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Ágrip  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í leikskólakennarafræðum frá Háskóla Íslands, 

Menntavísindasviði, vorið 2017. Markmið ritgerðarinnar er að taka saman og ræða rök-

semdir og sjónarmið sem styðja eða standa gegn notkun á upplýsingatækni í leikskólum. 

Farið er yfir sögu upplýsingatækninnar innan skólakerfisins í grófum dráttum, litið á 

stefnumörkun nokkurra opinberra aðila um þennan þátt skólastarfsins og skoðuð áhuga-

verð þróunarverkefni og athyglisverðar rannsóknir sem tengjast notkun upplýsingatækni 

með ungum börnum. Einnig er sagt frá viðtali við Fjólu Þorvaldsdóttur, sérkennara á 

leikskólanum Álfaheiði en hún er í hópi frumkvöðla sem beita sér fyrir notkun upplýsinga-

tækni á leikskólastigi og hefur af mikilli reynslu að miðla í þessum efnum. Helstu niður-

stöður eru þær að rannsóknir benda til þess að notkun á upplýsingatækni, og þá ekki síst 

snjalltækja á borð við spjaldtölvur, getur hjálpað börnum hvað snertir þroska og náms-

framvindu. Tækniþróun hefur verið hröð, það var ekki fyrr en á níunda áratug síðustu 

aldar sem að stafrænn tæknibúnaður fór að vera almenningseign. Tæknibúnaður hefur 

orðið aðgengilegri, ódýrari og almennt hversdagslegri en hann var áður fyrr. Með meira 

aðgengi ungra barna að spjaldtölvum síðustu ár hafa foreldrar kallað eftir aukinni ráðgjöf 

um æskilegan skjátíma og heppileg smáforrit fyrir ung börn. Sveitarfélög hér á landi eru 

farin að huga að stefnumótun um notkun snjalltækja í uppeldi og menntun en innleiðing 

þeirra á leikskólastiginu virðist oft stranda á viðhorfi þeirra sem fara með málefni 

leikskólanna eða stýra einstökum skólum. Leikskólakennarar hafa það í hendi sér að 

kenna börnunum að nýta spjaldtölvurnar á skapandi hátt í leik og starfi. Miða þarf að því 

að leikskólarnir noti spjaldtölvur til að þjóna uppeldi og menntun en ekki til afþreyingar. 

Slík áhersla smitar út frá sér og hefur áhrif á notkun barna á spjaldtölvum heima fyrir.  
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Formáli 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir að sýna mér þolinmæði og stuðning í gegnum þann tíma 

sem ég hef stundað nám í grunnnámi í leikskólakennarafræðum. Sérstakar þakkir færi ég 

móður minni, Fjólu Þorvaldsdóttir, fyrir einstaka hjálp bæði í gegnum námið og með 

drengina mína á meðan ég hef verið að læra. Unnusti minn, Erlendur Höskuldsson, hefur 

verið mér sem stoð og stytta í gegnum grunnnámið og kann ég honum miklar þakkir fyrir. 

Ég klára námið fyrir drengina mína, Jón Inga og Svavar, þroskaframvinda þeirra  hefur 

hjálpað mér að tengja við fræðin og er það ómetanlegt að fá að fylgjast með þeim dafna.  

Leiðbeinandinn minn í þessu verkefni var Torfi Hjartarson, hann fær mínar bestu 

þakkir fyrir stuðninginn og samstarfið. 

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 16. maí 2017 

 

_________________________________  
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1 Inngangur 

Allan daginn verða börn fyrir áhrifum af stafrænu umhverfi sínu. Þetta á við í 

leikskólanum, heima fyrir, í umferðinni, úti í búð, í rauninni hvar sem börn eru á ferð. 

Undanfarin misseri hefur hávær umræða átt sér stað hér á landi um börn og spjaldtölvur. 

Þau sjónarmið hafa komið fram að foreldrar ungra barna noti þær til þess að kaupa sér 

frið og þannig noti börn spjaldtölvurnar í of miklum mæli sér til afþreyingar. Bent hefur 

verið á hreyfingarleysi sem fylgir tölvunotkun og sumir hafa jafnvel áhyggjur af geislun frá 

tækjunum og óttast að hún gæti skaðað unga notendur. Í almennri umræðu í 

samfélagsmiðlum og fjölmiðlum má stundum sjá því haldið fram að það sé nóg að börn 

„hangi“ í þessum tækjum heima hjá sér þó að þau séu ekki að því líka í leikskólanum. Hér 

verður ekki bent á sérstök dæmi um þetta heldur látið duga að vísa til almennar umræðu 

um þetta efni eins og hún birtist okkur í samfélaginu og fjölmiðlum. Tilgangur og markmið 

þessarar ritgerðar er að skoða hvort þessi viðhorf eigi rétt á sér. Reynt verður að leita 

svara við því hvort og þá hvernig upplýsingatækni á rétt á sér í leikskólanum.  

Skoðuð verður saga upplýsingatækni í skólastarfi og leitast við að draga fram, hvernig 

upplýsingatæknin birtist í aðalnámskrám, litið á stefnu ýmissa þeirra sem standa að rekstri 

leikskóla og dregin upp gróf mynd af sögu upplýsingatækni í íslenskum leikskólum, hvað 

hefur áunnist í þróunarstarfi í leikskólum hér á landi og hvað má læra af því að rýna í 

rannsóknir sem tengjast upplýsingatækninotkun ungra barna, í leikskólum og heima við. 

Að lokum verður fjallað um áhyggjur fólks hvað varðar upplýsingatækninotkun barna og 

reynt að varpa ljósi á hvernig bregðast má við þeim.  
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2 Upplýsingatækni og skólastarf 

Með upplýsingatækni (e. information technology) og stundum upplýsinga- og 

samskipatækni (e. information and communication technology) er vísað til margbreytilegs 

sviðs sem er stöðugt að breytast. Orðið vísar að öllu jöfnu í þá tækni sem við notum við 

hvers konar miðlun og vinnslu gagna. Með tækni er þá oftast átt við stafræna tölvutækni, 

rafeindatækni og fjarskiptatækni (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014). Upplýsingatækni er notuð nánast á öllum sviðum mannlegrar tilveru 

í einhverri mynd, í atvinnulífi og skólastarfi, á heimilum og í daglegu lífi.  

Upplýsingatækni gerir okkur kleift að sækja okkur upplýsingar með skjótum hætti, 

hvort sem það er með símtali, uppflettingu í tölvu eða eftir öðrum leiðum en einnig að 

eiga við þær með ýmsu móti, greina þær, setja þær í nýtt samhengi og miðla þeim til 

annarra svo eitthvað sé nefnt. Í okkar daglega lífi eru það helst tölvur, símar, útvarpstæki 

og sjónvarpstæki sem notast er við í þessu skyni en að sjálfsögðu eru fleiri tæki sem koma 

við sögu (Hurst og Joseph, 2003:1).  Æ fleiri hlutum í umhverfi okkar er stýrt með 

stafrænum hugbúnaði eða beitt við stafræna miðlun af ýmsu tagi.  

Á vefsetri Skýrslutæknifélags Íslands (e.d.-b) er tekin saman saga upplýsingatækni á 

Íslandi og þar segir að árið 1964 hafi fyrstu tölvurnar komið til landsins. Tölvurnar höfðu 

þó ekki fengið íslenskt heiti á þessum tíma en  voru meðal annars kallaðar rafeindaheilar. 

Um það bil ári síðar kom fram nýyrðið tölva sem flestir þekkja í dag. Næsta áratug var 

farið að taka tölvur í gagnið í fyrirtækjum og menntastofnunum (Skýrslutæknifélag 

Íslands, e.d.-d) og þar kom að PC-tölvur voru kynntar fyrir Íslendingum, tölvur sem hægt 

var að nýta á heimilum og voru um tíma kallaðar heimatölvur en síðar einkatölvur 

(Skýrslutæknifélag Íslands, e.d.-a).   

Fyrsta tölvan sem hönnuð var til að færa að vild kom árið 1981 en það var tölva af 

gerðinni Osborne 1. Hún vó 11 kíló og því ekki hægt að segja að auðvelt hafi verið að 

ferðast með slíka tölvu (Old Computer Museum, e.d.). Tölvan var alls ólík þeirri fartölvu 

sem við erum vön í dag enda hafa tölvur þróast hratt undanfarna áratugi. Í dag eru 

fartölvur orðnar mun öflugri, léttari til muna og komnar með endingargóðar rafhlöður. 

Stafræn tækni hefur þróast mjög síðustu ár og það á mörgum sviðum. Þar má nefna 

breytingu úr hliðrænum túbu-sjónvarpstækjum í þráðlaus snjallsjónvörp tengd við stafræn 

net og farsíma án stafrænna tengsla við net í nettengda snjallsíma.  

Árið 1986 kom Internetið til Íslands, almenningur fékk þó ekki að njóta þess fyrr en 

árið 1989 en frá þeim tíma hefur þróunin verið hröð og eru flestir Íslendingar nú 

nettengdir að einhverju leyti (Vísindavefurinn, e.d.). Samkvæmt skýrslu Hagstofunnar 



8 

voru 97% íslenskra heimila nettengd árið 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.). Það má því gera 

ráð fyrir því að nær öll börn á Íslandi hafi einhvern aðgang að upplýsingatækni heima fyrir.  

2.1 Þróun upplýsingatækni í skólastarfi á Íslandi  

Allyson Macdonald rekur í íslenskum hluta alþjóðlegrar skýrslu, Digital learning resources 

as systemic innovation, sögu upplýsingatækni í menntakerfinu á Íslandi. Hún segir að um 

1980 hafi skólar hér á landi farið að tæknivæðast. Litið var á tölvubúnað einkum sem tæki 

til að nýta í fræðslu og þá af kennurum til þess að undirbúa kennslu. Í fyrstu beindist 

athyglin að hugbúnaði til fræðslu og efni til notkunar á tölvum frá Apple og BBC 

(Macdonald, 2008).  

Pétur Þorsteinsson, skólastjóri grunnskólans á Kópaskeri, var frumkvöðull á sviði 

upplýsingatækni í skólastarfi hér á landi. Hann og nokkrir kennarar tóku, á árunum eftir 

1980 eða um það leyti sem einkatölvur fóru að berast hingað til lands, að kynna fyrir 

nemendum sínum forritunarmálið Logo sem ætlað er börnum til að efla með þeim 

rökhugsun og skilning á tækni. Pétur fór skólaárið 1985–1986 að kynna sér Internetið og 

nýtingu tölvuneta á Norðurlöndunum og úr varð að hann setti upp ásamt öðrum 

áhugamönnum net á netþjóni frá IBM, þjóni sem hann kallaði Imbu. Í fyrstu fékk Pétur 

dræmar undirtektir enda var Internetið nánast óþekkt á þessum tíma utan háskóla- og 

rannsóknarheimsins. Í fyrstu voru það einkum nálægir grunnskólar sem tengdust skóla 

Péturs á Kópaskeri, en Pétri var mjög annt um að sem flestir skólar fengju að tengjast 

netinu. Upp úr 1990 fóru svo menntastofnanir að tengjast Imbu hver af annari og í 

ársbyrjun 1992 var svo komið að tölvusamskipti þóttu sjálfsögð í daglegu starfi grunnskóla 

(Skýrslutæknifélag Íslands, e.d.-c). 

Mjög fljótlega eftir að tölvur komu til í skólastarfi fóru grunnskólakennarar að kynna 

sér stafrænt námsefni, eins og forrit til þess að nota í stærðfræði og eðlisfræði. Þeir fóru 

einnig að útbúa stafrænt efni til þess að nota í íslenskukennslu. Notkun upplýsingatækni 

þótti fljótlega gefa fyrirheit um góðan árangur nemenda á þessum og fleiri sviðum 

skólastarfsins. Á sama tíma var upplýsingatæknin að verða algengari á vinnustöðum og 

fljótlega voru ritvinnsluforrit, töflureiknar og forrit fyrir gagnasöfnun komin í daglega 

notkun hér á landi og þá einnig í skólum. Segja má að áhugi á forritun hafi vikið fyrir áhuga 

á þessum verkfærum og eftir að netið kom til ásamt auknum möguleikum í hljóð- og 

myndvinnslu tók hann að færast yfir á margmiðlun og netsamskipti (Sólveig Jakobsdóttir, 

Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). Árið 1980 var skipuð nefnd til að vera 

til ráðgjafar í notkun upplýsingatækni í skólastarfi og árið 1986 kom út 

upplýsingabæklingur með tillögum að notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Árið 1999 var 
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svo þessari áherslu á upplýsingatækni í skólastarfi fylgt eftir og hún staðfest með 

ákvæðum í nýrri aðalnámskrá grunnskóla (Macdonald, 2008).  

Í kjölfar nýrrar aðalnámskrár 1999 var víða tekið til við að innleiða upplýsingatækni í 

skólastarf á markvissari hátt en áður og því fylgt eftir með ýmsu móti. 

Menntamálaráðuneytið stóð til að mynda ásamt Skýrslutæknifélagi Íslands fyrir vinsælum 

ráðstefnum um upplýsingatækni í skólastarfi, þeirri fyrstu árið 1999 (UT99 – Ráðstefna um 

upplýsingatækni í skólastarfi, 1999) og stofnaði til þróunarverkefnis í sex grunn- og 

framhaldsskólum (Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). 

Skólarnir voru valdir úr fjölda umsókna og voru víða um land. Í þessum skólum, eins og 

öðrum var upplýsingatækninotkun komin mis langt á veg og grunnskólarnir sýnu styttra 

komnir en framhaldsskólarnir. Eftir að verkefninu lauk kom út skýrsla þar sem dregnar 

voru saman upplýsingar um þetta tilraunastarf og leitast við að lýsa því hvað af því mátti 

læra (Andrea G. Dofradóttir, Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Markmiðið með þróunarverkefninu var að finna leiðir til að beita upplýsingatækni í 

kennslu og skólastarfi á þann veg að bjóða mætti upp á betri og fjölbreyttari þjónustu á 

öllum sviðum skólastarfsins og koma á móts við nýjar og fjölbreyttar þarfir fólks óháð 

stað, tíma og aðstæðum skólanna. Ekki voru sett skýr markmið um þróun aðferða við 

beitingu upplýsingatækni í kennslu og skólastarfi heldur átti áhugi og vilji starfsfólks og 

nemenda skólanna að ráða, auk þess tæknibúnaðar sem í boði var og þekkingar á honum 

og nýjum kennsluaðferðum. 

Í mati á verkefninu kom fram að margt hafði áunnist í þátttökuskólunum. Staða 

skólanna með tilliti til upplýsingatækni var mjög ólík við upphaf verkefnisins og hún var 

það einnig í lok þess. Skólarnir lentu í ýmsum vanda sem þeir lærðu af en kennararnir voru 

allir sammála um að það hefði mátt halda betur utan um verkefnið af hálfu 

menntamálaráðuneytisins. Þeir hefðu þurft að fá meiri ráðgjöf og meira samráð hefði 

þurft að vera á milli skólanna. Ávinninginn af þátttöku í verkefninu töldu kennararnir þó 

einkum vera að byggð var upp góð tölvuaðstaða með viðeigandi tæknibúnaði. Margir 

kennarar urðu sér úti um góða tölvukunnáttu. Þeir fóru að nota tölvutæknina á fjölmarga 

vegu í kennslu og í skólastarfi. Stórir hópar nemenda voru virkjaðir í notkun 

upplýsingatækninnar. Kennarar og stjórnendur höfðu raunhæfari hugmyndir í lok 

verkefnisins um í hverju notkun upplýsingatækninnar í skólastarfi gæti falist. 

Þróunarskólarnir gátu miðlað til annarra skóla margvíslegri notkun upplýsingatækni í 

skólastarfi (Andrea G. Dofradóttir, Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

Í NámUST-rannsókninni sem svo var nefnd var könnuð staða þessara mála skömmu 

eftir aldamótin í átján grunnskólum á fimm svæðum sem öll höfðu sína landfræðilegu 



10 

sérstöðu. Sú rannsókn leiddi meðal annars í ljós að sveitarfélög stóðu mis vel að málum og 

að mikill munur var á því milli skóla hvernig tölvumálum og notkun upplýsingatækni var 

háttað (Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). Einnig var 

gerð athugun á sex leikskólum sem þóttu líklegir til að hafa eitthvað fært sér tæknina í nyt 

og verður vikið nánar að því hér á eftir (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). 

Árið 2014 kom út bókin Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar byggð á stórri 

rannsókn með þátttöku margra fræðimanna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Í þeirri bók er 

í sérstökum kafla um þann hluta rannsóknarinnar sem lýtur að upplýsingatækni í 

skólastarfi fjallað um hvaða áhrif upplýsingatækni hefur haft á nám og kennslu hér á landi 

undanfarna áratugi (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 

2014). Þar eru raktar helstu rannsóknir frá þessum tíma og niðurstöður teknar saman og 

ræddar. Einnig er greint frá þróun og nýrri tækni sem nýlega hefur verið innleidd í 

skólastarf og ýmsir framtíðarmöguleikar ræddir í ljósi þess. Meðal annars er sagt frá því að 

árið 2005 var gerð rannsókn þar sem skoðuð var tölvunotkun í grunnskólum á vegum 

Reykjavíkurborgar (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir og Matthías 

Þorvaldsson, 2005). Sú rannsókn sýndi að almenn tölvunotkun í kennslustundum var mjög 

fátíð. Nemendur sögðust nota tölvur í kennslustundum í tölvu- og upplýsingatæknimennt 

og að einhverju marki í verk- og listgreinum. Í sömu rannsókn voru nemendur spurðir um 

viðhorf sitt til upplýsingatækni og kom þá í ljós að 97% nemenda notuðu tölvu heima til 

samskipta og tölvuleikja og höfðu af því ánægju. Þegar kennarar voru spurðir um notkun 

sína á upplýsingatækni kom í ljós að kennarar notuðu upplýsingatæknina mest í að 

undirbúa kennsluna en lítið í kennslustundum með nemendum. Einungis um helmingur 

kennara yngri en 40 ára sögðust nota Internetið til þess að undirbúa kennsluna og 

einungis um 35% þeirra eldri sögðust undirbúa sig með þeim hætti. Í kjölfar þessarar 

rannsóknar fóru Reykjavíkurborg og fleiri sveitarfélög í átaksverkefnið Tölvutök á árabilinu 

2006–2009 sem átti að stuðla að símenntun kennara í upplýsingatækni. Um 500 kennarar 

tóku þátt í þessu menntunarátaki (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014). 

Þegar gagna var aflað í þeirri rannsókn á starfsháttum í grunnskólum sem hér hefur 

verið vísað til var tölvunotkun í almennu skólastarfi fremur lítil. Svo virðist sem 

efnahagskreppan sem skall á árið 2008 hafi haft þar mikil áhrif því aðgengi að 

tæknibúnaði þótti af skornum skammti. Vilji kennara til þess að nýta tæknina í kennslu 

virtist til staðar en tæknibúnaður var víða gamall og úreltur. Helsta notkun 

upplýsingatækni við almenna kennslu var með skjávarpa en þeir reyndust aðeins í um 

helmingi kennslustofa að meðaltali. Um helmingur kennara taldi sig á þessum tíma 
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öruggan í að nota upplýsingatækni, en sjálfsmat nemenda hafði aukist jafnt og þétt frá 

1998 og töldu flestir sig ,,klára” í að nota tölvur. Kennarar sögðu að nemendur væru í raun 

mun hæfari í notkun upplýsingatækni en þeir sjálfir (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson 

og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Frá því að gagna var aflað við ritun bókarinnar um starfshætti í grunnskólum við 

upphaf 21. aldar hefur orðið mikil þróun í tæknibúnaði og til sögunnar komið snjalltæki á 

borð við spjaldtölvur og snjallsíma (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014). Síðustu ár hafa spjaldtölvur verið teknar í notkun í leik- og 

grunnskólum hér á landi og má sjá að mörg sveitarfélög eru tekin til við að innleiða 

spjaldtölvur með markvissum hætti, svo sem í Skagafirði, Kópavogi og Hafnarfirði (Ingvi 

Hrannar Ómarsson, e.d.; Björn Gunnlaugsson, e.d.; Anna Vala Arnarsdóttir, Árdís 

Grétarsdóttir, Eva Dögg Gylfadóttir, Hanna Halldóra Leifsdóttir og Sigurborg 

Kristjánsdóttir, 2014). 

Samfélagsmiðlar eru líka orðnir fyrirferðarmiklir í daglegu lífi og skipa stóran sess í 

mörgum skólum á Íslandi, á öllum skólastigum. Eitthvað er um það að leikskólar nýti sér 

samfélagsmiðla á borð við Facebook til þess að koma upplýsingum til foreldra og jafnvel 

eru dæmi þess að foreldrahópar komi sér saman um síðu til þess að eiga samskipti sín á 

milli. Sérstök samfélagsmiðlaforrit þar sem að samskipti á milli forráðamanna og skóla 

eiga sér stað hafa líka rutt sér til rúms. Forrit á borð við Völu, Mentor, Innu, Karellen og 

HuMu eru notuð í íslenskum skólum. Forritin geta auðveldað samskipti milli þeirra aðila 

sem standa barninu næst. Samkvæmt boyd og Ellison (2007) flokkast slíkir 

samfélagsmiðlar undir samfélagslega stuðningsmiðla (e. social network sites). Í slíkum 

miðli þekkjast yfirleitt meðlimir samfélagsins og er miðilinn notaður til samskipta á milli 

þeirra og til stuðnings við þá sem eiga í hlut.  

2.2 Upplýsingatækni í skólastarfi samkvæmt aðalnámskrám 

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 1999 var í fyrsta sinn lögð áhersla á notkun 

upplýsingatækni sem sjálfsagt hjálpartæki í námi og ætlast til að hún yrði samtvinnuð 

öllum námsgreinum. Þar sagði einnig að tölvur væru námsgagn á sama hátt og bækur, það 

er að segja að tölvan gæti miðlað upplýsingum rétt eins og bókin. Tölvur væru einnig 

verkfæri til náms og kennslu með dálítið öðrum hætti, hægt væri að greina hluti, búa til 

efni, miðla efni og eiga samskipti (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

Lögð var áhersla á jöfnun tækifæra nemenda hvað snertir aðgengi að tölvubúnaði. 

Aðalnámskráin kom út í nokkrum heftum og ber eitt þeirra heitið Aðalnámskrá 

grunnskóla, Upplýsinga- og tæknimennt (1999). Í heftinu voru raktar leiðir til þess að nýta 

upplýsingatæknina í samþættu námi. Ætlast var til að upplýsingatæknin yrði felld að 
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verulegu leyti inn í allar námsgreinar grunnskólans og notuð á öllum greinasviðum. Mikið 

var lagt upp úr nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Talað var um að til þess að öðlast 

heildstæða sýn á tækni þyrftu nemendur að verða læsir á flest svið vísinda, lista og fræða. 

Í heftinu var einnig lögð áhersla á síbreytilegan heim tækni, upplýsinga og samskipta og 

mikilvægi upplýsingalæsis. Í því felst að nemendur þurfa að öðlast þekkingu og færni í að 

afla upplýsinga, flokka þær, vinna úr þeim og miðla þeim til annarra á gagnrýninn og 

skapandi hátt. Talað var um að sú færni væri undirstaða að ævilangri símenntun þar sem 

einstaklingar halda við og laga færni sína og kunnáttu að síbreytilegum kröfum 

umheimsins (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 1999:8).  

Aðalnámskrár fyrir skólastigin þrjú, leik- grunn- og framhaldsskóla, byggja á lögum um 

leikskóla (nr. 90/2008), lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og lögum um framhaldsskóla 

(nr. 92/2008). Námskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um 

tilgang þess og markmið. Í henni er útfærð sú menntastefna sem núgildandi lög vísa til og 

koma þar fram nýjar áherslur. Hún birtir menntastefnu stjórnvalda og er skólum og 

starfsmönnum þeirra skylt að fylgja ákvæðum hennar við skipulagningu skólastarfsins. 

Aðalnámskrá er ætlað að tryggja nemendum góðar aðstæður til náms í samræmi við 

gildandi lög og menntastefnu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:6). 

Í aðalnámskrá er fjallað um þær tæknibreytingar sem orðið hafa í íslensku samfélagi 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:8). Vísað er til þess þar sem rætt er um grunnþáttinn læsi. 

Nú snýst læsi ekki einungis um lestur ritmáls heldur hefur læsi breyst samhliða 

tækniþróun. Þannig er talað um stafrænt læsi (e. digital literacy), tæknilæsi og miðlalæsi. 

Litið er svo á að tölvur og annar tölvubúnaður séu orðinn ómissandi hluti af daglegu lífi og 

því nauðsynlegt að skólinn kenni nemendum að nýta sér notkun þeirra á hagnýtan hátt, 

kenna þurfi nemendum að afla sér upplýsinga og miðla þeim (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011:11–12). 

Í kjölfarið á birtingu aðalnámskrár 2011 voru samin á vegum Námsgagnastofnunnar, 

nú Menntamálastofnunar, í samvinnu við mennta- og menningarmálaráðuneytið 

þemahefti fyrir kennara um hvern grunnþátt menntunar. Grunnþættir menntunar eru 

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

Grunnþættirnir snúast um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan 

þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:9) 

Í þemaheftinu um læsi (Stefán Jökulsson, 2012) er fjallað um miðlamennt og 

miðlalæsi. Hugtakið miðlamennt er sagt vísa til tiltekins verklags í skólastarfi þar sem 

nemendur læra að nota margskonar miðla til tjáningar og um leið hvaða áhrif þeir geta 

haft á samfélagið með notkun þeirra. Hugtakið miðlalæsi felur í sér fjölbreytta notkun, 



13 

færni og kunnáttu á ýmsa miðla. Miðlalæsi hefur lengst af oftast vísað til fjölmiðla eins og 

dagblaða, hljóðvarps og sjónvarps en til framtíðar mun stafræn miðlun líklega gegna 

aðalhlutverki. Þá segir einnig að miðlalæsi tengist öllum námsgreinum og að nám í anda 

miðlamenntar geti stuðlað að sveigjanlegum og lýðræðislegum vinnubrögðum. Þannig 

hafi nemendur meiri stjórn á námi sínu og beri meiri ábyrgð á skipulagi þess og framvindu 

sem og vali viðfangsefna. Breyttir kennsluhættir hafa í för með sér aukna samvinnu 

nemenda þar sem aukin áhersla verður á sköpun í námi og kennslu. Nýttur er mannauður 

hópsins og leitast við að ná fram sjónarmiði hvers einstaklings í hópnum (Stefán 

Jökulsson, 2012:50). 

Í þemaheftinu um sköpun (Ingibjörg Jónsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012) er fjallað um mikilvægi þess að taka tillit til nýrra leiða til sköpunar og 

miðlunar með nýrri tækni. Sagt er að þó svo að sköpun hafi almennt hingað til verið tengd 

listum og listnámi sé gengið út frá því að henni megi flétta inn í allt nám og allar 

námsgreinar og námssvið. Þannig eigi sér stað ígrundun, persónulegt nám og frumkvæði í 

skólastarfi eins og kallað er eftir í námskrá (sjá t.d. Aðalnámskrá leikskóla, 2011:16). Bent 

er á að mikilvægt sé að hagnýta sér tæknina til þess að dýpka kunnáttu nemenda á sviði 

skapandi greina. Þannig mætti með auðveldum hætti afla ítarefnis um bókmenntir, 

listastefnur og fleiri tengt greinasviðum list- og verkgreina. Í miðlun og flutningi skapandi 

tónlistar mætti blanda saman nýjum og eldri aðferðum og til dæmis færa tónlistartíma inn 

í tölvustofuna. Talað er um mikilvægi þess að nemendur á öllum skólastigum fái 

margvísleg tækifæri til þess að nýta sér nýja tæknimiðla í nýmiðlun, myndgerð og 

hljóðvinnslu, í bland við eldri og hefðbundnari aðferðir til sköpunar og miðlunar. Vanda 

þurfi til verka og finna rétt jafnvægi þessara þátta í námi og kennslu (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012:53). 
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2 Upplýsingatækninotkun í leikskólum 

Saga upplýsingatækni í leikskólum hér á landi á sér ekki sömu sögu og í grunnskólum. 

Þó svo að hennar sé getið í aðalnámskrám eins og áður hefur komið fram þá hafa 

sveitarfélög ekki lagt svipaða fjármuni í tæknibúnað fyrir leikskóla. Þá hefur viðhorf til 

kennslu í upplýsingatækni ekki verið það sama í leik- og grunnskólum. Þetta kom skýrt 

fram í erindi Arnars Yngvasonar (2008) fyrrum leikskólakennara í leikskólanum Iðavelli á 

Akureyri í erindi sem hann flutti fyrir tæpum áratug á ráðstefnu 3f – Félags um 

upplýsingatækni í menntun. Þar rakti hann erfiðleikana við að fá það viðurkennt tíu árum 

fyrr, árið 1998, að hægt væri að kenna leikskólabörnum á tölvur. Fór það svo að starfsfólk 

og foreldrar söfnuðu fyrir tölvum og fengu einnig gefnar tölvur sem hætt var að nota. 

Tölvunum var komið fyrir í almenningi í leikskólanum og smátt og smátt mótuðust 

vinnubrögð í samvinnu barnanna og starfsfólksins. Þannig lærði starfsfólk leikskólans á 

tölvuna af börnunum og hvert öðru. Fljótlega leitaði það líka í hugmyndafræði Carsten 

Jessen um tölvur og börn (Arnar Yngvason, munnleg heimild, 4. apríl 2008).  

Jessen (1995) skrifaði margar greinar um tölvumenningu barna. Hann taldi mikilvægt 

að börn lærðu á tölvur í gegnum leik. Börn eru forvitin að eðlisfari, hugmyndarík og 

óhrædd við að gera tilraunir og prófa sig áfram. Jessen sagði það óráðið hvaða hæfni börn 

þurfa að þróa með sér til þess að spjara sig í framtíðinni og þó svo að tölvuleikir komi ekki 

í staðinn fyrir kennslu leikskólakennara þá gera þeir börnunum það kleift að grípa og orða 

hinn óviðráðanlega og óskipulagða heim sem í tölvuleiknum felst. Hann lagði einnig til að 

kennarar viðurkenndu mun kynjunum varðandi tölvunotkun og benti á að stelpur leika sér 

öðruvísi en drengir (Jessen, 1995).  

Arnar sagði að tölvurnar hefðu nýst börnunum til leikja, sköpunar og 

upplýsingaöflunar eftir að netið kom til sögunnar. Tölvan var aldrei sett á stall, heldur var 

hún kynnt sem sjálfsagt kennslugagn rétt eins og kubbar, málning og hvert annað leikefni 

sem börnunum stóð til boða. Aldrei var markmið að þjálfa einhverja ákveðna færni heldur 

haft í huga að lausnir í tækni úreldast hratt. Arnar benti á að við vitum ekki hvernig tækni 

framtíðarinnar mun líta út og það er allt eins víst að tæknin sem börnin í dag eru að nota 

verði úrelt þegar þau koma út á vinnumarkaðinn (Arnar Yngvason, munnleg heimild, 4. 

apríl 2008). Þarna reyndist Arnar sannspár því aðeins þremur árum síðar voru spjaldtölvur 

komnar á markaðinn og leikskólarnir farnir að nota þær. Arnar sagði að á þessum 

árdögum upplýsingatækni í leikskólanum Iðavelli hefði þótti jafn sjálfsagt að grípa til 

tölvunnar og penna og blaðs (Arnar Yngvason, munnleg heimild, 4. apríl 2008). 

Anna Magnea Hreinsdóttir gerði rannsókn á tölvunotkun í leikskólum skólaárið 2002–

2003. Þar skoðaði hún hvernig tölvunotkun í leikskólum samræmdist öðru leikskólastarfi, 
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hvernig börn notuðu tölvur og hvernig starfsfólki gekk að innleiða þá nýjung sem tölvur 

vissulega voru í skólastarfi í þá daga. Þegar Anna Magnea gerði rannsókn sína voru liðin 

næstum fjögur ár frá útkomu Aðalnámskrár leikskóla (1999) þar sem gert var ráð fyrir að 

börn hefðu aðgang að tölvubúnaði, en rekstraraðilar höfðu ekki enn séð leikskólanum 

fyrir viðeigandi tæknibúnaði. Rannsóknin gaf vísbendingu um að viðhorf barna til tölvu-

notkunar væri mjög jákvætt. Börnin gætu sýnt sjálfstæði í tölvunotkun sinni og þau teldu 

sig ekki þurfa mikla hjálp frá starfsfólki við annað en að kveikja og slökkva á tölvunni. 

Tölvunotkun barna í leikskólum var félagsleg athöfn, þar sem börnin voru oft nokkur 

saman við tölvuna og samræður þeirra á milli gegndu stóru hlutverki. Í flestum tilvikum 

var tölvunni komið fyrir á almennu svæði og börnin völdu að fara í hana á svipaðan hátt 

og þau völdu annað leikefni í leikskólanum. Viðmælendur Önnu Magneu voru almennt 

jákvæðir í garð tölvunotkunar, voru á því að hún ætti rétt á sér og töldu tölvuna góða 

viðbót við annað starf í leikskólanum. Rannsóknin sýndi að viðhorf stjórnenda skipti 

verulegu máli og stuðningur þeirra við leikskólakennara hafði mikla þýðingu (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2004; Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). 

Niðurstöður rannsóknar Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur, sem gerð var í sex 

leikskólum árið 2004, sýndu að tölvur voru notaðar í þessum sex leikskólum á 

fjölbreytilegan hátt, tölvuforritin voru notuð til þess að ýta undir nám á hinum ýmsu 

sviðum og eitthvað til afþreyingar. Tölvurnar voru einnig notaðar í hópastarfi, til 

upplýsingaleitar og til þess að vinna að ýmsum verkefnum. Áhugasvið og þekking 

starfsfólksins höfðu mikil áhrif á vinnu þeirra með börnunum með upplýsingatækni og 

sama máli gegndi um stuðning stjórnenda (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004).  

Fátt er til af rannsóknum á notkun upplýsingatækni í leikskólum frá seinni árum og í 

því ljósi ákvað ég leita upplýsinga hjá Fjólu Þorvaldsdóttur sérkennara við leikskólann 

Álfaheiði í Kópavogi. Í samtali mínu við Fjólu (2017) kom fram að tæknin hefur breyst 

mikið á þeim tíma sem hún hefur starfað sem leikskólakennari eða frá árinu 1983. Til að 

byrja með notuðu leikskólakennarar tölvurnar aðeins til undirbúnings og ritvinnslu og 

segist hún hafa í fyrstu þurft að laumast með börnin í tölvur svo aðrir kennarar sæju ekki 

til, þar sem að ekki var vel liðið að börnin væru í tölvunum. Í dag eru breyttir tímar og 

almennt viðurkennt að kennsla í upplýsingatækni í leikskólum eigi rétt á sér. Í Álfaheiði fer 

fram markvisst upplýsingatækninám og þar er notast við nokkrar spjaldtölvur og fartölvur 

sem skólinn fékk afhentar árið 2014. Afhending tölvanna tengdist átaki í breyttum 

kennsluháttum í Kópavogi. Gert er ráð fyrir að með því að kynna börnum strax í 

leikskólum notkunargildi tölva eigi þau auðveldara með að nýta sér þær í námi þegar 
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komið er í grunnskólann (Álfaheiði, 2015; Fjóla Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 25. 

febrúar 2017). 

Fram kemur í grein eftir Björn Gunnlaugsson (2017) verkefnastjóra innleiðingar á 

spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs að kennarar í grunnskólunum hafi fengið þá 

menntun sem þurfti til þess að miðla áfram þekkingu og námi í gegnum spjaldtölvur. Á 

heimasíðu leikskólans Álfaheiði kemur aftur á móti fram að kennarar í leikskólum 

Kópavogs hafi ekki fengið neina formlega menntun eða fræðslu þegar skólarnir fengu 

spjald- og fartölvurnar. Ekki fylgdu neinar leiðbeiningar um það hvernig ætti að innleiða 

spjaldtölvurnar eða hvar starfsfólk ætti að fá kennslu á nýjan tæknibúnað (Leikskólinn 

Álfaheiði, 2015). Kennurum leikskólanna hefur þó tekist þokkalega til þrátt fyrir litla 

aðstoð frá sveitarfélaginu (Fjóla Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 25. febrúar 2017) .  

Fjóla er í hópi frumkvöðla þegar kemur að upplýsingatækni í leikskólum og hefur 

hjálpað til við innleiðingu upplýsingatækni í leikskólanum Álfaheiði eftir að hún hóf þar 

störf haustið 2014. Hún byggði þar á langri reynslu sinni af þróunarstarfi í leikskólanum 

Furugrund þar sem hún annaðist sérkennslu og hafði haft forgöngu um notkun 

upplýsingatækni um langt árabil. Í Álfaheiði eru nú fastar kennslustundir í upplýsingatækni 

fyrir bæði starfsfólk og elstu börn leikskólans og í þeim kennslustundum er lögð á það 

áhersla á að börnin fái að vinna á skapandi hátt í spjaldtölvunum og að þeim séu veitt 

tækifæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri með hjálp upplýsingatækninnar (Fjóla 

Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 25. febrúar 2017). 

Hægt er að vinna með upplýsingatækni á marga vegu í leikskólastarfi. Í leikskólum er 

nú orðið mikið notast við spjaldtölvur og þær nýttar til skapandi vinnu með börnunum. 

Fjóla leggur áherslu á að flétta notkun upplýsingatækni inn í það starf sem fyrir er í 

leikskólanum. Starfsfólk eigi að skoða sameiginlega á hvern hátt upplýsingatæknin getur 

komið að notum við nám og kennslu og færa megi rök fyrir því að upplýsingatækni snerti 

alla námsþætti í leikskólanum (Fjóla Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 25. febrúar 2017). 

Þekking og skilningur barna á veröldinni hefur að mati Fjólu aukist stórkostlega með 

tilkomu upplýsingatækninnar. Hún segir að ef við berum saman það nám sem hún fékk og 

það sem býðst börnum í dag þá haldi hún að það eigi að sannfæra alla uppalendur um að 

það megi njóta góðs af upplýsingatækninni. Flestir leikskólakennarar eru á því að börnin í 

leikskólanum um þessar mundir viti meira um veröldina en börn gerðu fyrir 10–20 árum. 

Börnin læra að nýta öll skynfærin til að rannsaka og kanna. Þau þróa færni í athugun og að 

meta hvernig upplýsingatækni sem auðlind nýtist í umhverfinu (heima fyrir, úti í 

samfélaginu og í skólanum). Ung börn læra einnig að skilja og tileinka sér reglur í tengslum 

við upplýsingatækni, einkum í tengslum við öryggi á Veraldarvefnum. Börnin læra að 
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spyrja spurninga um hvers vegna hlutirnir gerast og hvernig hlutirnir virka. Börnin fá 

tækifæri til að upplifa liti, áferð, lögun, form og rými í tveimur og þremur víddum. Þau 

greina og kanna hvernig hægt er að breyta hljóði, læra að syngja söngva, endurtaka hljóð 

og endurtaka hreyfingar með tónlist. Börnin nota þannig ímyndunarafl sitt í listum, 

hönnun, tónlist og dansi á hugmyndaríkan hátt. Börnin tjá sig og miðla hugmyndum 

sínum, hugsunum og tilfinningum með því að nota breiðara svið af efniviði og með 

viðeigandi verkfærum á frjóan hátt. Síðast en ekki síst læra þau að nota fleiri miðla til þess 

að tjá sig á, þau læra læsi í víðum skilningi (Fjóla Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 25. 

febrúar 2017). 

Með réttri notkun á tölvu- og upplýsingatæknibúnaði má hvetja til félagslegra 

samskipta og ýta undir samtöl sem tengjast vinnu barna (Clements og Nastasi, 1993). 

Tölvuleikir hafa hvetjandi áhrif á málþroska barna og gerðar hafa verið fjölmargar 

rannsóknir sem sýna fram á það (Davidson og Wright, 1994). Börn efla þekkingu sína á 

ýmsum hugtökum við það að leika tölvuleiki. Börn hafa tilhneigingu til að segja frá því 

hvað þau eru að gera um leið og þau framkvæma. Til dæmis þegar þau eru að teikna 

myndir eða færa hluti og persónur á skjánum. Börn segja frá því hvað er á myndum sem 

þau eru að skoða í samfélagi við aðra. Í leikskólum þar sem upplýsingatækni er í boði og 

viðeigandi notkun á tækninni er ríkjandi hefur það sýnt sig að málþroski barnanna og 

þróun læsis er merkjanlega meiri en þar sem hún er ekki í boði. Börnin verða líka 

meðvitaðri um gildi ritaðs máls (Bredekamp og Rosegrant, 1994). 

Fjóla segir að börnin séu að læra að bíða, velja, deila með öðrum, skiptast á og semja 

við aðra. Hún segir einnig að sem sérkennari hafi hún séð stórkostlega hluti gerast í sam-

skiptum á milli barna sem annars hafi átt undir högg að sækja félagslega. Hún bendir líka á 

að til eru forrit og aðgengilegt efni á Veraldarvefnum til þess að hvetja ung börn til þess 

að hreyfa sig. Upplýsingatækni efli bæði fín- og grófhreyfingar barna. Hafið þið tekið eftir 

hvað gerist þegar við vörpum myndbroti sem er á YouTube á vegginn, spyr Fjóla og svarar 

um hæl: Jú, börnin fara strax að dansa. Með því að veita börnum aðgengi að tölvu þjálfi 

barnið fínhreyfingar sínar og samhæfingu augna og handa. Barnið efli jafnvægi og skilning 

á rými (Fjóla Þorvaldsdóttir, munnleg heimild, 25. febrúar 2017). 

Fjóla segir að þegar hún sé spurð hvaða smáforrit henti í leikskólanum svari hún því til 

að notkun spjaldtölva snúist ekki um að vera með sem flest öpp eða smáforrit. Það sé 

mikilvægara að einbeita sér að námi barnanna. Starfsfólk leikskóla eigi fyrst að spyrja sig 

að því hvað það vilji að börnin læri. Hvar eru þau stödd? Hvert og eitt barn er einstakt og 

þarfir barna eru afar misjafnar. Þetta snýst um gæði og hvernig starfsfólk ætlar að nýta 

smáforritin: Hvert er markmiðið með notkun þeirra? Það er lykilspurning. Hvaða þætti 
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málsins ætlar starfsfólk að efla, málskilning, hlustun, máltjáningu, hljóðkerfisvitund eða 

lesskilning barnanna? Starfsfólk verður að gæta sín á því að gleyma sér ekki í leit að 

námsefni og það verði markmiðið með notkun spjaldtölvunnar, að finna rétta efnið eða 

appið í stað þess að líta á tölvuna sem verkfæri til góðra verka (Fjóla Þorvaldsdóttir, 

munnleg heimild, 25. febrúar 2017).  

Við innleiðingu spjaldtölva í leikskólanum Álfaheiði var stuðst við stefnu í upplýsinga-

tækni fyrir leikskóla Kópavogs. Horfa þarf til margra þátta ef innleiðing spjaldtölva í 

skólastarfi á að verða árangursrík. Það að færa kennurum í hendurnar spjaldtölvur skilar 

ekki sjálfkrafa árangri. Sýnt hefur verið fram á það með rannsóknum að skuldbinding 

kennara og áhugi þeirra á verkefninu skili mestum árangri. Til þess að innleiða nýja 

kennsluhætti þurfa kennarar að hafa tækifæri til þess að prófa sig stöðugt áfram og 

nálgast verkefnin á nýjan hátt, þannig að umbreyting verði í námi og kennslu (Leikskólinn 

Álfaheiði, 2015). Evrópska skólanetið gerði skólaárið 2012–2013 úttekt í þrjátíu og einum 

skóla í Evrópu til þess að skoða hvaða þættir væru líklegastir til að styðja við innleiðingu 

spjaldtölva í skólastarfi. Í skýrslu úttektaraðila kemur fram að breytingar á skólastarfi 

þurfa að vera vel skipulagðar og studdar kennslufræðilegum gildum. Innleiðing á 

spjaldtölvum og þær breytingar á kennsluháttum sem þeim fylgja þurfi að verða hluti af 

menningu skólans (Balanskat, Bannister, Hertz, Sigillò og Vuorikari, 2013). 

Í Bretlandi, Ameríku og Ástralíu er hátt hlutfall þeirra barna undir átta ára aldri sem í 

heimaumhverfi sínu hafa aðgang að einhvers konar tölvubúnaði með snertiskjá. 

Skólaumhverfi þeirra er aftur á móti ekki komið eins langt í tækniþróun. 

Leikskólakennarar barnanna eru ekki vissir um það hvernig skuli færa stafrænu tæknina 

inn í skólaumhverfið eða hvaða áhrif tæknin muni hafa á læsi. Þó svo að tæknin sé til 

staðar í skólanum er ekki þar með sagt að hún sé notuð og því veldur ekki síst 

vankunnátta leikskólakennarana (Garvis og Lemon, 2016:19). Spyrja má hvort að 

leikskólakennarar séu almennt smeykir við upplýsingatæknina og notist þá frekar við það 

leikefni sem þeir þekkja, frekar en að bæta við nýjungum sem fylgir ákveðin óvissa. 

2.1 Stefnumótun sveitarfélaga um upplýsingatækni í skólastarfi 

Nokkur af stærri sveitarfélögum hér á landi hafa skipað starfshópa til þess að skoða og 

leiða innleiðingu upplýsingatækni í leik- og grunnskólum. Starfshóparnir eru komnir 

mislangt á leið og hér verður greint stuttlega frá starfi þeirra í þremur sveitarfélögum hér 

á höfuðborgarsvæðinu.  
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Hafnarfjarðarbær gaf út skýrslu árið 2014 sem var afrakstur vinnu tveggja starfshópa sem 

skipaðir voru til þess að vinna að stefnumótun í upplýsingatækni í leik- og grunnskólum 

Hafnarfjarðar. Annar hópurinn lagði áherslu á upplýsingatækni í leikskólum og hinn á 

upplýsingatækni í grunnskólum. Starfshópurinn sem fjallaði um þróun upplýsingatækni 

innan leikskólans skilaði aðgerðaráætlun sem studd var markmiðum um notkun tækn-

innar innan leikskólanna til næstu þriggja ára. Hópurinn vandaði vel til vinnunnar, átti 

fundi með frumkvöðlum í upplýsingatækninotkun í leikskólum og hlustaði á kynningar á 

notkun spjaldtölva í skólastarfi. Hópurinn fór einnig á upplýsingatækni- og mennta-

ráðstefnuna BETT í London til upplýsingar og fræðslu (Anna Vala Arnarsdóttir, Árdís 

Grétarsdóttir, Eva Dögg Gylfadóttir, Hanna Halldóra Leifsdóttir og Sigurborg 

Kristjánsdóttir, 2014). 

Starfshópurinn gerði þarfagreiningu á því hvað væri æskilegt að væri til staðar í 

leikskólunum af tæknibúnaði, þar með talið snjalltöflur eða snertiskjáir, skjávarpar og 

öflugt netsamband. Hópurinn kom með tillögur um það hversu mikið þyrfti af 

tækjabúnaði við hvern leikskóla í Hafnafirði. Til þess að gefa dæmi um þær hugmyndir var 

nefnt að í leikskólanum Arnarbergi þar sem voru um 95 börn þyrftu að vera til staðar 23 

spjaldtölvur en fyrir var árið 2014 ein spjaldtölva í leikskólanum. Ekki var gert ráð fyrir 

færanlegum skjávarpa en gert ráð fyrir einum föstum skjávarpa, fjórum gagnvirkum 

snertiskjáum og þremur upplýsingaskjáum fyrir deildir og önnur fjölnotarými. Þá var lögð 

áhersla á mikilvægi þess að ráða inn verkefnastjóra eða kennsluráðgafa til skóla- og 

frístundasviðs til þess að halda utan um innleiðinguna og kenna starfsfólki í hverjum 

leikskóla (Anna Vala Arnarsdóttir, Árdís Grétarsdóttir, Eva Dögg Gylfadóttir, Hanna 

Halldóra Leifsdóttir og Sigurborg Kristjánsdóttir, 2014). 

 

Reykavíkurborg hefur gefið út skýrslu um snjalltæki í skólastarfi þar sem finna má leiðir að 

nýtingu snjalltækja í námi, hvernig hægt er að nota spjaldtölvur á virkan hátt með 

nemendum á öllum stigum náms og óháð sérþörfum þeirra. Skýrslan á þó meira við 

grunnskóla þar sem að markmið starfshópsins var að styðja við notkun á snjalltækjum í 

grunnskólum Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2014). 

Starfshópur sem vinnur á vegum borgarinnar að tillögum að notkun upplýsingatækni í 

leikskólum hefur ekki ennþá gefið út skýrslu en í fyrirlestri Kristínar Hildar Ólafsdóttur og 

Þorbjargar St. Þorsteinsdóttur (2016) mátti heyra hvaða vinna hafði átt sér stað haustið 

2016. Fundað hafði verið með sérfræðingum í upplýsingatækni og sendar kannanir á 

leikskólastjóra og deildastjóra í leikskólum Reykjavíkur veturinn 2015–2016. Þar var meðal 

annars spurt út í búnað, nettengingar, notkun upplýsingatækni og þá leiðsögn sem 
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viðmælendur höfðu fengið. Af svörunum mátti ráða að aðeins 11% svarenda höfðu tekið 

einhvers konar námskeið í upplýsingatækni með börnum og að 50% deildarstjóra töldu að 

börnin á deildinni fengju ekki að vinna með upplýsingatækni á skapandi hátt. Deildar-

stjórarnir töluðu um að þekkingar- og tímaleysi, skortur á búnaði og stuðningi stjórnenda 

og aldur barnanna væru helstu ástæður lítillar vinnu með upplýsingatækni á skapandi 

hátt. Svarendur voru á því að símenntun, betri tækjabúnaður, tími helgaður undirbúningi, 

jákvætt viðhorf starfsfólks á deildinni og stuðningur stjórnenda væru forsendur þess að 

stuðla mætti að skapandi námi með upplýsingatækni í leikskólanum (Kristín Hildur 

Ólafsdóttir og Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 7. október 2016). Eins og 

áður kom fram hefur starfshópurinn ekki gefið frá sér lokaskýrslu en fram kemur í máli 

Kristínar Hildar og Þorbjargar að tillögur hópsins muni að öllum líkindum snúa að því að 

búnaður verði góður og að starfsfólk í leikskólunum fái menntun til þess að nýta 

upplýsingatækni á ábyrgan og uppbyggilegan hátt. 

 

Árið 2013 mótaði Kópavogsbær stefnu í upplýsingatækni fyrir leik- og grunnskóla. Í kjölfar 

þess var ákveðið að hefja innleiðingu á spjaldtölvum í skólum bæjarins. Í stefnu Kópavogs-

bæjar hvað snertir upplýsingatækni í leikskólum segir að leiðarljós stefnunnar sé að í 

leikskóla skipti fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum miklu máli og hafa þurfi 

ákveðin atriði í huga. Leikskólarnir þurfi að hafa aðgang að góðum tæknibúnaði og að gefa 

þurfi öllum börnum jöfn tækifæri á að öðlast þjálfun í að beita nútímatækni. Til þess að 

svo geti orðið þurfa leikskólakennarar að hafa góða þekkingu á upplýsingatækni og að-

gang að tækjabúnaði sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru á hverjum tíma. Í stefnunni 

segir: 

 

Helstu markmið í stefnu Kópavogs í upplýsingatækni í leikskólum eru að: 

• börn í leikskólum Kópavogs geti nýtt sér upplýsingatækni  

í starfi og námi 

• leikskólakennarar fái fræðslu og stuðning til að geta nýtt sér upplýsingatækni  

í námi og starfi með börnunum  

• stuðla að því að tækniumhverfi leikskólanna bjóði upp á valkosti  

hvað varðar tækjabúnað 

• stuðlað verði að miðlun þekkingar og samvinnu milli leikskóla  

á sviði upplýsingatækni. 
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(Leikskólinn Álfaheiði, 2013) 

 

Framkvæmd stefnunnar hefur síðan verið ólík eftir skólastigum. Sérstakt ráðgjafa-

teymi innleiðingar var stofnað fyrir grunnskólann haustið 2014 en ekki leikskólann. 

Ráðgjafateymið heldur úti vef og Fésbókarhóp og er greinilega mikil gerjun í gangi hvað 

varðar breytta kennsluhætti og nýtingu spjaldtölva í grunnskólastarfi í Kópavogi (Björn 

Gunnlaugsson, e.d.). 

2.2 Skjátími, tölvufíkn og geislun 

Í dag er upplýsingatækni ríkur þáttur í umhverfi barna og krafa gerð um tæknilæsi 

mjög snemma. Þau sjónarmið hafa komið fram að foreldrar ungra barna noti þær til þess 

að kaupa sér frið og þannig noti börn spjaldtölvurnar í of miklum mæli sér til afþreyingar. 

Leikskólakennarar hafi það í hendi sér að kenna börnunum að nýta spjaldtölvurnar á 

skapandi hátt og því er mikilvægt að leikskólarnir noti spjaldtölvur í kennslufræðilegum 

tilgangi, en ekki til afþreyingar. Það eru samt ekki allir sáttir við að leikskólar nýti 

spjaldtölvur í námi og kennslu. Félag foreldra leikskólabarna í Reykjavík hélt í febrúar 2017 

ráðstefnu sem bar yfirskriftina Börn, skjátími og þráðlaus örbylgjugeislun. Fram komu 

talsmenn þess að vernda börn fyrir geislum sem berast af þráðlausu Interneti og takmarka 

skjátíma. Því var haldið á lofti að börn ættu að fá að njóta vafans þegar kemur að 

tækninýjungum á borð við þráðlaust Internet (Félag foreldra leikskólabarna í Reykjavík, 

e.d.). 

Árið 2015 voru samþykktar reglur í Frakklandi sem segja til um takmörkun á þráðlausu 

neti þar sem þriggja ára og yngri börn dvelja (Relative à la sobriété, à la transparence, à 

l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, 

nr. 7/2015). Slík ákvörðun fær mann til þess að velta fyrir sér skaðsemi sem fylgir slíkum 

bylgjum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization, WHO) hefur gefið út 

lista yfir krabbameinsvalda og eitt af því sem þar er nefnt eru útvarpsbylgjur en slíkar 

bylgjur eru í flokki krabbameinsvalda sem nefnist 2B. Ekki er þó víst að þær séu mjög 

skaðlegar en þess má geta að í sama flokki má finna meðal annars plöntuna aloe vera og 

súrsað grænmeti (World Health Organization, 2017). Skólayfirvöld í Kópavogi fengu 

Geislavarnir ríkisins árið 2014 til að gera úttekt á geislavirkni á þráðlausum netkerfum í 

skólum bæjarins. Niðurstaða sýndi að geislavirkni mældist langt innan þeirra viðmiða sem 

sett eru fyrir slík netkerfi (Geislavarnir ríkisins, 2015).     

Í raun eru ekki til nein lög eða tilmæli um netnotkun eða skjátíma barna svo það 

kemur í hlut foreldra eða annarra forráðamanna að stjórna viðverutíma þeirra í þeim 

miðli sem notast er við hverju sinni. Hópur fólks hefur komið sér saman um að vinna þurfi 
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að því markvisst að fá forráðamenn til þess að takmarka skjátíma barna. Hópurinn sem 

starfar undir yfirskriftinni Viðmið um skjánotkun og hefur stofnað hópasíðu á 

samfélagsmiðlinum Facebook, en þar er hægt að finna þeirra viðmið um skjánotkun barna 

frá fæðingu fram á unglingsaldur. Á síðunni má sjá hvernig viðmið um skjánotkun 

leikskólabarna er að hámarki 60 mínútur á dag. Gefin hefur verið út segull þar sem 

viðmiðin eru rituð niður (Viðmið um skjánotkun, e.d). Þá þarf að sjálfsögðu að kynna 

börnunum hvernig samskipti á netinu fara fram og hverjar afleiðingar orð þeirra geta haft 

ef ekki er farið vel með þau (Umboðsmaður barna, e.d.) 

Í hefti til kennara um grunnþáttinn heilbrigði og velferð er bent á starfsemi SAFT 

þegar talað er um almennt heilbrigði á netinu (Erla Kristjánsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og 

Margrét Héðinsdóttir, 2013:63). SAFT stendur fyrir Samfélag, fjölskylda og tækni og var til 

að byrja með verkefni innan Evrópusambandsins en er í dag hluti af stærri áætlun innan 

þess. SAFT er ekki eitt á báti heldur er í samstarfi við önnur lönd innan Evrópu og deila 

þau lönd með sér þekkingu hvað varðar örugga og ábyrga notkun á netmiðlum. SAFT 

beinir starfi sínu að öllum þeim sem eru forráðamenn barna, börnunum sjálfum og 

hverjum þeim sem koma á einhvern hátt að uppeldi barna og ungmenna (SAFT, e.d.). 

Tölvufíkn er líkt og aðrar fíknir þegar einstaklingur missir tökin á eigin hegðun og eða 

löngun í tölvuna tekur völdin. Það eru ekki aðeins fullorðnir sem geta ánetjast tölvunum 

heldur eru það einnig börn og ungmenni. Samkvæmt sálfræðingnum Eyjólfi Erni Jónssyni 

(e.d.) er það helst flótti frá raunveruleikanum sem slík fíkn leiðir af sér. Þegar einstaklingur 

er farinn að færa sig inn í tölvuheiminn getur það haft áhrif á sjálfsmynd og félagsfærni 

hans. Það sem getur ýtt undir tölvunotkun barna er meðal annars þegar þau eiga í 

einhvers konar erfiðleikum í skólanum eða í frítíma, til dæmis einelti. Það er því mikilvægt 

að foreldrar/forráðamenn séu vakandi yfir líðan barnsins og fylgist vel með tölvunotkun 

þess (Eyjólfur Örn Jónsson, e.d.).  

2.3 Nokkur dæmi um þróunarstarf innan lands og utan 

Hér á landi hefur verið unnið að nokkrum þróunarverkefnum í leikskólum þar sem leitast 

er við að nýta eða innleiða upplýsingatækni í skólastarfið og hér á eftir verða rakin örfá 

dæmi um þau. Einnig verður vikið lítillega að tilraunastarfi og athugunum á erlendum 

vettvangi. 

 

Leikskólinn Furugrund vann að þróunarverkefninu Dalurinn okkar – Fossvogur skólaárið 

2007–2008. Megintilgangur verkefnisins var að innleiða upplýsingatækni í gegnum listir og 

náttúruvísindi. Verkefni sem þetta hafði ekki verið unnið áður hér á landi svo niðurstöður 
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þess voru áhugaverðar fyrir aðra leik- og grunnskóla. Börnin fengu að viðra þekkingu sína 

og að læra nýja hluti í útikennslu og náttúrufræði og fengu auk þess tækifæri til að þróa 

hugmyndir sínar með hjálp upplýsingatækninnar. Notast var við kvikmyndatökuvélar, 

stafrænar smásjár, myndvarpa, skjávarpa og tölvur, svo eitthvað sé nefnt og börnin fengu 

að nýta tæknina með stuðningi frá kennurum sínum (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008). 

Á þessum tíma var ekki komið þráðlaust net í leikskólann og ekki þótti tölvudeild 

Kópavogsbæjar þörf á því, svo notast var við lausar snúrur til þess að fá Internettengingu. 

Hugsað var í lausnum til þess að láta þá tækni sem vinna átti með ganga upp (Fjóla 

Þorvaldsdóttir, 2008:20). Í upphafi verkefnisins voru sett niður markmið sem snéru að 

náttúrunni í nærumhverfi barnanna. Leikskólakennararnir settu sér einnig markmið sem 

snéru að náttúrufræði og upplifun í gegnum upplýsingatækni og eitt af markmiðunum var 

að læra á tæknibúnaðinn svo hægt væri að nota hann með börnunum (Fjóla Þorvalds-

dóttir, 2008:5). 

Í tengslum við verkefnið var farið með börnin í Fossvogsdal til þess að fræðast um 

náttúruna og nánasta umhverfi leikskólans. Bæði leikskólakennarar og börn tóku 

ljósmyndir og lifandi myndir í vettvangsferðunum. Unnið var með fjölbreyttum hætti 

þegar náttúran var skoðuð og sem dæmi má nefna að safnað var sýnum úr lífríkinu og 

farið á sílaveiðar. Börnin unnu með þá þekkingu sem þau höfðu öðlast á mismunandi hátt 

innan sem utan leikskólans. Börnin fengu tækifæri til þess að skoða myndir og upptökur 

sem teknar voru í vettvangsferðunum, skoða sýni sem þau tóku, vinna á skapandi hátt út 

frá náttúrunni og skoða náttúruna í gegnum upplýsingatæknina (s.s. með stafrænni 

smásjá, tölvu og skjávarpa). Þau markmið sem sett voru í upphafi verkefnisins náðust og 

segja má að kennararnir sem tóku þátt hafi verið brautryðjendur í kennslu með þessum 

hætti. Kennararnir stefndu að því að halda áfram að þróa vinnubrögð með upplýsinga-

tækni í leikskólastarfinu og ljóst þótti að hægt væri að hafa verkefnið til fyrirmyndar þegar 

vinna ætti með upplýsingatækni í námi ungra barna (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008:22). 

 

Árið 2013 fékk leikskólinn Nóaborg þróunarstyrk til þess að vinna að verkefninu Nýtum 

okkur tæknina þar sem unnið var að því að innleiða spjaldtölvur á öllum deildum 

leikskólans. Markmiðið var að nýta tæknina markvisst í námi barnanna innan jafnt sem 

utan veggja skólans. Elstu börn leikskólans unnu meðal annars að gerð tölvuleiks sem 

settur var inn á leikja- og námsvefinn Paxel123 (Leikskólinn Nóaborg, 2013). Um vorið 

2014 fór svo fram endurmat á verkefninu og í ljós kom að leikskólinn hafði náð flest öllum 

markmiðum sínum. Komnar voru tvær spjaldtölvur inn á hverja deild leikskólans og unnið 
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markvisst að því að kenna börnunum á skapandi hátt með hjálp upplýsingatækninnar 

(Anna Margrét Ólafsdóttir, munnleg heimild, 7. október 2016). 

Samkvæmt leikskólastjóranum, Önnu Margréti Ólafsdóttur (2016), tók leikskólinn 

einnig þátt í norrænu verkefni þar sem athyglinni var beint að spjaldtölvum með það fyrir 

augum að styðja við læsi og samskipti barna á leikskólaaldri. Verkefnið er nefnt DILE, 

Digital learning in Preschool sem í lauslegri þýðingu merkir stafrænt nám eða stafrænn 

lærdómur í leikskólanum. Unnið var að því að þróa og bera saman þær leiðir sem hægt er 

að fara með spjaldtölvurnar í leik og námi með börnum. Þátttakendur komu úr 

kennaramenntun og leikskólastarfi í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Finnlandi og á Íslandi. 

Verkefninu var stjórnað frá Háskólanum í Halmstad í Svíþjóð. Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og skóla- og frístundasvið Reykjavíkur tóku þátt í verkefninu til þess að hægt væri 

að nýta þær niðurstöður sem kæmu fram til þess að efla leik- og grunnskólakennaranám 

hvað varðar upplýsingatækni og stuðla að uppbyggilegri notkun í leikskólum borgarinnar. 

Í kynningu íslenskra þátttakenda í verkefninu kom fram að markmiðin væru að skapa 

tengsl á milli leikskóla og háskóla, leikskólastarfs og kennaramenntunar; rannsaka, bera 

saman og þróa notkun á spjaldtölvum í leikskólum; og leggja áherslu á læsi, samskipti og 

atbeina barna í leik og námi. Til þess að fá einhverja innsýn inn í það nám og á þá þróun 

sem á sér stað í leikskólanum hvað varðar spjaldtölvur voru sendar út stuttar kannanir til 

valinna leikskóla í hverju landi fyrir sig. Einnig fengu nemar í leikskólakennaranámi 

spurningar sendar. Þátttaka hér á Íslandi var minni en svo að byggja megi mikið á því, en 

fyrstu svör kennaranema benda til að þó að í flestum leikskólum megi finna spjaldtölur 

eru þær ekki nýttar í leik og námi barna nema í sumum þeirra. Þá kom fram að 

upplýsingatæknin nýtist vel til sérkennslu og samskipta við foreldra (Svava Pétursdóttir og 

Torfi Hjartarson, munnleg heimild, 7. október 2016). 

Í leikskólanum Nóaborg fór fram þróunarstarf þessu tengt þar sem unnið var að því að 

nýta upplýsingatækni í námi barnanna, sérstaklega spjaldtölvur. Leikskólastjóranum þótti 

kjörið tækifæri að halda áfram að þróa þá vinnu með upplýsingatækni sem áður hafði 

farið fram. Sett voru markmið og skoðað hverju hægt væri að breyta og hvað mætti bæta. 

Notast var við upplýsingatækni í sérkennslu, teknar voru myndir og unnið með þær, unnið 

með skjávarpa í starfi með ungum börnum og fengist við leiki og smáforrit. Það sem 

flæktist hvað mest fyrir í vinnu með börnunum var netsambandið en úr því var bætt 

smám saman yfir veturinn á meðan verkefninu stóð (Anna Margrét Ólafsdóttir, munnleg 

heimild, 7. október 2016). Starfsmenn sátu vinnufundi um verkefnið með kennurum af 

Menntavísindasviði, fengu heimsókn fræðimanna og leikskólafólks frá Norðurlöndum og 

sóttu sumir fundi um verkefnið í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi ásamt verkefnastjóra 
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Reykjavíkurborgar og kennurum frá Háskóla Íslands. Hlé varð á samstarfinu þegar áætlanir 

um styrki gengu ekki eftir en nú er gert ráð fyrir að aðilar að samstarfinu taki upp þráðinn 

að nýju næstkomandi haust (Torfi Hjartarson, munnleg heimild, 2017).  

 

Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur setti á markað nýtt smáforrit fyrir 

spjaldtölvur árið 2012 til þess að efla málþroska og læsi ungra barna. Smáforritið heitir 

Lærum og leikum með hljóðin. Bryndís gerði samanburðarrannsókn haustið 2012 á því 

hvort notkun forritsins sýndi meiri árangur en aðrar viðurkenndar aðferðir í málörvun 

ungra barna. Rannsóknin var framkvæmd í fjórum skólum hér á landi og í einum þeirra var 

einungis notast við smáforritið við málörvun barnanna. Rannsóknin stóð yfir í sex mánuði 

og öll börnin voru með annað móðurmál en íslensku og var málþroski barnanna metinn 

áður en málörvunin hófst og síðan aftur sex mánuðum síðar. Niðurstöður sýndu að það 

varð 90% meiri árangur af málörvun barnanna sem einungis fengu málörvun með 

smáforritinu og þykir það afar mikil og sterk fylgni (Bryndís Guðmundsdóttir, 2014). Þess 

má geta að smáforrit Bryndísar er afar vinsælt og víða notað í leikskólum hér á landi. 

 

Leikskólakennarar í Noregi, eins og hér á landi, eru hvattir til að nota upplýsingatækni í 

kennslu ungra barna í aðalnámskrá leikskóla frá 2013 (Rammeplan for barnehagen i 

Norge, 2013). Hins vegar virtist lítið til af rannsóknum þar í landi um það hvernig 

spjaldtölvur geta hjálpað til við að örva þætti á borð við málþroska barna. Því þótti rík þörf 

fyrir meiri þekkingu um það hvernig leikskólakennarar geta notað spjaldtölvur í 

leikskólum. Af því tilefni var ráðist í tilraunaverkefni sem miðaði að því að skoða hvernig 

hægt er að nýta rafbækur við samræðu og lestur fyrir börn í leikskólum (Hoel, 2016). 

Verkefnið stóð yfir í eitt skólaár og fylgt var eftir fjórum börnum á þriggja til sex ára 

deildum í tveimur leikskólum. Leikskólunum voru gefnar fjórar spjaldtölvur og voru valin 

fjögur smáforrit sem byggðu á norskum barnabókum. Rannsakendur horfðu á hvernig 

börn og fullorðnir notuðu forritin og báru þá notkun saman við notkun bókanna. Mark-

miðið var að sjá hvað gerist í málörvun þegar starfsfólk leikskóla eða foreldrar nota 

smáforrit við lestur og frásögn. Það er vel þekkt sjónarmið og þykir sannað að það að lesa 

bækur fyrir börn er mikilvægt fyrir málþroska þeirra og þá skiptir ekki hvað síst máli að 

ræða um innihald bókanna. Börn þróa tungumál sitt þegar þau læra ný orð og hugtök og 

það á sér stað ekki hvað síst þegar þau fá að taka þátt í samræðum um sögur (Hoel, 2016). 

Starfsfólkið í leikskólunum sagði fljótlega að börnin vildu frekar hafa fullorðna með sér 

við að nota smáforritin en fást við þau á eigin vegum. Einnig var skoðað hversu mikið 
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smáforritin stýrðu lestrarupplifuninni, til að mynda er ekki alltaf greinilegt í venjulegum 

bókum hvar er best að stoppa og ræða um innihald bókarinnar. Í smáforitunum var það til 

dæmis tónlist sem gaf til kynna hvenær væri gott að stoppa og ræða ákveðin orð eða atvik 

í sögunni. Sumir leikskólakennararnir töluðu um að börnin hafi beðið spennt eftir því hvað 

gerðist næst. Þannig hafi þau haldið betur athyglinni á spjaldtölvunni en venjulegum 

bókum. Í sumum tilvikum, voru börnin bara jafn áhugasöm að hlusta á rafbækurnar og á 

hefðbundinn lestur. Á meðan að sum börn voru alltaf að kalla upp það sem var að gerast í 

sögunni, voru önnur sem hlustuðu á af athygli og fylgdust með. Leikskólakennararnir 

þurftu einnig að ræða málin við foreldra sem sumir hverjir voru efins um notkun spjald-

tölva í leikskólum. Niðurstaða tilraunarinnar var að öllum börnunum fór fram í málþroska 

og töldu leikskólakennararnir að tengja mætti framfarir þeirra beint við framgöngu 

verkefnisins. Allir leikskólakennararnir voru ánægðir með verkefnið og vildu gjarnan fá að 

halda áfram að fá rafbækur til þess að nota í sögustundum í leikskólanum (Hoel, 2016). 

Verkefnið var stutt af stofnun eða fyrirtæki sem fékkst við rannsóknir og nýsköpun í 

menntageiranum og nefndi sig FINNUT (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren) en 

ber nú nafnið VEBB og sérhæfir sig í rafbókum fyrir börn á leikskólaaldri (Hoel, 2016). Í 

kjölfar tilraunarinnar var ákveðið að halda áfram með verkefnið og bjóða öllum leikskólum 

í Stavanger að taka þátt. Nú hefur stoðþjónusta bæjarins einnig komið að verkefninu, 

íþróttafræðingar, iðjuþjálfi, talmeinafræðingur og sálfræðingur. Fyrirtækið VEBB er því í 

samstarfi við leikskólafólk í Stavanger að hanna og þróa rafbækur fyrir ung börn (Torheim, 

2016). Það verður spennandi að fylgjast með verkefninu í framtíðinni og hugsanlega 

verður það fyrirmynd að sambærilegu verkefni hér á landi, þörfin er svo sannarlega til 

staðar. 

 

Í Bretlandi þótti líka skorta upplýsingar um spjaldtölvunotkun ungra barna. Þetta varð 

tilefni að viðamikilli rannsókn sem var gerð bæði á heimilum og í leikskólum þar í landi. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er afar áhugaverð og sýnir hvaða smáforrit í spjaldtölvum 

börn á aldrinum núll til fimm ára hafa aðgang að. Fyrirtæki og stofnanir stóðu fyrir 

rannsókninni. Litið var til annarra rannsókna og var ein þeirra rannsókn sem gerð var árið 

2010 af National Literacy Trust en þar var sýnt fram á að af 1.028 börnum á aldrinum 

þriggja til fimm ára höfðu 72,9% aðgang að snjalltæki heima fyrir, þar með talið 

spjaldtölvum og snjallsímum. Þörf þótti á að kanna notkun barna á þessum aldri nánar í 

ljósi þess að söluhæstu kennslufræðilegu forritin voru ætluð börnum á leikskólaaldri. 

Rannsakendur sendu út spurningalista þar sem 2.000 forráðamenn barna frá fæðingu til 

fimm ára svöruðu. Svörin voru tengd þeim hópum sem valdir voru í rannsóknina eftir 
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aldri, kyni, kynþætti og stétt. Rannsakendur fóru einnig heim til sex fjölskyldna þar sem 

tekin voru viðtöl við forráðamenn og börn. Fram kom að 50% svarenda höfðu aðgengi að 

fjórum til tíu tækjum sem kenna má við upplýsingatækni (þar með talið sjónvarpi, 

snjallsíma og spjaldtölvum) og 32% höfðu aðgengi að ellefu til tuttugu tækjum. Þar mátti 

einnig sjá að 30% barna höfðu sína eigin spjaldtölvu til afnota. iPad-spjaldtölvur virtust 

vera hvað vinsælastar af tölvum með snertiskjám á heimilum barnanna en á eftir þeim 

fylgdu Samsung Galaxy-spjaldtölva og aðrar tegundir spjaldtölva (Marsh, Plowman, 

Yamada-Rice, Bishop, Lahmar, Scott, . . . Winter,  2015:8). 

Börn undir fimm ára aldri vörðu allt að einni klukkustund og nítján mínútum á virkum 

degi og einni klukkustund og tuttugu og þremur mínútum um helgar í spjaldtölvu heima 

við (Marsh, Plowman, Yamada-Rice, Bishop, Lahmar, Scott, . . . Winter, 2015:). 

Forráðamenn voru spurðir um getu barna sinna þegar þau leika ein og óstudd í 

spjaldtölvum. Teknir voru fyrir 23 liðir og má þar nefna að 54% barna á aldrinum núll til 

tveggja ára og 76% barnanna á aldrinum þriggja til fimm ára gátu strokið yfir skjáinn þegar 

skoðað var efni á borð við rafbækur eða myndir. 33% barna á aldrinum núll til tveggja ára 

og 60% barna á aldrinum þriggja til fimm ára gátu tekið ljósmyndir. Fram kom að 23% 

barna núll til tveggja ára og 50% 3–5 ára barna gátu kennt öðrum að notast við 

spjaldtölvuna til dæmis systkinum sínum. 40% núll til tveggja ára barna og 66% þriggja til 

fimm ára barna gátu kveikt og slökkt á spjaldtölvunni. Þessar niðurstöður færa okkur vissa 

staðfestingu á því að börn hafa þekkingu á mörgu sem við kemur notkun á spjaldtölvum 

og mörg eru það klár að þau eru farin að nota þekkingu sína til þess að kenna öðrum. 14% 

núll til tveggja ára barna og 24% þriggja til fimm ára barna gátu fundið sér ný smáforrit og 

hlaðið þeim niður frá Appstore og Playstore (Marsh, Plowman, Yamada-Rice, Bishop, 

Lahmar, Scott, . . . Winter, 2015:). 

Þegar sótt voru ný smáforrit komu upplýsingar og hugmyndir um þau frá ólíkum 

aðilum, 64% forritana voru sótt eftir að búið var að skoða sig um í Appstore eða Playstore, 

52% hugmynda komu frá foreldrum, 50% frá systkinum, 47% frá vinum og 44% af smá-

auglýsingum út frá öðrum smáforritum, sem bendir til þess að foreldrar hafi ekki kunnáttu 

eða upplýsingar um það hvernig hægt er að stoppa auglýsingar í smáforritunum. Þegar 

kom að vali á þeim smáforritum sem velja átti fyrir börnin sögðust foreldrar að 

skemmtanagildi forritsins skipti hvað mestu máli og fast á eftir fylgdi menntunargildi þess. 

Þau snjallforrit sem börnin höfðu hvað mesta ánægju af voru Youtube, CBeebies, Angry 

Birds og Peppa’s Paintbox. Það sem kemur hvað helst í veg fyrir að foreldrar leyfi börnum 

sínum að hala niður ákveðnum smáforritum er í þessari röð, að forritin þykja of dýr (35%), 

áhyggjur af því að fá rukkun seinna (34%), óvissan um gæði forritsins (29%) og óvissa um 
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að forritið henti börnum (27%). Niðurstaða rannsóknarinnar er meðal annars að börnin 

nota hvað helst Youtube til þess að hlusta á tónlist og horfa á efni. Þegar skoðuð voru þau 

forrit sem ætluð eru til sköpunar voru það helst teikniforrit og sýndarheimaforrit. Til þess 

að leika sér eru það helst leikir þar sem að persónur eru klæddar upp eða að líkja eftir 

einhvers konar net-gæludýri. Börnin verja ekki öllum þeim tíma sem þau eru í 

spjaldtölvum ein, heldur er fullorðinn einstaklingur með þeim. Börnin læra af þeim það 

sem þarf til þess að nýta sér spjaldtölvur, til dæmis að kveikja á smáforritum, ýta og að 

strjúka yfir skjáinn til þess að sjá svörun. Foreldrar í Bretlandi virtust hafa yfirsýn yfir það 

hvaða forrit börnin voru að fá inn í spjaldtölvurnar og kostnaður hafði mikið að segja 

þegar valin voru smáforrit. Það myndi gagnast foreldrum og börnum mikið að fá um það 

góðar upplýsingar hvaða smáforrit eru vænleg börnum og til hvers þau eru ætluð. Nokkrir 

af þeim forráðamönnum sem svöruðu könnuninni sögðu að þeir vildu sjá meira af 

spjaldtölvum í leikskólanum svo öll börn fengju jöfn tækifæri til þjálfunar og menntunar í 

upplýsingatækni (Marsh, Plowman, Yamada-Rice, Bishop, Lahmar, Scott, . . . Winter, 

2015:). 
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3 Umræður  

Þróun upplýsingatækni hefur verið hröð, það var ekki fyrr en á níunda áratug síðustu aldar 

sem að stafrænn tæknibúnaður fór að vera almenningseign. Tæknibúnaður hefur orðið 

aðgengilegri, ódýrari og almennt hversdagslegri en hann var áður fyrr. Búnaðurinn kostar 

þó sitt og töluverð vinna fylgir utanumhaldi, rekstri og stuðningi tengdum honum í 

skólastarfi. Saga upplýsingatækninnar í skólum endurspeglar þróun í efnahag landsins og 

berlega má tengja aðgengi að tæknibúnaði og þjónustu við það fjármagn sem í boði hefur 

verið hjá rekstraraðilum skólanna á hverjum tíma. Greinilegt er að leikskólarnir hafa mætt 

afgangi þegar kemur að útdeilingu fjármagns til kaupa á námsgögnum, þar með talið 

tæknibúnaði. Á meðan grunnskólarnir tæknivæddust þurftu leikskólarnir að leita annara 

leiða til þess að verða sér út um tæknibúnað, þrátt fyrir að aðalnámskrá leikskóla legði 

áherslu á jöfn tækifæri barna til upplýsingatæknikennslu. Leikskólarnir fóru meðal annars 

þá leið að leita til foreldra og fyrirtækja eftir tölvum að gjöf.  

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á upplýsingatækni í leikskólum sýna ýmis 

jákvæð áhrif tækninnar á nám og kennslu ungra barna. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

árangur af notkun upplýsingatækni hvað snertir þroska og námsframvindu ungra barna. Á 

síðustu árum hafa rekstraraðilar skóla á Íslandi í auknum mæli sett sér stefnu í notkun 

upplýsingatækni í námi og kennslu og bent á mikilvægi starfsþróunar fyrir starfsfólk á því 

sviði. Það hefur komið fram að viðhorf leikskólastjórnenda til upplýsingatækninnar hefur 

mjög mikil áhrif á það hvernig til tekst með notkun upplýsingatækni í leikskólum. Í þeim 

leikskólum þar sem litið er á tæknibúnað og stafrænt efni sem hver önnur námsgögn eða 

hvert annað námsefni virðist sem upplýsingatækni sé hvað lengst á veg komin. Þar hefur 

hlutverk frumkvöðla haft mikið að segja því þeir hafa rutt brautina innan einstakra 

leikskóla. Með þeim hefur einnig komið til áhersla á starfsþróun starfsfólks sem hefur 

orðið til þess að byggja upp meiri þekkingu á námi og kennslu í upplýsingatækni.  

Með auknu aðgengi ungra barna að spjaldtölvum síðustu ár hafa foreldrar tekið að 

kalla eftir aukinni ráðgjöf um æskilegan skjátíma og heppileg smáforrit fyrir ung börn. 

Leikskólakennarar hafa það í hendi sér að kenna börnunum að nýta spjaldtölvurnar á 

skapandi hátt og því er mikilvægt að leikskólarnir noti spjaldtölvur í kennslufræðilegum 

tilgangi, en ekki til afþreyingar. Slík áhersla smitar út frá sér og hefur áhrif á notkun 

barnanna á spjaldtölvum heima fyrir. Það eru margir sem eru tortryggnir gagnvart 

tækninýjungum og ekki má gleyma geislun, skjátíma og tölvufíkn. Fram hefur komið að 

geislun frá þráðlausum búnaði í skólum í Kópavogi voru langt undir viðmiðunarmörkum. 

Skjátími og tölvufíkn eru samt nokkuð sem foreldrar þurfa að vera vakandi fyrir og þeir 

þurfa að setja börnum sínum mörk hvað varðar skjátíma. 
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4 Lokaorð 

Upplýsingatækni hefur verið áhugamál mitt lengi og frá því að ég hóf nám í leikskóla-

kennarafræðum hef ég verið að íhuga á hvern hátt væri hægt að nýta hana í skólastarfinu. 

Þann tíma sem ég hef unnið í leikskóla hef ég ekki alltaf mætt skilningi þegar spjaldtölva 

leikskólans er tekin upp í leik. Í kringum ritgerðarskrifin hef ég fengið góða innsýn inn í 

þann heim sem er í kringum upplýsingatækni í skólastarfi, ég hef lesið rannsóknir og 

greinar um viðfangsefnið sem gaf mér gott efni til rökræðu í þessari ritgerð. Ekki síst hafði 

ég svo gagn af viðtali við Fjólu Þorvaldsdóttur, sem býr að langri reynslu á þessu sviði og 

hefur af miklu að miðla þegar kemur að umræðu um þetta svið skólastarfs með ungum 

börnum.  

Ég hef kennt í leikskóla meðfram náminu og hef ég reynt að tengja fræðin strax við 

vettvanginn. Í gegnum árin hefur áhugi minn á upplýsingatækni styrkst ef eitthvað er og 

vinnan við þessa ritgerð hefur sannfært mig enn frekar um að standa fast á þeirri skoðun 

minni að upplýsingatækni eigi heima í leikskólum. Upplýsingatækni er snar þáttur í lífi 

nútímaeinstaklinga, leikskólinn á samkvæmt lögum og aðalnámskrá að spegla það sam-

félag sem hann býr í og þar getur upplýsingatækni ekki verið undanþegin. Börn „hanga” 

ekki í spjaldtölvum í leikskólum, þau læra á þær og ekki hvað síst læra þau að nýta sér þær 

í námi sem mun nýtast þeim til framtíðar. Hvað framtíðin ber í skauti sér getum við ekki 

sagt til um en það er allt sem bendir til þess að á næstu árum komi leikskólabörnin til með 

að þroskast og læra með aðstoð tækninnar hvort sem okkur líkar það eða ekki.  
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