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Útdráttur 

 

Árið 2012 hófst þróunarverkefni í Salaskóla í Kópavogi sem miðaði að aukinni notkun 

spjaldtölva í skólastarfi og eftir sveitarstjórnakosningarnar 2014 var ákveðið að efla enn 

frekar tæknivæðingu grunnskólanna. Þetta fól meðal annars í sér að kennarar á mið- og 

unglingastigi fengu spjaldtölvur til einkanota. Með innleiðingu spjaldtölva í skóla var stefnt 

að því að efla skapandi skólastarf og bjóða nemendum upp á fjölbreytt námsumhverfi sem 

gæti mætt fjölbreyttri getu og ólíkum þörfum nemenda. 

Markmið mitt í þessarri MA-meistaraprófsritgerð er að skoða hvernig kennurum 

gengur að nota spjaldtölvurnar við skapandi skólastarf og hvort spjaldtölvurnar nýtist 

lesblindum nemendum við námið. Einnig vakti fyrir mér að skoða hvort rafbækur væru að 

taka við af hinum hefðbundnu námsbókum.   

Framkvæmd var tilfellarannsókn í einum skóla í Kópavogi þar sem ég notast við 

eigindleg gögn úr viðtölum sem ég tók við sex kennara. Í fræðikaflanum er fjallað um 

innleiðingu spjaldtölva í Kópavogsbæ. Skoðað hver skilgreining á rafbók er, ástæða og 

einkenni lesblindu, sköpun og læsi í grunnþáttum menntunar og kenningar heimspekingsins 

og menntafrömuðarins John Dewey um verkhyggju. 

Niðurstöður sýna að spjaldtölvur eru góð viðbót við skapandi skólastarf, en geta líka 

orðið til þess að verkefni verða einhæf ef kennarar ná ekki góðum tökum á spjaldtölvunum. 

Sumir viðmælendur virtust ekki hafa mikinn áhuga, tíma eða getu til að kynna sér betur 

notkunarmöguleika spjaldtölvunnar og flestum fannst þeir hafa verið þvingaðir til að nota 

þær sem fól í sér talsverða aukavinnu í eigin frítíma auk meira álags í starfi. Samkvæmt 

viðmælendum virðist það mjög persónubundið hvort spjaldtölvurnar séu að nýtast 

lesblindum nemendum, en allir viðmælendur voru þó sammála um það að geta haft hljóðbók 

til taks væri mikil kostur fyrir nemendur. Þrír kennarar nefndu hversu þægilegt það væri ef 

námsefni væri allt í gagnvirkum rafbókum, þar sem nemendur gætu bæði hlustað og lesið í 

stað þess að vera sækja tvær skrár, hljóðbók og flettibók. En enginn kennaranna vildi hætta 

að nota hefðbundnar prentaðar bækur, þar sem það sé allt önnur upplifun að fletta prentaðri 

bók en rafbók. 
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Abstract 

 

The aim with the introduction of tablet computers, in Icelandic schools was to empower 

creativity in education and offer a diverse learning environment, which could meet the 

various abilities and different needs of students. In 2012 a development project was started 

in Salaskóli, Kópavogur, utilizing tablet computers and following local elections in 2014, 

the decision was made to further increase the technological advance of the schools by giving 

primary and secondary school students, as well as their teachers, tablet computers for private 

use. My aim with this MA-thesis is to observe how the teachers have managed to implement 

the use of tablet computers in creative education and whether the devices are of use to 

dyslectic students. In addition, my purpose was to inquire whether e-books were replacing 

the traditional textbooks. A case study was conducted in a primary school in Kópavogur, 

where I used qualitative data from interviews with six teachers about the implementation of 

tablet computers. The observation focuses on the definition of the e-book, the cause and 

symptoms of dyslexia, creativity and literacy in the pillars of education as well as John 

Dewey’s theories on Pragmatism. The results show tablet computers to be an asset to creative 

education, but that they can also lead to monotonous projects if teachers are unable to 

manage their use properly. Some of those interviewed did seem to lack interest, ability or 

time to acquaint themselves with the potential use of the tablet computer and most felt that 

they had been forced to use them resulting in more work during free time as well as an 

increased load during working hours. According to correspondents, the usefulness of tablet 

computers to dyslectics comes down to each individual respectively, but all agreed that  

availability of audiobooks on tablet was a good alturnative. All three supervising teachers 

mentioned how much easier it would be if all course texts would be available as interactive, 

digital material, resulting in only one e-book for student. Not as both flipbook and an audio 

book. None of the teachers were willing to cease use of traditional reading material as printed 

books generally serve an entirely different reading experience than e-books. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er til 20 eininga til M.Art.Ed.-prófs í liskennslu við Listaháskóla Íslands, 

haustið 2017. Leiðbeinandi minn var Ingimar Ólafsson Waage og sérfræðingur Hildur 

Rudolfsdóttir og vil ég þakka þeim innilega fyrir leiðsögn og stuðning við verkefnið, það 

hefði ekki orðið til án þeirra aðstoðar. Einnig vil ég þakka þátttakendum í viðtölum, 

sérkennaranum sem fann viðmælendur, vinkonu minni Kristínu Pétursdóttur fyrir aðstoð, 

skólabróður mínum Diðriki J. Kristóferssyni fyrir enska þýðingu á ágripinu, systur minni 

Lilju Rut fyrir yfirlestur og ráðleggingar, vinum mínum og fjölskyldu fyrir andlegan 

stuðning og hvatningu. Síðast en ekki síst eiginmanni mínum Stefáni Magnússyni fyrir að 

standa við bakið á mér og börnunum mínum fyrir þolinmæði og skilninginn. 
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1 Inngangur  

Árið 1997 útskrifaðist ég sem grafískur hönnuður frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands og 

hef starfað í því fagi síðan. Umbrot hefur komið mikið við sögu í verkefnum mínum og því 

hef ég haft áhuga á rafbókum. Áhugi minn er líka til komin vegna sonar míns sem er greindur 

með lesblindu, en hann hefur fengist til að nýta sér hljóðbækur af og til og hefur þá hlustað 

á þær ásamt því að hafa sjálfa bókina við höndina eða í spjaldtölvu. Þegar ég kynntist svo 

forritinu Book Creator, en það er forrit fyrir iPad sem gerir manni kleift að búa til rafbók á 

mjög einfaldan hátt, fannst mér komin snjöll lausn fyrir lesblinda til að afla sér upplýsinga á 

einum stað með hljóði, mynd og texta. Notkunarmöguleikar rafbóka geta verið margþættir 

eftir tegund rafbóka og hvernig þær eru uppsettar, t.d. gagnvirkra rafbóka sem hægt er að 

lesa, hlusta og jafnvel horfa á myndbönd; allt í sömu bókinni ef hún er sett upp með þeim 

möguleikum. Þegar ég frétti af því að verið væri að nota spjaldtölvur í kennslu, fannst mér 

þetta sniðugt fjölnotaverkfæri fyrir nemendur. Því ákvað ég að skoða í þessu verkefni 

hvernig kennurum gengur að nota spjaldtölvurnar við skapandi skólastarf og hvort 

spjaldtölvurnar nýtist lesblindum nemendum við námið. Einnig vakti fyrir mér að skoða 

hvort rafbækur væru að taka við af hinum hefðbundnu námsbókum.   

Í dag upplifa börn heiminn á allt annan hátt en börn gerðu áður fyrr. Skólarnir hafa 

verið gagnrýndir fyrir úrelta kennsluhætti; að þeir séu ekki að undirbúa nemendur fyrir 

framtíðina. „Nemendum er gert að fara inn í heim sem er að hverfa þrátt fyrir að verið sé að 

mennta þá til framtíðar og meirihluti þeirra muni að öllum líkindum gegna störfum sem eru 

ekki til í dag.“ (Björn Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki Sigurbjörnsson, Kristín Björk 

Gunnarsdóttir og Sigurður Haukur Gíslason, 2016, bls. 10). 

Börn í dag lifa í heimi tækninnar og í stað þess að reyna að vinna gegn því, álít ég að 

sé best að vinna fremur með tækninni og kenna nemendum að nota tæknina til að læra af 

henni. Þetta felur í sér kennslu og þjálfun við að nota tæki á borð við síma eða spjaldtölvur 

til að leysa verkefni og nota þau til að leita sér upplýsinga.  

Flest öll heimili hafa einhver snjalltæki, tölvur eða leikjatölvur sem tengdar eru netinu. 

Vegna þessa hefur upplýsingamiðlun tekið miklum breytingum og læsi tekið á sig nýja og 

breiðari mynd. Því þurfa kennarar að breyta kennsluháttum sínum í takt við þær aðstæður 

sem börn mótast af. Að auki gerir atvinnulífið meiri kröfur um tækni. Samt sem áður eru það 

bók og blýantur sem eru mest notuðu vinnutækin í skólanum. (Björn Gunnlaugsson, Eyþór 
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Bjarki Sigurbjörnsson, Kristín Björk Gunnarsdóttir og Sigurður Haukur Gíslason, 2016, bls. 

10).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 2011 eru grunnþættir menntunar sex 

talsins: læsi, sjálfbærni, heibrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Grunnþættirnir allir sex eru með tengingu í gagnrýna hugsun, en það er lykilþáttur í læsi og 

sköpun. En sköpun er mikilvæg í bæði menntun og starfi, ekki bara í listmenntun. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – grunnþættir menntunar, 2011, bls 16-18). Til þess að kennsla 

verði skapandi þarf að hafa tvö atriði í huga, og tvinna þau saman. „Að öll fög þurfa vera 

kennd á skapandi hátt með fjölbreyttum aðferðum. Margbreytilegar kennsluaðferðir með 

hugvitsemi kennara, auk þessa að huga vel að listnámi og menningarsögu“ (Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls 49). 

Á vef Kópavogsbæjar um spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs segir að: „Nýsköpun 

í menntun og þjálfun er þar lykilatriði og til að ná settum markmiðum þá er það mat helstu 

menntunarfræðinga og hagsmunaaðila að upplýsingatækni sé þar lykil þáttur“. (Spjaldtölvur 

í grunnskólum Kópavogs, e.d.) 

Flestir kennarar taka tækni opnum huga, en það þarf að styðja við þá, gefa þeim tíma 

og aukið svigrúm til að laga tæknina að skólastarfinu. Ný tæki og þar með nýjir möguleikar 

til að leysa verkefni eru í sífelldri þróun. Þeir sem eru yngri eiga oft auðveldara með að ná 

valdi á nýrri tækni, en virðast samt sem áður ekki að kunna að nota hana á sem gagnlegastan 

hátt (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 

54). 

Spjaldtölvurnar áttu að gera kennsluna meira skapandi, en ég tel það sé líka hætta á að 

námið geti orðið einsleitt. Til að spjaldtölvur séu skapandi þurfa kennarar að hafa áhuga og 

tíma til að leita nýrra leiða í kennslu annars er hætt við að allir geri það sama t.d. kvikmyndir 

eða rafbækur. Þrátt fyrir mikla möguleika tækninnar takmarkast hún af þekkingu og 

viðhorfum þeirra sem notfæra sér hana. Því er úrvinnslan enn sem fyrr á ábyrgð kennaranna 

og því skipta menntunarhugmyndir þeirra miklu máli. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Þessi ritgerð er í sex köflum. Í þeim fyrsta, innganginum er sagt frá sjálfu verkefninu og 

rannsóknarspurningunni. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um sköpun, læsi í grunnþáttum 

menntunar, uppgötvun Gutenbergs á prenti, lestrarörðugleikar, ástæða og einkenni lesblindu, 

kenningar heimspekingsins og menntafrömuðarins John Dewey um verk- og hugsmíða-
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hyggju, tölvutækni og hver skilgreining á rafbók, og er innleiðingu spjaldtölva í Kópavogi. 

Í þriðja kafla er greint frá rannsóknaraðferðinni, þar má finna lýsingu á þátttakendum og 

gagnaöflun. Fjórði kafli er rannsóknin sjálf, viðtöl og niðurstöður. Í fimmta kafla reifa ég 

niðurstöðurnar og sjötti kafli inniheldur lokaorð. 

1.2 Rannsóknarspurningin 

Í samfélagi nútímans er krafan um að nota tækni mikil. Börn eru fljót að tileinka sér tæknina, 

sum hver lifa og hrærast í heimi hennar og því er mikilvægt að skólarnir kenni nemendum 

að nota þessa tækni, t.d. spjaldtölvur og snjallsíma. Þó þau kunni á tækið sem slíkt, jafnvel 

betur en sumir kennarar, hafa þau ekki kunnáttu og færni í að notfæra sér allt það sem tækið 

hefur upp á að bjóða nema á takmarkaðan hátt. 

Í Aðalnámskrá 2011 er einn af grunnþáttunum sex sköpun. Í heftinu Sköpun segir: 

„Tæknin getur líka leitt til ófrjórra vinnubragða eða kallað á tímafreka þjálfun svo að hér 

þarf grípa tækifærin og forðast keldurnar“ (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg 

Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012. bls. 52). Eitt af meginmarkmiðum rannsóknarinnar 

var að skoða hvaða áhrif spjaldtölvur hafa á skapandi skólastarf. Þetta hefur óhjákvæmilega 

í för með sér athugun á upplifunum og viðhorfum kennara til rafbóka í kennslu í stað 

hefðbundinna bóka, einkum með hliðsjón af því að nemendur hafa núorðið allar námsbækur 

í spjaldtölvunni. Einnig vakti fyrir mér að kanna hvort kennarar álitu að tækin myndi nýtast 

nemendum sem glíma við lestrarerfiðleika; einkum lesblindu. 

Meginrannsóknarspurningin er: Hvaða tækifæri felast í innleiðingu spjaldtölva til 

eflingar læsis og skapandi skólastarfs. 

Til að svara henni byrja ég á því að kanna fræðilega þætti sem tengjast, sköpun, læsi, 

lesblindu og rafbókum ásamt kenningum John Dewey, til að mynda tengingu við notkunar 

gildi spjaldtölvunnar í skólastarfinu. Síðan birti ég niðurstöður úr viðtölum sem ég tók við 

kennara sem nota spjaldtölvur í kennslu. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Þessi kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað verður um, sköpun og 

læsi,  auk þess verða orsakir og einkenni lesblindu skilgreind. Einnig verður fjallað um 

tölvutæknina í tengslum við nám, innleiðingu spjaldtölva í Kópavogi, hvað rafbækur og 

spjaldtölvur eru og hvernig þær geta nýst nemendum í námi.  

Í aðalnámskrá er sagt að almenn menntun eigi að stuðla að aukinni færni nemandans 

til að standast áskoranir í hinu daglega lífi. Hún á að virkja skilning hans á sínum eigin 

hæfileikum til hann geti tekist á við hið flókna samfélag, að menntun eiga að vera 

samfélagsleg, einstaklingsmiðuð, fjölbreytt og tengd umhverfi okkar og menningu. Til að að 

allir fái almenna menntun er skólakerfið mikilvægast þó að almenna menntun sé að finna 

víðar. Grunnþættir menntunar í aðalnámskrá tengjast leikni og þekkingu sem skólar bjóða 

einstaklingnum upp á (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 15). 

2.1 Læsi 

Í ritinu Læsi – Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum fjallar Stefán Jökulsson um 

hversu fjölbreytt læsi er. Læsi byggist á mörgum þáttum sem fléttast saman: lesandinn 

myndar hljóð út frá bókstöfum, hann tengir hljóðin í orð, orðin í málsgreinar og 

málsgreinarnar í heildstætt innihald. En við þurfum líka að geta áttað okkur á merkingu 

textans sem skrifaður er, tengt hann við okkar eigin reynslu. Þannig snýst læsi um tengingu 

orða og hugtaka við lífið. Læsi er því frekar flókið þar sem það inniheldur lestur og ritun 

sem er í stöðugri þróun. Læsi þarf t.d. að taka mið af því að í dag lifum við í upplýsinga- eða 

þekkingarsamfélagi. En eins og Stefán Jökulsson (2012) sagði í heftinu um Læsi: „En hafa 

samfélög ekki alla tíð snúist um upplýsingar og þekkingu?“ Í gegnum tíðina hefur ákveðin 

tækni verið notuð til að gera fólki kleift að koma hugsunum sínum eða hugviti áfram til 

næstu kynslóða. Það að tala um upplýsingatækni í kennslu í dag er eitthvað sem hefur verið 

notað lengi. Sama gildir um margmiðlun í námi, sem miðast við að því að við notum nokkur 

skynfæri, en kennarar hafa notað fjölbreytt verkfæri til kennslu í fjölda ára svo margmiðlun 

eða upplýsingatækni í námi er ekki eitthvað nýtilkomið (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6).  

Grunnurinn í menntun og læsi er að mörgu leyti sá sami í dag og hér áður fyrr, en 

ákveðin tækni og verkfæri hafa haft áhrif á umhverfi okkar og samskiptamöguleika. Sem 

dæmi má nefna Gutenberg sem hafði róttæk áhrif á menningu okkar um allan heim með 

uppgötvun sinni á prentmótum. Sama má segja um tækni sem kom fram á 20. öldinni, t.d. 
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útvarp, sjónvarp og stafræna tækni. Heimurinn er því orðinn mun tengdari en áður 

samskipta- og atvinnusvæðalega séð (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 7). 

Með hinni stafrænu byltingu hefur hinum helstu skilnings- og miðlunarverkfærum 

ásamt tungumálunum sem hún snýst um eins og t.d. margmiðlun, prent- og myndmáli verið 

komið fyrir í einu verkfæri: tölvunni (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6-7). Tölvuvæðing í námi 

bauð upp á breiðari skilning á læsi eins og: „myndlæsi, upplýsingalæsi, miðlalæsi, tölvulæsi, 

fréttalæsi, auglýsingalæsi eða stafrænt læsi“ (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 21). Miðlamennt 

er hugtak sem stendur fyrir ákveðna vinnuaðferð í skólastarfi sem allvíða hefur reynst vel. Í 

þessari aðferð nota nemendur marga miðla (mynd-, hljóð-, prent- og netmiðla) og öðlast 

jafnframt þekkingu á gagnsemi þeirra og áhrif þeirra á lýðræði og menningu. Að auki fá 

nemendur að stjórna námi sínu meira en venjan bauð, kjósa sér eigin viðfangsefni og þurfa 

að sjá sjálfir um skipulag og eflingu námsins. Með miðlamennt og læsi og áherslu á stafræna 

tækni og miðlun er hægt að færa nemendur nær því sem þeir þurfa að takast á við þegar þeir 

koma út á vinnumarkaðinn eða takast á við í daglegu lífi (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 50, 

61). Í aðalnámskrá hefur læsi verið skilgreint ítarlega:  

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa 

og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á 

persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla 

og tækni sem völ er á.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 17). 

Af ofangreindu má sjá hversu stórt hlutverk læsi spilar í samfélagi samtímans. Innan 

veggja skólanna er vaxandi áhersla lögð á eflingu læsis í víðum skilningi en engu að síður 

blasa við margvíslegar áskoranir sem tengjast lestrarörðugleikum. Í mörgum tilvikum er um 

að ræða skort á nauðsynlegri þjálfun en í öðrum tilvikum glíma nemendur við flóknari 

lestrarörðugleika. 

2.1.1 Lestrarörðugleikar 

„Klukkan í skólastofunni gengur hægar og hægar. Tikk...tikk...tikk...... 

„Flýttu þér! Gerðu það, flýttu þér!“ Drengurinn ungi hvíslar orðin svo lágt 

að þau heyrast varla. Hver einasti vöðvi í líkama hans er spenntur. Fingur 

hans kippast til og skjálfa. Hnén eru klemmd saman en titra og snerta 

veggi skammarkróksins. Hann vaggar varlega fram og aftur en passar að 

missa ekki af höfðinu samanbrotna, hvíta vasaklútinn, sem trónir þar eins 

og merkimiði um fávisku hans“.  

(Davis og Braun, 2003, bls. 15).  
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Því miður eiga ekki allir nemendur jafn auðvelt með það að læra lesa, ein ástæðan er 

lesblinda. Nokkrar hugmyndir hafa komið fram til að reyna aðstoða þessa nemendur, til 

dæmis með ýmsum námsgögnum og tölvuhugbúnaði. Davis-aðferðin er ein þeirra en hún 

var þróuð af Ronald D. Davis sem lýsir því hér að ofan þegar hann var sendur í 

skammarkrókinn vegna þess að hann gat ekki lesið. Sem betur fer er lesblindum sýndur meiri 

skilningur í dag og vitað er að lesblinda er ekki vegna skertrar greindar heldur vegna flókinna 

taugalífeðlisfræðilegra raskana (Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 

2.1.2 Hvað er lesblinda / dyslexia? 

Alþjóðlegu dyslexíusamtökin (International Dyslexia Association / IDA) samþykktu þá 

skilgreiningu á lesblindu þann 12. nóvember 2002, að lesblinda, eða dyslexía, eigi sér 

taugalíffræðilegan uppruna. Einkennin koma í ljós þegar nemandi er að lesa nákvæman 

texta, hann á í erfiðleikum með lestur og er slakur í stafsetningu og umskráningu. En flestir 

erfiðleikar við úrvinnslu málhljóða koma ekki greind nemandans við og eru samt að koma í 

ljós þrátt fyrir góða lestarkennslu (International Dyslexia Association, e.d.)  

Maryanne Wolf, bandarískur prófessor og forstöðumaður lestrar- og tungumála-

rannsóknastöðvar við Tufts University í Boston segir að það að geta snúið stöfum og orðum 

í hljóð þarfnist mikils vinnsluhraða heilans, þeir sem eiga í erfiðleikum með það hafa 

öðruvísi heilavirkni. En mikilvægt er að hafa í huga er að heili okkar var ekki þróaður til 

lesturs, heldur til veiði, til að safna, til að búa til eldstæði o.s.frv. Þetta þýðir að þegar við 

lesum, erum um við í raun að nota aðra hluti heilans í lestur heldur en þeir voru hannaðir til 

og vegna þessa getur fjöldi fólks ekki lesið nógu vel. 

Orsakir lesblindu eru raktar til taugafræðilegra frávika í málsvæði heilans, einkum í 

hljóðkerfisþætti tungumálsins. Þessi frávik valda því að erfitt er að læra að lesa, stafsetja og 

læra ný tungumál. Rannsóknir sýna skýran mun á milli þeirra sem eru með lesblindu og 

eðlilega lestrargetu, munurinn kemur ekki bara fram í mati á hljóðkerfislegri 

umskráningarhæfni við að tengja saman stafi og hljóð, heldur líka í starfsemi tengdri 

hljóðkerfisþættinum t.d. í hljóðkerfisvitund, hljóðrænu skammtímaminni, umritun/táknun og 

endurheimt á hljóðrænum upplýsingum úr minni (Lesvefurinn, e.d.). 

Skrifað mál er þróunarlega ekki mjög gamalt, eða um fimm þúsund ára, því hefur 

maðurinn ekki náð að þróa ákveðin heilasvæði sem eru sérhæfð í lestri. Vegna þessa fer 

lesturinn fram víðsvegar um heilann á svæðum sem eru sérstaklega fyrir talað mál og vinna 

úr því sem við heyrum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 122-125). 
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Rannsakendur meta þróunarferli lesturs þannig að fyrst er sjónræna kerfið notað til að greina 

stafina, síðan hljóðkerfissvæðin virkjuð og efld. Þar á eftir er ráðið í stafaröð eða 

stafasamstæður sem einingar og ný orð lesin út frá þekktum orðum. Hjá þeim sem eru 

fluglæsir eru tauganet millisvæða þroskuð þannig að þeir eru fljótir að lesa orðin. (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 133). 

Þegar kínverska er lesin virkjast heilasvæði sem muna sjónræn mynstur, en í ensku er 

það hljóðkerfisvitundin sem virkjast. Þessi hæfileiki til að greina atkvæði í hljóð er lykillinn 

að vandamáli lesblindu. (Butterworth og Tang, 2004).  

Rannsókn Wai Tin Siok í Hong Kong University þar sem notuð var stafræn 

segulómun, bendir til þess að lesblinda hjá þeim sem nota latneskt stafróf eins og í ensku og 

þeim sem nota tákn eins og í kínversku, tengist vanvirkni í mismunandi hlutum heilans. 

(Siok, Perfetti, Jin, og Tan, 2004). Sú staðreynd að Kínverjar og vestrænar þjóðir sýni 

mismunandi virkni á heilastarfsemi við lestur, bendir til þess að lesblinda geti orsakast af 

tveimur mismunandi heilaröskunum. Ein af niðurstöðum hennar er sú að sá sem er lesblindur 

á kínversku þarf ekki að hafa sömu röskun á tungumálum sem notast við stafróf. Staðreyndin 

er sú að þeir sem eru ekki lesblindir á kínversku eiga mun auðveldara með lestur á kínversku 

en ensku (Siok, Perfetti, Jin, og Tan, 2004). 

2.1.3 Umskráning og skilningur 

Þegar fólk fór upphaflega að læra að lesa og skrifa, var það ekki alfarið talin góð hugmynd. 

Þvert á móti taldi sumt fólk, þar á meðal Sókrates, að það gæti haft hræðilegar og skaðlegar 

afleiðingar svipað og haldið er fram um tölvuleiki og textaskilaboð í dag. Sókrates kom úr 

samfélagi þar sem hann þurfti að leggja allt á minnið, hann taldi að ef þú þyrftir að leggja 

hlutina á minnið myndir þú skilja þá betur, og leit svo á að ef menn skrifuðu hjá sér hlutina 

myndu þeir gleyma þeim (Leith, 2008). Talið er að í lestrarferlinu séu tvær meginaðgerðir; 

umskráning og skilningur. Þegar við lesum stafi og stafasambönd breytist umskráningin í 

hljóð. Skilningurinn nær svo í efnið sem hefur verið umskráð í orðasafni hugans og þetta 

gerist samtímis (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 5). 

Helstu einkenni lesblindu eru hægur og oft ónákvæmur lestur eða umskráning ásamt 

erfiðleikum í stafsetningu. Því kemur oft upp vandi við að vinna úr málhljóðum vegna 

veikleika í hljóðkerfisþætti tungumálsins eða ,,hljóðkerfisröskun“. Einkenni um hljóð-

kerfisröskun má greina strax á leikskólastigi. En lesblindir eru samt flestir góðir í 
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hlustunarskilningi, en þó eru til dæmi um lesblinda sem eru með veikleika í umskráningu og 

skilningi (Lesvefurinn, e.d.). 

2.1.4 LTG, Läsning på talets grund 

„LTG, Läsning på talets grund“ aðferð eftir Ulriku Leimar frá Svíþjóð (Skola Samhälle, 

2015) hefur verið heilmikið notuð á Norðurlöndunum. Hún byggir á að nemendur semja sinn 

eigin texta. Þeir eru látnir upplifa eitthvað, koma svo inn í stofuna og kennarinn skrifar 

sameiginlegan texta á töfluna, nemendur skrifa síðan sinn eigin texta á svokölluð 

atburðablöð. Úr þessu eru svo búnar til bækur sem þau fara með þær heim og æfa sig að lesa. 

Næsta stig er að nemendur stafsetji eins og setjarar, raði stöfunum upp í textann sinn, síðan 

er þessu þrýst í blek og pappír settur undir og stimplað. Síðan hefur þessi aðferð þróast yfir 

í spjaldtölvurnar. 

2.1.5 Skrifa sig til læsis 

Norski prófesorinn Arne Trageton bjó til kennsluaðferð sem, sem heitir „að skrifa sig til 

læsis“. Á vef Tölvumiðstöðvarinnar (TMF) segir að þessi kennsluaðferð minnki erfiðleika 

tengda lesblindu og sé mjög góð fyrir þá sem eru ekki með góðar fínhreyfingar og eins ef 

nemendur eru með ADHD eða á einhverfu rófi. (TMF, e.d.). Trageton vill meina að við 

eigum að nota tölvuna sem verkfæri og hann var hrifin af aðferðum Ulriku Leimar. Aðferðin 

hans gengur út á að láta nemendur skrifa sinn eigin texta í tölvu, prenta hann út og búa til 

bækur sameiginlega eða hver fyrir sig, og lesa svo aftur og aftur. Trageton leggur frekar 

áherslu á að nemendur vinni mikið saman, tvö og tvö, þá læra þau samvinnu í leiðinni. Í 

sænskri rannsókn: Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR 

method presented and tested eftir Annika Agélii Genlotta og Åke Grönlund (Genlott og 

Grönlund, 2013), kemur fram  að sjö til átta ára nemendur sem vinna eftir þessari aðferð 

skrifi lengri texta, jafnvel heila blaðsíðu, en þau sem eru jafn gömul og skrifa bara með 

blýanti komast rétt yfir nokkrar línur með blýantinum. Nemendum er ekki kennt að skrifa 

stafina með blýanti fyrr en um sjö eða átta ára þar sem það getur verið erfitt að lesa sína eigin 

skrift á þessum aldri. 

2.1.6 Orðræn eða myndræn hugsun 

Talið er að fólk hugsi á tvo mismunandi vegu: orðrænt og myndrænt. Í því orðræna er hugsað 

með hljóðum orða en því myndræna með huglægum myndum, af hugtökum eða 

hugmyndum. Börn sem eru orðræn í hugsun eru fyrri til að byggja upp mál, þau semja 

huglægar setningar með einu orði í einu. Þau hugsa orðin á hraða talaðs máls, sem eru 150 

http://www.skolaochsamhalle.se/author/skola/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857#aff1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857
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orð á mínútu. Eða 2,5 orð á sekúndu. Talið er að hámarkshraði orðrænnar hugsunar sé 250 

orð á mínútu. En börn sem eru með myndræna hugsun eru seinni til máls, byrja ekki að tala 

fyrr en eftir tveggja ára. Þau eru sífellt að þróa myndræna hugsun, myndin vex eftir því sem 

fleiri hugtökum er bætt við. Myndræn hugsun er nokkur þúsund sinnum hraðari en orðræn 

hugsun, hún gerist svo hratt að það reynist erfitt að skilja þetta hugsunarferli. En vegna þess 

hve maðurinn á það til að sérhæfa sig, notar hver einstaklingur frekar aðra aðferðina en ekki 

hina“ (Davis og Braun, 2003, bls. 28-29). 

Þegar kemur að orðum sem hafa ekki mynd á bak við sig, eins og t.d. „þegar“ eða „og“, 

eða sagnorð sem eru ekki af athöfnum sem lesblindur hefur ekki upplifað reynist ógerlegt 

fyrir lesblinda að skapa mynd af merkingu þess. Þó svo að lesblindir viti hvernig ,,og“ lítur 

út geta þeir ekki hugsað með „og“ af því þeir hafa ekki mynd merkingu á bak við það. Eina 

myndin sem verður til er af stöfunum sjálfum án merkingarinnar. Í orðrænni hugsun hljómar 

,,og“ eins og ,,og“, þannig að mynd kemur ekki í hugann fyrr en búið er að lesa alla 

setninguna, þó svo að það vanti skilning á sum orð, þá næst samhengi setningarinnar þegar 

búið er að lesa hana alla og hlusta á hana í huganum. Ef sama setning er lesin af lesblindum 

kæmu tómir myndarammar þar sem óþekktu orðin væru, svo það næðist ekki heildarmynd á 

setninguna og því erfitt að ná samhengi hennar. Davis kallar þessi óþekktu orð stundum 

kveikiorð, þar sem þau kveikja á skynvillu. Eftir því sem kveikiorðin eru fleiri verður sá 

lesblindi ringlaðri, þar til hann upplifir skynvillu. Skynvilla veldur því að skynjun tákna 

bjagast svo það reynist ógerlegt að lesa eða skrifa (Davis og Braun, 2003, bls. 31-33). 

2.2 Sköpun 

Til að auka margbreytileika og gera samfélagið sterkara þarf að búa til atvinnugreinar sem 

taka mið af skapandi huga og aðferðum, sköpun hefur ekki bara mikið gildi fyrir 

einstaklinginn sjálfan heldur líka samfélagið (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg 

Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 11). Í aðalnámskrá (2011, bls. 18) segir: 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til allra 

annarra grunnþátta. Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki 

einungis í listmenntun. Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni 

hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati.  

 

Meginatriði grunnþáttanna læsi og sköpunar er gagnrýnin hugsun sem tengir við 

markmið gagnrýninnar hugsunar í lýðræði í grunnþáttum aðalnámskrár. Innan sköpunar felst 

að nýta hugmyndir, mótun viðhorfa, gildismats og hæfni, sem væri gott að sjá í öllu 
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skólastarfi. Sköpun er ekki bara að skapa nýstárlega hluti, heldur líka að nýta það sem fyrir 

er, sem sagt að leysa verkefni og finna nýjar lausnir. Þetta tengist svo menntun til sjálfbærni 

og læsis  (Aðalnámskrá grunnskóla,  2011, bls. 24). 

Bandaríski prófessorinn Howard Gardner sett fram kenningu um margbreytilegar  

greindir, hún er í daglegu tali nefnd fjölgreindakenningin. Í henni gagnrýnir hann m.a. hin 

hefðbundnu og almennt viðurkenndu greindarpróf. Vildi hann meina að greind hafi verið 

skilgreind of þröngt á Vesturlöndum. Hann taldi að til væru sjö grunngreindir, jafnvel fleiri. 

„Með kenningu sinni um fjölgreindir reyndi Gardner að víkka sýnina á mannlega möguleika 

út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar“ (Armstrong, 2001, bls. 13). Hann trúði ekki á þá 

aðferð að greina greind einstaklings annars staðar en í sínu eðlilega námsumhverfi þar sem 

hann ætti að leysa verkefni sem hann hafði aldrei leyst áður og myndi líklega aldrei gera 

aftur. Kenning Gardners er sú að greind sé: „hæfileiki  til að leysa þrautir eða vandamál 

annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið“ 

(Armstrong, 2001, bls 14). Þessi hugmyndafræði birtist í fjölþættum áherslum í nútíma 

menntahugsun á sköpun þar sem áherslan er á nemendamiðun og mikilvægi þess að 

fjölbreyttir hæfileikar fái notið sín í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það er í 

anda slíkra hugmynda sem hlutverk tölvutækni, þar með talið snjalltækni, hefur rutt sér til 

rúms sem viðbragð við eldri hefðum í kennslu. Þannig getur notkun snjalltækninnar bæði 

eflt inntak menntunarinnar og þjálfað nemendur með skipulegum hætti til þess að takast á 

við hinn sífellt tæknivæddari samtíma sem bíður þeirra handan útskriftar úr skóla. 

Meginvandamál samtíma okkar geta ekki verið leyst án fólks með skapandi hugsun. 

Atvinnugreinar sem eru skapandi efla þekkingu og geta komið með framtíðarsýn. Skapandi 

atvinnugreinar í þróuðu löndunum vaxa örar en greinar á öðrum sviðum og velta skapandi 

greina í Bretlandi hefur tvöfaldast á þriðja hverju ári frá aldamótum (Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 15).  

2.3 Kenningar John Dewey um menntun 

Einn áhrifamesti heimspekingur og menntunarfræðingur Bandaríkjanna á fyrri hluta 20. 

aldar var John Dewey (1859-1952). Kenningar hans höfðu einnig áhrif í Evrópu og Kína og 

gera enn í dag. Áhrif hans á sviði heimspeki menntunar eru enn mikils metin á Vesturlöndum 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011).  
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2.3.1 Verkhyggja 

Dewey var einn af frumkvöðlum bandarísks „pragmatisma“ sem á íslensku er þýddur sem 

„verkhyggja“. Verkhyggja á að nokkru leyti skylt við raunhyggju, það að þekking sé byggð 

á reynslu og skynjun. David Hume (1711-1776) heimspekingur lagði í anda raunhyggjunnar 

áherslu á að þekking hlytist af skynjun, að maðurinn væri skynjandi ekki síður en hugsandi. 

Án skynhæfni væri engin forsenda fyrir þekkingu í heiminum. Þeir sem aðhyllast verkhyggju 

eru að sumu leyti sammála, eða telja jafnvel hið verklega skipta meira máli; að vera 

„gerandi“ sé jafn mikilvægt og vera „þiggjandi“. Að afla sér þekkingar gengur ekki út á að 

taka bara við upplýsingum og vinna úr þeim í huganum, heldur ferli þar sem 

þekkingaröflunin er virkjuð með því að byggja á rannsókn, þannig að þekkingin kemur af 

virku ferli en ekki bara útkomu rannsóknarinnar (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

2.3.2 Reynsla 

Hugtakið „reynslu“ taldi Dewey forsenduhugtak í allri heimspeki, og sérstaklega í umræðu 

um efnivið, markmið og gerð menntunar. 

Dewey segir að tilvísun í reynslu væri ekki nema bláupphafið á því að 

segja eitthvað bitastætt um það „hvernig“ reynsla getur verið menntandi 

og „hvaða“ reynsla sé menntandi.  

(Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

 

Eitt af því sem Dewey sá fyrir sér var að verkefni í skólanum væru unnin af áhugahvöt 

nemenda, að nemendur hlytu skiling á listum, náttúru, tækni og mannlífi, og lærðu gagnrýna 

hugsun (Atli Harðarson, 2016, bls. 11). En hann vissi að það yrði erfitt að fá yngri nemendur 

til að vinna verkefni af áhuga sem væru byggð á fróðleik. Það sem drífur nemendur mest 

áfram er þegar þeir setja sér sín eigin markmið og vinna skipulega að þeim. Nám virkar því 

best, þegar verkefnin sjálf hvetja nemendur áfram, þannig að þeir vilji ljúka því sem þeir eru 

að vinna (Atli Harðarson, 2016, bls. 5). 

Dewey hélt því fram að það að leysa þroskandi verkefni með því að læra með því að 

framkvæma (learning by doing) ásamt því að leysa hvetjandi verkefni, verði til þess að 

þekking festist betur í minninu og stuðli að jákvæðum eiginleikum nemandans eins og 

óeigingirni, hjálpsemi, gagnrýni, frumkvæði og fleira. Það að læra snýst ekki bara um 

vitneskju, heldur einnig þróun siða og viðhorfa sem gerir manneskjunni kleift að þroskast og 

takast á við umhverfið á áhrifaríkan og greinanlegan hátt. Þar sem umhverfið í nútíma 
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samfélagi er í stöðugri þróun verðum við að vera sveigjanleg í að endurskipuleggja okkur 

þar sem venjur okkar breytast (Novack, 2005). 

Dewey var ekki hrifinn af því að skólar tækju „afurðina“ eða námsefni sem væri sett 

skipulega upp í námsbókum og nemendur látnir læra efnið með því að lesa það þar til þeir 

myndu muna það. Það fengi fólk ekki til að hugsa. Hann taldi æskilegra að kennarar tækju 

upp vísindalegan hugsunarhátt, og létu nemendur gera tilraunir og kæmu með hugmyndir að 

tilgátum (Dewey, 2000, bls. 7). Utanbókarlærdómur, þar sem nemendur skilja ekki afhverju 

þeir eru að læra námsefnið og eru látnir endurtaka ákveðnar aðgerðir gerir þá vélræna. Það 

að þjálfa hugann og þá æfingu sem snýst um kenna leikni við að framkvæma virðist vera 

ruglað saman í kennslufræðum og sumum kennsluháttum. Þannig æfing setur þjálfun 

nemandans á sama stig og dýratamningar. Til að geta unnið skynsamlega með verklega 

leikni og skilvirk vinnubrögð þurfa þau að hafa mótast af skynseminni sjálfri en ekki á 

vélrænan hátt (Dewey, 2000, bls. 103). Af náttúrunnar hendi er hugur mannsins talinn 

áhugalaus eða mótfallinn starfsemi sem byggð er á rökfærslum. Með því að læra verkefni 

sem koma utan frá verður hugurinn rökvísari (Dewey, 2000, bls. 122). 

Samt er það fæðan í „umhverfinu“ annað hvort sú sem er beint við höndina 

eða sú sem finnst með leit, sem endanlega ræður hvað er borðað. Það er 

að segja, hún ákveður hvaða „stefnu“ matarlystin tekur í raun og veru. Svo 

að örvun er utan frá, einkum sú sem á sér félagslegar rætur, ræður frekari 

hreyfingu vitsmunalegs hvata. 

(Dewey, 2000, bls. 310).  

 

Það má ekki líta á kennslubækur sem markmið heldur verkfæri eða hjálpargögn, þær 

eru nauðsynlegar til að skapa umræðu og koma með svör. En þær mega ekki vera allsráðandi 

í kennslustundinni því þá veldur það áhugaleysi hugans (Dewey, 2000, bls. 311). 

Má líta svo á að tilkoma rafbókanna/spjaldtölvanna sé á vissan hátt viðleitni til að 

„opna“ kennslubækurnar fyrir fjölbreyttari skynjunarmöguleikum? Á hitt má þó benda að 

gera verður greinarmun á raunverulegri reynslu úti í náttúrunni eða lífinu og sýndarveruleika 

rafheimanna. 

2.5 Talmál og ritmál; vald upplýsingatækninnar? 

Hið talaða tungumál er náttúruleg þróun mannsins, en skrifað tungumál er uppfinning hans. 

Skrifuð orð eru tákn talaðra orða. Fyrir 6000 árum gátu þeir sem voru helst læsir, lesið aðeins 

beingrind af texta þ.e.a.s. nafn, vöru og verð. Sagnfræðingar segja að í upphafi hafi lestur 
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byggst á mjög einföldum táknum, en getan til að lesa þau gat skipt verulegu efnahagslegu 

og félagslegu máli. Einnig voru þeir hærra metnir og nutu trausts og virðingar. Með tímanum 

varð texti flóknari og hægt var að skrásetja t.d. sögur og trú. Dæmi eru um að félagslegri 

kúgun væri viðhaldið með því að neita einstaklingum um rétt til að læra að lesa. Í löggjöf 

sem var lýst yfir í Bandaríkjunum árið 1830 samþykkir allsherjarþing Norður-Karólínu að 

þeir sem reyndu að kenna þræl í ríkinu að lesa og skrifa að tölum undanskildum yrði ákærður 

og sektaður eða settur í fangelsi (Johnson, 2015).  

Lestur nærir mannleg samskipti, og þar sem tungumál er vitsmunalegt byggir lestur 

einnig upp vitneskju okkar. Nú lesa menn texta af sömu ástæðu og menn hlusta á aðra tala. 

Sagnfræðingar benda á að til forna var texti viðurkenndur sem ómetanleg tækni til að safna 

og geyma upplýsingar. Í dag hefur stafræn tækni sömu eiginleika, nema í miklu meira magni, 

líta má á internetið sem gagnvirkt minni sem geyma upplýsingar fyrir okkur (Johnson, 2015). 

2.5.1 Johannes Gutenberg 

Heather Whipps (2008) segir að Þjóðverjinn Johannes Gutenberg sé stundum sagður faðir 

prentlistarinnar en hann fann hvorki upp prentun né lausa letrið, það var búið fyrir þúsundum 

ára í Kína. Hann uppgötvaði hinsvegar aðferð á 15. öld til að steypa prentstafi í mót úr 

málmblöndu sem hann bjó til og þar með hvernig hægt væri að fjöldaframleiða mót af 

leturstöfum á fljótlegan hátt. Enn þann dag í dag hefur þessi aðferð lítið breyst og menn furða 

sig á hvernig Gutenberg hafi fundið rétt hlutföll málma í prentmótin. Hann fann einnig upp 

prentsvertuna sem byggðist á tiltekinni gerð olíulita sem voru þá rétt að koma til sögunnar, 

ásamt því að endurbæta pressu til að þrýsta litnum á stöfunum á pappírinn. Hafði hann þar 

vínpressu til hliðsjónar; þar með kom fyrsta prentvélin til sögunnar (Bergur Orri Magnússon, 

Matthildur Steinbergsdóttir og Emilía D. Sveinbjörnsdóttir, 2015).  

Samkvæmt Whipps (2008) barst fréttin um prentvél Gutenbergs fljótt yfir meginlöndin 

og að minnsta kosti hálf milljón bóka höfðu verið prentaðar um árið 1500. Læsi almennings 

jókst í Evrópu þegar kostnaður við bókagerð lækkaði og bókakynningar urðu árlegur 

viðburður í borgum á fyrstu árum endurreisnartímans. Whipps (2008) talar um að prentunin 

hafi verið einn af lykilþáttunum fyrir endurreisnarhreyfinguna og vísindarannsóknir og nýjar 

hugmyndir hafi breiðst hraðar út. 

2.6 Spjaldtölvur / rafbækur 

Það á ekki að líta á spjaldtölvur sem nýja tækni sem kemur í stað þess sem við höfum haft 

áður, þær bjóða upp á fleiri skemmtilega möguleika í upplýsingatækni. Spjaldtölvur eru í 
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raun fyrstu fartölvurnar, og vegna þess hve auðvelt er að nota þær nánast hvar sem er. Í þeim 

eru einnig myndavél, myndbandstökuvél og hljóðupptökutæki gerir það þær að meira en 

bara tölvu (Ómar Örn Magnússon, 2013). Stefán Jökulsson (2012) telur að hægt sé að líta á 

tölvuna sem verkfærakassa fyrir nám og kennslu, þar sem hún inniheldur öll helstu skilnings 

og miðlunarverkfæri og það sem þau snúast um eins og prentmál, myndmál og margmiðlun. 

Forrit í dag eru ekki það dýr að margir skólar geta keypt þau. Tæknin hefur breiðst það hratt 

út að enn er ekki búið að nýta hana að fullu og ekki komið í ljós hvernig áhrif hún hefur á 

okkur. Margar spurningar hafa vaknað um læsi og skipulag skólastarfs með þessarri nýju 

tækni. Á því eru margar skoðanir, en þeir sem rannsakað hafa læsi í víðu samhengi ásamt 

mismunandi miðlum í skólastarfi vilja að náms- og kennslufræði stafrænna miðlunar sé hluti 

af kennslufræði allra greina í kennaranámi. Starf kennarans er þá ekki lengur fyrst og fremst 

að miðla þekkingu, heldur að aðstoða nemendur að nota tæknina til að afla sér þekkingar 

(Stefán Jökulsson, 2012). 

Í kafla um læsi í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 19) kemur fram að stafræn tækni 

sé að breyta því umhverfi þar sem lestur og ritun eigi sér stað. Tölvutæknin þyki orðið 

sjálfsagt verkfæri í skólastarfi sem nota má til fjölbreyttrar merkingarsköpunar. Nú þarf ekki 

að binda sig við prentmálið eingöngu, heldur býður tæknin upp á mun fjölbreyttari nálgun í 

námi t.d. með að nýta myndmálið og hljóðskrár.  

Kennarar verða þó að vita hvaða verkfæri þeir ætla að nota í kennslu, eins og Hjálmar 

Hjálmarsson sagði:  

„Það er aldrei þannig að ég fer á miðvikudagskvöldi út í bílskúr og nái 

mér í hamar og spyr sjálfan mig eða konuna mína, er ekki eitthvað sem að 

ég get gert? Heldur er það þannig að ég ákveð hvaða verkefni ég ætla að 

leysa og fer út í bílskúr og finn mér verkfæri sem að henta því“.  

(Hjálmar Hjálmarsson, 2017).  

 

Þetta viðhorf og hugmyndafræði þurfa kennarar að tileinka sér þar sem spjaldtölva er 

ein öflugasta verkfærakista sem til er. Það þarf að kenna nemendum að leysa verkefnin á 

fjölbreyttan hátt og koma ábyrgðinni svolítið á þau (Hjálmar Hjálmarsson, 2017). 

2.6.1 Rafbækur 

Framlag Gutenbergs til prentunar og áhrif hans á stóraukin tækifæri í læsi og námi geta ekki 

verið ofmetin. Margir telja að engin uppfinning í sögu mannsins hafi haft meiri áhrif á 

samfélagið en prentun á 15. öld. Hún hafi leitt til upplýsingabyltingar svipað og þegar 
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internetið kom (Giges, 2012). Litlar breytingar hafa orðið á bókum í um 500 ár síðan 

Gutenberg prentaði fyrstu bókina, þar til fyrir nokkrum árum að bókabúðir byrjuðu að selja 

bækur á netinu. Upphaf rafbókarinnar er hægt að rekja til áttunda áratugarins þegar nokkrir 

sjálfboðaliðar byrjuðu að setja merkustu bækur heims í rafrænt form (Eins og opin bók, 

2000). 

Á heimasíðu Alþingis á 140. löggjafarþingi 2011 talar Katrín Jakobsdóttir um að 

rafbækur bjóði upp á ný tækifæri í skólastarfi, til dæmis er mun fljótlegra að endurskoða 

námsefnið og gagnvirkni í námi og kennslu verður meiri. Auðveldara er að gera námsefni 

einstaklingsmiðaðra. Þær henta vel fyrir þá sem glíma við lestrarörðugleika því auðvelt er 

að breyta bakgrunni, stærð leturs og fleiru (Alþingi, 2011). 

2.6.2 Hvað er rafbók? 

Á síðustu árum hafa margir skólar verið að taka inn spjaldtölvur í kennslu, þar hafa opnast 

möguleikar á að nota rafbækur. Rafbækur eru ekki bara hljóðbækur, eða pdf skjöl sem hægt 

er að fletta. Samkvæmt Oxford orðabókinni er rafbók (e. e-book) stafræn útgáfa af prentaðri 

bók til að lesa í tölvu eða lesbretti (English Oxford Living Dictionaries, e.d.). Hrafnhildur 

Hreinsdóttir bókasafn- og upplýsingafræðingur skilgreinir orðið rafbók svipað árið 2001, að 

rafbækur séu bækur til að hlaða niður af netinu í tölvur eða lófatölvur (Dröfn Vilhjálmsdóttir, 

2013). 

Rafbækur búa yfir eiginleikum sem henta bæði orðrænni og myndrænni hugsun sbr. kafla 

2.5.3. Það eru ekki allir sammála því hvað rafbók sé. Rasmus Fleischer, sagnfræðingur í 

Södertörn University benti á árið 2011, að hægt sé að vista blogg eða grein frá Wikipediu 

sem pdf-skjal, og lesa þar með í spjaldtölvu eða tölvu. Hann vill meina að hin prentaða bók 

hafi upphaf og endi og sé óbreytanleg en rafbókinni sé hægt að breyta óendanlega, uppfæra 

og fjarlægja og sé því annar miðill (Dröfn Vilhjálmsdóttir, 2013). 

Eitt af því sem rafbækur hafa umfram prentaðar bækur er að auðveldara er að vinna 

með textann í þeim, t.d. stækka eða breyta letri sem að gerir nám með rafbókum 

einstaklingsbundnari (Hutchison, 2012). Einnig hafa verið hannaðar leturgerðir sérstaklega 

ætlaðar lesblindum eins og letrið Dyslexie eftir grafíska hönnuðinn Christian Boer. Hann 

hannaði letrið Dyslexie í lokaverkefni sínu við Utrecht Art Academy árið 2008 til að efla 

sjálfan sig í lestri þar sem hann er lesblindur. Á heimasíðunni „Dyslexiefont.com“ er að finna 

ýmsan fróðleik um þróun leturgerðarinnar.  
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Hafa þarf í huga að rafbók er ekki örugg fyrir varðveislu gagna eins og hinar gömlu 

bækur sem geymdu upplýsingar svo öldum skipti og var ekki breytt nema vera 

endurskrifaðar og endurútgefnar. Eins eru mörg mikilvæg gögn geymd rafrænt sem gætu 

hreinlega verið látin hverfa, rafræn gögn eru þannig verr varin en prentuð, jafnvel þótt 

vandræðaleg mynd af okkur í partýi virðist geta þvælst um veraldarvefinn um eilífð.  

Gæti það hugsast að okkar mikið ljósmyndaði og kvikmyndaði samtími verði í 

framtíðinni minna skrásettur en önnur tímaskeið vegna þess að gögn geta glatast í tölvuhruni, 

vegna spellvirkja tölvuþrjóta eða úreltrar tækni sem gerir gögnin óaðgengileg? Þegar upp 

verður staðið munum við kannski eiga meira af myndum frá tíma ljósmyndafilmunnar en 

gullöld farsímanna með gígamegapixlamyndavélum. 

Rowley og Vassiliou (2008) við upplýsinga- og samskiptadeild í Manchester 

Metropolitan University komust að þeirri niðurstöðu að skilgreining á rafbókum þyrfti að 

skipta í tvo flokka: „Annarsvegar rafrænar bækur með texta sem verður til þegar hefðbundin 

bók er sett í rafrænt umhverfi og hinsvegar gagnvirkar bækur með ýmiskonar notkunar-

möguleika inni í rafræna textanum, t.d. leit, millivísun, stiklur, bókamerki, margmiðlun og 

gagnvirkni“. 

2.6.3 Minni áhugi á rafbókum 

Rafbækur virðast vera minna eftirsóknarverðar síðastliðin ár af þeim sem höfðu verið 

duglegir að lesa þær áður, það er að segja rafbækur í formi flettirafbóka. Í Þýskalandi t.d. 

virðist fólk vera búið að fá leið á þessum stafræna ímyndaða heimi og vill frekar komast í 

snertingu við raunverulega hluti og hefur sala þar á rafbókum staðið í stað í nokkur ár, aðeins 

3% af sölu bóka eru rafbækur. Fólk vill fá að halda á bókinni, vera beintengt við hana frekar 

en að fletta rafbók á skjá. Fólk vill hverfa aftur til raunveruleikans, því langar til að koma 

við hluti, nota vínylplötur og lita [með raunverulegum litum] (Óðinn Jónsson, Björn Þór 

Sigbjörnsson, 2017). 

„Ég held að hinn venjulegi bókalesandi, myndi segja að ein hans helsta 

ánægja við lestur væri líkamleg snerting við að blaðsíðuna til að fletta 

henni. Það róar mann og fær mann til að íhuga.“ segir Cathryn 

Summerhayes bókmenntafræðingur hjá Curtis Brown.     

                  (Cocozza, 2017). 

 

Fólk kaupir sér líka bækur vegna þess að því langar í bók út frá útliti en ekki innihaldi, 

eins og verið sé að kaupa listaverk (Cocozza, 2017). Útgáfufyrirtæki í Bretlandi segja að sala 

https://www.theguardian.com/profile/paulacocozza
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á rafbókum hafi dregist saman um 17% en hefðbundinna bóka um 8% miðað við árið 2015. 

Aftur á móti hefur niðurhal rafbóka á hljóðbókaformi stóraukist. Útgefendur hljóðbóka vilja 

gefa út hljóðbækur samtímis hinni prentuðu bók, en bókaútgefendur eru vanir því að gefa út 

bækur án hljóðréttinda. Í Bandaríkjunum er verið að gera tilraunir með því að gefa út 

smásögur fyrst á hljóði síðan prentun. Einnig eru dæmi um að rafbókin sé notuð í einskonar 

markaðsetningu svipað og þegar tónlistarmenn gefa lög sín út á netinu, þannig að þegar lögin 

eru svo gefin út á disk eru þegar komnir aðdáendur (Cocozza, 2017). 

Fyrir aðeins nokkrum árum var talið að Kindle spjaldtölvan frá Amazon myndi útrýma 

hinni hefðbundu bók, en nýjustu sölutölur á prentuðum bókum sýna annað. Hvers vegna er 

ekki nákvæmlega vitað en fólk virðist frekar vilja geta, brett upp á horn á blaðsíðum, eða séð 

hversu margar blaðsíður eru eftir (Cocozza, 2017). Margar fræðigreinar eru birtar á netinu 

og mörgum finnst betra að prenta þær út til að geta skrifað inn á þær eða strika undir þó það 

sé hægt í tölvu. Sumir muna eftir einhverju úr texta sem það les, en ekki nákvæmlega hvar, 

heldur að það var á hægri eða vinstri síðu og eiga því auðveldara með að finna það í prentaðri 

bók. Einnig er auðveldara að lána bókina heldur en rafbók, því þá þarf að lána spjaldtölvuna 

með (Cocozza, 2017). 

2.6.4 Rafbækur eða hefðbundin bók? 

Í grein eftir Hauk Arnþórsson „Lestur af pappír eða rafrænum miðlum“ segir hann frá því að 

hafnar séu rannsóknir á hvernig fólk upplifir lestur á mismunandi miðlum. Þar er verið að 

skoða mörg atriði eins og t.d. augnþreytu, minni til að fletta aftur upp á texta og fleira. Naomi 

Baron, málfræðiprófessor í Washington gerði alþjóðlega rannsókn á árunum 2013-2015. Í 

rannsókn Baron kom fram að 92% háskólastúdenta telja betra að ná einbeitningu við lestur 

af pappír og 86% telja pappír heppilegri fyrir námsefni, einkum vegna þess hve auðveldara 

var að finna aftur atriði í námsefninu og þar af leiðandi var endurlestur auðveldari. Um 67% 

sögðust ekki ná einbeitningu við lestur á skjá, vegna mikil áreitis frá öðrum rafrænum 

miðlum. Það bendi til þess að lestur af pappír sé áhrifamestur, en á eftir komi línuleg 

uppseting á skjá, helst á lesbretti án annars áreitis (Haukur Arnþórsson, 2017). 

2.7 Innleiðing spjaldtölva í Kópavogi 

Árið 2012 hófst þróunarverkefni í Salaskóla í Kópavogi sem snerti notkun spjaldtölva. Þetta 

þróunarverkefni vakti áhuga bæjaryfirvalda og í framhaldinu mótaði Kópavogsbær nýja 

stefnu í upplýsingatækni í grunnskólum Kópavogs sama ár. Eftir sveitarstjórnakosningarnar 

2014 ákvað nýr meirihluti að gera málefnasaming um að efla enn frekar tæknivæðingu 

https://www.theguardian.com/profile/paulacocozza
https://www.theguardian.com/profile/paulacocozza
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grunnskólanna. Grunnskólanemendur og kennarar á mið- og unglingastigi fengu spjaldtölvur 

til einkanota. Stofnaður var undirbúningshópur undir stjórn menntasviðs sem átti að sjá til 

þess að í fyrsta lagi væri um skólaþróunarverkefni að ræða en ekki bara tæknivæðingu (Björn 

Gunnlaugsson, 2017). 

Kópavogsbær horfði í fyrsta lagi til Evrópu, þar sem Evrópusambandið hafði sett nýja 

stefnu sem á að gilda frá 2010 til 2020. Meginmarkmið þessarar stefnu var að bæta hagvöxt 

í sambandsríkjunum. Eitt af þeim stefnumálum er menntun, en þar þarf að gera miklar 

breytingar svo Evrópa standist samkeppni og verði efnahagslega sterk (Spjaldtölvur í 

grunnskólum Kópavogs, e.d.).  

Í heftinu „Breyttir kennsluhættir“ á spjaldtölvuvef Kópavogsbæjar (Björn 

Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki Sigurbjörnsson, Kristín Björk Gunnarsdóttir og Sigurður 

Haukur Gíslason, 2016) segir að flestir kennarar í dag nota svipaðar aðferðir í kennslu og 

þeir fengu sjálfir, sem hentar ekki endilega nemendum í dag. Í gegnum tíðina hafa nemendur 

sem átt hafa auðvelt með bóknám verið taldir bera af öðrum nemendum. En þeir sem eru 

skapandi eða hafa verkvit eru ekki eins mikið metnir þó að eftirspurn sé lítil eftir akademísku 

vinnuafli. Einnig fá þeir nemendur sem góðir eru í bóknámi færri möguleika þar sem þeir 

prófa ekki aðrar leiðir. Þannig að segja má að skólakerfið sé að efla þá færni nemanda sem 

engin eftirspurn er eftir. Það að læra og kenna með akademísku móti á ekki að vera aðalatriði. 

Þannig kennsluaðferðir eru líklega réttar að einhverju leyti, en segja má að of mikil áhersla 

sé á akademískt nám í skólum hér á landi sem þjóni nánast eingöngu skólunum sjálfum, en 

ekki nemendum eða samfélaginu sem farið er fram á í lögum og námskrám, því ættu 

skólarnir að endurspegla það sem samfélagið þarfnast, til að nemendur séu undirbúnir fyrir 

það sem raunverulega bíður þeirra auk þess að styrkja hæfileika hvers þeirra (Björn 

Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki Sigurbjörnsson, Kristín Björk Gunnarsdóttir og Sigurður 

Haukur Gíslason, 2016, bls. 10-11). 

Á spjaldtölvuvef Kópavogsbæjar (spjaldtolvur.kopavogur.is) koma fram aðalmarkmið 

spjaldtölvuvæðingarinnar í Kópavogi, en í þessum markmiðum er ekki minnst á læsi beinum 

orðum, nema miðlalæsi. Læsi er margslungið hugtak; það getur vísað í tæknilega þætti læsis, 

og lýtur þá að aðferðum líkt og hugtakið miðlalæsi vísar til, og hins vegar í inntaksþætti 

læsis sem snýr þá að innihaldi og boðskap. Höfundar vefsíðunnar skipta markmiðum náms 

í fjóra meginþætti; 

• Markmið tengd námi, að námið sé sniðið betur að hverjum og einum ásamt því 

að nemendur hafa meira um nám sitt að segja. Og því verði meiri ánægja og 
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áhugi á náminu sem eykur líka ábyrgð og bætir árangur. Námsumhverfið verði 

fjölbreyttara og sé nær daglegum veruleika. 

• Markmið tengd kennslu og skólastarfi, eru það sé meiri fjölbreyttni í 

kennsluháttum og tæknin nýtt til að þróa skólana. Skólar fá stuðning við 

markmið skóla án aðgreiningar, þannig að nemendur með sérþarfi séu minna 

aðgreindir frá bekk og sérkennslan færð inn í hópinn. Sjálfstæðir skólar sem hafa 

sín eigin leiðarljós fá einnig stuðning. 

• Markmið tengd bæði námi og kennslu, inntaki náms, er að auka vægi sköpunar 

og nýsköpunar í námi og tæknikunnáttu nemenda og kennara. Að nemendur bæti 

upplýsinga- og miðlalæsi ásamt því að efla stafræna borgaravitund. Breyta 

starfsháttum skóla m.t.t. nýrrar Aðalnámskrár og krafna atvinnulífs 21. aldar um 

færni. Hlutverki í skólastarfi sé breytt með því að nemandinn skapi þekkingu, 

kannarinn leiðbeini og aðstoði í stað þess að miðla þekkingu.  

• Markmið tengd samfélaginu, með aukinni samvinnu milli skóla, milli nemenda, 

milli kennara og út fyrir Kópavog og Ísland. Koma á betri tengslum foreldra við 

nám nemenda og skólastarfið í heild. 

(Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs, e.d.). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar; hvernig staðið var að vali á 

þátttakendum, hvernig gögnum var safnað og hvernig unnið var úr þeim.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessarri rannsókn er notast við aðferðafræði lýsandi tilfellarannsókna, en þar er reynt að 

skoða tilfelli til hlítar. Til grundvallar liggur sú hugsun að það sé ekki endilega meðaltal 

tilfella sem sé best til þess fallið að dýpka skilning okkar, heldur ekki síður hið sérstæða eða 

óvenjulega. „Tilfellarannsóknir geta ýmist tekið til einstaklinga, atburða, hópa, fyrirtækja 

eða deilda á sjúkrahúsum og verið hvort heldur sem er lýsandi (e. descriptive) eða skýrandi 

(e. explanatory)“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 497). Í tilfellarannsóknum er mikilvægt 

að skoða stök eða afar fá atvik í hvert skipti og átta sig á gerð þeirra og sambanda milli 

breyta. Þegar um skýrandi tilfellarannsóknir er að ræða er það einnig haft í huga að sýna 

fram á orsakatengsl. Fyrri rannsóknir eru stundum notaðar til að byggja á og skoðaðar frekar 

eða á annan hátt en áður, en í öðrum atvikum er eitthvað nýtt tekið fyrir. „Tilfellarannsóknir 

geta hvort heldur verið aftursæjar (e. retrospective) eða framsæjar (e. prospective). Í þeim 

fyrrnefndu eru tilfelli valin á grundvelli gagna sem þegar liggja fyrir, en í þeim síðarnefndu 

eru greiningarmerki ákveðin fyrirfram og tilfelli skoðuð um leið og þau verða tiltæk“ 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 497). Læknisfræðin og margar félagsvísindagreinar hafa 

notast við tilfellarannsóknir í mörg ár til að auka skilning á atvikum og aðstæðum sem hafa 

komið upp í raunveruleikanum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 497). 

3.2 Söfnun gagna og aðferðir 

Þegar valið er tilfelli er samhliða ákveðin leið og tæki til að safna gögnum. Aðalkostur 

tilfellarannsókna er hversu margar aðferðir er hægt að nota við söfnun gagna. Í þessari 

rannsókn notast ég við eigindleg gögn úr viðtölum sem ég tók. Sá háttur er hafður á að 

einstaklingurinn sé áhrifamikill skýrandi á raunveruleikanum, því ekki er hægt að lýsa 

athöfnum fólks nema fá upplýsingar um hvernig það sjálft upplifir reynslu sína og umhverfi 

(Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

Með eigindlegum rannsóknum er leitast við því að öðlast þekkingu á því hvernig fólk 

les í kringumstæður sínar með því að taka viðtöl. Eigindlegar rannsóknir skila ekki 

tölulegum niðurstöðum, heldur er fremur fengist við að lýsa sameiginlegri reynslu eða 

upplifun (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 
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3.3 Þátttakendur  

Ég kaus að framkvæma rannsóknina í einum af fjölmörgum grunnskólum í Kópavogs, þar 

sem ég komst í samband við sérkennara í gegnum vinkonu mína, sem ég kynnti verkefnið 

fyrir símleiðis. Hún tók mjög vel í það að finna fyrir mig viðmælendur sem hefðu unnið með 

rafbækur í kennslu. Í framhaldi af því tók ég viðtal við sex kennara sem allir starfa í sama 

skóla, þeir urðu fyrir valinu eftir svokallaðri snjóboltaaðferð, þar sem einstaklingur bendir á 

annan einstakling og svo koll af kolli (Greener, 2008).  

Viðmælendur njóta nafnleyndar og hef ég gefið þeim dulnefni. Fyrsta viðtalið var við 

bókasafnskennara sem ég nefni Björg en hún kennir einnig upplýsingamennt. Viðtalið fór 

fram í notalegri vinnustofu sérkennara á efri hæð skólans. Annað viðtalið var við tvo 

umsjónarkennara 7. bekkjar í bekkjarstofu þeirra, nöfn þeirra verða Fanney og Rúna. Þær 

vinna mikið saman og geta haft opið á milli stofanna með því að draga frá stóra rennihurð. 

Þriðja viðtalið var myndmenntakennara 8. bekkjar sem fær nafnið Dögg, við hittumst á 

bókasafni skólans og það fjórða tók ég við tungumálakennara sem fær nafnið Árdís og 

sérkennara, hana nefni ég Gerði. Viðtalið fór fram heima hjá þeirri síðarnefndu. 

Viðmælendur voru misjafnlega tæknivæddir og með mismikinn áhuga á tækni, sem ég 

tel að hafi verið heppilegt því þannig að ég fékk víðari sýn á upplifun kennara af notkun 

rafbóka og spjaldtölva líka.  

3.4 Gagnaöflun 

Viðmælendur fengu fyrst spurningarnar sendar í tölvupósti þannig að þeir gátu undirbúið 

sig. Tekin voru frá rúmlega hálftíma upp í klukkustundarlöng viðtöl við ofangreinda kennara 

í skólastofum þeirra eða skrifstofum, fyrir utan eitt viðtal sem átti sér stað í heimahúsi. Áður 

en viðtölin hófust var viðmælendum gerð grein fyrir því að rannsóknin væri undir nafnleynd. 

Viðtölin voru hljóðrituð og síðar skrifuð upp í tölvu á ritvinnsluforritið Word. Eftir það voru 

viðtölin prentuð út til að greina þau. Ákveðin atriði voru flokkuð niður eftir litum og svo var 

hver flokkur fyrir sig settur upp í dálka í tölvunni. Þannig gat ég tekið einn dálk fyrir sig og 

unnið út frá þeim niðurstöðum.  

3.5 Viðtalsspurningar 

Þegar ég lagði upp með spurningarnar hafði ég í huga markmið Kópavogsbæjar þar sem 

talað er t.d. um „bætt upplýsinga- og miðlalæsi nemenda, efling stafrænnar borgaravitundar“ 

og að „námið sé sniðið betur að hverjum og einum“. Eins við aðalnámskrá þar sem talað er 

um í einum grunnþáttum menntunar; lýðræði og mannréttindi, að „jafnréttismenntun vísar í 
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senn til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis“ (Aðalnámskrá grunnskóla – 

grunnþættir menntunar, 2011, bls. 22), auk tengingar við tvo grunnþætti menntunar; læsi og 

sköpun. Spurningar mínar hverfðust um þrjár víddir. Fyrsta víddin tengist huglægum 

viðhorfum kennara til spjaldtölvuvæðingarinnar og áhrifa hennar á nemendur, sérstaklega í 

ljósi áhersluatriða þessarar rannsóknar. Önnur víddin skoðar hvernig nemendur notfæra sér 

tækin og sú þriðja snýst um hvernig kennarar nota spjaldtölvurnar. 

 

Huglæg viðhorf kennara 

• Finnst þér rafbækur henta nemendum með lesblindu frekar en þeim  

sem eiga ekki við lestrarerfiðleika? 

- Hvernig rafbækur? 

• Finnst þér eiginleikar ákveðinna gagnvirkrabóka hafa fráhrindandi  

áhrif fyrir nemendur?  

- T.d. ef texti er lesinn hægt eða of hratt.  

- Möguleikar á gagnvirku efni ekki nógu miklir. 

 

Hvernig nemendur notfæra sér tækin 

• Tala nemendur sjálfir um að þeim finnist betra að nota rafbækur? 

• Eru nemendur að nýta sér rafbækur við heimanám? 

• Er ákveðinn aldur sem sækir frekar í að nota rafbækur? 

 

Hvernig kennarar notfæra sér tækin 

• Notar þú rafbók af einhverju tagi við kennslu? 

- í hvaða fögum? 

• Fá nemendur kynningu á notkun rafbóka? 

• Er nemendum kynntur sá möguleiki að geta notað gagnvirka- eða  

flettibók af námsefninu ekki bara hljóðbók? 

• Hafa þeir möguleikar verið kynntir fyrir nemendum að búa  

til sínar eigin margmiðlunarbækur, sem myndu nýtast þeim í námi, t.d glósa? 
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4 Rannsóknin 

4.1 Niðurstöður 

Hér á eftir koma fram niðurstöður úr rannsókn minni þeim er skipt í kafla eftir þeim 

flokkunum sem greiningin á viðtölunum leiddi til. Fyrsti kaflinn er um almenna notkun 

rafbóka og spjaldtölva, undirkaflarnir heita: rafbækur í kennslu – skapandi verkefni, 

námsbækur með hefðbundusniði og í rafbókaformi, námstækni og sköpun, upplestur fyrir 

hljóðbækur, finnst nemendum betra að nota rafbækur?, slæmar afleiðingar, tæknileg 

vandamál við notkun og kostir og gallar innleiðingarinnar. 

4.2  Almenn notkun rafbóka/spjaldtölva 

Fram kom að í skólanum eru allir skyldugir að nota rafbækur að einhverju leyti. Þegar 

skólinn byrjar eru nemendur frá 5. bekk látnir hlaða rafbókum frá Námsgagnastofnun 

[Menntamálastofnun] og rafbókum sem eru settar inn á netgeymslusvæði skólans niður í 

spjaldtölvuna sína. Kennarar hlaða einnig niður kennarahandbóknum þannig að minna er um 

útprentanir. Nemendur eru samt sem áður með námsbækur, en rafbækurnar koma að ýmsum 

góðum notum. Ef bókin gleymist til dæmis heima eða í skólanum þá er það engin afsökun 

lengur að sögn Fanneyjar og Rúnu sem segir hér: 

Já, þau eru bara með þetta í bókasafninu sínu, þannig að já, það er svona 

stefnan allavega svona hjá okkur að við leggjum ekki bækur til hliðar. 

 

Bæjarfélagið hafði hugsað sér að einn af kostum spjaldtölvuinnleiðingarinnar væri 

sparnaður á pappír og kostnaður á bókarkaupum en það fannst Fanney og Rúnu ekki koma 

til greina. Þær líta á spjaldtölvuna sem viðbót. Bók sé allt annað en rafbók. Þær hafa rætt það 

við nemendur hvernig þau eigi að læra að handfjatla bækur og að koma við pappírinn, skoða 

efnisyfirlit, atriðisorðaskrá, uppsetninguna á myndum og texta. Rúna heldur áfram: 

 

Já og Kópavogsbær sá þetta, allt í einu átti þetta einhverskonar 

sparnaðarleið, við náttúrlega innleiðum ekki bara það sem kostar mikið þá 

átti náttúrulega ekki að kaupa bækur. En það er eitthvað sem við tökum 

ekki í mál. Þetta er bara viðbót. Bækur eru alltaf bækur og bækur eru allt 

annar hlutur heldur en rafbók. 
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4.2.1 Rafbækur í kennslu - skapandi verkefni 

Í viðtalinu við Dögg segist hún hafa verið að leggja verkefni fyrir börn í 8. bekk þar sem þau 

gera rafbækur um myndlistarmann sem þau velja að eigin vali. Þau leita upplýsinga um hann 

setja inn í bókina ásamt myndum af verkum, einnig mála þau sjálf sín eigin verk í stíl 

listamannsins sem þau völdu og lesa upp textann og setja hljóðskrár inn og auðvitað útlit 

bókarinnar og letur. Dögg hefur hvatt nemendur til að setja inn myndbönd, en ennþá hefur 

enginn gert það. Þetta verkefni finnst henni ekki henta börnum með námsörðugleika, þó svo 

að þau fái leiðbeiningar hvert þau eiga að leita eftir efni en eiga samt sem áður að vinna 

verkefnið mikið sjálfstætt. Nemendur sem eru úr sérdeildum og eiga erfitt með að gera 

skriflegan texta eiga sérstaklega erfitt með þetta verkefni. 

Bara 8. bekkur sem að ég er með að prófa, svo eru þær á hinum stigunum 

hafa látið yngri krakka gera þetta og þá öðruvísi, annað en þetta verkefni 

hérna er þungt í vöfum fyrir þá sem ekki geta skrifað íslensku það kemur 

alveg fram, þeir sem eru góðir að bæði að afla sér upplýsinga já og vinna 

úr upplýsingum og einfalda mál sitt og koma því á framfæri, þau blómstra 

í þessu. 

 

Samt segir Dögg nemendurna hafa verið ánægða og jákvæða gagnvart spjaldtölvunum 

og þessu verkefni hvort sem þau hafa átt við námsörðugleika að stríða eða ekki. 

Aðalmeiningin með þessu verkefni er sú að þau fari í gegnum þetta ferli og kynni sér 

einhvern listamann og viti eitthvað meira um myndlist. 

Krökkunum finnst þetta skemmtilegt. Jú, þau eru alveg ánægð að nota 

rafbækurnar og iPadana, og þau eru mjög jákvæð gagnvart því, ekkert 

vandamál. 

 

Björg segir nemendur hafa verið að gera sína eigin rafbók á öllum skólastigum með 

forritinu BookCreator. Í 3. bekk t.d. gerðu þau bók um fjöll. Þar teikna þau fyrst sitt eigið 

fjall, í stað þess að ná í myndir af netinu, þannig að myndsköpunin er ekki tekin frá 

nemendum. Nemendum er kennt að virða höfundarétt þeirra sem eiga myndir á netinu. Síðan 

gera þeir kort þar sem þeir setja fjöllin inná sem þau völdu og leita upplýsinga úr öðrum 

heimildum. Textinn er svo lesinn upp, sem getur reyndar verið viðkvæmt fyrir suma 

nemendur. Í lokin hefur bókunum stundum verið skellt saman í eina stóra bók sem foreldrar 

fá stundum sendar heim í gegnum Mentor. En hún er mjög ánægð með útkomuna eins og 

hún segir: 
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En þetta er hérna, ég er rosalega ánægð með þessa vinnu, með rafbækurnar 

og hérna eins og ég segi, þetta er svona þeirra afurð. 

 

Í Landafræði í 6. bekk hafa nemendur verið að gera rafbækur um Norðurlöndin. Þar 

eru þau látin vinna með hugtök í hópavinnu og læra þá líka af hvert af öðru. Í lokin er allri 

vinnunni steypt saman í eina rafbók, sem nemendur geta skoðað á sameiginlegu vefsvæði. 

Sama á við í heimilisfræði, þar hafa þau verið að myndskreyta uppskriftir og gera sínar eigin  

uppskriftabækur. 

Frá því að Gerður, sérkennari byrjaði að kenna hefur hún byrjaði að láta nemendur útbúa 

sínar eigin bækur. Hún er mjög hrifin af kennsluaðferð Ulriku Leimar „LTG, Läsning på 

talets grund“.  

Ég hef alltaf látið krakka gera þetta voða mikið, skrifa eigin texta og læra 

að lesa með því, það er svo eðlilegt. Merkingarbæran texta, ekki bara lesa 

sí, sí og ló og ást og ís og þetta. 

 

Fyrir nokkrum árum kynntist Gerður kennsluaðferð hins norskan prófessor, Arne 

Trageton, sem heitir „að skrifa sig til læsis“ sem ég kom inn á í fræðikaflanum, en Gerður 

segir að með þessari aðferð séu þau fljótari að ná því að skrifa eftir að hafa unnið með stafina 

í tölvu, en nemendur hafa auðvitað fengið þjálfum í fínhreyfingum við að klippa og lita. 

Þarna geta þau búið til bækurnar í tölvunni, hlustað á þær þar. Haft þær bæði á stafrænu 

formi og prentað út, það er líka meiri sjáanlegur afrakstur þegar prentað er út. En þau lesa 

mikið af skjánum, þar sem þau geta stækkað letrið. Það er stutt síðan þessi aðferð var kynnt 

hérna en hún er nýtt í að minnsta kosti í einum skóla. En í Svíþjóð, Finnlandi og Noregi er 

þessi aðferð notuð alveg niður í leikskóla. Gerður heldur áfram: 

En þetta að draga til stafs það svona, þá gengur það svona á þremur vikum 

bara svona einn tveir og þrír. Í staðinn fyrir að þau eru kannski búin að 

gráta yfir þessu síðan þau voru fimm sex ára. 

 

Árdís bætir líka við að nú sé hægt að yfirfæra þetta í spjaldtölvurnar í BookCreator þar 

sem þær eru vistaðar á skýi, svo geta nemendur skoðað og lesið bækur hvers annars, jafnvel 

milli landa. 

4.2.2 Námsbækur með hefðbundusniði og í rafbókaformi 

Í námsveri skólans segir Björg að nemendum sé bent á að nota rafbækur frá 

Námsgagnastofnun [Menntamálastofnun]. Skólinn er með námsvef á netinu. Þar er efni 
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safnað saman sem hentar fyrir nám nemenda og er flokkað niður eftir getu í liti: grænan, 

gulan og bláan í stað þess að nota hugtökin létt eða erfitt. Þar er tengill á bókaskáp 

Námsgagnastofnunar [Menntamálastofnun] en það má segja að það séu einu rafbækurnar 

sem þau hafa aðgang að. Þar er flest allt efni aðgengilegt nema ein og ein bók vegna 

höfundarréttar. Nemendur fá kynningu á því hvernig hlaða á niður rafbókunum á haustin frá 

og með miðstigi, eða 5. bekk, þegar þau eru komin með sínar eigin spjaldtölvur, en sum vilja 

bara nota hefðbundnar bækur og fá það. Björg lýsir fyrirkomulaginu: 

Skólinn er sem sagt með námsvef þar sem við söfnum saman síðum sem 

henta fyrir nám nemenda, köllum það grænan, gulan, bláan eftir bara getu, 

við viljum ekki segja létt, þú veist, þar erum við með link inn á 

bókaskápinn, við erum sem sagt að nota rafbækur frá Námsgagnastofnun 

það má segja að það séu þær rafbækur sem við höfum aðgang að. Og það 

eru í rauninni þær leiðir það er annars vegar bara að fara inn á mms.is og 

bara náð okkur í rafbók, þar er flest allt efni aðgengilegt sem er ekki 

höfundavarið sem verið er að kenna, skilurðu, það er ein og ein bók sem 

er ekki og það er út af einhverjum höfundarrétti. 

 

En eins og áður hefur komið fram eru Fanney og Rúna alls ekki spenntar fyrir því að 

leggja bækurnar til hliðar. En þær safna samt líka tenglum á rafbækur inn á Google 

Classroom,  og segja að það sé gott sé að hafa aðgang að rafbókunum ef bækurnar skyldu 

gleymast, þá eru nemendur alltaf með þær í iPadinum. Fanney og Rúna benda þó á að  

nemendur séu auðvitað búnir að finna afsakanir við því að læra ekki heima samt sem áður; 

að þau hafi ekki komist á netið eða iPadinn sé óhlaðinn. 

Á unglingastigi er verið að reyna að minnka notkun hinna hefðbundu bóka og pappír í 

námsefni segir Björg, þannig að þau fylla út vinnubækurnar í spjaldtölvunni. Þar notast þau 

við forritið Foxit Reader til að geta unnið ofan í vinnubækurnar. Eins má læra í þessu forriti 

námstækni; að yfirstrika, skrifa athugasemdir og glósa. Í stærðfræði hafa nemendur búið til 

rafbækur til að útskýra aðferðir með því að tala inn á þær líka, þannig að þær festist betur í 

minni. Björg útskýrir ferlið: 

Já sko málið er núna ef við tölum bara núna um kennslubækurnar, þetta 

eru í rauninni, rafbækurnar, við erum eins og á unglingastiginu að minnka 

notkun pappírsbóka og pappír, nú er ég bara að tala um námsefni þau 

sækja þetta ýmist hérna eða með því að ná í á þessa slóð mms.is. Og síðan, 

bæði þá sem sagt námsbækur líka vinnubækur. Og þá taka þau 

vinnubækur í gegnum pdf,  Foxit Reader til þess að geta skrifað.  

Já það eru þau að gera veit ég í byrjun á 7. bekk að gera svoldið og svo 

unglingastigið er að gera það. Þannig að við erum svona hægt að reyna 

fara yfir í þetta form. 
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Fanney og Rúna myndu vilja sjá meira af gagnvirkum verkefnum og bókum fyrir 

nemendur, þeim finnst lítið til af þeim, en þær notast við bækur frá Námsgagnastofnun 

[Menntamálastofnun] sem þær láta nemendur vinna með í Foxit Reader forritinu. Þeim finnst 

einnig erfiðara að hafa yfirsýn þegar nemendur eru að vinna í gagnvirkum rafbókum, þær 

eiga erfiðara með að safna gögnunum saman til að geta tekið stöðuna auðveldlega. En þær 

nota rafbækur við innlögn eða við sjálfa kennsluna, en það er stefnan hjá þeim að leggja ekki 

hinar hefðbundu bækur til hliðar. Fanney lýsir þessu: 

En náms [nams.is] eða mms [mms.is] er að byrja að gefa þetta út þá þarf 

maður að setja þetta inn í Foxit Reader og svona. Og það er alveg fínt sko, 

það er eina sem að mér finnst vera, er að mér finnst erfiðara sem kennara 

að hafa yfirsýn yfir hvað börnin eru að gera. 

 

Björg telur að kennarar sýni nemendum möguleikann á að nota gagnvirkar námsbækur 

ef þær eru til. Sjálf hefur hún lítið unnið með þær, aðallega flettibækur og telur að flestir 

kennarar í skólanum séu að gera það, þrátt fyrir að  það sé ekki svo langt síðan 

spjaldtölvurnar voru innleiddar. Henni finnst kerfið sem gagnvirku bækurnar eru settar upp 

í óaðlaðandi. En viðmælendurnir töldu að nemendur vildu að rafbækur væru gagnvirkari, 

þau væru enn að læra það mikið í gegnum leik. Þannig að rafbókunum svipaði meira til 

tölvuleikja t.d. að hægt væri að safna stigum, en þurfa samt að lesa sögu til að geta svarað. 

Björg útskýrir þetta nánar: 

Hérna er t.d. dæmi um gagnvirkar bækur og hérna sko ég get nú trúað að 

hérna, fólk bendi þeim frekar á að nota bók sem er lesin líka, hægt að 

hlusta á. [sýnir gagnvirka bók á mms.is] 

4.2.3 Námstækni og sköpun 

Björg telur að nemendur notfæri sér líklega ekki það að búa til rafbók í heimanámi þar sem 

þau hafa bara möguleika á einni rafbók í einu í spjaldtölvunni. Fanney og Rúna eru líka 

búnar að kynna möguleikann fyrir 7. bekk, en þau eru það ung að þau eru ekki farin að nýta 

sér námstæknina að neinu viti. Þó það sé örugglega hægt að kenna þeim það heldur Árdís 

fram. 

Nemendur á öllum stigum hafa heilmikið notað BookCreator forritið til að búa til 

rafbækur segir Björg. Fanney og Rúna telja nemendur þó ekki hafa þroska í að nýta sér 

rafbækur sem hjálpartæki eins og t.d við sínar eigin glósur, ekki nema þau allra 

skipulögðustu og viljugustu, þó þau viti af möguleikanum. Því svipar til hugtakakortanna 



 

 28 

sem þau gera í Popplett forritinu, þegar þeim er lokið skoða nemendur kortin ekki sjálf aftur 

til upprifjunar. Þær telja ábyrgð og frumkvæði nemenda almennt á sínu eigin námi hafa 

minnkað, í dag sé bara mikil mötun í gangi. Fanney segir frá ábyrgð nemenda á eigin námi: 

Þú veist og það sem hefur bara minnkað einhversstaðar í samfélaginu það 

er þessi ábyrgð á eigin námi og þetta og þetta frumkvæði og þetta. Það er 

rosa mikil mötun sem á sér stað bara alls staðar. Bara, þarf ég? Verð ég? 

Á ég? 

4.2.4 Upplestur fyrir hljóðbækur 

Áður fyrr kvörtuðu nemendur mikið um hversu hægt var lesið inn á hljóðbækur, en minna 

er kvartað undan því í dag, segir Björg. Fanney og Rúna tala um að nemendur kvarti stundum 

yfir því hvernig lesin texti hljómar á hljóðbókum eða í margmiðlunarbókum, þeim finnist 

hann hægur og ef það heyrist aukahljóð í þeim sem les. Of mikil öndun eða hryglur geti það 

pirrað þau rosalega segja þær. Nemendur með ADHD festast í að hlusta á þessi auka hljóð 

og heyra ekkert annað. Þeir eiga það til að biðja um að fá að lesa sjálf, eða fá kennarann til 

að lesa fyrir sig ef eitthvað er að röddinni. Aftur á móti ef textinn er vel lesinn vilja þau 

frekar hlusta. Einnig kom fram að svo virtist sem útgáfa hljóðbóka lyti ekki sömu lögmálum 

og hin prentaða bók. Þess væru dæmi að við endurútgáfu prentuðu bókarinnar væri ekki 

gefin út samsvarandi hljóðbók, eldri útgáfan væri látin halda sér. Þetta hefði þær afleiðingar 

að samræmi milli útgáfanna væri lítið og kæmi niður að notagildinu fyrir þá sem nýta sér 

prentað efni og hljóðbók samtímis. Slíkt fer vitaskuld mjög illa í nemendur eins og Rúna og 

Fanney útskýra: 

Rúna: og meira segja hjá einum sem að les þarna í Sögueyjunni heyrist 

svoldið mikið svona öndun,  hvernig hann svona andar. 

Fanney: [gerir ljóð eins og hálfgerð hrota, hlær]. 

Rúna: ofan á, svona getur pirrað þau alveg rosalega. 

Fanney: og athyglisbresta börn þau geta bara fest í þessu og heyra ekki 

neitt hvað hann les, af því að hann andar svona eða eitthvað og þá er 

maður, hlustaðu [hlátur]. 

Rúna: stundum segja þau æi megum við ekki bara lesa, mér finnst þetta 

svo leiðinlegt, mér finnst svo leiðinlegt að hlusta á þá . 

Fanney: en þau spyrja líka rosa mikið [breytir rödd] ert þú til í að lesa 

þetta frekar. 

Rúna: já [hlátur] svo vorum við í ensku um daginn og þá vildu sumir fá 

að lesa upphátt til skiptis en einhverjir vildu hlusta á hljóðbókina af því að 

hann var með svo cool rödd sko sá sem las [mikill hlátur]. 
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4.2.5 Finnst nemendum betra að nota rafbækur? 

Lesblindum nemendum og þeim sem eiga erfitt með lestur finnst gott að geta stækkað upp 

og afmarkað textann segir Björg. Fanney og Rúna eru sammála en segja það séu þó mjög 

margir nemendur sem biðji frekar um bók og finnist verra að lesa af skjánum. Rúna útskýrir: 

Og ég var að ræða þetta við þau í gær og þau nota rafbækurnar og 

hljóðbækurnar. Eða sko sum nota hljóðbækurnar náttúrulega en svo eiga 

þau að lesa með, og eða við leggjum það þannig upp. Ég veit ekki hvort 

þau gera það. En hinsvegar í rafbókum, þá er enginn hérna inni hjá mér 

sem fannst betra að nota rafbók heldur en bók. 

 

Áður skömmuðust nemendur sín líka fyrir að þurfa að fara upp á bókasafn og fá lánaða 

hljóðbók; og fengu stundum plastpoka til að fela hana. En í dag er ekkert eðlilegara og að 

áliti Bjargar eru það ekki endilega eingöngu þeir sem þurfa sérrúræði sem nota hljóðbækur:  

Jú, sko einu sinni, hérna, þá var það þannig að þótti bara eitthvað 

skammarlegt að vera með einhverja svona bók [lyftir iPadinum], þá þurftir 

þú að fara sérstaklega upp á bókasafn og fá lánaða einhverja svona 

hljóðbók eða eitthvað svona. Núna eru allir að nota þetta, mér finnst þetta 

hafa breyst svo mikið. Það sjá allir sko hvað þetta er þægilegt og hvað 

þetta getur gert fyrir mann. Þetta er svo breytt viðhorf, sko. Af því ég man 

sko að krakkar sem gátu ekki labbað upp á bókasafn af því þetta þótti svo 

mikil skömm. Og maður þurfti stundum að láta þau hafa plastpoka eða 

poka sko.  

 

Fanney og Rúna töluðu um hversu mikill kostur það væri að hafa hljóðbækurnar alltaf 

til staðar, líka heima að þurfa ekki að vera í fjölskyldutölvunni.  En þeim finnst nemendur 

ekki almennt sækjast í að nota rafbækur, það þurfi að minna þau á að þau séu líka með þetta 

í iPadinum. 

 

4.2.6 Slæmar afleiðingar  

Í viðtali við annan umsjónarkennara, Fanney sem kennir einnig myndmennt, kom í ljós að 

henni fannst nemendur orðnir slakir í finhreyfingum. Til dæmis við að klippa og jafnvel við 

að halda á blýanti.  

Mér finnst sko, ég er að kenna myndmennt líka, mér finnst þau mörg hérna 

slök í að klippa og svona. 

Rúna bætir við: 

Það segja allir sem eru á mínum aldri og eldri og sérstaklega þeir sem eru 

myndlista menntaðir eða vinna við þetta. Að það sé bara hræðilegt, sko börn 
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kunna ekki að halda á blýanti. Teikna ekkert lengur og svo framvegis og 

framvegis. 

Nemendur séu mikið í leikjum í iPadinum, þó sumir leikir virðist skapandi og eigi að 

vera hlutverkaleikir þá koma þeir ekki í staðinn fyrir að nemendur læri samskipti eins og t.d. 

að leysa ágreining, eins eru nemendur takmarkaðir í sköpun í forritinu, eftir því hvað forritið 

matar þá. En hún telur iPadinn góða viðbót, en að nemendur séu líka orðnir verr skrifandi 

ritunarlega séð og eigi til að nota mikið af stikkorðum, þar sem það sé líka „inn“ í dag. Þannig 

að textinn hjá þeim flæði illa.  

Árdís telur að nemendur sem eiga erfitt með fínhreyfingarnar eigi frekar í erfiðleikum 

með að hitta á snertifleti í iPadinum en tekur fram að það sé kannski ekki komin mikil reynsla 

á spjaldtölvu notkunina til að geta dæmt um hvort fínhreyfingarnar hafi versnað almennt hjá 

nemendum. Árdís er samt ekki frá því að telja rithönd sumra orðna slakari. 

Ég finn það t.d. með krakka sem að eiga erfitt með fínhreyfingar, sem eru 

klunnar, kunna ekki að klippa og svona, í 6., 7. bekk þau eiga svoldið erfitt 

með að þú veist, hitta á rétta staði og þegar þau eru í einhverjum öppunum 

og einhverju. Og þetta þú veist ég meina þau teikna ekki einhverjar myndir 

inn í þetta með puttanum á skjáinn. 

 

Árdís segir að skólinn hafi keypt tíu lyklaborð fyrir spjaldtölvurnar, þannig að þegar 

þau eru að vinna hópverkefni sem krefst meiri ritvinnslu geta þau fengið þau lánuð. En þau 

fara ennþá í tölvuverið reglulega til að vinna ákveðin verkefni, það hefur reyndar verið oft 

uppbókað. Fingrasetningin er samt ekki kennd lengur markvisst þó hún sé í aðalnámskrá og 

allavega einn skóli í bæjarfélaginu hefur lokað tölvuverinu, sem hún telur mikla skammsýni. 

4.2.6.1 Tölvufíkn 

Dögg benti líka á að eftir að notkun spjaldtölva varð almenn í skólanum hafi nemendur með 

tölvufíkn fengið vökvun. Foreldrar sem eiga þessi börn eru allt annað en ánægð með að þau 

hafi spjaldtölvuna allan daginn, en kennarar séu að skipa nemendum að taka þær niður af 

borðum þegar ekki er verið að vinna í þeim. Dögg álítur að:  

.... annað sem að bættist inní hérna og það eru bara tölvufíklar þeir bara 

alveg hérna. Þeir fá vökvun og fólk bara að verða vitlaust sko sem er með 

börn sem eru viðkvæm fyrir því, og þetta er bara alltaf, sko alltaf að mæta 

með þetta. Nei við erum ekki að fara vinna í þessu, bara burt með þetta 

ofan af borðum. Þetta er ekki núna. 
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Gerður segir líka að það virðist ekki vera samkomulag milli kennara hvernig taka eigi 

á spjaldtölvunotkun í frímínútum og hvar eigi að geyma spjaldtölvurnar. Árdís tók undir það, 

hún var umsjónarkennari yfir 6. bekk þegar þau fengu spjaldtölvurnar, hún og annar kennari 

vinna mikið saman með tvo bekki. Hjá þeim hafi aldrei komið upp nein vandamál vegna 

þess að nemendur hafi verið með þá reglu að byrja daginn á því að setja spjaldtölvurnar inn 

í skáp. Og þangað voru þær bara sóttar ef það átti að nota þær. Foreldrar hafi almennt verið 

sáttir með bekkinn þeirra. Í 7. bekk átti líka að gera þetta svona, en kennararnir þar voru ekki 

nógu ákveðnir og þar af leiðandi er þetta orðið að vandamáli þar og á unglingastiginu eru 

eilíf agavandamál. Gerður nefnir það líka að þau virðist ekki tala saman, séu bara í 

spjaldtölvunum í frímínútunum: 

Svo er líka finnst mér svo leiðinlegt sem sagt í skólanum þá þarf að vera 

samkomulag um það að vera t.d. ekki með þetta úti í frímínútum. Þær voru 

duglegar að gera það Rúna og Árdís. Þær létu þau setja þá inn í skáp, það 

á ekki að fara með þær. 

 

Unglingarnir virðast ekkert ráða við spjaldtölvunotkun sína, ein móðir skrifaði 

skólanum bréf og vildi ekki að dóttir hennar fengi spjaldtölvu þar sem hún treysti henni ekki 

til að vera á netinu. En svo gáfu foreldrarnir sig og hún fékk spjaldtölvu. Foreldrar hafa ekki 

haft möguleika á að hafa skoðun á spjaldtölvu innleiðingunni, svo eru þeir að lenda í stríði 

heima með krakkana og hafa bent á að þau hafi ekki verið að biðja um þetta auka áreiti á 

heimilið.  

Gerður: það var ein mamma sem að skrifaði skólanum bréf vildi bara ekki 

að dóttir sín fengi tölvu. 

Árdís: Hún treysti henni ekki fyrir að vera á netinu. 

Gerður: en svo fékk hún tölvu, foreldrar hennar gáfu sig, en foreldrar 

höfðu enga möguleika á að hafa skoðun á þessu. Ég bara vorkenni svo 

sumum foreldrum af því að þau lenda í svo miklu stríði heima með 

krakkana. 

Árdís: foreldrar hafa sagt ég bað ekki um þetta auka áreiti inn á mitt 

heimili. 

 

Nokkrir nemendur á unglingastiginu þurfa að afhenda ritara spjaldtölvuna í lok 

skóladags vegna þess að foreldrarnir ráða ekki við spjaldtölvunotkunina heima. En það eru 

alla vega tveir af þeim sem hanga í spjaldtölvunni til fjögur til að geta verið sem lengst í 

tölvunni. Á miðstiginu eru um tíu krakkar sem fá ekki að fara með tölvuna heim í 
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sumarfríinu, þar sem foreldrar ætla ekki að láta nemendur kaupa tölvuna. Í raun eru það 

foreldrarnir sem borga spjaldtölvurnar þar sem langflestir nemendur skrifa undir samning til 

að eignast þær þegar skólagöngu líkur. Það væri fínt að skólar ættu bara svona bekkjarsett, 

segir Gerður.  

Svo átti að nota svona í Kópavogi, allavega í Snælandsskóal svona 

flippuðkennsa [vendikennslu], þannig að þau skoði innlögnina heima, þá 

þurfa þau sem náðu þessu ekki hjálp, en kennarinn fær meiri tíma til að að 

stoða þau sem þurfa hana. En þá ertu búin að setja foreldra í þá stöðu að 

þú verður bara að leyfa þetta heima. 

4.2.7 Tæknileg vandamál við notkun 

Dögg gafst upp á að láta nemendur vinna rafbækur frá grunni í forritunu BookCreator þar 

sem það mátti varla koma við skjáinn þá breytust eða hurfu hlutir sem þau voru búin að gera. 

Þannig að hún lætur nemendur setja allt upp í forritunu Pages og færa það svo yfir í lokin. 

Þetta kannast hvorki Gerður eða Árdís við og minna á hversu miklivægt það er að kennarar 

kunni á tækið og forritið. 

Fanney og Rúna þurfa að ítreka oft við nemendur að spjaldtölvan sé ekki leikfang, 

nemendur eiga það til að fyllta tölvurnar af leikjum þannig að ekki sé lengur pláss fyrir 

skólaverkefni. En þau mega hafa visst marga leiki, ef þau vilja fleiri eiga þau að skipta út 

fyrir aðra. Kennararnir fara öðru hvoru yfir spjaldtölvurnar og í sumum tilvikum þarf að 

þurrka allt út af tölvunum þegar nemendur hafa sett inn eitthvað sem þau mega ekki hafa. 

Það hefur verið slakað á reglunum frá því spjaldtölvurnar komu fyrst í skólann. 

Fanney og Rúna tala líka um það að þegar nemendur eigi að hlusta á hljóðbók þá komi 

oft fyrir að þá vanti heyrnartól, þau týni þeim oft. Eins þarf að passa að nemendur séu 

örugglega að mæta með spjaldtölvuna hlaðna í skólann, en það komi fyrir að þau þurfi að 

hlaða í skólanum sem var ekki leyfilegt fyrst. Komið hefur fyrir að þegar nemendur eru að 

fara kynna verkin sín að þau hlaðist ekki niður, eða detta út. Rúna segir:  

 

Þú veist já, og annað er að þú ert t.d. komin með heyrnartól. Ég hef 

stundum spurt hvort einhver geti ekki hlustað á næsta kafla, þú veist. Hvar 

eru heyrnartólin þín? [breytir röddinni] eeee nnneee beeee neee. Svo er 

það svona, svo hafi aðrir það mjög stíft ef þau koma með óhlaðinn iPad í 

skólann, þá væri hann bara óhlaðinn. 

 

Eins segjast Fanney og Rúna oft finna skemmtileg forrit fyrir iPadinn en þá eru það 

bara kynningarforrit og kaupa þurfi aðgang til að komast áfram. En það eru takmarkaðir 
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peningar sem fara í kaup á forritum en það er þá líka bara fyrir kennarana þannig að 

nemendur komast ekkert áfram í forritinu, eins og BookCreator þar sem nemendur geta 

aðeins gert eina bók í einu. Því þurfa þau að senda kennaranum rafbókina þegar hún er tilbúin 

og henda úr sinni spjaldtölvu til að geta gert nýja.  

Fanney: Ef þú ætlar að búa..., geta búið til margar bækur.... 

Rúna: ef þú ætlar að búa til margar bækur skilurðu.... 

Auður: Ég hélt það væri bara ókeypis í ipadinum. 

Fanney: Nei bara í eh... bara fyrsta stig alveg í rauninni, getur búið til eina 

bók. 

Rúna: ja svo þarftu að kaupa.... 

Fanney: svo þarftu að henda henni út, eða loka henni og vista niður og þá 

kemstu ekki inn í hana aftur skilurðu. Og svo erum við kannski í fleiri 

fögum, við ætluðum að gera t.d. um daginn svona, svo nenntum við því 

ekki af því að þau eru að gera rafbók í myndmennt á sama tíma og þau 

geta bara verið að vinna í einni bók í einu. 

 

Þetta skapar líka vandræði milli áfanga, ef t.d. íslenskukennarinn ætlaði að vinna með 

rafbók, þarf hann vera viss um að nemendur séu ekki að vinna með rafbók í öðrum fögum. 

Árdís bendir á að hægt sé að fá bekkjarsettin af spjaldtölvum sem skólinn á sem eru með 

fullan aðgang að BookCreator. En fullur aðgangur er mjög dýr, einn skóli í bæjarfélaginu 

keypti fullan aðgang fyrir alla og kláraði þar með fjárhagskvóta ársins fyrir spjaldtölvurnar. 

Eins eru kennarar ekki klárir á því hvernig vista á bækurnar, margir „fídusar“ sem búið er að 

leggja vinnu í virka ekki þegar rafbækurnar eru vistaðar út eins og t.d. hreyfimyndir. 

4.2.8 Kostir og gallar innleiðingarinnar 

Þar sem spjaldtölvuinnleiðingin átti að búa nemendur undir hið tæknivædda samfélag þá 

bendir Gerður á að það væri nær að kenna þeim forritun, þá finnst henni líka forvitnilegt að 

vita hvernig lesblindu nemendunum myndi ganga þar sem rýmisgreind þeirra er góð og þeir 

eiga auðvelt að sjá fyrir sér hluti, henni finnst mjög mikilvægt að kenna nemendum hvað er 

á bak við tækin í forritun, enda eru margir forritarar lesblindir. En það eru bara flestir 

kennarar af þeirri kynslóð að þeir kunna ekki sjálfir á tækin eða eru hræddir við þau.  

 

Sennilega hefði mátt standa öðruvísi að innleiðingu spjaldtölva í þessu bæjarfélagi. Í 

öðrum skóla í öðru bæjarfélagi var hvatinn kennaranna en ekki bæjarfélagsins, segir Árdís. 

En hún er mjög ósátt hvernig staðið var að innleiðingunni og margir kennarar æfir. Þeir gerðu 

sér ekki grein fyrir þeirri miklu vinnu sem átti eftir að verða í kringum spjaldtölvurnar frekar 
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en kennarar í öðrum skólum. Fanney og Rúna fundu líka fyrir mikilli pressu í fyrra að sína 

fram á hvað þær væru búnar að nota spjaldtölvurnar í. 

Rúna: já þetta var rosa pressa í fyrra, hvað ert þú búin að gera? Hvað ert 

þú búin að gera alveg hérna? 

Fanney: já sýndu hvað þú ert að gera með þetta, og hva og hva og bara 

alveg hérna. Í kennsluáætlun þurfti að standa hvenær á að nota ipadinn 

sko og ... 

Þeim var ekki gefin neinn auka tími í að læra á spjaldtölvurnar, bara heima á kvöldin. 

Rúna segist ekki vera nógu flink í að nota spjaldtölvurnar og hafi hreinlega ekki mikinn 

áhuga á tölvum.  

Rúna: En svo líka í sambandi við þessa ipada, það er náttúrulega ekki ein 

ástæða fyrir því að maður lætur svona, er sú að það er ekki gefin neinn 

tímí í þetta og þetta er bara viðbót við allt annað og við eða allavega eins 

og ég er bara ekkert nógu flink. 

 

Kennarar fengu spjaldtölvur til afnota áður en þeir fóru í sumarfrí og gátu mætt á opin 

hús þar sem komið var á fræðsluerindum eða stuttum námsskeiðslotum. Þetta fannst Árdísi 

spennandi þar sem hún er tæknilega sinnuð. En hún, ekki frekar en aðrir kennarar gerði sér 

enga grein fyrir hversu mikið áreiti og auka vinna þetta yrði: 

Svo fengum við spjaldtölvurnar afhentar áður en við fórum í sumarfrí og 

svo voru, ég var t.d. alveg hrikalega áhugasöm og ég mætti t.d. það voru 

hérna opin hús alltaf hérna upp í [skóla í Kópavogi] þar sem fólk gat 

komið á svona fræðsluerindi eða svona smá námskeiðslotur, mér fannst 

þetta alveg af því ég er svona tæknilega sinnuð og finnst þetta spennadi 

og þarna áhugavert. En að maður hefði, maður ímyndaði sér ekki hvað 

þetta yrði mikil vinna með krökkunum svo og hvað þetta er í rauninni 

svona auka áreiti sem að maður bara við máttum ekki við því og við 

fengum ekki einu sinni „þakka þér fyrir!“ hvað þá annað fá bænum. 

  

Kennarar hafa hlaðið niður kennarahandbókunum í spjaldtölvuna og eru því ekki 

lengur að prenta hana út segir Björg. Fanney og Rúna segjast aldrei munu leggja bókina frá 

sér, þar sem hún hafi líka svo sögulegt gildi, og væru til í að sleppa því að hafa spjaldtölvuna 

með í kennslu en geti það ekki þar sem það sé skylda að nota þær. Það sé gerð krafa til þess 

að spjaldtölvan sé notuð helst í öllum greinum, þannig að spjaldtölvan er orðin mjög stýrandi.  

Rúna: ég myndi aldrei leggja bókina frá mér ef við gerum það, bara hvað 

þá? 

Fanney: bókin hefur líka svo sögulegt gildi. 

Rúna: já. 
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Auður: já, en þið viljið hafa ipadinn samt sem áður með? 

Rúna: nei við viljum það ekki við bara eigum að gera það [skellihlær]. 

[Hlæjandi] það er ekkert val þessu er bara þröngvað upp á okkur. 

 

Þær vita ekki um önnur námsgögn sem eru stýrandi, í þeirra huga er spjaldtölvan eitt 

námsgagn í viðbót til að auka fjölbreytileika. 

Fanney: Það myndi engin segja sko... við verðum að setja upp dæmið af 

því að við ætlum að nota reglustrika gráðuboga. Þó þetta sé einföldun 

skilurðu. En við þurfum svo oft að nota tækin til þess að ná árangri. 

 

Allir viðmælendur voru sammála um að líta ætti á spjaldtölvuna sem námsgagn, þarna 

væri bara eitt tæki sem innihéldi nokkur verkfæri eins og t.d. myndavél og vasareikni en 

komi alls ekki í staðinn fyrir allt. Einn af kostunum við spjaldtölvurnar væru líka 

hljóðbækurnar, sérstaklega fyrir þá krakka sem á þurfi að halda. 

 

Samt sem áður hafa kennarar fengið þau skilaboð frá spjaldtölvuteyminu segir Árdís 

að það þurfi ekki að panta bækur þar sem hægt sé að hlaða þeim niður í spjaldtölvurnar og 

jafnvel að hægt sé að láta nemendur sleppa kaupum á stílabókum því hægt sé að nota 

spjaldtölvurnar sem glósubækur. Eins og það er gott fyrir nemendur með slakan lesskiling 

að geta teiknað á spjöld til hliðar, eða litað yfir, sem er auðvitað hægt í spjaldtölvunni, en þá 

eru fleiri skynfæri virk þegar teiknað er heldur en þegar unnið er í spjaldtölvunni þannig að 

það verður meiri tenging. Dögg útskýrir þetta: 

Hvernig á svona græja að bjarga því sem að bjargað verður ef einhver er 

ekki að læra heima, hefur ekki stuðningin, það var bara einhver snillingur 

sem datt þetta í hug, ég man þegar einhverjir foreldrar voru að koma hérna 

og kynna þetta áður en þetta heltist yfir okkur. Ég veit ekki hvað þau héldu 

að myndi gerast. Þetta er ekki nauðsynlega græja hérna í skólakerfinu.  

 

Það fór líka fyrir brjóstið á Fanneyju og Rúnu hvernig talað var um að með 

spjaldtölvunum væri verið að innleiða skapandi skólastarf. Rúna útskýrir: 

Sko hvað vorum við að gera hér áður fyrr í skapandi skólastörf. Miklu 

meira heldur en nokkurn tíma með þessu tæki. 

 

Þær telja að frekar ætti að líta á spjaldtölvuna sem viðbót til að auka fjölbreytileika, en 

ekki að það sé verið að gera stuttmyndir í öllum greinum eða rafbækur í BookCreator, sem 
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þau hafa þar að auki ekki fullan aðgang að. Þetta er allt gott í bland og margt skemmtilegt 

líka. Árdís bendir líka á að það hafi bara ekki allir nemendur gaman af því að búa til 

myndbönd, því sé þetta orðið frekar einhæft fyrir þá nemendur. 

Spjaldtölvurnar bjóða upp á marga möguleika eins og t.d. í tungumálum segir Árdís, 

þegar nemendur eru að læra orðaforða eru til alls konar forrit sem þau geta leikið sér í. En 

það sem hentar einum hentar bara alls ekki öðrum, honum finnst kannski betra að teikna 

mynd af orðinu t.d. það að teikna þína eigin mynd eða leira eitthvað í höndunum fær 

nemandan til að nota fleiri skynfæri. Árdís álítur að með því að vinna á fjölbreyttari hátt með 

verkefnið eru meiri líkur á að það festist í sessi: 

Og ég sem tungumálakennari, það er náttúrulega heilmikið tækifæri, þú 

ert þarna með vasareikni og myndavél og orðabók, þú veist. Ég 

náttúrulega nota þetta kannski þannig. Þau geta googlað alls konar hluti 

og þau geta farið á youtube og það eru tungumálaöpp sem þau geta notað. 

Þau geta gert... þau geta búið til video og svona. 

 

Val á spjaldtölvum 

Dögg bendir á að valið á spjaldtölvunum hafi líka kannski ekki verið rétt, það hefðu verið 

meiri möguleikar ef hægt hefði verið að nota eins og teiknispjöld, þeir sem höfðu prófað þau 

tæki voru hrifnari af þeim. Kennarar sem ætluðu að halda áfram að nota tölvurnar í stað 

spjaldtölvanna fengu tiltal. Spjaldtölva er alls ekki það sama og tölva segir Dögg, hún myndi 

alltaf velja tölvuna framm yfir spjaldtölvuna. Dögg heldur áfram:  

Fáránleg fyrirmæli, þú áttir sko að hafa þetta, það var hérna fólk sem hafði 

ekki haft þetta með sér í skólann og ákveði að það ætlaði bara að vinna í 

tölvunum það var bara hérna fékk tiltal, ha! 

 

Árdís tekur undir þetta, ef gerð yrði könnun og kæmi í ljós að nemendur hennar notuðu 

ekki spjaldtölvu í tímum þá fengi hún örugglega skammir fyrir. En hún á mjög auðvelt með 

að finna spjaldtölvunni notagildi í sínum fögum en bendir á að kennarar í skólanum sem eru 

ekki tæknilega sinnaðir eigi erfitt með að finna notkunarmöguleika á tækjunum og eru 

jafnvel hrædd við að fikta í þeim af ótta við að skemma eitthvað sem er reyndar þekkt 

vandamál: 

Já, ég ræð því alveg, en auðvitað náttúrulega þeir hvetja til þess, ég hugsa 

ef ég myndi bara ef það yrði gerð könnun og það kæmi í ljós við tökum 

aldrei upp spjaldtölvuna í tímum hjá Árdísi þá fengi ég örugglega skammir 

í hattinn sko. 
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Gerður tekur upp hanskann fyrir Árdísi:  

En Árdís er mjög tæknilega sinnuð sko þannig að hún kann að nota þetta. 

Svo eru aftur kennarar þarna í skólanum sem að alveg klóra sér í hausnum 

yfir þessu geta kannski ekki bara notað tölvur sko, nema eitthvað í 

ritvinnsku sko. 

 

Geymslustaður fyrir spjaldtölvur 

Eins virðist alveg hafa gleymst að hugsa út í hvar ætti að geyma spjaldtölvurnar á milli tíma 

eða þegar þau eru í íþróttum segir Árdís. Þegar 25 töskur liggja upp við vegg allar með 

spjaldtölvum er auðvelt að taka tösku og það hefur komið fyrir í tvígang að farið hefur verið 

inn í skólann og töskum stolið. Unglingarnir hafa læsta skápa, en þau henda töskunum á 

gólfið og eru ekki að setja spjaldtölvurnar inn í skáp:  

 

Þú veist 25 skólatöskur hérna fyrir framan stofuna með 100 þúsund króna 

tæki í. Í tvígang komu einhverjir inn í skólann og það hurfu skólatöskur 

með spjaldtölvum í. Þannig að það var alveg, það var ekkert búið að hugsa 

fyrir því, hvar eigum við að geyma þetta. Unglingarnir geyma þetta bara 

á göngunum hendandi töskunum á gólfið bara, þau eru með skáp og 

kannski ætlast til þess að þau geymi spjaldtölvuna þar en þau gera það 

ekkert af því þau eru alltaf í henni. 

En vegna þess hve kennararnir fengu lítinn tíma til að skipuleggja innleiðinguna náðu 

þeir ekki að samræma sig í hvernig átti að geyma spjaldtölvurnar. 
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5 Umræða 

Hvaða tækifæri felast í innleiðingu spjaldtölva til eflingar læsis og skapandi 

skólastarfs? 

Ein af niðurstöðunum úr þessarri rannsókn bendir til þess að spjaldtölvurnar séu góður kostur 

í skapandi kennslu, en aftur á móti mjög vandasamt hvernig farið er að því að vinna með þær 

og innleiða í skólanna. Það sé ekki hentugt að skylda nemendur eða kennara til að nota 

ákveðin verkfæri. Það er betra að velja sér verkfæri eftir verkefnum en ekki öfugt líkt og 

Hjálmar Hjálmarsson benti á. 

Kennarar eru hvattir til að nota sem mest af rafbókum og helst sleppa innkaupum á 

hefðbundum bókum. En það sem hentar einum nemanda hentar ekki endilega öðrum því sé 

mjög gott að hann geti valið um hina hefðbundu bók eða rafbók. Það að hver og einn hafi 

sína spjaldtölvu með sínu bókasafni af rafbókum, er mikill sparnaður á pappír og kostnaði 

við bókarinnkaup, einnig er það góður kostur að bækurnar séu alltaf til staðar. En það kom 

fram að kennurum fannst nauðsynlegt að nemendur lærðu að handfjatla bækur og gera sér 

grein fyrir uppsetningu þeirra. Sérkennarinn mælti með aðferðinni „að skrifa sér til læsis“ 

þar hefur tölvan verið nýtt við lestur þar sem nemendur byrja á að læra skrifa í henni, búa til 

sínar eigin bækur og prenta svo út til að lesa. Rannsókn sem Naomi Baron gerði, benti líka 

á að einbeiting við lestur námsefnis af pappír sé heppilegri og áhrifameiri. Þar sem nemendur 

vista rafbækurnar sínar á sameiginlegu skýi er möguleiki að lesa bækur annarra nemanda og 

jafnvel í öðrum löndum, þannig sköpun og samstarf eflir læsi.  

Í fræðikaflanum um læsi fjallaði ég um að meginmarkmið læsis í aðalnámskrá sé að 

nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin 

merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra 

miðla og tækni sem völ er á. Verkefnið sem Dögg myndmenntakennari lagði fyrir nemendur 

sína gekk mikið út á læsi, að þau gerðu rafbækur um listamann sem þau völdu sjálf, leituðu 

upplýsinga á netinu eða bókasafni. Lásu síðan upp textann og gerðu hljóðskrá, og höfðu 

möguleika á að gera myndband. Verkefnið tengist líka við kenningu Dewey þar sem hann 

talar um að afla sér þekkingar gengur ekki bara út að taka við upplýsinum og vinna úr þeim 

heldur ferli þar sem virkja þarf þekkingaröflunina. Þannig að þekkingin verður til af virku 

ferli. Hún telur nemendur almennt ánægða að vinna svona verkefni þó svo það væri í þyngri 

kantinum fyrir þá sem átti í námsörðugleikum.  
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Nemendur á öllum skólastigum eru að gera sína eigin rafbók á mismunandi hátt, þar 

sem þeir eru oft látnir vinna verkefni í höndunum og taka svo inn í spjaldtölvuna. Það kom 

líka fram að það er mjög erfitt að teikna í þessum spjaldtölvum, þannig að mögulega gerðu 

kennarar minna af því að láta nemendur vinna myndir á pappír ef auðveldara væri að teikna 

í spjaldtölvuna. En spjaldtölvan á ekki að vera tæki sem gengur í stað einhvers sem við 

höfum haft áður, helur að bjóða upp á fleiri möguleika. Í þessu námi sat ég áfangann 

„Stafrænir miðlar í kennslu“ þar sem Björgvin Ívar Guðbrandsson kennari í Langholtsskóla 

kenndi okkur hvernig var hægt að nota spjaldtölvu, iPad í þessu tilviki, við skapandi greinar. 

Hann hefur verið að láta nemendur sína gera mikið af „stop motion“ kvikmyndum. Þar  sem 

nemendur útbúa sjálfir sviðsmyndina og alla leikmuni og taka síðan mynd fyrir hverja 

hreyfingu, þannig að úr verður ein samfelld kvikmynd. Þessir nemendur eru farnir að sækja 

meira í aðrar verkgreinar til að útbúa leikmuni. Eins eru þau að nota iPadana við að gera 

tónlist, læra um aðferðir í kvikmyndagerð og notast við þrívíddargleraugu við að skoða 

heiminn. Þannig að kennarinn getur sent þeim skilaboð hvert þau eiga að horfa því allar 

tölvurnar eru samtengdar. Einnig hefur Ívar verið með lítið vélmenni, sem er kúla sem hægt 

er að forrita. Þá hafa nemendur þurft að hugsa og útbúa fyrir hana ákveðna braut til að ferðast 

eftir. 

Skólinn sem rannsóknin fór fram í hefur sameiginlegan námsvef á netinu þar sem 

námsbókum á rafrænuformi er safnað saman og þar er tengill á bókaskáp Menntamála-

stofnunnar. Þarna opnast möguleiki fyrir nemendur frá 5. bekk að nota rafbækur og 

hljóðbækur með eða án hinnar hefðbundu bókar. Í kaflanum um læsi í aðalnámskrá 

grunnskóla er sagt að við eigum ekki að binda okkur eingöngu við prentað mál, heldur 

fjölbreyttari nálgun eins og t.d. myndmál og hljóðskrár. Sem hentar örugglega þeim mun 

betur sem eiga við lesblindu að stríða vegna þess hugsun þeirra er frekar myndræn.  

Fram kom að rafbækur eru mikið notaðar í kennslu, nánast allar námsbækur eru í 

rafbókaformi og hafa verið líka í hefðbundu bókaformi. En í viðtölunum virðist stefnan hjá 

bæjaryfirvöldum að nota eingöngu námsbækur í rafbókaformi sem er ekki í takt við þá þróun 

á rafbókalestri í heiminum í dag, þar sem fólk er farið að sækjast aftur í hið áþreifanlega sem 

hefur áhrif á fleiri skilningarvit.  

Viðmælendur töldu að meira mætti vera af gagnvirkum bókum, þá væri ein skrá í stað 

tveggja, og upplestur þá líklegri til að vera eins og bókin sjálf. Gagnvirk bók mætti þá minna 

meira á tölvuleik þar sem nemendur gætu safnað stigum eftir að hafa lesið sér til. 
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Kennurunum fannst líka ábyrgð og frumkvæði nemenda á sínu eigin námi hafa 

minnkað kannski vegna þess að það sé of mikil mötun í gangi, þó að nemendur fái kennslu 

í námstækni þá nýta þeir sér hana ekki, þannig að það var ekki mikil trú á að nemendur 

myndu notfæra sér rafbækur sem glósubækur. Nemendur höfðu verið að gera hugarkort í 

spjaldtölvunni sem þeir litu ekki á til upprifjunar. Ég tel það sé rétt sem Hjálmar Hjálmarson 

segi að það þurfi að kenna nemendum að leysa verkefni á sem fjölbreyttasta hátt með 

spjaldtölvunni og koma ákveðinni ábyrgð á þeirra eigin námi yfir á nemendur. En til þess tel 

ég líka að það þurfi að undirbúa kennara miklu meira fyrir spjaldtölvukennslu heldur en var 

í þessum skóla sem rannsóknin fór framm. Og einblína ekki á að kenna með spjaldtölvu í 

öllum greinum heldur á hvaða möguleika þær hafa, þá geta nemendur frekar nýtt sér þær 

sem verkfæri ef þau kjósa það sjálf. 

Helstu einkenni lesblindu eru hægur og oft ónákvæmur lestur því hafa lesblindir 

notfært sér hljóðbækur í gegnum tíðina, en það skiptir miklu máli hvernig staðið er að 

upplestri rafbóka, nemendur sem eru lesblindir eða eiga erfitt með einbeitningu eiga í 

erfiðleikum ef lesarinn gefur frá sér aukahljóð, eða les hægt. Eins ef hljóðbækur eru ekki 

uppfærðar í samræmi við prentað efni eða rafflettibækur geta þau ekki fylgt textanum eftir 

og því hverfur einbeitningin. En ef textinn er vel lesinn vilja nemendur frekar hlusta en lesa 

sjálf þó þau eigi ekki við lestrarörðugleika. 

Hutchison bendir á að rafækur hafi það umfram aðrar bækur að hægt sé að stækka 

letrið í þeim og breyta, sem ætti að gera nám einstaklingsbundnara. Þetta er í samræmi við 

það sem umsjónakennararnir töluðu um að nemendum finndist gott að gera stækkað upp 

letur og afmarkað texta í rafbóknum, en sögðu reyndar að þeir velji frekar hina hefðbundnu 

bók. Kannski má heimfæra það upp á kenningar Dewey; líta má á kennslubækurnar og 

spjaldtölvurnar sem verkfæri eða hjálpargögn frekar en markmið í sjálfum sér, ef þær eru 

ráðandi í kennslustund fremur en viðfangsefni sem eiga hug nemandans, veldur það 

áhugaleysi hans. En yfir heildina var upplifun kennarana sú að nemendur séu almennt 

ánægðir með að vinna í spjaldtölvunum og þær nýtist þeim vel, en geti líka þvælst fyrir þeim. 

Lesblinda hjá nemendum virtist ekki vera mikið áhyggjuefni hjá kennurnum, það kom líka 

fram að nemendum fannst ekkert óeðlilegt við það að nota hljóðbækur, það væru ekki 

endilega þeir sem þyrftu sérstaklega á því að halda sem gerðu það. Nú þegar nemendur hafa 

hljóðbækurnar alltaf til staðar í spjaldtölvunum er ekkert eðlilegra fyrir þeim en að nota þær 

hvort sem er í skólanum eða heima. Reyndar hefur borið á því að nemendur séu að týna 

heyrnartólnum þannig að þau geti þá ekki nýtt sér hljóðbækurnar. 
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Minnst var á nokkrar slæmar afleiðingar spjaldtölva að þeir sem væru slæmir í 

fínhreyfingum ættu erfitt með að nota þær, og það bæri á því að nemendur sem væru mikið 

í spjaldtölvunum ættu erfitt með aðrar fínhreyfingar eins og að klippa og jafnvel halda á 

blýanti, en bent var á að það væri er ekki komin nógu mikil reynsla á spjaldtölvunotkunina í 

þessum skóla til að geta dæmt um það hvort fínhreyfingar hafi versnað almennt hjá 

nemendum, þó að rithönd sumra sé orðin slakari. Og að nemendur séu mikið í spjaldtölvunni 

veldur því að þau eru verr skrifandi ritunarlega, skrifa meira í stikk orðum og textinn flæði 

illa. Aðeins eru til tíu lyklaborð í skólanum, en fingrasetning er ekki lengur kennd markvisst 

þótt hún sé í aðalnámskrá. Tölvumiðstöðin (TMF) telur kennsluaðferðin „að skrifa sig til 

læsis sé mjög góð fyrir þá sem eru ekki með góðar fínhreyfingar þar sem nemendur byrja á 

að læra skrifa í tölvu. 

Foreldrarnir virðast ekki hafa haft möguleika á að segja sína skoðun á spjaldtölvu 

innleiðingunni, sumir  þeirra eru að lenda í stríði heima yfir spjaldtölvunotkun barna sinna.  

Þeir hafa bent á að þau hafi ekki verið að biðja um þetta auka áreiti á heimilið.  Skólinn hefur 

reynt að koma til móts við þá nemendur sem eiga í mestu erfileikum, og geyma 

spjaldtölvurnar þeirra í skólanum. Einnig virðast ekki hafa gerðar sérstakar ráðstafanir hvað 

nemdur ættu að gera við spjaldtölvur í frímínútum eða matartímum, þar sem nemendur sitja 

flestir í spjaldtölvunum og ræðast ekki við. Kennarar í einum af þessum bekk ákváðu sjálfir 

að láta nemendur geyma spjaldtölvurnar í skáp í skólastofunni þar sem þær eru bara sóttar 

ef þarf að nota þær í verkefni. Þessir nemendur virðast ekki glíma við nein vandamál 

varðandi ofnotkun á spjaldtölvunni, en það er ekki sömu sögu að segja af nemendum þar 

sem kennararnir voru ekki nógu ákveðnir í upphafi.  

Í viðtölunum kom fram að oft þurfi að ítreka að nemendur eiga ekki það að fylla 

tölvurnar af leikjum þannig að ekki sé lengur pláss fyrir skólaverkefni. En þau mega hafa 

viss marga leiki, ef þau vilji fleiri, þurfa þau að skipta út fyrir aðra. Kennararnir fara öðru 

hvoru yfir spjaldtölvurnar og í sumum tilvikum þarf að þurrka allt út af tölvunum þegar 

nemendur hafa sett inn eitthvað sem þau meiga ekki hafa. En einhverra hluta vegna hefur 

verið slakað á reglunum frá því spjaldtölvurnar komu fyrst í skólann. Talað var um að 

nemendur eigi til að vera mikið í leikjum í spjaldtölvunni, og þó að sumir leikir eigi að vera 

skapandi þá er takmörkun á forritnu, og  nemendur læra ekki samskipti sín á milli. 

Eitt af markmiðum hjá Kópavogsbæ er að námið sé sniðið betur að hverjum og einum 

ásamt því að nemendur hafi meira um nám sitt að segja. Og því verði meiri ánægja og áhugi 

á náminu sem eykur líka ábyrgð og bætir árangur. Námsumhverfið verði fjölbreyttara og sé 
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nær daglegum veruleika. En samt sem áður er unnið með frekar einhæf verkefni í þessum 

skóla þar sem viðtölin áttu sér stað, sem má líklega rekja til þess að kennarar fengu of lítinn 

tíma til undirbúnings og einhverju leyti áhugaleysis. Nemendur hafa t.d. fengið það verkefni 

að gera sínar eigin rafbækur, í flestum fögum. En þar að auki geta þeir aðeins haft eina rafbók 

í einu í spjaldtölvunni, þar sem fullur aðgangur að rafbókaforrinu Book Creator er svo dýr 

að aðeins kennarar fá hann. Því geta kennarar þurft að bíða eftir að annar áfangi er búinn að 

nota forritið þar til þeir komast að. Kennararnir kvörtuðu yfir því að forritin væru sögð frí, 

en eru það svo bara upp að vissu marki, einnig hefur það komið fyrir að þegar nemendur eru 

að fara kynna verk sín að þau hlaðast ekki niður, eða detta út. Einnig að nemendur séu ekki 

með spjaldtölvuna hlaðna.  

Í heftinu um læsi segir Stefán Jökulsson að mörgum spurningum sé ósvarað um læsi 

og skipulag með nýrri tækni. En mælt sé með því að náms- og kennslufræði stafrænna 

miðlunar sé hluti af kennslufræði allra greina í kennaranámi, því yrði starf kennarans ekki 

lengur fyrst og fremst að miðla þekkingu, heldur að aðstoða nemendur að nota tæknina til 

að afla sér þekkingar. Af viðtölum mínum við þátttakendur í rannsókninni má ráða að samráð 

við kennara í innleiðingunni hefði verið verkefninu til enn frekari framdráttar. Eins að 

kennarar hefðu þurft meiri þjálfun og tíma til að aðlagast nýrri tækni. Einnig þarf að hafa 

það í huga að það liggur misvel fyrir kennurum að læra á spaldtölvur, og áhugahvötin ekki 

sú sama hjá öllum. Tæknin dugar ekki ein og sér, heldur stendur hún og fellur með 

kennaranum, þannig geta verkefni orðið einhæf ef kennarinn þekkir ekki möguleika 

spjaldtölvunnar. Því virðist fókusinn vera orðin fremur á aðferðir en inntak menntunar, það 

virðist skipta meira máli að kennara noti spjaldtölvuna heldur en á hvaða hátt hún er notuð, 

og að nemendur hafi ótakmarkaðan aðgang að þeim. Kennararnir litu á spjaldtölvurnar sem 

verkfæri sem þeir og nemendur ættu að hafa val um að nota, þeir finna fyrir mikill pressu 

við að sýna fram á að að þeir séu að nota spjaldtölvurnar, ef ekki fá þeir tiltal.  

Stefán Jökulsson bentir á að með margmiðlun í námi sé miðast við að við notum 

nokkur skynfæri, þannig að kennarar noti fjölbreytt verkfæri til kennslu eins og gert hafi 

verið í fjölda ára. Enda hefur sérkennarinn í viðtölunum áhyggjur af því að það eigi að færa 

allt inn í spjaldtölvuna, það að nemendur noti ekki lengur minnisblöð einu sinni til hliðar til 

að geta litað á til virkja mun fleiri skynfæri heldur en þegar unnið er bara í spjaldtölvunni. 

Kennararnir  voru alls ekki sáttir með þá stefnu að spjaldtölvurnar ættu að innleiða skapandi 

skólastarf, og vilja meina að það hafi verið jafnvel meira skapandi áður en spjaldtölvurnar 



 

 43 

voru innleiddar, þar sem nemendur eru að gera svipuð verkefni eins og rafbækur eða 

myndbönd í mörgum greinum.  

Spjaldtölvan ætti frekar að vera viðbót til að auka fjölbreytileikann, sem mér finnst 

vera gert í Langholtsskóla eins og ég minntist á hér að framar. 
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6 Lokaorð 

Þegar ég lagði af stað í þessa rannsókn var ég alveg heilluð af spjaldtölvunotkun í kennslu, 

sérstaklega eftir að hafa fengið að sitja áfanga í náminu sjálf sem hét „Læsi og stafrænir 

miðlar í kennslu“. Ég lagði líka upp með að spjaldtölvur væru hentugt verkfæri fyrir 

lesblinda nemendur, en í huga viðmældenda minna virtist lesblinda ekki vera stórkostlegt 

vandamál, heldur frekar innleiðing spjaldtölvanna.  

Fyrsta viðtalið mitt var við bókasafnskennara sem kennir líka upplýsingamennt. Hún 

var mjög jákvæð fyrir spjaldtölvunum, enda vön allri tækni og mjög spennt fyrir nýjungum. 

Annað hljóð var í hinum kennurnum eins og kom fram hér fyrir framan. Eftir þessa rannsókn 

á ég erfitt með að segja að ég sé hlynnt innleiðingu spjaldtölva en alls ekki að ég sé minna 

heilluð af möguleikunum sem þær hafa upp á að bjóða.  

Ég upplifði viðtölin við þessa kennara þannig að það væri ekki endilega hvernig þær 

notuðu spjaldtölvuna í kennslu heldur hvort, og að nemendur hefðu alltaf aðgang að 

spjaldtölvunum. Ég lít svo á að spjaldtölvur ættu að vera verkfæri sem nemendur og kennarar 

hafi val um að nota. Í fræðikaflanum undir sköpun vitna ég í grunnþætti aðalnámskrá, þar 

sem talað eru um að Sköpun er ekki að bara að skapa nýstárlega hluti, heldur líka að nýta 

það sem fyrir er. Sem sagt að leysa verkefni og finna nýjar lausnir.  

Ef eina verkfærið sem þú átt er hamar lítur allt í kringum þig út eins og nagli – Abraham 

Maslow (Armstrong, 2000, bls. 63) . 

Þó að spjaldtölva sé fjölnota verkfæri finnst mér þetta spakmæli hér að að ofan eiga vel 

við þessa umfjöllun um innleiðinguna, eins og ég vitnaði í Stefán Jökulsson í fræðilega 

kaflanum um miðast margmiðlun í námi við notkun nokkurra skynfæra, sem kennarar hafa 

notað fjölbreytt verkfæri til kennslu í fjölda ára. 

Í ljósi þessara niðurstaða er mikilvægt að skoða hvaða áhrif innleiðing spjaldtölva 

hefur á kennsluna, hvar nýtist þessi tækni best og í hvaða magni, bæði frá sjónarhorni 

kennara og nemenda, og með það að leiðarljósi tekst ef til vill að nýta það besta úr tækninni 

og auka gæði námsins.   
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