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Ágrip 

Á haustönn 2017 hóf rannsakandi vettvangsnám í grunnskóla á Íslandi á 

lokaári sínu í meistaranámi í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

Þegar stutt var liðið á 15 vikna vettvangsnámið var tekin ákvörðun í 

skólanum að fjárfesta í Chromebook fartölvum fyrir tvo árganga skólans á 

unglingastigi. Þar með fengu allir nemendur árganganna tveggja aðgang að 

eigin tölvu til notkunar í skólanum. Fengin reynsla af innleiðingu fartölvanna 

varð kveikjan að þessari meistaraprófsritgerð. 

Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða hvernig til hefur tekist með 

innleiðingu tölvanna en tekin voru tvö rýnihópaviðtöl við nemendur annars 

árgangsins. Einnig voru tekin viðtöl við báða umsjónarkennara árgangsins 

ásamt skólastjóra skólans. Markmið ritgerðarinnar var að komast að viðhorfi 

nemenda til notkunar Chromebook fartölvanna í sínu námi, hvaða áhrif hún 

hafði haft á kennsluhætti kennara og að lokum hver framtíðarsýn 

skólastjórans var fyrir upplýsingatækni í skólanum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að tölvurnar höfðu jákvæð áhrif á 

áhuga nemenda á námi sínu og fannst þeim mikill kostur að geta notað 

tölvurnar til að afla sér upplýsinga á netinu. Nemendur voru einnig hrifnir af 

Google umhverfinu og sögðu það auðvelda þeim skipulagningu á sínu námi. 

Þeir nefndu að ritun væri hraðari og skilvirkari en sögðu samt sem áður að  

tölvunotkunin drægi úr einbeitingu og að óheppilegt væri að mega ekki fara 

með tölvurnar heim. Kennsluhættir kennaranna höfðu orðið fyrir einhverjum 

áhrifum af innleiðingu Chromebook tölvanna en greina mátti ákveðna þróun 

og áhuga á því að nota tölvurnar til að stuðla að einstaklings- og 

nemendamiðaðri kennslu. Kennararnir viðurkenndu þó að áhrif tölvanna á 

þeirra kennsluhætti væri stutt á veg komin en með meiri þjálfun og reynslu 

væri hægt að byrja að leita nýrra leiða til að nýta tölvutæknina í kennslu og 

námi. Framtíðarsýn skólastjórans er sú að á haustönn 2019 ættu allir 

nemendur 7.–10. bekkjar skólans að vera komnir með sína eigin Chromebook 

fartölvu sem myndi hlúa að því markmiði hans að einstaklingsmiða nám og 

þróa áfram kennsluhætti kennara skólans. 

 





 

Abstract 

At the start of autumn semester 2017 the researcher started field work and 

teaching practice in an elementary school in Iceland as part of his final year 

in educational studies at the University of Akureyri. When the semester had 

recently begun the school decided to purchase Chromebook laptops for two 

classes. As a result, every student in those classes got their own laptop for 

their own use at school time. That experience became the motivation for this 

master’s thesis. 

The purpose of this thesis was to examine the results of the integration. 

The research was based on a qualitative approach in the form of two focus 

groups with students and one focus group with both teachers of the class. 

There was also conducted an interview with the school’s principal. The aim 

of this thesis was to learn the students view on laptops usage in their studies, 

what influence the usage had on the teacher’s pedagogy and lastly what is the 

principal’s ambitions for technology at the school. 

The results of the research were that the laptops usage had positive effects 

on the student’s interest in their studies. The students felt the laptops 

advantages were to be able to access information quicker via the internet. The 

students were also impressed by the Google environment and said that it 

enables them to organize their studies better. They said that typing was faster 

and more effective. The main drawbacks to laptops usage according to the 

students were poor internet connectivity at the school, lack of concentration 

and that they are not allowed to bring the laptops with them home. The 

teacher’s pedagogy was in some ways affected and there was a sign of 

development and interest to use the laptops to encourage more individualized 

and student-centered teaching methods. They however admitted that the 

laptops effect on their pedagogy was in the beginning stages and said that 

they need more practice and experience to seek new ways to incorporate 

laptops usage in the classroom. The principal’s plan was that at the start of 

autumn semester of 2019 all students in 7. – 10. classes should have their 

own Chromebook laptop which will help the principal’s goal to individualize 

student’s studies and help develop teacher’s pedagogies.  





 





 

Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga meistaraprófsverkefni til M.Ed.-prófs í 

menntunarfræði við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi minn var Sólveig 

Zophoníasdóttir, sérfræðingur á Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri. Henni þakka ég fyrir góða leiðsögn og hvatningu. 

Ég vil þakka þeim nemendum, kennurum og skólastjóra sem tóku þátt í 

rannsókninni og gerðu hana mögulega. Ég vil þakka Helgu Sigfúsdóttur fyrir 

prófarkalestur ritgerðarinnar. Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni fyrir 

ómetanlega þolinmæði á meðan skrifum stóð, þá sérstaklega Kötlu Ósk konu 

minni og tveimur börnum, Hrannari Loga og Unni Birtu. Að lokum vil ég 

þakka systur minni, Helgu Guðrúnu, fyrir að hvetja mig áfram í þessu fimm 

ára námi. 
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1. Inngangur 

Notkun upplýsingatækni í grunnskólum er í stöðugri þróun og aðgengi 

nemenda að tölvum eykst með hverju ári sem líður. Þróunin hefur leitt til 

þess að tölvuverum í skólum fer fækkandi og fartölvur og spjaldtölvur eru að 

verða algengari. Í mörgum skólum á Íslandi er algengt að nemendur og 

kennarar hafi aðgang að færanlegum tölvuvögnum en einnig eru dæmi um að 

skólar hafa keypt spjaldtölvu eða fartölvu fyrir hvern nemenda í ákveðnum 

árgangi. Síðarnefnda þróunin hefur náð talsverðum uppgangi erlendis en hún 

er þekkt undir nafninu One-to-one computing eða 1:1 sem myndi þýðast yfir 

á íslensku sem ein tölva á nemenda.  

Á haustönn 2017 hóf ég 15 vikna vettvangsnám í grunnskóla á Íslandi á 

lokaári mínu í meistaranámi í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

Skólinn fær dulnefnið Vorskóli í þessari rannsókn. Í byrjun september tók 

skólastjóri Vorskóla þá ákvörðun að kaupa Chromebook fartölvur fyrir 7. og 

8. bekk skólans. Hann hafði fyrst samband við báða umsjónarkennara 8. 

bekkjar og spurði þá hvort þeir vildu fá tölvur fyrir sína nemendur. 

Kennararnir samþykktu það og í byrjun október fengu allir nemendur 

árgangsins aðgang að eigin tölvu til notkunar í skólanum. Nokkrum vikum 

seinna fékk 7. bekkur sínar tölvur. Í vettvangsnámi mínu kenndi ég að 

mestum hluta í 8. bekk Vorskóla og öðlaðist þar með reynslu af 

innleiðingarferli tölvanna ásamt því að fylgjast með kennslu og kenna sjálfur 

í kennslustundum þar sem allir nemendur höfðu aðgang að tölvum. Þessi 

reynsla varð kveikjan að meistaraprófsritgerð minni sem hefur þar að leiðandi 

þann tilgang að kanna hvernig til tókst með innleiðingu tölvanna. 

Skólastjóri Vorskóla ákvað að kaupa Chromebook fartölvur en þær keyra 

á Google for education umhverfinu en þar er hægt að finna forrit eins og 

Google Docs (ritvinnsla), Google Slides (glærugerð) og Google Sheets 

(töflureiknir). Einnig er þar að finna forritið Google Classroom en það gefur 

kennurum þann möguleika að búa til rafræna bekki. Í gegnum þá geta 

kennarar deilt verkefnum og skjölum til nemenda ásamt því að geta haldið 

skipulagi og yfirsýn yfir verkefni og námsefni. Þetta getur auðveldað 
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samskipti milli kennara og nemenda og getur einnig leyft foreldrum að 

fylgjast með námsframvindu barna sinna. Tölvurnar sem um ræðir hafa 

engan harðan disk en vegna þessa þurfa notendur þeirra að vista og nálgast 

gögn í gegnum netið. Notendur hafa þann möguleika að nota forritið Google 

Drive til að vista og nálgast gögn. Vorskóli er svokallaður Google skóli sem 

þýðir að nemendur og kennarar hafa Google lén sem þeir nota í tölvunum. 

Við skólann starfar tölvuumsjónarmaður sem sinnir einnig tölvukennslu við 

nokkra árganga skólans. Hann hefur umsjón með tölvunum og hefur verið 

með námskeið hjá kennurum skólans með því markmiði að kynna þeim fyrir 

Google umhverfinu. Ég hafði persónulega litla reynslu af Google umhverfinu 

áður en vettvangsnám mitt hófst en hafði ágæta reynslu og almenna kunnáttu 

á tölvum og námi í gegnum þær. 

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram um miðjan marsmánuð 2018 og 

einblíndi á reynslu nemenda og kennara 8. bekkjar Vorskóla ásamt 

skólastjóra skólans á innleiðingu og notkun tölvanna. Markmið ritgerðarinnar 

er þríþætt, í fyrsta lagi að kanna viðhorf nemenda  til tölvunotkunar í námi. 

Mikilvægt er að gefa nemendum tækifæri til að koma skoðunum sínum á 

framfæri þar sem tölvurnar eru keyptar með það að markmiði að bæta nám 

þeirra. Í öðru lagi er markmiðið að kanna hvaða áhrif tölvuvæðingin hefur 

haft í för með sér fyrir kennsluhætti kennara en töluvert er rætt um áhrif 

tölvunotkunar á kennsluhætti. Að lokum er þriðja markmið ritgerðarinnar að 

kanna hver framtíðarsýn skólastjóra er fyrir upplýsingatækni í skóla sínum. 

Rannsóknarspurningarnar eru því þrjár: 

1. Hver eru viðhorf nemenda til tölvunotkunar í námi? 

2. Hvaða áhrif hefur 1:1 hugmyndafræðin haft á kennsluhætti 

kennara? 

3. Hver er framtíðarsýn skólastjóra í upplýsingatækni í skólastarfi? 

 

Í ritgerðinni er lögð áhersla á ákveðin þemu sem urðu til við fræðarýni og 

við undirbúning rannsóknarinnar. Þemun eru almenn framtíðarsýn skólastjóra 

og kennara á tækninotkun í skólastarfi ásamt undirbúningi og skipulagi á 

innleiðingu upplýsingatækni í skólum. Einnig hvort og þá hvaða áhrif 1:1 

hefur á kennsluhætti kennara, hvernig tæknin er notuð og að lokum viðhorf 

til notkunar upplýsingatækni í skólastarfi.  

Ritgerðin byggist á fræðilegum kafla sem skiptist í þrennt en fyrsti hluti 

hans útskýrir 1:1 hugmyndafræðina. Annar hluti fræðilega kaflans fjallar 
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almennt um innleiðingu upplýsingatækni í skólum en þar er rætt mikilvægi 

þess að skólar séu með framtíðarsýn fyrir notkun upplýsingatækni í 

skólastarfi og hvernig skólar geta metið árangur innleiðingarinnar. Einnig er 

rætt um mikilvægi góðs undirbúnings og skipulags á innleiðingu og notkun 

upplýsingatækninnar og skoðað þróun upplýsingatækni í íslenskum skólum 

frá seinustu aldamótum. Ásamt því er farið yfir kosti og galla fartölva og 

spjaldtölva og greint frá viðhorfum og skoðunum skólastjórnenda, kennara og 

nemenda á notkun þeirra í námi og kennslu. Að lokum er fjallað um hvaða 

áhrif notkun upplýsingatækni hefur á kennslufræði- og hætti kennara og 

hvernig notkun hennar er háttað í skólastarfi. Þriðji hluti fræðilega kaflans 

fjallar um viðhorf kennara, skólastjórnenda og nemenda til notkun 

upplýsingatækni í námi og kennslu. Að fræðilega kaflanum loknum er gert 

grein fyrir rannsókninni og aðferðafræðinni sem hún byggir á. Fjórði kaflinn 

er helgaður niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta kafla er umræða þar sem  

niðurstöðurnar eru ræddar með hliðsjón af fræðunum og að lokum samantekt 

þar sem teknar eru saman meginniðurstöður rannsóknarinnar.  
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2. Fræðilegur kafli 

Þó svo að upplýsingatækni í skólum á Íslandi hafi verið í talsverðri þróun á 

seinustu árum er lítið að finna um íslenskar rannsóknir á þeim breytingum 

sem þar hafa orðið á skólastarfinu. Þær rannsóknir og fræðigreinar sem gefin 

hafa verið út gefa frekar yfirsýn á sögu og stöðu mála í upplýsingatækni í 

skólum landsins frekar en nákvæma úttekt á kosti og galla tækninnar og áhrif 

hennar á náms- og kennsluhætti. Mikilvægt er því fyrir skólastjórnendur og 

áhugafólk um upplýsingatækni að líta út fyrir landsteinana í leit að 

niðurstöðum rannsókna. Þær geta varpað ljósi á hvað er í boði og hvað hægt 

er að gera til að nýta upplýsingatækni að fullu í íslenskum skólum ásamt því 

hvernig notkunin getur skilað árangri í skólastarfi. Hér verður bæði fjallað 

um íslenskar og erlendar rannsóknir sem snerta efni þessarar rannsóknar 

ásamt því að horft verður til sögu, þróunar og áhrifa upplýsingatækni á nám 

og kennslu í íslenskum skólum og gert grein fyrir þróunarverkefni 

Norðlingaskóla í innleiðingu á upplýsingatækni. 

2.1 Ein tölva á nemanda – 1:1 hugmyndafræðin 

Þróun upplýsingatækni í skólum hefur verið mikil á undanförnum árum og 

hefur verið rannsökuð víðsvegar í heiminum. Árið 2010 kom út skýrsla með 

niðurstöðum úr rannsókn, Study of the impact technology in primary schools 

(STEPS), sem gerð var af Framkvæmdastjórn Evrópuráðsins frá janúar 2008 

til júní 2009. Rannsóknin, sem náði til þrjátíu Evrópuþjóða, lagði áherslu á að 

kanna áhrif upplýsinga- og samskiptatækni í grunnskólum á nám og kennslu 

ásamt viðhorfi kennara og nemenda á tækninni. (European comission, 2010, 

bls. 5). Samkvæmt niðurstöðum STEPS (European comission, 2010, bls. 13–

14) hefur í seinni tíð verið lögð minni áhersla á að byggja upp sérstök 

tölvuver í skólum og meiri áhersla lögð á að koma tölvunum inn í almennar 

kennslustofur. Hugmyndafræðin ein tölva á nemenda eða 1:1 hefur notið 

vaxandi athygli á seinustu árum en skilgreining Islam og Grönlund (2016, 
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bls. 192–194) vísar til þess að hver nemandi hafi samkvæmt henni aðgang að 

tölvu, spjaldtölvu eða öðru stafrænu samskiptatæki, hvar og hvenær sem er, 

til sinna nota í skólanum. Tilgangur 1:1 er að bæta menntun nemenda og bæta 

sérstaklega þá hæfni sem nemendur er taldir þurfa að hafa á 21. öldinni sem 

samkvæmt Islam og Grönlund eru sköpun, gagnrýnin hugsun og 

samskiptahæfni. Lykilatriði í þessari skilgreiningu Islam og Grönlund er að 

nemendur hafi aðgang að tölvum sem auðvelt er færa um skólann og 

þráðlausri nettengingu. Auk þess er mikilvægt að hver nemandi hafi alltaf 

aðgang að sömu tölvunni hverju sinni með sömu stillingum, forritum og 

skipulagi. 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um innleiðingarferli upplýsingatækni í 

skólum. Rætt verður um mikilvægi þess að skólar séu með framtíðarsýn fyrir 

notkun upplýsingatækni í skólastarfi og hvernig hægt er að meta árangur 

innleiðingar tækninnar. Einnig verður fjallað um þann undirbúning og 

skipulag sem innleiðing krefst ásamt því kannað margvíslegan tækjabúnað 

sem skólar geta valið um. Að lokum eru skoðuð áhrif tölvuvæðingar á 

kennsluhætti og hvernig tölvunotkun er háttað í námi og kennslu. 

2.2 Innleiðing upplýsingatækni í skólum 

Framtíðarsýn 

Mikilvægt er að huga að skipulagi á innleiðingu upplýsingatækni í skólum en 

Nýsköpunarsamtökin Nesta í Bretlandi (Fullan og Donnelly, 2013, bls. 8–9) 

gáfu út árið 2013 skýrslu um hvernig eigi að stjórna innleiðingarferli 

upplýsingatækni í skólum. Samkvæmt skýrslunni er að mörgu að hyggja en 

mikilvægt er að skólar fjárfesti ekki í upplýsingatækni án þess að huga að 

skipulagi og framtíðarsýn fyrir tæknina. Nefndar eru tvær ástæður fyrir því að 

skólar kjósi að kaupa tækin fyrst án þess að hafa skipulagt notkunina. Sú fyrri 

er sú staðreynd að áhugi nemenda á námi sínu minnkar eftir því sem líður á 

skólagöngu þeirra ásamt því að kennarar hafa á seinustu árum orðið 

einangraðri í starfi sínu og starfsánægja þeirra fer dvínandi. Seinni ástæðan er 

hins vegar að skólar standa frammi fyrir svo mörgum tækninýjungum sem 

gætu mögulega aukið áhuga nemenda og kennara á námi og kennslu. Þó svo 

að áhuginn aukist tímabundið með kaupum á tækjum og tólum eru fáar 
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rannsóknir sem benda til þess að tæknin bæti í raun og veru nám og kennslu. 

Samkvæmt Fullan og Donnelly (2013, bls. 10) hefur tæknin ekki breytt 

kennslufræðinni heldur hefur hún einungis reynst vera viðbót við hefðbundið 

nám en áhersluatriðið sem margir gleyma að mati þeirra er að tæknin má ekki 

taka athyglina af kennslufræðinni. 

Þegar innleiða á nýja tækni í skólastarf er gott að miða við ákveðin þrep 

sem hægt er að fara í gegnum til að meta árangur þess. SAMR-líkanið 

(Hamilton, Rosenberg, og Akcaoglu, 2016, bls. 434–435) er fjögurra þrepa 

líkan, hannað af Ruben Puentedura, sem má styðjast við þegar kemur að því 

að velja og meta tækninotkun í skólastarfi. Markmið líkansins er að skoða 

hvernig tæknin er notuð og hvaða afleiðingar notkunin hefur á nám og 

kennslu. Fyrstu tvö þrepin falla saman í eitt stig sem kallast viðauki (e. 

enhancement) en þar hefur tæknin ekki breytt náminu til mikilla muna fyrir 

nemendur og er breytingin einungis fólgin að tæknin er viðbót við 

hefðbundna kennslu. Fyrsta þrepið kallast skipti (e. substitution) en á því 

þrepi er tæknin aðeins notuð sem beinn staðgengill fyrir önnur námsgögn og 

hvetur þar af leiðandi ekki til neinna breytinga á kennslunni sjálfri. Þar má 

sem dæmi nefna próf sem tekin eru á tölvu í stað fyrir á blað. Annað þrepið 

kallast viðbót (e. augmentation) en þar hefur ákveðnum námsgögnum verið 

skipt út með tækninni sem hefur þar af leiðandi breytt náms- og 

kennsluháttum á einhvern hátt. Nemendur lesa til dæmis rafrænar 

landafræðibækur í tölvum og í staðinn fyrir að kennarinn sýni nemendum 

ítarefni á skjávarpa geta rafrænu bækurnar innihaldið gagnvirk myndbönd 

eða myndir sem dýpka þekkingu nemenda á viðfangsefninu. Næstu tvö þrep 

falla undir stig sem heitir umbreyting (e. transformation) en þar er tæknin 

byrjuð að breyta náms- og kennsluháttum á þann veg að ekki væri hægt að 

framkvæma kennsluna án hennar. Fyrra þrepið í því kallast breyting (e. 

modification) en þar er verkefnunum breytt umtalsvert með hjálp tækninnar. 

Sem dæmi má nefna verkefni þar sem nemendur búa til rafræna 

ferðabæklinga með myndum og myndböndum sem þeir búa sjálfir til eða eru 

fengin af netinu. Fjórða og síðasta þrepið kallast endurskilgreining (e. 

redefinition) en þar er fundinn upp ný verkefni sem eru ekki framkvæmanleg 

án tækninnar. Þar má sem dæmi nefna að í staðinn fyrir hefðbundin 

ritgerðarverkefni þar sem nemendur eiga að færa rök fyrir ákveðnu málefni 

þá eiga þeir að búa til og klippa myndbönd af sér þar sem þeir færa rök fyrir 

sínu máli (Hamilton, Rosenberg, og Akcaoglu, 2016, bls. 434–435). 
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Í næsta kafla verður farið fyrir mikilvægi góðs undirbúnings og skipulags 

og hvernig hægt er að tryggja árangursríkt innleiðingarferli upplýsingatækni í 

skólum. 

Undirbúningur og skipulag 

Með innleiðingu á nýjum tölvubúnaði þarf einnig að huga að stuðningi við 

kennara skólans og hvernig þeir eiga að takast á við nýja tækni í sinni 

kennslu. Á árunum 2009‒2013 var gerð umfangsmikil rannsókn á 

starfsháttum í grunnskólum. Þessi rannsókn er gjarnan nefnd 

Starfsháttarannsóknin en meginmarkmið hennar var að veita yfirsýn yfir 

starfshætti í íslenskum grunnskólum. Upplýsingatækni í skólastarfi var einn 

af þeim þáttum sem rannsakaðir voru og þar kom meðal annars fram að 

fagleg forysta og skipulag væru mikilvægir þættir í þróun tölvunotkunar í 

skólum. Rannsóknin sýndi einnig fram á misjafna framkvæmd í notkun 

upplýsingatækni í námi og kennslu í íslenskum skólum. Í sumum skólum 

voru stjórnendur og leiðandi kennarar áberandi á greinasviði upplýsingatækni 

og veittu kennurum stuðning þegar þörf var á. Í öðrum skólum var minni 

fagleg forysta og féll þá kennsla í upplýsingatækni meira í hendur almennra 

kennara. Um helmingur kennara taldi sig vera í töluverðu samstarfi við 

starfsmenn í upplýsingatækni en það samstarf snerist að mestu um 

tækniaðstoð og almenna tölvunotkun. Samstarfið virtist vera minna í 

tengslum við notkun tækninnar í námi og kennslu. Rannsóknir benda til þess 

að auka ætti samstarf almennra kennara og aðra kennara eða umsjónarmanna 

upplýsingatækni innan skóla. Hlutverk skólastjóra er mikilvægt í notkun 

upplýsingatækni og er hvatning og stuðningur hans nauðsynlegur. Þeir geta 

stutt leiðandi kennara í upplýsingatækni, ýtt undir samstarf þeirra og hvatt þá 

til þátttöku í verkefnum tengd upplýsingatækni. Fjárhagslegur rekstur 

skólastjóra á upplýsingatækni skóla er mikilvægur en þeir þurfa einnig að 

vinna að stefnumótun og vera í samskiptum við kennara. Íslenskir 

grunnskólar þurfa að vinna betur að hlutverki upplýsingatækni í 

skólastarfinu. Misjafnt aðgengi er að góðum búnaði og marga skóla skortir 

faglega forystu (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 310–314). 

Í niðurstöðum könnunar Sambands áhugafólks um skólaþróun (Valgerður 

Freyja Ágústsdóttir, 2013, bls. 9–10) um upplýsingatækni í grunnskólum 
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kom fram að í 63 skólum á Íslandi var gert ráð fyrir að kennarar myndu leita  

stuðnings til samstarfsfélaga en í 48 skólum var lögð áhersla á að kennarar 

færu á námskeið á sínum eigin forsendum. Hins vegar lögðu 35 skólar 

áherslu á að kennarar þeirra færu á námskeið á vegum skólans eða 

sveitafélagsins og 22 skólar sögðust ætla að bjóða upp á leiðsögn fyrir 

kennara sína hjá sérfræðingi, til að mynda kennsluráðgjafa. Í 31 skóla var 

engin áætlun til um stuðning eða leiðsögn við kennara. Þó svo að í mörgum 

skólum hafi verið gert ráð fyrir ákveðinni leiðsögn innan sem utan skólans 

varðandi nýja tækni þá var ekki lögð nægilega mikil áhersla á að innleiða 

tæknina með stuðningi og leiðsögn við kennara skólans. 

Í niðurstöðum STEPS (European comission, 2010, bls. 30–32) kom fram 

að innleiðing upplýsingatækni getur skapað vandamál fyrir kennara ef ekki er 

gert ráð fyrir tíma til að innleiða tæknina. Þá getur hún verið ákveðin 

aukabyrði fyrir kennara sem gerir það að verkum að notkun tækninnar sé litin 

neikvæðum augum. Mikilvægt er að skipuleggja innleiðinguna vel, 

sérstaklega ef skólastjórnendur ákveða að innleiða tækni án þess að kennarar 

hafa lýst yfir sérstökum áhuga á aukinni notkun upplýsingatækni. 

Nauðsynlegt er að kennarar finni fyrir stuðningi og sæki aðstoð hjá öðrum 

kennurum hvort sem það er innan eða utan síns skóla og sé leyft að gera 

tilraunir með notkun tækninnar í sinni kennslu. Í niðurstöðum STEPS 

(European comission, 2010, bls. 22–23) kemur fram að það vantar mikið upp 

á kennslufræðilega tengingu í upplýsingatækni í skólum og þrátt fyrir að 

kennarar séu jákvæðir gagnvart notkun tækninnar í kennslu sinni skortir þá 

oft þekkingu og reynslu í notkun og innleiðingu hennar. Mismunandi 

skoðanir eru á því hvernig best er að mæta reynsluleysi kennara, þar á meðal 

hvort kennarar eigi að læra almennt séð á tölvurnar sjálfir eða hvort eigi að 

kenna þeim sérstaklega á forrit sem þeir munu nota í kennslu sinni. Svo eru 

aftur á móti rök með og á móti því hvort kennarar eigi að fá þessa kennslu á 

sínum vinnustað eða þurfi að sækja námskeið utan skóla hvort sem það er í 

sínum frítíma eða á skólatíma. Samkvæmt skýrslunni mátti greina jákvæð 

áhrif upplýsingatækninnar hjá kennurum en í könnuninni mældist aukinn 

drifkraftur og áhugi á eigin starfi hjá kennurum en hins vegar kom fram að 

innleiðingin gerir starf kennaranna tímafrekara en áhugi þeirra á notkuninni 

getur vegið á móti því (European comission, 2010, bls. 30–32). 

Í febrúar árið 2012 setti Norðlingaskóli í Reykjavík af stað 

þróunarverkefni (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga 
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Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney Pálsdóttir, 2012, bls. 1–5) 

sem hafði þann tilgang að meta notkun spjaldtölva í námi og kennslu á 

unglingastigi og hvernig hún hefði áhrif á skólaþróun. Skólinn vildi leita 

leiða til að gera námið einstaklingsmiðaðra og auka þannig frelsi nemenda. 

Markmið verkefnisins var að meta hvernig spjaldtölvunotkun hefði áhrif á 

námsárangur nemenda, líðan þeirra og vinnuumhverfi. Ákveðið var að velja 

9. bekk skólans til þátttöku í verkefninu en sá hópur samanstóð af 29 

nemendum, 9 strákum og 20 stelpum. Epli.is útvegaði skólanum 

spjaldtölvurnar og hélt námskeið í byrjun innleiðingarinnar fyrir nemendur 

og kennara. Það snerist aðallega um stillingar og rafhlöðumál á 

spjaldtölvunum og hvernig ætti að umgangast þær svo endingin yrði sem 

best. Kennararnir fengu spjaldtölvur tveimur vikum á undan nemendunum til 

að kynnast þeim og undirbúa verkefnið. Ákveðið var að nemendurnir sjálfir 

bæru ábyrgð á tækjunum en foreldrar þeirra skrifuðu undir samning þess 

efnis að leyfilegt væri að fara með tækin heim og greiða þurfti 

tryggingargjald fyrir þeim. Það yrði svo endurgreitt gegn því að tækjunum 

yrði skilað í viðunandi ástandi. Tekið var þó fram í skýrslunni að gjaldið var 

ekki nægilega hátt til að bæta upp verulegar skemmdir á tækjunum. 

Þó að mikilvægt sé að huga að skipulagi og framkvæmd á innleiðingu 

upplýsingatækni þá er að mati margra fræðimanna ekki spurning hvort 

innleiða eigi tækni í skóla heldur hvernig eigi að gera það vel. Í greininni 

Project RED‘s tool for success (Hayes og Greaves, 2013, bls. 28–29) er sagt 

frá niðurstöðum úr rannsókn á um þúsund bandarískum skólum þar sem 

sjónum var beint að námsárangri og fjárhagslegum hliðum innleiðingar á 

upplýsingatækni í skólum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að ef 

innleiðingin er vel skipulögð og framkvæmd þá getur hún leitt til betri 

námsárangurs nemenda. Í rannsóknargreininni er lögð áhersla á nokkur 

lykilatriði geta leitt til betri námsárangurs nemenda og árangursríkari 

innleiðingu. Meðal þeirra er að nota tæknina í öllum námsgreinum en margir 

skólar sem tóku þátt í rannsókninni notuðu miklar fjárhæðir til kaupa á 

tölvum án þess að nota þær í öllum fögum. Mikilvægt er einnig að fækka 

nemendum um hverja tölvu en því færri sem nemendur eru á hverja tölvu því 

betri er árangurinn. Þeir skólar sem höfðu eina tölvu á hvern nemenda sýndu 

fram á besta námsárangur nemenda sinna. Nemendur eiga að geta notað 

tölvurnar sínar með engum fyrirvara, meðal annars til að afla sér upplýsinga. 

Nemendur voru spurðir að því í rannsókninni hver helsti munurinn væri á 
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námi með og án tölvu og flestir sögðu að með tölvunum væri þeir aðeins 

örfáar sekúndur að finna efni sem gagnaðist þeim í námi. Námsmat er 

mikilvægur þáttur í námi og kennslu og mikilvægt er að hafa í huga að efla 

hæfni kennara og nemenda til að geta nýtt tæknina á fjölbreyttan og 

reglubundinn hátt í námsmati. Þau verkefni sem nemendur vinna í tölvunum 

eiga að vera aðgengileg kennurunum þannig að þeir geti veitt endurgjöf og 

leiðsögn í ferlinu og að verkefni loknu. 

Í eftirfarandi kafla verður litið yfir þróun upplýsingatækni í skólum á 

Íslandi frá seinustu aldamótum til dagsins í dag. Ásamt því verður munur á 

fartölvum og spjaldtölvum skoðaður með því að skoða kosti og galla þeirra 

samkvæmt rannsóknum. Rannsóknirnar sýna mismunandi viðhorf og 

skoðanir skólastjórnenda, kennara og nemenda á tölvunum. 

Fartölvur eða spjaldtölvur? 

Miklar breytingar urðu á upplýsingatækni í skólum um seinustu aldamót með 

tilkomu netsins og nýrrar tækni. Stjórnvöld á Íslandi og víðar um heiminn 

fóru að leggja meiri áherslu að auka og bæta notkun upplýsingatækni í 

menntun. Notkun tölva í grunnskólum á Íslandi hófst um miðjan níunda 

áratugsins en birtist ekki sem námssvið fyrr en í Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 1999. Þar var bætt við nýju námssviði sem kallaðist upplýsinga- og 

tæknimennt. Samkvæmt niðurstöðum SITES, alþjóðlegri rannsókn á 

tölvunotkun og nýtingu upplýsingatækni í skólum frá árinu 1999, kom fram 

að Ísland var nokkuð framarlega í aðgengi að tölvum og neti miðað við önnur 

lönd. Almennt var gott aðgengi íslenskra nemenda að tölvubúnaði á þeim 

tíma og þótti rafræn skráning á námsframvindu lengra komin en í mörgum 

öðrum löndum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 277–282). 

Í niðurstöðum Starfsháttarannsóknarinnar kom fram takmarkað aðgengi 

nemenda og kennara að tölvubúnaði. Tölvur í kennslustofum fyrir utan 

kennaratölvu voru fáar og var aðgengi nemenda að tölvum oftast eingöngu í 

gegnum tölvuver og fartölvusett. Tölvubúnaðurinn var í flestum tilfellum úr 

sér genginn og skólarnir höfðu lítið fjármagn milli handanna til tölvukaupa. 

Rannsóknin sýndi fram á að tölvunotkun nemenda var að mestu leyti bundin 

við upplýsinga- og tæknimennt og að heimildavinna nemenda í almennri 
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kennslu var sjaldgæf (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 308). 

Netvæðing íslenskra skóla hófst á tíunda áratug 20. aldar. Árið 1997 og 

2004 var kannað netnotkun grunn- og framhaldsskólakennara. Í 

niðurstöðunum frá árinu 1997 kom fram að um 90% kennara töldu sig ekki 

hafa neina þekkingu á netnotkun með nemendum en árið 2004 sögðust aðeins 

1% kennara hafa enga þekkingu. Rannsóknir á netnotkun íslenskra barna og 

unglinga frá árunum 2001 til 2003 og árið 2005 sýna svipaða breytingu en 

leikjanotkun og netsamskipti barna og unglinga varð algengari á þessum 

árum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 

2014, bls. 286).  

Í Starfsháttarannsókninni kom fram að sjálfstraust nemenda í tölvunotkun 

hefur aukist frá árinu 1998 til 2008 um 14%. Sú aukning ásamt byltingu á 

tölvu- og netnotkun kennara og nemenda varð til þess að áhugi jókst enn 

frekar á tölvunotkun til náms og kennslu í skólum landsins. Tækninotkun 

nemenda getur auðveldað skólum að koma betur til móts við þarfir hvers og 

eins nemenda, sérstaklega nemendum með fatlanir eða sérþarfir og 

bráðgerum nemendum. Kennarar virðast vera áhugasamari um aukna notkun 

upplýsingatækni í námi og kennslu og hefur spjaldtölvan ýtt undir áhuga 

kennara og nemenda á möguleikum tækninnar í skólastarfi (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 311). 

Árið 2013 gerði Samband áhugafólks um skólaþróun könnun í samstarfi 

við Samband íslenskra sveitafélaga um stöðu og þróun upplýsingatækni í 

grunnskólum landsins. Könnunin var send til allra 168 grunnskóla landsins 

og bárust svör frá 107 skólum. 67% skóla áttu fartölvur til afnota fyrir 

nemendur en fjöldi þeirra var talsvert minni á hvern nemenda en á 

borðtölvur. Árið 2013 voru til spjaldtölvur í tæplega helmingi þeirra 

grunnskóla sem svör bárust frá. Af þeim skólum áttu 23% 1–5 spjaldtölvur til 

afnota fyrir nemendur sína. Meðalfjöldi nemenda á hverja fartölvu/borðtölvu 

var tæplega 5 en meðalfjöldi nemenda á hverja spjaldtölvu var rúmlega 33 

(Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2013, bls. 4–6). Könnunin lagði einnig 

áherslu á að kanna framtíðarsýn skólanna varðandi uppbyggingu á 

upplýsingatækni og hvernig þeir sáu fyrir sér að styðja við kennara þegar 

kæmi að því að innleiða tækni í skólastarfið. Í niðurstöðunum má sjá að 

tæplega þriðjungur skólanna var með það efst á forgangslista í uppbyggingu á 

upplýsingatækni að fjölga spjaldtölvum fyrir nemendur og rúmlega 10% settu 
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það í annað sæti á listanum. 10% skólanna var með það efst á sínum lista að 

byggja upp þráðlaust net og svo má sjá að tæp 15% af skólunum settu það í 

annað sæti á lista sínum að fjölga spjaldtölvum fyrir kennara. Aðeins þrír 

skólar settu það efst á sinn lista að fjölga fartölvum fyrir nemendur og því má 

greinilega sjá að innleiðing spjaldtölva í skóla var mun vinsælli kostur en 

innleiðing eða endurnýjun á fartölvum (Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2013, 

bls. 9–10).  

Í stefnu Kópavogsbæjar í upplýsingatækni í grunnskólum (Kópavogsbær, 

e.d., bls. 7) var árlegur kostnaður á borðtölvum, fartölvum og spjaldtölvum 

borinn saman. Árlegur kostnaður á borðtölvu var 67 þúsund krónur en 86 

þúsund krónur fyrir fartölvu. Kostnaður á iPad spjaldtölvu var 45 þúsund 

krónur sem var þá næstum því helmingi ódýrara en árlegur kostnaður 

fartölvu. Því má greinilega sjá að á árinu 2013 var töluvert ódýrara fyrir skóla 

að kaupa spjaldtölvur en fartölvur. 

Í rannsóknargreininni Investigating Choices of Appropriate Devices for 

One-to-One Computing Initiatives in Schools Worldwide (Islam og 

Andersson, 2016, bls. 819–820) eru valmöguleikunum fyrir tölvubúnað 

skólanna raðað niður í fjóra flokka; minni fartölvur (e. notebook), fartölvur, 

spjaldtölvur og að lokum snjallsímar. Munurinn á þessum búnaði felst í 

vinnsluminni, verði, stærð, þyngd, rafhlöðuendingu og sérstökum 

eiginleikum hverrar gerðar. Fyrst eru nefndar minni fartölvur sem kallast í 

greininni notebooks eða mini-laptops en þær eru skilgreindar sem ódýrar, 

meðfærilegar og kraftminni tölvur sem eru sérstaklega hannaðar fyrir 

ákveðna starfsemi, til dæmis nám. Þær eru oft mun ódýrari en fartölvur í 

fullri stærð og eru því afar vinsælar í þróunarlöndum og eru oft notaðar í 

þróunarverkefnum víðs vegar í heiminum þegar kanna á kosti 1:1 

hugmyndafræðinnar.  Þær eru sjaldnar notaðar í skólum sem eru að innleiða 

1:1 að fullu og er það aðallega vegna lélegrar rafhlöðuendingar og 

áreiðanleika.  

Samkvæmt Islam og Andersson (2016, bls. 821) eru fartölvur í fullri stærð 

annar kosturinn en þær komast næst venjulegum borðtölvum varðandi 

vinnslu- og geymsluminni, skjástærð og tengimöguleika. Þær eru dýrasti 

kosturinn af þeim fjórum sem nefndir eru í greininni og eru vinsælar í skólum 

sem vinna eftir 1:1, meðal annars í Bandaríkjunum. Þær eru vinsælasti 

búnaðurinn að mati kennara og nefna þeir að kostir fartölva séu þeir að þær 
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henti best í ritvinnslu. 30% nemenda sögðu hins vegar að ókostur tölvanna 

væri þyngdin og að þeir kysu frekar að nota spjaldtölvur eða snjallsíma.  

Spjaldtölvur eru þriðji kosturinn samkvæmt Islam og Andersson (2016, 

bls. 821) en þær eru með snertiskjá með stafrænu lyklaborði en þær má 

einnig fá með lyklaborði og bjóða upp á þráðlausa nettengingu í gegnum Wi-

Fi eða 4G. Þær eru með flesta þá eiginleika sem fartölvur hafa en þrátt fyrir 

að vera minni eru þær samt sem áður frekar sterkbyggðar. Þær eru einnig í 

sífelldri þróun og verða léttari og hraðvirkari en eins og staðan er í dag eru 

þær orðnar vinsælli en minni fartölvur og nálgast vinsældir stærri fartölva í 

skólastarfi í heiminum. Notkun spjaldtölva getur ýtt undir hópastarf og 

almennt samstarf nemenda í tímum og eru þær auðveldar í notkun. Nemendur 

voru áhugasamari í sínu námi þegar þeir notuðu spjaldtölvurnar í tímum og 

var sérstaklega mælt með notkun þeirra í greinum eins og tungumálum, 

stærðfræði og vísindum. Notkun þeirra leiddi einnig til breytinga á 

kennslufræði kennara. Skiptar skoðanir eru hins vegar á meðal kennara á 

spjaldtölvum. Jákvæðar hliðar þeirra eru hversu auðvelt er að vinna með 

myndir og hljóð ásamt því hversu léttar þær eru og meðfærilegar. Neikvæðar 

hliðar þeirra að mati kennara eru hversu erfitt það er að skrifa á þær og 

hversu auðvelt er að nálgast forrit sem geta truflað kennslu (Islam og 

Andersson, 2016, bls. 821).  

Fjórði kosturinn sem nefndur var í grein Islam og Andersson (2016, bls. 

821–822) eru snjallsímar. Þeir geta tengst þráðlausu neti og eru með rafrænt 

lyklaborð en enginn skóli sem skoðaður var í rannsókninni keypti slík tæki 

fyrir nemendur sína heldur voru þau í öllum tilfellum í eigu nemendanna 

sjálfra. Kostur við notkun snjallsíma er að nemendur kunna mjög vel á þá og 

eru mjög færir að fletta upp ýmsum upplýsingum sem tengjast náminu, hvort 

sem það er í námsforriti, orðabók eða einfaldlega á netinu. Snjallsímar hafa 

ágæta kosti sem nýta má í kennslu þar sem nemendur eru oftar en ekki með 

þá á sér og eru fljótir að nálgast upplýsingar með þeim. 

Í niðurstöðum rannsóknar Islam og Andersson (2016, bls. 823) kemur 

fram að fartölvur séu sá kostur sem hentar best alhliða kennslu í skólum en 

þó verður að horfa til þess að mismunandi er eftir aldri nemenda hvort þeir 

ráði við fartölvunotkun. Mælt er með því að yngri nemendur noti spjaldtölvur 

þar sem notkun þeirra byggist í flestum tilfellum á námsforritum sem auðvelt 

er að nálgast en eldri nemendur þurfa að nota tölvurnar meira í kringum 
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stærri verkefni á borð við ritgerðir þar sem vænlegra er að nota fartölvur með 

góðu lyklaborði. 

Til eru margar gerðir af fartölvum á misháu verði, stærðum og með 

mismunandi eiginleikum sem hafa verið nefndir hér á undan. Flestar eru þær 

gæddar þeim eiginleikum að vera með hörðum diski sem veldur því að 

nemendur vista oft gögnin sín á diskinn sjálfan frekar en á netið. Svo eru til 

tölvur með engum hörðum diski en það þýðir að öll gögn verða að vera 

vistuð á svokallað ský á netinu eða á utanverðan disk eða minnislykil. Í þeim 

tölvum eru einungis þau forrit sem koma með tölvunum frá framleiðanda og 

ekki  hægt að hlaða niður neinum forritum í þær. Dæmi um slíkar tölvur eru 

Dell Chromebook tölvur en þær eru háðar netinu þegar þarf að nálgast gögn 

þar sem þau eru öll vistuð á skýinu. Í rannsókn Sahin, Top og Delen (2016, 

bls. 366–367) voru ferli innleiðingar á Chromebook fartölvum í þrjátíu 

bandarískum skólum rannsökuð. Meðal þeirra ástæðna sem skólastjórar 

sögðu vera fyrir valinu á tölvunum var einmitt að eingöngu væri hægt að 

vinna í tölvunum í gegnum skýið og þurfa nemendur þar af leiðandi ekki að 

vista gögn beint á harða diskinn. Samkvæmt rannsókn Varier, Dumke, 

Abrams, Conklin, Barnes og Hoover (2017, bls. 978) er hins vegar sett út á 

þann eiginleika að geta einungis vistað gögn á skýið þar sem tölvurnar verða 

að vera í stöðugu netsambandi til að nálgast þau. 

Í næsta kafla verður kannað hvaða áhrif notkun á fartækni hefur á 

kennslufræði og hvernig notkun hennar er háttað í skólum. Skoðað verður 

hvernig meta má áhrif hennar á þessa þætti og hvaða breytingar hún getur 

haft í för með sér á hefðbundið skólastarf. 

Kennslufræði og notkun 

Hugtakið ein tölva á nemenda eða 1:1 getur haft breytingar í för með sér á 

kennsluhætti og notkun tækninnar getur verið á marga vegu. Margar 

rannsóknir og kannanir hafa verið framkvæmdar þar sem skoðaðar eru þær 

breytingar á kennslu og nám nemenda sem verða með tilkomu innleiðingar á 

1:1 hugmyndafræðinni. Þar á meðal má nefna könnun Peled, Blau og 

Grinberg (2015, bls. 258) en í henni voru kannaðar breytingar á 

kennsluháttum fjórtán kennara sem kenndu eftir 1:1 hugmyndafræðinni í þrjú 

ár. Tvenns konar breytingar áttu sér stað, í fyrsta lagi breyting innan ramma 

ríkjandi kennsluhátta og í öðru lagi breyting sem breytir kennsluháttunum og 
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þannig umhverfi kennslunnar í heild sinni. Sú fyrri á sér því stað þar sem 

tölvurnar eru einungis notaðar sem viðbót við hefðbundna kennslu og eru þá 

aðallega notaðar til að kynna námsefni og styðja við upplýsingaöflun 

nemenda. Sú seinni er breyting sem felur í sér að kennarar leyfa nemendum 

sínum að stjórna námi sínu meira með upplýsingaöflun á netinu. Kennarinn 

þarf því ekki alltaf að miðla upplýsingum til nemenda heldur verður frekar til 

aðstoðar í upplýsingaöflun nemenda sinna. 

Skólar geta notfært sér SAMR-líkanið til að kortleggja stöðu innleiðingar 

sinnar á upplýsingatækni og sjá hvort eða hvernig tæknin er að hafa áhrif á 

náms- og kennsluhætti. Í greininni Emerging pedagogies for the use of iPads 

in schools  (Geer, White, Zeegers, Au, og Barnes, 2017, bls. 494–498) má 

finna niðurstöður rannsóknar þar sem SAMR-líkanið var notað til að kanna 

áhrif innleiðingar á spjaldtölvum í kennslu í fjórum skólum. Þegar 

rannsóknin hófst voru kennararnir tiltölulega nýkomnir með tölvurnar í 

hendurnar og þess vegna voru flestir kennarar ennþá á viðaukastiginu. Þeir 

sögðu að koma tölvanna hefði ekki enn breytt kennslufræði þeirra að neinu 

leyti og að tölvurnar væru einungis viðbót við hefðbundna kennslu. Sumir 

kennarar sögðu að kennsla þeirra hafði aðeins tekið þeim breytingum að þeir 

höfðu tækifæri á að láta kennsluna vera nemendamiðaðri þar sem 

nemendurnir væru komnir með tölvu í hendurnar sem gerði það að verkum að 

þeir gátu stjórnað náminu sínu meira. Þá gat kennarinn verið meira 

leiðbeinandi í þeirra vinnu í staðinn fyrir að stjórna kennslunni með 

fyrirlestri. Þeir sögðu jafnframt að notkun myndavélanna í spjaldtölvunum 

gerði nemendum kleift að búa til verkefni sem áður var ekki hægt sem vísar 

til færslu yfir á umbreytingarstigið. Spjaldtölvur geta breytt námi nemenda en 

hættan er sú að notkun þeirra reynist einungis viðbót við hefðbundið nám án 

þess að gera meiri kröfur á nemendur að nota þá miklu möguleika sem tæki 

eins og spjaldtölvur bjóða upp á (Geer, White, Zeegers, Au og Barnes, 2017, 

bls. 494–498). 

Samkvæmt Varier o.fl., (2017, bls. 969) er ávinningur af 1:1 

hugmyndafræðinni sá að 1:1 getur stutt við þróunina úr kennaramiðaðri 

kennslu yfir í nemendamiðaða kennslu. Það þykir auka fjölbreytileika 

námsefnis sem í boði er fyrir nemendur á þann hátt að nemendur geta betur 

stjórnað sínu námi. Það tekur einnig ákveðna pressu af kennaranum sem, í 

kennaramiðaðri kennslu, þarf stöðugt að miðla þekkingu sinni til nemenda en 

með 1:1 hafa nemendur sjálfir aðgang að mikilli þekkingu og þurfa að treysta 
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á kennarann á annan hátt. Kennarinn getur því hvatt nemendur til að vinna 

saman í þekkingarleit sinni og verður þar af leiðandi meira í hlutverki 

leiðbeinanda með því að styðja við þá, gefa þeim endurgjöf og fylgjast með 

framvindu námsins. 

Mikið er rætt um að upplýsingatækni þurfi að leiða til breytinga á 

skólastarfi og því sé mikilvægt að leggja mat á starfsemi skóla eftir 

innleiðingu á tækni en samkvæmt áfangaskýrslu þróunarverkefnis 

Norðlingaskóla (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk 

Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney Pálsdóttir, 2012, bls. 46–50) eru 

styrkleikar spjaldtölvanna þeir að þær styðja við námsaðlögun og nemendur 

náðu að sinna námi sínu á eigin hraða ásamt því að margir nemendur áttu 

auðveldara með að skipuleggja sig. Ásamt því var nefnt að margir nemendur 

sem unnu lítið, áður en innleiðingin hófst, fóru að sinna náminu meira en 

aftur á móti kemur einnig fram að sumir nemendur áttu í erfiðleikum með 

tímastjórnun og notuðu tíma sinn í eitthvað annað en þeir áttu að gera, til 

dæmis í tölvuleiki. Jafnframt sáust merki um góð áhrif á lestrarhæfni 

nemenda auk þess sem nemendur unnu á skilvirkari hátt. Í skólanum voru 

afar jákvæð viðhorf í garð innleiðingarinnar, nemendur urðu áhugasamari um 

námið og aukin starfsánægja var á meðal kennara. Mikil samstaða var innan 

kennarahópsins og góður stuðningur var frá stjórnendum skólans og 

utanaðkomandi aðila sem tóku þátt í verkefninu. Þær ógnanir sem nefndar 

voru varðandi áframhaldandi spjaldtölvunotkun í skólanum var kostnaður og 

fjármögnun. Það var talið geta hindrað áframhaldandi þróun í skólanum 

varðandi að fá spjaldtölvur fyrir fleiri nemendur og kennara. Einnig var nefnt 

að viðhaldskostnaður og endurnýjun spjaldtölvanna gæti reynst 

kostnaðarsamt.  

Nefnt var sérstaklega í lokamatinu (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015, bls. 95–96) að aðgengi að fjölbreyttu námsefni jókst til 

mikilli muna ásamt því að námsumhverfi breyttist. Jákvæð áhrif mátti sjá á 

meðal meirihluta þátttakanda verkefnisins sem sneri aðallega að námsáhuga 

og ánægju, auknu sjálfstæði og námsábyrgð og aukinni færni í 

upplýsingatækni. Notkunin sýndi einnig vísbendingar um jákvæð áhrif hjá 

lesblindum nemendum. Að lokum kom fram að spjaldtölvur virðast geta 

komið að stórum hluta í stað hefðbundinna námsbóka en rafrænar námsbækur 

og námsgögn voru mikið notuð og nýttust spjaldtölvurnar vel til 

gagnaöflunar. Einna helst þóttu spjaldtölvurnar ekki nægilega hentugar í 
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stærðfræði en nemendur hættu að nota spjaldtölvurnar í stærðfræði þegar 

liðið var á verkefnið. Ástæða þess var að nemendur vildu frekar nota 

hefðbundnar reikningsbækur og blýanta. Spjaldtölvurnar voru því einungis 

notaðar til að nálgast kennslubókina. 

Samkvæmt yfirliti Islam og Grönlund á helstu rannsóknum á 1:1 

hugmyndafræðinni (2016, bls. 212–213) er helsti kostur 1:1 aukin virkni og 

áhugi nemenda á námi ásamt því að aukin áhersla er lögð á sjálfstætt og 

einstaklingsmiðað nám. 1:1 bætir einnig færni nemenda á tölvur og 

upplýsingalæsi ásamt því að samstarf nemenda breytist og getur orðið 

auðveldara. Niðurstöður sýna að 1:1 geti leitt til fjölbreytilegri kennsluhátta 

kennara auk þess að 1:1 hvetur kennara til samstarfs sín á milli og aukinnar 

starfsþróunar. Kennsluumhverfið getur einnig batnað vegna bættra samskipta 

kennara og nemenda sem verður þess valdandi að hegðunarvandamál 

minnka. 

Í yfirlitsgrein Islam og Grönlund á 1:1 (2016, bls. 207–209) má sjá þær 

hindranir sem skólar sem innleiða 1:1 eru oftast að glíma við. Þær eru truflun 

af völdum tölvanna, lítil áhrif á bættan námsárangur, andlegt og líkamlegt 

álag og að lokum ofnotkun tölvanna. Fyrsta atriðið, truflun, vísar til þess að 

nemendur nota tölvurnar í öðrum tilgangi en námslegum, oftast til sinnar 

eigin skemmtunar. Slík notkun getur haft neikvæð áhrif á námsárangur þeirra 

og leitt til aukinna hegðunarvandamála. Nefnt var dæmi úr skóla í 

Bandaríkjunum þar sem 40% kennarar sögðu tölvunotkun leiða til þess að 

nemendurnir einbeita sér minna að náminu vegna óhóflegrar notkunar þeirra 

á öðru efni en námsefni. Stærðfræði var sú námsgrein sem reyndist sýna fram 

á neikvæðustu áhrif tölvunotkunar en Islam og Grönlund nefna eina rannsókn 

sem dæmi þar sem borið var saman nemendur sem nota tölvur og nemendur 

sem nota ekki tölvur í stærðfræði en tölvunotkunin hafði þar neikvæð áhrif á 

námsárangur nemenda á fyrsta ári eftir innleiðingu 1:1. Nemendur í skólum 

sem nota 1:1 hafa einnig sýnt neikvæð andleg og líkamleg ummerki og hafa 

meðal annars kvartað yfir óþægindum í hálsi, baki, augum og höndum eftir 

mikla tölvunotkun en léleg líkamsstaða nemenda getur kallað fram þessi 

einkenni. Að lokum er nefnt sú hindrun að fræðimenn óttast að skólar sem 

innleiða 1:1 hugmyndafræðina noti tölvurnar hreinlega of mikið. 

Hefðbundnar námsaðferðir með bókum, blöðum og blýöntum mega ekki 

gleymast þar sem hættan er sú að hugsunarferli nemenda hætti að þróast ef 
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þeir treysta á að geta sótt upplýsingar um hvað sem er á einu augabragði með 

hjálp tölvanna. 

Í skýrslu STEPS má finna ábendingar varðandi innleiðingu á 

upplýsingatækni í skólastarfi og hvernig er best að ná árangri bæði varðandi 

nemendur og kennara. Þar kemur meðal annars fram að þó að engar skýrar 

niðurstöður séu varðandi betri námsárangur er augljóst að nemendur eru 

virkari og sýna námi sínu meiri skilning ásamt því að vera áhugasamari. Sýnt 

var fram á góð áhrif tölvunotkunar á hópverkefni ásamt því að hún eflir leiðir 

til að koma til móts við þarfir hvers og eins nemenda hvort sem þeir eru eftir 

á eða undan öðrum í sínu námi. Ásamt því getur tölvunotkun hjálpað 

lesblindum í námi til dæmis við lestur og með margmiðlun opnast góðir 

möguleikar á að þjálfa framburð og framsögu (European comission, 2010, 

bls. 30–32). 

2.3 Viðhorf 

Í þessum kafla verður fjallað um viðhorf kennara, skólastjórnenda og 

nemenda til tölvunotkunar í skólum. Þar verður fjallað um kosti og galla 

tölvunotkunar að mati þeirra. 

Viðhorf kennara og skólastjórnenda 

Í niðurstöðum STEPS (European comission, 2010, bls. 16–18) kemur fram að 

flestir kennarar voru jákvæðir gagnvart áhrifum tækninnar á nám en 75% af 

kennurum notuðu tölvur í kennslu, en sú prósentutala fer hæst upp í 90% á 

Norðurlöndunum en lægst niður í 35% í Grikklandi, Lettlandi og 

Ungverjalandi. Nánast allir kennararnir sem nota tölvurnar eru með verkefni 

sem nemendur eiga að leysa með tölvum. Mikill meirihluti þátttakenda, 87%, 

segja að nemendur séu áhugasamari í námi þegar notaðar eru tölvur en aðeins 

21% segja að engin eftirtektarverður ávinningur hljótist með notkun þeirra. 

Í greininni Expect suprises with 1-to-1 laptops (Tusch, 2012, bls. 43–44) 

er sagt frá innleiðingarferli fartölva á rúmlega tvö þúsund nemenda 

skólasvæði í New Jersey í Bandaríkjunum. Þar er fjallað um þá mýtu að eldri 

kennarar bregðist ekki vel við aukinni tölvunotkun en að yngri kennarar séu 

mun opnari fyrir tölvunotkun. Sú hindrun er oftar en ekki nefnd þegar talað er 
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um innleiðingu á nýrri tækni í skólum. Höfundur greinarinnar viðurkenndi að 

hann taldi í fyrstu að eldri kennarar skólanna myndu eiga í meiri erfiðleikum 

með aukna tölvunotkun en sú skoðun hans reyndist röng miðað við 

niðurstöður rannsóknarinnar. Þar kom fram að hugsunarháttur, viðhorf og 

starfskenning kennara hafði meiri áhrif á þátttöku þeirra í innleiðingunni 

heldur en aldur. Vissulega voru þó eldri kennarar sem brugðust ekki vel við 

aukinni tölvunotkun. Einn kennari sagði ákvörðunina um að innleiða 1:1 

hugmyndafræðina í skólann vera versta dag sinn á 32 ára ferli sínum sem 

kennari. Aftur á móti var annar kennari með svipað háan starfsaldur sem 

viðurkenndi að ákvörðunin hafi verið þess valdandi að hann hætti við að fara 

á eftirlaun og lýsti því sem að hann hafi endurfæðst sem kennari. Yngri 

kennararnir lentu í jafn miklum erfiðleikum og þeir eldri en þeir yngri höfðu 

jafn litla reynslu á að kenna samkvæmt 1:1 hugmyndafræðinni þar sem þeir 

höfðu ekki fengið neina kennslu í því í sínu námi. 

Samkvæmt Varier o.fl. (2017, bls. 975) áttu kennararnir í könnun þeirra í 

erfiðleikum með að læra á tölvurnar í byrjun innleiðingarferlisins. Má þar 

nefna vandræði með nettengingu, lélegan skilning á stýrikerfi tölvanna ásamt 

því að kennararnir áttu í erfiðleikum með að nota Google Docs vegna 

reynsluleysis. Þrátt fyrir þessi vandkvæði í byrjun lærðu kennararnir á 

endanum á tölvurnar og mældu eindregið með áframhaldandi notkun á 1:1 

hugmyndafræðinni. Í niðurstöðum rannsóknar Sahin, Top og Delan (2016, 

bls. 373–374) koma fram svipuð viðhorf kennara en þeir gagnrýndu skort á 

kennslu eða æfingu á notkun Chromebook tölvanna í upphafi 

innleiðingarinnar, bæði fyrir kennara og nemendur. Rannsakendur þeirrar 

rannsóknar telja að ef kennarar og nemendur lenda í vandræðum með notkun 

tölvanna vegna skorts á reynslu og kunnáttu mun það minnka notagildi 

tækninnar fyrir bæði nám og kennslu. Þess vegna mæla rannsakendur með 

því að vera með nokkra prufutíma þar sem notkun tölvanna er prófuð og ef 

vandamál koma upp væri hægt að leysa þau áður en kemur að fullri 

innleiðingu.  

Í rannsókn Varier o.fl. (2017, bls. 977–981) var rannsakað viðhorf 

kennara á innleiðingu á tölvum í skólum. Þar var meðal annars fengin viðhorf 

þeirra á notkun á Dell fartölvum, Chromebook fartölvum, iPad Mini og 

Windows spjaldtölum. Þeir kostir sem nefndir eru af kennurum við 

Chromebook tölvurnar eru meðal annars hversu létt hún er og hversu auðvelt 

er fyrir nemendur að nálgast Google umhverfið, til dæmis Google Docs, en 
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gallar hennar eru hversu háð hún er nettengingu til að nálgast gögn. Í 

greininni eru teknir saman notkunareiginleikar þessara fjögurra tegunda af 

tölvum og þeir flokkaðir með tilliti til þeirrar hæfni sem nemendur eru taldir, 

samkvæmt Varier o.fl., þurfa fyrir 21. öldina. Efla þarf hæfni nemenda til 

sköpunar, skipulags, samskipta og til upplýsingaleitar. Kennararnir mátu 

hvort tækin uppfylltu ákveðin viðmið í hverjum flokki. Chromebook og Dell 

tölvurnar stóðust öll þau viðmið sem gefin voru fyrir eldri nemendur. Í 

sköpun var gert ráð fyrir að með tækjunum hefðu nemendur möguleika á að 

taka upp hljóð, myndir og myndbönd til að gera kynningar og annað í þeim 

dúr. Viðmið skipulagsflokksins voru að nemendur gætu auðveldlega vistað 

og nálgast gögn á netinu og notað þjónustu eins og Google umhverfið eða 

Dropbox til að vinna og deila gögnum með samnemendum sínum og 

kennurum. Í samskiptaflokknum voru sett þau viðmið að nemendur gætu 

unnið saman ásamt því að kennarar og nemendur gætu deilt gögnum í 

gegnum tölvurnar. Viðmið fyrir upplýsingaleit sneru að því hvort nemendur 

gætu leitað upplýsinga á netinu og væru ekki eins háðir þekkingu kennara. 

Vert er að taka fram að iPad spjaldtölvurnar náðu þremur af fjórum flokkum 

en þær féllu í skipulagsflokknum. Windows spjaldtölvurnar náðu aðeins að 

uppfylla viðmið í flokkum sköpunar og upplýsingarleitar og aðeins Dell og 

Chromebook fartölvurnar náðu viðmiðum skipulagsflokksins. Samkvæmt 

rannsókninni fellur þar af leiðandi notkun fartölva á borð við Dell og 

Chromebook betur að viðmiðunum sem snúa að sköpun, skipulagi, 

samskiptum og upplýsingaleit en notkun spjaldtölva. 

Í þróunarskýrslu Norðlingaskóla (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney 

Pálsdóttir, 2012, bls. 35–37) var framkvæmd spurningalistakönnun. Þar  

komu fram viðhorf kennara á innleiðingu spjaldtölvanna. Þeir töldu hana 

góða fyrir starfsþróun þeirra og ánægju í starfi. Þeir töldu einnig að hún 

myndi ýta undir fjölbreyttara nám, auka þverfagleg vinnubrögð og efla 

samskipti milli kennara og nemenda og milli nemendanna sjálfra. Þeir lýstu 

einnig tímasparnaði sem felst í því að þurfa ekki að finna leiðir fyrir hvern og 

einn nemenda til að leysa sín verkefni og að nemendur gætu notað og jafnvel 

fundið sjálfir forrit sér til aðstoðar. Í því samhengi eru sérstaklega nefndir 

nemendur með mál- og/eða tjáningarerfiðleika. Spjaldtölvurnar hafa einnig 

þann kost að mati kennaranna að forritin sem notuð eru gefa strax endurgjöf á 

viðfangsefni sem leiðir til þess að nemendur geta strax tekið næstu skref í 
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námi á grundvelli endurgjafar. Samhugur var um það að fjölbreyttara 

námsefni var notað eftir að innleiðingu lauk og að tölvurnar ýttu undir 

þverfaglega kennslu. Í könnuninni komu fram vandamál meðal nemenda og í 

kennslu. Nefnt var ofnotkun spjaldtölvanna á meðal nemenda og að þeir væru 

ekki að fylgjast með í tímum vegna leikja- eða samskiptaforrita. Einn kennari 

sagði að þetta gerðist oft, þrír sögðu stundum og einn kennari sagði sjaldan. 

Fyrir lokaskýrslu verkefnisins var tekið viðtal við skólastjórnendur en 

samkvæmt þeim (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015, 

bls. 81) fólst ávinningur innleiðingarinnar í aukinni námsaðlögun sem leiddi 

til þess að nemendur skipulögðu nám sitt betur og héldu betur utan um það. 

Einnig töldu þeir að nemendum hefði verið gert kleift að stýra framvindu 

námsins í meira mæli en áður og þeir höfðu meira aðgengi að fjölbreyttu 

námsefni. Námsumhverfið var einstaklingsmiðaðra sem hafði jákvæð áhrif á 

sérkennslu og jók sértæk námsúrræði fyrir nemendur.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Peled, Blau og Grinberg á 1:1 

hugmyndafræðinni (2015, bls. 261–263) áttuðu kennararnir sig á þeim 

möguleikum sem 1:1 hugmyndafræðin býður upp á varðandi breytingar frá 

kennaramiðaðri kennslu í nemendamiðaða. Hugmyndafræðin felur í sér að 

nemendur geta leitað upplýsinga sjálfir í stað þess að leita alltaf til kennarans 

til að fá upplýsingar um efnið. Nemendur geta því tekið meira þátt í 

upplýsingaöflun en áður. Þrátt fyrir fyrrnefnda möguleika 1:1 breyttu 

kennararnir ekki kennsluháttum sínum og sáu frekar tölvurnar sem viðbót við 

sína kennsluhætti. Þeir héldu áfram kennaramiðaðri kennslu með því að 

miðla námsefninu með fyrirlestrum eða kynningum. Nemendurnir notuðu því 

tölvurnar einungis til að skrifa niður punkta og athugasemdir. Rökin fyrir 

þeirri aðferð var að þeim fannst bekkjarstjórnun ganga betur þannig. Nefnd 

var einnig sú staðreynd að tölvur koma ekki að notum í mörgum tilfellum 

eins og í þeim kennslustundum þar sem umræður milli nemenda og kennara 

eru nauðsynlegar. Litlar breytingar urðu á kennsluháttum kennaranna og 

tölvurnar einungis viðbót við námsgögn nemenda. Kennslustundirnar voru 

áfram kennaramiðaðar með einstaklingsverkefnum þar sem nemendur áttu 

allir að komast að sömu niðurstöðunni, þó með því að afla upplýsinga í 

gegnum eigin tölvur. Fá hópverkefni voru gerð þar sem nemendur gátu unnið 

saman í gegnum tölvurnar (Peled, Blau, og Grinberg, 2015, bls. 261–263). 

Kennarar í rannsókn Storz og Hoffman (2013, bls. 8–9) lýsa erfiðleikum við 

bekkjarstjórnun í kjölfar breytingar úr kennaramiðaðri kennslu yfir í 
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nemendamiðaða með tilkomu 1:1 tölvunotkunar. Þar kom fram að erfitt væri 

að stjórna tuttugu manna nemendahóp þegar allir eru í litlum hópum að vinna 

í mismunandi verkefnum. 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá viðhorfum nemenda eins og þau 

birtast í rannsóknum en mikilvægt er að gefa þeim kost á tjá skoðanir sínar á 

upplýsingatækninotkun á námi. Fjallað verður um kosti og galla 

tölvunotkunar að mati nemenda og hvort eða hvernig hún hefur áhrif á nám 

þeirra. 

Viðhorf nemenda 

Margt bendir til þess að aukin upplýsingatækni í skólum hafi áhrif á kennslu 

og starf kennara en raddir nemenda mega ekki gleymast í þessu samhengi. Í 

rannsókn Storz og Hoffman  (2013, bls. 7–12) er greint frá viðhorfum 

nemenda og hver upplifun þeirra er af námi þar sem 1:1 hugmyndafræðin er 

við lýði. Rannsókn þeirra náði til skóla í Bandaríkjunum sem var nýbúinn að 

fá inn fartölvu fyrir hvern nemenda. Tekin voru viðtöl við 47 nemendur og 

átta kennara til þess að kanna viðhorf þeirra til innleiðingarinnar. Samkvæmt 

nemendunum þá jókst verkefnavinna þeirra til mikilla muna eftir komu 

fartölvanna og þar voru þau verkefni fyrirferðamest sem unnin voru í 

forritunum Powerpoint eða Keynote. Nemendur sögðu einnig að 

listakennarar létu þá vinna með forrit sem gerði þeim kleift að hanna 

myndasögur og tungumálakennarar leyfðu þeim að tala saman á því erlenda 

tungumáli sem var verið að læra í gegnum samskiptaforrit. Nemendur sögðu 

jafnframt að áður en tölvurnar komu þá snerust kennslustundirnar aðallega 

um að lesa í bókum og vinnubókavinnu en eftir komu þeirra þá breyttist það 

yfir í sjálfstæðari verkefnavinnu í gegnum tölvurnar. Einnig var nefnt í 

niðurstöðunum að nemendur fundu að þeir hefðu meiri stjórn í 

námsaðstæðunum og gætu þar af leiðandi unnið á sínum hraða. Í 

niðurstöðunum kom fram að nemendum fannst hraðari upplýsingaöflun vera 

stór kostur við tölvurnar og að það væri mun betra að geta nýtt fjölbreytta 

gagnagrunna í verkefnavinnu eins og upplýsingaveitur og orðabækur í 

staðinn fyrir að þurfa að fletta því upp í bókum. Nemendur sögðu að það 

væru kostir og gallar varðandi hegðun nemenda eftir að tölvurnar komu. Þeir 

kostir sem voru nefndir voru að þegar allir eru að vinna í tölvunum þá 

myndast betri vinnufriður og að nemendur væru jafnvel allir að hlusta á 
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tónlist og næðu þannig að einbeita sér betur að verkefnunum. Þeir gallar sem 

voru nefndir voru varðandi samskiptaforrit á netinu en nemendur sögðust 

auðveldlega truflast af skilaboðum frá vinum sínum. Sumir nemendur voru 

ekki alveg vissir með áhrif tölvanna en einn nemandi sagði að verkefnin væru 

oft eins, eini munurinn væri sá að þau væru unnin á tölvu núna og annar 

nemandi var sammála því og sagði að eini munurinn væri sá að núna væri allt 

skrifað í tölvu í staðinn fyrir á blöð. Nemendur sögðu einnig að kennararnir 

gáfu færri fyrirmæli og að þeir þyrftu stundum að kenna sér hlutina sjálfir. 

Í áfangaskýrslu þróunarverkefnis Norðlingaskóla er birt nemendakönnun 

sem fór fram í júní 2012. Þá voru spjaldtölvurnar búnar að vera í notkun frá 

því í febrúar á sama ári. Í niðurstöðum könnunarinnar (Sólveig Jakobsdóttir, 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður 

Líney Pálsdóttir, 2012, bls. 31–34) kemur fram að rúmlega 57% nemenda 

líkaði mjög vel að nota spjaldtölvurnar í námi sínu og tæplega 36% líkaði það 

vel. Taka skal fram að enginn nemandi sagðist líka það illa en einn nemandi 

líkaði það hvorki vel né illa. Því má sjá að yfirgnæfandi meirihluti nemenda í 

Norðlingaskóla líkaði það að minnsta kosti vel að nota spjaldtölvurnar í sínu 

námi. Svipað viðhorf mældist þegar nemendur voru spurðir um álit sitt á 

spjaldtölvuverkefninu en þar kom fram að 71% nemenda töldu það vera 

virkilega skemmtilegt að nota upplýsinga- og samskiptatækni í námi. Í 

viðtölum sem voru framkvæmd fyrr á árinu komu fram afar jákvæð viðhorf 

nemenda til spjaldtölvunotkunarinnar en þeir sögðu meðal annars að það væri 

kostur að þurfa ekki að bera skólabækur á bakinu og að það væri gott að hafa 

allt námsefnið á sama stað í tölvunum. Nemendur voru sammála um að 

breytingin sem fylgdi komu tölvanna væri til hins betra og sögðu meðal 

annars að það væri betra að skipuleggja námið og að það væri jafnframt orðið 

fjölbreyttara. Nemendum fannst einnig þægilegt að lesa í tölvunum og fannst 

það mikill kostur að geta stækkað letrið og breyta bakgrunninum til að 

auðvelda lesturinn. Það kom samt sem áður fram að nemendur notuðu ennþá 

bækur til að lesa og að það væri of lítið af íslenskum bókum aðgengilegar í 

tölvunum. Þeir ókostir sem komu fram voru einungis á þann veg að erfitt hafi 

verið að venjast tölvunum í fyrstu, tæplega 43% nemenda fannst erfitt að 

handskrifa á skjáinn frekar en á blöð og sömuleiðis fannst tæplega 15% 

nemenda erfiðara að nota lyklaborðið heldur en að skrifa á blöð. Nemendur 

voru allir sammála því að með spjaldtölvunum gætu þeir frekar unnið á 

sínum hraða og voru rúmlega 92% nemenda sammála því að skólavinnan 
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væri ánægjulegri í kjölfar spjaldtölvuvæðingarinnar. Tæplega 54% nemenda 

sögðu að með tilkomu spjaldtölvanna hafi áhuga þeirra á náminu aukist en 

rúmlega 46% sögðust ekki vita hvort áhugi sinn hefði breyst eða ekki. 

Spjaldtölvurnar virtust hafa jákvæð áhrif á flestar greinar og ber þar helst að 

nefna náttúrufræði og ensku. Athygli er hægt að vekja á því að aðeins 

tæplega 36% nemenda sögðu að tölvurnar hefðu jákvæð áhrif á lestur.  

Samkvæmt niðurstöðum STEPS (European comission, 2010, bls. 22–23) 

getur notkun tölva í skólum kveikt áhuga nemenda á námi og notkun þeirra 

getur leitt til fjölbreyttari og opnari verkefna. Þau geta meðal annars verið 

byggð á leitarnámi þar sem nemendur fá tækifæri til að rannsaka eða kanna 

ákveðin viðfangsefni og þá geta tölvurnar komið að góðu gagni. Þessar 

aðferðir hvetja nemendur áfram í því að stjórna sínu eigin námi og þjálfa þá 

einnig í upplýsingaöflun. Vísbendingar eru um að tölvunotkun geti bætt 

upplýsingalæsi og samskiptahæfni nemenda en einnig er mikilvægt að þeir 

geti komið upplýsingunum frá sér á viðeigandi máta. Fátt bendir til þess að 

tölvunotkun leiði til betri námsárangurs en vísbendingar eru um að árangur í 

tungumálanámi grunnskólanema í Bretlandi og Hollandi hafi aukist eftir 

tölvuvæðingu. Þörf er á frekari rannsóknum á sambandi tölvunotkunar og 

námsárangurs. 

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að tæknin hafi bæði í för með sér  

jákvæða og neikvæða þætti að mati nemenda. Í rannsókn Hatakka, Andersson 

og Grönlund (2013, bls. 101–104) er ávinningur af 1:1 að mati nemenda 

tvíþættur. Annars vegar telja nemendur að 1:1 leiði til aukinnar afkastagetu 

sem verður til þess að þeir ná að klára verkefni á skemmri tíma. Ástæðuna 

segja þeir vera að þeir þurfa ekki skrifa með blýanti á blöð og færa það svo 

yfir í tölvu. Að auki segja nemendur að samskipti við kennara og aðra 

nemendur séu auðveldari ef þeir þurfa hjálp við verkefni. Nemendur segja 

einnig að utanumhald á verkefnum og námsefni sé mun betra þar sem öll 

þeirra verkefni og námsefni eru að finna í tölvunum. Nemendur þurfa ekki að 

burðast með þungar bækur og möppur. Það er tímasparandi fyrir þá að geta 

fundið allt sitt í tölvunum frekar en að hafa það allt í skólatöskunni og hætta á 

að gleyma einhverju heima. Hins vegar er ávinningur í því að í gegnum 

tölvurnar hafa þeir aðgengi að miklum upplýsingum sem nemendur gátu áður 

fyrr aðeins fengið í gegnum námsbækur í kennslustundum eða á bókasöfnum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að það sé auðveldara að finna 

staðreyndir fyrir verkefni með hjálp Google heldur en að þurfa að fara sjálfur 
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á bókasafnið og finna bækur. Með fartölvum opnast nemendum nýjar leiðir 

til að finna upplýsingar og krefur þá til þess að læra að finna og meta 

upplýsingar. Í rannsókninni kom einnig fram viðhorf nemenda sem glíma við 

námserfiðleika á borð við lesblindu. Tölvurnar færa þeim möguleika til að 

yfirstíga slíka erfiðleika á vissan hátt með hjálp hljóðbóka og villuforrita. 

Einn nemandi lýsir því í rannsókninni að með því að vera með hljóðbækur og 

villuforrit aðgengileg í gegnum tölvurnar þá gerir það námið auðveldara að 

eiga við. Að mati nemenda verður námið skemmtilegra með tölvunum vegna 

þeirra möguleika sem þeir hafa til að vinna úr textum á fjölbreyttan hátt og 

halda kynningar á verkefnum sínum í tölvunum. Skemmtanagildi tölvanna 

hefur þó ákveðinn galla að mati nemenda en þeir viðurkenna að 

samfélagsmiðlar og leikir geta dregið athyglina frá náminu en í viðtölum við 

nemendur nefna þeir til dæmis Facebook sem neikvæðan þátt við tölvurnar. 

Nemendur gera sér grein fyrir þeim hættum sem fylgja því fyrir nám þeirra 

að láta truflast af samfélagsmiðlum og leikjum en þeir virðast eiga í 

erfiðleikum að finna leiðir til þess að halda athyglinni við námið. Greindur 

var munur í rannsóknunum á nemendahópum en þeir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með nám truflast frekar heldur en þeir nemendur sem hafa 

mikinn metnað til námsins en þeir þekkja áhættur samfélagsmiðla og leikja á 

nám þeirra og láta þá slíkar síður í friði. Nemendur nefndu einnig þann ókost 

að geta ekki lengur glósað með blýanti vegna þess að þá geta þeir ekki haldið 

í við aðra sem glósa með tölvunum. Nefnt var að auðveldara sé að skrifa með 

blaði og blýanti og það sé erfiðara að læra námsefnið þegar glósað er á 

tölvur. Nemendur segja einnig að það sé oft engin varaáætlun ef tæknin 

bregst og aðrir segja að verkefnin einblíni of mikið á tæknina frekar en 

verkefnin sjálf, sérstaklega þegar nemendur eiga að útbúa kynningar en þá 

tekur tæknin yfir verkefnið og vægi námsefnisins verður minna. Nemendur 

nefna svo neikvæð áhrif tölvanna á líkamsstöðu þeirra og vellíðan en greint 

er frá nemendum sem segjast fá höfuðverk vegna of mikillar tölvunotkunar 

og að þyngd tölvanna leiði til bak- og hálsverkja. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Varier o.fl. (2017, bls. 977) á 

viðhorfum nemenda til notkunar á Dell fartölvum, iPad Mini, Chromebook 

og Windows spjaldtölvum eru kostir Chromebook tölva meðal annars þeir að 

þær hafa lyklaborð en eru samt sem áður frekar litlar og léttar. Þeir nefna 

einnig hversu létt það er að nálgast Google umhverfið og segja að létt sé að 

læra á þær. Þeir hrósa einnig líftíma rafhlöðunnar og hversu fljótar þær eru að 
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kveikja á sér. Neikvæðar hliðar þeirra samkvæmt nemendum eru að ekki sé 

hægt að vista gögn beint á tölvurnar og kvarta þeir einnig yfir því að ekki sé 

hægt að vinna í þeim án netsambands. 

Í næsta kafla verður farið yfir rannsóknina sjálfa og framkvæmd hennar. 

Þar verður greint frá rannsóknaraðferð, gerð viðtalanna og greiningu þeirra 

ásamt þátttakendum rannsóknarinnar. Að lokum verður fjallað um siðferði, 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  
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3. Rannsókn 

Hugmyndin að rannsókninni kom á fundi með umsjónarkennara 

vettvangsnámsins við Háskólann á Akureyri síðla árs 2017.  Vinna við 

verkefnið sjálft hófst í janúar 2018 með lestri og vinnu við fræðihlutann. 

Viðtöl voru síðan tekin um miðjan marsmánuð. Í kaflanum verður farið nánar 

út í gerð rannsóknarspurninganna og gerð rannsóknarinnar ásamt því að gerð 

er grein fyrir vali á þátttakendum. Einnig verður fjallað um þemu og 

viðtalsrammana sem gerðir voru fyrir viðtölin sem og gagnaöflun og 

greiningu og að lokum verður siðferðilegum atriðum og álitamálum gerð skil. 

Til að gæta nafnleyndar er skólanum gefið dulnefnið Vorskóli ásamt því að 

þátttakendur rannsóknarinnar eru ekki nefndir á nafn. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var þríþætt, í fyrsta lagi var það að kanna viðhorf 

nemenda Vorskóla til tölvunotkunar í námi og fá mikilvægt sjónarhorn þeirra 

á viðfangsefni rannsóknarinnar. Tölvurnar voru keyptar sérstaklega fyrir 

nemendur til notkunar í námi og því áhugavert að kanna reynslu og viðhorf 

nemendanna af notkun tölvanna í námi. Í öðru lagi er markmiðið að kanna 

hvað áhrif 1:1 hugmyndafræðin hefur á kennslu en hún getur boðið upp á 

ýmsa möguleika í  námi og kennslu. Það getur velt á kennurunum hvort þeir 

nýta tækni í kennslu og áhugavert að kanna hvernig tæknin er notuð. Það má 

skoða hvort tæknin hafi einungis komið inn sem viðbót við núverandi 

kennsluhætti eða hvort hún hefur haft raunveruleg áhrif og leitt til þróunar 

eða breytinga. Í þriðja og síðasta lagi er markmiðið að kynnast framtíðarsýn 

skólastjóra Vorskóla en hann sjálfur hefur það vald að kaupa inn tæki sem 

vísbendingar eru um að geti bætt nám og kennslu. Þess vegna er áhugavert að 

kanna hvað vakir fyrir honum varðandi þá ákvörðun að kaupa tölvu fyrir 

hvern nemanda í tveimur árgöngum skólans og hver  framtíðarsýn hans er 

varðandi þróun rafrænna náms- og kennsluhátta í skólastarfinu.  
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Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hver eru viðhorf nemenda til tölvunotkunar í námi? 

2. Hvaða áhrif hefur 1:1 hugmyndafræðin haft á kennsluhætti 

kennara? 

3. Hver er framtíðarsýn skólastjóra í upplýsingatækni í skólastarfi? 

 

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum var ákveðið að nota 

eigindlega rannsóknaraðferð og taka rýnihópaviðtöl og einstaklingsviðtal. 

Samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttur (2013, bls. 232–235) er rétt að nota 

eigindlegar aðferðir þegar ekki er vitað fyrirfram hvað rannsakandinn gæti 

hugsanlega fundið en slíkt var tilefnið í þessari rannsókn meðal annars vegna 

þess að mismunandi viðhorf til tölvunotkunar geta mögulega verið á meðal 

nemenda og kennararnir geta greint frá mismunandi áhrifum á kennsluhætti 

sína. Leitast var eftir dýpri svörum við rannsóknarspurningnunum en fæst 

með megindlegri aðferð en samkvæmt Sigurlínu leyfa eigindlegar aðferðir að 

farið sé dýpra inn í rannsóknarefnið. Hún nefnir að auki að megindlegar 

aðferðir henti betur þegar rannsakendur viti hvers á að spyrja en 

viðtalsrammarnir sem gerðir voru fyrir rannsóknina voru með hálf-opnum 

spurningum sem leiddu mögulega til mismunandi svara þátttakenda en af 

hálf-opnum spurningum spretta oft nýjar og ófyrirséðar spurningar sem geta 

leitt til víðara eða dýpra sjónarhorns á viðfangsefninu. Þessu er einungis hægt 

að ná fram með eigindlegri rannsóknaraðferð. Þar að auki nefnir Sigurlína 

(2013, bls. 229) að ráðlegt sé að koma ekki að rannsókninni með fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um hvað muni finnast heldur eigi að leyfa svörum 

viðmælenda að ráða ferðinni þar sem raunveruleiki þeirra eru mismunandi og 

ekki hægt að færa upplifun eins yfir á annan. 

3.3 Viðtöl 

Eins og áður sagði var ákveðið að taka viðtöl í því skyni að leita svara við 

rannsóknarspurningunum. Tekin voru tvö rýnihópaviðtöl við nemendur, eitt 
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rýnihópaviðtal við kennara og að lokum einstaklingsviðtal við skólastjórann. 

Rýnihópaviðtöl er eigindleg rannsóknaraðferð þar sem hópur af fólki kemur 

saman og ræðir viðfangsefni rannsóknarinnar á markvissan hátt. Þau eru 

notuð til að rannsakandinn fái skýrari mynd á reynslu og viðhorfum 

þátttakenda sinna á efni rannsóknarinnar og byggir að miklu leyti að 

samskiptum og samræðum þeirra á milli. Ekki er endilega verið að leitast 

eftir sama viðhorfi allra eða samþykki þeirra á almennum viðhorfum. 

Rýnihópaviðtöl eru frábrugðin einstaklingsviðtölum þar sem þau byggja ekki 

á samræðum innan hópsins en í þeim fær rannsakandinn einungis viðhorf frá 

einum einstaklingi frekar en heilum hópi. Munur er á eigindlegum 

rýnihópaviðtölum og megindlegum hópviðtölum en í því seinna er staðlaður 

spurningalisti sem rannsakandinn spyr úr og fær svör við þeim jafnóðum en í 

rýnihópaviðtölum er lögð áhersla á samræður sem gefur umræðunni meiri 

breidd en í þeirri megindlegu. Rýnihópaviðtöl henta því vel ef áætlun 

rannsakandans er að fá fram viðhorf og reynslu nokkurra þátttakanda á 

ákveðnu viðfangsefni og sjá jafnframt hvernig umræða um viðfangsefni fer 

fram innan hópsins (Sóley S. Bender, 2013, bls. 299–301). 

Eigindleg einstaklingsviðtöl eru annaðhvort opin eða hálf-opin og felast í 

samræðum á fyrirfram ákveðnu viðfangsefni en áherslurnar eru hins vegar 

ekki ákveðnar fyrirfram. Mikilvægt er að rannsakandinn nálgist viðtalið á 

opinn hátt í byrjun viðtalsins og færir sig yfir í afmarkaðri spurningar þegar 

líður á það. Spurt gæti verið opinna spurninga í byrjun og fylgt þeim eftir á 

nánari hátt og fylgt þeim eftir þannig að flæði myndast í samræðunum. Viðtöl 

geta þar af leiðandi verið mismunandi milli þátttakenda þó viðfangsefni 

þeirra sé það sama (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–144).  

Viðtölin voru öll tekin í Vorskóla. Samkvæmt Sóleyju (2013, bls. 303) er 

talið betra að hitta rýnihópinn á stað sem þeir þekkja vel. Hún nefnir einnig 

að hentugt sé að þátttakendur sitji þannig að þeir sjá framan í hvorn annan og 

var það haft í huga í rýnihópaviðtölum við nemendurna. Fundarherbergið var 

það stórt að nemendur gátu auðveldlega séð bæði framan í hvern annan sem 

og rannsakandann. Viðtalið við umsjónarkennara fór fram í stofu annars 

kennarans en viðtalið við skólastjórann fór fram á skrifstofu hans.  
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3.4 Þátttakendur 

Ákveðið var í byrjun rannsóknar að horfa sérstaklega til annars af tveimur 

árgöngum Vorskóla sem fengu Chromebook tölvurnar í hendurnar og valinn 

var eldri árgangurinn, 8. bekkur, en í honum eru nemendur fæddir árið 2004. 

Í árganginum sem varð fyrir valinu eru rúmlega fjörutíu nemendur. 

Nemendum var skipt í tvo rýnihópa. Í öðrum hópnum voru sjö stelpur og sex 

strákar  í hinum. Umsjónarkennarar árgangsins eru tveir, kennari A og B og 

sjá þeir um kennslu árgangsins fyrir utan náttúrufræði, listgreinar og íþróttir. 

Tekið var rýnihópaviðtal við þá saman. Kennari A hefur kennt á öllum 

stigum grunnskóla í sautján ár en þó mest á yngsta og miðstigi. Hann hefur 

kennt í Vorskóla í sjö ár. Kennari B hefur kennt í sex ár og hefur alla tíð verið 

í Vorskóla. Þar hefur hann kennt á elsta stigi fyrir utan fyrsta árið sitt á yngsta 

stigi. Þeir eru á sínu fyrsta ári saman í teymi. Einnig var tekið 

einstaklingsviðtal við skólastjóra Vorskóla. Hann hefur verið skólastjóri 

Vorskóla frá ársbyrjun 2013 eftir að hafa verið deildastjóri síðan á haustönn 

2012. Hann lauk kennaraprófi árið 2004 og er að auki með tvær 

meistaragráður í stjórnun. 

Rýnihópar nemendanna falla vel inn í skilgreiningu Sóleyjar S. Bender 

(2013, bls. 301–302) að valdir séu einstaklingar sem bera sameiginleg 

einkenni sem samræmist tilgangi rannsóknarinnar, til dæmis sameiginleg 

reynsla, aldur, menntun eða kyn. Rýnihóparnir bera öll fyrrnefnd einkenni en 

hún segir jafnframt að ef rýnihópur hefur ekki svipuð einkenni geti þeir átt í 

erfiðleikum með að tjá sig sem hópur og umræðan gæti orðið þvinguð. Valið 

á hópunum var eftir tilgangsúrtaki en samkvæmt Sóleyju er slíkt úrtak þegar 

valið er eftir ákveðnum einkennum. Hún segir einnig að hópur með 5–8 

einstaklingum sé hæfileg stærð og var horft til þess til viðmiðunar í vali á 

stærð hópsins. Umsjónarkennarar árgangsins sáu um að velja þátttakendurna 

en passað var að velja í hópanna með það í huga að umræðan myndi verða 

sem fjölbreyttust. Sóley segir að skiptar skoðanir séu meðal fræðimanna 

hvort rannsakandi og þátttakendur þekkist eða ekki en í tilfelli þessarar 

rannsóknar var það óumflýjanlegt að rannsakandi og þátttakendur þekkist þar 

sem rannsakandi var eins og áður hefur komið fram í 15 vikna vettvangsnámi 

við Vorskóla og kenndi árganginum umtalsvert á meðan á því stóð. Þar að 

auki þekkti rannsakandinn vel til umsjónarkennaranna og skólastjórans. 

Persónuleg reynsla Sóleyjar (2013, bls. 301–302) er hins vegar í þá áttina að 
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tengsl þátttakenda og rannsakanda geti reynst gagnleg þar sem þá hefur 

myndast traust og öruggt andrúmsloft innan hópsins þegar viðtalið fer fram 

sem leiðir til einlægari umræðu.  

3.5 Viðtalsrammi 

Búin var til viðtalsrammi fyrir hvert viðtal og spurningarnar byggðu á 

ákveðnum þemum. Viðtalsrammi vegna viðtals við umsjónarkennaranna var 

með þemun undirbúningur og skipulag ásamt kennslufræði og viðhorf 

(fylgiskjal 1). Viðtalsrammi vegna viðtals við skólastjóra Vorskóla innihélt 

einnig þemað undirbúningur og skipulag ásamt framtíðarsýn (fylgiskjal 3. 

Viðtalsrammi vegna viðtala við nemendanna var með þemun notkun og 

viðhorf (fylgiskjal 2). Viðtalsrammarnir innihéldu níu meginspurningar en 

samkvæmt Sóleyju S. Bender (2013, bls. 303) er hæfilegt að setja niður sex 

til tólf spurningar og skrá að auki atriði undir hverja spurningu sem 

rannsakandinn vill  beina sjónum í viðtölunum.  

Algengt er í viðtölum að rannasakandi geti ekki fylgt viðtalsrammanum að 

fullu og því er mikilvægt að vera sveigjanlegur þar sem umræðan getur farið 

aðra leið en viðtalsramminn segir til um. Einnig gæti það gerst að svör við 

spurningum komi fram áður en þær eru spurðar eða að þær eru endurorðaðar. 

Mikilvægt er að rannsakandi hafi slíka stjórn á samræðunum að samræður 

eigi sér stað milli þátttakenda svo að flæði myndist í viðtalinu. 

Viðtalsrammarnir voru hannaðar með fræðin og rannsóknarspurningarnar að 

leiðarljósi og lögð áhersla á að þátttakendur gætu  sagt sína skoðun án þess að 

spurningarnar myndu leiða þá að ákveðnu svari (Sóley S. Bender, 2013, bls. 

305). 

3.6 Gagnagreining 

Engar nákvæmar reglur er um hvernig eigi að afrita viðtöl og er það í 

höndum rannsakandans að ákveða hvort afrita eigi allt viðtalið orðrétt með 

öllum hikorðum og pásum eða hvort eigi að afrita það á formlegri hátt. 

Ákveðið var fyrir þessa rannsókn að velja seinni kostinn þar sem ekki var 

talið þörf fyrir að nota hik og pásur þátttakenda til að skýra áherslu eða 

merkingarmun í orðum þeirra (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 207). 
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Viðtölin voru tekin upp í fartölvu og að þeim loknum var hafist handa við 

að afrita þau í heild sinni. Þar sem ekki var farið nákvæmlega eftir þeirri röð 

spurninganna sem þar birtist í viðtalsrömmunum var svörum þátttakendanna 

ekki raðað strax eftir þemunum. Þegar afritun var lokið var svörunum skipt 

eftir þemunum og samin var samfelldur texti eftir hverju þema. Þar á eftir var 

fræðilegi kaflinn lesinn aftur og borinn saman við svör þátttakendanna. 

Einnig voru svör þátttakendanna borin saman í leit að mismunandi eða 

svipuðum skoðunum á ákveðnu viðfangsefni sem myndar síðan 

umræðukaflann þar sem umræða fór fram um niðurstöður rannsóknarinnar í 

samanburði við fræðin. 

Gagnagreiningu fylgja talsverð gögn sem verður að taka saman og flokka 

í þemu. Þess vegna þarf að hlusta á viðtölin vel og vandlega og fara svo yfir 

textann að afritun lokinni með sömu nákvæmni. Í niðurstöðunum er hægt að 

vera með beinar tilvitnanir úr viðtölunum sem styðja sérstaklega við þemu 

viðtalsins (Sóley S. Bender, 2013, bls. 307–308). 

 

3.7 Siðferði, réttmæti og áreiðanleiki 

Áður en rannsóknin fór fram var send tilkynning til persónuverndar  

(nr. S8535) þar sem nemendur voru ekki búnir að ná 18 ára aldri ásamt því að 

send var beiðni til fræðslustjóra þess bæjarfélags sem Vorskóli er í (fylgiskjal 

5). Þegar fræðslustjóri var búinn að gefa leyfi til rannsóknarinnar gaf hann 

leyfi til að leita leyfis hjá skólastjóra Vorskóla fyrir rannsókninni (fylgiskjal 

6). Í kjölfarið sendi skólastjórinn tölvupóst til foreldra og forráðarmanna 

nemendanna  og óskaði eftir  að þeir gæfu leyfi fyrir því að börn þeirra tækju 

þátt í rannsókninni ef þau yrðu valin í rýnihóp nemenda. Í beiðnunum til 

fræðslustjóra, skólastjóra og foreldra var greint frá rannsakanda, markmiðum 

rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð ásamt því að heitið var nafnleynd og 

fullum trúnaði og því loforði að öllum gögnum yrði eytt um leið og 

rannsóknarritgerðin yrði gefin út. Þegar öll fyrrnefnd leyfi voru fengin var 

hafist handa við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Samkvæmt Sóleyju S. Bender (2013, bls. 303) þarf að huga að 

siðferðislegum grundvallarreglum við gerð rannsókna. Í byrjun viðtalanna 

fengu þátttakendur að vita um tilgang rannsóknarinnar og hvers væri ætlast til 
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af þeim og að það sem þeir segja verði ekki hægt að rekja til þeirra auk þess 

að þátttakendur væru ekki skyldugir til að svara öllum spurningunum.  Einnig 

var þeim greint frá því að viðtölin væru tekin upp en öllum gögnum yrði eytt 

að greiningu þeirra lokinni. 

Auk fyrrgreinda atriða var farið eftir fjórum höfuðreglum í siðfræði 

rannsókna en þær eru sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 

Sjálfræðisreglan segir til um virðingu fyrir sjálfræði manneskjunnar en í 

rannsóknum er krafist þess að samþykki þátttakenda liggi fyrir og að þeir viti 

hvað þeir eru að samþykkja. Skaðleysisreglan fjallar um að rannsóknin megi 

ekki skaða þátttakendur hennar. Velgjörðareglan  segir til um að nauðsynlegt 

sé að rannsóknin leiði til góðs og það sé ákveðin ávinningur fyrir henni. Að 

lokum fjallar réttlætisreglan um að ekki eigi að velja þátttakendur sem eigi 

undir högg að sækja nema að ávinningur rannsóknarinnar sé þeim í hag 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–75). 

Mikilvæg er að huga að réttmæti og áreiðanleika eigindlegra rannsókna en 

það getur reynst erfitt að meta réttmæti þeirra og er sá hluti rannsókna oft 

vanræktur. Í skrifum Lincoln og Guba frá árinu 1985 er gefin útskýring á 

fjórum hugtökum fyrir réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum. Í 

fyrsta lagi er það raunin í eigindlegum rannsóknum að sannleiksgildi 

rannsókna byggir að miklu leyti að trúverðugleika rannsóknarniðurstaðanna. 

Í öðru lagi er notagildi rannsókna miðað við yfirfærslugildi hennar sem 

byggir meðal annars á því hvort niðurstöðurnar passa við rannsóknargögnin 

sem lögð voru til grundvallar. Í þriðja lagi kemur áreiðanleiki sem byggir á 

stöðugleika niðurstaðna rannsóknarinnar en þær eru traustar ef önnur 

rannsókn er framkvæmd með sama ferli og við sömu aðstæður fær svipaðar 

niðurstöður. Að lokum er það staðfestanleiki sem er náð þegar þremur 

fyrrgreindum viðmiðum er fullnægt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 215–216). 

Í næsta kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þar verður 

þeim skipt niður eftir þeim þemum sem búin voru til við gerð 

rannsóknarinnar og fræðarýni. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem eru 

byggðar á rýnihópaviðtölum við þrettán nemendur Vorskóla og tvo 

umsjónarkennara þeirra ásamt einstaklingsviðtali við skólastjóra skólans. 

Kaflanum er skipt niður eftir þemunum sem lögð voru til grundvallar við 

gerð viðtalanna. Þemun eru undirbúningur og skipulag, kennslufræði og 

notkun, framtíðarsýn og viðhorf. 

4.1 Umsjónarkennarar 

Rætt var við tvo umsjónarkennara árgangsins en þeir sáu um alla kennslu 

hans fyrir utan kennslu í náttúrufræði. Kennari A kennir dönsku, 

samfélagsfræði og stærðfræði en Kennari B kennir ensku og íslensku. Tekið 

var viðtal við þá saman. 

Undirbúningur og skipulag 

Aðdragandi þess að árgangurinn fékk Chromebook fartölvur í hendurnar var 

sá að skólastjóri Vorskóla spurði kennarana tvo í byrjun haustannar árið 2017 

hvort þeir vildu verða svokallað Google teymi. Án þess að vita nákvæmlega í 

hverju það fólst fengu þeir að vita að allir nemendur þeirra myndu fá sína 

eigin Chromebook fartölvu til afnota í skólanum. Kennararnir voru afar 

spenntir fyrir því. Aðdragandinn var því ekki meiri en sá og voru þeir því 

ekki búnir að gera ráð fyrir tölvunum við skipulagningu kennslu annarinnar. 

Þeir þurftu því að nota að miklum hluta sinn eigin frítíma til að undirbúa sig 

áður en tölvurnar komu. Þeir fengu ekki sjálfir Chromebook tölvur og gátu 

því ekki kynnst tölvunum sem nemendur sínu voru að fá. Þeir gátu hins vegar 

kynnst Google umhverfinu í gegnum sínar tölvur. Þeir voru hvorugir með 

reynslu af Google Classroom en höfðu fengið stutta kynningu sem að þeirra 

mati var ekki nóg til að geta nýtt tölvurnar í kennslu. Kennari A hafði fengið 
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kynningu á kennaradegi en kennari B fékk kynningu frá öðrum skóla sem var 

kominn langt í Google kennslu sem bauð honum að koma aftur ef þess þyrfti. 

Kennararnir þurftu því að læra á tölvurnar á sama tíma og nemendurnir. 

Nemendurnir voru hins vegar með meiri reynslu á Google umhverfinu í 

gegnum kennslu hjá tölvuumsjónarmanni Vorskóla sem einnig sinnir 

tölvukennslu flestra árganga. Nemendurnir kunnu því stundum meira en 

kennararnir sínir og komu oft með svör við vandamálum í tölvunum sem 

kennararnir höfðu ekki fundið út sjálfir. Kennararnir voru því fyrst að læra 

smá með nemendunum sínum og fikta sig áfram jafnóðum.  

Kennararnir ræddu að erfitt hafi verið að prófa forrit í miðri kennslustund 

með tuttugu nemendur og töldu sig hafa þurft lengri tíma til að prófa forrit og 

átta sig á vanköntum þeirra. Samkvæmt kennurunum hefði þeir þurft að fá 

betri kynningu á forritum og hvernig þau virka fyrir kennara og nemendur. 

Vorskóli bauð þeim ekki á námskeið áður en innleiðing tölvanna hófst og 

þeim fannst skortur af upplýsingum frá skólastjóranum varðandi 

innleiðinguna en annar kennarinn sagði: 

  
Ég man þegar þetta kom upp að mér fannst það frekar skrítið að það lá 

ekkert fyrir hvað vakti fyrir skólastjóranum, hvað þýddi það að vera 

Google teymi, hvað vildi hann sjá, hvað hann vildi fá út úr þessu og 

hverjar voru hans hugmyndir … það virtist aðallega vera pælingin hjá 

honum, hvers konar tæki ætlum við að kaupa en ekki hvað við ætlum 

að gera við það. 

 

Frá því að skólastjórinn lét kennarana vita af fyrirhuguðum kaupum á 

tölvunum liðu um það bil fjórar vikur þangað til að þær komu í skólann. Að 

sögn kennaranna fengu nemendurnir tölvurnar í hendurnar of fljótt og þá 

þurfti tölvuumsjónarmaðurinn að setja þær allar upp á stuttum tíma. Þegar 

þær komu var ekki búið að gera ráð fyrir geymslustað fyrir tölvurnar. 

Nemendur þurftu til að byrja með að raða þeim og hleðslutækjunum upp í 

hillur í stofunum sínum. Einnig var ekki búið að taka plastið af 

hleðslutækjunum og ekki búið að kaupa millistykki. Það var því ekki búið að 

hugsa til þess að tuttugu tölvur í sömu stofunni þurftu að komast í hleðslu á 

sama tíma. Kennari B lýsti ástandinu í byrjun á eftirfarandi hátt. 

 
…þau [nemendur] hafa enga þolinmæði gagnvart tölvunum ef þær eru 

ekki í 100% standi. Við fáum þessar tölvur hérna inn, við vissum til 

dæmis ekki aðganginn að netinu, maður er að hlaupa hérna í miðjum 
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tíma því einhver tölva dettur út [af netinu]. Mér hefði fundist þurfa 

meiri undirbúning. 

 

Kennari A sagði að lokum: „Þetta var pínu crazy.“ Kennararnir voru hins 

vegar fljótir að lýsa því yfir að hugmyndin að fá tölvurnar inn hafi verið 

frábær þó að það hefði mátt undirbúa komu þeirra betur. 

Kennslufræði og notkun 

Kennararnir voru spurðir hvort kennslan hjá þeim hefði breyst eftir komu 

tölvanna. Kennari B sagði svo vera og að með tölvunum væri betur hægt að 

koma til móts við nemendur sem eiga erfitt með að skrifa með blýanti eða 

lesa. Tölvurnar hafa auðveldað nemendum ritun í íslensku og ensku. 

Nemendur skrifa meira þegar þeir geta notað tölvur í stað þess að nota blað 

og blýant. Kennari B sagði jafnframt: „Fyrir þau [nemendur] að hafa tölvur, 

finnst þeim allt annað líf.“ Kennari A var ekki viss um að tölvurnar hefðu 

breytt kennslunni mikið í samfélagsfræði en nemendur væru þó að nýta þær 

til upplýsingaöflunar á netinu. Tölvurnar hefðu þó breytt talsverðu í 

stærðfræðikennslu með notkun forritanna GeoGebra og Google Sheets en 

kennslubókin í stærðfræði lagði áherslu á notkun þessara forrita. Hann var 

fullviss um að án tölvanna hefði hann sleppt þessum námsþáttum. Aukinn 

aðgangur nemenda að rafrænum orðabókum á borð við Snöru og Google 

Translate hefur auðveldað nemendum að þýða texta í dönsku en að mati hans 

hafa kennsluhættirnir sjálfir ekki breyst mikið. Kennslubókin var áfram mikið 

notuð en nemendur höfðu þó betri aðgang að hlustunarefni bókarinnar í 

gegnum vef Menntamálastofnunnar. Það gaf nemendum betra tækifæri að 

vinna í hópum í hlustunaræfingum frekar en að allir hafi þurft að hlusta í 

einu. Vefurinn býður einnig upp á gagnvirk verkefni sem nemendur geta 

unnið í tölvunum. Þá fá nemendur strax til baka upplýsingar um hvort svarið 

er rétt eða rangt í staðinn fyrir að skrifa svarið á blöð og vita ekki hvort það 

sé rétt eða rangt. 

Aðspurðir hvort tölvurnar hafi breytt verkefnavinnu nemenda sögðu 

kennararnir að mörg verkefnanna væru ennþá þannig að hægt væri að gera 

þau án tölvanna. Verkefnin fólust oft í því að svara spurningum sem 

nemendur gátu alveg gert með blaði og blýanti. Nemendur væru hins vegar 

að afkasta meiru með hjálp tölvanna. Nefnt var sem dæmi að mikill munur 

var fyrir hæglesa nemendur að svara spurningum úr texta með því að hlusta á 
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textann í staðinn fyrir að lesa hann. Forritin GeoGebra og Google Sheets hafa 

þó breytt verkefnunum í stærðfræði ásamt því að forritið Google Earth hefur 

breytt verkefnum í samfélagsfræði. 

Mikil ánægja var með Google Classroom en að sögn kennaranna er 

auðvelt að fylgja nemendum eftir og veita endurgjöf í gegnum kerfið. Þeir 

geta séð hvar nemendur eru staddir og hvatt þá áfram í námsferlinu og 

leiðbeint nemendum á netinu. Með því að vera með verkefnin í tölvunum er 

ekki lengur nauðsynlegt að prenta út ritgerðir nemendanna og fara með þær 

allar heim til yfirferðar. Í gegnum Classroom eru kennararnir því alltaf með 

aðgang að verkefnum nemendanna. Kennararnir nota Classroom mikið til að 

miðla verkefnum og skilaboðum til nemenda en það auðveldaði þeim yfirsýn 

og skipulagningu á verkefnum nemenda. Í gegnum Classrom fá kennararnir 

aðgang að vinnu nemenda og geta séð afrakstur þeirra á meðan vinnunni 

stendur. Um leið og nemendur skoða skjal í gegnum Classroom þá geta 

kennararnir séð hvort nemendur eru byrjaðir á verkefninu eða ekki og 

hvernig þeim miðar áfram. Þeir segjast meðal annars stundum opna skjal 

nemenda og skrifa hvetjandi skilaboð til þeirra. Þannig eru öll verkefni 

nemenda á sama stað í Classroom og þeir þurfa því ekki að vista þau í möppu 

í tölvunum eða senda þau í tölvupósti. Classroom býður einnig upp á að 

tengja Google Slides, Docs og Sheets við verkefni nemenda auk þess að þeir 

geta sett inn slóð á síður á borð við Quizlet og Kahoot. Kennararnir hafa 

tengt forrit sem bjóða upp á hugtakakortagerð og teiknimyndasögugerð inn á 

Classroom. Þeir segja hins vegar þurfa meiri tíma og reynslu til að kanna 

nánar þá möguleika sem Classroom hefur upp á að bjóða.  

Kennararnir voru sammála því að fyrsta árið með tölvurnar færi í að læra 

á tölvurnar og forritin sem hægt er að nota. Áður þurftu þeir að panta 

tölvuvagn skólans til að notfæra sér tölvur í kennslu. Að þeirra mati hefur 

stöðugur aðgangur að tölvunum hjálpað þeim mikið og án hans væri lítill 

tilgangur í að læra á Classroom. Um leið og tölvurnar komu fóru þeir að 

prófa forrit en sögðust samt þurfa meiri tíma til að læra á forritin sem í boði 

eru í gegnum Classroom. Kennari B sagði að lokum: „Ég er alveg viss að ef 

við erum að kenna samfellt með tölvur og árgangurinn er alltaf með tölvur þá 

fer maður að kynna sér ný og ný forrit.“ 

Varðandi virkni og áhuga nemenda þá fannst þeim ekki hægt að segja 

nákvæmlega hvort tölvurnar höfðu áhrif á nemendur þar sem þeir eru að 

kenna árganginum í fyrsta skipti. Þeir þekktu því lítið til virkni og áhuga 
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nemenda áður en tölvurnar komu. Í íslensku eiga nemendur að halda dagbók 

sem þeir eiga að skrifa í stílabók en nemendur spyrja mikið hvort þeir megi 

skrifa hana í tölvurnar. Því er alltaf neitað en að mati þeirra hafa verkefni sem 

eru unnin á tölvu fengið á sig jákvæðari mynd en þau sem eru unnin í 

stílabók. Sumir nemendur hafa meira úthald þegar þeir skrifa á tölvur heldur 

en á blað en fyrir aðra breytir það ekki öllu. Kennari A sagði um þetta: „Það 

er ákveðinn hópur sem finnst alveg óyfirstíganlegt að þurfa að skrifa mjög 

mikið handskrifað með blýanti.“ Spurt var þá út í þennan ákveðna hóp og 

fékkst það svar að þetta væru frekar strákar en einstaka stelpur líka. Nefndir 

voru sem dæmi strákar í árganginum sem eiga erfitt með að skrifa á blað og 

ef þeir skrifa þrjár línur í dagbók þá er allt orðið vitlaust. En um leið og sömu 

strákar fá tölvu geta þeir skrifað heilu sögurnar. Ástæðan fyrir þessu var að 

mati kennaranna að þeir eru fljótari að skrifa á tölvurnar. Tölvurnar hafa líka 

ákveðnar bjargir eins og villuforrit og orðabækur sem hjálpa nemendum. Þó 

svo að tölvurnar hafi almennt jákvæð áhrif á virkni nemenda þá væri 

ákveðinn hópur sem kennararnir áttu í erfiðleikum með. Kennari A sagði: 

 
Svo erum við líka með hóp sem klárlega … sem maður spyr sig hvort 

þau ráði við að vinna verkefni í tölvu. Þeir teymast alltaf í … þeir nýta 

tímann miklu verr af því að það er svo margt sem glepur hugann. Þeir 

geta farið í allar áttir. Við erum alveg með 10% [nemenda] sem við 

erum alveg að velta fyrir okkur hvort eigi að missa tölvurnar í einhvern 

tíma.  

 

Kennari B bætti við og sagði: 

 
Ég er alveg viss um að það á eftir sýna sig og sanna í þessum hópi eða 

öðrum að sumir krakkar eru í vandræðum með tölvuna, skiptir ekki 

máli hvort það sé í skólanum eða einhvers staðar annars staðar. Þeir ná 

ekki fókusa á … núna er ég í skólanum, ég er að fara að vinna verkefni 

og ég á að klára það. 

 

Áður en nemendur fengu tölvurnar fór skólastjórinn yfir með þeim 

hvernig ætti að fara með þær. Þær væru eign skólans og það þyrfti að fara vel 

með þær. Að mati kennaranna þurfti hins vegar að setja niður skýrari reglur 

varðandi tölvunotkunina og ef þær verða brotnar þá ættu að vera afleiðingar. 

Það væri ekki sjálfgefið að vera með tölvur. Kennararnir sögðu nemendur 

sínir hafa þurft að læra að hugsa um tölvurnar sem námsverkfæri en ekki 
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leikföng. Þeir þurftu að læra að nota tölvurnar til að sækja upplýsingar og 

skila af sér verkefnum. Nemendur byrjuðu vel en smám saman fóru sumir 

nemendur að nýta tíma sinn verr með því að fara inn á vefsíður í öðrum en 

námslegum tilgangi. Ítrekað var að þetta væri aðeins lítill hluti nemenda og 

að mati þeirra í 100% tilvikum strákar. Aðspurðir sögðu þeir að það væri ekki 

tenging milli mikillar tölvunotkunar heima fyrir hjá nemendum og misnotkun 

á tölvunum í skólanum. Kennari A sagði að það væri ekki skýr lína þar á 

milli: 

 
Strákar, sem við vitum að eyða óhemju miklum tíma í tölvu heima … 

og svona eru að detta út úr mörgu og eru ekki að stunda neinar 

tómstundir aðrar og „presintera“ sig sem nörda sjálfir … það er ekki 

þeir strákar sem við erum að lenda í vandræðum með. Alls ekki. 

 

Raunin var sú að þeir nemendur sem nota tölvur minna heima væru að 

misnota þær í skólanum. 

Þeir sem æfa íþróttir hugsa meira um tölvurnar sem afþreyingartæki og vilja 

vera á YouTube í staðinn fyrir að læra. Þetta væri því frekar íþróttahópurinn 

heldur en strákarnir sem væru mikið í tölvuleikjum. 

Kennararnir voru sammála því að nemendur væru áhugasamari um 

verkefni í skólanum ef þau væru í tölvunum. Þeir vilja vinna verkefnin sín í 

tölvunum og spyrja yfirleitt í byrjun kennslustunda hvort eigi að nota 

tölvurnar. Þeir sögðust hins vegar ekki geta gefið fullgilt mat á því hvort þeir 

væru áhugasamari en áður þar sem þeir eru að kenna árganginum í fyrsta 

sinn. Tölvurnar eru ekki notaðar í öllum kennslustundum og eru nemendur til 

dæmis ennþá að nota vinnubækur í íslensku og ensku. Ef verkefnin eru í 

stílabókum þá spyrja nemendur alltaf hvort þeir megi vinna þau í tölvunum.  

Kennararnir sögðust stundum reyna að vekja áhuga nemenda á ákveðnum 

fögum með hjálp tölvanna með hjálp ýmissa forrita sem geta aðlagað námið 

að þörfum nemenda. Í stærðfræði fá nemendur til dæmis val um að nota 

Google Sheets til að reikna dæmi og skila svo inn á Classroom. Þeir mega 

líka nota venjulega reikningsbók og reiknivél ef þeir vilja. Kennararnir reyna 

einnig að ná til nemenda sem eiga við lesvanda að stríða. Þeir hafa ekki verið 

viljugir til að lesa og hafa kennararnir þá reynt að ná til þeirra í gegnum 

hljóðbækur í tölvunum. Þegar kennararnir voru spurðir hvort tölvurnar hefðu 

haft áhrif á námsumhverfið kom fram að skólastofan væri í raun orðin eins 

konar bókasafn þar sem nemendur hafa aðgang að fjölbreyttu efni á netinu. 
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Það er því miklu meira af efni aðgengilegt fyrir nemendur án þess að þeir 

þurfa að fara út fyrir stofuna. Námsumhverfi Google Classrooom nær einnig 

til foreldrana geta þeir þar fylgst með námsframvindu barna sinna. Nemendur 

mega ekki taka tölvurnar með sér heim en kennararnir voru spurðir hvort 

bæri á ósætti varðandi það hjá nemendum en þeir sögðu að það hafi verið 

kvartað aðeins fyrst. Nemendur vildu í byrjun fá að vera með tölvurnar í 

töskunum allan daginn en það var tekið strax fyrir það en tölvurnar eru alltaf 

geymdar inni í umsjónarstofunum tveimur. Þeir hafa leyft nemendum að hafa 

aðgang að þeim að kennslu lokinni, þó ekki í frímínútum, ef þeir eiga 

verkefni ókláruð sem þeir vilja klára áður en þeir fara heim. 

Umræðan fór þar á eftir yfir í hvort tölvunotkun í skólum stuðli að 

nemendamiðuðum eða kennaramiðuðum kennsluháttum en kennari A sagði: 

  
Þær geta örugglega gert hvoru tveggja … fer bara eftir því hvernig 

kennarinn vinnur með það. Það er alveg hægt að nota tölvurnar á 

gamaldags hátt og gera það þannig að það miðist allt út frá 

kennaranum. Ég held að við séum nú að reyna að hafa þetta 

nemendamiðað bæði með að nýta þetta til námsaðlögunar, til að hlusta 

og hafa þessi tækifæri til að vinna með námsefnið á annan hátt og 

sækja upplýsingarnar á annan hátt. 

 

Kennararnir sögðust reyna að bjóða upp á val með það í huga að nýta 

hæfileika hvers nemenda. Þeir sögðu að sumir nemendur væru góðir að skrifa 

sögur á meðan aðrir væru góðir að vinna með staðreyndir. Með því að hafa 

kennsluna nemendamiðaða læra nemendur að nýta sína styrkleika betur. Í 

íslensku eru nemendur að æfa sig að skrifa fræðitexta og með aðgangi að 

tölvu geta nemendur sótt upplýsingar sem henta þeirra áhugasviði. 

Kennararnir eru því að reyna að hafa kennsluna með styrkleika og áhuga 

nemendanna að leiðarljósi og fá þá til að vinna sjálfstætt í tölvunum.  

Kennararnir tveir sögðu aftur á móti að þó að þeir vildu nýta eiginleika 

tölvanna að fullu þá væri einfaldlega ekki hægt að nota tölvurnar í öllum 

verkefnum eða kennslustundum. Vinnubrögð sumra nemenda eru þannig að 

þeir taka orðrétt af netinu og nota í verkefni. Þeir geta einnig látið tölvurnar 

leiðrétta margt fyrir sig. Tölvurnar geta að mati kennararanna að auki dregið 

úr gæðum verkefnanna. Kennari A sagði:  

 
Maður spyr sig alltaf þegar þú leggur af stað með verkefni, munu 

tölvurnar bæta það? Stundum er fókusinn of mikið á tækið en ekki á 
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inntak verkefnisins … Maður stendur oft frammi fyrir því að þú ert að 

fara að leggja af stað í verkefni að maður hefur áhyggjur að þau muni 

týna sér í einhverju tæknilegum vandamálum og að tölvan verði 

senuþjófur. 

 

Nefnt var sérstaklega hópaverkefni sem dæmi. Kennararnir sögðu að oft væri 

vandi að virkja alla nemendur þegar unnið er í tölvunum. Í hópaverkefnum þá 

þarf að vera nóg fyrir alla að gera og góð verkefnaskipting. Það sé oft hættan 

að einn nemandi sé óvirkur og það getur verið erfitt fyrir kennarann að taka 

eftir því þar sem allir nemendur eru fyrir framan tölvurnar sínar. 

Undirbúningur kennaranna fyrir kennslustundir jókst eftir komu tölvanna. 

Þeir þurftu að læra á forritin sem þeir vildu nota. Þeir nefndu sem dæmi forrit 

á borð við GeoGebra og Google Sheets og vefsíðuna Quizlet. Þeir þurftu 

einnig að læra á Google umhverfið sem þeir höfðu ekki notað áður. En til 

lengri tíma litið nefndu þeir að í tölvunum mætti finna meira ítarefni í staðinn 

fyrir að leita þekkingar í bókum. Einnig var nefnt að Google Classroom hafi 

tímasparandi áhrif á eftirfylgni og yfirferð á verkefnum. 

Viðhorf 

Kostir upplýsingatækni í skólum voru að mati kennaranna fyrst og fremst að 

geta betur mætt þörfum nemenda sem eiga erfitt með lestur og með að skrifa 

á blað. Þeir geta í staðinn hlustað á hljóðbækur og skrifað í tölvurnar. Þeir 

nefndu einnig orðabókina Snöru sem gott hjálpartæki en með notkun hennar 

urðu nemendur fljótari að leita að orðinu í staðinn fyrir að fletta í orðabók. 

Notkun hefðbundinna orðabóka er í kjölfarið orðin úrelt að þeirra mati. 

Kennararnir voru hrifnir af þeim möguleika að bjóða nemendum að vinna 

gagnvirk verkefni í forritinu Quizlet. Notkun þess hefur verið vinsæl hjá 

nemendum sem nota það til að læra orðaforða í tungumálafögum og 

margföldunartöfluna í stærðfræði. Kostur þess forrits er að nemendur geta 

nýtt sér endurtekningar til að leggja námsefnið á minnið. Í ensku geta 

nemendur valið sér þyngdarstig verkefna í hlustun og hefur það reynst vel til 

að aðlaga námsefnið að mismunandi hæfni nemenda. Kennararnir gerðu sér 

grein fyrir því að tölvurnar bjóða upp á meiri fjölbreytileika í verkefnum 

nemenda en þeir hafa notfært sér í kennslu sinni. Að þeirra mati væri hins 

vegar alltaf hægt að fá nýjar hugmyndir að verkefnum en þá þurfa þeir tíma 

til að útfæra þær. 
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Ókostir tölvanna eru að miklu leyti tengdir hegðun nemenda. Nemendur 

eiga oft á tíðum í erfiðleikum með einbeitingu þegar þeir vinna í tölvunum. 

Kennararnir voru sammála um að það sé ein helsta áskorun þeirra að eiga við 

þá nemendur. Kennararnir eiga í erfiðleikum að ná athygli fámenns hóps 

nemenda og hlýða ekki þegar kennararnir biðja þá um að loka tölvunum. 

Nemendur hafa átt það til að sækja tölvurnar í leyfisleysi sem varð til þess 

Kennari B læsti tölvurnar inn í geymslu í kennslustofu sinni. Slæm hegðun 

nemenda varð til þess að upp kom tímabil þar sem annar kennaranna var að 

gefast upp á notkun tölvanna. Hann sagði:  

 
Ég var rosalega spennt þegar ég vissi þegar við vorum að fá tölvur en 

svo kom tímabil þar sem ég hugsaði að ég nenni þessu ekki. Ég nenni 

ekki að díla við strákana sem geta ekki unnið neitt í  tölvunum. Mér 

fannst þetta bara orðið aukaálag á mér. 

 

Sumir nemendur virðast því eiga í erfiðleikum með að umgangast tölvurnar 

og eru að misnota þær. Nemendur mega hafa tölvurnar opnar ef þeir að vinna 

verkefni sem krefst orðabókar og þeir mega líka hlusta á tónlist í tölvunum. 

Kennari B sagðist vilja geta boðið nemendum að nota tölvurnar til 

upplýsingaöflunar í verkefnum en nemendur væru hins vegar að misnota það. 

Hann sagði 

 
Ef við erum að vinna þannig verkefni þá hefur maður ekkert á móti því 

en ég hef alveg tekið tölvur af nemendum þar sem það endaði þannig 

að það voru fjórir sem ekki voru að vinna í tölvunni en hinir voru í 

tölvu … til að fara inn á Snöru. Hún átti þá bara að vera til þess því að 

þau voru að vinna í verkefni.  

 

Kennararnir nefndu einnig tæknileg vandamál sem ókost við tölvunotkunina. 

Þeir lýstu kennslustundum þar sem netið datt út sem varð til þess að 

nemendur komust ekki í gögnin sín í tölvunum. Nemendurnir þeirra hafa litla 

þolinmæði fyrir netleysi og það verður alltaf að vera varaplan ef tæknin 

virkar ekki í miðri kennslustund. Kennari B lýsti einni slíkri kennslustund: 

 
Ég var hálfnuð að vinna í fræðigreinaverkefni og þau voru öll komin á 

kaf í vinnu og þessi vika átti vera undirlögð í að klára það í tölvu svo 

áttu þau að kynna það í framsögn en svo var eitthvað rugl á netinu 

hérna inni. Það var ekki hægt að tengja neina tölvu og tíminn varð 

algjör horror. 
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Nemendur þurftu í kjölfarið að fara á bókasafn skólans í miðri kennslustund 

til að komast á netið. Kennararnir voru sammála að nemendur hafa litla 

þolinmæði fyrir tæknilegum vandamálum eins og netleysi. Þeir þurfa að 

forvinna tölvutengd verkefni vel svo að tæknin virki en þrátt fyrir áðurnefnd 

vandamál þá eru þau sjaldgæf. Tölvurnar og netið hafa virkað vel að þeirra 

mati. 

Notkun upplýsingatækni í skólum er að mati Kennara A jákvæð þróun en 

tæknin þarf alltaf að vera til staðar og handhæg svo hægt sé að nýta 

möguleika hennar að fullu. Það er ekki hægt að nýta tæknina nægilega vel ef 

það þarf að panta tölvuvagn með mánaðarfyrirvara. Kennararnir viðurkenndu 

að notkun tölvanna væri ekki búin að bylta þeirra kennsluháttum. Þeir þurfa 

tíma í byrjun til að læra á ný forrit og Google Classroom þannig að þróunin 

er ekki mikil í byrjun. Kennari A sagði: 

 
Ég er að glíma við það að reyna að hugsa upp á nýtt … tölvan hættir á 

að leysa bókina af…og breyta ekki kennsluháttum. Í staðinn fyrir að 

vera með blýant þá ertu bara kominn með tölvu og að vera ekki með 

fjölda bóka heldur vera með fjölbreytta miðla í tölvunni en svo nær það 

ekkert lengra en það. 

 

Hættan er sú að kennarar festist í gamaldags kennsluháttum og tölvurnar 

verði bara hugsaðar sem viðbót við kennslu. Kennararnir gerðu sér grein fyrir 

fleiri leiðum við notkun tölvanna en þeir voru að nota í sinni kennslu. Þeir 

hafa fengið kynningu á róbótum í stærðfræði og forritun en töldu að það væru 

fæstir sem sæju möguleika upplýsingatækninnar á þann hátt. Eldri kynslóð 

kennara sem telja sig ekki tölvufæra sjá mögulega ekki kostina og upplifa 

notkun upplýsingatækni sem ógn. Kennari B sagði:  

 
Ég held að við lítum á þetta sem fjall … ég gerði það alveg í fyrra. Ég 

var eitthvað pínu búin að kíkja á Google Classroom og mér fannst þetta 

eitthvað úff…ég hafði ekki tíma til að læra á þetta og enginn til að 

kenna mér á þetta þannig að ég leit á þetta sem risa fjall sem ég þurfti 

að klífa. Svo núna þá hendir maður sér út í þetta og þetta er svo létt … 

þetta er ekki neitt mál. 
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4.2 Nemendur 

Sjö stelpur og sex strákar í Vorskóla tóku þátt í rannsókninni og var þeim 

skipt niður í tvo rýnihópa eftir kyni. Í kaflanum verður greint frá viðhorfum 

þeirra til tölvunotkunar í námi sínu.  

Notkun 

Í Chromebook tölvunum vinna nemendur flest allt í gegnum Google 

Classroom en báðir hóparnir voru hrifnir af því og sögðust hafa smá reynslu í 

því eftir kennslu frá tölvukennaranum sínum. Misjöfn svör voru hjá þeim um 

kunnáttu á Google umhverfinu varðandi notkun á Google Docs, Google 

Sheets og Google Slides. Sumir nemendur sögðust kunna mjög vel á það en 

aðrir sögðust eiga í smá erfiðleikum með það. Þeir sögðu að þeir hafi ekki 

fengið neina sérstaka kennslu hjá kennurunum sínum á Classroom en höfðu 

smá reynslu af því í gegnum tölvutímana sína. Nemendur voru sammála um 

að það væri þægilegt að vinna í Google umhverfinu og sögðust hafa verið 

mjög fljótir að læra á það. Einn nemandi bætti því við að kennararnir væru 

ekki búnir að ná tökum á Google umhverfinu. Það kom fram í öðrum 

rýnihópnum að í sumum tilfellum þá kynnu kennararnir minna á tölvurnar 

heldur en nemendurnir og þurftu því sjálfir að fikta sig áfram og læra á þær. 

Báðir hóparnir lýstu reynslu sinni af að nota Google Docs til að búa til 

sögur, svara spurningum og glósa ásamt því að nota  Google Slides til að búa 

til kynningar. Í öðrum hópnum kom fram að sumum nemendum fannst 

skemmtilegra að vinna fræðitexta þegar hægt væri að búa til kynningar út frá 

þeim. Hóparnir nefndu svo báðir að Google Sheets væri mikið notað í 

stærðfræði. Nemendur nefndu einnig mikla notkun á rafrænum orðabókum 

eins og Snara og Google Translate í tungumálatímum. Einnig voru nefndar 

vefsíður á borð við vef Menntamálastofunnar en þar er að finna gagnvirk 

verkefni og hljóðbókarútgáfur af kennslubókunum sem nemendur nota alla 

jafna í tímum. Í öðrum rýnihópnum var lýst yfir ánægju með Quizlet sem þeir 

sækjast mikið eftir að fá að nota. 

Nemendurnir voru spurðir út í vandamál tengd tölvunotkuninni og sögðust 

þeir allir hafa lent í vandræðum með netið í skólanum. Einn strákurinn hafði 

fátt gott að segja um netið og sagði: „WiFi-ið er bara lélegt.“ Nemendur 

komast stundum ekki á netið og þegar þeir detta út af því þurfa þeir að slá inn 
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lykilorðið upp á nýtt. Rýnihóparnir nefndu báðir að það sé stundum munur á 

milli kennslustofa umsjónarkennara sinna en þær eru hlið við hlið. Oft er það 

þannig að þegar þeir eru í tíma hjá kennara B þá sé ekkert net en um leið og 

farið er í stofuna hjá kennara A þá sé hægt að tengja. Svo dettur það strax út 

þegar komið er aftur í stofu kennara B. Nemendur þurfa einnig stundum að 

fara fram á gang til að ná netsambandi og það tekur stundum langan tíma að 

ná sambandi. 

Aðspurðir hvað nemendum fannst um að mega ekki taka tölvurnar með 

heim voru misjöfn svör en í rýnihóp strákanna fannst einum nemenda það 

mjög lélegt á meðan annar sagði að svo lengi sem það væri tölva heima fyrir 

sem hægt væri að nota þá væri það í lagi. Stelpurnar voru á þeirri skoðun að 

þær ættu að mega fara með þær heim þar sem stundum væri heimanám sem 

bara hægt væri að gera í tölvu. Þegar ekki væri aðgangur að tölvu heima hjá 

nemendum þá væri ekki hægt að klára heimanámið. Þær sögðust því stundum 

þurfa að vinna heimanámið sitt heima og þá væri pirrandi að fá ekki að fara 

með tölvurnar heim. Nemendur voru einnig spurðir hvort þeir væru með 

aðgang að tölvu heima hjá sér til að nýta við heimanám en í báðum hópunum 

voru dæmi um nemendur sem fengu stundum að nota vinnutölvurnar hjá 

foreldrum sínum en þar sem þær gleymast stundum í vinnunni þá væri ekki 

alltaf hægt að treysta á aðgang að tölvum. 

Viðhorf 

Nemendur voru almennt spenntir fyrir því að fá tölvurnar og voru ánægðir 

með að hafa fengið þær. Einn nemandi sagðist ekki geta ímyndað sér skólann 

án þess að vera með tölvu. Kostir tölvunotkunarinnar að mati nemenda voru 

svipaðir hjá báðum rýnihópum. Nemendur nefndu að það væri gott að afla sér 

upplýsinga á netinu og það væri mun þægilegra að vinna verkefni í tölvunum 

og skrifa svör og texta í tölvurnar frekar en á blöð. Strákarnir sögðu að það 

væri góður kostur við Chromebook fartölvurnar að þær væru litlar og nefndu 

sérstaklega að vegna stærðarinnar væru þeir ekki til í að hafa spjaldtölvur í 

staðinn. Stelpurnar nefndu einnig að það væri gott hvað tölvurnar væru litlar 

en voru ekki alveg vissar hvort þær myndu frekar hafa fartölvur heldur en 

spjaldtölvur. Þær voru í fyrstu sammála því að það væri þægilegra að skrifa á 

fartölvu en þá benti ein stelpa á það væri hægt að fá iPad spjaldtölvur með 

hulstri með lyklaborði. Þá breyttist skoðun stelpnanna og voru þar á eftir 
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sammála að ef slíkt væri í boði þá væri alveg eins gott að vera með 

spjaldtölvur. Nemendur voru sammála um að allt námið verði þægilegra í 

tölvunum og þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að blöðin týnist þar sem 

það er allt í tölvunum. Einn nemandi lýsti því yfir að það væri mun 

umhverfisvænna að hafa ekki allan pappírinn og að það væri þægilegra að 

þurfa ekki að vera með fullt af blöðum og bókum. Ánægja var með að öll 

gögn nemenda væru inn á Classroom og þá þurfa þeir ekki að hafa áhyggjur 

af hvar allt væri. Einn nemandi sagði að lokum: „Eina sem þú þarft að vera 

með er tölvan en ekki blöð.“ 

Hóparnir voru spurðir út í ókosti þess að vera með tölvur í skólanum og 

fengust mjög hreinskilin svör við því frá strákunum. Þeir viðurkenndu allir að 

stundum misstu þeir einbeitinguna og færu þá í eitthvað annað í tölvunum en 

það sem þeir ættu að vera að gera. Svörin hjá stelpunum voru hins vegar 

meira líkamlegs eðlis. Sumar þeirra kvörtuðu yfir því að tölvunotkunin hefði 

neikvæð áhrif á líkamsstöðu þeirra sem valdi bakverkjum en ein stelpan 

sagðist hafa þurft að leita til sjúkraþjálfara vegna stífleika í baki og hálsi. 

Önnur stelpa nefndi einnig að skjátími þeirra hafi aukist til mikilla muna og 

kom fram að sumar þeirra fá hausverk yfir of mikilli tölvunotkun. Nemendur 

viðurkenndu einnig að þegar má hlusta á tónlist þá væri auðvelt að gleyma 

sér í því að velja lag á Spotify eða YouTube. Nokkrir nemendur lýstu svo yfir 

óánægju sinni með rafhlöðurnar á tölvunum og að það væri pirrandi að hætta 

í miðju verkefni til að setja tölvurnar í hleðslu. Aðrir nemendur könnuðust 

ekki við það og sögðu að rafhlöðurnar í sínum tölvum væru að endast lengi. 

Það kom fram að lítið aðgengi væri að innstungum í kennslustofunum og því 

væru nemendur stundum að lenda í því að tölvurnar kæmust ekki í hleðslu. 

Spurt var hvort tölvurnar hefðu breytt hvernig nemendur lærðu í 

ákveðnum fögum og þá nefndu flestir úr báðum hópunum stærðfræðina. 

Ánægja virðist vera með notkun Google Sheets í stærðfræði og nemendur 

sögðust oft vera með tölvurnar opnar til að reikna í forritinu. Tekið var fram 

að það hafi verið erfitt að læra á forritið fyrst en þegar reynslan jókst fóru 

nemendur að nota sjaldnar hefðbundna reiknivél. Nefnt var að það væri mun 

betra að þýða texta í tölvunum bæði vegna þess að það væri fljótlegra að 

skrifa ásamt því að það færi styttri tími í að leita í rafrænni orðabók. Einn 

nemandi sagði: „Við þurfum ekki eins mikla hjálp útaf Snöru ef maður kann 

á það.“ Ánægja var með að nemendur mega hafa tölvurnar opnar við hliðina 

á sér til að nota Snöru. Í öðrum rýnihópnum kom upp sú skoðun að erfiðara 
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væri að læra þýðingar orða þegar kæmi að því að fara í próf. Það væri einnig 

betra að læra fyrir próf með því að glósa á blað frekar en í tölvu. Einnig var 

kvartað yfir því að eftir komu tölvanna væru kennararnir byrjaðir að láta 

nemendur þýða mun oftar og lengri texta. Báðir hóparnir voru svo að lokum 

sammála um það að tölvunotkunin væri minnst í samfélagsfræði en þar væri 

þeir oftast að nota hana til að fara í Quizlet, svara spurningum í Google Docs 

og að horfa á myndbönd á YouTube um málefni tímans.  

Nemendur voru spurðir hvort áhugi þeirra á þessum fögum hafi breyst 

eftir komu tölvanna og þeir sögðu allir að tölvurnar hefðu jákvæð áhrif á 

áhuga þeirra. Í öðrum rýnihópnum var danskan sérstaklega nefnd en í hinum 

samfélagsfræði. Almennt séð fannst nemendum skemmtilegra að skrifa á 

tölvu heldur en á blað. Nemendum fannst verkefnin líka vera skemmtilegri í 

öllum fögum. Þeir nefndu að þeir væru oftar í hópaverkefnum þar sem 

nemendur geta unnið saman í sinni eigin tölvu með því að deila skjölunum í 

gegnum Google. Einn af strákunum sagði meðal annars um hópaverkefnin í 

tölvunum: „Það þarf ekki bara einn að skrifa, það geta margir skrifað í Docs 

og Slides.“ Báðir rýnihóparnir nefndu einnig að nemendur væru mun meira 

að hjálpast að og vinna saman í tölvunum. Annar rýnihópurinn var sammála 

um að þeir væru byrjaðir að gera miklu meira sem hópur sem gerir námið 

skemmtilegra. 

4.3 Skólastjóri 

Tekið var einstaklingsviðtal við skólastjóra Vorskóla þar sem rætt var um 

undirbúning og skipulag innleiðingar Chromebook tölvanna ásamt 

framtíðarsýn hans fyrir upplýsingatækni í skólanum. 

Undirbúningur og skipulag 

Aðdragandi þess að skólastjóri Vorskóla ákvað að kaupa tölvurnar var sá að 

skólinn væri alltaf að leita leiða til að færa sig inn í 21. öldina og aðlaga 

náms- og kennsluhætti þannig að þeir líkist þeim atvinnuháttum sem bíða 

nemenda þegar þeir útskrifast. Með því væru þau betur undirbúin fyrir það 

sem tæki við þeim. Það hafði átt sér heilmikil umræða innan skólans um 

hvort ætti að kaupa fartölvur eða spjaldtölvur en að hans mati hafi þær 
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spjaldtölvur sem skólinn á ekki reynst nægilega vel. Þess vegna tók hann þá 

ákvörðun að kaupa Chromebook tölvur. Kostur þeirra væri sá að þær eru með 

lyklaborði, hagkvæmar og þær þarfnast lítils viðhalds. Hann nefndi einnig að 

þessar tilteknu vélar væru ekki með hörðum diski sem krefst þess af 

kennurum og nemendum að nota skýin til að vista gögn. Það hafi einnig haft 

sín áhrif að kaupa tölvurnar að kennararnir voru mjög áhugasamir um kaupin.  

Hann sagðist hafa skoðað aðrar fartölvur en þær voru bæði með hörðum 

diski og dýrari. Hann sagði ákveðinn ókost fylgja við því að tölvur væru með 

harða diska: 

 
Við erum með svona færanleg tölvuver, þar eru fartölvur. Þar eru 

kannski krakkar að vista á tölvuna og gleyma senda sér það og vita 

ekki hvar það er. Þá þarf að fara að finna tölvuna og skrá sig á sama 

lén og þú varst inn á. 

 

Eftir smá umhugsunartíma hafi það verið Chromebook tölvurnar sem hafi 

komið best út og var hagkvæmasti kosturinn að hans mati. Hann leitaði 

ráðlegginga hjá Advania, tölvuumsjónarmanninum ásamt fræðslusviði 

bæjarfélags Vorskóla en í grunninn hafi þetta verið hans ákvörðun. Að lokum 

hafi hann farið eftir því hvað honum hafi fundist réttast á þeim tímapunkti og 

í samstarfi við kennara. 

Aðspurður út í kosti og galla fartölva í samanburði við spjaldtölvur er 

hans skoðun að spjaldtölvur séu hannaðar sem einstaklingstæki. Á þeim eru 

ekki lyklaborð sem gerir það að verkum að nemendur eiga erfiðara með að 

skrifa lengri texta. Annar ókostur sem hann nefndi var að spjaldtölvur væru 

með harðan disk og þá væri kominn sami vandi, að hans mati, og með 

fartölvurnar. Að auki voru þær ekki ódýrari en Chromebook tölvurnar en þær 

voru á svipuðu verði og ódýrustu iPad og Android spjaldtölvurnar. Sá kostur 

sem spjaldtölvur hafi fram yfir tölvurnar séu varðandi myndvinnslu þegar 

nemendur taka myndir og myndbönd en svo eru flestir unglingar nú til dags 

með síma sem eru með myndavél. 

Skólastjórinn sagðist ekki hafa skoðað beint sjálfur reynslu annarra skóla. 

Hann kom sér í samband við skóla á svæðinu en margir þeirra höfðu tekið inn 

spjaldtölvur en hann sagði misgóða reynsla hafi verið af þeim. Að hans mati 

eru fartölvur, almennt séð, betri kostur fyrir það sem unglingarnir eru að gera 

í skólanum. Í skólanum er 7. – 10. bekkur saman á gangi og mynda þar af 

leiðandi unglingastigið en í flestum skólum er það 8. – 10. bekkur sem eru 
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saman. Pantaðar voru tölvur fyrir alla nemendur 8. bekkjar þegar haustönn 

var tiltölulega nýkomin á stað en stuttu seinna var einnig fjárfest í eins 

Chromebook tölvum fyrir 7. bekk. Framtíðarsýn skólastjórans er því að 7. og 

8. bekkur halda áfram með tölvurnar sínar á næsta skólaári, 2018–2019, en þá 

verða keyptar vélar fyrir 7. bekk þess árs. Í lok vorannar 2017 ætlar hann að 

taka saman upplýsingar frá kennurum og nemendum þessara tveggja árganga 

og sjá hvernig til hefur tekist. Þá er hann kominn með ágætis mat á hvernig 

hefur gengið og hvort ánægja sé með notkun tölvanna. Aðspurður um líftíma 

tölvanna þá gerði hann ráð fyrir því að þær endist í 3–4 ár en annars væri 

ómögulegt að segja nákvæmlega til um það. Lítil afföll hafa verið enn sem 

komið er og það er aðeins einn tölvuskjár búinn að skemmast af þeim tölvum 

sem keyptar hafa verið. 

Skólastjórinn var spurður út í hverjir koma að tölvunum aðrir en 

nemendurnir og umsjónakennararnir en því svaraði hann að 

tölvuumsjónarmaður skólans sé sá sem stjórnar flestu. Hann setur þær upp, 

tengir netið og ef þær bila þá fara þær til hans. Hann var búinn að búa til 

Google aðgang fyrir alla nemendur og kennara en skólinn er svokallaður 

Google skóli þannig að nemendur og kennarar hafa allir sama lén sem þeir 

nota í tölvunum. Með því geta kennararnir fylgst með framgangi verkefnanna 

mun betur að hans mati. Tölvuumsjónarmaðurinn hefur verið með námskeið 

hjá kennurunum með því markmiði að koma þeim inn í Google umhverfið en 

það tekur tíma að koma kennurum inn í umhverfið. Umsjónarmaðurinn sér 

einnig um að loka fyrir ákveðnar vefsíður en hann getur að auki lokað fyrir 

ákveðna hluti í Chromebook vélunum ef hann verður var við misnotkun. 

Hann getur því stjórnað sjálfur hvað krakkarnir komast inn á og ekki en 

skólastjórinn segist auðvitað vilja að hægt sé að treysta nemendum fyrir 

tölvunum og byggja upp hjá þeim ábyrga netnotkun. En möguleikinn er hins 

vegar alltaf til staðar að loka á hluti ef nemendurnir eru að misnota tölvurnar.  

Aðspurður hvort og hvernig nemendum er kennt að fara með tölvurnar 

svaraði hann að í upphafi innleiðingarinnar hafi hann haldið fund með 

nemendum og umsjónarkennurum þeirra þar sem hann fór yfir hvernig ætti 

að meðhöndla tölvurnar. Hann ítrekaði við þau að þetta væru tæki skólans. 

Hann lagði sérstaklega áherslu á það hversu mikilvægt væri að fara vel með 

tölvurnar og ýjaði svo að því við þau að þeir sem fara illa með þær myndu 

mögulega ekki fá aðra tölvu. Hann lét nemendur einnig vita að tölvurnar 

mættu ekki fara heim. Það er vegna tryggingarmála en vandinn er sá að ef 
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nemendur fara með tölvurnar heim og þær skemmast þá eru það ekki 

tryggingar skólans sem borga. Það sé því önnur ástæða fyrir valinu á 

Chromebook vélunum að nemendur eiga að geta opnað heimavinnuna sína í 

hvaða snjalltæki sem er, hvort sem það er tölva heima fyrir eða einfaldlega í 

símanum sínum.  

Ein af ástæðum skólastjórans fyrir tölvukaupunum var von um breytta 

kennsluhætti og að geta auðveldað kennurum yfirferð og skipulagningu á 

gögnum. Að hans mati er viðhorf kennara skólans til aukinnar 

upplýsingatækni jákvætt en vissulega er ákveðin hræðsla þar sem kennarar 

efast um sína tæknigetu. Hann sagði hins vegar: „Um leið og fólk fer að byrja 

þá fattar það hvað þetta er miklu auðveldara og auðveldar þeim lífið.“ 

Allir kennarar skólans eru að nota upplýsingatækni þar sem þeir eru allir 

með fartölvur, með skjávarpa í stofunum sínum og hafa einnig aðgengi að 

fartölvum og spjaldtölvum fyrir nemendur sína. Aðbúnaðurinn í skólanum er 

að mati skólastjórans mjög góður en þrátt fyrir það væri það svo að mati hans 

að ef kennarar hafa ekki áhuga að nota tæknina í kennslu þá læra þeir ekki að 

nota hana. Hann sagði að sitt hlutverk væri að ýta við þeim með því að eiga 

búnað og reyna að uppfræða kennara um notkunargildi tækninnar. Hann 

nefndi einnig að Menntabúðir sem haldnar væru reglulega yfir veturinn halda 

oft góðar kynningar á hinum ýmsum tæknimöguleika. Þar geta kennarar sé 

hvað stendur þeim til boða. En eins og skólastjórinn nefndi áður þá snýst 

þetta um áhuga kennarans en ef hann hefur ekki áhuga þá mætir hann ekki. 

Hann sagði svo að lokum: „Þannig að þetta snýst um að þeir sem eru 

áhugasamir eru að fræðast og prófa sig áfram svo vonast maður til að þeir 

kenni öðrum og veki áhuga áfram.“  

Að mati skólastjórans hefur verið almenn ánægja meðal nemenda með 

tölvurnar. Hann bíður spenntur eftir hvað kennararnir og nemendur í 7. og 8. 

bekk segja í vor þegar hann mun fara yfir líðandi skólaár. Hann sagði einnig 

að kennarar í 9. og 10. bekk biðu spenntir eftir að fá að vinna með nemendum 

sem hefðu fullan aðgang að tölvum. 

Framtíðarsýn 

Skólastjórinn var spurður út í þá framtíðarsýn sem innleiðingin byggir á en 

eins og kom fram áður halda 7. og 8. bekkur áfram með sínar tölvur á næsta 

skólaári og keyptar verða nýjar fyrir verðandi 7. bekk. Þetta er þriggja ára 
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verkefni en haustið 2019 ættu allir nemendur í 7. – 10. bekk að vera komnir 

með sína eigin Chromebook tölvu. Ákveðinn vandi er til staðar fyrir verðandi 

tölvunotkun í 9. og 10. bekk því þar er námsgreinunum skipt milli kennara 

sem þýðir að nemendur eru ekki alltaf hjá sínum umsjónarkennara og eru því 

ekki endilega alltaf í sinni umsjónarstofu. Að sögn skólastjórans er verið að 

finna lausn á því vandamáli að nemendur geta ekki verið með fastan 

geymslustað fyrir tölvurnar sínar.  

Á haustönn 2018 ættu allir nemendur á unglingastigi vera komnir með 

nánast fullan aðgang að fartölvum. Það sé vegna þess að fartölvuverið sem er 

í skólanum verður ekki pantað af 7. – 9. bekk en nemendur í þeim bekkjum 

munu vera með sínar eigin Chromebook tölvur og því ætti fartölvuverið að 

vera laust fyrir 10. bekk. Skólastjórinn er að vinna í því að skipta út tölvunum 

í fartölvuverinu og setja þar inn Chromebook vélar. Það verður til þess að 

allir nemendur á haustönn 2018 ættu að vera komnir með aðgang að 

Chromebook tölvum þó að þær verði ekki merktar með nafni nemenda 10. 

bekkjar. Skólastjórinn var svo spurður hvort kennarar hafa beðið um fleiri 

tölvur en því svaraði hann játandi og bætti við að í vetur hafi verið 

auðveldara fyrir 9. og 10. bekk að panta fartölvuverið. Þess vegna hefur verið 

aukið aðgengi að tölvum í skólanum þar sem 7. og 8. bekkur hefur ekki á 

fartölvuverinu að halda. Kennarar í öðrum bekkjum hafa þar af leiðandi verið 

að nota fartölvuverið meira í sínum verkefnum sem hefur skapað áhuga á 

frekari kaupum á Chromebook fartölvum. 

Aðspurður hvort skólastjórinn telji nám nemenda breytast með aukinni 

upplýsingatækni þá svaraði hann að hann vonist til þess að kennslan verði 

einstaklingsmiðaðri og að auðveldara verði fyrir kennara að hlúa að þörfum 

hvers og eins þegar hægt er að sækja fjölbreyttara efni á netinu. Nemendur 

ættu að geta lesið eða hlustað á mismunandi bækur í tímum og verið einnig 

að vinna verkefni á mismunandi þyngdarstigi. Námsbækurnar fara svolítið út 

um gluggann og kennarar verða meira að vinna þemaverkefni eða í 

tímabundnum stærri verkefnum sem jafnvel gæti stuðlað að samvinnu milli 

námsgreina. Þá skapast sá kostur að nemendur þurfa ekki að færa sig milli 

stofa þar sem öll gögnin er að finna í tölvunum. Hann vonast til þess að 

tölvurnar auki samvinnu nemenda þar sem þeir geta deilt skjölunum og 

skrifað á sama tíma. Hann segir að möguleikarnir séu í raun óendanlegir. 

Hann sagði: 
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Þú [kennarar] ert ekki fastur í einhverri kennslubók eða í einhverju 

tímabili í sögunni. Þú getur látið þau búa til námsefni, hverju hafa þau 

áhuga á? Þú verður bara verkstjóri…Það er það sem hefur 

breyst…þetta samband, nemandi og kennari…með internetinu. Við 

[kennarar] erum ekki lengur uppspretta upplýsinga lengur.   

 

Kennarar í skólanum kvarta stundum yfir því að erfitt sé að einstaklingsmiða 

kennslu. Hann telur að með tölvunum skapist tækifæri fyrir kennara að 

einstaklingsmiða kennslu án mikillar fyrirhafnar. Hann sagðist vera á því að 

kennslan verði þar af leiðandi nemendamiðaðri, sérstaklega með 

Chromebook tölvunum.  

Skólastjórinn lagði áherslu á að tæknin sjálf muni ekki breyta kennslunni. 

Það sé í höndum kennaranna og skólastjórnenda. Skólastjórnendur geta gefið 

kennurum tækifæri til að breyta nálgun sinni með því að hafa til staðar tæki 

og tól en á endanum er breytingin í þeirra höndum. Hann segist geta þannig 

hvatt kennara til þess að breyta kennslufræði sinni með fjárfestingu á tækni til 

kennslu og hann ætlast til þess að það sé notað. En kennararnir verða, að hans 

mati, að taka frumkvæðið í því hvernig þeir ætla að breyta hlutunum. Ef 

kennarar sjá ekki tilgang með tækninni þá nota þeir hana ekki. Hann sagði 

jafnframt sína hugsun vera eftirfarandi: „Ef við spyrjum okkur bara núna, 

barn sem er að koma hérna inn í 1. bekk í haust 2018, hvað þarf þá að kunna 

2028 þegar það fer frá okkur.“ Hann sagði hlutverk skólans vera að hjálpa 

nemendum að verða góðir borgarar, sem eru skapandi og geta átt samskipti 

við fólk. Hann sagði einnig að það væri ákveðin togstreita milli íhaldssamra 

kennslu- og starfshátta og þessa nýja tíma sem væru að koma. Hann segir að 

ekki sé hægt að stöðva þessa þróun en hægt væri að hægja á henni með 

íhaldssemi. Það séu kennararnir sem ráða þessu þó að skólastjórnendur og 

skólasamfélagið geti ýtt við breytingum og með því að styðja við bakið á 

þeim. Hann sagði að lokum um kennara og breytingu á kennsluháttum: „Þeir 

verða að taka boltann og hlaupa með hann.“ 
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5. Umræða og samantekt 

Í eftirfarandi kafla verður niðurstöðunum skipt upp eftir þemum 

rannsóknarinnar og þær túlkaðar út frá fræðunum. Dregnar verða ályktanir út 

frá þeim samanburði ásamt því að leitast verður eftir því að svara 

rannsóknarspurningunum sem lagðar voru til hliðsjónar við gerð þessa verks. 

5.1 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn skólastjóra Vorskóla er sú að nemendur 7. og 8. bekkjar 

skólans halda áfram með sínar tölvur og keyptar verða nýjar Chromebook 

tölvur fyrir verðandi 7. bekk á haustönn 2018. Langtímaáætlun hans er að 

auki sú að á haustönn 2019 ættu allir nemendur í 7. til 10. bekk að vera 

komnir með sína eigin Chromebook tölvu til notkunar í skólanum. 

Samkvæmt Hayes og Greaves (2013, bls. 28–29) er líkur á því að innleiðing 

fartölva í Vorskóla muni vera árangursrík ef áætlun skólastjórans gengur eftir 

en samkvæmt rannsókn þeirra kemur fram að einn af lykilpunktum 

árangursríkrar innleiðingar á upplýsingatækni sé sú að því færri nemendur 

sem eru um hverja tölvu þeim mun meiri líkur eru á árangri. Þeir skólar sem 

höfðu eina tölvu á hvern nemenda sýndu fram á besta námsárangur nemenda 

sinna. 

Hugmyndir skólastjóra Vorskóla varðandi tölvunotkunina og hvernig hún 

geti bætt nám og kennslu voru skýrar. Markmið hans er að skólinn komi 

betur til móts við kröfur 21. aldarinnar og aðlaga náms- og kennsluhætti að 

þeim atvinnuháttum sem hann telur muni bíða nemendum eftir útskrift. 

Hugmynd skólastjóra Vorskóla varðandi innleiðingu tækni skólastarf fellur 

vel að skilgreiningu Islam og Grönlund (2016, bls. 192–194) á 1:1 

hugmyndafræðinni. Þar er hún talin leggja grunn að þeim hæfileikum sem 

nemendur er taldir þurfa á 21. öldinni en þeir eru sköpun, gagnrýnin hugsun 

og samskiptahæfni. Skólastjórinn segir í viðtalinu að hlutverk skólans sé að 

hjálpa nemendum að verða góðir borgarar, sem eru skapandi og geta átt 



58 

samskipti við fólk og passa hugmyndir hans ágætlega við þá hæfni sem Islam 

og Grönlund telja mikilvæga. Skólastjóri Vorskóla sagði að tæknin ein og sér 

geti ekki breytt kennslunni og að kennararnir verða að taka frumkvæði á því 

hvernig þeir ætla að breyta kennslu sinni. Hann segir jafnframt að ef kennarar 

sjá ekki tilgang með tækninni þá verður hún ekki notuð. Hann segir að það 

verði að hugsa til þess hvað nemendur í fyrsta bekk árið 2018 muni þurfa að 

vera búnir að læra þegar þeir útskrifast árið 2028. 

Skólastjóri Vorskóla áætlar að nám nemenda muni breytast eftir 

innleiðinguna og tölvunotkunin leiði til nemendamiðaðri kennsluhátta. 

Nemendur Vorskóla eiga að geta stjórnað betur námi sínu með auknu 

aðgengi að upplýsingum og kennararnir verði meira í hlutverki verkstjóra. 

Vísbendingar um aukna nemendamiðun og sjálfstjórn nemenda í námi komu 

fram í rannsókn Peled, Blau og Grinberg (2015, bls. 258) og rannsókn Varier, 

o.fl. (2017, bls. 969) en þar kom í ljós kennslufræðileg breyting í kjölfar 

tölvuinnleiðingar þar sem nemendur gátu betur stjórnað sínu námi með 

notkun tölva. Kennarinn var því meira til aðstoðar í upplýsingaöflun 

nemenda sinna.   

Skólastjóri Vorskóla vonast eftir því að tilkoma tölvanna auðveldi 

kennurum að hlúa að þörfum hvers nemanda. Svo virðist sem það hafi tekist 

að einhverju leyti. Kennari B sagði að það væri kostur tölvunotkunar að 

nemendur sem eiga erfitt með lestur geta hlustað og nemendur sem eiga erfitt 

með skrifa á blöð geta skrifað í tölvurnar. Sú skoðun kemur víða fram, meðal 

annars í niðurstöðum rannsóknar Hatakka, Andersson og Grönlund (2013, 

bls. 101–104) en í þeim komu fram viðhorf lesblindra nemenda en að þeirra 

sögn auðveldar tölvunotkun námi til mikilla muna með hjálp hljóðbóka og 

villuforrita.  

5.2 Undirbúningur og skipulag 

Í aðdraganda tölvukaupanna velti skólastjóri Vorskóla fyrir sér hvernig tölvur 

ætti að kaupa inn í skólann og segir að það hafi verið umræða um fartölvur 

eða spjaldtölvur. Hann segir að spjaldtölvur skólans hafi ekki reynst nægilega 

vel. Hann ákvað þá að fjárfesta í fartölvum sem virðist vera óvinsælli kostur í 

skólum landsins ef miðað er við niðurstöður rannsóknarinnar 

Upplýsingatækni í grunnskólum (Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2013, bls. 9–
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10) Þar kemur fram að árið 2013 var tæplega þriðjungur skóla með þá 

framtíðarsýn í upplýsingatækni að fjölga spjaldtölvum frekar en fartölvum en 

aðeins þrír skólar sögðust ætla að setja það í forgang að fjölga fartölvum. 

Rökstuðningur skólastjóra Vorskóla var að Chromebook tölvurnar eru með 

lyklaborði sem auðvelda nemendum ritun en rök hans endurspeglast í 

skoðunum kennara sem birtast í grein Islam og Andersson (2016, bls. 821) en 

þar kemur fram að ókostur spjaldtölvanna sé einmitt hversu erfitt sé að skrifa 

á þær og að fartölvur sé sá kostur sem hentar best alhliða kennslu hjá eldri 

nemendum. Spjaldtölvur henta betur fyrir yngri nemendur en skólastjóri 

Vorskóla er sammála því. Hann segir Chromebook tölvurnar þar að auki ekki 

vera mikið dýrari kost en spjaldtölvurnar sem hann hefur keypt inn fyrir 

skólann, sem eru af gerðinni Samsung. Í stefnu Kópavogsbæjar í 

upplýsingatækni í grunnskólum (Kópavogsbær, e.d., bls. 7) má sjá svipaðar 

tölur og skólastjóri Vorskóla nefnir í viðtalinu en þar segir hann að 

Chromebook tölvurnar kosti um 40 þúsund krónur en í stefnu Kópavogsbæjar 

kemur fram að iPad spjaldtölvur kosti 45 þúsund krónur en venjulegar 

fartölvur með hörðum diski kosta 86 þúsund krónur.  

Kennararnir í Vorskóla fengu að vita með stuttum fyrirvara um 

innleiðingu tölvanna og voru ekki búnir að gera ráð fyrir tölvunum þegar var 

verið að skipuleggja kennslu á önninni. Þeir voru hins vegar mjög fljótir að 

samþykkja að fá tölvurnar inn og höfðu greinilega mikinn áhuga á því að 

vinna með þær. Þeir viðurkenndu samt að þeir kunnu í raun og veru lítið á 

tölvurnar þegar þeir fengu þær í hendurnar. Fram kemur í áfangaskýrslu 

þróunarverkefnis Norðlingaskóla að kennarar skólans fengu svigrúm til að 

kynnast og öðlast reynslu af því að nota spjaldtölvurnar áður en nemendurnir 

byrjuð að nota þær. Kennarar og nemendur sóttu einnig námskeið þar sem 

þeim var kennt að umgangast og nota spjaldtölvurnar. Í viðtalinu kom fram 

að kennararnir í Vorskóla höfðu einungis fengið stutta kynningu á 

tölvunotkun í kennslu á kennaradegi og í öðrum skóla. Slíka reynslu má 

einnig sjá í niðurstöðum STEPS (European comission, 2010, bls. 22–23) en 

þar segir að mismunandi rök er fyrir því hvernig hægt er að efla þekkingu og 

leikni kennara á að nota tölvur í skólastarfi. Þar kemur fram að kennarar 

sækja fræðslu bæði innan skólans sem utan og nýta einnig sinn frítíma í það 

en sú var raunin hjá kennurunum í Vorskóla. Í niðurstöðum könnunar 

Sambands áhugafólks um skólaþróun (Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2013, 

bls. 9–10) um upplýsingatækni í grunnskólum er hægt að sjá að algengt er að 
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skólar geri ráð fyrir að kennarar sæki námskeið bæði utan sem innan skólans. 

Það samræmist reynslu kennaranna í Vorskóla.  

Samkvæmt Sólveigu Jakobsdóttur, Torfa Hjartarsyni og Bergþóru 

Þórhallsdóttur (2014, bls. 310–311) er algengt að leiðandi kennarar og 

stjórnendur veiti kennurunum stuðning þegar þörf er á en samkvæmt 

skólastjóra miðlar tölvuumsjónarmaðurinn sinni þekkingu á Google 

umhverfinu til kennara skólans en ekki kom fram í viðtölum við kennarana 

hvort þeir hafi leitað til hans. Rannsókn Sólveigar, Torfa og Bergþóru sýnir 

einnig fram á að stuðningur og hvatning skólastjórans er mikilvæg en í 

viðtalinu við skólastjóra Vorskóla kom fram að hann er að reyna að hvetja 

kennara til að breyta kennslufræði sinni með því að kaupa nýja tækni til 

kennslu. Hann er að reyna að hvetja kennara til að prófa sig áfram en tekur þó 

fram að ef kennarar hafa ekki áhuga að breyta sinni nálgun á kennslunni þá sé 

lítið sem hann geti gert. 

Að sögn skólastjóra og kennurunum í Vorskóla hefur 

tölvuumsjónarmaðurinn umsjón með tölvunum og getur stjórnað þeim síðum 

sem nemendur komast. Kennararnir lýstu yfir óánægju með hversu netið var 

opið fyrir nemendur og voru þar af leiðandi að komast inn á síður sem þjóna 

ekki námslegum tilgangi. Samkvæmt yfirlitsgrein Islam og Grönlund á 1:1 

(2016, bls. 207–209) nefna 40% skóla sem fjallað er um í greininni að 

óhófleg notkun nemenda á efni öðru en því sem tengist náminu sé helsta 

vandamál sem kennarar lenda í eftir innleiðingu tölva í skóla. Við þessu var 

brugðist í Vorskóla og kom fram í viðtölunum að unnið er í því að setja fleiri 

hömlur á netnotkun nemenda skólans. Það verður gert með því að taka 

stjórnendaforréttindi af þeim á þeirra tölvum á þann hátt að 

tölvuumsjónarmaðurinn mun vera stjórnandi allra tölva í Vorskóla.  

Að mati kennaranna í Vorskóla leið lítill tími frá komu tölvanna þangað til 

að kennsla hófst með þeim. Samkvæmt þeim var lítið búið að skipuleggja 

varðandi geymslustað fyrir tölvurnar og smáatriði eins og undirbúa 

hleðslutæki og kaupa millistykki. Í niðurstöðum STEPS (European 

comission, 2010, bls. 30–32) kemur fram að mikilvægt sé að skipuleggja 

innleiðinguna vel og kennurunum sé leyft að gera tilraunir með tækin í 

kennslu. Miðað við þá reynslu sem birtist í viðtölunum virtist hafa verið farið 

of snemma af stað í að nota tölvurnar í kennslu í Vorskóla sem þar af leiðandi 

jók álag á kennarana. Samkvæmt STEPS getur of mikið álag á kennara í 

byrjun innleiðingar 1:1 orðið til þess að kennarar muni fá neikvæða mynd af 
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tölvunotkun. En sú var ekki raunin þar sem kennararnir tveir í Vorskóla lýstu 

yfir ánægju með komu tölvanna en sögðu að undirbúningurinn hefði mátt 

vera betri. Í niðurstöðum STEPS (European comission, 2010, bls. 30–32) 

kemur fram að þó að innleiðingarferlið sé oft á tíðum erfitt getur áhugi og 

drifkraftur kennara vegið á móti því en ætla má að það hafi verið raunin hjá 

kennurunum í Vorskóla. 

Nemendurnir í Vorskóla hefðu viljað hafa möguleika á því að taka 

tölvurnar með heim en það var ekki möguleiki og ástæðan sögð 

tryggingarlegs eðlis. Vandinn er að ekki er ljóst hver ber ábyrgð á tölvunum 

ef þær skemmast og Vorskóli telur sig ekki geta borið kostnað af tjóni sem á 

sér stað utan skólatíma í vörslu nemanda. Þegar þróunarskýrsla 

Norðlingaskóla er skoðuð má sjá að ákveðið var að nemendur bæru sjálfir 

ábyrgð á spjaldtölvunum sem þeir fengu. Foreldrar þeirra þurftu að borga 

tryggingargjald fyrir spjaldtölvurnar svo nemendurnir gætu tekið þær en ef 

þeim væri skilað í viðunandi ástandi var gjaldið endurgreitt. Gallinn var samt 

sem áður sá að tryggingargjaldið reyndist ekki nægilega hátt til að bera uppi 

kostnað á verulegum skemmdum. Því mætti líta á ákvörðun skólastjóra 

Vorskóla sem skynsamlega en nemendur viðurkenndu að þó að þeir væru til í 

að taka tölvurnar með heim þá ættu þeir flestir aðgang að tölvu heima. 

Kennararnir í Vorskóla voru ásamt því viljugir til að leyfa þeim að læra í 

sínum stofum að kennslu lokinni. Einnig nefnir skólastjórinn þann kost við 

Google umhverfið að nemendur geta nálgast gögn sín í hvaða tölvu sem er 

ásamt því að geta notað símana sína.  

5.3 Kennslufræði og notkun 

Í viðtölunum kom fram að kennararnir í Vorskóla væru að reyna að hugsa 

kennsluhætti sína upp á nýtt og breyta þeim þannig að þeir væru 

nemendamiðaðri og ýttu þannig undir námsaðlögun. Með því gætu nemendur 

nýtt betur sína styrkleika og komið verði betur til móts við þarfir þeirra. Hægt 

væri að beina nemendum á verkefni sem falla betur að þeirra styrkleika 

heldur en að vera með sama verkefnið fyrir alla nemendur. Um leið og byrjað 

sé að læra á tölvurnar þá sé alltaf hægt að taka næsta og næsta skref og læra 

að nýta hana betur í kennslu. Samkvæmt grein Geer, White, Zeegers, Au, og 

Barnes (2017, bls. 494–498) kemur fram að sumir kennarar, sem eru nýfarnir 



62 

af stað í innleiðingu á tölvum í sínu starfi, sjá tölvurnar einungis sem viðbót 

við kennaramiðaða kennsluhætti en aðrir segjast sjá möguleikana í að skipta 

yfir í nemendamiðaðri kennsluhætti. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Peled, Blau og Grinberg á 1:1 hugmyndafræðinni (2015, bls. 261–263) 

kemur fram að kennarar átti sig flestir á möguleikunum í að breyta 

kennsluháttum sínum yfir nemendamiðaða. Sumir halda þó áfram að nota 

tölvurnar sem viðbót við námsgögn nemenda á þann hátt að þær eru að mestu 

notaðar í að skrifa niður punkta og athugasemdir við fyrirlestrum kennara. Að 

sögn kennara A í Vorskóla er áhættan einmitt sú að tölvurnar leysi einungis 

bækurnar af en breyta ekki kennsluháttum en samkvæmt Hamilton, 

Rosenberg og Akcaoglu, 2016, bls. 434–435) væru kennarar þá fastir á fyrsta 

þrepi SAMR. Þar nota kennarar tölvurnar einungis sem viðbót við 

hefðbundna kennslu. Kennararnir tveir í Vorskóla sögðu hins vegar að 

stundum sé einblínt of mikið á tækið en ekki inntak verkefnisins. Margar 

rannsóknir benda einnig til að svo sé víða. Í skýrslu Fullan og Donnelly 

(2013, bls. 10) á innleiðingarferli upplýsingatækni í skólum kom fram að 

leggja þurfi áherslu á að tæknin skyggi ekki á kennslufræðina. 

Tölvurnar höfðu ekki umbylt kennsluháttum kennaranna í Vorskóla og 

sögðu þeir að sum verkefni nemenda væru hægt að leysa án tölvanna eins og 

til dæmis að svara spurningum á blöð í staðinn fyrir á tölvur. Kennararnir 

voru hins vegar sammála því að fyrsta árinu væri varið í það að læra og fikta 

sig áfram og þegar meiri reynsla væri komin þá væri hægt að skoða fleiri 

forrit og leita leiða til að þróa kennsluhættina. Kennararnir sögðust því ekki 

vera komnir í neina frumkvöðlastarfsemi enn sem komið er. Ef ætti að 

staðsetja kennarana á eitt ákveðið þrep samkvæmt SAMR (Hamilton, 

Rosenberg, og Akcaoglu, 2016, bls. 434–435) þá væru þeir líklega á 

viðbótarstiginu. Á því stigi hefur ákveðnum námsgögnum verið skipt út með 

tækninni sem hefur þar af leiðandi breytt og bætt námið á einhvern hátt. Þó 

hafa nokkur verkefni að mati kennara gefið til kynna að þeir eru að nálgast 

umbreytingarstigið sem segir til að nemendur séu að vinna verkefni sem væru 

ekki að hægt að framkvæma án tölvanna. Í stærðfræði eru nemendur meðal 

annars að gera verkefni sem ekki hægt væri að gera án þess að nota tölvurnar, 

til dæmis í forritunum Google Sheets og GeoGebra. Nemendur í báðum 

rýnihópum lýstu yfir ánægju sinni á notkun þessara forrita. Í bæði 

þróunarverkefni Norðlingaskóla (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015, bls. 95–96) og yfirlitsgrein Islam og Grönlund á 1:1 



63 

(2016, bls. 207–209) komu fram neikvæð áhrif tölvunotkunar á stærðfræði. Í 

fyrra tilvikinu hættu nemendur að nota tölvur í stærðfræði og í því seinna 

komu í ljós neikvæð áhrif tölvunotkunar í stærðfræði á námsárangur 

nemenda. Því virðist sem viðhorf nemenda Vorskóla á tölvunotkun kennara 

A í stærðfræði eru jákvæðari en viðhorfin sem komu fram í skýrslu um 

þróunarverkefni Norðlingaskóla og í yfirlitsgrein Islam og Grönlund.  

Þróun upplýsingatækni í skólum er jákvæð að mati kennaranna í Vorskóla 

en hún þarf alltaf að vera til staðar fyrir nemendur og handhæg. Tölvunotkun 

í kennslu verður ekki jafn árangursrík ef panta þarf tölvurnar með 

mánaðarfyrirvara og því mikilvægt er að nemendur geti nálgast tölvurnar 

hvenær sem er. Samkvæmt Hayes og Greaves (2013, bls. 28–29) er eitt af 

lykilatriðum árangursríkrar notkunar á tölvum í skólum að nemendur geti 

notað tölvurnar án nokkurs fyrirvara. 

Skólastjóri Vorskóla nefndi þann kost við Chromebook tölvurnar að öll 

gögn sem nemendur vinna með þarf að vista í gegnum skýið, þ.e. Google 

Drive, þar sem enginn harður diskur er í tölvunum eins og í hefðbundnum 

fartölvum og spjaldtölvum. Kennararnir tveir í Vorskóla nefndu þann kost að 

vinna allt í gegnum Google að þeir að geta verið með aðgang að verkefnum 

nemendanna í gegnum Google Classroom í staðinn fyrir að burðast með 

verkefnabunka. Þeir sögðust einnig nota Google mikið til að miðla 

verkefnum og skilaboðum til nemenda sinna. Þeir sögðu Google umhverfið 

mikinn kost varðandi skipulag og yfirsýn á verkefnum nemenda og að það 

spari tíma á eftirfylgni og yfirferð á verkefnum. Það var ein af þeim ástæðum 

sem skólastjóri Vorskóla nefndi fyrir því að kaupa tölvurnar og sem virðist 

sem það markmið hafi náðst. Nemendur Vorskóla hrósa einnig Google 

umhverfinu sem er í Chromebook tölvunum og sögðu það auðvelda þeim 

hópavinnu og geta í gegnum Google deilt skjölum og unnið í þeim saman á 

þann hátt að allir geta skrifað í gegnum Google Docs eða Google Slides á 

sinni eigin tölvu. Það var einnig einn af þeim kostum sem skólastjóri 

Vorskóla sagði Chromebook tölvurnar hafa að þær væru kjörnar í hópavinnu. 

Viðhorf þátttakenda rannsóknarinnar samræmast viðhorfum kennara í 

rannsókn Varier o.fl. (2017, bls. 977) en þar hrósa kennarar notkun 

Chromebook tölva við að auðvelda skipulag námsins. Það sé mikill kostur að 

nemendur geta vistað og nálgast gögn í gegnum netið og minnkað þar af 

leiðandi pappírsmagn nemenda sem jafnframt leiðir til umhverfisvænna 
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náms. Það auðveldar einnig nemendum að deila skjölum og vinna saman í 

hópum. 

Chromebook tölvurnar þarfnast netsambands til að nálgast þau gögn sem 

nemendur og kennarar vista í gegnum Google Drive. Í 

rannsóknarniðurstöðum Sahin, Top og Delen (2016, bls. 366–367) lýsa 

skólastjórar skólanna sem rannsakað var því sem aðalkosti Chromebook 

tölvanna. Hins vegar er aðal ókostur tölvanna að mati kennara í rannsókn 

Varier o.fl. (2017, bls. 978) sá að einungis sé hægt að vista gögn á skýið. Það 

krefur tölvurnar til að vera í stöðugu netsambandi til að nálgast gögnin. Það 

veldur því að ef tölvurnar detta út af netinu geta nemendur ekki nálgast þau 

gögn sem þeir þurfa. Í viðtölum kennara og nemenda í Vorskóla kom fram að 

lélegt netsamband hefur verið helsti vandinn við að nota tölvurnar. Það var á 

tímabili óstöðugt og nemendur duttu út af því í miðjum kennslustundum. 

Nemendur hafa litla þolinmæði fyrir tæknilegum vandamálum að mati 

kennaranna en sú skoðun var staðfest í viðtölum nemendanna. Þar kvörtuðu 

þeir yfir netsambandinu í skólanum. Þeir lýstu vandræðum með að komast á 

netið og sögðust stundum þurfa að fara fram á gang til að ná sambandi. 

5.4 Viðhorf 

Viðhorf nemenda Vorskóla til tölvunotkunar í námi voru að mestu leyti 

jákvæð en að mati þeirra voru kostir hennar að gott væri að afla sér 

upplýsinga á netinu og notkun rafrænna orðabóka. Svipaða skoðun má finna í 

rannsókn Storz og Hoffman en þar sögðu nemendur að stór kostur 

tölvunotkunar í skólum væri hraðari upplýsingaöflun og rafrænar orðabækur. 

Nemendur Vorskóla nefndu í viðtölunum að áhugi þeirra á náminu hafi 

breyst á jákvæðan hátt og er þar nefnt sem dæmi að danska, samfélagsfræði 

og stærðfræði hafi orðið skemmtilegri eftir komu tölvanna. Í skýrslu 

Norðlingaskóla á sínu innleiðingarferli er tekið fram að um 54% nemenda 

segja að tilkoma tölvanna hafi aukið áhuga þeirra á náminu. Í niðurstöðum 

STEPS (European comission, 2010, bls. 22–23) kemur fram að tölvunotkun 

geti eflt áhuga nemenda á námi sínu. Í heildina litið telja Islam og Grönlun 

(2016, bls. 212) að 1:1 hugmyndafræðin auki virkni og áhuga nemenda á sínu 

námi.  
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Algengt viðhorf sem nemendur nefna tölvunotkun til stuðnings er sá 

eiginleiki að geta verið með öll sín verkefni á einum stað. Báðir rýnihóparnir 

í Vorskóla nefndu að eina sem þurfti til þess að læra væri tölvan og því þurfti 

ekki að passa upp á verkefnablöð. Niðurstöður rannsóknar  Hatakka, 

Andersson og Grönlund (2013, bls. 101–104) eru í samræmi við viðhorf 

nemenda Vorskóla en í rannsókn þeirra er það nefnt sem helsti ávinningur 

tölvunotkunar í skólum að nemendur geta verið með öll sín verkefni á einum 

stað í tölvunum. Þegar öll verkefni og jafnvel námsbækur eru að finna í 

tölvunum þá auðveldar það nemendum að halda skipulagi og yfirsýn yfir sitt 

nám. Nemendur Norðlingaskóla nefna einnig þessa kosti í viðtölum sem 

greint var frá í áfangaskýrslu verkefnisins (Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney 

Pálsdóttir, 2012, bls. 31–34) en þar segja þeir að mun betra er að skipuleggja 

nám sitt eftir komu spjaldtölvanna. Samkvæmt nemendum í rannsókn Storz 

og Hoffman (2013, bls. 7–12) jókst verkefnavinna þeirra talsvert eftir 

innkomu tölvanna en svipaða skoðun höfðu nemendur Vorskóla. Þeir sögðu 

að þeir væru byrjaðir að þýða lengri texta í ensku og skrifa meira í íslensku. 

Kennari B segir ástæðuna bakvið það vera að nemendur afkasta miklu meira 

þegar þeir vinna verkefni í tölvunum sem skýrir þá lengri þýðingar og ritun.  

Neikvæð viðhorf birtust á netsambandi Vorskóla en nemendur sögðu að 

þeir væru oft að lenda í því að detta af neti skólans í miðri kennslustund. 

Ókostir tölvunotkunarinnar er að mati strákanna einbeitingarleysi og slæm 

rafhlöðuending en að mati stelpnanna var það slæm áhrif á líkamsstöðu. 

Nemendur lýstu óánægju sinni með að mega ekki taka tölvurnar með heim ef 

þeir þurfa á þeim að halda til að sinna heimanámi sínu. Þeir sögðust oft lenda 

í því að heimavinnan sé til þess gerð að nota tölvurnar og þeir séu ekki með 

fullan aðgang að tölvu heima til að klára ákveðin verkefni.  

Tvær stelpur í Vorskóla lýstu yfir neikvæðum áhrifum tölvunotkunar á 

lærdóm sinn en önnur sagði að hún ætti erfiðara með að muna þýðingu orðs 

til lengri tíma ef hún notar rafræna orðabók. Hin sagði að hún kjósi að læra 

fyrir próf með því að glósa með blaði og blýanti en slík viðhorf birtust einnig 

hjá nemendum í rannsókn Hatakka, Andersson og Grönlund (2013, bls. 101–

104). 

Almennt séð var ánægja meðal nemenda Vorskóla á Chromebook 

tölvunum en samt sem áður voru mismunandi svör milli strákanna og 

stelpnanna varðandi hvort þeir væru til að vera með fartölvur í staðinn fyrir 
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spjaldtölvur. Strákarnir voru einróma á þeirri skoðun að nota Chromebook 

tölvurnar í staðinn fyrir spjaldtölvur. Stelpurnar voru hins vegar þeirrar 

skoðunar að ef skólinn myndi kaupa iPad spjaldtölvur með hulstri með 

lyklaborði þá væru þær frekar til að nota þær heldur en Chromebook 

tölvurnar. Samkvæmt Islam og Andersson (Islam og Andersson, 2016, bls. 

821) eru spjaldtölvur í sífellri þróun og að mati margra fræðimanna munu 

þær á endanum taka yfir fartölvur í skólastarfi og eru þar sérstaklega nefndar 

iPad spjaldtölvur, þær sömu og stelpurnar myndu velja frekar en 

Chromebook fartölvurnar ef þær hefðu val. En samkvæmt sömu rannsókn er 

skoðun margra kennara að þær henti ekki nægilega vel í ritvinnslu vegna 

skorts á lyklaborði. Sú skoðun kom fram í viðtali við skólastjóra Vorskóla 

sem nefndi skort á lyklaborði sem aðal ókost spjaldtölvanna miðað við 

fartölvurnar. 

Skólastjóri Vorskóla sagði viðhorf kennara í skólanum til upplýsingatækni 

vera jákvæða en sagði samt sem áður suma kennara efast um tæknigetu sína. 

Kennari A taldi að eldri kennarar sem kynnu minna á tölvur gætu litið á 

tæknina sem ógn við sína kennsluhætti. Í grein Tusch (2012, bls. 43–44) er 

fjallað um þá mýtu að eldri kennarar líti á tækninýjungar hornauga og að 

yngri kennarar sjái betur möguleikana sem felast í tölvunotkun. Í 

rannsókninni er hins vegar sýnt fram á það að það er ekki aldur eða reynsla 

kennara sem skiptir máli heldur er það hugsunarháttur, viðhorf og 

starfskenning kennaranna sem skiptir sköpum. Tekið var dæmi í greininni um 

eldri kennara sem fannst þeir endurfæðast í starfi sínu eftir að uppgötvað þá 

möguleika sem tæknin hefur í för með sér. Kennari B segir að um leið og 

kennarar byrja á að læra eitthvað nýtt þá sé alltaf hægt að bæta ofan á þá 

þekkingu.  

Helsti ókostur sem kennararnir í Vorskóla nefndu við tölvunotkunina var 

hegðunarvandamál nemenda en slíkum erfiðleikum hefur verið lýst í mörgum 

rannsóknum á innleiðingu upplýsingatækni í skólum. Kennararnir í Vorskóla 

sögðu að þó að tölvurnar hafi haft jákvæð áhrif á virkni nemenda þá voru 

nemendur sem einfaldlega réðu ekki við að nota tölvurnar vegna 

einbeitingarskorts. Í báðum rýnihópum nemenda Vorskóla kom fram að 

stundum væri erfitt að halda einbeitingu í tölvunum og fara ekki inn á 

leikjasíður eða YouTube í leyfisleysi. Í áfangaskýrslu innleiðingarferlis 

Norðlingaskóla kom fram þessi vankantur tölvunotkunarinnar en þar kemur 

fram að nemendur hafi átt erfitt með tímastjórnun í náminu vegna tölvuleikja. 
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Neikvæð áhrif tölva á nemendur eru gerð skil í rannsókn Islam og Grönlund á 

1:1 (2016, bls. 207–209) en samkvæmt henni getur notkun tölva haft slæm 

áhrif á námsárangur þeirra nemenda sem nota þær í öðrum tilgangi en til 

náms. Þar kemur einnig fram að líkamleg einkenni geta komið upp hjá 

nemendum sem nota tölvur í námi en ein stelpa í Vorskóla sagðist í viðtalinu 

hafa þurft að leita til sjúkraþjálfara vegna bak- og hálsverkja en sá ókostur 

tölvunotkunar kom einnig fram í rannsókn Hatakka, Andersson og Grönlund 

(2013, bls. 101–104). 

Í grein Hayes og Greaves (2013, bls. 28–29) er mælt með því að skólar 

sem innleiða tölvur í skólastarf geri nemendum kleift að nota tölvurnar án 

fyrirvara og í öllum fögum en samkvæmt Kennara A og B í Vorskóla leyfa 

þeir ekki nemendum sínum að nota tölvurnar í öllum verkefnum og 

kennslustundum og halda áfram að vera með hefðbundna vinnubókarvinnu. 

Þeir segja jafnframt að það geti komið fyrir að í sumum verkefnum sé  tækið 

aðalatriðið en ekki inntak verkefnisins og tölvan geti þannig orðið 

senuþjófur, sérstaklega í hópverkefnum. Ein af þeim hindrunum sem Islam 

og Grönlund nefna í sinni rannsókn (2016, bls. 207–209) er að kennarar 

einblíni of mikið á tölvunotkun sem verður til þess að hefðbundnar 

námsaðferðir gleymast sem getur haft áhrif á þróun hugsunarferlis nemenda. 

Skoðun kennaranna í Vorskóla að hópverkefni gangi oft illa með tölvunum 

gengur þvert á margar rannsóknir sem mæla með notkun tölva í hópavinnu. 

Nemendur Vorskóla hældu mjög notkunarmöguleikum tölvanna í slíkum 

verkefnum og sögðu námið vera skemmtilegra vegna þeirra. Meðal 

rannsókna sem mæla með slíkri notkun er STEPS (European comission, 

2010, bls. 30–32) en þar var sýnt fram á góð áhrif tölvunotkunar á 

hópverkefni og hópastarf. Svipuð niðurstaða birtist í rannsókn Islam og 

Andersson  (2016, bls. 821) en þar kom fram að spjaldtölvur ýti undir 

hópastarf og almennt samstarf nemenda í tímum. Í viðtölum við kennarana í 

Vorskóla kom fram að erfitt væri að hafa yfirsýn með virkni nemenda í 

tölvutengdri hópavinnu. Það getur verið erfitt að sjá hvort nemendur eru 

virkir í náminu eða hvort þeir eru komnir út fyrir efnið og eru að leika sér. 

Slík viðhorf eru einnig að finna í rannsókn Storz og Hoffman (2013, bls. 8–9) 

en þar segja kennarar að erfitt geti verið að hafa umsjón með tuttugu manna 

bekk þar sem allir eru í litlum hópum í tölvutengdum verkefnum. 
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5.5 Samantekt 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að almenn ánægja var með tölvuvæðingu 

Vorskóla. Nemendur voru sérstaklega ánægðir með hversu auðveldara er að 

vinna verkefni í tölvunum og hafa þau ekki lengur áhyggjur af því að týna 

námsgögnum þar sem þau eru alltaf aðgengileg í tölvunum. Aðal ókostir 

tölvunotkunarinnar var að mestu leyti vegna tæknilegra vandamála varðandi 

netsamband og rafhlöðuendingu frekar en notkun tölvanna í náminu sjálfu. 

Kennsluhættir kennaranna í Vorskóla voru fyrir einhverjum áhrifum en 

greina mátti ákveðna þróun og áhuga á því að nota tölvurnar til að stuðla að 

einstaklings- og nemendamiðaðri kennslu. Þeir viðurkenndu þó að áhrif 

tölvanna á þeirra kennsluhætti væri stutt á veg komin. Þeir greindu samt sem 

áður frá því að með meiri þjálfun og reynslu væri hægt að leita nýrra leiða til 

að nýta tölvutæknina til að breyta sínum kennsluháttum. Framtíðarsýn 

skólastjórans fyrir frekari tölvuvæðingu er skýr. Með því að stefna á 

tölvuvæðingu alls unglingastigsins fyrir haustið 2019 má sjá að lögð er mikil 

áhersla á að þróa og bæta nám nemenda ásamt því að ýta við hefðbundnum 

kennsluháttum kennara. Kennararnir eru þannig hvattir til þess að notfæra sér 

tæknina til að þróa og bæta sína kennsluhætti. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi fyrir viðtal við umsjónarkennara 

Undirbúningur og skipulag 

1. Hvernig kom það upp að bekkurinn ykkur fékk Chromebook 

fartölvur í hendurnar? 

2. Hvernig undirbjuggu þið komu þeirra? 

- Hvernig hafði skólinn undirbúið ykkur fyrir tölvuvæðinguna? 

- Hefur skólinn boðið upp á námskeið eða einhvers konar 

endurmenntun? 

- Þurftu þið að læra á tölvurnar? 

- Gátu þið notað undirbúningstímann ykkar til að undirbúa ykkur 

eða þurftu þið að nota ykkar eigin frítíma? 

- Hvað leið langur tími frá því að skólastjórinn lét ykkur vita um 

tölvurnar þangað til að kennsla hófst með þeim? 

- Var allt tilbúið varðandi tölvurnar þegar kennslan hófst? 

• Hleðslutæki 

• Uppsetning 

• Geymslustaður 

 

Kennslufræði og notkun 

3. Hefur kennslan breyst hjá ykkur eftir komu tölvanna? 

- Í hvaða námsgreinum eru tölvurnar notaðar? 

- Í hvaða fögum eru þær mest og svo minnst notaðar? 

- Hafa verkefnin breyst og hvernig þá? 

- Hafa verkefnaskil breyst og hvernig þá? 

4. Hvað hefur breyst hjá nemendum með tilkomu tölvanna? 

- Hafa tölvurnar áhrif á virkni nemenda í tímum? Hvernig þá? 

• Er erfiðara eða auðveldara fyrir þá að vinna verkefnin? 

- Hafa tölvurnar áhrif á áhuga nemenda á verkefnum eða jafnvel 

námsgreinum? Hvernig þá? 

5. Hafa tölvurnar haft áhrif á námsumhverfið? Hvernig þá?  

- Hafa tölvurnar haft áhrif á náms- og kennsluhætti? Hvernig þá? 

- Hvort stuðla tölvurnar að nemendamiðuðum eða 

kennaramiðuðum kennsluháttum? Hvernig þá? 

- Eru samskipti við nemendur öðruvísi? Hvernig þá? 

- Ráðið þið hvenær og hvort nemendur nota tölvurnar í tímum og 

hverjar eru þá helstu ástæðurnar bakvið það? 
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- Hafa tölvurnar áhrif á hegðun og truflun nemenda í tímum? 

Hvernig þá? 

6. Hvernig hefur notkun tölvanna haft áhrif á undirbúning fyrir 

kennslu? 

- Fyrir venjulegar kennslustundir, fyrir lotugerð og tengsl við 

markmið? 

- Hefur námsmat breyst eftir komu tölvanna? Hvernig þá? 

 

Viðhorf 

7. Hvað finnst ykkur um notkun upplýsingatækni í skólum? 

- Finnst ykkur tæknin breyta viðhorfi nemenda til námsins? 

Hvernig þá? 

- Finnst ykkur tæknin breyta viðhorfi kennara til kennslu? Hvernig 

þá? 

8. Hvaða kosti hefur tölvunotkun í skólum? 

- Áhuga hvetjandi 

- Fjölbreytileiki 

- Einstaklingsþarfir 

9. Hvað galla hefur tölvunotkun í skólum? 

- Tæknivandamál 

- Kunnátta 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi fyrir viðtal við nemendur 

 

Notkun 

1. Hvað er gott við að nota tölvurnar í skólanum? 

- Stærð, þyngd, viðmót, lyklaborð 

2. Hvað er slæmt við að nota tölvurnar í skólanum? 

- Geti þið nefnt dæmi um vandamál? 

- Hvernig hefur gengið að tengjast netinu í skólanum? 

- Hvað finnst ykkur um að geta ekki farið með tölvurnar heim eftir 

skóla? 

3. Hvernig notið þið tölvurnar í skólanum? 

- Getur þið nefnt dæmi um hvernig þið notar hana í skólanum? 

- Hvaða forrit og í hvaða tilgangi? 

- Hvaða vefsíður og í hvaða tilgangi? 

4. Hvernig finnst þér að nota það sem Chromebook býður upp á? 

- Google Classroom, Docs, Sheets, Slides og fleira? 

- Hver kenndi þér að nota tölvurnar? 

- Hvernig finnst ykkur að geta bara vistað gögn á netinu? 

 

Viðhorf 

5. Hver voru þín viðbrögð við að fá tölvur í skólann? 

6. Hverjir eru kostir þess að nota tölvur í skólanum? 

- Verkefnavinna 

- Hópastarf 

- Glósur 

- Lestur 

- Heimanám 

7. Hverjir eru ókostir þess að nota tölvur í skólanum? 

- Eru ákveðin fög sem er erfiðara að nota tölvurnar í? 

- Heimanám 

8. Hafa tölvurnar breytt hvernig þið lærið í ákveðnum fögum? 

- Stærðfræði 

- Tungumál 

- Samfélagsfræði 

- Hefur áhugi ykkar á þessum fögum breyst eftir að tölvurnar 

komu? 
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9. Hefur tölvurnar haft áhrif á það sem þið gerið í skólanum?  

- Viðhorf til verkefna, eru þau skemmtilegri/leiðinlegri? 

- Viðhorf til kennslustunda 

- Eru kennslustundirnar skemmtilegri/leiðinlegri? 

- Hefur tölvan áhrif á hvað þér finnst um skólann? Hvernig þá? 

  



78 

Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi fyrir viðtal við skólastjóra 

  

Undirbúningur og skipulag 

1. Hver var aðdragandinn að því að kaupa tölvurnar? 

- Varstu búin að gera ráð fyrir ákveðnu fjármagni í tölvukaup? 

2. Af hverju valdir þú fartölvur? 

- Skoðaðir þú aðra möguleika? 

• Aðrar gerðir af fartölvur 

• Spjaldtölvur 

- Hvar leitaðir þú ráðlegginga varðandi kaupin? 

3. Kynntir þú þér og/eða skoðaðir þú aðra skóla sem höfðu reynslu af 

innleiðingu á upplýsingatækni? 

4. Hverjir koma að tölvunum aðrir en umsjónarkennararnir og 

nemendurnir? 

- Starfar tölvuumsjónarmaður við skólann? 

- Hvernig er nemendum kennt að fara með tölvurnar? 

- Hvernig er netöryggi háttað innan skólans? 

5. Hvernig finnst þér skólar undirbúa kennara fyrir innleiðingu á 

upplýsingatækni? 

- Sækja kennarar námskeið í upplýsingatækni? 

- En kennaramenntun? 

- Eru nýútskrifaðir kennarar betur staddir í upplýsingatækni en 

aðrir kennarar? 

6. Hvernig er viðhorf kennara í skólanum við aukinni upplýsingatækni í 

skólanum? 

- Hvernig er brugðist við auknu vinnuálagi sem felst í því að 

innleiða nýja tækni í skólann? 

 

Framtíðarsýn 

7. Hvert er framhaldið með innleiðinguna? 

- Á að fjárfesta í fleiri tölvum? 

- Hafa kennarar beðið um fleiri tölvur? 

8. Hvernig sérðu fyrir þér að nám nemenda breytist með aukinni 

upplýsingatækni? 

9. Hvernig sérðu fyrir þér að kennslan breytist með aukinni 

upplýsingatækni 
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Fylgiskjal 4 Beiðni til foreldra um leyfi til rannsóknar 

 

Bréf til foreldra 

Kynningarbréf og ósk um samþykki fyrir þátttöku í rannsókn  

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn. 

Undirritaður, Jón Heiðar Magnússon, er í framhaldsnámi við 

kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og er að 

ljúka meistaranámi í menntunarfræði, M.Ed.-prófi til kennsluréttinda. Ég 

er að vinna að lokaverkefni í meistaranáminu sem er 30 eininga (ECTS) 

ritgerð. Leiðsagnakennari minn er Sólveig Zophoníasdóttir (sz@unak.is,  

460-8564) sérfræðingur á Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda í 8. bekk í 

xxxxx til tölvuvæðingar og fá innsýn í þær kennslufræðilegu breytingar 

hjá kennurum sem eiga sér mögulega stað. Reiknað er með að hvert 

viðtal taki 30–40 mínútur. Upplýsingarnar verða nýttar í úrvinnslu 

verkefnisins og niðurstöður settar fram í M.Ed. ritgerð sem birtist á 

Skemmunni (skemman.is). Viðtölin verða tekin upp, þátttakendum er 

ekki er skylt að svara spurningum vilji þeir það ekki. Allir viðmælendur 

verða ópersónugreindir í ritgerðinni og farið verður að íslenskum lögum 

varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknin 

hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Ég óska eftir leyfi þínu til að barnið þitt taki mögulega þátt í 

rannsókninni og með því að vera í rýnihópi nemenda og veita mér 

upplýsingar um reynslu og viðhorf nemenda til tölvuvæðingar. Ég ítreka 

að nafnleynd og fullum trúnaði er heitið.  

 

Vinsamlegast láttu vita fyrir 5. mars ef þú óskar þess að barnið þitt verði 

ekki í úrtaki fyrir rýnihópaviðtal. 

 

 

Með fyrirfram þökk og von um góða þátttöku, 

Jón Heiðar Magnússon, ha110646@unak.is, sími: 868-1866. 
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Fylgiskjal 5 Beiðni til fræðslustjóra um leyfi til rannsóknar 

  

xxxxx, 23. janúar 2018 

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á viðhorfi nemenda, kennara og 

skólastjóra til tölvuvæðingar. 

 

Kæri fræðslustjóri, xxxxx 

Undirritaður, Jón Heiðar Magnússon, er í framhaldsnámi við 

kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og er að 

ljúka meistaranámi í menntunarfræði, M.Ed. prófi til kennsluréttinda. Ég 

er að vinna að lokaverkefni í meistaranáminu sem er 30 eininga (ECTS) 

ritgerð. Leiðsagnakennari minn er Sólveig Zophoníasdóttir (sz@unak.is, 

460 8564) sérfræðingur á Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda í 8. bekk í 

xxxxx til tölvuvæðingar og fá innsýn í þær kennslufræðilegu breytingar 

hjá kennurum sem eiga sér mögulega stað. Að lokum er markmiðið að 

kanna ástæður og framtíðarsýn skólastjórans við þessari breytingu á 

skólastarfinu. 

Rannsóknin mun byggja á eigindlegri rannsóknaraðferð en notast 

verður við rýnihópaviðtöl við nemendur en hóparnir verða kynjaskiptir 

með 5–7 viðmælendum í hóp. Einnig verða tekin viðtöl við kennara og 

skólastjóra. Notaðar verða bæði opnar og hálfopnar spurningar í 

viðtölunum til að viðmælendur geti komið skoðunum sínum og 

viðhorfum skýrt á framfæri.  

Ég óska því hér með eftir leyfi frá þér til að hafa samband við 

skólastjóra xxxxx og með leyfi hans, framkvæma rannsóknina og nýta 

niðurstöður í M.Ed. ritgerð minni. Ég mun gæta fyllsta öryggis við 

úrvinnslu og meðferð gagna og farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðargögn. Úrvinnslu viðtalanna verður þar af leiðandi eytt að skilum 

loknum. 

 

Virðingafyllst, 

Jón Heiðar Magnússon, ha110646@unak.is, sími: 868-1866. 

 

Upplýst samþykki fræðslustjóra, 

 

__________________________________ Staður og dagsetning 

 

__________________________________ Nafn 
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Fylgiskjal 6 Beiðni til skólastjóra um leyfi til rannsóknar 

  

xxxxx, 23. janúar 2018. 

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á viðhorfi nemenda, kennara og 

skólastjóra til tölvuvæðingar. 

 

xxxxx, skólastjóri xxxxx. 

Undirritaður, Jón Heiðar Magnússon, er í framhaldsnámi við 

kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og er að 

ljúka meistaranámi í menntunarfræði, M.Ed. prófi til kennsluréttinda. Ég 

er að vinna að lokaverkefni í meistaranáminu sem er 30 eininga (ECTS) 

ritgerð. Leiðsagnakennari minn er Sólveig Zophoníasdóttir (sz@unak.is, 

460 8564) sérfræðingur á Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda í 8. bekk til 

tölvuvæðingar og fá innsýn í þær kennslufræðilegu breytingar hjá 

kennurum árgangsins sem eiga sér mögulega stað. Að lokum er 

markmiðið að kanna ástæður og framtíðarsýn skólastjóra við þessari 

breytingu á skólastarfinu. 

Rannsóknin mun byggja á eigindlegri rannsóknaraðferð en notast 

verður við rýnihópaviðtöl við nemendur en hóparnir verða kynjaskiptir 

með 5–7 viðmælendum í hóp. Einnig verða tekin viðtöl við kennara og 

skólastjóra. Notaðar verða bæði opnar og hálfopnar spurningar í 

viðtölunum til að viðmælendur geti komið skoðunum sínum og 

viðhorfum skýrt á framfæri.  

Hér með óska ég eftir leyfi skólastjóra xxxxx til að fá að taka 

rýnihópaviðtöl við nemendur í 8. bekk á skólatíma í skólanum á næstu 

vikum. Einnig óska ég eftir því að skólastjóri eða umsjónarkennarar sendi 

áfram til foreldra í umræddum árgangi kynningarbréf frá mér þar sem 

rannsókn er lýst og óskað er eftir samþykki foreldra. Foreldrar þurfa að 

skrifa undir samþykki fyrir mögulegri þátttöku barna þeirra í 

rannsókninni, skildu þau lenda í úrtaki.  

 

Virðingafyllst, 

Jón Heiðar Magnússon, ha110646@unak.is, sími: 868-1866 

 

Upplýst samþykki skólastjóra xxxxx, 

 

__________________________________ Staður og dagsetning 

 

__________________________________ Nafn 


