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 Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um starfendarannsókn sem stóð yfir í þrjár annir frá haustönn 2016 og lauk 

henni í lok haustannar 2017. Í rannsókninni beindi ég sérstaklega athygli að því hvernig 

upplýsingatækni gæti eflt sjálfstæði og frumkvæði nemenda í skólastarfi. Ég leitaðist við að 

svara þeirri spurningu hvort aukinn þáttur tækninnar gæti haft þessi áhrif á nemendur. Einnig 

skoðaði ég starf mitt og hvernig ég gæti stuðlað að þeim þáttum sem ég tel mikilvæga. 

Tilgangur starfendarannsóknarinnar var því að skoða hvernig ég gæti stuðlað að því að 

nemendur mínir nýttu sér upplýsingatækni sem eflandi verkfæri í skólastarfi. Ég hélt dagbók, 

tók ljósmyndir og myndbönd af starfinu með nemendum, átti samtöl við samstarfskennara 

mína og nemendur skólans. Þessi gögn hef ég notað til að skoða þátt minn í þessu 

breytingaferli auk þess leitaðist ég við að finna hvað fræðimenn hefðu sagt um viðfangsefnið 

mitt. Í rannsókninni varð ég vör við að nemendur eru almennt ánægðir þegar þeir vinna 

verkefni þar sem þeir fá að nota upplýsingatækni- og miðlun. Það sem ég tók eftir er að 

nemendur nýttu tímann vel og sýndu sjálfstæði í vinnubrögðum. Þess vegna er ég á þeirri 

skoðun að upplýsingatækni- og miðlun efli nám nemenda, auki sjálfstæði þeirra og gefi þeim 

tækifæri á nýrri nálgun í námi sínu sem ekki er hægt að ná með öðrum hætti. Það hjálpaði 

mér nota að vinnuramma Liz Kolb til að meta útkomu starfendarannsókninnar en samkvæmt 

matsformi hennar þá jók tæknin þátttöku og skilning nemenda til muna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru því ekki aðeins huglægt mat mitt þó svo að jákvæð upplifun mín hafi 

haft áhrif. Starfendarannsóknin hafði einnig góð áhrif á starf mitt og veitti mér aukna 

starfsgleði. Það hefur eflt mig sem kennara að sjá hvað upplýsingatækni sem nýtt er í starfi 

með nemendum getur boðið upp á fjölbreytta möguleika í námi.  
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Abstract 

It requires an effort to reverse a tanker 

The action research described in this paper took place between the autumn of 2016 and the 

end of autumn 2017. In the study, I specifically drew attention to how information 

technology could enhance students' independence in school work. I sought to answer the 

question of whether increasing the role of technology in their studies could have this effect 

on students. I also examined my work and how I could contribute to the factors that I consider 

important in school work. The purpose of the action research was to explore how I could 

help my students take advantage of information technology as a promising tool in their 

school work. I kept a diary, took photographs and videos of my work with students, had 

conversations with my co-teachers and students. I have used this data to view my part in this 

process of change, and I sought to find out what scholars had said about my subject. In the 

study, I became aware that students are generally satisfied when working on a project using 

information technology and media. What I noticed is that students completed projects in 

good time and demonstrated independence in working methods. Therefore, I am of the 

opinion that information technology and communication enhance students' learning, their 

independence and provide an opportunity for a new approach to their studies that cannot be 

achieved by other means. It helped me to use Liz Kolb's Triple E Framework to assess the 

results of the research, but according to her evaluation rubric form, technology increased the 

participation and understanding of students. The results of the study are therefore not only 

my subjective evaluation, even though my positive experience has affected it. The action 

research has also had a good impact on my job performance because it has reinforced me as 

a teacher to see that when technology is used with students it can offer a wide range of 

possibilities. 
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1. Inngangur 

Tilgangur starfendarannsóknarinnar er að skoða hvernig ég sem kennari geti stuðlað að því 

að nemendur mínir nýti sér stafræna tækni til þess að efla sjálfstæði sitt og frumkvæði í 

skólastarfi. Einnig skoða ég starf mitt og hvernig ég get notað stafræna tækni með skapandi 

nálgun í kennslu til að efla trú nemenda á eigin getu.  

Ég hef kennt list- og verkgreinar frá því að ég útskrifaðist sem kennari frá 

Listaháskóla Íslands vorið 2006. Ég hef kennt smíði, myndlist, nýsköpun og 

upplýsingatækni- og miðlun sem ég kalla gjarnan margmiðlun þar sem ég kenni nemendum 

að nota marga mismunandi miðla. Í dag starfa ég sem umsjónarkennari í 6. bekk 

Ingunnarskóla. Hluti af starfi mínu er einnig að miðla þekkingu í upplýsingatækni til 

samstarfsfólks, taka þátt í þróun kennslu og vinna að áætlunargerð um notkun 

upplýsingatækni í skólanum með stjórnendum og samstarfsfólki. Auk þess er ég UT- 

tengiliður1 skólans við kennsluráðgjafa skóla- og frístundasviðs og upplýsingatæknideild 

Reykjavíkurborgar.  

Til þess að sinna starfi mínu þarf ég að fylgjast vel með þeim nýjungum sem snúa að 

námi og kennslu í upplýsingatækni- og miðlun. Það hefur reynst mér vel að mæta á 

menntabúðir um upplýsingatækni í námi og kennslu (UT-torg), sem haldnar hafa verið frá 

því haustið 2014 í samstarfi við Menntavísindasvið HÍ og fleiri aðila. Þar hef ég kynnst 

ýmsum tækninýjungum sem ég hef nýtt í starfi mínu með nemendum og samkennurum. Í 

menntabúðunum er áhersla lögð á að mynda tengsl og efla samvinnu kennara sem eru að 

þreifa sig áfram með nýtingu nýrrar tækni og miðla í skólastarfi. Bakgrunnur minn sem 

grafískur hönnuður hefur einnig nýst mér vel í starfi mínu og þá sérstaklega hönnunar hugsun 

(e. design thinking) en hún hefur hjálpað mér til þess að hugsa lausnarmiðað þegar ég þarf 

að takast á við ýmiskonar áskoranir sem tengjast nýrri tækni og innleiðingu hennar í kennslu 

þar sem oft er ekki vitað hvernig til tekst þegar lagt er af stað.  

Ég kynntist starfendarannsóknum í mastersnámi mínu í Listaháskóla Íslands. 

Aðferðir starfendarannsókna snúa meðal annars að því að skoða sjálfan sig í starfi og finna 

leiðir til að finna lausnir á vandamálum. Starfendarannsóknir eru í eðli sínu umbótamiðaðar 

og tilgangur þeirra er að hver og einn læri af þeim og þrói og bæti starf sitt. En markmiðið 

er einnig að koma starfsþekkingu sinni á framfæri við aðra og byggja upp þekkingargrunn 

kennara (Hafþór Guðjónsson, 2008). Þessi rannsóknaraðferð kemur með persónulega nálgun 

                                                 
1 UT- stendur fyrir Upplýsinga- og tæknimennt. 
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og ég tel hana hafa hentað vel fyrir mig til að vinna meistaraverkefni mitt í listkennsludeild 

Listaháskóla Íslands.  

Notkun tækninnar í skólastarfi er mér hugleikin þar sem ég hef upplifað á jákvæðan 

hátt hvernig hún getur eflt hæfni barna og ungmenna til takast á við fjölbreytt og skapandi 

viðfangsefni og aukið sjálfstæði nemenda. Einnig hefur notkun tækninnar veitt mér aukna 

starfsgleði og eflt mig sem kennara. Á þeim ellefu árum sem ég hef kennt upplýsingatækni- 

og miðlun hafa átt sér stað miklar breytingar í skólakerfinu. Eftir efnahagshrunið á Íslandi 

2008 þá voru tölvur lítið endurnýjaðar í skólum og þegar Ingunnarskóli fékk 

fjárhagsúthlutun frá Reykjavíkurborg til tölvukaupa haustið 2013 ákváðu skólastjórnendur 

að setja upp tölvustofu með tólf borðtölvum til þess að nýta þær sem best. Þar kenndi ég 

upplýsingatækni- og miðlun þar til haustið 2016 en þá var tekin ákvörðun í samráði við 

skólastjórnendur og kennara skólans um að færa tölvurnar úr tölvustofunni. Tölvurnar voru 

færðar inn á kennslurýmin og reynt var að skipta tölvueign skólans bróðurlega á milli 

kennslusvæða. Einnig var spjaldtölvueign skólans, sem var á þeim tíma nítján iPad 

spjaldtölvur skipt á milli kennslusvæða og þar með var ábyrgð á umsjón með þeim færð yfir 

á kennara svæðanna. Ástæðan fyrir þessum breytingunum var meðal annars sú að tölvustofan 

var orðin of lítil vegna stærri list- og verkgreinahópa. Í Ingunnarskóla var tölvu- og 

upplýsingatækni kenndar í hringekju með list- og verkgreinum. Fjöldi nemenda í list- og 

verkgreinahópum hafði undanfarin ár verið allt að tólf til þrettán nemendur en haustið 2016 

kom í ljós að fjölga þurfti nemendum í hópunum í allt að fimmtán nemendur.  

En aukinn fjöldi nemenda í list- og verkgreinahópum var ekki aðal ástæða þess að 

ákveðið var að fara í breytingar. Kennarar vildu fá betra aðgengi að tölvum fyrir nemendur 

sína og voru þeir farnir að kalla á breytingar enda áhugi kennara og þekking þeirra á 

upplýsingatækni- og miðlun illa nýtt ef tækin eru ekki til staðar til að nýta með nemendum. 

Skólastarfið í Ingunnarskóla hefur frá upphafi skólans 2001 verið byggt á samkennslu 

árganga, kennslan fer fram að mestu leiti í opnum kennslurýmum og var skólinn hannaður 

með ákveðna skólastefnu í huga sem kallast Design Down Process (Jilk, 2002) eða frá því 

almenna til þess sérstæða (Ingunnarskóli, e.d.). 2  

Vorið 2017 var tekin ákvörðun um að breyta kennslufyrirkomulagi í skólanum og 

hætta samkennslu árganga. Nemendur eru því ekki lengur árgangablandaðir í bekk en áfram 

                                                 
2 Við hönnun Ingunnarskóla voru einstaklingar úr ýmsum hópum samfélagsins fengnir til að ræða væntanlega 

starfsemi skólans og hvernig bygging gæti best þjónað slíkri starfsemi. Niðurstaðan hópsins varð sú að byggð 

voru stór rými þar sem kennarar ynnu í teymum með árgangablandaða hópa og áhersla lögð á einstaklingsmiðað 

nám og þemavinnu. Ingunnarskóli tók til starfa haustið 2001 í færanlegum kennslustofum og haustið 2005 var 

svo starfsemin flutt í glæsilega nýbyggingu. 
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er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám og þemavinnu. Til þess að skrá upplifanir mínar og 

fylgjast með þessu ferli og til þess skoða þátt minn í því þá hélt ég dagbók. Ég tók ljósmyndir 

og myndbönd af starfinu með nemendum, átti samtöl við samkennara mína og þegar ég þurfti 

að fá speglun á vandamálin mín þá ræddi ég við stigstjórann minn og aðra starfsmenn 

skólans. Þessi gögn hef ég notað til að skoða þátt minn í þessu breytingaferli. 

Starfendarannsóknin fylgir eftir breytingaferli sem átti sér stað, frá upphafi haustannar 2016 

til loka haustannar 2017. 

Í kafla tvö í þessari ritgerð skoða ég bakgrunn minn. Með markvissri skoðun á  

bakgrunninum finn ég þau gildi sem ég hef tileinkað mér á lífsleið minni. Út frá þeim gildum 

sem ég kynni sem vörður set ég fram starfskenningu mína. Við mótun hverrar vörðu tengdi 

ég hvað fræðimenn hafa sagt um viðfangsefni mitt og kynnti mér íslenskar rannsóknir eins 

og þróunarverkefni sem gert var við innleiðingu spjaldtölva í Norðlingaskóla. Í þriðja kafla 

fjalla ég um gildi upplýsingatækni í skólastarfi og skoða helstu kenningar, aðferðir og 

áhugaverða kennismiði sem ég hef kynnst á þessu ferðalagi.  

Í fjórða kafla segi ég frá starfendarannsókn minni. Lokakafli þessarar ritgerðar er 

uppgjör mitt þar sem ég útskýri eftir bestu getu útkomu starfendarannsóknarinnar og næstu 

skref. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

2 Persónulegur bakgrunnur 

Frá því að ég byrjaði fyrst að kenna árið 2006 hef ég kennt upplýsingatækni- og miðlun. Ég 

vil efla mig sem fagmanneskju því ég tel að stafræn tækni geti boðið upp á fjölbreyttar leiðir 

í kennslu. Reynsla mín sem grafískur hönnuður hefur hjálpað mér í starfi en það kom samt 

að því að ég taldi mig þurfa að læra meira og bæta við þekkingu mína. Ég fór því í nám árið 

2012 í Upplýsingatækni- og miðlun á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þar fékk ég 

tækifæri ásamt þremur samnemendum mínum að aðstoða þær Sólveigu Jakobsdóttur og 

Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur í þróunarverkefninu Spjaldtölvur í Norðlingaskóla (2012a). 

Þarna átti sér stað framsækið starf hjá kennurum Norðlingaskóla að nýta sér tæknina á 

skapandi og fjölbreyttan hátt og ég varð vitni að því hvað margir nemendur voru ánægðir og 

sýndu sjálfstæði í námi. Þátttaka mín í þessari rannsókn varð til þess að ég vildi efla þátt 

upplýsingatækninnar enn meira í Ingunnarskóla og kynna hana fyrir kennurum skólans. Það 

hafði einnig mikil áhrif á mig þegar ég fór árið 2015 á BETT náms- og 

kennslutækjasýninguna í London (Bettshow, 2015). Sýningin er haldinn í janúar árlega og 

hafði það lengi verið draumur minn að sækja þessa sýningu. Ferðin á BETT sýninguna var 

skipulögð af fyrirtækinu Epli í samstarfi við ÍT ferðir. Auk þess að fara á sjálfa sýninguna 

var farið í skólaheimsókn í Bowes Primary School í London (boweslearningalliance.org). 

Árið 2012 var Bowes Primary School tilnefndur ásamt Southgate School (Etsa) til að leiða 

starfsþjálfun og starfsþróun kennara í Englandi, styðja við stuðningsfulltrúa og skólastjóra 

auk þess að stuðla að eflingu skólaþróunar á milli skóla. Skólinn er mjög framarlega í 

skapandi starfi þar sem mikil áhersla er lögð á upplýsingatækni- og miðlun. Í 

skólaheimsókninni fengum við að vera í kennslustundum og sjá hvernig kennarar og 

nemendur nýttu sér upplýsingatækni- og miðlun í kennslunni. Nemendur í þriðja bekk voru 

að vinna saman í Powerpoint að gera skyggnusýningu. Fjórðu bekkingar voru að vinna 

einstaklingsverkefni í iPad spjaldtölvum þar sem þeir unnu í nokkrum mismunandi forritum. 

Við sáum nemendur gera myndbönd og nota grænan bakgrunn en flestar stofur voru með 

græna veggi til þess að geta tekið upp myndir og myndbönd með grænskjá svo hægt væri að 

setja inn annan bakgrunn. Ég varð fyrir mikilli hugljómun eftir þessa ferð og eftir að hafa 

skoðað starfið og aðstæður fyrir nám í upplýsingatækni í Bowes Primary School langaði mig 

til þess að gera svipaða hluti í Ingunnarskóla.  
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2.1 Leiðin mín, gildi og starfskenning  

Í starfendarannsókn minni skoðaði ég starf mitt og hvernig ég þróa nýjar leiðir til þess að 

efla þátt stafrænnar tækni í skólastarfi í Ingunnarskóla. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

skoða hvaða leiðir væru vænlegar til að skila árangri við mótun kennsluhátta þar sem áhersla 

væri lögð á að innleiða upplýsingatækni- og miðlun inn í sem flestar námsgreinar. Til þess 

að rýna í þessa þætti skoðaði ég eigið starf auk þess sem ég tók þátt í teymisvinnu kennara 

skólans við mótun á upplýsingatækni og hvernig hægt væri að samþætta hana öðrum 

námsgreinum í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Ég sá það mjög skýrt í 

skólaheimsókn  minni í Bowes Primary School og einnig þegar ég var í Norðlingaskóla 

hversu mikilvægt er að skoða vel kennslufræðina og setja skýr markmið því innleiðing á 

nýrri tækni snýst ekki um tölvur og tæki heldur hvernig kennarar og nemendur nýta sér 

tæknina. Þegar ég skoða hvaða gildi eru mikilvæg fyrir mig sem kennara hallast ég að 

fjölgreindarkenningu Howard Gardner. Fjölgreindarkenningin styður við fjölbreytileika 

okkar allra sem mismunandi einstaklinga og beinir athyglinni að styrkleikum (Gardner, 

1993). Með því að vinna með styrkleika okkar þá eflist trú á eigin getu. Trú á eigin getu er 

besta veganestið út í lifið að mínu mati og því vil ég að nemendur mínir öðlist sjálfraust. 

Félagssálfræðingurinn Albert Bandura (2005) skilgreinir trú á eigin getu (e. self-efficacy) 

sem sannfæringu einstaklinga um eigin möguleika eða dug til að ná árangri í tilteknum 

viðfangsefnum og bregðast við áskorunum í samræmi við það (Bandura, 2005). Uppeldi og 

skólaganga eru þess vegna sterkir áhrifaþættir (Bandura, 2005). Kennari sem nær að skapa 

traust og efla trú nemenda á sjálfum sér getur lagt grunn að velferð þeirra í framtíðinni 

(Bandura, 1997; Benard, 2004; Werner og Smith, 2001) og með því að efla trú nemenda á 

eigin getu þá öðlast þeir það öryggi sem þarf til að efla áhuga- og námshvöt þeirra (Ryan og 

Deci, 2000). Rannsóknir sýna fram á að staðfesting frá öðrum á eigin getu er ein af 

forsendum þess að einstaklingurinn geti styrkt trúna á eigin getu (Bandura, 1997; Harter, 

1990; Schunk og Miller, 2002). Samkvæmt Carol Dweck (2006) þá er hlutverk kennara að 

átta sig á ólíkum styrkleikum nemenda og veita þeim hvatningu með það að leiðarljósi 

(Dweck, 2006). John Dewey (2000a) taldi að góðir kennsluhættir ættu að miða að því að 

börn yrðu sjálfstæðir og virkir einstaklingar með sterka sjálfsmynd (Dewey, 2000a).  

Í starfendarannsókninni reyndist mér gott að skoða þær vörður sem hafa mótað mig 

á lífsleiðinni. Út frá þeim mynda ég mér starfskenningu sem ég mun hafa til hliðsjónar við 

greiningu gagna. Vörðurnar hjálpa mér að skilja hvernig ég starfa sem kennari og hvað hefur 

mótað mig. Með því að endurspegla mig í vörðunum og starfskenningunni kom ýmislegt í 
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ljós sem ég átta mig nú á að megi bæta en einnig gerði ég mér skýra grein fyrir hvað ég er 

að gera rétt. Sú staðfesting styrkir trú mína á eigin getu og eflir þannig fagvitund mína.  

2.1.1 Varða 1 - Markviss hlustun, aukið ímyndunarafl  

Fyrstu árin mín ólst ég upp í Sundunum í Reykjavík með foreldrum mínum, afa Jonna og 

yngri systkinum hans pabba þeim Möggu frænku og Bjössa frænda. Afi vann í skúrnum 

heima í Efstó við bílaviðgerðir og bílaréttingar. Ég fór oft út í skúr til afa, við gáfum bílunum 

nöfn og bjuggum til sögur. Hann gaf sér tíma til að hlusta á mig og tók þátt í að efla 

ímyndunarafl mitt með þolinmæði og umhyggju. Það að gefa tíma fyrir hlustun og sýna 

hugmyndaflugi barna athygli tel ég mikilvægt veganesti ungra einstaklinga fyrir lífið. Það er 

svo gott að eiga rödd sem hlustað er á. Þess vegna finnst mér mikilvægt að gefa nemendum 

mínum tíma fyrir samtal og hlustun.  

2.1.2 varða 2 – Hrós, hvatning og trú á eigin getu  

 

Þegar ég var sjö ára fluttum við úr Sundunum í Breiðholtið í eitt ár, þaðan fluttum við norður 

á Siglufjörð og vorum þar í fjögur ár og fluttum svo aftur í Breiðholtið. Þá var ég tólf ára og 

hafði skipt fjórum sinnum um skóla. Ég var feimin unglingur þegar við fluttum aftur í 

Breiðholtið, en það sem að hjálpaði mér var að ég trúði því að ég væri góð að teikna, ég fékk 

hrós frá kennurum og krökkunum sem veitti mér öryggi. Ég tel að það hafi skipt sköpum 

fyrir mig að hafa fengið hrós fyrir styrkleika mína því það efldi sjálfsöryggi mitt til að takast 

á við nýjar aðstæður. Trú á eigin getu er hvernig einstaklingur treystir sjálfum sér til að leysa 

verkefni á ákveðnu sviði (Bandura, 1977). Trú á eigin getu segir til um trú einstaklings á 

færni sína í að skipuleggja og leysa þau verkefni sem hann tekur sér fyrir hendur og fá sem 

ákjósanlegustu niðurstöðu.  

Eftir grunnskóla lá leið mín í Menntaskólann í Reykjavík, eftir tvö ár þar tók ég árs 

pásu og fór sem skiptinemi til Bandaríkjanna. Þar bjó ég hjá yndislegri fjölskyldu og hjá 

þeim ég lærði aftur hvað samtalið er mikilvægt. Þegar ég var með heimþrá þá ræddum við 

um tilfinningar mínar og ég fann hvað það er gott að fá styrk frá fólki sem vill þér vel. Ég 

lærði í Bandaríkjunum að taka við hrósi og gefa það til baka. Bandaríkjamenn eru duglegir 

að hrósa og myndlistakennarinn í skólanum mínum hrósaði mér oft, hún sagði að ég myndi 

komast inn í hvaða listaháskóla sem ég vildi, hún hafði meiri trú á mér en ég hafði sjálf 

nokkru sinni haft. Það fór svo að eftir Menntaskólann í Reykjavík fór ég í nám í Myndlista- 

og handíðaskóla Íslands. Þar lærði ég grafíska hönnun og útskrifaðist sem grafískur 

hönnuður. Ég man vel eftir kennurum mínum og þeim gullkornum sem þeir gáfu okkur 
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nemendunum, veganesti fyrir framtíðina. Ég veit af eigin reynslu að kennarar geta haft 

jákvæð áhrif á nemendur og hvatt þá áfram til að ná markmiðum sínum. Ég vil vera kennari 

sem hjálpar nemendum að finna hvar áhugi þeirra liggur og hvetja þá áfram til að finna 

styrkleika sína. Hlutverk kennara er að búa nemandanum það umhverfi og þá hvatningu sem 

þarf til að nemandinn geti byggt sína þekkingu af eigin rammleik, oft í samvinnu við aðra 

(Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 

2016). 

 

2.1.3 Varða 3 - Vandvirkni, skipulag, auðmýkt og ábyrgð  

Það sem hefur einnig mótað mig sem persónu eru þau störf sem ég vann við á sumrin og 

með skóla. Ég hef unnið við ýmislegt á lífsleiðinni sem hefur kennt mér vandvirkni, skipulag 

og auðmýkt. Á sumrin var ég í sveit á Flúðum hjá Svövu frænku og Sigga manni hennar á 

Hverabakka. Þar átti ég yndisleg sumur ásamt eldri frænkum mínum, Önnu, Þóru, Sjöfn og 

Möggu. Þóra kenndi mér að lesa, Siggi sagði okkur dæmisögur um lífið og skammaði okkur 

aldrei. Á Hverabakka lærði ég að vinna með höndunum og vinna þau störf sem þurfti að 

vinna í garðyrkjunni. Síðar vann ég garðyrkjustörf hjá Ræktunarstöðinni í Laugardal og á 

tímabili langaði mig að verða garðyrkjufræðingur.  

Amma Dísa vann á gjörgæsludeild Borgaspítalans, hún vildi að ég yrði 

hjúkrunarfræðingur og ég fékk sumarvinnu í gegnum hana sem ræstitæknir á 

gjörgæsludeildinni þar sem hún vann. Það var gaman að fá að kynnast ömmu á þessum 

vettvangi og sjá hvað hún var vel liðin og hvað hún sinnti vinnunni sinni vel. Amma brýndi 

fyrir mér að vanda mig og sinna starfi mínu vel. Með skóla vann ég sem þjónn á veitingastað, 

þar var okkur kennt að kúnninn hefur alltaf rétt fyrir sér. Þar lærði ég mikilvægi þess að sýna 

góða framkomu og skipuleggja mig. Þar sem fæstir nemendur fara í sveit eða vinna á sumrin 

í dag þá finnst mér mikilvægt að skólinn aðstoði þá við að kynnast samfélaginu og 

atvinnulífinu þannig að sú reynsla nýtist þeim í skólastarfi.  

 

2.1.4 Varða 4 - Miðla þekkingu  

Eftir að ég útskrifaðist frá Myndlista- og handíðaskólanum 1991 vann ég sem grafískur 

hönnuður fyrir Max vinnufatagerðina. Eitt af því sem ég gerði var að teikna allan fatnaðinn 

sem fyrirtækið hafði hannað í gegnum árin. Fötin urðu að vera nákvæmlega teiknuð og sýna 

alla sauma og smáatriði, fyrst teiknaði ég fötin fríhendis en síðan hreinteiknaði ég þau í 

Illustrator teikniforritinu. Þetta voru dúkkulísurnar mínar. Á þessum tíma vann ég einnig 

mikið með fatahönnuðum og teiknaði föt í Illustrator teikniforritinu eftir þeirra óskum. Þar 
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sem þekking á Illustrator teikniforritu var ekki almenn á þessum tíma varð fyrirkomulag 

þannig að fatahönnuðurinn sat við hliðina á mér og ég teiknaði í tölvunni. Það kom svo að 

því að ég kenndi fatahönnuðunum á teikniforritið. Þarna má segja að ég hafi byrjaði feril 

minn sem kennari, ég hafði mjög gaman af því að kenna fatahönnuðunum að nota 

teikniforritið og fannst góð tilfinning að sjá hvernig þeir fengu sjálfstæði til að hanna sjálfir 

í stað þess að sitja hjá mér og láta mig teikna það sem þeir voru að hugsa. Fyrirtækið 66°N 

keypti síðan Max vinnufatagerðina og við fluttum úr Skeifunni og niður á Skúlagötu. Þetta 

var skemmtilegur tími og gaman að fá að taka þátt í ferlinu sem fylgir því þegar ný vara er 

hönnuð, gera auglýsingar, skipuleggja myndtökur og fylgjast með því hvernig vörunni 

vegnaði. Þessa reynslu get ég heimfært yfir á starf mitt í Ingunnarskóla þar sem hluti af starfi 

mínu er að styðja samkennara mína við að nýta upplýsingatækni í kennslu. Þá hugsa ég 

sundum til þessa tíma þegar ég teiknaði fyrir fatahönnuðina. Ég veit að þekking þeirra að 

teikna í tölvu hefur reynst þeim vel í starfi og sú þekking efldi sjálfstæði og sköpunargleði 

þeirra. Það sama vil ég sjá hjá samkennurum mínum og einnig nemendum.  

2.1.5 Varða 5 - Samvinna, kærleiki og skapandi starf 

Árið 2000 fór ég í fæðingarorlof, það var uppgangstími í þjóðfélaginu og mér fannst tími 

kominn til að gera eitthvað nýtt og sagði upp starfinu mínu. Þegar fæðingaorlofinu var lokið 

var ekki lengur uppgangstími í þjóðfélaginu en ég fékk vinnu í hálft ár hjá Intersport og 

Húsgagnahöllinni á meðan grafíski hönnuðurinn þeirra fór í fæðingaorlof. Þetta var síðasta 

starfið mitt sem grafískur hönnuður. Þegar starfinu lauk fór ég aftur að leita að vinnu með 

lítinn eyrnaveikan gutta og treysti mér ekki til að fara á þeim tíma í krefjandi vinnu við 

grafíska hönnun. Mágkona mín vann á leikskóla og sagði mér að það vantaði fólk. Ég ákvað 

að sækja um og fór að vinna í leikskólanum, ég ætlaði ekki að vera lengi í þessari vinnu en 

það kom mér á óvart hvað mér líkaði starfið vel. Vinnan var krefjandi en á annan hátt en ég 

var vön, ég fór ekki með vandamálin heim og var ekki með hnút í maganum yfir því hvernig 

ég ætlaði að hanna næstu auglýsingu. Fólkið var gott, mér þótti vænt um börnin, ég var 

umvafin kærleika og lærði ný gildi og önnur vinnubrögð. Ég lærði hvað samvinna skiptir 

miklu máli, ég lærði um ábyrgð, aga, leik, skapandi starf og umhyggju. Starfið var gefandi 

og ég sá að kennsla var starf sem ég vildi vinna við. Eftir að hafa starfað í leikskólanum í 

tvö ár ákvað ég að fara í nám í Listaháskóla Íslands til að öðlast kennsluréttindi. 
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2.1.6 Varða 6 – Tilgangur, sérstaða 

Eftir að ég lauk kennsluréttindanáminu haustið 2006, fékk ég vinnu í Selásskóla. Ég átti að 

leysa af smíðakennarann á meðan hann var í fæðingarorlofi, ég kunni ekki að vera 

smíðakennari en ég gat lært, allt gekk vel og kennslan var skemmtileg. Þegar smíðakennarinn 

kom aftur úr fæðingarorlofi fékk ég að vinna áfram í skólanum við afleysingar og að kenna 

upplýsingatækni. Þennan vetur í kennslunni upplifði ég eitthvað sem ég hafði aldrei upplifað 

svona sterkt áður í starfi, ég fann hvað starfið átti vel mig, mér var treyst algjörlega sem að 

gerði það að verkum að ég vildi standa mig vel. Veturinn á eftir fékk ég svo vinnu í 

Ingunnarskóla sem list- og verkgreinakennari. Þar upplifði ég það sama, mér var treyst og 

ég fékk frelsi til að vinna eftir minni sannfæringu. Þegar ég byrjaði að kenna í Ingunnarskóla 

vorum við tvær list- og verkgreinakennarar sem kenndum myndmennt og þar sem að aðstaða 

fyrir smíðakennslu var mjög léleg þá var ekki hægt að kenna smíði svo að vel tækist til en 

ég gerði samt tilraun til þess. Í Ingunnarskóla eru tvær listgreinastofur inni í skólanum en 

einnig er aðstaða fyrir listgreinastofu í útiskúr með smá aðstöðu fyrir smiðakennslu. Fyrstu 

árin kenndum við einnig list- og verkgreinar inni á kennslusvæðum en í Ingunnarskóla eru 

opin svæði og stórar stofur fyrir samkennslu árganga. Ég fann að ég þurfti að finna sérstöðu 

og aðgreina mig frá hinum myndmennta kennaranum sem varð til þess að ég fór í auknum 

mæli að nota tölvur í kennslu. Að nota tölvur í kennslu hentaði mér vel þar sem ég hafði 

góða þekkingu á teikni- og myndvinnslu forritum sem auðveldaði mér að vinna með önnur 

forrit tengd margmiðlun og grafískri hönnun. Mikilvægt er að kennarar og nemendur finni 

sína sérstöðu og hvar hjartað slær. 

2.1.7  Varða 7 – Að læra nýja hluti, og yfirfæra þekkingu 

Veturinn 2012 - 2013 stundaði ég fjarnám með vinnu á námsbrautinni Upplýsingatækni- og 

miðlun á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þessi tími var ómetanlegur fyrir starf mitt, ég 

lærði nýja hluti og efldi þá þekkingu sem ég hafði áður tileinkað mér og kynntist fólki með 

sömu áhugamál. Í námskeiðinu Upplýsingatækni í menntun og skólaþróun sem Sólveig 

Jakobsdóttir dósent í fjarkennslufræðum kennir, fékk ég tækifæri til að aðstoða, ásamt 

þremur samnemendum mínum, þær Sólveig Jakobsdóttur og Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur í 

þróunarverkefninu Spjaldtölvur í Norðlingaskóla. Ég var hugfangin af því starfi sem þarna 

átti sér stað og hvað kennarar unnu vel og skipulega að því að nýta sér tæknina á skapandi 

og fjölbreyttan hátt. Það sem vakti líka mikinn áhuga hjá mér var að sjá hvað margir 

nemendur voru ánægðir og sýndu sjálfstæði í námi. Þennan vetur kynntist ég einnig 

samstarfsvettvangnum Menntabúðir. Í þeim hittast kennarar á Menntavísindasviði Háskóla 
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Íslands og deila þekkingu um nýja tækni, ný forrit og öpp til annara kennara. Menntabúðirnar 

hafa reynst mér afar vel þar hef ég lært mikið og nýtt mér þá þekkingu í starfi mínu þegar ég 

aðstoða kennara skólans við að tileinka sér nýja þekkingu í upplýsingatækni. Haustið 2016 

fór ég aftur í nám til þess að ljúka meistaranámi mínu í Listaháskóla Íslands. Ferðalaginu 

sem ég byrjaði árið 1991 þegar ég hóf nám í Mynd- og handíðaskóla Íslands er því að ljúka. 

Þegar einum kafla lýkur tekur annar við og í vor var ég beðin um að vera umsjónarkennari í 

sjötta bekk, starfi mínu sem list- og verkgreinakennara er því lokið að sinni. Í starfi mínu 

sem umsjónarkennari vinn ég samt enn út frá sömu framtíðarsýn þar sem upplýsingatækni 

er notuð í sem flestum fögum til þess að auka jafnræði, efla skapandi starf og sjálfstæði 

nemenda. Sem umsjónarkennari veitast mér tækifæri til að flétta skapandi 

einstaklingsmiðaða nálgun inn í allar greinar. Tölvu og upplýsingatækni verða þannig 

sjálfsögð vinnubrögð þar sem yfirfærsla þekkingar er mjög markviss. Sem kennari sem vill 

tileinka sér frumkvöðlahugsun með því að nýta upplýsingatækni í námi þarf ég að vera 

tilbúin að skoða starf mitt og ígrunda það hvort það sé til betri leið að þeim markmiðum sem 

ég vil ná og hvetja nemendur til að tileinka sér einnig frumkvöðla hugafar. 

2.2 Starfskenning 

Þessar sjö ofangreindar vörður lýsa þeirri reynslu sem ég hef öðlast á lífsleiðinni. Vörðurnar 

hafa fært mér þau gildi sem ég tel mikilvæg í starfi mínu sem kennari. Hafdís Ingvarsdóttir 

(2006) skilgreinir starfskenningu faggreinakennarans:  

Rætur hennar liggja í siðferðilegum gildum, fræðilegum en ekki síður 

tilfinningalegum tengslum við kennslugreinina. (bls. 352) 

Hún segir einnig að starfskenning fagkennarans sé dýnamísk og þróist í daglegu lífi, námi 

og starfi.  

Út frá vörðunum sjö hef ég mótað starfskenningu mína og er hún á þessa leið: 

Sem kennari þá er það mér mikilvægt að: 

 Hlusta á nemendur og veita þeim rödd til þess að gefa þeim tækifæri til að vera 

óhræddir við að efla ímyndunarafl sitt  

 Veita nemendum uppbyggilegt hrós og hvetja þá áfram til þess að stuðla að trú 

þeirra á eigin getu 

 Stuðla að vönduðum vinnubrögðum með því að vera sjálf góð fyrirmynd, kenna 

nemendum leiðir til að skipuleggja vinnu sína, sýna þeim auðmýkt með því að 

benda þeim á að allir geti gert mistök og ræða við þá um það hvernig hægt sé að 
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læra af þeim og að lokum að benda nemendum á mikilvægi þess að bera ábyrgð 

bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum  

 Miðla þekkingu minni til nemenda og samstarfsfólks en einnig læra nýja færni 

með og af nemendum og samstarfsfólki mínu  

 Efla samvinnu á milli nemenda með skapandi starfi og stuðla að kærleika  

 Hjálpa nemendum að finna tilgang með námi sínu og aðstoða nemendur við að 

sjá sérstöðu sína 

 Að nemendur og ég sem kennari höldum áfram að læra nýja hluti og yfirfæra 

fyrri þekkingu sem við höfum áður öðlast yfir á nýja þekkingu til þess að stuðla 

að frumkvöðla hugsun 

Ég vil vera kennari sem stuðlar að frumkvöðla hugsun eða eins og Georg Couros (2015) 

kennsluráðgjafi og höfundur bókarinnar The Innovator’s Mindset sem trúir því að hæfni og 

vitsmunir geti vaxið sem leiði af sér betri hugmyndir. Hann útskýrir í bók sinni átta einkenni 

frumkvöðla hugsunar. Frumkvöðla kennari sýnir umhyggju, finnur lausnir, tekur áhættu, 

myndar tengslanet, skapar, sýnir þrautseigju og ígrundar. Sylvia Duckworth er kennari, hún 

er þekkt fyrir teikningar sínar sem útskýra kennsluhugtök sjónrænann hátt. Couros notar 

teikningar Duckworth (mynd 1) í bók sinni The Innovator’s Mindset til þess að útskýra 

hugmyndir sínar.  

 
Mynd 1. Átta einkenni frumkvöðla hugsunar þróuð af George Couros (2015, Kindle staðsetning bls. 

722).  
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3 Gildi upplýsingatækni- og miðlunar í skólastarfi 

Nútíma samfélag gerir þær kröfur til menntunar að skólinn undirbúi nemendur fyrir 

samvinnu, frumkvöðlastarf og sköpun. Mikilvægt er fyrir þekkingarsamfélag nútímans að 

búa yfir færni til samvinnu ásamt færni til að nýta nýjustu tækni til samskipta við aðra. Í því 

felst að finna og halda til haga upplýsingum og vinna úr þeim (Sigrún Björk Cortes o.fl., 

2016). Aðgengi að tæknibúnaði, tölvum og snjalltækjum hefur aukist mikið á síðustu árum 

í skólastarfi sem gerir kennurum kleift að nýta upplýsingatækni til að auðga nám nemenda 

sinna og veita nemendum verkfæri til að efla færni sem þeir þurfa fyrir líf sitt og starf í nútíð 

og framtíð. Mikilvægt er að kennarar byggi notkun upplýsingatækninnar á traustum 

kennslufræðilegum grunni og kynni sér reynslu frumkvöðla til þess að læra af reynslu þeirra 

(Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (2014) hafa ákveðið að gera menntamál 

að sameiginlegu forgangsverkefni sínu til ársins 2020 (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2014). Meðal annars er lögð áhersla á að auka nýtingu á 

upplýsingatækni í námi. Í riti um framtíðarsýn sveitafélaganna  kemur m.a. fram að: 

[M]ótuð verði og hrint í framkvæmd aðgerðaáætlun um aukna nýtingu 

upplýsingatækni í skólastarfi með það fyrir augum að glæða áhuga nemenda, virkja 

sjálfstæði þeirra og sköpunarkraft. (bls.8)  

Einnig er lögð áhersla á valfrelsi og frumkvæði nemenda. 

Lögð verði aukin áhersla á sjálfræði og ábyrgð nemenda við val á viðfangsefnum og 

vinnuaðferðum í námi á öllum skólastigum. Sérstaklega verði stefnt að aukinni virkni 

og frumkvæði nemenda í gegnum skapandi skólastarf. Ræktuð verði 

frumkvöðlafærni nemenda með því að virkja sköpunarkraft og framkvæmdagleði á 

grunni staðgóðrar þekkingar, færni og leikni í náttúruvísindum, tækni, listum og  

stærðfræði (STEAM). (bls.8) 

Í stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016-2017 er 

lögð áhersla á verk-, tækni- og listnám sem einn af fjórum meginumbótaþáttum. Þar kemur 

fram að verk-, tækni- og listgreinar séu mikilvægar í allri menntun, ekki síður en bóklegar 

greinar og eru gjarnan vettvangur fjölbreyttra og skapandi viðfangsefna. Námsgreinar 

grunnskóla sem flokkast undir þessi svið hafa þótt standa höllum fæti gagnvart bóklegum 

greinum. Mikilvægt er að skapa stíganda í þessum þáttum náms milli leikskóla, grunnskóla, 

frístundastarfs og yfir í framhaldsskólann um leið og hlúð er að samlegð sem skapast við 
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nám á öðrum vettvangi eins og nám í listaskólum (Stefna og starfsáætlun skóla og 

frístundasviðs, 2016).   

3.1 Áhersla á tækni í Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla byggir á sex megin grunnstoðun: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í námskránni segir að stafræn tækni hafi breytt því 

umhverfi sem ritun og lestur eigi sér stað í og þeim tækifærum sem í tækninni felast því:  

[Tölvur eru] tól sem nota megi til fjölþættrar merkingarsköpunar, t.d. með 

notkun myndmáls. (2011, bls.19)  

Með fullyrðingu sem þessari er lögð áhersla á að læsi snúist einnig um tæknimiðla og 

verkkunnáttu. Nemendur og kennarar hafi aukið val um hvernig megi „afla efnis og vinna 

úr því.” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls19). Í námskránni er auk þess lögð 

áhersla á 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. Skólastarf þarf að vera í sífelldri mótun vegna 

þess að breyttar þjóðfélagsaðstæður og tækninýjungar knýi á um breytingar.  

Aðalnámskráin (2011) leggur líka áherslu á að samstarf og samhæfing sé lykilatriði 

í farsælu þróunarstarfi á sviði skólamála. Einn af aðal áhersluþáttunum í námskránni er 

fráhvarf frá miðstýringu til dreifstýringar í menntun, efling frumkvæðis og ábyrgðar skóla, 

kennara og nemenda. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um upplýsinga- og tæknimennt sem eitt af 

námssviðum grunnskólans og að undir það svið falli m.a. miðlamennt, skólasafnsfræði, 

tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni. Í greinasviði upplýsinga- og tæknimenntar 

(2013) segir að megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt sé að efla upplýsinga- 

og miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim að öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi.  

Tæknifærni felur m.a. í sér getu til að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar 

úrvinnsluleiðir, tæknilæsi að nýta tækjabúnað til að afla sér þekkingar og miðla 

henni, upplýsingalæsi felur í sér hæfni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á 

gagnrýninn og skapandi hátt og miðlalæsi felur í sér hæfni til að greina, ná í, meta og 

búa til miðlaskilaboð. (bls. 225)  

Í aðalnámskrá (2011) er upplýsinga- og tæknimennt skilgreind sem þverfaglegt námssvið, 

þar sem lögð er áhersla á að vinna raunhæf verkefni sem samþættast sem flestum 

námsgreinum og námssviðum. Lögð er áhersla á að kynna nemendum tækni og aðferðir við 
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öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun upplýsinga og tengja við sem flestar námsgreinar. Með 

þverfaglegri samvinnu við ýmsar námsgreinar, notkun fjölbreyttra námsgagna og tækni gefst 

tækifæri til að vinna að heildstæðum verkefnum og tengja þau áhugasviði og getu hvers og 

eins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Upplýsingamennt er mikilvæg fyrir virkan þjóðfélagsþegn í lýðræðisþjóðfélagi og 

aðstoðar hann við að standa vörð um hvers konar mannréttindi og að koma 

sjónarmiðum sínum þar að lútandi á framfæri á fjölbreyttan hátt. Upplýsingatækni 

stuðlar að sveigjanleika, jafnrétti í námi og gefur rými til sköpunar á mörgum sviðum. 

(2013, bls. 225)  

Við lok skólagöngu eiga nemendur að þekkja ýmis hugtök sem tengjast tölvu- og 

upplýsingatækni s.s. stafrænt læsi, miðlamennt og miðlalæsi og geta nýtt ýmsan hugbúnað 

við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð stuttmynda, auk þess sem þeir eiga að geta nýtt 

hugbúnað við fjölbreyttar vefsmíðar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) gerir einnig grein fyrir lykilhæfni þar sem tekið er 

mið af grunnþáttunum sex. Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemendum sjálfum og er 

ætlað að stuðla að alhliða þroska þeirra. Hún tengist öllum námssviðum og snýr að hæfni í 

tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýnni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla 

og upplýsinga og ábyrgð og mati á eigin námi. Í aðalnámskránni er gerð grein fyrir 

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

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

skýrt og áheyrilega og tekið þátt í samræðum og rökræðum. Nemendur eiga að sýna fram á 

skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Þeir eiga að geta leitað nýrra 

lausna og beitt gagnrýnni rökhugsun. Nemendur eiga að þjálfa færni í að vinna sjálfstætt, í 

samstarfi við aðra og undir leiðsögn. Nemendur eiga að búa yfir hæfni til að nýta fjölbreytta 

miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingarnar á ábyrgan hátt. Einnig 

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

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Til að hægt sé að ná öllum ofangreindum þáttum er ljóst að samþætting námsgreina 

er nauðsynleg og í því ljósi spilar upplýsingatækni í skólastarfi lykilhlutverk.  

3.2 Kennsluhættir og kennslufræði á Íslandi  

Margar kenningar og kennsluaðferðir fjalla um nám og kennslu hvort sem litið er á þekkingu 

sem afmarkaða heild eða þekkingu sem þróast hefur háð aðstæðum og umhverfi. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að kennarinn þurfi að leitast við að kynna sér 
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mismunandi náms- og kennsluaðferðir og nota þær aðferðir sem henta best þeim sjálfum, 

nemendum, viðfangsefnum og markmiðum hverju sinni. Þannig beinist kennsla að því hjálpa 

nemendum að tileinka sér þekkingu, leikni og jákvætt viðhorf og öðlast þannig þá hæfni sem 

stefnt er að í menntun.  

[Kennsluaðferðir og] samskiptahættir, námsgögn og kennslutæki beinast fyrst og 

síðast að því að styðja nemendur í námi sínu. (2011, bls. 23) 

Í aðgerðaráætlun samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (2014) ,,Gæði skólastarfs í 

alþjóðlegum samanburði“ kemur m.a. fram í niðurstöðum úr spurningalista í PISA 

rannsókninni um kennsluhætti sem yfir 80% allra nemenda í 10. bekk á Íslandi tók þátt í frá 

2009 og 2012, upplýsingar um að margt við kennsluhætti hérlendis er svipað og á hinum 

Norðurlöndunum. Álíka mikið er um beina kennslu þar sem kennari leiðir og útskýrir, 

nemendur eru svipað virkir í náminu og tíðni leiðsagnarmats er sambærileg (2014). Í 

niðurstöðunum kom einnig í ljós að á Íslandi er mjög lítið um nemendamiðaða kennslu og 

það er mjög sterkt einkenni á Íslandi miðað við þátttökulönd TALIS almennt. Í ljósi þessara 

niðurstaða þá kemur fram í aðgerðaráætlun Samtaka sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu að 

efnt verði til skýrari markmiðsetningar. Þar segir m.a. að: 

Áhersla verði lögð á að auka nemendamiðaða kennslu, virkni og frumkvæði 

nemenda, s.s. í hópavinnu við lausn verkefna, í samræmi við niðurstöður 

samarburðarkönnunar TALIS og fyrirliggjandi rannsókna á kennsluháttum. (bls. 6).  

Ein viðamesta rannsókn sem gerð hefur verið í grunnskólum á Íslandi sem snýst um 

kennsluhætti og kennsluaðferðir er rannsóknin Starfshættir í grunnskólum. Náði hún til 20 

grunnskóla á landinu og var gerð á tímabilinu 2008 til 2013. Hugtakið kennsluhættir vísar 

til heildar kennsluskipulags, líkt og það hvernig nemendum er skipt upp í hópa og hverjar 

megináherslur eru varðandi þær kennsluaðferðir sem mest eru notaðar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að kanna kennsluhætti og 

undirbúning kennslu í grunnskólum landsins. Niðurstöður sýndu að algengustu 

kennsluaðferðirnar voru bein kennsla með eða án samræðna eða kennsla þar sem unnið er í 

vinnubókum. Aðferðir sem gera annars konar kröfur til nemenda hvað varðar þátttöku og 

ábyrgð voru fremur fátíðar. Þær niðurstöður sem lúta að faglegum undirbúningi kennara 

sýndu að hann snerist að stórum hluta um undirbúning kennslu og svo um aga og 

bekkjarstjórnun. Sambærilegar niðurstöður um einhæfar kennsluaðferðir hafa komið fram í 

fyrri rannsóknum á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; 

Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar Sigurgeirsson, 1996; Kristín Jónsdóttir, 2003). Samkvæmt 

þessum rannsóknum sem gerðar hafa verið á kennsluháttum í íslenskum skólum á síðustu 
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árum kemur fram að algengustu kennsluaðferðirnar í íslenskum grunnskólum eru bein 

kennsla. Samkvæmt TALIS könnun OECD á starfsháttum og viðhorfum kennara sem gerð 

var 2008 kemur fram að íslenskir kennarar aðhyllast hugsmíðahyggju í mun ríkari mæli en 

kennarar í samanburðarlöndum. Í þessari könnun eru kennsluhættir ekki metnir með beinum 

hætti, en í niðurstöðum má þó finna vísbendingar um þá.  

Í könnuninni voru viðhorf kennara til kennsluhátta könnuð og borin saman við 

svokallaða beina yfirfærslu (e. direct transmission) annars vegar, þar sem kennarinn 

miðlar þekkingu til nemenda, og hins vegar hugsmíðahyggju (e. constructivism) þar 

sem nemandanum er leiðbeint í eigin þekkingarleit.  

(Hvítbók, 2014, bls. 4) 

Samkvæmt Hafþóri Guðjónssyni (2012) þá var TALIS-könnunnunin byggð á 

spurningalistum sem sendir voru kennurum. Ekki áttu sér stað vettvangsathuganir og þvi 

óvíst hvort eða í hve miklu mæli kennararnir sem svöruðu spurningunum kenna í raun og 

veru í anda hugsmíðahyggju. Því er ekki víst að hugsmíðahyggja sé farin að setja mark sitt 

á kennsluhætti í skólum (Hafþór Guðjónson, 2012). Niðurstöður TALIS könnunarinnar frá 

árinu 2008 eru kynntar í Hvítbók sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út árið 2014 

en hún fjallar um umbætur í menntun. Þar er fjallað um að líf og starf muni í æ ríkari mæli 

mótast af stafrænni tækni og nýjum og flóknum viðfangsefnum. Nám og kennsla þurfi að 

miðast við það sem við tekur að lokinni skólagöngu. Til þess að mæta þessum breytingum 

þurfi að aðlaga stafræna tækni að skólakerfinu, breyta kennsluháttum og námsefni (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2014). Hvítbók Mennta- og menningarmálaráðuneytisins á sér 

fyrirmyndir, en leiðbeiningar um stefnur og kennsluaðferðir hafa verið gefnar út í öðrum 

löndum á undan förnum árum, svo sem Shcools White Paper í Englandi (Department for 

education, 2016), Lessons from Pisa for the United States (OECD 2013f) og World Bank 

Education Strategy 2020 (Alþjóðabankinn, 2011). Í þessum umbótastefnum er oft bent á 

sameiginleg einkenni árangursríkra skólakerfa sem ættu að vera æskileg viðmið í 

umbótastarfi (Salsberg, 2017).  

Kennslufræðingurinn Pasi Salsberg (2017) hefur gert úttekt á því hvernig finnska 

skólakerfið hefur þróast. Niðurstöður rannsókna sinna tekur hann saman í bókinni Finnska 

leiðin. Undanfarin fimmtán ár hafa Finnar verið vel fyrir ofan meðallag á sviði menntunnar. 

Salsberg segir í bók sinni að stöðlunarstefnan sem talsmenn alþjóðlegu umbótastefnunnar 

aðhyllast hafi þrengt námskrárnar og afleiðingarnar af þessari miðstýringu séu minni 

vinnugleði, metnaður, aukinn kvíði og það hamli árangri nemenda og kennara. Hann segir 

einnig að nú á tímum velti persónulegur, menningarlegur og efnahagslegur kraftur á þeim 
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eiginleikum sem fylgja sköpunarkrafi og hugmyndaauðgi nemendanna. Salsberg segir að 

lokum að finnska leiðin sé mótvægisafl við hina alþjóðlegu umbótastefnu í menntun sem nú 

knýr skólakerfi um allan heim. Finnska leiðin byggi á skapandi námskrá, sjálfstæði kennara 

og hugrakkri forystu sem vilji samvinnu við kennara en ekki átök (2017). Í grein á 

Framtíðartorgi Menntamiðju eftir Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur, Finnskir skólar leggja drög 

að framtíðar miðaðri námskrá fyrir haustið 2016, fjallar Skúlína Hlíf um það hvernig Finnar 

hafa staðið að umbótum á aðalnámskrá: 

Mikilvægt er talið að gera reynslu nemenda, tilfinningar og hugmyndir að 

upphafspunkti í þessu þróunarstarfi og stuðla að aukinni virkni. Ekki sé nóg að vera 

hæfur í einstaka greinum, heldur sé mikilvægt að nemandi geti notað þekkingu sína og 

færni í mismunandi samhengi. (Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2016) 

Þessar finnsku áherslur má greina í áherslum Reykjavíkurborgar. Á vef Reykjavíkurborgar 

(reykjavik.is) janúar 2017 kemur fram að borgarstjórn Reykjavíkurborgar hafi skipað 

þverpólitískan stýrihóp auk verkefnastjórnar þar sem sitja fulltrúar skóla- og frístundasviðs 

og teymi innlendra og erlendra ráðgjafa undir forystu finnska fræðimannsins Pasi Sahlberg. 

Þar segir að Pasi Sahlberg hafi starfað sem ráðgjafi stjórnvalda austan hafs og vestan og fáir 

fræðimenn hafi fjallað jafn mikið um uppbyggingu skilvirkra menntakerfa og hann. 

Stýrihópurinn kemur til með að móta menntastefnu í skóla- og frístundastarfi 

Reykjavíkurborgar fram til ársins 2030. Stefnan verður unnin í nánu samstarfi við 

hagsmunaaðila; starfsfólk, foreldra, nemendur og stjórnendur skóla- og frístundastarfs með 

það að markmiði að ná breiðri samstöðu um mikilvægustu markmið til lengri og skemmri 

tíma og brýnustu aðgerðir í menntamálum með áherslu á hag barna og ungmenna í reykvísku 

skólasamfélagi (2017). 

3.3 Breytingar á kennsluháttum í upplýsingatækni- og miðlun 

Innleiðing á breyttum kennsluháttum í upplýsingatækni- og miðlun kallar á nýja þekkingu, 

starfshætti, breytt skipulag og aukið samstarf kennara. Carol Dweck (2006) prófessor í 

sálfræði við Stanford háskóla í Bandaríkjunum er þekkt fyrir kenningar sínar um mikilvægi 

þeirrar afstöðu sem nemendur hafa til eigin vitsmuna. Í rannsóknum sínum hefur Dweck 

(2006) komist að því að fólk einkennist ýmist af fastmótuðu hugarfari (e. fixed mindset) eða 

hugarfari vaxtar (e. growth mindset). Dweck segir að kennarar þurfi að átta sig á því að líkt 

og nemendur þeirra séu þeir mótaðir af eigin hugarfari. Hugarfarið getur falist í hræðslu við 

að gera mistök og efasemdir um hæfni til kennslu á nýju efni og notkun nýrra 

https://www.amazon.com/Mindset-Psychology-Success-Carol-Dweck/dp/0345472322/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1474881383&sr=8-1&keywords=mindset
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kennsluaðferða. Dweck segir að innleiðing nýrra kennsluhátta þurfi að gerast hægt því 

kennarar þurfi að fá tækifæri til að prufa eitthvað nýtt, gera mistök og læra af þeim (2016).  

Aðrir fræðimenn tala einnig um mikilvægi þess að þora að taka áhættu og gera mistök 

til þess að læra af þeim, Sir Ken Robinson (2011), er talsmaður skapandi greina og eftirsóttur 

fyrirlesari um þau skapandi tækifæri sem fyrirtæki og skólar standa frammi fyrir í hinum 

síbreytilega heimi. Hann segir að sköpun sé ein af grunnþörfum þess sem vill fá tækifæri til 

að þroskast. Frelsi til að læra, taka áhættur, spyrja spurninga, halda áfram, mistakast og 

þroskast er mikilvægt í þessu ferli, eða eins og Sir Ken Robinson (2011) segir ef fólk er ekki 

tilbúið að hafa rangt fyrir sér, dettur því ekkert gagnlegt í hug. Hugmyndir Robinson má 

tengja kenningum John Dewey en samkvæmt þeim er reynslan sem hlýst af sérhverri 

upplifun það mikilvægasta við allt nám og því skiptir miklu að ferlið sjálft sé innihaldsríkt 

og áhugavekjandi. Nemendur verða t.d. að fá tækifæri til að prófa sig áfram, læra af 

mistökum, ræða saman og fá ráðrúm til umhugsunar og ígrundunar (Gestur Guðmundsson, 

2008).  

Steve Wheeler (2015) ráðgjafi í kennslu- og nýsköpunarfræði bendir á að flestar 

kenningar sem notaðar eru í skólastarfi séu mótaðar fyrir tíma stafrænnar þekkingar. Þessar 

kenningar nýtast vel til þess að útskýra menntunarfræði og hafa einnig hjálpað til við að 

ramma inn kennslufræðilega þekkingu okkar í nútímanum. En á tímum þar sem menntun er 

stöðugt að þróast vegna tækninýjunga þá megi spyrja hvort þessar kenningar eigi enn við í 

dag og hvort það þurfi að breyta þeim eða skipta þeim út fyrir nýjar. Kennarar eru 

sérfæðingar í kennslu og því ættu þeir að spyrja sig hvort að eldri kenningar henti kennslu 

þeirra í nútímasamfélagi, einnig ættu kennarar að spyrja sig hvort nýjar kenningar í 

kennslufræði bæti einhverju merkingabæru við skilning okkar á stafrænu námi. Wheeler 

(2015) heldur því einnig fram að nýjar kenningar feli í sér nýjar spurningar. Hvernig geta 

kennarar skilgreint með eldri kenningum þau kennslufræðilegu tækifæri sem felast í 

nýmiðlum t.d. blogg, samfélagsmiðlum, Wikipedia og Youtube. Hann bendir á að það sé 

mikilvægt fyrir kennara að velta fyrir sér hvað felist í óformlegu námi þar sem nemendur 

geta aflað sér upplýsinga á rauntíma hvar sem er í heiminum í gegnum Netið og fer fram 

utan skólaveggjanna þegar eldri kenningar fræðimanna voru skrifaðar til þess að útskýra 

hvað gerist innan veggja skólans. Nauðsynlegt sé fyrir kennara að leita svara við því hvaða 

kenningar gætu útskýrt tæknimiðað nám. Wheeler bendir á að tengingahyggjunám 

(e.connectivism) (tölvuorðasafn, 2013) sem upphaflega var kynnt af Georg Siemens (2002), 

sé ný sýn á þessi málefni sem gæti útskýrt nám á stafrænni öld. 



 

 

 

19 

Tengingahyggjunám leitast við að skilgreina hvernig nemendur sem nýta sér starfræn 

verkfæri á netinu, einstaklingsmiðað og í samvinnu við aðra læra öðruvísi en fyrri kynslóðir 

nemenda sem höfðu ekki þennan aðgang. Ein af stoðum tengingahyggjunáms 

kenningarinnar er að nám eigi sér stað að mestu leiti óformlega alla ævina. Það sem einkennir 

þessa kenningu er hversu ólík hún er eldri menntakenningum. Siemens segir að í þremur 

helstu námskenningunum sem eru að hans mati atferlishyggja (e.behaviourism), 

smíðahyggja (e.constructionism) og hugsmíðahyggja (e.constructivism), þá eigi nám sér stað 

innra með nemandanum. Það sem einkennir tengingahyggjunáms kenninguna er svokallað 

ytra nám sem á sér stað með nemanda sem nýtir sér tæknina til að tengjast umheiminum í 

gegnum netið þar sem hann getur sótt sér þekkingu sem hann leitar eftir og deilt þekkingu 

með öðrum (Wheeler, 2015). Önnur fræðiheiti sem Wheeler telur fram sem einkennandi fyrir 

stafræna kennsluhætti eru sjálfsnám (e. self regulating learning), sjálfsákvarðað nám (e. 

heutagogy) og stafrænt samvinnunám (e. paragogy) sem skapar jafningjamiðað samhengi 

fyrir sjálfsmiðað nám sem byggist á tengslum milli nemenda í hinum stafræna heimi.  

Georg Couros kennsluráðgjafi tekur fram í bók sinni The Innovator’s Mindset átta 

atriði sem hann telur vert að hafa í huga í námi í dag. Hann telur að nám þurfi að vera 

nemendamiðað með áherslu á tjáningu þar sem nemendur ættu að læra hver af öðrum. 

Nemendur ættu að hafa val sem væri styrkeflandi. Allir bæði nemendur, kennarar og 

stjórnendur þyrftu tíma fyrir ígrundun til þess að skrifa og ígrunda um það sem verið er að 

læra. Nemendur þurfa að fá tækifæri fyrir nýsköpun í námi. Æfa gagnrýna hugsun með því 

að spyrja nemendur gagnrýnna spurninga. Þjálfa þrautalausnir þar sem nemendur fengju 

tækifæri til að vinna verkefni á lausnamiðaðan hátt. Sjálfsmat er mikilvægt til að nemendur 

læri að meta vinnu sína og að lokum nettengt nám sem fer fram í gegnum netmiðla og hjálpar 

nemendum að vera sérfræðingar inn í skólastofunni.  

Sylvia Duckworth (2015) myndskreytti þessi átta atriði Couros sem hann telur vert 

að hafa í huga í námi í dag. Þessi atriði tjáning, val, sjálfsmat, tækifæri fyrir nýsköpun, 

gagnrýnin hugsun, þrautalausnir, sjálfsmat og nettengt nám setti Duckworth fram í hugkorti 

sem sýnir glögglega hvernig þau tengjast (mynd 2).  
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Mynd 2. Átta atriði sem einkenna nemendamiðað nám (Couros, 2015, bls. 725). 

3.4 Kennarinn: Frá fræðara til meðhjálpara 

Niðurstöður rannsókna á hugsun og námi barna hvetja skólastjórnendur og kennara til að 

þróa nýja starfshætti. Linda Darling-Hammond (1999), leggur áherslu á að kennarar verði 

að hjálpa nemendum að þróa hugmyndir sínar og efla hugsun þeirra til að tryggja að 

nemandinn læri vel. Hún segir einnig að til þess að hjálpa nemendum þá nægi ekki að fara 

bara eftir brjóstvitinu eða feta í fótspor feðranna (Hafþór Guðjónsson, 2007). Darling-

Hammond segir: 

[K]ennarar verða að fara út fyrir þá reynslu sem þeir fengu sjálfir í skóla og læra 

með öflugri aðferðum en áður, ekki láta sér nægja að lesa og tala um nýjar 

kennsluhugmyndir. Eigi verðandi kennurum að lánast að þróa með sér slíka 

þekkingu nægir þeim hvorki reynslan ein og sér né fræðin ein og sér. Þeir verða að 

tvinna þetta saman, láta hvort um sig styðja við hitt. Þessi samþætting fræða og 

starfs í ljósi dýpri þekkingar á námi, þroska og kennslu er líklega lykilatriði í 

kennaramenntun í upphafi nýrrar aldar. ( Darling-Hammond, 1999, bls. 227) 
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Kennari sem hefur þá trú að allir geti lært, sýnir næmni fyrir ólíkum þörfum nemenda 

og er opinn fyrir margbreytileika nútímasamfélags. Hann þarf að hafa á valdi sínu 

fjölbreyttar aðferðir (Sigurjón Mýrdal, 1993). Kennsluaðferðir sem taka mið af stöðu hvers 

og eins hafa verið nefndar ýmsum nöfnum eins og sveigjanlegir kennsluhættir, opið 

skólastarf eða fjölþrepakennsla auk einstaklingsmiðaðs náms. Einstaklingsmiðað nám hefur 

verið skilgreint sem nám sem felur í sér að kennari kappkosti að koma með sveigjanlegum 

hætti til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  

Í grunnskólalögum er kveðið um að allir nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008) og í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að allir 

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

hæfileikum og áhugasviði hvers og eins. Samkvæmt skilgreiningu Aðalnámskrár (2011) á 

almennri menntun þá er hún ekki einhlít, heldur bundin við stund og stað og jafnvel 

einstaklingsbundin. 

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning 

einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð 

og samfélagsleg. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls.15) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að við val á kennsluaðferðum og 

vinnubrögðum þá skuli tekið tillit til aldurs, þroska og getu nemenda hverju sinni og að 

kennsluaðferðir og vinnubrögð í skólanum eigi að þjóna þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er 

að. Einnig er tekið fram að kennsluaðferðir og samskiptahættir, námsgögn og kennslutæki 

skuli fyrst og fremst beinast að því að styðja nemendur í námi sínu. Í fylgiskjali við stefnu 

og starfsáætlun menntasviðs Reykjavíkurborgar frá árinu 2008 er einstaklingsmiðað nám 

skilgreint með eftirfarandi hætti: 

Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps  

nemenda eða heils bekkjar í grunnskóla. Nemendur eru ekki að læra það  

sama á sama tíma heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og  

verkefni einir sér eða í hópum. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu, og  

nám hvers og eins byggir á einstaklingsáætlun. (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2008, fskj.18) 
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Howard Gardner heldur því fram að allir séu sterkir á einhverjum sviðum og þess 

vegna þurfi kennarar að skipuleggja kennslu m.t.t. sterkra hliða nemenda og styrkja síðan 

aðra þætti með fjölbreyttum vinnubrögðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2005). Samkvæmt 

fjölgreindahugmyndum Gardner eru allir einstakir hver á sinn hátt, öll eigum við okkar 

styrkleika sem eru mismunandi eftir einstaklingum. Til þess að vinna með mismundandi 

þarfir nemenda er því gott að hafa í huga fjölgreindarkenningu Gardner og gera ráð fyrir því 

að þeir séu staddir á mismunandi stöðum í námsferlinu (Gardner, 1993). Einstaklingsmiðað 

nám eða nám byggt á fjölgreindarkenningunni kallar á fagmennsku kennarans. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er kafli sem fjallar um fagmennsku kennarans. Þar 

er tilgreint að kennarar gegni lykilhlutverki í skólastarfi, hlutverk kennarans séu fjölbreytt 

og spanni mörg svið. Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggi á vel menntaðri og 

áhugasamri fagstétt kennara:  

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 

siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og 

velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna 

og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til 

nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva 

starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011,bls.13)  

Af alþjóðlegum viðmiðum í menntamálum (OECD,2009) má sjá að áhersla er lögð 

á breytta kennsluhætti. Hugtakið hugsmíðahyggja (e. constructivism) er oft nefnt í sambandi 

við þessar breytingar og hefur hugtakið komið fram í umræðunni sem andstæða 

hefðbundinnar kennslu (e. traditionalism). Í stuttu máli þýðir það að nemandinn er virkari í 

að byggja upp sína eigin þekkingu. Hefðbundinni kennslu er lýst sem kennsluaðferð þar sem 

kennarinn er fyrir framan bekkinn að kenna og í grófum dráttum þýðir það að nemendunum 

er ætlað að tileinka sér það sem kennarinn segir þeim. Við innleiðingu á upplýsinga- og 

tæknimennt i ́ skólastarfi hafa sumir fullyrt að kennsluaðferðir hugsmíðahyggju séu 

nauðsynlegar (OECD, 2009). Hugsmíðahyggja á rætur að rekja til heimspekingsins 

Immanuels Kant sem var uppi á 18. öld en hugmyndin þróaðist einkum í tengslum við 

kenningar Jean Piaget (Hafþór Guðjónsson, 2012).  

Jean Piaget setti fram kenningar um vitsmunaþroska einstaklinga, hann lagði áherslu 

á að barnið væri sjálft virkt í námi sínu, það væri vænlegri leið til þroska en óvirk miðlun. 

Piaget taldi einnig að börn hefðu meðfædda rannsóknarhvöt sem væri driffjöður þroska og 

mikilvægt væri að þau fengju svigrúm til að athafna sig sjálf því þau lærðu mest af tilraunum 
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og eigin mistökum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Félagsleg hugsmíðahyggja er 

ættuð frá Lev Vygotsky sem taldi að vitþroski barna ætti sér stað fyrst og fremst í félags- og 

menningarlegu samhengi í samskiptum við foreldra, kennara og aðra sem væru þeim 

reyndari (Shaffer og Kipp, 2007).  

Jerome Bruner byggði hugsmíðahyggju sína á kenningum Vygosky og taldi að 

nemendur gætu lært meira en jafnan væri búist við, ef þeir fengju viðeigandi kennslu og 

leiðbeiningar. Hann lagði áherslu á samvinnu nemenda og kennara (Meyvant Þórólfsson, 

2013). Hugmyndin um stuðning eða vinnupalla (e. scaffolding) sprettur út frá kenningum 

hugsmíðahyggjunar (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016).  

John Dewey lagði áherslu á að menntun væri reynslunám (Dewey, 2000b). Dewey 

kom snemma fram með þær kenningar að heppilegustu kennsluaðferðirnar væru fólgnar í 

þvi ́að nemendur fengju að vinna sem mest sameiginlega að lausn verkefna undir leiðsögn 

kennarans. Hlutverk kennarans sem leiðbeinanda er þá einkum að sjá um að nemendur hugsi 

um það sem þeir eru að gera og spyrji spurninga sem leiða til menntandi umræðu en ekki 

aðeins til að fá svar frá kennaranum eins og tíðkast í hefðbundinni kennslustund (Dewey, 

2000b).  

Í grein Hafþórs Guðjónssonar (2007) Að kenna í ljósi fræða og rannsókna segir hann 

m.a. um hugsmíðahyggju: 

Samkvæmt kenningum hugsmíðahyggjunnar byggir fólk sjálft sína eigin þekkingu 

úr þeirri reynslu sem það verður fyrir. Fylgi kennari þessum kenningum breytist 

hlutverk hans úr fræðaranum í meðhjálparann: Hlutverk hans er ekki að koma 

þekkingunni til skila heldur að skapa nemendum góð skilyrði til náms, menntandi 

reynslu. Þegar kennari tileinkar sér kennslu hugsmíðahyggju beinist athyglin 

eðlilega að nemandanum, hvernig honum gangi þekkingarsmíðin, en líka því sem 

hann hefur áður smíðað: forhugmyndum hans. (Hafþór Guðjónsson, 2007, bls. 4) 

Hlutverk kennarans er ekki lengur að vera fræðari heldur öðru fremur leiðbeinandi. Hann 

styður nemendur á faglegan hátt til að öðlast nýja þekkingu með því að leiðbeina, spyrja 

spurninga sem vekja til umhugsunar, hvetja til gagnrýnnar hugsunar og frekari rannsókna á 

viðfangsefninu (Eggen og Kauchak, 2010). 

3.5 Hlutverk kennara með nýrri tækni  

Stafræn tækni leysir ekki kennarann af hólmi (Unesco, 2015, bls.93). Töfrar kennarastarfsins 

liggja einmitt í því mæta þarf hverjum nemanda og hverjum hópi með sveigjanleika og opnu 

hugarfari og vera tilbúin(n) að takast á við þá áskorun að verkefni taki á sprett í aðra átt en 
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upphaflega var ætlað og nýta það sem leið til náms (Sigrún Björk Cortes og fl., 2016). Í 

skýrslu Unesco frá árinu 2015 kemur fram að kennarinn þurfi að vera leiðbeinandi sem hjálpi 

nemendum að fikra sig áfram í stafrænum heimi. Gagnrýnisraddir hafi haldið því fram að 

hlutverk kennarans myndi dvína og að tæknin myndi taka yfir kennsluna en það hafi komið 

æ betur í ljós að starf kennarans er mjög mikilvægt á upplýsingatækni öld. Kennarar þurfi 

að leiðbeina nemendum í gegnum frumskóg upplýsinga og kenna þeim að nota gagnrýna 

hugsun til að meta gildi þeirra (Unesco, 2015).  

Til að nemendur öðlist hæfni í upplýsinga- og miðlalæsi er mikilvægt að þeir eigi 

möguleika á þverfaglegri samvinnu kennara og fagfólks á sviði upplýsinga- og 

tæknimenntar. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls .228 - 229)  

Tækniþróun síðustu ára hefur skapað fjölbreytta möguleika til náms og kennslu eins og segir 

í handbókinni Skapandi skóli. Margvísleg notkun miðla og tækni þar sem nemendur öðlast 

reynslu og afla þekkingar er eitt af umfjöllunarefnum handbókarinnar en þar eru leiðir til að 

nota stafræna tækni kynnt eins og kvikmyndagerð, prentgagnagerð, hönnun skjákynninga, 

forritun og tölvuleikjasmið. Stafræn tækni getur hjálpar nemendum að læra á sínum eigin 

hraða þannig að nemendur læra í samræmi við sína hæfileika og þarfir. Tæknin gagnast 

kennurum líka þar sem þeir geta hjálpað nemendum sem eiga erfitt á mun persónulegri hátt 

(Cox, 2015). 

Allir nemendur þurfa ekki að vera að læra það sama á sama tíma, heldur geti þeir 

verið að fást við ólík viðfangsefni, misþungt efni og mismunandi námsefni eða unnið hver á 

sínum hraða, upp á eigin spýtur eða í hópi (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Til þess að kennarar 

nái þessum settu markmiðum er mikilvægt samkvæmt kenningum Mishra og Koehler (2009) 

að kennarar hafi þrenns konar þekkingu þ.e. tækni-, kennslufræði- og fagþekkingu (mynd 

3), til þess að innleiðing upplýsinga- og tæknimenntar í kennslu verði árangursrík. Í 

viðmiðum UNESCO (2008) kemur fram stefna um að þessi þrenns konar þekking sé æskileg 

meðal allra kennara á tuttugustu og fyrstu öldinni til þróunar á fagmennsku sinni. Mishra og 

Koehler (2009) kalla líkanið „TPACK“ (mynd3) eða tæknileg, kennslufræðileg, fagþekking 

(e. Technological Pedagogical Content Knowledge). 
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Mynd 3. Þrískipt þekking kennara skv. kenningum Mishra og Koehler, (Puentedura, 2014, bls. 16). 

 

Puentedura (2009) setti fram SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, 

Redefinition) líkanið til þess að útskýra innleiðingu nýrrar tækni í skólastarfi. Líkanið greinir 

frá innleiðingarferli á tækni í skólastarfi og getur gefið innsýn inn í það hvernig ný 

tölvutækni getur haft áhrif á nám og kennslu. SAMR líkanið hefur verið þýtt yfir á íslensku 

m.a. af Ingva Hrannari Ómarsyni og Erni Arnarssyni (2015). SAMR líkanið kallast á 

íslensku SVAN (skipting, viðbót, aðlögun, nýbreytni) og skiptist í eftirfarandi fjögur stig þar 

sem að stighækkunin felur í sér að upplýsingatækni verði mikilvægari í kennslunni þar sem 

hún er þáttur í þróun kennsluhátta og á sama tíma einnig ósýnileg þar sem hún fléttast vel 

inn í nám og kennslu (mynd 4). Á stigi 1. og 2. er ný tækni nýtt til þess að bæta nám og 

kennslu, á stigi 3. og 4. er ný tækni nýtt til að umbreyta kennsluháttum. Á hærri stigunum 

fást nemendur við að greina, leggja mat á og skapa eitthvað nýtt með tækninni. Stigin fjögur 

(mynd 4) sem Puentedura (2009) setti fram eru skilgreind ásamt „TPACK“  líkaninu með 

dæmum með útskýringum Puentedura (2014).  
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Mynd 4 SVAN líkanið (Puentedura, 2014, bls. 3) 

1. Skipting (e. substitution): Á þessu stigi er upplýsingatækni nýtt til að gera nákvæmlega 

sömu hluti og áður en með nýrri tækni. Fag-, kennslufræði- og tækniþekking  kennara er nýtt 

til þess að bæta nám og kennslu en ekki nægileg til að umbreyta kennsluháttum.  

Dæmi um það þegar tæknin kemur í stað þess gamla án þess að bæta neinu við er t.d. í 

verkefni þegar nemendur eiga að gera veggspjald  um sólkerfið. Þeir fara í tölvu og finna 

myndir og skrifa texta í tölvu, prenta textann og klippa hann og líma á veggspjaldið í stað 

þess að gera veggspjaldið sjálft í tölvu eða spjaldtölvu í viðeigandi myndvinnslu forritum. 

Hægt væri að setja mynd af plakatinu á heimasíðu og deila með öðrum og fá álit og skoðanir 

(mynd 5).  

Mynd 5. Skipting (e. substitution) (Puentedura, 2014, bls.17).  
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2. Viðbót (e. augmentation): Á þessu stigi er upplýsingatækni nýtt til að gera sömu hluti og 

áður en á skilvirkari hátt með nýrri tækni. Fag-, kennslufræði- og tækniþekking  kennara er 

nýtt til þess að bæta nám og kennslu. Kennarinn þekkir fagið vel og getur miðlað þekkingu 

til að umbreyta kennsluháttum á skilvirkari hátt með nýrri tækni.  

Dæmi um viðbót er t.d. að nota rafbækur um sólkerfið með myndböndum og hljóðskrám, 

skyggnusýningu með myndum og sólkerfið með myndböndum og hljóðskrám, 

skyggnusýningu með myndum og hljóðsetningu (mynd 6). 

Mynd 6. Viðbót (e. augmentation), (Puentedura, 2014, bls.18).  

 

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

á nýjan hátt með nýrri tækni. Fag-, kennslufræði- og tækniþekking  kennara er nýtt til að 

bæta kennsluhætti og tæknilega fagþekkingu, meðal annars til þess að breyta námsvenjum 

nemenda og auka áhuga þeirra á náminu. 

Dæmi um aðlögun er t.d. í stað þess að skrifa ritgerð um sólkerfið þá gerir nemandinn skýrslu 

þar sem hann setur inn hlekki, skýrslur og gröf. Hann getur sýnt öðrum nemendum app sem 

heitir SolarWalk en þar er hægt að sjá og skoða sólarkerfið í þrívídd. Hægt er að tengja iPad 

with Air Server sem gefur þá möguleika að senda þráðlaust efnið yfir á skjávarpa í 

skólastofunni. Þá er hægt að sýna öðrum nemendum efnið sem um fjallar og labba um á 

meðan með iPad spjaldtölvuna og segja frá (mynd 7). 
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Mynd 7. Aðlögun (e. modicfication) (Puentedura, 2014, bls.19). 

 

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

var áður ekki mögulegt að gera án nýju tækninnar. Kennarinn hefur öðlast færni til að 

samþætta upplýsingatæknina inn í kennslu sinna greina á áhrifaríkan hátt, hann skilur 

samspil þriggja þátta ,,TPACK“ sem er tæknileg, kennslufræðileg fagþekking. Hann notar 

tækni í kennslu til að gera verkefni með nemendum sem ekki er mögulegt að gera án nýju 

tækninnar og notar til þess kennsluaðferðir af þekkingu. 

Dæmi um nýbreytni er t.d. í stað þess að skrifa ritgerð um sólkerfið þá gera nemendur 

myndbönd eða þátt með grænskjá (bakgrunn) um sólkerfið. Hægt væri að skoða sólkerfið í 

gegnum þríviddargleraugu.  Eitthvað sem áður var ekki hægt að gera án tækni og er oftast 

ekki mælt á stöðluðum prófum (mynd 8).  

 

Mynd 8. Nýbreytni (e. redefinition) (Puentedura, 2014, bls.19). 

Liz Kolb prófessor við menntavísindasvið Háskólans í Michigan segir í bók sinni 

Learning First, Technology Second (2017) að ef kennarar vilji vita hvort að tæknin sem þeir 

nota efli námsárangur nemenda, hægt sé að nota TPAK og SVAN (SAMR) módelin til þess 
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en þau geti verið flókin í notkun. Til þess að auðvelda kennurum þessa vinnu hannaði hún 

vinnuramma sem hún kallar The Triple E vinnurammann. Kolb telur þennan vinnuramma 

vera góða aðferð til þess að mæla hvort að nám eigi sér stað eða ekki þegar nemendur nýta 

sér starfræna tækni. Vinnuramminn hjálpar kennurum að vinna á skipulagðan hátt og gefur 

þeim tækifæri til að skilgreina hvernig hægt er að innleiða tækni í skólastarfi. Kolb vinnur 

út frá áherslum frá ISTE (The International Society for Technology in Education) sem eru 

alþjóðleg samtök um upplýsingatækni í grunnskólakennslu (Kolb, 2017). The Triple E 

vinnuramminn er byggður á þremur atriðum: virkni (e. engagement), framför (e. 

enhancement) og dýpri skilning (e. extension).  

Virkni er fyrsta mælieiningin í vinnurammanum. Þessi þáttur snýr að því hvernig 

tæknin hjálpar nemendum að einbeita sér að námsmarkmiðum og verkefnum.  

 Framför er annar hluti í vinnurammans. Í þessum hluta vinnurammans er skoðað 

hvernig tæknin getur hjálpað nemendum að öðlast skilning á námsmarkmiðum sem þeir ættu 

ekki að hafa annars náð. Með öðrum orðum, hvernig getur tæknin bætt nám nemenda? Þetta 

gæti þýtt að tæknin styður samhliða notkun, virkt nám, aðgreiningu, aðlögun og hæfileika á 

þann hátt sem hefðbundin tæki gætu ekki.   

 Dýpri skilningur er þriðji hluti vinnurammans og endurspeglar hversu vel tækni getur 

byggt brú á milli kennslustofunnar og hversdagsleikans. Dýpri skilningur eykur þekkingu á 

hugtökum og hugmyndum sem svo skapar leiðir fyrir nemendur til að sýna fram á að þeir 

hafi skilning á námsmarkmiðum á þann hátt sem þeir gætu ekki gert með hefðbundnum 

verkfærum.  

Á mynd 9 sýnir Kolb hvernig Triple E eða virkni, framför og dýpri skilningur koma 

saman og mynda æskilega kennslustund eða verkefni. Hún bendir á að það sé sjaldgæft að 

virkni eigi sér ekki stað ef nemendur sýna framför í námi og ná auknum skilning.  

A stendur fyrir kennslustund/verkefni þar sem upplýsingatækni- og miðlun er notuð 

en hún bætir engu við nám nemenda.   

B stendur fyrir kennslustund/verkefni þar sem upplýsingatækni- og miðlun er notuð 

og hún nær að virkja nemendur á þann hátt að þeir skila verkefnum á réttum tíma, vinna 

saman og ná námsmarkmiðum. Nemendur ná ekki að tengja reynsluna við daglegt líf og 

kennslustundin/verkefnið eykur ekki við ígrundaða hugsun.  

C stendur fyrir kennslustund/verkefni þar sem upplýsingatækni- og miðlun er notuð 

og eykur við skilning nemenda á viðfangsefnum, bætir við eða styður við fyrri þekkingu. 

Sem dæmi má nefna að nemendur taka viðtöl við vísindamann sem gefur góða tengingu með 
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þá sérstöðu að vísindamaðurinn þekkir vel heim vísindanna en ef nemendur ná ekki að tengja 

við fyrri þekkingu þá er ekki öruggt að þeir skilji viðfangsefnið.  

D stendur fyrir kennslustund/verkefni þar sem upplýsingatækni- og miðlun er notuð 

og hún gefur nemendunum tækifæri til að sýna framför í námi. Nemendur upplifa eitthvað 

nýtt sem hvetur þá til að halda áfram að læra. Persónuleg færni þeirra eykst en það vantar 

tengingu við daglegt líf.  

 E stendur fyrir kennslustund/verkefni þar sem upplýsingatækni- og miðlun The 

Triple E ramminn tengir B, C og D þættina (mynd 9).  

Þessir þrír þættir eða The Triple E ramminn mynda virkni, framför og dýpri skilning 

og eru samkvæmt Kolb æskileg kennslustund eða verkefni þar sem tæknin er notuð með 

nemendum. Þegar þessir þættir koma saman þá gætu nemendur ekki einungis nýtt tæknina 

innan skólans við verkefni, þeir gætu einnig verið að vinna í sínum eigin tækjum fyrir utan 

skóla, eins og að skrifa saman í Google skjölum, skrifa blogg, taka upp myndbönd og vinna 

í heimasíðu. Nemendur læra um það sem á sér stað í rauntíma eða hluti sem tengjast þeirra 

daglega lífi. Tæknin sem þeir nýta gagnast ekki bara innan skólans heldur einnig fyrir utan 

hann. Tæknin er einnig nýtt til að hafa samskipti við aðra, bæði nemendur og þá sem gætu 

gefið upplýsingar úr þeirra daglega lífi sem tengjast verkefnum þeirra (Kolp, 2017). 

 

Mynd 9. Triple E módelið byggt á líkani Liz Kolp (2017, bls. 596 – 630). 
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3.6 Stafræn tækni sem verkfæri  

Kennarar prufa sig áfram með margskonar tækni og leiðir til að aðstoða nemendur við að 

nýta sér tæknina sem verkfæri til að ná betri árangri í námsferlinu. Tækni getur verið 

nemendum öflugt námstæki (Couros, 2015).  

Technology invites us to move from engaged to empowered. It provides 

opportunities to go deeper into our learning by giving us the ability to consume, 

and, more importantly, to create (Couros, 2015, Kindle staðsetning, bls.1898). 

George Couros starfar sem verkefnisstjóri nútímalegra kennsluhátta og tækni í Edmonton, 

Kanada. Hann er mjög virkur á samfélagsmiðlum við að setja inn efni er varðar kennslufræði 

og hvetur hann kennara til að taka þátt í að koma hugmyndum sínum um nútímalega 

kennsluhætti og notkun á tækni í skólastarfi á framfæri. Michael Fullan sérfræðingur á sviði 

menntaumbóta skrifar meðmæli með bók Couros The Inovator‘s Mindset. Fullan (2016) og 

segir að lykillinn að nýbreytni og framförum í skólastarfi felist í því að kennarar vinni saman, 

deili hugmyndum sínum og styðji hver annan í stað þess að vinna hver í sínu horni.  

Tölvur eiga erindi í skólana bæði sem verkfæri, kennslutæki og upplýsingabrunnar. 

Nemendur í grunn- og framhaldsskólum þurfa að venjast því að nota tölvur sem verkfæri við 

ýmis algeng verk sem kennd eru í skólum og venjast verklagi tækninnar (Atli Harðarson, 

1998; Jón Torfi Jónasson o.fl., 2002). Mikilvægt er þó að einblína ekki aðeins á tækin heldur 

miklu fremur á nemendur og nám nemenda. “[Tækin eigi] að vera aukaatriði en nýjar leiðir 

í skólastarfi aðalatriði.” (Ómar Örn Magnússon, 2013, bls. 2)  

Þekking á kennslufræði, möguleikum tækninnar og inntaki skólastarfs er lykillinn að 

því að spjaldtölvur eða annar búnaður komi til með að virka vel í námi og kennslu. Tækin 

ein og sér hefur lítið að segja ef þekking á möguleikum hennar í skólastarfi er ekki til staðar. 

(Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir, 2014). 

Áherslan á árangursríkt nám ætti ekki að einskorðast við tiltekna tækni þó svo að 

tæknin geti vissulega stutt við og auðveldað nám (John Spencer, 2015). Einnig ætti að hafa 

það í huga að þrátt fyrir að nemendur hafi aðgang að tækni og tólum þá er ekki öruggt að 

þeir þekki hvernig best er að nýta tæknina í námi. Þess vegna er mikilvægt fyrir kennara að 

kynnast nemendum sínum og kynna þá fyrir leiðum sem hægt er að fara varðandi nám og 

tækni. Kennarinn er þá leiðbeinandi og kynnir fyrir nemendum viðeigandi efni sem þeir geta 

nýtt sér og kynnir fyrir þeim fjölbreytta möguleika við að nýta tæki og tól á uppbyggilegan 

hátt (Spencer, 2015).  
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Steve Wheeler (2015) fjallar um hvaða nýju leiðir eru að koma fram vegna notkunar 

tækninnar í kennslu. Nemendur vinna verkefni með því að búa til myndbönd, gera 

hljóðupptökur, skrifa blogg, búa til heimasíður og setja verkefni sín á Netið til þess að 

tengjast öðrum nemendum. Hægt sé að nýta stafræna miðla og spjaldtölvur á skapandi hátt 

og að tölvuleikir bjóði m.a. upp á nýja nálgun í námi (mynd 10). Þessi stafræna þekking 

komi til með að nýtast þeim á vinnumarkaðinum í framtíðinni. Hann bendir þó einnig á að 

til þess að ná þeim markmiðum að tæknin verði markvisst nýtt í skólastarfi þá þurfi 

kennarinn að leggja á sig aukna vinnu í byrjun, þora að taka áhættu, sýna framsýni og vera 

tilbúinn í að takast á við smá mótlæti (Wheeler 2015).  

 Tölvur og stafræn samskiptatæki teljast víða ómissandi þáttur í daglegu lífi fólks og 

í skólastarfi skiptir það höfuðmáli að tölvurnar eru ekki aðeins öflug ritvinnslu- eða 

reikningsverkfæri heldur tól sem má nota til fjölþættrar merkingarsköpunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Stafræn tækni sem nýtt er með nemendum til þess að 

skapa og finna lausnir er talin hafa jákvæðari áhrif á námsárangur en þegar tæknin er notuð 

á hefðbundinn hátt (NAEP, 2006). 

 

Mynd 10.  Tækni í skólaststarfi, stílfært eftir Ingva Hrannar Ómarsson (2017). 
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Skóla- og fræðimaðurinn dr. Zachary Walker hélt fyrirlestur á Alþjóðadegi kennara 5. 

október 2017 í Silfurbergi í Hörpu. Yfirskrift Skólamálaþings var Innfædd á internetinu: 

breyttur heimur, snjallari nemendur. Þar talaði hann um stöðu stafrænnar tækni í dag og 

sagði að það væri ekki hægt að stöðva lest þegar hún væri lögð af stað3. Sem er fullkomin 

myndlíking því að tæknin er komin til að vera. Til að rökstyðja mál sitt vitnaði Walker í Tom 

Whitby sem sagði að allir kennarar hefðu rétt á því að búa í helli. Samt sem áður hefðu þeir 

ekki rétt á að draga nemendur þangað með sér4 (munnleg heimild, 5. október, 2017). 

3.7 Rannsóknir á sviði upplýsingatækni 

Rannsóknir á upplýsingatækninotkun í skólastarfi erlendis hafa margar sýnt fram á að tækni 

sé til góðs í skólastarfi þar sem hún geti bætt námsáhuga nemenda. (Bebell og O’Dwyer, 

2010; Martinez og Schilling, 2011; Spires og fl., 2008). Hér á landi standa fjölmargir aðilar 

fyrir rannsóknum á sviði mennta- og fræðslumála (Rannís og menntamálaráðuneyti, 2005). 

Auk háskóla má nefna ráðuneyti, sveitarfélög, skólaskrifstofur og rannsóknarstofnanir á 

borð við Námsmatsstofnun (sem heitir núna Mentamálastofnun). Einnig standa skólar fyrir 

ýmsum könnunum og athugunum á innra starf sínu. Evrópusambandið (European 

Commission, 2013) kannaði upplýsingatækninotkun í skólum, aðgengi að tæknibúnaði og 

viðhorf til tækninnar í 31 landi innan Evrópu, þar á meðal á Íslandi. Rannsóknin var gerð á 

árunum 2011 til 2012 og byggir á svörum 190 þúsund nemenda, kennara og skólastjórnenda 

og er því sú víðamesta sem gerð hefur verið. Í rannsókninni kemur fram að nemendur sem 

hafi gott aðgengi að upplýsingatækni heima fyrir og í skólanum hafi meira sjálfstraust og 

færni í að nýta sér stafræna tækni, þar sem þeir eru flinkari á tölvur, betri í samskiptafærni á 

netinu og nota Netið á ábyrgari og öruggari hátt (European Commision, 2013). Mikilvægt er 

að efla slíka færni meðal kennara. Markmiðið er einnig að nemendur átti sig á notagildi 

stafrænnar tækni við upplýsingaleit, sköpun og miðlun þekkingar og hlutverki miðla, 

hefðbundinna jafnt sem nýmiðla, í þágu samskipta og lýðræðis.  

Upplýsingatæknibyltingin hefur valdið gríðarlegum breytingum sem móta störf og 

lífsstíl fólks og hvergi sér fyrir endann á. Bjarndís Fjóla Jónsdóttir verkefnisstjóri UT-

torgs hefur bent á að innlendar og erlendar rannsóknir bendi til að tölvuvæðing grunnskóla 

sé langt komin hér á landi en nýting upplýsingatækninnar mun síður (Bjarndís Fjóla 

Jónsdóttir, 2013). Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á Íslandi á síðustu árum á sviði 

                                                 
3 “We cannot argue with a train that has left the station.“ 
4 “Every teacher has the right to live in a cave. However, they do not have the right to drag their students in 

with them“ 
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upplýsingatækninotkunar í skólastarfi fjalla um innleiðingu spjaldtölva. Norðlingaskóli í 

Reykjavík var einn fyrsti skóli landsins til að innleiða spjaldtölvur í starf sitt og er sá skóli 

sem hefur gengið lengst í markvissri spjaldtölvuinnleiðingu. Norðlingaskóli hóf 

þróunarverkefni með spjaldtölvur í ársbyrjun 2012 og stóð það yfir í þrjár annir. 

Meginniðurstaða þessarar matsrannsóknar er að í þróunarverkefni um spjaldtölvur í 

Norðlingaskóla hafi verið unnið mikilvægt frumkvöðlastarf á þessu sviði hér á landi. Helstu 

niðurstöður leiddu í ljós að spjaldtölvur hafi stóraukið aðgengi að fjölbreyttu námsefni og 

kennslugögnum og skipt sköpum í mótun nýrra kennsluhátta (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 

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

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

nemenda. Niðurstöður sýndu einnig aukinn áhuga, ánægju, virkni, frumkvæði og sjálfstæði 

meðal nemenda og betri einstaklingsmiðun náms þar sem nemendur gátu lært á eigin hraða 

og þeim tíma sem þeim hentaði. Einnig mátti greina jákvæð áhrif á færni nemenda í 

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

Kennarar tóku eftir aukinni skilvirkni hjá nemendum, sérstaklega þeim sem höfðu unnið lítið 

áður. Spjaldtölvunotkunin ýtti einnig undir faglega þróun og ánægju kennara í starfi (Sólveig 

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

Kennarateymið í Norðlingaskóla þróaði sig áfram í sameiningu og í samstarfi við 

nemendahópinn á verkefnistímanum. Þá urðu breytingar á námsumhverfinu. Aðgengi að 

námsefni og fjölbreyttum námstólum jókst mjög mikið og segja má að nýtt vistkerfi náms 

hafi orðið til með nýjum samskiptaleiðum og verkfærum. Foreldrar voru einnig ánægðir og 

almennt hlynntir spjaldtölvunotkun (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012; Sólveig Jakobsdóttir 

og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Þær Sólveig og Skúlína Hlíf rannsökuðu einnig spjaldtölvu innleiðingu í 

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

Jakobsdóttir, 2014). Niðurstöður leiddu í ljós jákvæða þróun í námi og kennslu. 

Spjaldtölvunotkun bætti aðgengi að námsefni, námsleikjum og öppum. Notkun þeirra 

stuðlaði einnig að fjölbreytni í viðfangsefnum, kennarar hafa þróað kennsluhætti með nýrri 

tækni og forritum og nemendur voru ánægðari og áhugasamari. Spjaldtölvur virtust auka 

afköst slakari nemenda meira en annarra þar sem tíðar endurtekningar, myndræn sýn á námið 

og námsefni gerði námið aðgengilegra. Þar að auki gaf spjaldtölvunotkunin möguleika á að 

vinna á nýjan hátt með ýmsa grunnþætti menntunar, meðal annars læsi og sköpun. Einnig 

voru vísbendingar um að spjaldtölvunotkunin gæti haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda 
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með dyslexíu þar sem hægt væri að breyta leturgerðum rafræns texta eftir hentugleikum 

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

Salaskóli í Kópavogi tók einnig þátt í þróunarverkefni með spjaldtölvunotkun í 

skólastarfi (Kristín Björk Gunnarsdóttir, 2014). Markmið þróunarverkefnisins voru meðal 

annars að stuðla að betra upplýsingalæsi nemenda, skerpa á einstaklingsmiðuðu námi, bæta 

miðlun upplýsinga og gera kennara færa um að nýta spjaldtölvur á markvissan hátt í kennslu. 

Niðurstöður gefa til kynna að kennararnir hafi öðlast smátt og smátt reynslu og þekkingu á 

notkun spjaldtölva og voru duglegir að miðla upplýsinga um spjaldtölvunotkun til 

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

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

birtust meðal annars í bættu aðgengi nemenda að rafrænum verkefnum, tímasparnaði, 

einfaldari miðlun á efni, auðveldara var að mæta mismunandi þörfum nemenda, einfaldara 

var að samþætta ýmsar faggreinar og undirbúningur varð auðveldari og fljótlegri (Kristín 

Björk Gunnarsdóttir, 2014).  

Í rannsókn sem gerð var á nokkrum nemendum sem tóku þátt í þróunarverkefninu í 

Norðlingaskóla eftir að þeir komu í framhaldsskóla, kemur í ljós að þeim fannst þeir vera 

með góða tölvukunnáttu sem nýttist þeim vel í náminu en söknuðu mikið Norðlingaskóla og 

þeirra kennsluhátta með spjaldtölvum sem þau höfðu átt að venjast þar. Þeim fannst 

kennsluhættir í framhaldskólunum vera gamaldags þar sem starfið væri hefðbundnara og 

kennarar væru ekki að nýta möguleika tækninnar eins og nemendurnir voru vanir í 

Norðingaskóla (Guðmundur Ásgeirsson, 2014).  

Í skýrslu UNESCO/IIEP (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) um umbætur 

í menntakerfinu er lögð áhersla á nauðsyn markvissra rannsókna á stöðu og árangri 

skólakerfisins og hverju þurfi að breyta til að ná árangri. Af slíkum rannsóknum spretti 

nýsköpun. Skipulögð nýsköpun byggist á fyrri reynslu og þekkingu og draga þarf lærdóm af 

því sem gert hefur verið. Með því að skipuleggja verkefni og skoða niðurstöður, má bæði 

bæta stefnuna og framkvæmd hennar. Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 

aldar (2014) er lýst umfangsmikilli rannsókn á grunnskólum á Íslandi, sem fram fór á 

árunum 2009-2013. Gerður G. Óskarsdóttir ritstýrði bókinni. Í henni kemur fram að 

spennandi verði að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér og hvaða áhrif ný tækni muni hafa á 

starfshætti í íslenskum skólum þegar fram líða stundir. Vonir standi til að hún ýti undir 

virkari þátttöku og auki möguleika bæði nemenda og kennara til að hafa áhrifa á menntun 

og samfélag. Sú umræða sé ekki ný og áhugavert verði við frekari umfjöllun og rannsóknir 
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að rekja í sundur þá þræði sem þar gætu verið órofa þættir allt frá því tölvutæknin hélt fyrst 

innreið sína í íslenskan grunnskóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

3.8 Námsgögn sem styðja stafrænt nám 

Námsgögn hafa áhrif á kennsluhætti og möguleika kennara og nemenda til að beita 

fjölbreytilegum aðferðum við nám og kennslu. Í úttekt á rafrænum námsgögnum og hvernig 

þeim hefur verið beitt við nýsköpun í skólastarfi á Íslandi (OECD, 2008) var bent á að það 

væri ögrandi viðfangsefni fyrir litla eyþjóð að halda í við aðrar þjóðir á sviði nýbreytni í 

skólastarfi og þróunar námsgagna. Þróunarverkefni væru borin uppi af fáum einstaklingum 

en mat, eftirfylgni og stoðkerfi væru veikburða. Hátt hlutfall kennara á Íslandi sæi ekki gildi 

þess að nýta tölvur við kennslu og íhaldssemi gætti gagnvart breytingum og nýsköpun. Mælt 

var með því að Íslendingar leituðust við að læra af öðrum þjóðum og nýttu sér hugmyndir 

og reynslu annarra við þróun og nýtingu námsgagna. Í úttektinni var einnig bent á að 

markaður fyrir námsgögn hér á landi væri afar smár og einkenndist af fákeppni.  

Til þess að auka fjölbreytni í nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu var 

mælt með samstarfi opinberra aðila, svo sem Námsgagnastofnunar, og einkaaðila um 

umbótaverkefni og kerfisbundna nýtingu tækninnar. Fram kom í rannsókn á innleiðingu 

spjaldtölva í Norðlingskóla (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2012) að 

fulltrúar Námsgagnastofnunar töldu að stafræn tækni og spjaldtölvur biðu upp á mikla 

möguleika til að vinna með hugmyndir og texta á skapandi hátt, í námi og kennslu, með 

leiklist, tónlist og myndlist. Kominn væri tími til að endurskoða hvað væri nauðsynlegt að 

læra, meta hvað væri þörf fyrir að allir kynnu og ræða hver ætti að gera þessar breytingar. 

Það þyrfti því að hugsa námsefnisgerð á nýjan hátt í takti við róttækar breytingar á 

aðalnámskrá, þar sem ekki sé lengur lögð áhersla á þekkingaratriði, heldur einnig leikni og 

hæfni. Til þess að efla stoðþjónustuna voru Námsmatsstofnun og Námsgagnastofnun 

sameinuð árið 2015 í eina stofnun undir heitinu Menntamálastofnun (Menntamálastofnun, 

2015). Samkvæmt lögum nr. 91/2015 er Menntamálastofnun stjórnsýslustofnun á sviði 

menntamála sem stuðla skal að auknum gæðum skólastarfs og framförum í þágu menntunar 

í samræmi við lög og stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið. Með 

sameiningunni er gert ráð fyrir að stofnunin gegni mikilvægu hlutverki til þess að efla 

stoðþjónustu við menntakerfið, hlutverk hennar er að treysta gæða- og námsmat, afla gagna 

um menntakerfið og miðla sannreyndum gögnum. Menntamálastofnun vinnur einnig að 

þróun námskrár og námsgagna og sér um umsýslu tengda starfsmenntun. Meginverkefni 

stofnunarinnar í dag er að útvega grunnskólum námsefni í skyldunámi og móta 
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framtíðarstefnu um námsgögn. Markmiðið er að nýta stafrænt efni í auknum mæli og auka 

úrval námsefnis fyrir nemendur. Dæmi um námsefni sem styður við upplýsingatækni, er 

margmiðlunarefni sem Björgvin Ívar Guðbrandsson hefur unnið fyrir stofnunina. Námsefnið 

er í formi stuttra myndbanda sem útlista á skilmerkilegan hátt mismunandi þætti 

upplýsingatækni- og miðlunar og er ætlað að styðja við fjölbreytt nám í kvikmyndagerð, 

stafrænni myndvinnslu og forritun (Björgvin Ívar Guðbrandsson, 2016).  

3.9 Áskoranir við notkun upplýsingatækninnar í skólastarfi 

Í bókinni Sköpun grunnþátta í menntun á öllum skólastigum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) kemur fram að fara verði varlega 

með tæknina þar sem hún geti líka leitt til ófrjórra vinnubragða og tímafrekrar þjálfunar, 

nauðsynlegt er því að finna gott jafnvægi á milli nýrrar tækni og gamalla gilda. Þar segir 

einnig að tæknin sé góð viðbót í skólastofuna til að víkka og dýpka námsefnið, auka 

fjölbreytni náms, efla greiningu, úrvinnslu efnis og miðlun, ýta undir sköpun og styðja við 

aðrar námsgreinar. Í rannsókn á spjaldtölvunotkun í Norðlingaskóla kom í ljós að hluti 

nemenda hafði áhyggjur af því að of mikill tími færi til spillis í leikjum, spjalli og tónlist 

(Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Tekið var á því þar sem 

nemendum voru kenndar aðferðir við að nýta spjaldtölvur sem námstæki og lögð var áhersla 

á ábyrgð nemenda á spjaldtölvunotkun í námi. Niðurstöður leiddu í ljós að margir nemendur 

virtust öðlast meiri sjálfstjórn með tímanum en þó þurfti að takmarka spjaldtölvunotkun 

einstakra nemenda eða eyða út leikjum af spjaldtölvunum. Einnig voru nemendur spurðir 

hvort þeir hefðu upplifað líkamleg, félagsleg eða tæknileg vandamál við spjaldtölvunotkun. 

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

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

virkaði ekki almennilega í spjaldtölvunum og nokkrir nemendur voru með vísbendingar um 

líkamleg vandamál sem gætu tengst spjaldtölvunotkun, þá er átt við verki í baki, hálsi, 

handleggjum og fingrum.  

Neikvæð áhrif varðandi sjálfstjórn og líkamleg og félagsleg vandamál virðast til 

staðar hjá sumum þátttakendum í rannsókn Sólveigar og Skúlínu. Áhrif á árangur í 

hefðbundnum prófum þyrfti að skoða betur. Niðurstöður úr samræmdum prófum gefa til 

kynna lítil sem engin áhrif á nám fyrri árgangsins sem tók þátt í verkefninu en hugsanlega 

neikvæð áhrif á námsárangur seinni árgangsins og þann sem kom í kjölfarið eftir að 

verkefninu lauk. Það er þó erfitt að segja til um hvort um áhrif þátttöku í verkefninu er að 
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ræða eða til dæmis vegna annarra breytinga, svo sem á nemendahópnum (Sólveig 

Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Nýlegar rannsóknir benda á það að samfélagsmiðlar gætu truflað kennslu og minnkað 

einbeitingu nemenda þegar þeir vinna með upplýsingatækni (Karaoğlan Yilmaz, Yilmaz, 

Öztürk, Sezer og Karademir, 2015; Taneja, Fiore og Fischer, 2015). Við notkun á 

samfélagsmiðlum og öðrum samskiptamiðlum eins og netpósti geta komið upp vandamál 

tengd neteinelti í skólastarfi sem hefur áhrif á líðan nemenda. Þess vegna er mikilvægt að 

nemendur fái fræðslu um netöryggi og ábyrgð í netnotkun. Kennarar ættu að gera sér sérstakt 

far um að skapa með nemendum stafræna borgaravitund (Alberta Education School 

Technology Branch, 2012; Ohler, 2012; Ribble, 2011; Stafræn borgaravitund, 2015). Það er 

mikilvægt að móta reglur í góðu samráði við nemendur um hvernig best sé að bregðast við 

öfgum í netnotkun og óæskilegum aðstæðum sem koma geta upp í tengslum við netnotkun 

nemenda. Tölvunotkun í skólum er ekki talin skila nemendum betri námsárangri heldur þvert 

á móti hefur hún haft neikvæð áhrif á námsárangur þeirra, að því er fram kemur í nýrri 

skýrslu OECD ríkja (Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2015). Eftir að skýrslan birtist í 

fréttamiðlum landsins var mikil umræða um hana. Til að fylgja niðurstöðunum eftir voru 

tekin viðtöl við nokkra einstaklinga sem tengjast skólamálum á Íslandi, m.a. við Guðbjörgu 

Ragnarsdóttur, varaformann Félags grunnskólakennara og Ragnar Þór Pétursson kennara 

sem hefur verið virkur í skoðunum sínum um menntamál og er mikil áhugamaður um 

innleiðingu upplýsingatækni í skólastarfi. Guðbjörg segir að það sé mikilvægt að mennta 

fólk til að fylgja eftir innleiðingu tækja og tóla í skólastarfi. Starfsnám kennara ætti að nýta 

til að mennta fólk í upplýsinga- og tæknimenntun. Hún talar einnig um að það sé ekki nóg 

að hafa tækin ef þekkinguna vantar (Aðalsteinn Kristjánsson, 2015). Ragnar Þór segist óttast 

afleiðingar nýrrar OECD könnunar þar sem tölvur eru teiknaðar upp sem einskonar 

bölvaldur í kennslustofunum. Að hans mati er þarna ýmislegt í gangi en í fyrsta lagi gefur 

þessi niðurstaða til kynna að menntakerfi hafi víða runnið inn í nýja tíma algjörlega án 

umhugsunar og stefnu. Ragnar Þór talar um að rúmlega þriðjungur þeirra starfa sem nú eru 

til verði horfin þegar núverandi fyrsti bekkur kemur út á vinnumarkaðinn og þau störf sem 

eru í minnstri hættu á að úreltast eru þau störf þar sem nota þarf dómgreind, samskiptafærni 

og skapandi hugsun. Þessi störf krefjast þess líka að hafa gott vald á tækninni. Hann telur 

það fullkomlega eðlilegt að nýjar áherslur í skólastarfi sýni slakan árangur í fyrstu, bæði 

vegna þess að menn eru að sækja á ný mið og eru enn að læra til verka en líka vegna þess að 

mælikvarðarnir sem notast er við eru að einhverju leyti úreltir (Jakob Bjarnason, 2015)   
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Með spjaldtölvunum hefur notkun ýmiskonar forrita (appa) aukist, árið 2014 voru 

um 75,000 öpp skráð í flokk sem tilheyrir menntunar forritum í Apple App Store (Wartella, 

2015). Þrátt fyrir að teljast forrit sem styðja eiga við menntun þá voru rúmlega 70% þessara 

forrita ekki með neinn rannsóknarstuðning á bak við sig um það hvernig forritin nýttust í 

kennslu (Vaala et al., 2015). Mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að sýna fram á 

að forrit sem styðja eigi við menntun geti í raun haft áhrif á námsárangur (Wartella, 2015). 

Á vef Menntasmiðju (2017) fjallar Áslaug Björk Eggertsdóttir um ráðstefnu sem haldin var 

um þráðlausa örbylgjugeislun, börn og skjátíma þann 24. febrúar 2017 af Félagi foreldra 

leikskólabarna í Reykjavík (FFLR). Á ráðstefnunni Mikilvægi forvarna – þráðlaus 

örbylgjugeislun & skjátími (2017) kom meðal annars fram að margir líta svo á að næg gögn 

séu komin fram um að fara þurfi varlega varðandi tölvunotkun þegar börn, unglingar og 

viðkvæmir séu annar vegar. Í umfjöllun Áslaugar kemur fram að árið 2015 hafi yfir 200 

sérfræðingar í ójónaðri geislun sent áskorun á Sameinuðu þjóðirnar þar sem kallað var eftir 

verndun almennings gegn geislun þar sem rannsóknir sýni að þráðlaus örbylgjugeislun getur 

valdið krabbameini og DNA skemmdum þrátt fyrir að skaðleg hitunaráhrif örbylgjunnar séu 

ekki til staðar. Björn Hjálmarsson barnalæknir var einn af fyrirlesurunum á ráðstefnunni og 

vakti athygli á Rafrænu skjáheilkenni. Við störf sín á BUGL sagðist hann sjá einkenni og 

afleiðingar þessa heilkennis og að eftir að hann byrjaði að skoða lengd skjátíma barna og 

unglinga og hvenær börnin fengu tækin fyrst í hendurnar þá hafi hann séð samhengi í 

tengslum við hvenær svefnleysi og pirringur byrjar hjá sömu einstaklingum. Björn sagði að 

við værum öll misviðkvæm fyrir tækninni en bláa ljós skjásins minnkar melatónín sem hefur 

slæm áhrif á svefn. Það er því að mörgu að hyggja varðandi notkun á upplýsingatækni í 

skólastarfi eins og kemur fram í rannsóknum en með upplýstu hugarfari kennara, nemenda 

og foreldra skólabarna um notkun upplýsingatækninnar í skólastarfi þá ætti að vera hægt að 

fara milliveginn til þess að jákvæðir eiginleikar upplýsingatækninnar í skólastarfi vegi á móti 

þeim neikvæðu (Áslaug Björk Eggertsdóttir, 2017).  
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4 Aðferðafræði 

4.1 Starfendarannsóknir  

Rannsóknin mín sem kynnt er í þessari ritgerð er byggð á aðferðafræði starfendarannsókna 

þar sem ég rannsaka hvernig ég tekst á við þær breytingar sem ég vil gera á starfi mínu og 

um leið á sjálfri mér sem einstaklingi. Jean McNiff og Jack Whitehead (2003) benda á að 

kjarni starfendarannsókna sé markviss sjálfskoðun þar sem viðfang rannsóknar og 

rannsakandi eru eitt. Kennarinn þarf að spyrja sig spurninga eins og af hverju, hvers vegna 

og hvað hvetur hann áfram til að gera það sem hann er að gera (2003). Starfendarannsókn er 

þýðing á hugtakinu action research eða practioner research, practical inquiry og self-study. 

McNiff og Whitehead (2003) nota hugtakið action research til að útskýra 

starfendarannsóknir. Hafþór Guðjónsson bendir á að starfendarannsóknir séu í eðli sínu 

umbótamiðaðar og tilgangur þeirra sé að hver og einn læri af þeim til að þróa og bæta starf 

sitt. Markmið starfendarannsókna sé einnig að koma starfsþekkingu á framfæri við aðra og 

byggja upp þekkingargrunn kennara (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

Starfendarannsóknir verða ekki gerðar án rannsóknargagna og, eins og í öðrum 

rannsóknum eru settar fram rannsóknarspurningar sem þátttakendur ganga út frá (Hafdís 

Guðjónsdótttir, 2011). McNiff (2010) bendir á að það megi lýsa rannsóknaferli 

starfendarannsókna sem spírallöguðu (mynd 11). Greining á gögnum og endurmat fer fram 

þegar fyrsta rannsóknarhring er lokið. Upplýsingarnar eru nýttar til að setja fram ný markmið 

fyrir næsta rannsóknarhring og í lok hans eru gögnin greind, aftur fer fram endurmat og ný 

markmið sett fyrir þriðja rannsóknarhringinn o.s.fr. (McNiff, 2010).  

 

 

 

Mynd 11. Ferill starfendarannsókna byggður á hugmyndum McNiff og Whitehead 2006. 

 

Þetta hringferli hjálpar þátttakendum til að gera sér betur grein fyrir þeirri þekkingu sem 

verður til í skólastofunni, skilja hana og umbreyta til gagns fyrir skólastarfið (Whitehead, 
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1993). Rannsóknargögn gefa vísbendingar um hugboð eða staðfestingu á framkvæmd, auk 

þess eru gögnin heimildir um að þróun eða breyting hafi átt sér stað. Sérstaða 

starfendarannsókna samanborið við aðrar rannsóknir og það sem aðgreinir þær frá öðrum 

rannsóknum er að rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum sér og starfsháttum sínum með 

það markmið að skilja betur eigið starf og þróa það til betri vegar (Hafþór Guðjónsson, 2011; 

McNiff og Whitehead, 2005). 

4.2 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort stafræn tækni gæti aukið sjálfstæði nemenda 

og eflt skapandi starf í skólastarfi. Einnig skoðaði ég starf mitt og hvernig ég gæti stuðlað að 

þessum þáttum sem ég tel vera mikilvæga í skólastarfi.  

Markmið starfendarannsóknarinnar var því að skoða hvernig ég gæti stuðlað að því að 

nemendur mínir nýttu sér stafræna tækni sem eflandi verkfæri í skólastarfi.  

Spurningarnar sem ég vann út frá í rannsókninni voru: 

 hvernig getur stafræn tækni eflt sjálfstæði og frumkvæði nemenda í skólastarfi? 

 hvernig getur stafræn tækni með skapandi nálgun eflt trú nemenda á eigin getu?  

4.3  Gögn, öflun gagna og siðferðisleg málefni 

Ég safnaði gögnum um mitt daglega amstur í kennslunni með því að halda dagbók og skrá 

það sem ég var að takast á við í starfi mínu. Gagnasöfnunin náði yfir í þrjár annir frá haustönn 

2016 og lauk henni í lok haustannar 2017.  Ég tók ljósmyndir og stutt myndbönd af 

nemendum þegar þau voru að vinna verkefni. Ég átti samtal við skólastjóra Ingunnarskóla 

og ræddi við hana um starfendarannsóknina mína og fékk ráðleggingar frá henni varðandi 

siðferðisleg málefni. Staðlað eyðublað fékk ég frá stigstjóra mínum til þess að senda 

foreldrum með beiðni um að nota myndir og myndbönd af nemendum. Ég ræddi við 

samkennara mína um starfendarannsóknina haustið 2017 og upplýsti þá um framkvæmd 

hennar. Í byrjun skólaárs haustið 2017 talaði ég við foreldra nemenda minna á námskynningu 

í skólanum og sagði þeim frá starfendarannsókninni. Í þessari vinnu við að afla gagna fyrir 

rannsóknina reyndi ég að skipuleggja mig, sýna vandvirkni og ábyrgð til þess að geta seinna 

miðlað þeirri þekkingu sem ég vildi sýna fram á að ég hefði tileinkað mér.  
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4.3.1 Rannsóknardagbók, ljósmyndir, myndbönd og hljóðupptökur 

Í rannsóknardagbókina skrifaði ég um atvik sem komu upp og tilfinningar tengdar þeim. Ég 

skrifaði þegar ég var að takast á við erfiðleika en einnig þegar hlutirnir gengu vel. Þegar ég 

fékk nýjar hugmyndir skráði ég þær hjá mér til þess að gleyma þeim ekki í amstri dagsins. 

Ég tók ljósmyndir og stutt myndbönd af nemendum þegar þeir voru að vinna verkefni. 

Ljósmyndir og myndbönd sem ég tók af starfinu hjálpuðu mér að skoða betur á sjónrænan 

hátt viðfangsefið og auðveldaði tengingu við starfið sem átti sér stað á hverjum tíma. Til 

þess að skoða hvernig samskipti mín voru við nemendur tók ég upp hljóð í kennslustundum, 

ég vildi skoða hvort ég gæti heyrt hvernig ég beitti röddinni og hvað hefði áhrif á kennsluna 

hjá mér, eins og utanaðkomandi hávaði eða annað sem gæti haft áhrif á mig.  

 

4.3.2 Skólinn 

Kennslurými í Ingunnarskóla eru um 400 m2 og er reiknað með um 80–85 nemendum á hvert 

svæði. Í hverju rými eru tvö 30 m2  herbergi, annað er hugsað sem vinnuaðstaða fyrir 

kennarana og hitt sem hópherbergi fyrir nemendur. Í miðju opna rýmisins er aðstaða fyrir 

vinnustöðvar og þar var einnig gert ráð fyrir að hægt væri að kenna listgreinar og aðrar 

námstöðvar (Eygló Friðriksdóttir, Guðlaug Sturlaugsdóttir, Hrund Gautadóttir og Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2004). Við upphaf rannsóknarinnar haustið 2016 fór tölvukennslan fram í 

einu af 30 m2 rýmum skólans. Ákveðið var í lok september 2016 að færa tölvukennsluna inn 

á miðrými opnu svæðanna hjá 4. og 5. bekk og 6. og 7.bekk.  Tölvukennslan var færð úr 

tölvustofu vegna þess að verulega var farið að þrengja að nemendum í 30 fm stofunni, einnig 

var hugsunin sú að fleirri hefðu aðgang að tölvum ef þær væru færðar inn á kennslusvæðin. 

 

4.3.3 Rannsóknarvinir 

Á meðan starfendarannsóknin fór fram átti ég óformleg samtöl við samkennara mína og 

annað starfsfólk skólans um starfið í upplýsingatækni- og miðlun. Einnig talaði ég við 

nemendur en álit þeirra var mikilvægt þar sem rannsóknin var ætluð til þess að efla nám 

þeirra. Ég tók einnig þátt í teymisvinnu kennara Ingunnarskóla í upplýsingatækni og fékk 

með því betri sýn á það sem aðrir kennarar skólans voru að gera og átti gagnlegar umræður 

um mótun og stefnu í upplýsingatækni. Síðustu önnina eignaðist ég svo rannsóknarvin í 

samkennara mínum í sjötta bekk. Hlutverk rannsóknarvinar eða rannsóknarhóps byggist á 

því að gagnrýna og segja til um hvað sé hægt að gera betur og er nauðsynlegur fyrir þá sem 

gera starfendarannsóknir. Einnig felst hlutverkið í faglegri umfjöllun þar sem samræðan 

leikur stórt hlutverk (McNiff, 2010). 
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4.3.4 Námsefni og verkefni 

 Kennsluáætlun fyrir þemað vatnið og rafmagnið, haustið 2017 (sjá viðauka) 

 Heimasíða bekkjarins (sjá viðauka) 

 Heimasíða margmiðlunar í Ingunnarskóla 

 Kennslubók: Auðvitað Heimilið 

 Kennslubók: Lífríkið í fersku vatni 

4.4 Tilgangur og markmið, greining og úrvinnsla gagna 

Tilgangur með starfendarannsókninni var að stuðla að umbótum í kennsluháttum mínum til 

þess að ná þeim markmiðum sem ég hafði sett mér um að nýta stafræna tækni sem 

sjálfseflandi verkfæri fyrir nemendur. Til þess að greina rannsóknina og vinna úr henni 

skoðaði ég starfshætti mína með gagnrýnu hugarfari eins og McNiff og Whitehead boða 

(McNiff og Whitehead, 2006). Í samræmi við starfendarannsóknarhring McNiff skoðaði ég 

gögnin sem ég aflaði og í ljósi þeirra endurmat ég starfshætti mína. Ég reyndi að hafa það 

að leiðarljósi í rannsókninni að gæta að hlutleysis í greiningaferlinu. Til þess að greina 

framvindu, hvað mætti betur fara og til að setja ný markmið notaði ég greiningalykil eða 

vinnuramma Liz Kolb (2017) og skoðaði hvort notkun á stafrænni tækni stuðlaði að virkni, 

framför eða dýpri skilning nemenda í skólastarfinu. Vinnurammi Liz Kolb sem ég studdist 

við er skýr og auðveldaði mér að vinna úr gögnunum. Ramminn þarf að vera skýr og leyfa 

þarf framgangi rannsóknar að birtast eftir eðli sínu hverju sinni (Ary, Jacobs og Sorensen, 

2006). Þrátt fyrir að hafa ekki verið búin að kynnast vinnuramma Kolb í byrjun 

rannsóknarinnar þá nýttist hann mjög vel til að taka saman lokaniðurstöðurnar. Ég skoðaði 

gildin sem ég vildi tileinka mér í starfi mínu með nemendum eins og kenningar Alberts 

Bandura (1997) um trú á eigin getu og mikilvægi þess að taka áhættu, spyrja spurninga, 

halda áfram, mistakast og þroskast í því ferli (Robinson, 2011). Það sem mætti helst 

gagnrýna við greininguna er að ég var ein að vinna úr gögnunum fyrstu tvær annirnar og þar 

sem ég er mjög jákvæð gagnvart því að nýta stafræna miðla í skólastarfi er ég ekki hlutlaus 

sem hefur eflaust áhrif á niðurstöðurnar. Síðustu önnina greindi samkennari minn í sjötta 

bekk gögnin með mér og ætti sú greining því að vera hlutlægri.  
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5 Niðurstöður 

Starfendannsóknin náði yfir þrjár annir, byrjaði haustið 2016 og lauk haustið 2017. Í byrjun 

rannsóknarinnar starfaði ég sem list- og verkgreinakennari og kenndi nær öllum árgöngum 

skólans upplýsingatækni- og miðlun á mismunandi kennslusvæðum innan skólans. Haustið 

2017 gerðist ég umsjónarkennari í sjötta bekk og gafst mér þá mun betra tækifæri til að prófa 

nýja starfshætti sem gerði það að verkum að ég gat unnið á markvissari hátt að þeim þáttum 

sem ég vildi rannsaka. Starfendarannsóknin var ferðalag þar sem ég sá fyrir mér siglingu 

tankskips sem ég vildi sigla á ný mið. Þar sem tankskipið er myndlíking fyrir innleiðingu á 

notkun á upplýsingatækni- og miðlun skólastarfinu og siglingin leiðin að úrbótum. 

5.1 Vetur breytinga 

Haustið 2016 sigldi ég inn í skólaárið með tilhlökkun eins og þau ár sem ég hef verið í 

kennslu. Í byrjun skólaárs hafa stundum komið upp vandamál með tölvurnar og haustið 2016 

var engin undantekning. Sett var upp nýtt stýrikerfi í allar tölvur, það tók um þrjár vikur fyrir 

tölvudeildina hjá Reykjavíkurborg að klára verkið en þessar þrjár vikur voru eftir að skólar 

byrjuðu. Þegar tölvurnar voru loks tilbúnar í lok september þá vantaði forrit í þær sem ég 

notaði með nemendum og það tók sinn tíma til að fá þessi forrit aftur uppsett á tölvurnar. Þar 

sem ég gat ekki notað tölvur í byrjun skólaársins þá notaði ég iPad spjaldtölvur og reyndi að 

sníða starfið að því. Við unnum með ýmis forrit eins og í forritun, sýndarveruleika og 

stuttmyndagerð. Seinkunin setti samt allt plan mitt á hvolf og ég gat ekki fylgt eftir 

kennsluáætlun eins og til stóð að gera. Það kom líka fljótlega í ljós að hóparnir okkar voru 

stærri en áður, í stað þess að vera með hámark tólf nemendur í listgreinahóp þá voru 

nemendur orðnir fjórtán jafnvel fimmtán í einstaka hóp. 

Kennslustofan þar sem ég kenndi upplýsingatækni – og miðlun er 30 m2. Ég sá 

fljótlega að það gengi ekki að hafa svona marga í þessu litla rými. Það varð því að finna 

lausnir og í samráði við skólastjórnendur var ákveðið færa borðtölvurnar þrátt fyrir að 

skólastarfið væri byrjað. Tölvurnar voru færðar inn á miðsvæði hjá sjötta og sjöunda bekk. 

Við settum einnig upp fartölvur í miðrými hjá fjórða og fimmta bekk, á þessum svæðum eða 

miðrýmum kenndi ég öðrum og þriðja bekk og unglingunum valgreinar þennan vetur.  

Það var erfitt að gefa eftir kennslustofuna mína en ég taldi að þessar breytingar gætu 

verðið til góðs fyrir skólann þó svo að ég vissi ekki fyrir fram hvaða afleiðingar þær hefðu 

fyrir starf mitt.  

Ég vildi leggja mitt af mörkum til að stuðla að breyttum kennsluháttum og auðvelda 

aðgengi annarra kennara að tölvum sem ég hafði haft einokun á svo lengi. Ég taldi að með 
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því að færa tölvur inn á svæðin þá gætu opnast meiri möguleikar til að nýta upplýsingatækni  

og miðlun í starfi með nemendum. Þessi breyting væri í anda þeirrar hugsunar sem Gerður 

G. Óskarsdóttir lýsti þegar Ingunnarskóli var hannaður en þá var farin ný leið í 

hönnunarferlinu, fyrst var ákveðið hvernig starfsemi skólans ætti að vera og svo var 

skólabyggingin hönnuð með hliðsjón af því. Þetta vinnuferli kallast Design Down Process 

eða frá því almenna til þess sérstæða (Gerður G. Óskarsdóttir, 2001). Gerður lýsti því hvernig 

rými Ingunnarskóla var hugsað: 

Ekki er hugsað á hefðbundinn hátt og gert ráð fyrir lokuðum kennslustofum þar sem 

kennarar eru yfirleitt einir í sinni stofu með einn bekk heldur byggð stór rými fyrir 

árgangablandaða stóra hópa. Þar munu kennarar vinna saman að því að skapa 

námsumhverfi fyrir nemendur þar sem þeir vinna að fjölbreyttum verkefnum, bæði 

sjálfstætt og í hópum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004).   

Sólveig Jakobsdóttir (2011) bendir á að það geti verið flókið að skapa hentugt stafrænt 

umhverfi, sniðið að þörfum viðkomandi samfélaga þar sem nýir miðlar, verkfæri og 

tæknimöguleikar eru í stöðugri þróun.  

5.2 Opna rýmið var áskorun  

Ég lagði upp með það í byrjun starfendarannsóknarinnar að skoða hvernig ég gæti hjálpað 

nemendum að nota upplýsingatækni- og miðlun til þess að þeir gætu eflt sjálfstæði sitt í námi 

og nýtt tæknina á fjölbreyttan hátt. En starfendarannsóknin mín tók nýja stefnu og tankskipið 

var komið á úfinn sjó þar sem ég var mjög upptekin af því að vorkenna sjálfri mér, í 

dagbókina skrifaði ég setningar eins og ,,get ekki meir“ og ,,á ekki lengur rödd“. Þessar 

breytingar reyndu á mig sem kennara, það var erfitt að nota röddina í stóru rými, einnig var 

krefjandi að vera með innlagnir þannig að nemendur heyrðu, sýna myndbönd og eiga samtal 

við hópinn. Við þurftum líka að taka tillit til annara kennara og nemenda sem einnig voru 

inn á svæðinu við önnur verkefni. Þegar ég hætti loksins að vorkenna mér þá gerði ég mér 

grein fyrir að breytingin var ekki bara erfið fyrir mig heldur einnig fyrir hina kennarana sem 

voru ekki vanir að hafa mig inn á kennslusvæðinu. Það hjálpaði mér mikið að eiga samtal 

við kennarana en þrátt fyrir ágætt samtal við kennara þá fannst ekki lausn sem hentaði okkur 

öllum. Kennurum fannst jákvætt að tölvurnar væru inn á kennslusvæðunum þar sem þeir 

gátu loksins nýtt tölvurnar í auknu mæli og nokkrir kennarar töluðu um að það væri gott að 

hafa mig inn á svæðinu til að fá aðstoð við tölvumál. Öðrum kennurum fannst þessi breyting 

afar slæm og mikil truflun að ég væri að kenna inni á miðrýminu. Þeim fannst samt 
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mikilvægt að nemendur fengju kennslu í upplýsingatækni en töldu að fyrirkomulagið mætti 

vera með öðru sniði. Þegar ég átti samtal við kennara um það hvernig þeir sæju fyrir sér 

framtíðarskipulag í upplýsingatækni- og miðlun þá minntist einn kennari á það hvernig 

tölvumálum var háttað á fyrstu árum skólans þá hafi tölvukostur skólans verið mjög góður 

og kennarar verið duglegir að nota þær með nemendum en tölvurnar hefðu samt ekki enst 

lengi og þegar þær fóru að bila þá hefði ekki verið mikil endurnýjun. Það hefði því átt sér 

stað afturför þar sem kennarar höfðu ekki haft gott aðgengi af tölvum í nokkur ár.  

Varðandi kennslurýmið þá vildu allir kennarar að hægt væri að loka miðsvæðinu og 

hafa rennihurðir sitt hvoru megin til þess að hafa val um að hafa rýmið lokað eða opið eins 

og hentaði hverju sinni hvort sem væri verið að kenna tölvur á miðrýminu eða ekki. Það væri 

alltaf truflun til staðar af hinu rýminu og það væri í raun nauðsynlegt að geta lokað á milli 

svæða til þess að fá almennilegan vinnufrið. Ég reiknaði ekki með að hljóð truflunin myndi 

spila svona stóran þátt í rannsókninni en hjá því varð ekki komist og ég reyndi að finna 

lausnir á þessum vanda. Það var erfitt í rými eins og þessu að tala við nemendur og fyrir þá 

að stunda markvissa hlustun. Hávaði getur drekkt talhljóðum og þannig skrumskælt orð og 

gert þau óskiljanleg. Hlustun verður erfiðari (Howard og fl., 2010) og hætt er við að 

hlustunarlöngun og hlustunargeta hverfi. Ég áttaði mig ekki á því í byrjun hvað 

umhverfisáhrifin hefðu vond áhrif á röddina mína. Í dagbókaskrifum mínum kom það þó oft 

fram að bæði fann ég fyrir óþægindum í röddinni en einnig fannst mér hávaðinn hafa áhrif á 

frelsi mitt til að ná virkri hlustun nemenda og koma með kveikjur um áhugavert efni þegar 

ég sá tækifæri til eins og ég var vön að gera áður. Það er okkur eðlislægt að hækka rödd í 

ákveðnu hlutfalli við vaxandi umhverfishávaða. Slík raddnotkun reynir mikið á raddfærin 

og getur endað í alvarlegum raddveilum eins og krónískri raddþreytu, rámri rödd, 

raddbrestum og viðvarandi hæsi (Sala og fl. 2001; Lyberg og fl. 2011). Hávaðinn var farinn 

að hafa áhrif á líðan mína í starfi og einnig annara á kennslusvæðinu en samkvæmt prófessor 

Evans, sálfræðingi sem hefur áhuga á því hvernig umhverfi hefur áhrif á heilsu fólks og 

vellíðan, er hávaði streituvaldandi og hefur áhrif á lífsgæði (Evans og fl. 2001). 

5.3 Að leiðrétta kúrsinn  

Ég reyndi að marka mér nýja stefnu og aðlaga mig breyttum aðstæðum þar sem ekki var 

hægt að snúa við á þessum tímapunkti. Samkvæmt McNiff (2010) nýtast starfendarannsóknir 

þeim sem vinna á vettvangi sem hvatning til að vera við stjórnvölinn í því samhengi sem 

þeir starfa og lifa í. Starfendarannsóknir snúa ekki eingöngu að því að rannsaka starf sitt, 

heldur fela þær í sér að rannsakandinn gengst inn á að: 
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• hann hefur áhrif á það sem gerist 

• athafnir hans leiða til einhvers, góðs eða ills. 

• með breytingum á athöfnum hefur hann áhrif á það hver útkoman verður  

Ég sá fljótlega að ég yrði að aðlaga mig þessu nýja kennsluumhverfi og breyta 

kennsluháttum mínum. Það gerði ég t.d. með því að biðja nemendur um að tala lægra til þess 

að trufla ekki aðra kennslu á svæðinu, færa stólana sína í miðju stofunnar til þess að hægt 

væri að mynda spjallhring því þá átti ég auðveldara með segja þeim frá verkefnum dagsins, 

ekki spila kennslumyndbönd í stofunni svo aðrir á kennslusvæðinu yrðu ekki fyrir truflun og 

bað nemendur að skoða kennsluefnið í tölvunni sinni í stað þess að sýna þeim efnið á 

skjávarpa. Einnig setti ég skipulag kennslustundarinnar upp á skjá fyrir nemendur í byrjun 

tímans til þess að kennslustundin gengi betur fyrir sig. Það reyndist vel að setja upp 

skipulagið á skjáinn það jók sjálfstæði þeirra sem lýsti sér m.a. í því að nemendur fóru oft 

sjálfir í næsta verkefni í stað þess að kalla á mig og spyrja hvað þeir ættu að gera næst.  

Til þess að skoða betur hvaða áhrif umhverfið hafði á kennsluna mína tók ég upp 

tvær kennslustundir. Það kom mér á óvart hvað ég var oftast róleg, ég breytti varla um 

tóntegund þegar nemendur voru að biðja um aðstoð þrátt fyrir að vita að þannig leið mér 

ekki. Þegar það var meiri hávaði í kringum mig eins og þegar kennarar notuðu hljóðnema 

eða sýndu myndbönd þá var ég ekki eins róleg og sýndi minni þolinmæði gagnvart 

nemendum mínum. Þegar nemendur gerðu stuttmyndir fór ég með þá inn á sal skólans svo 

þeir trufluðu ekki aðra kennslu inn á svæðinu. Það reyndist mjög vel og gott að geta nýtt 

önnur svæði skólans sem ekki voru nýtt undir kennslu. Ég nýtti salinn og í raun allt svæðið 

fyrir utan kennslustofuna eins vel og ég gat með nemendum og við áttum mjög gott samstarf 

við bókasafnsfræðing skólans en bókasafnið er staðsett miðsvæðis við hliðina á salnum. 

Einnig var gott að geta geymt íhluti eins og iPad standa, búninga og annað smádót í litlu 

herbergi við salinn. Þessi breyting að færa tölvurnar inn á miðrými svæðanna var öðruvísi 

en ég hafði séð fyrir mér. Í bjartsýni  minni hafði ég séð fyrir mér meira samstarf og meira 

flæði en það varð ekki, kannski vegna þess að skólastarfið var byrjað þegar ákvörðunin var 

tekin og því gafst ekki tími til að skipuleggja ferlið og taka tillit til annara þátta.  

Ég reyndi að stuðla að vönduðum vinnubrögðum með því að vera sjálf góð 

fyrirmynd, kenna nemendum leiðir til að skipuleggja vinnu sína, sýna þeim auðmýkt með 

því að benda þeim á að allir geti gert mistök og ræða við þau um það hvernig hægt sé að læra 

af þeim og að lokum að benda nemendum á mikilvægi þess að bera ábyrgð bæði gagnvart 

sjálfum sér og öðrum.  
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5.4 En hvað með nemendur í þessu breytingaferli? 

Ég reyndi að aðlaga mig að nýju kennsluumhverfi til þess að halda áfram því starfi sem ég 

hafði verið að byggja upp með nemendum á undanförnum árum í upplýsingatækni- og 

miðlun en þrátt fyrir að það væri erfitt fyrir mig að kenna í opna rýminu þá varð ég ekki vör 

við mikla breytingu hjá nemendum mínum. Þeir sýndu ekki minni áhuga á náminu en áður 

og umhverfið hafði ekki eins mikil áhrif á þá eins og mig. Nemendur voru með heyrnatól og 

máttu oft hlusta á tónlist á meðan að þeir unnu verkefni í tölvum, það held ég að hafi hjálpað 

þeim þar sem að þeir urðu því ekki varir við hávaðan.  

Það gladdi mig mikið þegar tvær stúlkur komu til mín í byrjun skólaársins 2016 og 

sögðu mér frá því að þær væru búnar að skrifa handrit saman í sumarfríinu í Google skjölum 

eins og ég hafði kennt þeim. Þær voru tilbúnar með handrit að stuttmynd sem þær langaði 

að taka upp í kennslustund hjá mér. Síðustu árin hef ég kennt nemendum mínum að nota 

Google skjöl og skýjalausnir en með nýju stýrikerfi sem Upplýsinga og tæknideild 

Reykjavíkurborgar hafði sett upp haustið 2016 fylgdi Office365 pakkinn og var tekin 

ákvörðun um að við í Ingunnarskóla myndum leggja áherslu á að kenna nemendum að nota 

það kerfi. Ég þurfti því að kynna fyrir nemendum nýtt kerfi.   

Þegar stúlkurnar áhugasömu komu til mín og sögðu mér frá handritinu sem þær höfðu 

skrifað saman í Google skjölum um sumarið þá leið mér hálf illa yfir því að þurfa að segja 

þeim að núna værum við ekki að nota Google skjöl heldur Office365 en þær voru fljótar að 

læra og ótti minn var ekki á rökum reistur. Ég skrifaði í dagbókina mína í október byrjun 

2016:  

Er byrjuð að kenna nemendum á Office365, það gengur ágætlega en oft flókið fyrir 

nemendur að þurfa að skrá sig inn þar sem það þarf alltaf að skrá sig inn með 

notendanafni og lykilorði fyrir öll forritin. Google skólalausnir eru notendavænni því 

það þarf einungis að skrá sig einu sinni inn þegar þú ert á netinu. Þarf að vera 

þolinmóð við nemendur þar sem þetta reynir á alla. Skil vel að kennurum finnist þetta 

vera flókið kerfi. 

Office365 býður upp á mjög marga möguleika. Bæði er hægt að vinna á netinu og í 

forritunum sem fylgja hverri tölvu en ég upplifi að umhverfið sé samt flókið fyrir nemendur 

en það varð þó auðveldara fyrir þá með aukinni þjálfun. Ég skrifaði í dagbókina mína í 

október 2016: 

Nemendur eru að læra að nota SketchUp þrívíddar teikniforritið til að teikna 

draumahúsið sitt ég er mjög heilluð af færni nemenda og hversu skapandi verkefnin 

þeirra eru.  
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Ég hafði sagt við einn nemanda minn að vista verkefnið sitt sem hann gerði í SketchUp í 

Office Drive, og gæti svo sýnt foreldrum sínum verkefnið í tölvunni heima. Þegar hún kom 

aftur í tíma til mín sagði hún mér að foreldrar hennar hefðu sýnt frænda hennar sem er 

arkitekt verkefnið og hann hefði hrósað henni mikið. Hún sagði að pabbi hennar hefði sagt 

að hún mætti nota tölvuna heima og gera verkefni eins og hún lærði í skólanum. Nemandi 

minn hafði náð hæfni til nota ýmsa miðla við nýsköpun eins og SketchUp þrívíddar 

teikniforritið til að hanna hús. Hún sýndi frumkvæði með því að þróa hugmyndina sína áfram 

og átti auðvelt með að taka leiðsögn sem hún nýtti á uppbyggilegan hátt. Með því að læra af 

mistökum þegar hún var að læra að nota forritið nýtti hún styrkleika sína sem efldi sjálfstæði 

hennar og sjálfsmynd. Það sem ég hef upplifað oft er hvernig vinna með upplýsingatækni- 

og miðlun getur eflt nemendur þegar þeir fá krefjandi verkefni sem þeir geta leyst og útfært 

á sinn hátt. Dæmi um það er líka þegar nemendur með sértæka námserfiðleika fá verkefni 

sem styðja við áhuga þeirra. Í nóvember 2016 skrifaði ég í dagbókina mína:  

Ég er svo stolt af nemanda mínum í 7.bekk, hann var með stuðningsfulltrúa til 

aðstoðar í tímum og saman hjálpuðum við honum að gera Powerpoint 

skyggnusýningu, þar sem hann getur ekki skrifað sjálfur þá lét ég hann fá hljóðnema 

til þess að tala inn á og segja frá Star Wars kynningunni sinni. Hann kom okkur 

stuðningsfulltrúanum á óvart með að tala lýtalausa ensku, hann hafði mikla þekkingu 

á efninu og verkefnið hans var glæsilegt. 

Ég hjálpaði honum í lok tímans við að senda verkefnið til foreldra sinna og það sem var 

skemmtilegast var að hann fékk svar til baka fyrir lok tímans frá stoltum foreldrum. Ég vissi 

ekki hversu fær hann var að tala ensku og það var ótrúlegt að sjá hvað hann vann verkefnið 

af mikilli nákvæmni og þekkingu. Annar nemandi sem var hjá mér í fimmta bekk og var 

einnig með stuðning í kennslustundum gerði verkefni í hreyfimyndagerð hjá mér vorið 2017. 

Hann bjó til leir fígúrur og gerði fallega sögu um fuglamömmu, ungan hennar og vonda 

rándýrið, stuðningsfulltrúinn hjálpaði honum að taka upp hreyfimyndina en allt annað gerði 

hann sjálfur. Ég setti hreyfimyndina inn á heimasíðuna okkar og hann sýndi síðan foreldrum 

sínum verkefnið sitt. Stuðningsfulltrúinn hans var mjög ánægður með þetta verkefni því 

honum fannst nemandinn sýna hæfileika sem hann vissi ekki að hann hefði og einnig var 

það gefandi að sjá nemandann ánægðan í skólastarfinu. Þegar ég hitti nemandann svo aftur 

haustið 2017 þá spurði hann mig hvort að leirfuglarnir hans væru enn til því hann langaði að 

gera aðra hreyfimynd. Þetta eru nokkur dæmi sem að ég tel styðja við skoðun mína um að 

upplýsingatækni- og miðlun geti stuðlað að jafnrétti til náms þar sem starfræn tækni getur 

ekki bara eflt nemendur sem standa sig vel í námi heldur einnig þá sem eiga við erfiðleika 
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að etja í námi eða eins ogDr. Zachary Walker (2017) sagði á Skólamálaþingi Alþjóðadags 

kennara „Tæknin getur auðveldað líf fólks en fyrir fólk með námsörðuleika þá býður tæknin 

upp á marga möguleika“ (munnleg heimild, 5. október, 2017).  

Ég vil hjálpa nemendum að finna tilgang með námi sínu og aðstoða þá við að sjá sérstöðu 

sína. Hlusta á nemendur og veita þeim rödd sem gefur þeim tækifæri á vera óhræddir við að 

efla ímyndunarafl sitt. Gefa nemendum uppbyggilegt hrós og hvetja þá áfram til þess að 

stuðla að trú þeirra á eigin getu. Couros (2015) segir að okkar hlutverk sem kennarar og 

leiðtogar sé ekki að stjórna öðrum, heldur að draga fram það besta í nemendum okkar. Virkni 

er ekki nóg. Við þurfum að skapa sömu tækifæri fyrir nemendur okkar og við viljum sjá fyrir 

okkur sjálf.  

 

5.5 Speglun 

Til þess að geta unnið í sjálfri mér og bætt mig sem kennara þarf ég að geta speglað mig eða 

starf mitt og þess vegna er gott að geta rætt við aðra kennara um starfið. Ég hef haft 

stuðningsfulltrúa sem fylgja einstaka nemendum í tímum hjá mér og hef oft fengið hjá þeim 

gagnlegar athugasemdir eða það sem ég myndi kalla speglun á kennsluaðferðir mínar og það 

hefur hjálpað mér. Stuðningsfulltrúi sagði við mig einn daginn að hann kviði því að mæta í 

kennslustund hjá mér, þetta væru erfiðustu tímarnir sem hann færi í. Ég tók þetta nærri mér 

og fór að hugsa að kannski væri kennslan hjá mér ekki nógu góð. Þetta olli mér nokkru 

hugarangri en seinna þegar hann kom í tíma til mín spurði ég hann nánar út í það sem hann 

hafði sagt mér. Ég hafði verið að kenna nemendum að nota Office365 forritin á netinu og 

láta þá skrifa saman í skjali. Það er flókið fyrir nemendur að læra að vinna saman í skjali á 

netinu og auðvelt er að skemma fyrir bæði viljandi og óviljandi. En þegar nemendur eru 

farnir að skilja betur hvernig allt virkar þá verður til samvinna. Það sem ég hef tekið eftir er 

að nemendur finna alltaf leið til að geta unnið saman þegar ég hef verið að kenna þeim að 

vinna í sameiginlegu skjali. Þeir búa til reglur og ef einhver fer ekki eftir þeim þá ræða þeir 

saman, oft er sá sem brýtur reglurnar ítrekað beðinn um að hætta samvinnunni og þá hef ég 

séð nemendur vilja standa sig og breyta hegðun sinni til betri vegar. Eins og Carol Dweck 

bendir á þá er hægt að þjálfa þrautseigju með því að hlusta og tala saman (2006). Þegar 

stuðningsfulltrúinn kom aftur í kennslustund til mín voru nemendur búnir að finna leið til 

samvinnu. Hann sagði að núna skyldi hann hvað ég væri að gera og það væri ótrúlegt að sjá 

hvernig óregla breyttist í skipulag en á þessum tímapunkti voru nemendur farnir að ná færni 

í því sem þeir voru að læra. Þar sem ég hef verið að kenna í nokkur ár þá hef ég séð hvernig 

óreiða breytist í skipulag hjá nemendum og gefur það mér trú á að þrátt fyrir að stundum 
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gangi illa þá sé það vegna þess að skilningurinn er ekki alveg kominn og þegar nemendur 

hafa öðlast færni þá komist á jafnvægi. Bandura (1997) taldi trú á eigin getu vera lykilinn að 

velgengni kennara í starfi sínu. Ég vil stuðla að vönduðum vinnubrögðum með því að vera 

sjálf góð fyrirmynd, kenna nemendum leiðir til að skipuleggja vinnu sína, sýna þeim 

auðmýkt með því að benda þeim á að allir geti gert mistök og ræða við þá um það hvernig 

hægt sé að læra af mistökunum og að lokum að benda nemendum á mikilvægi þess að bera 

ábyrgð bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum. Þannig vil ég efla samvinnu á milli nemenda 

með skapandi starfi og stuðla að kærleika.  

 

5.6 Upplýsingateymið 

Vinnan með upplýsingateymi skólans í veturinn 2016 - 2017 hjálpaði mér að skoða hvað 

aðrir kennarar skólans vildu gera í upplýsingatækni en markmið teymisvinnunnar var að gefa 

kennurum skólans tækifæri og svigrúm til þess að móta stefnu í upplýsingatækni- og miðlun. 

Þar kom einnig fram mikilvægi þess að við yrðum að vita hver er að gera hvað til þess að 

uppfylla skilyrði Aðalnámskrár. Í Aðalnámskrá í upplýsinga- og tæknimennt eru 

hæfniviðmiðin sett fram í fimm flokkum. Skilgreining hæfniviðmiðanna er þannig: Vinnulag 

og vinnubrögð, upplýsingaöflun og úrvinnsla, tækni og búnaður, sköpun og miðlun og 

siðferði og öryggismál. Við lok fjórða bekkjar, sjöunda bekkjar og tíunda bekkjar er 

skilgreint hvaða færni nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér. Matsviðmiðin eru síðan 

A,B,C og sem dæmi um framúrskarandi einkunn eða A þá þarf eftirfarandi að vera til staðar.  

Nemandi getur nýtt sér af öryggi margskonar tæknibúnað, hugbúnað, forrit og gögn 

á ábyrgan og skapandi hátt. Nýtt mjög vel hugbúnað og forrit við uppsetningu 

ritsmíða og tölulegra gagna. Á ábyrgan og gagnrýninn hátt vegið og metið gæði 

upplýsinga til þekkingarmiðlunar, virt siðferði í heimildarvinnu og unnið með 

heimildir eftir viðurkenndum aðferðum. Nýtt sér mjög vel möguleika rafræns 

stuðnings- og námsefnis á ýmsu formi. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 232)  

Upplýsingateymið vann út frá þessum viðmiðum og afrakstur vestursins var skjal þar sem 

við skráðum markmið og leiðir til þess að uppfylla matsviðmið í upplýsingatækni (sjá í 

viðauka). Á þessum fundum kom upp sú umræða að kennarar væru oft í erfiðleikum með 

hvernig best væri að meta þátt upplýsingatækninnar í námi nemenda. Hvernig ættu þeir að 

vita að notkun á upplýsingatækni- og miðlun væri að bæta einhverju við nám nemenda? Ég 

skildi þessa umræðu vel því ég hafði sjálf oft hugsað um þessa hluti. Það væri gott að geta 

fylgt ákveðnu kerfi í því ferli. Til þess að styðja við kennara til að ná þessum hæfniviðmiðum 
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þá eru til greiningakefi eins og KPACK og SVAN módelið (sjá kafla 2,  bls.31, mynd 3). Ég 

hafði kynnt mér þessi módel og haft þau til viðmiðunar í mínu starfi en ekki unnið út frá 

þeim með skipulögðum hætti eins og skrá niður hvort að upplýsingatækni- og miðlun hafi 

bætt einhverju við hefðbundið nám. Þess vegna var ég mjög ánægð þegar ég fann 

greiningakerfi eftir Liz Kolb sumarið 2017 sem hún kallar The Triple E vinnuramma (sjá 

kafla 2,  bls.31, mynd 3). Vinnurammann er hægt að nota til að skrá inn og meta eftir ákveðnu 

kerfi hvort að notkun á stafrænni tækni eða forriti hafi bætt nám nemenda í stað þess að meta 

árangurinn huglægt. Það er mikilvægt fyrir mig að læra nýja hluti til þess að efla starf mitt, 

ég vil miðla þeirri þekkingu áfram en einnig læra nýja hluti af reynslu og þekkingu 

samstarfsfólks míns. 

5.7 Hvað eru svo aðrir kennarar að gera  

Í byrjun skólaársins haustið 2016 uppfærði tölvu- og upplýsingadeild Reykjavíkurborgar 

stýrikerfið í tölvum skólanna og við tókum í notkun Office365 þar sem hægt er að vinna á 

netinu eins og Google fyrirtækið hefur boðið upp á í mörg ár. Það var tekin ákvörðun um að 

við myndum nota Office365 með nemendum þar sem þetta væri umhverfi sem kennarar 

þekktu vel og ætti því að ganga vel að innleiða þetta kerfi. Ég hafði í nokkur ár notað Google 

Docs skýjalausnir og Google forrit með nemendum, það hafði verið farsælt en ég taldi þetta 

sambærilegt kerfi og því ekkert til fyrirstöðu að nota það. Það sem var flóknast við þetta nýja 

kerfi var að nemendur þurftu að skrá sig með notandanafni og lykilorði en notandanafnið er 

hluti af netfangi þeirra. Þegar líða fór á veturinn fór ég að taka eftir því að kennarar voru 

ekki almennt að nýta sér Office365 með nemendum, í desember 2016 skrifa ég:  

Ég er að átta mig á því að kennarar eru ekki að nota Office365 almennt með 

nemendum.  

Í byrjun febrúar 2017 skrifa ég í dagbókina: 

Af hverju er ég að kenna nemendum að nota tæknina þegar kennarar ætla svo ekki 

að nýta þekkinguna sem ég er að kenna þeim.  

Stundum leið mér þannig að ég væri að kenna nemendum nýja þekkingu sem þeir gætu nýtt 

sér í námi en svo gerðu þeir ekkert meira með þekkinguna þar sem kennarar tækju ekki við 

og héldu áfram með starfið. Hugsa líka um stuðningsfulltrúa sem fylgja börnum sem þurfa 

aðstoð að þeir þyrftu að fá aukin tækifæri til að læra að nýta stafræna tækni með þeim. 

Mánuði seinna skrifa ég í dagbókina: 
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Níundi mars, ég er farin að sjá kennara nýta tölvurnar í miklu meira mæli en áður. 

Þannig var það svo næstu mánuði að ég var eiginlega komin í samkeppni um 

tölvurnar og iPad spjaldtölvurnar þar sem kennarar vildu nota þær meira í starfi með 

nemendum. Tankskipið var komið á ferð, það hafði eitthvað gerst sem gerði það að 

verkum að kennarar voru farnir að prufa sig áfram í meira mæli að nota tölvurnar. 

Office365 var notað í auknu mæli með nemendum, kennarar voru að búa til stafræn 

próf, einhverjir prufuðu sig áfram með Green Screen í iPad og að gera stuttmyndir 

og yngri stigin voru farin að nota iPad spjaldtölvur á markvissari hátt. Breytingarnar 

gerast hægt en á meðan viljinn er fyrir hendi þá eru tækifæri til breytinga. Það er 

mikilvægt að við kennararnir höldum áfram að læra nýja hluti og yfirfæra fyrri 

þekkingu sem við höfum áður öðlast yfir á nýja þekkingu til þess að efla hana, læra 

með nemendum og öðru starfsfólki skólans. 

5.8 Horft fram á við og snúið við 

Í lok dags var gott að geta leitað til stigstjóra list- og verkgreina og geta talað um upplifun 

mína bæði góða og slæma. Ég trúði henni fyrir reynslu minni og hún hvatti mig áfram. Í 

dagbókina mína skrifaði ég þann 13. mars 2017: 

Það þarf átak til að snúa við tankskipi. Stigstjórinn minn sagði þessa setningu við 

mig þegar ég var að kveinka mér.  

Þessi setning hefur fylgt mér og hjálpað mér að horfa fram á við. Ég sá fyrir mér tankskip 

úti á sjó sem  væri að snúa við hægt og rólega en þegar það væri komið á rétt ról þá sigldi 

það áfram af öryggi. Ég var á fundi með skólastjórnendum að ræða tölvumál í skólanum í 

maí 2017 þegar ég var spurð að því hvort ég vildi vera umsjónakennari næsta vetur í sjötta 

bekk. Það væri áhugi á að tengja upplýsingatækni- og miðlun enn betur inn í nám nemenda 

og þær vildu að ég tæki það að mér. Ég tók þessari beiðni sem höfnun, ég væri ekki að standa 

mig nógu vel og starf mitt skipti ekki máli það væri bara í lagi að hætta að kenna 

upplýsingatækni sem sér fag. Ég ákvað samt strax að taka þetta að mér, að hluta til vegna 

þess að ég sá tækifæri til að samþætta upplýsingatækni- og miðlun inn í sem flestar 

námsgreinar. Þessi breyting var einnig persónuleg áskorun fyrir mig um að halda áfram að 

læra nýja hluti og yfirfæra fyrri þekkingu sem ég hafði aflað í starfi yfir á nýja þekkingu. 

Þannig gæti ég haldið áfram að miðla þekkingu til nemenda og samstarfsfólks og lært nýja 

með þeim. Það var einnig hvetjandi að hækka um þá tvo launaflokka sem umsjónakennslan 

gefur. Ég fór því sátt í sumarfrí og hlakkaði til að takast á við þetta nýja verkefni.  
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5.9 Á réttu róli 

Er ég komin á rétt ról hugsaði ég með mér þegar ég byrjaði aftur að vinna eftir sumarfrí. Ég 

hlakkaði til þess að takast á við verkefni vetrarins. Þrátt fyrir að vera á sama vinnustað þá 

var starfsumhverfið mitt gjörólíkt því sem var veturinn á undan. Ég þekkti samkennara minn 

ágætlega og höfðum við báðar áhuga á því að nýta okkur stafræna tækni meira í kennslunni. 

Við vildum einnig skapa gott umhverfi í skólastofunni fyrir nemendur en samkvæmt John 

Dewey þarf kennari að hanna auðugt og skapandi umhverfi í skólastarfinu til þess að stuðla 

að sem jákvæðastri reynslu þeirra (Dewey, 2000b).  

Við reyndum að gera skólastofuna þannig að nemendum liði vel og röðuðum 

borðuðum þannig að allri gætu séð vel á skjáinn þar sem við vildum nýta okkur skjávarpann. 

Við ákváðum að byrja á því að skipuleggja fyrsta þemað á þann hátt að við myndum nýta 

okkur tæknina eins og hægt væri inn í þemað og reyna svo að bæta upplýsingatækni inn í 

önnur fög. Í Ingunnarskóla eru samfélagsfræði og náttúrufræði kennd í þemum. Fyrsta 

þemað sem við tókum fyrir þennan vetur var Vatnið og rafmagnið í náttúrufræði, við unnum 

út frá  kennslubókunum Auðvitað Heimilið og Lífríkið í fersku vatni. Ég og samkennarinn 

minn vildum leggja aukna áherslu á samvinnu nemenda og í hverri viku voru búnir til nýir 

hópar með fjórum nemendum við hvert borð fyrir utan einn hóp með þrem nemendum. Til 

þess að skipta í hópana notuðum við forritið Team Shake og fengu nemendur að fylgjast með 

því þegar skipt var í hópana þar sem við vörpuðum mynd af iPad spjaldtölvunni yfir á 

skjávarpann. Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel og nemendur passa upp á að við drögum 

ný sæti í byrjun hverjar viku. Nemendur hafa því fengið tækifæri á að kynnast 

samnemendum sínum og vandamál eins og að einhverjir vildu ekki vinna með stelpum eða 

öfugt var aðeins í byrjun. Það kom fram í foreldraviðtölum í haust að foreldrar eru ánægðir 

með þetta fyrirkomulag. Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að nemendur geti unnið 

með öðrum og geti lagt sitt af mörkum í samstarfi sem tengist námi; einnig eigi þeir að geta 

tekið þátt í að útfæra leiðir að sameiginlegum markmiðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Þemað Vatnið og rafmagnið byrjaði 4. september og lauk 27. október. Þemað var 

þrisvar í viku eina lotu í senn sem var um 90 mínútur. Skipulag þemans var unnið upp úr 

eldri kennsluáætlun og skipulagt með það í huga að tengja upplýsingatækni við sem flesta 

þætti. Verkefni nemenda voru sett inn á heimasíðu bekkjarins svo nemendur gætu fylgst með 

vinnu sinni.  

Fyrsta vikan í þemanu 4. – 8. september, var frekar hefðbundin þar sem skólastarfið 

var nýbyrjað og við ekki alveg tilbúnar. Það átti eftir að láta nemendur skrá sig inn í 
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tölvurnar, en það þarf að breyta um lykilorð á hverju hausti. Við gátum samt notað iPad 

spjaldtölvur en fimmti og sjötti bekkur hefur sameiginlega yfir að ráða níu iPad 

spjaldtölvum. Við byrjuðum þemað með því að útskýra fyrir nemendum hvað þeir væru að 

fara að gera, sögðum þeim frá því að við myndum fara í vettvangsferð á Reynisvatn, hvernig 

þeir kæmu til með að vinna saman í hópum og áhersla yrði á að nýta okkur tæknina. 

Nemendur áttu að lesa heima í kennslubók fyrir tímana en við lásum svo fyrir þau, eða 

nýttum okkur hljóðbók af vef Menntamálastofnunar. Við stoppuðum lesturinn inn á milli til 

þess að útskýra og ræða við nemendur um helstu hugtök. Síðan áttu þeir að vinna saman að 

því að útskýra hugtökin og svara spurningum úr námsefninu. Þar sem tölvurnar voru ekki 

tilbúnar fyrstu vikuna þá skrifuðu nemendur niður spurningarnar í vinnubókina og teiknuðu 

myndir af vistkerfinu. Í fyrstu vikunni skoðuðum við einnig myndbönd til að útskýra hugtök 

eins og hringrás vatns. Það var því ekki mikil notkun á stafrænni tækni til að byrja með. 

Önnur vikan í þemanu 11 – 16. september, byrjaði á því að klára verkefni síðustu 

viku en nemendur voru mislengi að skrifa svörin í vinnubók. Ég skrifaði í dagbókina 11. 

september:  

Nemendur eru mislengi að skrifa í vinnubók, sumir vilja helst sleppa við það og vilja 

frekar myndskreyta vinnubókina. Vona að í næstu viku verðum við komin betur af 

stað með að nýta tæknina. 

Við fórum svo í vettvangsferð að Reynisvatni í Grafarholti. Til þess að undirbúa sig höfðu 

nemendur lesið um skýrslugerð og við kennararnir útskýrt fyrir þeim hvað ætti að gera.  

Nemendurfengu lista yfir það sem átti að safna en fyrst áttu þeor að safna sýnum til þess að 

búa til eigið lífríki og svo máttu þeir veiða hornsíli. Þegar komið var á vettvang fór skipulagið 

aðeins úr böndunum þar sem nemendur gleymdu sér yfir því að veiða hornsíli og leika sér. 

Við kennararnir nýttum okkur tæknina og tókum myndir af nemendum. Við nutum þess líka 

að vera með í gleðinni og þegar við komum aftur í skólann ákváðum að gera bara það besta 

úr því sem við hefðum til að búa til vistkerfi í plastflösku (myndir 12-13). Næst bjuggu 

nemendur til vistkerfið og það sem vantaði, smásteina og orma, fundu þeir á skólalóðinni 
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Núna var kominn tími til að nýta tæknina og í stað þess að skrifa skýrslu um hvernig við 

byggjum til lífríkið þá áttu nemendur að taka ferlið upp á myndband. Ég fékk leyfi frá 

skólanum til að kaupa aðgang að forriti fyrir bekkinn á síðu sem heitir Flipgrid. Flipgrid 

forritinu kynntist ég haustið 2017 á námskeiðsdögum kennara á námskeiðinu Láttu tæknina 

vinna með þér sem Hildur Runólfsdóttir stýrði. Forritið er bæði hægt að nota í tölvu og iPad 

spjaldtölvu. Það gefur kost á að stilla lengd myndbandsins, hægt er að skrifa við verkefnið 

hvað nemendur eiga að gera og þegar þeir eru tilbúnir með verkefnið þá senda þeir það inn 

á síðuna til kennarans. Hægt er að geyma verkefnin inn á kennarasíðunni og stilla hverjir 

hafa aðgang að henni en einnig er hægt að vista tengil inn á heimasíðu og setti ég verkefni 

inn á heimasíðu bekkjarins. 

 Þegar kom að því að taka upp myndböndin og vinna saman í hópum þá voru margir 

nemendur mjög feimnir og vildu ekki vera í mynd, flestum fannst þetta erfitt. Það tók tvær 

kennslustundir að klára alla hópana. Ég skrifaði í dagbókina 16. september:  

Í dag notaði ég nýtt forrit með nemendum sem ég hef ekki prófað áður með þeim. 

Mjög spennandi verkfæri en nemendur voru feimnari en ég reiknaði með.  

Ég varð að finna mismunandi lausnir fyrir hvern hóp þar sem margir vildu ekki vera í mynd 

og töluðu því inn á myndbandið (mynd 14). Ég reyndi að hvetja nemendur áfram en samt 

vildi ég ekki þvinga neinn til þess að taka þátt ef þeir treystu sér ekki til þess. Þar sem ég 

hafði unnið með þeim áður í stuttmyndagerð þá hélt ég að þetta myndi ganga betur. Ég 

hugsaði því til orða Vygotsky en hann sagði að það sem barn getur gert með aðstoð í dag 

getur það gert sjálft á morgun (Vygotsky, 1978). Á meðan að ég aðstoðaði nemendur var 

samkennarinn minn með bekkinn í öðrum verkefnum. Það var mikilvægt að hafa stuðning 

frá samkennara mínum því ég gat þá verið með minni hópa og sinnt þeim vel í byrjun.  

 

Myndir 12-13. Vistkerfi í plastflösku. 
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Mynd 14. Flipgrid forritið í iPad spjaldtölvu notað til að taka upp myndbönd. 

 Þriðja vika 18 – 22. September, byrjaði með því klára að setja lífríki í flösku (mynd 

12) og taka myndbönd í Flipgrid forritinu. Við sýndum nemendum heimasíðu bekkjarins 

sem ég setti upp og útskýrði fyrir þeim hvernig við myndum nota síðuna. Ég spurði þá hvort 

við ættum að breyta einhverju en þeim leist vel á og nokkrir spurðu mig hvort þeir mættu 

læra að gera svona síðu. Þegar ég kenndi upplýsingatækni – og miðlun þá var eitt af 

verkefnum nemenda í sjötta bekk að læra heimasíðugerð en núna sem umsjónarkennari þá 

er erfiðara fyrir mig að koma því inn í kennsluna en ég vil að nemendur hafi rödd og skapi 

sjálfir og því stefni ég á að kenna þeim að gera heimasíðu við fyrsta tækifæri. Þegar kom að 

því að við sýndum nemendunum myndböndin sem þeir gerðu um lífríkið í Flipgrid urðu 

sumir mjög vandræðalegir og vildu helst fara úr stofunni á meðan.  

Næsta tíma áttu nemendur að útskýra nokkur hugtök og skiptum við þeim á milli 

hópanna, eitt hugtak á hvern hóp. Áður höfðum við lesið upp fyrir þau efnið og síðan fékk 

hver hópur einn iPad til þess að skrifa í um hugtakið þeirra. Við settum hugtökin inn í 

sameiginlegt Google skjal sem nemendur fengu aðgang að til þess að skrifa svarið þar inn. 

Einnig skrifuðu þeir hugtökin í vinnubókina sína og síðan fór hver hópur af stað til að taka 

upp myndband þar sem þeir útskýrðu hugtökin. Ég skrifaði í dagbókina mína 20. september:  

Vá hvað þau eru fljót að læra, allir hópar kláruðu að gera verkefnin sín í tímanum og 

við þurftum bara að aðstoða hluta hópsins.  

Ég setti myndböndin þeirra inn á heimasíðuna en ég tel mikilvægt fyrir nemendur að geta 

séð verkefnin sem þeir vinna í tölvum og að verkefnin séu einnig aðgengileg fyrir 

aðstandendur þeirra .  

Í síðasta þema tíma vikunnar byrjuðum við á að sýna myndböndin þeirra og sáum þá 

að allir voru að taka þátt. Nemendur voru ekki eins feimnir og í byrjun, flestir voru spenntir 

að sjá myndböndin, þeir sýndu mikla framför í vinnu við myndböndin og við kennararnir 

vorum ánægðar með árangurinn. Þegar við vorum búin að skoða myndböndin lásum við upp 

úr kennslubókinni og nemendur áttu að svara spurningum úr bókinni. Við vörpuðum 
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spurningunum á skjáinn sem hjálpaði okkur kennurunum að sjá hvernig nemendunum gekk 

þar sem þeir skrifuðu beint inn í skjalið. Nemendur áttu að vinna saman í hópum og finna 

svarið við spurningum sem var skipt jafnt á milli hópa í staðinn fyrir að hver og einn þyrfti 

að svara öllum spurningunum. Það gekk misjafnlega í hópunum að vinna saman en 

nemendur eru ekki vanir því að vinna svona í hópum og því skiljanlegt að það taki sinn tíma. 

Svörin voru síðan öll sett inn á heimasíðu bekkjarins. 

Vikuna 25. – 29. september héldum við áfram að vinna í Flipgrid þar sem nemendur 

áttu að útskýra hugtökin í hópunum sínum. Í fyrsta þematíma vikunnar bað ég nemendur að 

klára verkefnin sín fyrir ákveðinn tíma, ég hélt að það væri hægt að setja smá pressu á þá þar 

sem þeir höfðu áður alltaf náð að klára verkefnin en oft á síðustu mínútu. Sumir hópar 

kláruðu á góðum tíma en aðrir voru alveg fram á síðustu mínútu eins og áður. Þetta gerði 

það að verkum að ég varð að útvega þeim nemendum sem kláruðu snemma sérverkefni og 

líka hjálpa þeim sem voru lengur að vinna verkefnin sín. Þennan dag leið mér eins og mér 

væri ekki að takast nógu vel með verkefnið og talaði við samkennara minn um það hvernig 

mér leið en henni fannst alls ekki að verkefnið hefði tekist illa og sagði við mig: ,,í alvöru 

leið þér svona, þetta var svo flott vinna hjá krökkunum“. Það var gott að geta talað við 

samkennara minn og sjá að þarna var ég kannski að dæma mig of hart. 

Í næsta þematíma ræddi ég við nokkra nemendur um tímann fyrr í vikunni og spurði 

þá um það hvernig þeim hefði fundist ganga að vinna verkefnið og þá sagði einn nemandi 

við mig að hún hefði orðið pínu stressuð því ég hefði sett þeim ákveðin tímamörk til að klára. 

Ég hafði fundið fyrir minni ánægju nemenda og því ákvað ég að gera þetta ekki aftur. Ég sá 

að ég hefði sett óþarfa pressu á þá þar sem þeir voru að standa sig mjög vel. Þemað gekk svo 

sinn vanagang, við endurtókum ferlið með því að svara spurningum í Google skjölum og 

búa til myndbönd um hugtökin í Flipgrid forritinu. Myndböndin voru alltaf að verða 

frumlegri og það var mikið hlegið þegar þau voru sýnd. Spurning hvort að upphaflega 

markmiðið sem var að vera fræðandi var farið að snúast um að vera skemmtiefni. Nemendur 

voru mjög spenntir fyrir því að sjá myndböndin og við urðum ekki varar við að þeim liði illa 

yfir því að sjá sig á stórum skjá fyrir framan alla. Einnig höfðu mörg þeirra tekið miklum 

framförum í framsögn. Við kennararnir sögðum nemendum hvað hefði gengið vel bæði 

varðandi framsögn og útskýringar. Við reyndum að vera leiðbeinandi og gefa uppbyggilegar 

athugasemdir en eins og Carol Dweck (2006) segir þá á hrós að fela í sér skilaboð um að það 

sé mikils virði að leggja sig fram og að nýta mistök til að læra af þeim. 

Fimmta vikan var stutt kennsluvika þar sem við vorum með starfsdaga í þeirri viku, 

það var því aðeins einn þematími. Við unnum með spurningar í þessum tíma en byrjuðum á 
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því að sýna myndböndin af hugtökum sem nemendur gerðu í tímanum á undan. Það sem var 

gaman við þennan tíma var að sérkennari var hjá okkur og þegar myndböndin voru búin stóð 

hún upp og hrósaði nemendum fyrir. Það var líka gott fyrir okkur kennarana að fá 

utanaðkomandi álit. 

Sjötta vika 9. – 13. október, héldum við áfram að vinna með efnið í kennslubókinni 

Auðvitað Heimilið og núna vorum við komin með tólf Chrome fartölvur, nýjar tölvur sem 

við fengum afhentar í október byrjun. Nemendur skrá sig með Google skólanetfangi sem ég 

bjó til fyrir þá en við erum með aðgang að Google for Education. Þetta var í fyrsta sinn sem 

ég hef notað þessar tölvur með nemendum, en þeir voru mjög ánægðir með þær. Hlutirnir 

gengu hratt fyrir sig og unnu nemendur vel, við vorum tilbúnar með auka verkefni fyrir 

nemendur sem kláruðu snemma og gátu þeir skrifað blogg á heimasíðu bekkjarins, skoðað 

lífríkið með sérstakri stækkunarlinsu fyrir iPad spjaldtölvu eða lesið. Síðustu tvo 

þematímana unnu nemendur það vel að þeir gátu bæði svarað spurningum og gert myndbönd 

í sömu kennslustund. Nemendur vissu hvað þeir áttu að gera, kunnu á forritin og gátu unnið 

bæði í Chrome fartölum og iPad spjaldtölvum. Nemendur unnu vel í hópunum og tíminn 

gekk hratt fyrir sig. Samkvæmt kenningum Dewey þurfa nemendur tíma til að prófa og 

framkvæma til þess að skilja og læra (Dewey, 2000b). 

Vikuna 16. – 20. október voru tveir þematímar þar sem vetrarfrí var í lok vikunnar. 

Flestir höfðu klárað öll verkefnin sín vikuna á undan, við létum nemendur gera myndbönd í 

hópum þar sem þeir áttu að segja frá því helsta sem þeir hefðu lært í þemanu. Nemendur 

máttu velja hverjum þeir vildu vinna með og í hvaða forriti þeir unnu. Nemendur dreifðu sér 

um skólann til þess að taka upp og þeir sem þurftu aðstoð voru inni á svæði hjá okkur 

kennurunum. Við sýndum svo verkefnin í tímanum seinna í vikunni og það var margt 

fróðlegt sem kom í ljós. Til dæmis voru nokkrir sem sögðu að það helsta sem þeir hefðu lært 

í þemanu var að gera myndbönd. Það var reyndar ekki markmiðið en samt áhugavert að það 

stæði upp úr og að þeir hefðu tileinkað sér færni sem myndi nýtast þeim seinna. Annað sem 

vakti athygli mína var að nemendur vildu fá að vinna myndbandið betur eftir að hafa séð 

verkefni annara nemenda. Okkur kennurunum fannst þeir hafa unnið mjög vel og vorum 

sáttar við útkomuna, enginn hópur nálgaðist viðfangsefnið á sama hátt og nemendur voru 

skapandi í útskýringum sínum. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um mikilvægi þess 

að virkja ímyndunaraflið og leika sér með fjölbreytta möguleika í skólastarfinu. Þar segir 

einnig að sköpunargleði veki námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja merkingu 

viðfangsefnanna og gildi þeirra eins og gerðist þegar nemendur sáu myndböndin hjá 

bekkjarfélögunum og sáu þau nýja möguleika til að gera hlutina á annan hátt. Sköpun brýtur 
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hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Þegar við vorum búin að skoða myndböndin þeirra skoðuðum við myndbönd af síðu 

Vísindasmiðju Háskólans en við höfðum fengið gefins um haustið tilraunakassa frá þeim. 

Eftir að hafa skoðað myndböndin settum við upp stöðvar fyrir nemendur til þess að þeir gætu 

prófað sjálfir og þar sem þetta var nýtt kennsluefni þá lærðum við kennararnir með þeim. 

Við höfum reyndar prufað okkur áfram deginum áður en þurftum samt að læra meira.  

Í vikunni 23 – 27. október var vetrarfrí á mánudeginum og ,,Tankadagur” á 

föstudeginum en sá dagur er tileinkaður leikjum og gleði í Ingunnarskóla. Við áttum því 

aðeins einn þematíma eftir. Við notuðum hann til að vera með Kahoot spurningakönnun úr 

efninu sem nemendur höfðu lært í þemanu. Við fengum tækifæri til að prófa aðeins 

könnunina daginn áður og einnig setti ég tengil inn á heimasíðu bekkjarins þar sem 

nemendur gátu æft sig í könnuninni. Nemendur fóru svo í Kahoot könnunina í þematímanum 

og þegar henni var lokið fórum við í nokkra leiki á Kahoot síðunni. Þegar ég spurði 

nemendur um það hvernig þeim hefði fundist að fara í svona könnun fannst flestum það mjög 

skemmtilegt, einn nemandi sagði að þetta hefði ekki verið eins og próf en annar nemandi 

spurði mig hvort það væri hægt að sleppa tónlistinni því hún væri stressandi. Það má benda 

á að þema tónlistarinnar var hrekkjavaka. Daginn eftir gafst okkur svo tími til að fara aftur í 

könnunina og vildu margir taka hana aftur en þeir sem höfðu staðið sig vel völdu að gera 

sína eigin Kahoot leiki á meðan. Það sem var gaman við að gera þetta svona var að sjá að 

nemendur vildu bæta sig og það gerðu þeir allir. Kenning Bandura um trú á eigin getu byggist 

á mati einstaklingsins á eigin frammistöðu og endurtekinn árangur eflir hann í að ná settum 

markmiðum (Bandura, 1977). Það sem var þægilegt fyrir okkur kennarana var að forritið 

reiknaði sjálfkrafa stigin og því var fljótlegt að vinna úr könnunni hvar nemendur stæðu. Því 

má segja að tæknin hafi unnið með okkur til þess að auðvelda yfirferðina.  

5.10 Samantekt  

Það sem ég sé eftir þessar þrjár annir er að ég hefði mátt gera markmiðin sýnilegri í byrjun. 

Það lærði ég þegar ég fór að vinna á stærra rými með öðrum kennurum. Þá skipti máli að 

vera með gott skipulag sem auðvelt væri fyrir nemendur að nálgast. Það mætti útskýra betur 

fyrir nemendum af hverju þeir eru að læra upplýsingatækni- og miðlun þar sem 

hæfnimarkmiðin liggja fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla.  

Það hefði líka verið gott að ég sem kennari væri meiri fyrirmynd, ég hefði getað búið 

til mína eigin blogg síðu þar sem ég talaði um málefni sem tengdust upplýsingatækni- og 
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miðlun sem eru mér hugleikin. Þegar ég hætti að kenna upplýsingatækni- og miðlun sem 

list- og verkgreinakennari og tók að mér bekkjarkennslu fékk ég tækifæri til að samþætta 

upplýsingatæknina við önnur fög.  

Umsjónarkennslan kom með ný tækifæri en hafði einnig í för með sér að ég varð að 

líka sinna öðrum þáttum og því gat ég ekki einbeitt mér eins mikið að kennslu  

upplýsingatækni og ég hafði áður gert. Skilningur minn á starfi umsjónakennarans hefur 

aukist og ég sé að ég hef ekki alltaf verið sanngjörn gagnvart samkennurum mínum varðandi 

notkun á upplýsingatækni, en oft hefur mér fundist upplýsingatækni- og miðlun mætti nýta 

meira í kennslu. Ég geri mér grein fyrir því að það er ekki alltaf hlaupið að því að nýta 

tæknina þar sem að mörgu öðru er að huga og einnig að tilgangurinn þarf að helga meðalið.  

Það er gott að vinna með öðrum kennara eins og ég hef gert í vetur og það bíður upp 

á meiri möguleika að vera í samstarfi en að vinna ein. Álagið dreifist í starfinu og gott er að 

fá álit samstarfsaðila þegar farið er af stað með ný verkefni. Ég lít svo á að ég sé ennþá að 

prufa mig áfram með upplýsingatæknina með nemendum og stundum hefði mátt gera betur 

en ég er líka ánægð með það sem gengið hefur vel. Zachary Walker (2017) segir í viðtali í 

Skólavörðunni að viðhorf kennarans til tækninnar sé lykilatriði. Þegar kennari gefst ekki upp 

á tækninni þegar eitthvað fer úrskeiðis þá sýni hann gott fordæmi fyrir nemendur. Nemendur  

sem verða vitni að þessari hegðun kennarans gefist síður upp og ná því að temja sér 

vaxtarhugarfar eins og Carol Dweck (2010) leggur áherslu á. Georg Couros (2015)  tekur í 

sama streng og Walker, hann talar um að nemendur þurfi að bera traust til kennara og að við 

séum til staðar til að grípa þá þegar þeir þurfi stuðning. Nemendur verða að sjá að við 

kennararnir séum líka tilbúnir að læra nýja hluti og gera mistök. Walker segir að kennarar 

eigi að skoða það hvernig nemendur vilja læra. Kennarar ættu að fagna frumkvæði nemenda 

til að nýta tæknina í stað þess að vilja stýra því hvernig nemendur vinna. Hann telur að það 

sé alltof oft raunin að kennarar vilji stýra náminu og því þurfum við að breyta. Couros (2015) 

er á sama máli, hann vill sjá skólamenninguna færa sig frá því að stýra innihaldi náms og 

hverju nemendur eigi að hafa áhuga á.  

Reynsla mín er að nemendur séu almennt ánægðir þegar þeir vinna verkefni þar sem 

þeir fá að nota upplýsingatækni- og miðlun. Það sem ég hef tekið eftir er að þeir nýta tímann 

vel og finna sínar eigin leiðir. Þess vegna er ég á þeirri skoðun að upplýsingatækni- og 

miðlun efli nám nemenda, auki sjálfstæði þeirra og gefi þeim tækifæri á nýrri nálgun í námi 

sínu sem ekki er hægt að ná með öðrum hætti.  

Stafræn tækni getur einnig haft góð áhrif á starf kennarans þar sem tæknin býður upp 

á marga möguleika. Samkennari minn sagði að hún myndi aldrei vilja fara aftur á þann stað 
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að nýta ekki tæknina í kennslu. Það væri ekki aftur snúið og eftir að hafa samþætt tæknina 

við mismunandi námsgreinar og prufað sig áfram, gæti hún ekki hugsað sér að kenna 

öðruvísi en að nýta möguleikana sem upplýsingatækni- og miðlun byði upp á.  

Eftir að þemanu Vatnið og rafmagnið lauk settumst við samkennarinn minn niður til 

að meta vinnu nemenda og skoða þátt tækninnar í vinnu þeirra. Það er erfitt að meta áhrif 

stafrænnar tækni á nám nemenda og huglægt mat verður seint vísindalegt. Ég og 

samkennarinn minn fylltum inn í The Triple E rammann sem Liz Kolb hannaði til að meta 

stafræna tækninotkun í skólastarfi. The Triple E ramminn er byggður á þremur atriðum: 

virkni (e. engagement), framför (e. enhancement) og dýpri skilning (e. extension) eins og 

útskýrt er nánar á bls. 30.  

 

Mynd 15. Matsform til að meta stafræna tækninotkun í skólastarfi eftir Liz Kolb (2017) 

 

Tæknin eykur virkni í námi 0 = Nei 1 = Að hluta 2 = Já 
Tæknin hjálpar nemandanum að einbeita sér að verkefni 

og ljúka því innan tiltekins tíma 
  X 

Tæknin hvetur nemandann til að byrja strax að vinna    X 

Tæknin hefur hvetjandi áhrif á nemandann og virkjar nám   X 

Tæknin eykur skilning á námsmarkmiðum  0 = Nei 1 = Að hluta 2 = Já 
Tæknin styður við að nemendur nái að þróa með sér dýpri 

skilning á viðfangsefnum og markmiðum þeirra  
 X 

 

Tæknin styður við fyrri þekkingu nemenda sem gerir þeim 

auðveldara að bæta við nýrri þekkingu (e.g. differentiate, 

personalize or scaffold learning) 

 X  

Tæknin býður upp á möguleika á nýjum leiðum fyrir 

nemendur til að sýna skilning sinn á námsmarkmiðum sem 

þeir gætu ekki gert með hefðbundnari verkfærum  

 
 

X 

Tæknin eykur og dýpkar skilning á námsmarkmiðum  0 = Nei 1 = Að hluta 2 = Já 
Tæknin býr til tækifæri fyrir nemendur til að læra eftir að  

hefðbundnum skólatíma lýkur  X  

Tæknin býr til brýr á milli náms og lífsreynslu nemenda 

(yfirfærsla þekkingar)  X  

Tæknin gefur nemendum tækifæri á að tileinka sér færni 

sem þeir geta nýtt sér áfram í sínu daglega lífi  
  X 

Niðurstöður vinnurammans 

● 14 -18 stig: Tæknin nýtt til fyrirmyndar (eykur þátttöku og 

skilning)  

● 10 -13 stig: Tæknin nýtt á mjög skilvirkan hátt 

● 7 - 9 stig: Tæknin nýtist á skilvirkan hátt en má bæta  

● 6 stig eða neðar: Tæknin ekki nýtt á skilvirkan hátt,    

hugsanlega hentar tæknin ekki fyrir þetta verkefni 

 

Stig samtals: 

14/18 
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Samkvæmt þeim niðurstöðum sem við fengum eftir að hafa fyllt út matsformið, gekk 

okkur vel að nota tæknina í þemanu.  

Ég gaf verkefninu 14 stig af 18 mögulegum en samkennari minn gaf verkefninu 15 

stig og var hún mjög jákvæð á það hvernig til tókst. 14 stig gefa möguleika á efsta þrepinu 

þar sem tæknin er nýtt til fyrirmyndar (eykur þátttöku og skilning). Þrátt fyrir að hafa lent 

svona ofarlega á matskalanum þá er enn margt sem þarf að bæta en þetta gefur vísbendingu 

um að við séum á réttri leið og því ber að fagna. Matsformið getur einnig sagt til um það 

hvort tæknin sé ekki nýtt á skilvirkan hátt og þá hvort hún hugsanlega henti ekki fyrir 

verkefnið.  

Samkvæmt matsforminu eða vinnuramma Kolb (2017) þá gefa sex stig eða neðar þá 

skilgreiningu að tæknin sé ekki nýtt á skilvirkan hátt og hugsanlega henti tæknin ekki fyrir 

verkefnið. Það er því ekki alltaf ástæða eða þörf á að nota tæknina, við kennarar þurfum að 

finna milliveg og skoða þá möguleika sem tæknin býður upp á. Eins og Zachary segir: ,,að 

lokum snýst þetta um að við stefnum öll að sama markmiði, sem er að bjóða nemendum upp 

á sem besta kennslu“ (2017, bls.13).  

Ég mátaði starfskenningu mína inn í starfendarannsóknina en einnig hafði ég í huga  SVAN 

og TPACK líkanið ásamt átta einkennum frumkvöðla hugsunar Couros. Það sem ég á 

sameiginlegt með frumkvöðla hugsun Couros er að ég vil hlusta á rödd nemenda, sýna þeim 

umhyggju og hvetja þá áfram til að finna lausnir. Ég vil vera jákvæð fyrirmynd og hvetja 

nemendur til að vinna saman, finna tilgang og sérstöðu sína, þeir gefist ekki upp þegar á móti 

blási og haldi áfram að læra nýja hluti. Það kom í ljós í starfendarannsókninni að í 

þemaverkefninu gekk samvinna nemenda mjög vel og fannst mér og samkennara mínum að 

nemendur hefðu nýtt tæknina til að greina, leggja mat á og skapa eitthvað nýtt með tækninni 

eins og SVAN og TPACK líkönin leggja áherslu á. Við samkennari minn vorum sammála 

um að með því að nýta stafræna tækni með skapandi nálgun í kennslu þá sýndu nemendur 

okkar aukið sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum sínum sem stuðlaði að aukinni trú 

þeirra á eigin getu. 
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6 Lokaorð 

Með því að skoða hvernig upplýsingatækni- og miðlun er nýtt í skólastarfi er hægt að leggja 

grunn að markvissri notkun hennar þannig að tæknin verði notuð sem sjálfseflandi verkfæri 

en ekki bara ,,einhvern veginn”. Ég vona að með starfendarannsókninni minni muni ég geta 

lagt mitt að mörkum til að efla þátt upplýsingatækninnar í skólastarfi. Von mín er sú að við 

komumst á leið þar sem notkun á stafrænni tækni stuðli að frumkvöðlahugsun í skólastarfi 

og hjálpi okkur að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir í dag. Ferðalagið er bara rétt að 

byrja en tankskipið er þegar lagt af stað og framundan eru ótal spennandi tækifæri til að prófa 

sig áfram með tæknina í skólastarfi með nemendum.  

Í rannsókninni skoðaði ég hvort að ég gæti stuðlað að því að nemendur mínir nýttu 

sér stafræna tækni til þess að efla sjálfstæði og frumkvæði sitt í skólastarfi. Einnig skoðaði 

ég starf mitt og hvernig stafræn tækni með skapandi nálgun í kennslu gæti eflt trú nemenda 

á eigin getu. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við upplifun mína um að notkun tækninnar 

geti haft þessi jákvæðu áhrif á nemendur með markvissu starfi og undirbúningi kennara. 

Við sem störfum í skólasamfélaginu höfum val um að vera samferða nemendum á 

þessari leið. Ef við ætlum að hjálpa nemendum okkar að dafna, verðum við að búa þeim gott 

námsumhverfi. Þetta þýðir ekki að við verðum að breyta öllu sem við höfum verið að gera í 

skólastarfi en við verðum að vera tilbúin til að skoða það sem við gerum og spyrja okkur 

hvort það sé til betri leið. Takmark mitt er að ná að nýta tæknina sem oftast með nemendum 

og verða kennari með færni til að samþætta upplýsingatæknina inn í kennslu á áhrifaríkan 

hátt.  
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Viðauki 1  

Vinnulag og vinnubrögð    

Við lok 7. bekkjar getur nemandi:   Leiðir: 

• nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu 

námi og á eigin forsendum  

Kunni að leita heimilda, t.d. við ritun heimildaritunar 

eða við aðra vinnu svo sem þemavinnu. Geti nýtt sér 

upplýsingar af neti í tengslum við eigið verkefni og 

kunni að vinna á skýinu og kunni  að deila verkefni 

rafrænt og vinna í rafrænum skjölum sjálfstætt og með 

öðrum.  

• nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum 

við vinnutækni, vinnulag og annað nám.  

Geti kynnt verkefni á tölvutæku formi, sem t.d. 

skyggnusýningu, í rituðu máli, sem t.d. stuttmynd. 

Hljóðsetja ýmiskonar efni. Nýti sér gagnvirkt efni af 

t.d. náms.is, vefbankavalla.is, google earth, rasmus.is 

og fleira í þeim dúr.  

• sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn 

og í samvinnu með öðrum,   

Geti nýtt sér þau forrit og tæki sem skólinn býður 

uppá og unnið sjálfstætt. Ritunarverkefni í íslensku, 

dönsku og/eða ensku. Geti unnið í skjali sem fleiri 

hafa aðgang að og geta unnið í skjalinu í samvinnu 

með öðrum. 

• nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman 

og fjölbreyttan hátt.  

Unnið sjálfstætt verkefni í tölvum eða Ipad og notað  

mismunandi forrit og tæki. Kunni að vista á skýi og 

geti opnað verkefni úr skýinu í skólanum jafnt sem og 

heima. Geti opnað og tekið rafræn próf.  

• beitt réttri fingrasetningu  Geri reglulega æfingar í fingrasetningu t.d. 

senselang.org.   

Upplýsingaöflun og búnaður    

Við lok 7. bekkjar getur nemandi  Leiðir:  

• nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við 

markvissa öflun upplýsinga við hæfi,  

Nota tölvur og eða iPad i einstaklingsverkefnum jafn 

sem og hópaverkefnum.  Geti nýtt sér möguleika á 

samnýtingu tækja og samvinnu við aðra í gegnum 

netið. Geti nýtt sér opið gagnvirkt efni s.s. á náms.is, 

Rasmus.is, vefbankivalla.is. 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á 

fjölbreyttan hátt,  

Þekki ýmis opin svæði á netinu með gagnvirkum 

æfingum s.s. í íslensku, stærðfræði og tungumálum.  

Kunni að taka rafræn próf af t.d. Moodle.  

• verið gagnrýninn á gæði ýmissa upplýsinga,  Leita eftir uppruna efnis af neti sem nota skal og 

sannreyna trúverðugleika þess og gæta höfundarréttar.  

• unnið með heimildir og sett fram einfalda 

heimildaskrá  

Kunni að gera heimildaskrá á tölvu og nota sér 

aðgerðir sem eru tiltækar í stöðluðu formi t.d. í word.   

• nýtt hugbúnað og forrit við einfalda 

uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða,  

Nota word, power point eða sway til að kynna efni.  

Kunni að nota ipad til að kynna efni í t.d. að gera 

stuttmynd eða nota ýmis forrit s.s. book creatior, 

movie maker o.fl.  

Hæfniviðmið í upplýsinga- og tæknimennt úr Aðalnámskrá grunnskóla.  

Vinnurammi upplýsingateymis Ingunnarskóla um leiðir til að ná markmiðum hæfniviðmiðanna. 
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Geti vistað myndir af neti eða eigin myndir og geti 

aðlagað þær að texta og lagfært myndir eftir þörfum 

og geri sér jafnframt grein fyrir höfundarrétti mynda 

og efnis af neti.  

• nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu 

á tölulegum gögnum.  

Noti senselang.org til að æfa fingrasetningu og 

yfirfæri á rétta fingrasetningu við gerð verkefna. 

Geti nýtt sér exel við tölulega framsetningu efnis. 

Kunni að nota ýmis forrit af tölvu og ipad og geti 

vistað gögn og kynnt.  Geti sett inn í skjal hljóð og eða 

t.d. stuttmynd. 

  

Tækni og búnaður   

Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  Leiðir:  

• nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna 

og framsetningu tölulegra gagna,  
Geti nýtt sér tækjabúnað til að gera  fjölbreytt 

verkefni, setja stuttmyndir, myndir eða hljóð inná efni 

sem nemendur eru að vinna. Book Creator, Word, 

Powerpoint, Puplisher, Excel.  

• nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð 

stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu,  

Þekkja tæki svo sem tölvur, ipada og fleira sem er í 

boði hverju sinni.  Þekki t.d. mun á PowerPoint og 

Sway og kunni að nýta sér þau í verkefnavinnu.  Búa 

til teiknimyndasögur í þemavinnu eða íslensku og nota 

t.d. app í Ipad. Myndvinnsla í Photoshop, paint.net, 

 SketchUp, ýmis öpp í iPad. Stuttmyndagerð í iMovie, 

hreyfimyndagerð  í iStopMotion,  

GreenScreen til að setja inn myndir/stuttmyndir sem 

bakgrunn, Book Creator hljóð, texti, mynd, 

stuttmyndir. Garage band hljóð- og tónvinnsla auk 

annara appa.  

• nýtt hugbúnað/forrit við vefsmíðar.  Wix.com og weebly.com. Kunni að nota þau forrit 

sem aðgengileg eru á 365 office.  

Sköpun og miðlun   

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: Leiðir: 

• rætt og útskýrt á gagnrýnan hátt eigið 

upplýsinga- og miðlalæsi 

Kynna verkefni og segja frá þeim. 

• nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á 

skapandi og skýran hátt 

Geti valið um mismunandi hugbúnað/forrit við 

verkefnavinnu. 

Siðferði og öryggismál    

Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  Leiðir:  

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við 

heimildavinnu  

Geti gert grein fyrir uppruna efnis af neti og 

trúverðugleika þess, einnig að höfundarréttur sé virtur. 

Saft.is  

• farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er 

meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur 

ábyrgð á eigin samskiptum og gögnum  

Geri sér grein fyrir því að efni sem sett er á netið er 

aðgengilegt öllum.  Taka ábyrgð á því að efni sem fer 

á netið sé siðferðilega rétt og gerð sé grein fyrir 

uppruna og höfundar getið. Saft.is.  
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Viðauki 2 

Matsform til að meta stafræna tækninotkun í skólastarfi eftir Liz Kolb  

Tæknin eykur virkni í námi 0 = Nei 1 = Að hluta 2 = Já 
Tæknin hjálpar nemandanum að einbeita sér að 

verkefni og ljúka því innan tiltekins tíma 

   

Tæknin hvetur nemandann til að byrja strax að vinna     

Tæknin hefur hvetjandi áhrif á nemandann og virkjar 

nám 

   

Tæknin eykur skilning á námsmarkmiðum  0 = Nei 1 = Að hluta 2 = Já 

Tæknin styður við að nemendur nái að þróa með sér 

dýpri skilning á viðfangsefnum og markmiðum þeirra  

   

Tæknin styður við fyrri þekkingu nemenda sem gerir 

þeim auðveldara að bæta við nýrri þekkingu (e.g. 

differentiate, personalize or scaffold learning) 

   

Tæknin býður upp á möguleika á nýjum leiðum fyrir 

nemendur til að sýna skilning sinn á námsmarkmiðum 

sem þeir gætu ekki gert með hefðbundnari verkfærum  

   

Tæknin eykur og dýpkar skilning á námsmarkmiðum  0 = Nei 1 = Að hluta 2 = Já 
Tæknin býr til tækifæri fyrir nemendur til að læra eftir 

að  hefðbundnum skólatíma lýkur    

Tæknin býr til brýr á milli náms og lífsreynslu nemenda 

(yfirfærsla þekkingar)    

Tæknin gefur nemendum tækifæri á að tileinka sér 

færni sem þeir geta nýtt sér áfram í sínu daglega lífi  

   

Niðurstöður vinnurammans 

● 14 -18 stig: Tæknin nýtt til fyrirmyndar (eykur 

þátttökur og skilning) 

● 10 -13 stig: Tæknin nýtt á mjög skilvirkan hátt 

● 7 - 9 stig: Tæknin nýtist á skilvirkan hátt en má bæta  

● 6 stig eða neðar: Tæknin ekki nýtt á skilvirkan hátt, 

hugsanlega hentar tæknin ekki fyrir þetta verkefni 

 

Stig samtals: 

____/18 
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Viðauki 3 

Kennsluefni: Lífríkið í fersku vatni, Auðvitað Heimilið og Myndbönd 
Forrit: Google skjöl, Google drive, Flipgrid, iMovie, Kahoot 

 Kennsluáætlun 

Mánudagur 4.september Heimanám 

Kynning á skipulagi og námsefni 

Útskýra fyrir nemendum hópastarf, samlestur og yfirferð 

Lífríkið í fersku vatni: Lesum saman bls. 5-10  

Forsíða í vinnubók 

Hugtök: Skrá í vinnubók  

 Vistkerfi 

 Lífsskilyrði 

 Sýrustig 

 Mengun 

 

Lífríkið í fersku vatni:  
Lesa bls. 5-10 

Miðvikudagur 6.september Heimanám 

Lífríkið í fersku vatni: Lesum saman bls.10-16 

Hugtök: Skrá í vinnubók  

 Hringrás vatns 

 Vatnsgufa 

 Ský 

 Grunnvatn 

 Haf 

Horfa á myndband um hringrás vatns. 

https://vimeo.com/27529969 

https://youtu.be/LlYM78jrL78 
 

Teikna hringrás vatns í vinnubók  

 

Lífríkið í fersku vatni:  
Lesa  bls. 13-16 

Föstudagur 8.september Heimanám 

Ljúka við verkefni í verkefnabók, teikna forsíðu, skrifa hugtök. 

 

 

Mánudagur 11.september Heimanám 

Undirbúningur fyrir vettvangsferð 

Auðvitað Heimilið: Lesa um skýrslugerð bls. 6-8  

 

Auðvitað Heimilið:  

Lesa bls. 6 - 8 

Miðvikudagur 13.september Heimanám 

Vettvangsferð að Reynisvatni 

Ath: Hver hópur þarf að hafa á hreinu hvað á að gera á vatninu, 

bera ábyrgð á að koma tækjum og tólum þangað og til baka og 

ganga frá öllu á réttan stað þegar komið er aftur upp í skóla. 

 

 

Föstudagur 15.september Heimanám 

Hver hópur útbýr vistkerfi sem verður skoðað og skráð.  

Myndband: nemendur útskýra vinnuferlið. 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð  

Forrit: Flipgrid 

 

 

Mánudagur 18.september Heimanám 

https://vimeo.com/27529969
https://youtu.be/LlYM78jrL78
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Halda áfram með vistkerfið. Fylgjast með breytingu á 

vistkerfum. Skrifa og skrá inn í skýrslur. Taka myndband af 

vinnu við vistkerfi. 

 

Auðvitað Heimilið: lesa saman bls. 50 - 60  

Svara spurningum bls. 57 og 61  

 

Upplýsingatækni: skrifa spurningar í skjöl 

Forrit: Google skjöl vistað í Google drive 

Heimasíða: blogg (vistkerfið) 

 

Auðvitað Heimilið:    

Lesa  bls. 50 – 60 

 

 

 

Miðvikudagur 20.september Heimanám 

Auðvitað Heimilið: Lesa saman bls. 50 – 61 

Hugtök: 

 róteind 

 rafeind 

 stöðurafmagn 

 rafstraumur 

 rafrás 

 leiðari 

 Straumgjafi 

 Eldingar 

 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð 

Forrit: Flipgrid 

Heimasíða: blogg (upplifun í vettvangsferð) 

 

Auðvitað Heimilið:    

Lesa  bls. 50 – 61 

 

Föstudagur 22.september Heimanám 

Auðvitað Heimilið: Svara spurningum: bls. 57, 61 

 

Upplýsingatækni: skrifa spurningar í skjöl 

Forrit: Google skjöl vistað í Google drive 

Heimasíða: blogg (hópurinn skráir upplýsingar um vistkerfið)  

 

 

Mánudagur 25.september Heimanám 

Auðvitað-Heimilið: Lesa saman bls.  41 – 49  

 

Hugtök: 

 orka 

 orkulindir á Íslandi  

 vatnsafl 

 jarðvarmi 

 orka umhverfi framtíð 

 orkutap 

 hitastýringLagnakerfi og frárennsli heimila/ókeypis 

varmi og loftræsting  

 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð 

Forrit: Flipgrid 

Heimasíða: blogg 

 

Auðvitað Heimilið:    

Lesa bls. 40 – 49 

 

 

 Miðvikudagur 27.september Heimanám 
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Auðvitað Heimilið: svara spurningum: bls. 40, 44, 46, 49 

 

Upplýsingatækni: skrifa spurningar í skjöl 

Forrit: Google skjöl vistað í Google drive 

Heimasíða: blogg 

 

 

 Föstudagur 29.september Heimanám 

Auðvitað-Heimilið: Lesa saman bls.  32 – 40 

 

Hugtök: 

 Hitamælar 

 Eldurinn  

 Flökkueðli varmans 

 Varmaleiðing 

 Varmaburður 

 Varmageislun 

 Endurvarp 

 Einangrun 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð 

Forrit: Flipgrid 

Heimasíða: blogg 

 

Auðvitað Heimilið:  

Lesa bls. 32 – 40 

 

 Mánudagur 2.október Heimanám 

Auðvitað Heimilið: lesa saman bls. 22 – 31   

Svara spurningum: bls. 25,28, 31 

 

Upplýsingatækni: skrifa spurningar í skjöl 

Forrit: Google skjöl vistað í Google drive 

Heimasíða: blogg (hópurinn skráir upplýsingar um vistkerfið og 

tekur mynd) 

 

Auðvitað Heimilið: 

Lesa bls. 22 – 31 

Starfsdagar 4-6 okt  

Mánudagur 9.október Heimanám 

Auðvitað-Heimilið: bls. 22 - 31 

 

Hugtök: 

 Hamskipti 

 Bræðslumark-suðumark 

 Uppgufun-þétting 

 Hitaþennsla-háskaleg hitaþennsla 

 Leysni- mettaðar lausnir 

 Leysni og lofttegundir 

 Skúra-skrúbba-bóna 

 Náttúruleg hreinsiefni 

 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð 

Forrit: Flipgrid 

Heimasíða: blogg 

 

 

 

Miðvikudagur 11.október Heimanám 
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Auðvitað Heimilið: Lesa saman bls. 9 – 21  

Svara spurningum: bls. 25 - 31 

 

Hugtök: 

 Rúmmál og lítrar 

 Rúmmetrar 

 Massi/Massi og grömm/Massi efnis varðveittur  

 Allt úr einhverju og Byggingarefni alheimsins 

 Frumefni og Efnasamband 

 Efnistákn og Efnablanda 

 Álver og föst efni 

 Vökvar og loftegundir 

 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð 

Forrit: Flipgrid 

Heimasíða: blogg 

Upplýsingatækni: skrifa spurningar í skjöl 

Forrit: Google skjöl vistað í Google drive 

 

Auðvitað Heimilið:  

Lesa bls. 9 – 21  

og 22 – 31 

 

Föstudagur 13.október Heimanám 

Auðvitað Heimilið: Lesa saman bls. 4 - 8  

Svara spurningum: bls. 8 – 15 

 

Hugtök: 

 Ný hugsun 

 Nýsköpun 

 Nákvæmni í vinnubrögðum 

 Tilraunir og skýrslugerð 

 Siðferði í vísindum 

 Samstarf og verkaskipting 

 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð 

Forrit: Flipgrid 

Heimasíða: blogg 

Upplýsingatækni: skrifa spurningar í skjöl 

Forrit: Google skjöl vistað í Google drive 

 

Auðvitað Heimilið:  

Lesa bls. 4 – 15 

 

Mánudagur 16.október Heimanám 

Myndband: viðtöl, hvað lærði ég í þemanu (iMovie) 

Upplýsingatækni: stuttmyndagerð 

Forrit: Flipgrid og iMovie 

Heimasíða: blogg 

Upplýsingatækni: skrifa spurningar í skjöl 

Forrit: Google skjöl vistað í Google drive 

 

 

Miðvikudagur 20.október Heimanám 
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Myndbönd: Vísindasmiðja Háskóla Íslands 

Tilraunir: Ljósakassinn  

 

 

Vetrarleyfi 19 - 23.okóber  

Miðvikudagur 20.október Heimanám 

Kahoot könnun: Spurningar sem nemendur eru búnir að svara 

og eru á heimasíðu bekksins 

Förum tvisvar í gegnum könnunina og betri árangur gildir. 

 

Forrit: Kahoot 

 

Skoða heimasíðu og fara yfir 

efni úr þema 
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Viðauki 4 

Viðfangsefni Markmið Hæfniviðmið   

Stafræn borgaravitund - 

Internetið  

(ábyrg netnotkun) 

Netorðin 5 

Umræða um hættur og 

ábyrgð. 

 

Fingrasetning - 

https://www.sense-

lang.org/ 

 

Google  – Google 

kennsluforrit notuð í 

mismunandi verkefni t.d. 

kynningar, handritagerð, 

vista gögn á skýi og 

Google Classroom. 

 

Stuttmynda og 

hreyfimyndagerð - 

Nemendur vinna með 

mismunandi forrit/öpp 

eftir því sem við á, eins 

og iMovie, Green Screen, 

Flipgrid, iStopMotion ofl. 

 

Myndvinnsla - 

Nemendur vinna með 

mismunandi forrit/öpp 

eftir því sem við á. 

 

Vefsmíði - Nemendur 

nýta hugbúnað við 

einfalda vefsmíð. 

Wix.com / weebly.com. 

 

Forritunarkennsla -  

Grunnforritun í forritum 

og á netsíðum eins og 

code.org, Learning to 

Program with Alice og 

Scratch.mit.edu.com. 

Microbit smátölvur. 

 

Að nemendur geti: 

 Beitt öruggri 

fingrasetningu  

 Geti leitað upplýsinga 

og nýtt við 

verkefnavinnu og  við 

heimildagerð 

 Geti nýtt tæknibúnað 

á fjölbreyttan og 

skapandi hátt 

 Notað mismunandi 

hugbúnað/forrit í 

ritvinnslu, 

myndvinnslu, 

myndbandsupptöku, 

klippingu, 

hljóðvinnslu, vinnu 

með letur, 

heimsíðugerð og 

grunnforritun 

 Með aukinni þekkingu 

aukið færni til að 

vinna sjálfstætt og 

með öðrum við 

skapandi verkefni 

 Kynnt verkefni sín og 

útskýrt þau 

 Temji sér að góð 

samskipti á netinu og 

geri sér grein fyrir 

ábyrgð og virðingu. 

Að nemendur geti: 

 Nýtt upplýsingaver sér til 

gagns bæði í stýrðu námi 

og á eigin forsendum  

 Beitt réttri í fingrasetningu 

 Nýtt sér mismunandi 

tæknibúnað á hagkvæman 

og fjölbreyttan hátt í 

tengslum við vinnutækni, 

vinulag og annað nám 

 Nýtt fjölbreyttar leiðir og 

leitavélar við markviss 

öflun upplýsinga við hæfi 

 Nýtt rafrænt og gagnvirkt 

námsefni/ hugbúnað/forrit 

við vefsmíðar, 

myndvinnslu, 

grunnforritun, gerð 

stuttmynda og hljóð- og 

tónvinnslu ,uppsetningu 

ritsmíða, framsetningu 

tölulegra gagna, unnið með 

heimildir og sett fram 

einfalda heimildaskrá á 

fjölbreyttan hátt 

 Sýnt sjálfstæði í 

vinnubrögðum undir 

leiðsögn og í samvinnu 

með öðrum 

 Nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar  

 á skapandi og skýran hátt 

 Rætt og útskýrt á 

gagnrýninn hátt eigið 

upplýsinga- og miðlalæsi 

 Farið eftir reglum um 

ábyrga netnotkun, er 

meðvitaður um 

siðferðislegt gildi þeirra og 

 Borið ábyrgð á eigin 

samskiptum og gögnum á 

Neti- og netmiðlum  
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Viðauki 5 

Heimasíða sjötta bekkjar. 

 


