá samanburð á skólum á milli landsvæða. Töluverður munur er á nemendafjölda 

framhaldsskólanna. Skólinn á Reykjavíkursvæðinu er með um 1400 nemendur og 

fjölbreytt námsframboð en framhaldsskólinn á landsbyggðinni einungis með um 260 

nemendur en hann gefur sig einnig út fyrir að hafa fjölbreytt bóklegt og verklegt nám. 

Það sem skólarnir hafa sameiginlegt er að vera nokkuð blandaðir, þ.e.a.s. 

nemendastrúktúrinn getur talist nokkuð fjölbreyttur og nokkuð auðvelt er að fá 

skólainngöngu ef nemandi er á aldrinum 16-25. Skólarnir eru báðir með starfandi 

verknámsbraut og einblína þannig ekki einungis á bóknám. 
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Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir kennarar sem starfa við framhaldsskóla og 

hafa allt frá 3 ára til 40 ára starfsreynslu. Tveir starfa á höfuðborgarsvæðinu og tveir 

kennarar kenna á landsbyggðinni og hafa það sameiginlegt að kenna áfanga í 

samfélagsfræðigreinum. Um er að ræða bæði konu og karl í hvorum skóla. Ég valdi 

samfélagsfræðikennara vegna þess að þar hef ég grunninn og það er mitt kjörsvið í 

mínu M.A. námi í menntun framhaldsskólakennara. Þar að leiðandi gat ég sett mig 

betur inn í efnið sem kennt var þegar í vettvangsheimsóknir var farið. Ég valdi þessa 

kennara í samráði við skólastjórnanda hvers skóla með hentugleikaúrtaki (e. 

convenience sampling). Hentugleikaúrtak er notað þegar velja á einstaklinga sem best 

er að ná til, en þessi úrtaksaðferð er mest notaða valið í eigindlegum rannsóknum (Polit 

og Beck, 2006). Kennarar kynntu mig fyrir nemendum sem kennaranema og var því lítið 

verið að velta vöngum yfir því hvað ég væri að gera inni í skólastofunni. Eftir að ég hafði 

setið 4-6 tíma í hverjum áfanga voru myndaðir fjórir rýnihópar með hjálp kennaranna. Í 

hverjum hóp voru 4-6 sjálfboðaliðar á aldrinum 18-20 ára og voru kynjahlutföll nokkuð 

jöfn, 10 strákar og 9 stelpur.  

 

3.4 Gagnaöflun og framkvæmd 

Ég byrjaði á því að tilkynna rannsókninna til Persónuverndar (nr. S7599/2015) og sendi 

svo upplýsingar og beiðni til skólastjórnenda skólanna um að fá að vinna að 

rannsókninni í þeirra skólum og tilgreindi markmið og framkvæmd. Þar mætti ég góðum 

hljómgrunni og fékk vilyrði fyrir því að hefja rannsókn.  

Ég byrjaði á því að fara í vettvangsheimsókn í framhaldsskólann á 

höfuðborgarsvæðinu. Að því loknu tók ég viðtal við kennarana og loks rýnihópana. Það 

sama átti sér stað þegar ég rannsakaði skólann á landsbyggðinni. 

 Í viðtölunum við kennarana studdist ég við ákveðinn viðtalsramma (Viðauki A). 

Viðtölin voru opin með hálf-stöðluðum spurningum. Það má líkja því við venjulegar 

umræður þar sem farið er eftir ákveðnum þemum (Kvale, 1996). Misjafnt var hvernig 

viðtölin þróuðust í bæði spurningaröð og tímalengd, en viðtölin spönnuðu allt frá 20-45 

mínútum. Þó var þess gætt að öllum spurningum hefði verið svarað í 

spurningarammanum. Að sama skapi var stuðst við viðtalsramma (Viðauki B) í viðtölum 

við rýnihópa nemenda. Vissulega voru nemendur ólíkir og höfðu mismiklu frá að segja 

um málið og voru viðtölin frá 30-70 mínútur. Viðtölin við kennara og nemendur í 

rýnihópaviðtölum hljóðritaði ég með leyfi þátttakenda. Þau voru svo afrituð í tölvu til 

að auðvelda vinnslu við þemagreiningu. Ég gerði þátttakendum grein fyrir því að ef fram 
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kæmu persónulegar upplýsingar yrði þeim eytt eða breytt svo ekki yrði hægt að rekja 

svör til einstaklinga.   

 Í vettvangsathugunum í kennslustundum lagði ég áherslu á að horfa, hlusta og nota 

skilningarvitin til þess að safna upplýsingum (Philips og Carr, 2010). Þar fylgdist ég með 

því sem gerðist í skólastofunni og skráði niður með nokkuð formlegum hætti með 

ramma til viðmiðunar um það sem ég ætlaði mér að skoða (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Einnig notaðist ég við óformlega athugun þar sem ég skrifaði niður reynslu mína 

af því sem gerðist í skólastofunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Vettvangsheimsóknirnar voru þannig unnar að ég sat iðulega aftast, þar sem ég gat 

séð vel til allra nemenda án þess að trufla kennsluna. Þar fylgdist ég með símanotkun 

nemenda og skrifaði hjá mér hversu oft og lengi nemendur voru að kíkja í símana sína. 

Vissulega eru þetta ekki ábyggilega tölur þar sem líklegt er að ég hafi ekki séð til allra 

nemenda. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu janúar-mars 2016. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Hvað siðferðisleg álitamál varðar þá þarf ég sem rannsakandi að gæta hlutleysis við 

athugunum á báðum skólunum, þ.e. að vera hlutlaus, sýna virðingu og fara ekki í 

manngreinarálit. Það þarf að gæta þess að vera ekki þröngsýnn og ég verð að 

samþykkja og jafnvel leita eftir sönnunum sem stangast á við mína eigin vitneskju 

(Esterberg, 2002). Ég sem rannsakandi er einstaklingur með B.A.-gráðu í tómstunda- og 

félagsmálafræði, 26 ára alinn upp í litlu bæjarfélagi með enga starfsreynslu í 

framhaldsskólum fyrir utan æfingakennslu. Ég hef unnið síðastliðin ár með ungu fólki og 

tel mig því vera stakk búinn til að skilja orðræðu þeirra og auk þess er ég fremur nálægt 

þeim í aldri. Hvað skólana varðar þá er annar af þeim minn gamli skóli, eða sá skóli sem 

ég útskrifaðist úr með stúdentspróf, ásamt því að hafa alist upp í því sveitarfélagi sem 

skólinn er staðsettur í. Það er því líklegt að einhverjir þátttakendur séu mér 

málkunnugir og því þarf ég að gæta hlutleysis og vinna faglega. Hinn skólann þekki ég 

einnig ágætlega, þar sem ég starfaði þar við æfingakennslu sem kennaranemi haustið 

2014 og vorið 2015.    

Mikilvægt er að gæta sín þegar unnið er með persónulegar upplýsingar þátttakenda. 

Það er t.d. gert með því að hafa þátttakendur undir dulnefni og gæta þess að hafa 

persónugreinanlegar upplýsingar í lágmarki (Sigurður Kristinsson, 2013). Því er fylgt eftir 

í þessari rannsókn. Ekki er um að ræða viðkvæmar upplýsingar en gætt verður að því að 

svör þátttakenda séu órekjanleg. Gögnin eru einungis fyrir rannsakanda og verður þeim 

eytt eftir vinnslu þeirra. 
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Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Þátttakendur voru jafnframt beðnir um 

að skrifa undir leyfisblað (Viðauki C) en allir þátttakendur höfðu náð 18 ára aldri. Allir 

þátttakendur fengu upplýsingar um rannsóknina (Viðauki D), þar sem þeim var gerð 

grein fyrir því að viðtölin yrðu tekin upp og að ekki yrði sé hægt að rekja upplýsingarnar 

til einstaklinga, þar sem nöfnum þeirra yrði breytt. Það er mikilvægt við vinnslu 

rannsóknargagna að upplýsingar sem þátttakendur gefa verði ekki rekjanlegar (Kvale, 

1996). Aldurstakmark þátttakenda var 18 ár. Það var gert til þess að auðvelda þá vinnu 

að fá leyfi til rannsóknarinnar. 

3.6 Leiðarvísir í rýningu gagna 

Eins og fram hefur komið tók ég viðtal við fjóra kennara á misjöfnum aldri. Þetta voru 

kennarar með nokkra ára starfsaldur upp í að verða 40 ár. Karlkyns kennararnir voru 

með í meðaltal rúmlega 30 ára starfsreynslu sem framhaldsskólakennarar á meðan 

konurnar voru með tæp sjö ár. Ég mun gefa þeim kennurum á höfuðborgarsvæðinu 

nöfnin Hreinn og Herdís á meðan landsbyggðarkennararnir fá nöfnin Lóa og Lárus.  

Hvað nemendur varðar þá voru þeir í heildina 19 í rýnihópum sem skiptust nokkuð jafnt 

á milli kynja eða tíu strákar og níu stelpur. Samanlagt voru þetta fjórir hópar, tveir í 

hvorum skóla. Af þessum 19 manna hópi var aðeins einn einstaklingur sem ekki átti 

snjallsíma. Til þess að tilgreina nemendur út frá kyni og staðsetningu geri ég grein fyrir 

kyni KK/KVK og hef bókstafinn H fyrir höfuðborgarsvæði og L fyrir landsbyggðina, dæmi: 

KK-H (Karlkyn á höfuðborgarsvæði) eða KVK-L (Kvenkyn á landsbyggðinni).   

 

3.7 Samantekt 

Í þessum kafla var kynnt aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig sú gagnaöflun fór 

fram. Þar kemur fram að beitt var eigindlegri aðferðafræði þar sem rannsóknarsniðið 

var tilviksrannsókn. Sagt var frá skólunum, vali á þátttakendum og þeim siðferðislegum 

atriðum sem hafa þurfti í huga við framkvæmd rannsóknar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar um 

snjallsímanotkun nemenda í framhaldsskólum. Byggir kaflinn á gögnum sem aflað var 

með rýnihópaviðtölum, viðtölum við kennara sem og vettvangsathugunum. 

Þátttakendur voru spurðir út í símanotkun/snjallsímanotkun í framhaldsskólum. Fimm 

meginþemu komu fram við greiningu gagnanna. Þau eru: Reglur um símanotkun í 

kennslustofu, Notkun snjallsíma í kennslu, Sjálf og sjálfstjórn nemenda, Áhrif 

kennsluaðferða og Notkun snjallsíma í frítíma og tómstundum.  

4.1 Reglur um símanotkun í kennslustofu 

Allir kennararnir eru sammála því að engar formlegar skólareglur séu til staðar um  

símanotkun nemenda. Þeir segja að þetta sé algjörlega í höndum hvers kennara fyrir sig 

og að oft sé um að ræða mismunandi reglur í hverjum áfanga, eins og Lárus á 

landsbyggðinni segir: „Samkvæmt skólareglum er kennari yfirlýstur verkstjóri í 

kennslustofu ... og er það því á valdi hvers og eins hvað hann gerir." 

Þegar skoðuð eru svör kennara við spurningunni um hvernig þeir sjálfir myndu vilja 

haga reglum um símanotkun í kennslustofunni, þá vilja flestir hafa fastar reglur og Lóa á 

landsbyggðinni segir: „Ég mundi bæta við þeirri reglu að snjallsímanotkun er stranglega 

bönnuð í skólastofunni nema með fyrirfram gefnu leyfir kennara.“ Lárus talar hins vegar 

um að hann sé þeirrar skoðunar að það sé einfaldlega hluti af starfi kennarans að hver 

og einn ákveði sín vinnubrögð eða regluverk. Hreinn talar um að hann sé hissa á því hve 

skólareglurnar eru fljótandi og að allt sett í hendurnar á kennurum. Hann er því 

fylgjandi að settar verði fastar reglur um notkun nemenda á símum. Allir nemendur eru 

sammála því að reglur kennara um símanotkun séu misjafnar og fari það alveg eftir 

kennurum. Þeir tala þó um að eldri kennarar séu mun strangari en þeir sem yngri eru. 

KK-H: „Yngri kennurum er yfirleitt sama um þetta.“ KK-L: „Eldri kennarar eru miklu 

harðari á þessu sko.“ Nemendur tala einnig um að kennarar setji fram ákveðnar reglur í 

samvinnu við nemendur. KVK-H: „Það er oft svona í byrjun annar ... nú ætlum við að 

setja saman reglur um símana ... það er kannski farið eftir þeim fyrstu vikuna.“  

Herdís er sá kennari af kennarahópnum sem tekur hvað mest á símanotkun 

nemenda og ver allt að tveimur klukkustundum í byrjun annar í það að setja saman 



34 

reglur með nemendum sínum um hvernig haga eigi símanotkun. „Ég útskýri fyrir þeim 

að ég vilji hafa þessa reglu af því að ég viti hvernig síminn truflar mig”. Herdís segir að 

undantekningarlaust gangi vel að setja saman reglurnar. Hún segir að þær séu 

misjafnlega strangar og að hún láti frekar nemendur ráða því hvernig þær séu og 

hverjar afleiðingarnar verða ef reglurnar eru brotnar. Hún talar um að þeir tímar sem 

fari í þetta í upphafi annar séu enginn fórnarkostnaður, heldur séu nemendur að læra 

lýðræðisleg vinnubrögð. Hún segir: „Það er valdeflandi að nemendur fái að ákveða sínar 

aðstæður.“ Nemendur virðast almennt skilja reglurnar en finnst kennararnir stundum 

of harðir á þeim. KVK-H: „Sumir kennarar eru kannski með fyrirlestur sem tengist ekki 

efninu og verða bara brjálaðir ef maður er í símanum.“ Skilningurinn virðist þó til staðar 

þrátt fyrir brot á þessum mishörðu reglum kennara. KVK-H: „Ég skil alveg af hverju þeir 

eru svona pirraðir sko“. KK-L: „Ætli það sé ekki af því að kennarar líti á þetta sem 

vanvirðingu.“ KVK-H: „Það er einn kennari [Herdís] sem starir í sálina á manni ef hún sér 

mann með síma.“ Af þessum svörum má ráða að nemendur skynja óánægju kennara 

með notkun þeirra á símum. Fleiri nemendur taka í svipaðan streng og tala um að þetta 

sé möguleg truflun á kennslu, en farið er nánar í það í kafla 4.4. 

Þegar nemendur eru spurðir um hvernig þeir myndu bregðast við ef símanotkun 

yrði alfarið bönnuð með reglum innan skólastofnunar eru viðbrögðin nokkuð misjöfn. 

Nokkrir nemendur telja að það muni aldrei gerast, aðrir telja það alls ekkert sniðugt. 

KVK-L: „Mér mundi ekki líða vel.“ KVK-H: „Mér finnst alltaf gott að vera bara alltaf með 

símann.“ KK-L: „Ég yrði ómögulegur.“ Þó er töluverður fjöldi sem telur að þau hefðu 

gott af því eða um 40% en taka skýrt fram að það yrði þó aðeins í kennslustundum. 

Aðeins einum nemanda líst mjög vel á það að banna alfarið síma í skólanum. KK-H: 

„Mér finnst þægilegra að fá skýrar reglur.“ 

Eins og fram kemur þá eru reglurnar nokkuð fljótandi og mishart er tekið á notkun 

nemenda á símum. Einn kennari stendur þó upp úr, þar sem hann leggur mikla áherslu 

á það að búa til reglur í samvinnu við nemendur í byrjun hvers áfanga. 

 

4.2 Notkun snjallsíma í kennslu 

Eins og fram hefur komið eru reglur um símanotkun misjafnar hjá kennurum. Það 

kemur fram í máli kennaranna sem ég ræddi við að þeir hafa mismunandi skoðanir á 

snjallsímanotkun nemenda og sumir þeirra hafa jafnvel gefist upp á því að setja 

einhverjar reglur um notkunina..  
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Lóa á landsbyggðinni segir sjálf að það sé skýr regla hjá henni að símanotkun sé 

stranglega bönnuð. Hún tekur það þó einnig fram að hún „nenni ekki alltaf að vera að 

rífa sig við nemendur“. Hennar skoðun er einfaldlega sú að ef að nemendur eru ekki að 

fylgjast með fyrirlestrum, þá eigi þeir bara að vera heima hjá sér. Hún talar einnig um að 

nemendur séu oft andlega fjarverandi vegna símanotkunar. Hún segist sjá mikið af því 

að nemendur séu mikið að gægjast, fremur en að hanga í símanum. Hún tekur vel eftir 

símanotkun nemenda og segir að þau séu gjarnan með töskurnar uppi á borðum og séu 

að fela sig þar. Hún segir: „Þau halda virkilega að þau séu að fela þetta ... halda að 

maður sé alveg grænn sko.“ Einnig tekur hún fram að nemendur séu alltaf að prófa 

þolmörk kennarans. Hún segir jafnframt að nemendur viti að þetta fari í taugarnar á 

henni. Herdís kennari er á sama máli. Hún segir að nemendur séu orðnir mjög lunknir 

við að fela þetta. Þegar hún sjái að þetta sé að verða ákveðinn slagur, þá bannar hún 

allt uppi á borðum. Þannig eigi nemendur erfiðara með feluleikinn. Herdís gerir það 

sama við þá nemendur sem eru að horfa í kjöltuna á sér og virðast í símanum. Hún spyr 

þá úr efninu. „Þau eru alltaf að athuga og stundum bara gá hvað klukkan er.“ Þá segir 

hún einfaldlega við nemendur að þeir geti kíkt á klukkuna í stofunni. „Ég bara sé þau 

feida út ... þau eru að horfa í kjöltuna á sér eða raða draslinu í kringum sig sko ... það er 

mjög vinsælt.“ Þegar nemendur eru spurðir um hvernig þeir noti símann sinn í 

kennslustofu hjá kennara sem bannar símanotkun, voru þau mörg sammála því að það 

væri „bara nóg að gera virki“. Það er gert með því að hafa yfirhafnir eða skólatöskur 

uppi á borðum og þannig fela þau símann sinn líkt og kennararnir nefndu. Sumir 

nemendur sögðust vera „orðnir snillingar í að fela notkun sína“. KVK-H: „Ég sé fólk í 

hverjum einasta tíma [nota síma], þó það sé bannað ... ég er mjög lúmsk ... finnst mér.“  

Lóa talar um að þegar hún byrjaði sem kennari fyrir um þremur árum síðan hafi hún 

ákveðið að taka strangt á þessu en fékk þó lítinn meðbyr samkennara. Hún talar um að í 

byrjun hafi hún einfaldlega ekki viljað sjá nemendur nota síma í kennslustofu. Hún segir: 

„Þau voru að taka myndbönd af mér og senda vinum.“ Í dag angrar þetta hana ekki eins 

mikið. Einnig nefnir hún að sumir nemendur séu hræddir um að tjá sig í tímunum þar 

sem þeir eigi á hættu að samnemendur séu að taka þá upp á Snapchat og senda áfram. 

Í öllum rýnihópunum kom upp sú umræða að nemendur væru stundum að fá Snapchat 

skilaboð af ákveðnum kennurum skólans. KK-H: „Þá er kannski búið að setja einhverja 

fyndna filtera á kennarann.“ KK-L: „Maður er alveg að taka Snapchat í tíma sko.“ KVK-L: 

„Ég hef alveg fengið senda mynd af kennara.“ Áhyggjur Lóu á landsbyggðinni virðast því 

á rökum reistar um að nemendur séu að taka myndir eða myndbönd í óþökk nemenda 

og kennara.  
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Lárus á landsbyggðinni hefur áratuga starfsreynslu sem framhaldsskólakennari. 

Hann talar um að það séu mjög skiptar skoðanir á meðal kennaranna um hvernig eigi að 

taka á þessu. Lárus verður var við notkunina í skólastofunni: „Maður sér það öllum 

stundum að þau eru að kíkja á símann, það fer ekkert milli mála.“ Hann tekur eftir því 

að nemendur nota símana sína einnig til góðs eins og við upplýsingaöflun í  

verkefnavinnu. Hann segir að honum finnst þetta af hinu góða þegar rétt er staðið að 

og rétt nýtt. Hann talar um þetta sem upplýsingaveitu. Hann segir: „Í staðinn fyrir að 

hlaupa á bókasafn og leita þá ferðu þarna inn og nærð í það sem þú þarft ... að því 

leytinu til er ég hlynntur notkun þessa.“ Lárus segir um þetta: „Meðalhófsreglan á víða 

við.“  

Lárus telur þó að síminn sé minni truflun en tölvurnar, þar sem hann sé 

fyrirferðarminni og erfiðara sé fyrir marga að horfa á sama skjáinn. Hann talar um að 

hann sé með þá vinnureglu að nemendur eigi ekki að vera með síma nema þegar á við, 

en bætir við: „Ég hef þá bjargföstu skoðun að þetta er fólk komið til vits og ára og 

messa oft yfir þeim að þetta er nám á þeirra ábyrgð ... það þarf líka að kenna þeim að 

axla ábyrgð.“ Hann segir að tölvunotkun sé á undanhaldi. Hann segir: „Við tókum á 

fartölvum, einn tölvuskjár veldur meiri truflun en einn snjallsímaskjár ... það er minni 

truflun fyrir heildina“. 

Hreinn á höfuðborgarsvæðinu er einnig með áratuga reynslu sem 

framhaldsskólakennari. Hann talar um að kennarar séu búnir að gefast upp og talar 

einnig um að það sé misjafnt eftir kennurum hvernig þeir bregðast við símanotkun 

nemenda. Í tengslum við það að hann haldi að kennarar hafi gefist upp, þá nefnir hann 

að erfitt sé fyrir kennara að vera heilan skóladag, vikur eða mánuði, kennandi jafnvel 

fjóra til fimm áfanga og verandi alltaf að segja nemendum að hætta. Hann segir: 

„Maður á endanum truflast náttúrulega.“ Hreinn talar um að hann hafi orðið vitni að 

því að sumir nemendur séu virkilega illa haldnir af notkun sinni. Hann segir um einn 

nemandann: „Maður sá að hann var utangátta og algjörlega „distracted“ ... þetta var 

svona nánast eins og þarna væri um fíkniefnaaðila ... þetta var bara fíkn ... ávani og fíkn 

sko.“ Hann segist þó sjá mun hjá nemendum eftir aldri. Hann segir: „Meira áberandi hjá 

þeim sem eru yngri sko ... hjá þeim sem eru eldri ... að þau svona ... já ... það er eins og 

þau hafi meiri stjórn á þessu ... fara svona fínna með þetta sko.“ Nokkrir nemendur eru 

á sama máli og telja sig hafa minnka notkun frá fyrri árum. KK-H: „Mér finnst þetta hafa 

minnkað ... fyrst þegar ég fékk snjallsíma þá var maður miklu meira í honum.“ KVK-L: 

„Ég nota hann mun minna en ég gerði ... samt er ég alltaf með hann.“ 
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Hreinn veit til þess að allavega einn eða tveir kennarar í skólanum eru mjög strangir 

varðandi símanotkun, en tekur það fram að hann hafi ekki séð það í framkvæmd. Sjálfur 

segist hann fyrst um sinn hafa tekið mjög strangt á notkun nemenda en sé farinn að 

gera minna af því núna. Hann sér það vel að nemendur eru með síma og lætur það 

viðgangast svo lengi sem það er ekki að trufla að hans mati. Hann segir: „Mér fannst 

þetta mikil óvirðing fyrir nokkrum árum síðan.“ Hreinn segir að þegar nemendur voru 

að byrja að nota tölvur hafi komið upp vandamál, þar sem kennurum þóttu nemendur 

vera að misnota þær. Síminn hafi svo komið í framhaldi af því með tilheyrandi 

misnotkun. Hann talar um að nemendur séu orðnir leiknari með símana og talar um að 

þetta hafi breyst. Hann segir: „Þau þurfa skemmri tíma til þess að „tjékka“.“ Áður fyrr 

hefi nemendur verið meira að hanga í símunum. Honum finnst þetta orðinn einhvers 

konar kækur hjá nemendum að vera alltaf að kíkja á símann sinn. Hann segir: „Ég sé að 

einhver kíkir og hann leggur síðan símann frá sér og svo er eins og það komi ósjálfrátt 

viðbragð og hann kíkir aftur.“ Af þessum svörum má ráða að Hreinn sé ekki að átta sig á 

því að líklegast er hér um samskipti ungmenna að ræða.  

Hreinn verður meira var við þetta hjá yngri nemendum og segir að eldri nemendur 

fari fínna með þetta. Hreinn er þó með skýra hugmynd: „Ég er frekar á móti símanotkun 

sko ... Mér finnst þetta ekkert hafa bætt neitt ... Ég sé engin tækifæri af því að ég kann 

bara ekki betur á þetta.“ 

Svo virðist vera af svörum nemendanna að dæma að þeir séu vel meðvitaðir um það 

hvernig einstakir kennarar taka á símanotkun í sinni kennslustofu. Þrátt fyrir það virðast 

þeir oft reyna á þolmörk kennaranna til þess að sjá viðmiðin, líkt og Lóa bendir á. 

Notkun nemenda er töluverð og staðfestist það bæði í viðtölum við nemendur og 

kennara sem og í vettvangsathugunum. Þó ber að geta þess að það kemur fram að 

notkunin er oft á tíðum tengd námi nemenda, með leyfi kennara og tengist oft 

kennslunni eða kennsluefninu sjálfu. Nemendur nefna að oft noti þeir símann til að 

leysa hin ýmsu verkefni. Leitarsíðan Google er oft nefnd ásamt þýðingarsíðunni Google-

translate. Nemendur á höfuðborgarsvæðinu tala einnig um að kennarar séu farnir að 

auka notkun á forritum líkt og Kahoot. Það er smáforrit sem virkar þannig að 

spurningum er varpað af skjávarpa kennarans og nemendur nota símann sinn til þess að 

svara þeim spurningum sem lagðar eru fram. 

Herdís segir símanotkun nemenda mjög truflandi. Hún segir: „Ef þau eru í símanum 

þá eru þau fjarstödd.“ Hún nefnir einnig að þetta sé víðtækari truflun heldur en aðeins 

á nemandann sem er að skoða símann sinn. Hún tekur það þó fram að stundum leyfi 

hún notkun, eins og þegar nemendur þurfa að fletta upp einhverju fyrir verkefni eða 
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kíkja á múðluna. Hana langar einnig að læra meira á forritið Kahoot svo símarnir nýtist 

betur í kennslu. Herdís segir hugað að þessum hlutum og finnst sjálfri mjög skrítið að 

kennarar séu sumir hverjir lítið að pæla í þessu og láti þetta viðgangast. Þá veltir hún 

fyrir sér fagmennsku kennara og spyr hvort kennarar séu þar með að segja að þeim sé 

alveg sama um það hvort nemendur séu að læra eða ekki. Hún tekur eftir mikilli notkun 

í öðrum kennslustofum. Hún segir: „Ég sé stundum að kennararnir eru að gera eitthvað 

uppi á töflu ... og það eru bara 80% af nemendum fjarstödd.“ Þetta finnst Herdísi 

algjörlega fráleitt. 

Þegar nemendur eru spurðir um hvort að þeir noti síma sinn mikið eða lítið í 

skólanum, þá svara 16 af 19 nemendum því að þeim finnist þeir nota hann mikið og það 

þá í óþökk kennara eða notkun sem ekki tengist beint náminu. Flestir eru einnig 

sammála því að erfitt sé að kíkja ekki á símann sinn ef þeir finna fyrir titringi eða sjá 

hann blikka. KVK-H: „Tilfinningin er eitthvað svo ... ég get bara ekkert einbeitt mér fyrr 

en ég kíki.“ Það kemur einnig fram í svari nemenda að þeir séu duglegir að kíkja á 

símann sinn. KVK-H: „Þetta er bara einhver vani ... maður ýtir á miðjutakkann ... þó 

maður viti að það er ekki neitt að gerast.“ 

Þegar ég grennslast fyrir um hvað þau séu að gera almennt í símanum í 

kennslustofu, þá er smáforritið Snapchat oftast nefnt ásamt Facebook og Facebook 

Messenger, sem er það smáforrit sem heldur utan um samskipti eða spjall á Facebook. 

Einnig eru nefnd smáforritin Instagram og Twitter. 

 

4.2.1 Vettvangsheimsóknir 

Í vettvangsheimsóknum var farið bæði eftir skipulögðum ramma (Viðauki E) þar sem 

talin var notkun nemenda ásamt vettvangsglósum um það sem fór fram í tímanum. 

Augljóslega var ekki hægt að sjá til allra nemenda og því eru þessar tölulegu upplýsingar 

ekki algjörlega nákvæmar heldur gefa þær til kynna notkun nemenda í hverjum áfanga. 

Þegar talað er um notkun á síma þá er verið að meina óleyfða notkun eða notkun sem 

viðkemur ekki kennslunni með beinum hætti, nema að annað komi fram. 

Í minni fyrstu vettvangsheimsókn hjá Hreini varð ég var við töluverða notkun í  

tímanum. Ég taldi 69 skipti sem segir okkur það að hver nemandi hafi kíkt í stuttan eða 

lengri tíma að meðaltali fjórum sinnum. Það er þó lítið hægt að segja til um meðaltal 

hvað þetta varðar en notkun einstaka nemenda var allt frá því að kíkja tvisvar til 14 

sinnum á símann sinn. Í þeirri kennslustund var sjálfstæð vinna nemenda, en þar sá ég 

þrjá nemendur sem voru með tónlist í eyrunum á meðan þeir unnu verkefni sín. Einn 
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nemandi var þó allan tímann með heyrnartól og virtist skoða Youtube myndbönd. Það 

sem ég tók sérstaklega eftir var að einungis lítill hluti nemenda eða um tveir til þrír 

virtust fela notkun sína á símunum. Þegar nemendur höfðu lokið við verkefnið, þá 

máttu þeir fara og voru um 20 mínútur eftir af tímanum þegar fyrstu nemendur fóru. 

Þess ber að geta að sú kennslustund fór fram klukkan 15:00. Seinni tímarnir voru 

nokkuð svipaðir en þó taldi ég ekki eins mikla símanotkun hjá nemendum eins og í 

fyrsta tímanum. Þess ber að geta að tímarnir voru mun fyrr í stundatöflunni og virtist 

draga töluvert úr símanotkun nemenda, þó var það virkilega einstaklingsbundið. Svipað 

snið var á öllum tímunum, þ.e.a.s. stutt innlegg frá kennara og sjálfstæð vinna nemenda 

að verkefnum. 

Hjá Herdísi var snjallsímanotkun nemenda á algjöru undanhaldi, enda fá þeir lítið að 

komast upp með það. Ef hún tók eftir því að einhver var að skoða í kjöltu sér eða reyna 

að fela eitthvað, þá virtist hún fljót koma auga á það og annaðhvort fór hún að spyrja 

nemandann út í námsefnið eða vinsamlegast bað hún hann um að leggja frá sér símann. 

Að meðaltali sá ég ca. 3-5 gægjur í hverjum tíma og iðulega voru þær undir lok hvers 

tíma. Í einni kennslustundinni var þó leyfð notkun en þá fóru allir á bókasafnið nema 

einn nemandi sem notfærði sér símann. 

Hjá Lóu á landsbyggðinni voru tímarnir mismunandi uppbyggðir en í þeim fyrsta var 

fyrirlestur frá kennara. Í þeim tíma sá ég að minnsta kosti fimm „virki“ sett upp hjá 

nemendum og tók eftir töluverðri notkun eða um 30-40 skiptum sem deildust þó 

nokkuð mikið á fáa einstaklinga. Inn í þessari tölu tek ég þó ekki einn nemenda sem leit 

vart upp úr símanum allan kennslutímann. Einnig fór ein kennslustundin í 

heimildaverkefni en þá fóru allir nemendur í tölvustofu skólans. Eitthvað var um 

símanotkun en þó virtist athyglin vera við verkefnið og tölvuna. 

Lárus á landsbyggðinni notaði fyrstu kennslustundina í að skoða próf sem nemendur 

höfðu nýverið þreytt. Kennarinn fór yfir spurningarnar og kom með réttu svörin. 

Nemendur virtust hafa nokkuð góða einbeitingu en þó virtust strákarnir ívið meira úti á 

þekju vegna símanna. Ég taldi ca. 40 gægingar og voru þar þrír til fjórir strákar sem áttu 

bróðurpartinn af þeim. Í miklum meirihluta voru þetta nemendur sem sátu aftast í 

skólastofunni. Annar tíminn fór í verkefnavinnu þar sem nemendur unnu að 

einstaklingsverkefnum. Í þeim tíma taldi ég lágmark 20 skipti sem nemendur kíktu á 

síma sína – en set þó fyrirvara á þessa tölu þar sem ég náði ekki að sjá nógu vel til allra 

nemenda. Nemendur sem sátu aftast voru töluvert meira í símunum en þeir sem sátu 

framarlega, en kennarinn hélt athyglinni með því að ávarpa nemenda með nafni þegar 

einhvers konar truflun eða mas átti sér stað. 
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Samantekt á vettvangsheimsóknum 

Þegar vettvangsathuganir eru bornar saman, þá má segja að notkun nemenda sé eins 

og gefur að skilja mismikil og erfitt er að setja alla nemendur í ákveðnum áfanga undir 

sama hatt. Það er því ekki hægt að setja einhvers konar meðaltal á hvern bekk/áfanga. Í 

þeim tíma sem ég varð hvað mest var við notkunina voru dæmi allt frá því að 

einstaklingar kíktu aldrei á símann sinn og allt upp í 15 sinnum. Einnig fór ég í tíma þar 

sem lítil sem engin notkun var á tækjunum. Það má segja að mesta sem og minnsta 

notkunin hafi verið á höfuðborgarsvæðinu. Landsbyggðin var heldur jafnari hvað 

óleyfða notkun varðar. Þegar á heildina er litið þá var notkunin hjá Herdísi langminnst, 

enda komust nemendur lítið upp með það. Notkun nemenda á símum var áberandi 

mest hjá Hreini. Hjá Lóu og Lárusi var óleyfð notkun töluverð en og nokkuð svipuð hjá 

báðum. 

4.3 Áhrif á nám: einbeiting-truflun- sjálfstjórn 

Lóa heldur því fram að þetta sé vandamál vegna þess að þetta sé alltaf að verða verra 

og verra. Tölvunotkun er mjög að minnka en það sem var truflandi við tölvurnar hefur 

nú færst yfir á símana. Gallarnir eru að einbeiting nemenda er orðin lítil. Lóa segir: „Þau 

eiga ofboðslega erfitt með að sitja inni í klukkutíma ... það er eins og síminn sé 90° 

heitur og þau verða að kíkja.“ Hún telur þetta vera þannig statt að ef kennarar spyrni 

ekki við fótum, þá verði símarnir einfaldlega framlenging á handleggnum. Lóa sér þó 

kosti við snjallsímana og nefnir hún að nemendur séu upplýstari um fréttir líðandi 

stundar. Hún segir: „Þau eru alltaf með fjölmiðil í lófanum“ og að þau sjái þá þær fréttir 

sem þeirra jafningjahópur er að deila á sínum síðum. Hún tekur þó fram að nemendur 

séu með yfirborðsþekkingu á hlutunum. Hún segir: „Þau eru frekar í fyrirsögnunum“. 

Sjálf notast Lóa við Facebook hóp sem var gerður fyrir ákveðinn áfanga sem hún kennir, 

þar sem nemendur deila fréttum tengdum þeim málefnum sem fjallað er um. Aðspurð 

hvort að hún sjái notkun nemenda skila sér í lægri einkunnum segist hún ekki vera viss 

um það. Þó telur hún að þeir nemendur sem eru slakir eigi á hættu að verða ennþá 

slakari þegar þeir eru ekki að fylgjast vel með í tímum. Lóa tekur hins vegar fram að 

henni finnist öll þessi umræða um snjallsímanotkun vera pínulítið eins og umræðan um 

unglingavandamál. Þetta séu alls ekki allir nemendur og örugglega sé þetta ekki 

vandamál nema hjá um það bil einum fimmta af nemendahópnum. Svo veltir hún fyrir 

sér hvort að þetta sé jafnvel meira vandamál hjá kennurum en nemendum:  
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Við þurfum að átta okkur á því að samskiptin eru að færast yfir á 

snjallsímana og við gamla fólkið innan gæsalappa getum ekki bara sagt að 

þetta sé vandamál án þess að átta okkur á því en kunnum kannski ekki að 

nota þetta sjálf ... greina eitthvað vandamál sem er kannski ekkert til. 

Það sem Lárus upplifir hvað mest er geðvonska kennara í garð þessara síma. Hann segir 

að allt of margir láta þetta fara í taugarnar á sér. Hann segir: „Gömlu kennararnir eru 

yfirleitt ekkert hrifnir af þessu ... það er algjör kynslóðamunur.“ Lárus segist ekki geta 

ímyndað sér annað en að þetta trufli nemendur, en getur þó ekki fullyrt neitt um það. 

Hann segir að fólk almennt eigi bara að læra að þekkja sín takmörk, það sé hluti af því 

að vera til. Lárus talar um að hann sé þó ekki alveg rólegur yfir þessu og talar um að 

þetta sé eins og önnur stjórnlaus hegðun. Hann segir: „Þessi ofboðsleg þörf fyrir 

samskipti í gegnum fésbók ... mér finnst þetta alveg með ólíkindum ... og finnst þetta 

stundum svolítið uggvænlegt.“ 

Herdís segir símanotkun nemenda mjög truflandi. Hún segir: „Ef þau eru í símanum 

þá eru þau fjarstödd“ og nefnir einnig að þetta sé víðtækari truflun en aðeins á 

nemandann sem er að skoða símann sinn. Hún tekur það þó fram að stundum leyfi hún 

notkun, eins og þegar nemendur þurfa að fletta upp einhverju fyrir verkefni eða kíkja á 

múðluna. Hana langar að læra meira á forritið Kahoot svo símarnir nýtist betur í 

kennslu. Lóa tekur einnig í svipaðan streng og nefnir einmitt forritið Kahoot. Herdís 

segist hafa mikið hugsað um þessa hluti og finnst sjálfri mjög skrítið að kennarar séu 

sumir hverjir lítið að hugleiða þetta og láti þetta viðgangast. Hún veltir fyrir sér 

fagmennsku kennara í þessu samhengi. Hún segir: „Eru kennarar þar með að segja að 

þeim sé alveg sama hvort nemendur séu að læra eða ekki?“ Hún tekur eftir mikilli 

notkun í öðrum kennslustofum og segir: „Ég sé stundum að kennararnir eru að gera 

eitthvað uppi á töflu ... og það eru bara 80% af nemendum fjarstödd.“ Þetta finnst 

Herdísi algjörlega fráleitt. Sjálf segist hún virkilega hörð í agamálum almennt og telur sig 

langt yfir meðallagi í því. Herdísi finnst kennurum jafnvel skorta úrræði og séu 

mögulega ekki með ígrundaða afstöðu í agamálum. Hvað símanotkun nemenda varðar 

þá segir hún: „Ég held að þetta sé almennt árátta en sé orðið að fíkn í sumum tilvikum“ 

og telur að það sé mikilvægt fyrir kennara að kenna krökkunum að hafa einhverja 

sjálfstjórn, annars gæti það orðið svo að þau verði ofurseld og gætu sogast in í einhvern 

heim „áráttu sem verður svona sterkari og sterkari og erfiðari og erfiðari að hætta ... 

eða já ... bakka út úr þessu“. Þegar Hreinn er inntur eftir svörum um hvar hans mörk 

liggi upp á að grípa inn í notkun svarar hann: „Þegar að nemandi er ekki einungis hættur 

að fylgjast með sér, heldur er hann farinn að draga aðra nemendur að sínum skjá.“ 
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Þegar nemendur eru spurðir út í af hverju þeim finnist nauðsynlegt að kíkja á símann ef 

þeir finna fyrir titringi í vasanum eru þeir ekki vissir en tala um þörfina. KK-H: „Ef ég finn 

hann titra einu sinni þá er mér alveg sama en ef það er tvisvar þá þarf ég að kíkja.“ 

Annar nemandi tekur í svipaðan streng. KVK-H: „Ef ég finn hann titra þá langar mig að 

kíkja ... en ég geri það ekkert alveg alltaf.“ 

Nemendur viðurkenna það flestir að síminn geti verið truflandi. KVK-H: „Ef ég sé 

einhvern í símanum þá langar mig í símann ... og þá hugsa ég ekki um annað en að 

kíkja.“ KK-H: „Það fer eftir því hver er við hliðina á mér ... ef vinur minn situr við hliðina 

á mér þá þarf ég að kíkja á hann.“ KK-L: „Mér finnst hún [notkunin] mest hindra í 

náminu.“ KVK-L: „Þetta truflar athygli okkar og alla í kringum okkur.“ Þó telja fjórir 

nemendur notkunina ekki skaðlega og að þeir hafi alveg stjórn á notkun sinni. KVK-H: 

„Samt ekkert truflandi ... ef manni finnst hún trufla þá leggur maður hann bara aðeins 

frá sér.“  

Margir tala um að síminn sé ekki að hjálpa til í náminu, en nokkrir nefna þó mikla 

þörf á því að hafa hann ef þeir þurfi að þýða einhver orð eða „gúggla eftir heimildum“. 

Það er í raun eina ástæðan sem var nefnd fyrir því hversu mikilvægur hann sé í 

kennslunni. KVK-H: Stundum þarf ég bara að kíkja í símann, annars bara sofna ég.“ 

Mikill meirihluti nemenda tala um að erfitt sé að gleyma símanum heima, en það komi 

þó ekki oft fyrir. KVK-L: „Ef maður gleymir símanum, þá er tíminn bara ógeðslega lengi 

að líða.“ KK-L: „Maður er alveg tómur ef maður gleymir símanum heima ... hefur ekkert 

að gera.“ KVK-H: „Þá fer ég bara frekar heim og sæki hann.“ Hættan á að síminn verði 

straumlaus virðist vera til staðar hjá þó nokkrum nemendum og hafa nokkrir orð á því 

að þeir séu alltaf með hleðslutæki meðferðis. 

 

4.4 Hlutverk kennara og vægi kennsluaðferða 

Kennsluaðferðir eru misjafnar og því er mér hugleikið hvort að þær geti í sumum 

tilfellum átt þátt í frekari notkun nemenda. 

Hreinn kennari talar um að hann geri minna af því að standa uppi við töfluna og 

þylja upp fyrirlestra. Hann segir: „Ég er bara hættur að gera þetta ... þetta býður upp á 

að þau fari að gera alls konar eins og í símann og þetta.“ Þannig finnur Hreinn að það er 

betra að láta þau leysa verkefni þannig að boltinn sé meira hjá þeim. Hann nefnir einnig 

að best finnist honum að hafa einhvers konar gulrót, sem þýðir að þegar að nemendur 

klára verkefni sín þá megi þau fara. Stundum leggur hann til að nemendur noti síma 
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sína. Hann segir: „Ég bendi þeim oft á að nota hann sko.“ Það er þá einna helst til þess 

að finna tölulegar upplýsingar sem tengjast því sem fjallað er um.  

Hreinn segist engan greinarmun gera á tölvu og símum og segist lítið kunna sjálfur á 

þessi tæki. Hann segir: „Ég mundi hugsanlega kæra mig um að fara á einhvað 

námskeið.“ Þar er hann að vísa til þess að kynnast símunum betur. Hann segist velta því 

fyrir sér „hvað nemendur fái út úr þessu og hvort að nemendur séu að spjalla saman um 

það hvenær þau eru búin í tímunum, eitthvað sem var bara einfaldlega afgreitt á 

göngunum hér áður fyrr“. Hann viðurkennir að hann skilji þetta ekki vegna vankunnáttu 

á tækin og telur sig mögulega þurfa að læra betur á þessa tækni svo hann geti í raun og 

veru skilið hana á einhvern hátt. Hreinn tekur fram að þó að síminn sé notaður þá sé 

hann aðeins verkfæri. Það verði ekkert meiri gæði í verkefnum eða meiri dýpt á 

skilningi. Hann segir: „Mér finnst nemendur ekkert læra einfaldlega meira ... þau læra 

kannski bara meira á símann.“  

Af svörum nemenda að dæma virðist einbeiting þeirra að miklu leyti stjórnast af 

kennsluháttum kennara og hvernig kennarar eru og haga kennslu. Langflestir nemenda 

tala um að fyrirlestur sé hvað líklegastur til að draga þau í símann og tala einnig um að 

það sé misjafnt eftir kennurum hversu vel þeir nái að halda athygli nemenda. KK-H: 

„Sumir tímar eru mjög langir og leiðinlegir ... og ef að kennarinn talar allan tímann þá 

er maður mikið í honum [símanum].“ Það sem kemur hvað sterkast fram er mikilvægi 

þess að kennarar séu skemmtilegir. KK-H: „Ef þú ert að hlæja mikið í tíma, þá er gaman 

að mæta í skólann.“ KK-L: „Ef að kennarar eru skemmtilegir, þá er ekkert vesen með 

þetta.“ KK-H: „Kennarar eiga að vera trúðar.“ KVK-H: „Ef að kennarar eru 

skemmtilegir, þá er engin í símanum“. KK-H: „Þetta byggist á því að ef þú ferð í símann, 

þá er þetta [kennslan] leiðinlegt.“ Einn nemandi hefur orð á því að nemendur séu að 

detta úr námi og talar um mikilvægi þess að kennarinn sé skemmtilegur. KK-H: „Það eru 

samt svo margir sem eru að droppa núna úr skólanum ... þannig það skiptir eiginlega 

öllu máli að kennararnir séu skemmtilegir.“ Einn nemandinn er mjög ákveðinn og virðist 

hafa skýr svör við þessu „vandamáli“.“ KK-H: „Mér finnst bara að ef að kennarar eru 

skemmtilegir þá er engin í símanum ... nákvæmlega þó það séu reglur eða ekki!“  

Það kemur fram í tveimur hópum að leiðinlegur kennari geti eyðilagt áhugavert efni 

og einnig geti skemmtilegur kennari kveikt áhuga á leiðinlegu efni. Eins og fram kemur 

hér fyrr í svari nemenda, þá eru þeir sammála því að reglur kennara um símanotkun eru 

misjafnar og fer það alveg eftir kennurum. Þeir tala þó um að eldri kennarar séu mun 

harðari en þeir sem yngri eru. KK-H: „Yngri kennurum er yfirleitt sama um þetta.“ KK-L: 

„Eldri kennarar eru miklu harðari á þessu sko.“ 
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4.5 Notkun snjallsíma í frítíma og tómstundum 

Þegar nemendur eru spurðir út í hvernig þeir hagi notkun sinni í frítíma eða 

tómstundum, þá fást þau svör að notkunin sé svipuð eða minni heima fyrir. Sjö af þeim 

nítján nemendum stunda skipulagðar tómstundir, allt tengt íþróttum. Ræktin er oft 

nefnd ásamt vinnu eftir skóla, en þar eru stelpur í meirihluta hvað vinnu eftir skóla 

varðar. Sá skilningur sem nemendur leggja í hugtakið tómstundir virðist nokkuð víður, 

enda eru fræðimenn ekki á eitt sáttir um hvað það þýðir. Hér er um frekar hlaðið 

hugtak að ræða sem erfitt er að skilgreina í stuttu máli. Nemendur leggja því heldur 

huglægt mat á það hvað þeir gera í tómstundum en ég bæti einnig við orðinu frítíma til 

þess að ná betur utan um það sem þau gera eftir skóla.   

Aðspurð hvernig snjallsíminn komi við sögu í frítíma þeirra, þá segjast þau nota 

hann mikið í að spjalla við vini sína og fylgjast með því sem gerist á Facebook. Það 

kemur einnig skýrt fram að nemendur sem stunda skipulagðar íþróttir virðast lítið sem 

ekkert nota hann á æfingartíma, en þó líður yfirleitt ekki langur tími frá æfingum þar til 

þau kíkja á hann. KVK-L: „Ég nota hann ekkert á æfingu ... en það fyrsta sem maður kíkir 

á eftir æfingu er síminn.“ Nokkuð stór hluti þeirra nemenda sem ég talaði við stunda 

ræktina og nota þau þá síma sinn iðulega í að hlusta á tónlist og sum hver nefna það að 

þau notist við smáforrit sem sýna þeim æfingar og halda utan um þeirra æfingarplan.  

Sá eini nemandi sem á ekki snjallsíma, KK-L: „Ef maður situr að spjalla í kaffi með 

vinunum þá eru allir í símanum.“ Hann er inntur eftir svörum við spurningunni um hvort 

honum finnist hann missa af viðburðum eða öðrum samkomum með vinum vegna 

snjallsímaleysis. Hann segir að vinir hans viti vel að hann eigi ekki snjallsíma og því sé 

alltaf hringt í hann. þar sem hann sé sá eini í hópnum án snjallsíma. Annars eru flestallir 

nemendur sammála því að tilkynningar um viðburði, samkomur og almennar 

tilkynningar komi fram á Facebook og því sé nauðsynlegt að fylgjast vel með þar.  

Þau sem stunda íþróttir hafa gjarnan sérstaka hópasíðu á Facebook, þar sem bæði 

æfingatímar og tilkynningar koma fram frá þjálfurum. Fjórar stelpur tala um að í þeirra 

vinnu fari nánast öll samskipti við yfirmenn, tilkynningar og vinnuplan fram á Facebook. 

Þau tala um mikilvægi þess að viðburðir, hvort sem þeir tengjast félagslífi, vinnu, 

íþróttum eða öðru, séu settir upp sem Facebook-viðburðir af því að þá fái þau 

áminningu rétt áður en viðburðurinn hefst. Flest þeirra telja að plaggöt um viðburði 
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hjálpi til ef þau eru sett á sýnilega staði en þó segir KK-H: „ Núna er svo mikið af 

plaggötum í skólanum að ég nenni ekki að taka eftir þeim.“ 
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5 Umræða 

Í þessum kafla mun ég leita svara við rannsóknarspurningum 

 Hvernig hefur notkun unglinga á snjallsímum í tveimur framhaldsskólum á 

Íslandi áhrif á nám þeirra og þátttöku í frístundum? 

Með undirspurningarnar: 

 Hvaða reynslu hafa nemendur af notkun snjallsíma í kennslu, skólaskipulagi og 

frístundaiðkun? 

 Hvaða reynslu hafa nemendur af notkun samfélagsmiðla og smáforrita í frítíma 

og námi?  

 

Til þess að svara þessum spurningum mun ég tengja svör þátttakenda við það sem ég 

fjallaði um í fræðilega kaflanum. 

 

5.1 Reglur um símanotkun í kennslustofu 

Fljótandi reglur kennara um símanotkun nemenda í kennslustofunni stóð hvað mest 

upp úr í niðurstöðum viðtalanna. Kennararnir eru með ólíkar reglur og nemendur 

virðast þekkja hversu langt þau geta gengið og reyna oft á þolmörk kennara um það 

hversu langt þau komast með notkun sína á símunum. Skólareglur framhaldsskóla eru 

mismunandi en þó svipaðar í grunninn. Hvað reglur í skólastofunni varðar þá er það 

undir kennaranum komið að vera með sínar reglur. Kennararnir voru með mismunandi 

skoðanir á þessu, en nefndu að það þyrftu að vera skýrari reglur og jafnvel skólareglur 

um notkun síma í kennslustundum. Herdís var þó með skýrar reglur og nemendur 

hennar voru vel meðvitaðir um þær.  

Nemendur virtust vel vita af reglum kennara og þrátt fyrir reglur var það ekkert að 

hindra þá í að kíkja í símana, nema hjá Herdísi – hún virðist vera með mjög góð tök á 

kennslustofunni sinni og voru nemendur flestir sammála því. Herdísi er mjög í mun að 

efla lýðræðisvitund nemenda og leyfir þeim að taka þátt í að móta reglur um 

símanotkun í skólastofunni. Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) er einn af 
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grunnþáttum skólastarfsins lýðræði. Fjallað er um mikilvægi þess í öllu námi og að í 

viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé ávallt tekið tillit til þess.  

Flestir nemendur töldu ekki líklegt að bann við símanotkun gæti gengið í gegn sem 

regla skólans. Þeir tóku alls ekki vel í þá hugmynd.  

5.2 Notkun snjallsíma í kennslu  

Nokkuð ljóst er af bæði svörum nemenda sem og kennara að notkun á snjallsímum er 

töluverð í kennslustofunni og það þrátt fyrir að vera bönnuð eða óleyfð. Þetta 

samrýmist rannsókn Tindel og Bohlander (2011) þar sem kom fram að 95% nemenda 

höfðu með sér síma í kennslustund. Bæði í minni rannsókn og rannsókn Tindel og 

Bohlander kemur einnig fram að samnemendur truflast við símanotkun annarra. Þessu 

voru kennarar sammála en þó fannst einum af þeim símarnir vera betri en tölvurnar.  

Nemendurnir sem ég ræddi við vissu vel af reglum einstakra kennara en margir 

hverjir reyndu þó á þolmörk kennaranna. Það má segja að skilningur yngri kennara sé 

meiri á símanotkuninni og eins og kom fram í viðtölum við bæði kennara og nemendur 

að notkun þessara tækja er oft leyfð í kennslunni. Það breytir því þó ekki að allir 

kennarar voru hugsi yfir þessari notkun og töldu hana meiri en ásættanlegt væri. 

Notkunin var töluverð eins og kemur fram í svörum kennara, nemenda sem og í 

vettvangsferðum mínum. Erfitt er að setja fastar tölur fram hversu mikil hún er, en í 

rannsókn Caufield og Byer (2013) kom fram að meðaleinstaklingur kíkir á síma sinn um 

150 sinnum á dag.  

Eldri kennararnir virðast af svörum þeirra að dæma alls ekki skilja þessa notkun og 

af hverju nemendur eru alltaf í símanum. Yngri kennararnir Lóa og Herdís töluðu aftur á 

móti um að þær þekktu vel til þess að nota símann mikið og töluðu um hvernig þær 

vildu reyna að nota hann meira til árangurs og hefðu áhuga á að læra betur á 

smáforritið Kahoot. Greenfield (2007) fjallar um að ástæða þess að einstaklingur kíkir 

svo oft á síma sinn er það að við vitum aldrei hvað bíður okkar. Þetta er ákveðið lottó 

eða eins og hann talar um „the world‘s largest slot machine“. Það skapar spennu og 

tilhlökkun að kíkja sem leiðir til þess að ánægjuefni verður til í heila okkar.  

Kostir snjallsímanotkunar koma betur fram hjá þeim yngri kennurum sem ég ræddi 

við en þeir sem eldri eru sögðu í viðtölunum að þeir væru bara ekki með nægilega 

kunnáttu í að nota símann meira í kennslu og skildu ekki þessa notkun. Þetta samrýmist 

að einhverju leyti rannsókn O‘Bannons og Thomas (2014), þar sem kom fram að yngri 

kennarar væru mun líklegri til þess að tileinka sér notkun snjallsíma í starfi sem og að 

eiga sjálfir snjallsíma. 
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Samskipti á milli nemenda fara í gegnum símana (Carlsson, 2010). Það er nokkuð 

ljóst að samskipti nemenda á milli fara nú orðið að mestu fram í þar til gerðum 

smáforritum í snjallsímunum, þar sem nefnd voru snjallforrit á borð við Facebook, 

Messenger, Snapchat og Instagram. Nemendur virðast fjölverkavinna (e. Multitasking) í 

skólastofunni. Þau eru að svara og senda skilaboð, skoða fréttaveiturnar og fylgjast með 

kennaranum (Wallis, 2006). Hreinn virtist ekki átta sig á hvað færi fram í símunum og 

var gáttaður á því að nemendur væru að alltaf að kíkja í stuttan tíma.  

Eins og fram hefur komið þá hefur skilgreining á læsi þróast og nú er búið að bætast 

við stafrænt læsi (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011). Ekki er um hið eiginlegt læsi um 

að ræða en einhvers konar læsi eða yfirborðsþekking nemenda virðist hafa aukist, þar 

sem nemendur taka styttri tíma í að kíkja á símana. Hreinn talaði um að hann sjái mun á 

því að fyrst voru nemendur að hanga í símanum en nú eru þau alltaf að kíkja á hann af 

og til. Einnig kom fram í svörum kennara að nemendur væru með góða 

yfirborðsþekkingu, þeir lesa fyrirsagnir frétta en skoða ekki endilega innihaldið.   

 

 

5.3 Áhrif á nám: einbeiting-truflun- sjálfstjórn 

Nemendur sjálfir tala um að vera háðir eða jafnvel með fíkn (þó svo að það sé 

gildishlaðið) og er að ég held meira í orðræðu nemenda heldur en að um raunverulegt 

ástand sé að ræða. Kennarar nefndu hins vegar einnig í viðtölum hugtökin „áráttu“, 

„húkt á“ og „fíkn“. 

Þeir einstaklingar sem ég skoðaði teljast orðnir fullorðnir einstaklingar og því ætti 

sjálfstjórn þeirra að vera meiri. Kennarar nefndu að yngri nemendur ættu erfiðara með 

þetta en svo þegar þeir yrðu eldri, þá færu þeir fínna með notkun sína. Erikson fjallaði 

um þessi uppvaxtarár þar sem ungmenni byggja upp sjálfsmynd og sjálfsskilning, þar 

sem þau skilja orðið þær væntingar sem til þeirra eru gerðar (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Nemendur voru margir hverjir sammála því að þeir hefðu verið mun meira í símanum 

þegar þeir voru yngri eða fyrir fáeinum árum þegar þetta var nýtt fyrirbæri. Þetta er í 

samræmi við svör kennara. Þeim finnst nemendur að minnsta kosti fara fínna með 

notkun sína, enda er munur í þroska á aldursbilinu 16-19 ára. Sjálfstjórn nemenda eykst 

á þessum hluta æviskeiðsins og þeir ættu að vera komnir á þann stað að mynda sjálf sitt 

í samskiptum og samtölum við jafningjahópinn (Mead, 1972). Þetta er í samræmi við 

hugmyndir Goffman (1956) um hvernig einstaklingurinn speglar sig í öðrum, ritskoðar 

sig og byggir upp sjálfskilning. Hugmyndir Mead um samskipti má heimfæra að hluta til 
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á símanotkun. Vissulega voru engir snjallsímar á þeim tíma þegar Mead var að skoða 

þessa hluti, en hægt er að heimfæra hugmyndir hans og samtvinna við hugmyndir 

Goffmans hvað varðar ritskoðun á sjálfum sér og speglun í samskiptum, þ.e. hvernig 

ungmenni koma fram á sínum samfélagsmiðlum (Miller, 1995). 

Bæði nemendur og kennarar tala um „virkin“ sem nemendur gjarnan byggja á 

borðum sínum, setja skólatöskur eða flíkur sínar upp á borðin og „fela“ það að þau séu 

að kíkja í símann. Nemendur telja kennarana grunlausa á meðan kennarar virðast alveg 

vera með á nótunum hvað sé í gangi, líkt og kom fram hjá Tindell og Bohlander (2011). 

Truflun samnemenda með notkun snjallsíma kom einnig fram í svörum nemenda og 

sögðu margir hverjir truflast við að sjá samnemendur sína í símanum. Þegar svo sé langi 

þá sjálfa að kíkja á sinn síma, eins og kom einnig fram í rannsókn. 

 

 

5.4 Hlutverk kennara og vægi kennsluaðferða 

Kennsluhættir kennara virðast skipta máli í „baráttunni um athyglina“. Fjölmargir 

nemendur nefndu að mikilvægi þess að kennarinn væri skemmtilegur og sögðu að þetta 

væri í raun baráttan um athyglina. Kennarar tala almennt um snjallsímana sem truflun 

og þá sérstklega í ljósi þess yngri kennararnir þekki tækin sem slík og annarsvegar tala 

eldri kennararnir að þau þekki það ekki nógu vel. Nemendur tala almennt um að 

fyrirlestrarform sé algengasta formið til að „draga“ þau í símana og athyglin skerðist 

fljótt. Það samrýmist rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) á starfsþróun kennara 

ásamt rannsóknum Svanhildar Kristinsdóttur o.fl. (2011) um fyrirlestra í íslenskukennslu 

í framhaldsskólum.  

Starfsþróun kennara er mér hugleikin. Það kom einna helst fram í svörum nemenda 

er að eldri kennarar væru heldur mótfallnir notkun farsíma, en yngri kennarar nýttu sér 

frekar möguleika þeirra í náminu. Í rannsókn O‘Bannon og Thomas (2014) kom það 

einmitt fram að kennarar sem voru yfir fimmtugt voru ólíklegri til þess að eiga 

snjallsíma og þ.a.l. kynnu þeir ekki á tækin . Meðalaldur framhaldsskólakennara er 

nokkuð hár (Hagstofa Íslands, 2012) og því er mikilvægt að símenntun kennara eigi sér 

stað til þess að halda í við ungmennin sem eru fljót að tileinka sér nýja tækni. Hér tel ég 

að þörf sé á símenntun kennara í þeirra starfsþróun. Það þarf að nálgast nemendur en 

ekki fjarlægjast þá. 
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5.5 Notkun snjallsíma í frítíma og tómstundum 

Nemendur virðast leggja mismunandi skilning í orðið tómstundir. En samkvæmt 

Edginton, Coles og McClelland (2003) eru komnar yfir 200 skilgreiningar á hugtakinu. 

Stutt svör voru iðulega við spurningunum sem tengdust frítíma/tómstundum. Svör á 

borð við það að vinna í frítíma gæti vart talist sem frítími. Í fræðilega kaflanum 2.2 var 

fjallað um skilgreiningu Vöndu Sigurðardóttur (2010) á hugtakinu tómstundir og 

þýðingu orðsins, þar sem hún sameinar þá þætti sem þurfa að vera til staðar til þess að 

teljast sem tómstund. Blackshaw (2010) skilgreinir tómstundir sem persónulega 

upplifun og sú skilgreining á hvað mest við þátttakendur rannsóknarinnar þar sem, eins 

og fyrr segir þá lögðu nemendur ekki sama skilning í hugtakið tómstund líkt og Vanda 

Sigurðardóttir (2010). Svör nemenda voru svolítið á reiki hvað mína fyrirframgefnu 

hugmynd og þá þætti sem þurfa að vera til staðar til að kallast tómstund sbr. 

viðhorfsnálgun og athafnarnálgun Vöndu. Hluti nemenda var í íþróttum sem teljast til 

skipulagðra tómstunda. Eins og fram kom þá notaðist ég einnig við hugtakið frítími og 

nemendur náðu betur um það og skildu að um væri að ræða tímann eftir skóla. 

Samkvæmt rannsókn (Lepp, Barkley, Li og Esfahni, 2015) kom fram að ungmenni noti 

síma sína fremur í þeim tilgangi að skemmta sér fremur en nota þá í skóla eða vinnu. 

Þau svör sem nemendur gáfu samrýmast á þann hátt að notkunin í skólanum tengist oft 

þessari skemmtun sem er í símanum. Þau eru ekki mikið að nota símana beint tengt 

náminu. En það sem síminn hinsvegar virðist gera er að mörkin verða óljósari á frítíma 

og skóla. Það kom í svörum nemenda að atvinnurekendur höfðu samband við þau í 

gegnum facebook, þá er ekki spurt um stað né stund, hvort að skóla sé lokið eða 

upplýsingar berist í frímínútum. Upplýsingar um viðburði og félagslíf á vegum skólans 

eða íþróttafélaga fá þau beint í æð í gegnum samfélagsmiðla í gegnum símann. 

Nemendur í miðri kennslustund geta því verið að plana ýmislegt, svara fyrirspurnum, 

hvað gera skal eftir skólann og jafnvel skilaboðum frá systkinum. Fyrir íþróttaþjálfara og 

atvinnurekendur ganga þeir nokkuð að því vísu að ná til iðkenda sinna eða starfsfólks á 

skömmum tíma. 

Hvað snjallsímanotkunina varðar, þá tengist hún þeirra frítíma á einn eða annan 

hátt. Þau virðast fá allar tilkynningar um bæði mætingu sem og almennar tilkynningar í 

gegnum smáforrit sem þau eru með í símum sínum. Þau segjast þó nota símann í 

svipuðum mæli eða jafnvel minna. Hann er þó aldrei langt undan.  
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um snjallsímanotkun nemenda í tveimur 

framhaldsskólum á Íslandi. Hugmyndin að rannsókninni, eins og fram kom skilmerkilega 

í inngangskafla, er bæði frá mér sjálfum, æfingarkennslu sem og úr bloggi Hörpu 

Hreinsdóttur þar sem hún velti fyrir sér hvort að nemendur væru haldnir ADSL eða 

áunnum athyglisbrest. Farið var inn á það í inngangskaflanum, þar sem sagt er frá því að 

áunninn athyglisbrestur sé einfaldlega ekki til, þó að um skemmtilegt nafn sé að ræða 

með tengingu í netnotkun ungmenna. Sem kennaranema var mér ljóst að þetta væri 

eitthvað sem þyrfti að skoða betur, þar sem mér finnst mikilvægt að setja mér ákveðnar 

vinnureglur. Varhugavert er að tala um snjallsímafíkn nemenda en nokkuð ljóst er að 

um er að ræða þráláta eða áráttunotkun á tækjunum sem líkist í sumum tilfellum fíkn.   

Ég fékk ýmsar góðar hugmyndir um það hvernig ég sem framtíðarkennari gæti tekið 

á þessum málum sem og hvernig ég vil alls ekki framkvæma hlutina. Ég tel þetta 

verkefni mikilvægt í því ljósi þess að kennurum virðist skorta bæði úrræði sem og 

hugmyndir um hvernig megi nýta þá tækni sem komin er í hendur nemenda. Ég tel það 

nokkuð ljóst að snjallsímanotkun muni ekki leggjast af, en spyr mig um leið hvort um sé 

að ræða mögulega nýja tískubylgju sem eigi eftir að hjaðna með tíð og tíma. Ég tel það 

þó víst að þetta sé tækni sem sé komin til að vera og því tel ég það ekki lausnamiðað að 

banna þetta alfarið í skólum, heldur eigi að kenna nemendum ábyrga notkun. 

Lýðræðisþátttaka nemenda býður upp á aukin tækifæri til að skapa saman reglur og 

gera þá að þátttakendum. Nemendur töluðu um að þeir notuðu símann þó svo að 

kennari banni það. Mér fannst þó nemendur sýna þeim kennara virðingu sem leyfði 

þeim að taka þátt í því að setja reglur um símanotkun í tímum. Auka þarf skilning á gildi 

þeirra upplýsinga sem finnast á Internetinu, fremur en að leggja áherslu á 

páfagaukalærdóm á hinum ýmsu hugtökum sem auðveldlega er hægt að gúggla. Því er 

mikilvægt að skilja og geta miðlað til nemenda stafrænu læsi/ gagnrýnu læsi. Kennarar 

þurfa að tileinka sér þetta í auknum mæli.  

Sú niðurstaða sem ég fæ eftir þessa vegferð og veganesti fyrir mig er að nauðsynlegt 

sé að vera samkvæmur sjálfum sér og marka skýrar reglur sem kennari um hvernig taka 

eigi á þessu. Mér eru minnistæð orð kennarans sem talaði um að við ættum ekki að búa 

til vandamál sem eru jafnvel ekki til. Þá tel ég símenntun kennara nauðsynlega sem 
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aldrei fyrr. Eftir því sem við eldumst verðum við að gæta þess að fylgjast vel með 

tíðarandanum til þess að vita hvernig best sé að ná til nemenda. Fyrirlestrarformið 

virðist barn síns tíma. Samfélagið sem við lifum í er á miklum hraða. Nemendur 

fjölverkavinna og þurfa að hafa meira fyrir stafni og kennarar þurfa að laga sig að því. 

Nemendur virðast nýta tæknina víða og er hún eins og kom fram í svari eins 

kennaranna orðin ákveðin framlenging á handleggnum.   

Mikilvægara er en áður að brjóta upp kennsluna með hinum ýmsu kennsluaðferðum 

til að halda athygli nemenda. Ég get ekki verið sammála því að kennarar þurfi að vera 

trúðar í bókstaflegri merkingu. Þetta er meira spurning að brjóta upp kennsluna og 

fanga athygli nemenda. Þetta er ákveðin keppni um athygli, sem krefst þess að 

kennarar fái nemendur með sér í lið og séu með fjölbreytta kennslu. Nú sem endranær 

er nauðsynlegt að kennari sýni bæði efninu sem og nemendum áhuga og það sem 

mikilvægast er að vera með fjölbreytilega kennsluhætti og að sjálfsögðu skemmir það 

ekki fyrir að vera örlítið skemmtilegur. 

Notkun nemenda á símanum utan skólans er vissulega til staðar og eru mörkin hvað 

notkun varðar ekki aðeins bundin skólanum. Nemendur virðast í samskiptum allan 

daginn, hvort sem það tengist skóla, vinnu, frítíma, æfingum eða vinnu. Svo ég skýri 

þetta nánar, þá eru mörkin á milli skóla og þess sem gerist utan skóla orðin óskýrari, þar 

sem nemendur sinna oft málum utan skóla inni í sjálfri skólastofunni.  

Ef ég væri að byrja upp á nýtt á þessari rannsókn myndi ég líklegast notast meira við 

orðið frítími, þar sem hugtakið tómstundir virtist ekki ná til þeirra, sem er kannski ekki 

skrítið enda um nokkuð flókið hugtak að ræða. Það var fremur erfitt að skyggnast inn í 

líf nemenda utan skóla og því hefði þurft að skoða bakgrunn þeirra betur og þá 

mögulega með einstaklingsviðtölum. Eftir á að hyggja fengust ekki nægilegar 

upplýsingar um líf nemenda utan skóla og ætti slík rannsókn sem tæki einungis á þeim 

þáttum rétt á sér. 
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Viðauki A: Spurningarammi kennara
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Viðauki B: Vettvangheimsóknarammi 
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Viðauki C: Spurningarammi nemenda 
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Viðauki C : Upplýst samþykki 

Samþykkisyfirlýsing vegna rannsóknar 

Snjallsímanotkun nemenda í framhaldsskólum og frístundum. 

 

Rannsakandi: Hjalti Enok Pálsson (hep11@hi.is), MA nemi á námsleiðinni Menntun 

framhaldsskólakennara við Háskóla Íslands 

Ábyrgðarmaður: Brynja Elísabeth Halldórsdóttir (brynhall@hi.is) 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki með undirritun minni þátttöku í rannsókninni, Snjallsímanotkun 

nemenda í framhaldsskólum og frístundum. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á snjallsímanotkun nemenda í framhaldsskólum. Athugað 

verður hvort að nemendur noti snjallsíma sér til hagsbóta í kennslustundum, námi og tómstundum og 

reynt að varpa ljósi á það hvort að slík notkun hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á námsframvindu 

ungmenna.  

 

Þátttaka felur í sér að rannsakandi tekur við mig viðtal eða þátttöku í rýnihóp. Einnig felst þátttaka í því 

að rannsakandi getur komið í heimsókn í bekkinn/áfangann minn þar sem fylgst er með kennslustund. 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði unnt að rekja 

þær. Frumgögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku á hvaða 

stigi rannsóknar sem er án útskýringa né nokkurra eftirmála. 

 

Persónuvernd hefur móttekið tilkynningu um rannsóknina. Farið verður með persónulegar upplýsingar og 

skráningu þeirra í samræmi við lög 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

 

____________                                                ____________________________ 

Dags.                                                                  Undirskrift 
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Viðauki D : Kynningarbréf 

 

 

Rannsókn á snjallsímanotkun í framhaldsskólum og frístundum 

 

Rannsókn þessi er eigindleg og fjallar um snjallsímanotkun nemenda í tveimur 

framhaldsskólum á landinu. Rannsóknin er hluti MA verkefnis Hjalta Enoks Pálssonar 

nemenda á námsleiðinni Menntun framhaldsskólakennara (MA) við Háskóla Íslands. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Brynja Elísabeth Halldórsdóttir (brynhall@hi.is).   

Skoðaðir verða tveir framhaldsskólar á landinu þar sem að í heildina verða tekin viðtöl 

við fjóra kennara og fjórir rýnihópar myndaðir með 16-24 nemendum í heildina. Gildi 

verkefnis er að kanna snjallsímanotkun nemenda og skoða hvernig hún hefur áhrif á 

nám þeirra sem og frístundastarf ásamt því að kanna hvernig eða hvort að kennarar 

hafi tileinkað snjallsímanotkun í kennslu. 

Rannsakandi mun einnig fara í 3-4 vettvangsheimsóknir í hvern bekk/áfanga til þess að 

styðja við þau viðtöl sem tekin verða á vettvangi ásamt mögulegum gögnum kennara á 

borð við kennsluáætlun og verkefni viðkomandi áfanga. 

Persónuvernd hefur móttekið tilkynningu um rannsóknina. Farið verður með 

persónulegar upplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Frumgögnum verður eytt að rannsókn 

lokinni. 

 

Með þakklæti fyrir þátttöku, 

Hjalti Enok Pálsson (hep11@hi.is) 
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