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Formáli 

Í um tvo áratugi hef ég, höfundur þessarar greinargerðar og vefsins sem henni fylgir, 

unnið með upplýsingatækni í námi og kennslu í leikskólum og þannig öðlast mikla 

þekkingu og reynslu á því sviði. Ég hef talsvert fengist við að fræða aðra, bæði leik- og 

grunnskólakennara um notkun upplýsingatækni í skólastarfi og fengið mikla hvatningu 

til þess undanfarin ár að útbúa leiðsagnarefni þar sem verðandi og starfandi kennarar í 

leikskólum og á yngsta stigi grunnskólans gætu leitað sér þekkingar um upplýsinga-

tækni í kennslu. Þegar kom að þessu lokaverkefni í meistaranámi lá því beint við að að 

grípa tækifærið og ráðast í slíka efnisgerð. 

Leiðbeinandi minn var Torfi Hjartarson, lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og vil ég þakka honum kærlega fyrir góða leiðsögn og sérlega gott samstarf. 

Sérfræðilega ráðgjöf veitti Svava Pétursdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og fær hún kærar þakkir fyrir sitt góða framlag.  

Ég vil þakka samstarfsfólki mínu í leikskólum Kópavogs í gegnum árin, Kópavogsbæ 

fyrir námsleyfið, Vísindasjóði FL/FSL fyrir styrkinn, fjölskyldu og vinum fyrir óbilandi trú 

á verkefninu og fyrir stuðninginn meðan á vinnu við verkefnið stóð. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

Reykjavík, 3. maí 2018 

 

Fjóla Þorvaldsdóttir 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Fikt – Námsvefur um upplýsingatækni fyrir kennara í leikskóla og á yngsta stigi 

grunnskóla ásamt greinargerð sem honum fylgir er lokaverkefni til M.Ed.-prófs í náms 

og kennslufræði. Í greinargerðinni er fjallað um bakgrunn verkefnisins, fræðilegt 

samhengi, stöðu upplýsingatækni í skólastarfi og reynslu höfundar, hugmyndir og vinnu 

sem að baki vefnum liggur. Greint er frá megintilgangi með efnisgerðinni og helstu 

markmiðum sem stýra efnisvali og áherslum. Stuðst var við og bent á nánast allar 

helstu rannsóknir og þróunarverkefni sem unnið hefur verið að hér á landi í tengslum 

við innleiðingu á spjaldtölvum í skólastarfi á leikskólastigi og yngsta aldursstigi 

grunnskóla. Höfundur miðlar líka af eigin þekkingu og persónulegri reynslu af áralangri 

notkun á upplýsingatækni í leikskólastarfi og kemur með tillögur um það á hvaða hátt 

hægt er að nota upplýsingatækni í daglegu skólastarfi með börnum.  

Megintilgangur með gerð námsvefsins er að stuðla að aukinni notkun á 

upplýsingatækni í skólastarfi, koma fræðslu og upplýsingum um möguleika því tengdu á 

framfæri með skipulegu móti og opna augu kennara fyrir því að vinna má með 

upplýsingatækni og snjalltæki á skapandi hátt. Námsvefurinn er opinn í anda 

hugmyndafræði um opið menntaefni (e. Open Educational Resources, OER). Lögð er 

nokkur áhersla á notkun spjaldtölva við efnisgerð, miðlun, samskipti og fleira en einnig 

fjallað um ýmis viðfangsefni sem varða tæknina sjálfa og vert er að taka fyrir í námi og 

kennslu og má þar til að mynda nefna myndræna forritun við hæfi ungra barna.  

Á námsvefnum eru meðal annars birtar stuttar kennslumyndir til þess að kennarar geti 

sest niður, fengið leiðsögn á íslensku um tækninotkun og lært á nokkur smáforrit. 

Gerðar eru tillögur að kennsluáætlunum þar sem reynir á vinnu í hverju þessara forrita 

og dregnar eru fram hugmyndir um notkun smáforritanna í kennslu ungra barna. Síðast 

en ekki síst eru á námsvefnum ábendingar um efni sem komast má í á netinu og 

kennarar geta notað til starfsþróunar og í kennslu þar sem lögð er áhersla á notkun 

upplýsingatækni. 

Námsvefinn er að finna á slóðinni: http://fikt.kopavogur.is  

 

http://fikt.kopavogur.is/
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Abstract 

Try to find out – An educational website for teachers in preschool and at the youngest 

level of compulsory school. The report and the website are a final assignment for M.Ed. 

in education and pedagogy. The report covers the project‘s background, it‘s connection 

with educational theories, the state of information technology in preschool, the 

authors experience and ideas. The report also covers the main subject and goals that 

influence the content and focus of the website. The project uses most of the limited 

research done to date in Iceland on the introduction of tablets into the education 

program at preschool level and first stages of primary school. The author shares with 

the readar personal knowledge and experience from years of using information 

technology in preschool teaching. She provides suggestions about ways to use 

information technology in day-to-day work at the preschool and lower primary school 

level. 

The projects main goal is to promote the use of information technology in schools, 

provide educational material and information for teachers and open teacher’s eyes to 

ways to use information technology and smart devices in creative ways. The website is 

an open source website providing educational materials as OER (Open Educational 

Resources). Emphasis are on the use of tablets in creating material, sharing, 

communication and more. It also covers subjects focusing on technology, for example 

visual coding for young children and its value in the early years of education. On the 

website, you will find, among other things, information videos where teachers are 

provided with education in Icelandic on how to use a few of the most applicable apps 

for teaching and learning. Suggestions are made in the form of lesson plans about the 

application of creative apps for use with young children. Last but not least, there are in 

offer links to online content that teachers can use for career development and 

teaching, focusing on the use of information technology. 

The Educational website Try to find out can be found on the URL: 

http://fikt.kopavogur.is  

http://fikt.kopavogur.is/
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 Inngangur  

Meistaraverkefni þetta er tvíþætt, annars vegar er námsvefur sem höfundur kýs að 

nefna Fikt – Námsvef um upplýsingatækni fyrir kennara í leikskóla og á yngsta stigi 

grunnskóla og hins vegar þessi greinargerð sem fylgir námsvefnum. Hér verður fjallað 

nánar um gerð vefsins, hugmyndir og vinnu þar að baki, megintilgang með efnisgerðinni 

og helstu markmið sem stýra efnisvali og áherslum. Þannig verður leitast við að lýsa 

sem best notagildi vefsins fyrir kennara í skólastarfi. Námsvefurinn er opinn í anda 

hugmyndafræði um opið menntaefni (e. Open Educational Resources, OER). Lögð er 

áhersla á notkun spjaldtölva við efnisgerð, miðlun, samskipti og fleira en einnig fjallað 

um ýmis viðfangsefni sem vert er að taka fyrir í námi og kennslu og má þar til að mynda 

nefna myndræna forritun við hæfi barna. Síðast en ekki síst eru á námsvefnum 

ábendingar um efni sem er aðgengilegt á netinu og kennarar geta notað til 

starfsþróunar og í kennslu þar sem lögð er áhersla á notkun upplýsingatækni.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Höfundur hefur um langt árabil haft áhuga á notkun upplýsingatækni í leik- og 

grunnskólum á Íslandi og oft leitast við að leiðbeina samstarfsmönnum og kennurum 

almennt um nýtingu tækninnar við nám og kennslu. Með gerð námsvefsins vill 

höfundur fylgja þessu eftir, styðja við starfandi kennara og nýta eftir því sem kostur er 

möguleika sem felast í  stafrænni miðlun við gerð námsefnis fyrir þá. Framsetning 

hugmynda um notkun á upplýsingatækni í skólastarfi verður fjölbreyttari en ella ef 

margþættri miðlun er beitt og um leið verður efnið aðgengilegra kennurum með 

margbreytilegum hætti.  Höfundur hefur oft verið spurður hvers vegna ekki megi 

nálgast á netinu fræðslu og kennsluefni um upplýsingatækni í starfi leik- og grunnskóla 

með ungum börnum og taldi mikilvægt að bregðast við því kalli með því að útbúa 

þennan námsvef fyrir leikskólakennara og kennara á yngsta stigi grunnskólans. Þá eru 

stöðugt að koma á markaðinn nýjar tæknilausnir, tæki og ný forrit, og því nauðsynlegt 

að kennarar geti gengið að nauðsynlegum upplýsingum um það sem þar er á ferðinni.  

Fikt, heiti námsvefsins, er nafnorð af sama stofni og sögnin að fikta sem þýðir að 

snerta eitthvað eða eiga við eitthvað, oft til þess að sjá hvernig það virkar. Höfundur 

hefur ítrekað hvatt kennara til þess að fikta sig áfram í upplýsingatækni og þá með þeim 

rökum að það sé sú leið sem börn fara til þess að læra á nýja tækni og er okkur öllum 

eðlislæg. Á námsvefnum eru teknir fyrir valdir þættir í upplýsingatækni og miðlun með 

notagildi þeirra í skólastarfi með ungum nemendum í huga. Leitast er við að gera 



10 

kennsluefnið fyrir kennara sem áhugaverðast og aðgengilegast þannig að þeir eigi 

auðvelt með að leita í það og geti með fremur lítilli fyrirhöfn nýtt sér það að vild. Lögð 

er áhersla á að kennarar nýti upplýsingatækni á skapandi hátt og boðið er upp á 

leiðsögn um notkun nokkurra vel valinna smáforrita til þeirra hluta. Umfjöllun um 

tæknina og þá möguleika sem hún veitir í kennslu getur aldrei orðið tæmandi og því er 

gert ráð fyrir að í framtíðinni verði hægt að halda áfram að bæta í vefinn umfjöllun um 

upplýsingatækni með börnum, leggja fram hugmyndir, veita upplýsingar og miðla 

þekkingu til kennara eftir því sem efni standa til. 

1.2 Opinber stefnumótun um upplýsingatækni í skólastarfi  

Hér á landi eru það menntamálayfirvöld sem setja stefnu í menntamálum þjóðarinnar 

með lagasetningu og aðalnámskrá auk annarra stefnumótandi viðmiða sem geta birst 

með ýmsum hætti. Núgildandi lög um leik- og grunnskóla eru frá því 2008 og í kjölfar 

þeirra var farið að vinna að nýrri aðalnámskrá fyrir öll skólastigin og komu þær út árið 

2011 (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Við gerð nýrrar 

aðalnámskrár var tekið mið af þeim öru breytingum sem orðið höfðu á íslensku 

samfélagi í lok síðustu aldar og byrjun þeirrar nýju. Með lögunum og aðalnámskrá var 

mörkuð stefna um ævilangt fjölbreytt nám. Farið var að tala um ævilanga menntun.  

Menntastefnan sem mörkuð var tók ekki síst mið af því sem var að gerast í Evrópu en 

stuttu áður hafði Evrópusambandið gefið út sínar áherslur um menntun og þjálfun. Þar 

er rætt um nám alla ævi, lærdóm (e. learning outcomes), lykilhæfni (e. key 

competences) og lærdómsviðmið (e. qualification framework) (European Commission, 

e.d.). Þá settu menntamálayfirvöld sér þá stefnu að auka gæði kennaramenntunar með 

nýjum lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 87/2008). Gert var ráð fyrir að frekari stefnumótun 

um ýmsa þætti skólastarfs, svo sem um upplýsingatækni og stafræna miðlun gæti farið 

fram á vegum sveitarfélaga og annarra rekstraraðila skóla. Einnig að hver og einn skóli 

útbyggi sína eigin skólanámskrá sem tæki mið af stefnumiðum skólanna sjálfra, en 

einnig sameiginlegum áherslum skóla og almennum sjónarmiðum sem taka breytingum 

eftir því sem tækni og samfélagsþróun vindur fram  (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Þegar niðurstöður PISA-prófa árið 2010 lágu fyrir réðst Evrópusambandið í mótun 

menntastefnu til næstu tíu ára (2010–2020) með það fyrir augum að efla hagvöxt og 

framfarir í Evrópu. Í þeirri stefnu sem þar mótaðist kemur skýrt fram mikilvægi þess að 

nýta upplýsingatækni í menntun allt frá leikskóla (European Commission, 2010). 

Balanskat, Bannister, Hertz, Sigillò og Vuorikari (2013)  gerðu nokkuð síðar úttekt í 
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þrjátíu og einum skóla í Evrópu til þess að skoða hvaða þættir væru líklegastir til að 

styðja við innleiðingu spjaldtölva af gerðinni iPad í skólastarfi. Þar kom meðal annars 

fram að breytingar þyrftu að vera vel skipulagðar og studdar kennslufræðilegum 

gildum. Innleiðing á spjaldtölvum og þær breytingar á kennsluháttum sem tölvunum 

fylgja þyrftu að verða hluti af menningu skóla (Balanskat, Bannister, Hertz, Sigillò og 

Vuorikari, 2013). Þá er mikilvægt að hafa í huga að tæknin og allt sem henni fylgir 

kostar umtalsverða fjármuni og hagsmunir þeirra sem beina vilja tækni inn í skólana 

fara ekki alltaf saman við þarfir og áherslur í skólastarfi. Miklu skiptir að rýna vel þau 

tækifæri og tilboð sem skólafólki bjóðast við innleiðingu á bæði tækjum og hugbúnaði í 

því ljósi (Sigurður Haukur Gíslason, 2017). Nokkur af stærri sveitarfélögum hér á landi 

hafa sett niður starfshópa til þess að skoða og vera til leiðsagnar um innleiðingu 

upplýsingatækni í leik- og grunnskólum sveitarfélaganna, bæði tæknivæðingar og 

breytinga á kennsluháttum, einkum með tilliti til snjalltækja eða nýrrar fartækni og 

verður fjallað nánar um það síðar í þessari greinargerð (Spjaldtölvuverkefni 

Kópavogsbæjar, 2015). 

1.3 Íslenskan í rafrænum heimi 

Stefna ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið kom út árið 2013 og var því plaggi 

ætlað að vera leiðarljós til ársins 2016. Þar eru sett fram eftirfarandi sex markmið: 
 

1. Uppbygging þekkingar 

2. Opin og gegnsæ stjórnsýsla 

3. Skipulag, öryggi og samvirkni 

4. Hagræði, skilvirkni og sjálfbærni 

5. Lýðræði 

6. Þjónusta 

 

Stefnunni fylgdi framkvæmdaáætlun til að vinna að og kemur fram í henni að ætlunin 

var að auka þekkingu í samfélaginu almennt á möguleikum tengdum upplýsingatækni, í 

þeim tilgangi að nýta tæknina sem best. Lögð er áhersla á að byggja upp þekkingu 

meðal stjórnenda, starfsmanna í opinberri þjónustu, skólafólks, kennara og 

námsmanna. Ekkert kemur þó fram um tungumálið okkar, íslensku, í rafrænu umhverfi 

(Innanríkisráðuneytið, 2013). 

Í nóvember 2016 sá Íslensk málnefnd ástæðu til þess að álykta um stöðu 

íslenskunnar í rafrænum heimi. Þar segir að íslensk stjórnvöld hafi sofnað á verðinum 
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og ekki staðið sig í að gæta íslenskunnar. Það skorti íslenskt efni á netinu, bæði efni úr 

fortíð og nútíð. Það efni sem þó sé til sé ekki nógu aðgengilegt almennum 

netnotendum og þá sérstaklega börnum og ungmennum sem þurfi að geta alist upp við 

íslensku á netinu. Íslensk málnefnd leggur áherslu á að aðgerða sé þörf við að efla 

aðgengi að íslensku efni og hvetur íslensk stjórnvöld til þess að móta aðgerðaráætlun 

um framtíð íslenskrar tungu í stafrænum heimi. Taka þurfi þetta mál föstum tökum og 

hrinda af stað átaksverkefnum í samráði við sérfræðinga á sviði upplýsingatækni og 

stafrænnar miðlunar (Íslensk málnefnd, 2016). 

Fyrir stjórnvöldum á sviði menntamála liggur að íslenska smáforrit til margra nota 

og það mun kosta langan tíma og mikla fjármuni. Í Hvítbók um umbætur í menntun 

(2014) er meðal annars bent á umbætur sem ráðast þarf í við námsgagnagerð hér á 

landi og þá með hliðsjón af TALIS-rannsókninni (Teaching and Learning International 

Survey), sem svo er nefnd og framkvæmd var á vegum Efnahags- og framfara-

stofnunarinnar, OECD, í 24 ríkjum, þar á meðal Íslandi. Í Hvítbókinni er sagt að 

Námsgagnastofnun, sem nú hefur verið færð undir nýja stofnun, Menntamálastofnun, 

þurfi að standa að öflugri námsgagnagerð til þess að efla megi nýbreytni og öfluga 

notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Það sé erfitt fyrir litla þjóð eins og okkur að standa 

straum af öflugri námsgagnagerð vegna fámennis og því verði opinberir aðilar í 

samstarfi við einkaaðila að vinna að þeirri útgáfu saman (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; OECD, 2013). Höfundur hefur í störfum sínum fyrir 

Félag leikskólakennara komið að vinnu sem þessu tengist, Kennarasamband Íslands 

hefur átt í samstarfi við Menntamálastofnun um þarfagreiningu á þessu sviði og vonir 

standa til að þeirri vinnu verði fylgt eftir með átaki í útgáfu stafrænna námsgagna. 

Þróun námsgagna í ljósi nýrrar tækni þarf að sinna af krafti en á meðan verðum við 

kennarar að gera hvað við getum til þess að nota megi tæknina til að efla íslensku sem 

móðurmál barnanna. Líta má á vefinn sem hér er lagður fram sem lið í þeirri viðleitni. 

1.4 Markmið með vefgerðinni 

Einn megintilgangur með gerð Fikts– Námsvefs um upplýsingatækni fyrir kennara í 

leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla er að stuðla að vandaðri og aukinni notkun á 

upplýsingatækni í skólastarfi, koma fræðslu og upplýsingum um möguleika því tengdu á 

framfæri með skipulegu móti og opna augu kennara fyrir því að vinna má með 

upplýsingatækni og snjalltæki á skapandi hátt. Það er mikilvægt að ung börn verði ekki 

einungis neytendur stafræns efnis í tækjunum og noti þau sér til afþreyingar, heldur 

læri þau að nýta þennan búnað sem verkfæri og námstæki til að afla þekkingar, vinna 
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úr alls konar efni, búa til stafrænt efni og deila því með öðrum. Þannig má minnka þau 

áhrif sem enskt málumhverfi í smáforritum hefur á málþroska ungra barna hér á landi 

og efla málnotkun og málþroska með ýmsu móti um leið og stuðlað er að auknum 

þroska og námi á mörgum fleiri sviðum. 

Meginmarkmið með námsvefnum Fikti – Námsvef um upplýsingatækni fyrir kennara 

í leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla er að efla leik- og grunnskólakennara í notkun á 

upplýsingatækni í skólastarfi með leikskólabörnum og ungum nemendum í grunnskóla.  

Eins og áður hefur komið fram hafa kennarar sagt höfundi að það vanti vef sem þennan 

og það er vonandi að þessi námsvefur komi til móts við þarfir kennara og verði þeim 

hvatning til þess að prófa sig áfram í notkun á upplýsingatækni. 

Markmið höfundar eru að: 
 

 búa til námsvef með fræðslu fyrir kennara um það hvernig nýta megi 

upplýsingatækni í skólastarfi með ungum börnum. 

 útbúa námsefni þar sem kennurum er kennt á forrit sem henta börnum og 

þeim sýnt hvernig vinna má með þau verkfæri á skapandi hátt. 

 safna saman á einn stað upplýsingum um valið efni sem tengist 

upplýsingatækni í kennslu ungra barna. 

 benda á upplýsingar og kynna nýjungar sem kennarar geta nýtt sér til 

starfsþróunar. 

 

Í greinargerð þessari er leitast við að skýra sem best hugsunina að baki vefnum, 

byggingu hans og inntak í ljósi af reynslu höfundar og þróunarstarfi um tækninotkun í 

skólastarfi. Þar er markmiðið að skýra tilgang með vefgerðinni, varpa ljósi á möguleika 

sem fylgja tækninotkun í skólastarfi og vekja til umhugsunar um gildi hennar í 

uppeldisstarfi með börnum. Jafnframt er í greinargerðinni leitast við að skýra stöðu 

upplýsingatækni í leikskólastarfi og benda á bæði þróunarstarf og áhugaverð fræði sem 

sem gætu varpað ljósi á hana. 
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 Staða upplýsingatækni í skólastarfi 

Á námsvefnum Fikti – Námsvef um upplýsingatækni fyrir kennara í leikskóla og á yngsta 

stigi grunnskóla er lögð áhersla á snjalltæki en rannsóknir á notkun þeirra í kennslu hér 

á landi eru fáar. Smátt og smátt er þó verið að taka snjalltæki til notkunar í skólastarfi 

og gera ýmsar úttektir á því starfi. Hér verður greint frá nokkrum dæmum um þetta. 

Einnig verður litið til Norðurlanda með hliðsjón af kynnum höfundar af þróunarstarfi 

þar. 

2.1 Upplýsingatækni í grunnskólum 

Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar er greint frá rannsókn á starfi 

tuttugu grunnskóla og fjallað um breytta kennsluhætti á tækniöld. Þar kemur fram að 

aðgengi nemenda í grunnskólum að tæknibúnaði var á heildina litið ekki mikið þegar 

rannsóknin var gerð. Áhuga kennara í grunnskólum skorti þó ekki og um það leyti sem 

vinnu við rannsóknina var að ljúka var tekið að gæta mikils áhuga á að nota nýja 

fartækni og snjalltæki í skólastarfinu, einkum spjaldtölvur. Rætt er um mikilvægi þess 

að kennarar fái stuðning við innleiðingu á nýrri tækni og að gæta verði vel að samfellu á 

milli skólastiga í þeim efnum. Þá bentu niðurstöður til þess að fagleg forysta stjórnenda 

og lykilstarfsmanna á þessu sviði réði miklu um þátt upplýsingatækni við einstaka skóla. 

Fram kemur að það sé hávær krafa frá íslensku samfélagi að skólakerfið hagnýti sér á 

markvissari hátt þær nýjungar sem nýr tæknibúnaður býður upp á í námi og kennslu, og 

að skólar þurfi að nútímavæðast í anda 21. aldarinnar (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi 

Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Eitt af fyrstu verkefnunum á þessu sviði hér á landi var þróunarverkefni í 

Norðlingaskóla skólaárið 2012–2013 þar sem unnið var að innleiðingu spjaldtölva á 

elsta stigi. Meginmarkmið verkefnisins var að skoða hvort notkun spjaldtölva nýttist 

nemendum á unglingastigi í námi. Skoðað var hvort námið yrði einstaklingsmiðaðara og 

meira skapandi en áður og ekki síður hvort spjaldtölvurnar breyttu kennsluháttum.  

Verkefnið var framkvæmt á svipaðan hátt og tíðkast erlendis í þeim skólum sem byggja 

á námi og kennslufræði sem nefnd hafa verið 1:1 (e. 1:1 pedagogy, 1:1 learning) en þá 

fær hver og einn nemandi spjaldtölvu til eigin afnota í námi. Við endurmat verkefnisins, 

að því loknu, kom fram að almenn ánægja var með spjaldtölvurnar í hópi nemenda, 

foreldra og kennara. Kennarar sögðu að spjaldtölvunotkun hafi ýtt undir faglega þróun 

og starfsánægju þeirra. Þeir hefðu þróað kennsluhætti sína og breytt þeim í takt við 
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aukna tækninotkun. Markmið verkefninsins þóttu hafa náðst að mestu (Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2015).  

Skólaárið 2012–2013 var unnið að þróunarverkefni í Hafnarfirði um notkun 

spjaldtölva í sérkennslu. Þátttakendur í verkefninu voru tveir leikskólar og þrír 

grunnskólar. Sérkennslustjórum skólanna var falin umsjón með verkefninu sem snérist 

um að prófa spjaldtölvur með áherslu á notkun í sérkennslu. Í lokaskýrslu verkefnisins 

er farið yfir kosti þess að nota spjaldtölvur í skólastarfi og hindranir í vegi fyrir slíkri 

notkun. Sérkennararnir lentu í miklum vandræðum strax í upphafi vegna þess að í 

engum skólanna var þráðlaust net. Þeir þurftu því að hlaða niður smáforritum heima 

hjá sér og í einhverjum tilvikum á eigin reikning. Sérkennararnir í grunnskólunum 

komust að því að mikill skortur var á forritum sem hægt væri að nýta í lestrarkennslu og 

sáu að fá forrit voru til á íslensku. Allir voru sérkennararnir sammála því að spjaldtölvur 

væru komnar til að vera en að umhverfið inni í skólunum þyrfti að laga að nýrri tækni. 

Spjaldtölvur hentuðu vel í skólastarfi vegna þess hversu handhægar þær væru og 

notadrjúgar. Þær væru fjölnota tæki og ættu auðveldlega að geta komið í stað 

hefðbundinna tölva, myndavéla og upptökutækja. Sérkennararnir voru sammála um að 

spjaldtölvurnar færðu með sér fjölbreytta möguleika í vinnu með börnunum og aukna 

möguleika á einstaklingsmiðun í námi. Spjaldtölvurnar þóttu virka mjög hvetjandi á 

börn sem áður var erfitt að ná samvinnu við. Þær þóttu auka úthald og árangur 

einstakra nemenda og bent var á að þeir fengju tækifæri til að vinna á eigin hraða. 

Spjaldtölvurnar fóru fljótlega í almenna notkun inni í bekkjum og þá sáu kennarar 

margir notagildi þeirra í almennri kennslu. Þeir voru mjög ánægðir með notkun á 

þessum nýja búnaði, sérkennararnir vildu alls ekki missa tölvurnar í lok verkefnisins og í 

lokaniðurstöðu var lagt til að gera spjaldtölvunotkun almenna í skólum Hafnarfjarðar 

(Björk Alfreðsdóttir og Helgi Gíslason, 2015).   

Einhver stórtækasta innleiðing á spjaldtölvum sem ráðist hefur verið í hér á landi á 

sér stað í Kópavogi, heimabyggð höfundar, en þar er markmið sveitarfélagsins að 

breyta kennsluháttum. Hægt hefur verið að fylgjast náið með innleiðingarverkefninu  á 

vef sem haldið er úti af teymi verkefnastjóra og þriggja ráðgjafa um innleiðinguna 

(Spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar, 2015).  Í Kópavogi var ákveðið að innleiða 

sjaldtölvur í grunnskóla eftir kennslufræðinni 1:1 (e. 1:1 pedagogy), leið sem meðal 

annars hefur verið farin í Ontario í Kanada og á hinum Norðurlöndunum. Í henni felst, 

eins og áður sagði, að hver og einn nemandi fær úthlutað spjaldtölvu til eigin afnota í 

námi. Nemandinn fer með spjaldtölvuna heim til sín og hvert sem hann vill. Samhliða 

þessu eru teknir upp breyttir kennsluhættir í skólunum og séð til þess að nemendur fái 
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aðgang að öllum námsverkefnum og námsbókum í spjaldtölvunni. Þess háttar 

kennsluhættir geta einnig verið hentugir frá sjónarhóli kennarans. Nemendur skila þá 

verkefnum sínum rafrænt til kennarans og hann fær stafrænt yfirlit yfir námslega stöðu 

hvers og eins nemanda. Möguleikar kennarans til endurgjafar til nemenda og 

einkunnargjafar aukast verulega, kennarinn getur til að mynda sent frá sér 

hljóðupptöku þar sem hann talar beint við nemandann. Þá getur hann sent nemanda 

vefslóðir eða ljósmyndir til að vekja forvitni og stuðla að aukinni þekkingu. Í raun eru 

möguleikarnir óteljandi og fara helst eftir hugmyndaauðgi kennarans (Björn 

Gunnlaugsson, e.d.; María Jónsdóttir, 2016).  

Sigurður Haukur Gíslason (2017) er í hópi ráðgjafa sem vinnur að innleiðingunni í 

Kópavogi og skýrir frá því í meistaraverkefni sínu um innleiðinguna að hægfara breyting 

hafi orðið á kennsluháttum kennara í grunnskólum bæjarfélagsins. Ef marka má 

kannanir sem lágu fyrir vorið 2017 höfðu þrír af hverjum fjórum kennurum breytt 

kennsluháttum sínum á þeim tveimur árum sem verkefnið hafði staðið yfir. Fram kom 

einnig í könnun á meðal nemenda að þeir væru ánægðir með spjaldtölvurnar og nýttu 

þær í námi. Aftur á móti sögðu þeir kennara ekki nýta þær nógu mikið og suma ekkert. 

Ástæðuna töldu nemendur vera að kennarar kynnu ekki á þessi nýju tæki og var það í 

samræmi við svör nokkurra kennara sem töldu sig ekki kunna nógu vel að nota 

spjaldtölvuna í kennslu. Nemendur sögðust vera duglegir að kenna kennurum á 

spjaldtölvurnar þegar þeir óskuðu eftir því. Langflestir nemendur sögðu í könnuninni að 

þeim fyndist námið hafa breyst til hins betra með tilkomu spjaldtölva. Verkefnaskil 

væru fjölbreyttari og samvinna á milli nemenda hefði aukist og það gerði námið 

skemmtilegra (Sigurður Haukur Gíslason, 2017).  

Höfundur gerði í námi sínu eigindlega rannsókn (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017b) í 

einum grunnskóla í Kópavogi til þess að skoða hvað leikskólar gætu lært af nýtingu 

spjaldtölva á yngsta stigi grunnskólans og hvernig auka mætti samfellu í 

upplýsingatækninámi barnanna við flutning á milli skólastiga. Gagnasöfnun fór fram í 

mars 2017 með einstaklingsviðtölum við tvo einstaklinga í starfsliði skólans auk eins 

umsjónarkennara. Einnig var tekið rýniviðtal við verkefnisstjóra innleiðingarinnar ásamt 

einum úr hópi kennsluráðgjafa í teymi sveitarfélagsins um innleiðinguna. Skoðuð voru 

fyrirliggjandi gögn á vegum verkefnisins og framkvæmdar þátttökuathuganir í völdum 

kennslustundum í 1. bekk. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvernig hafa kennsluhættir breyst með tilkomu spjaldtölva? Hvað má læra af reynslu 

grunnskóla af notkun á spjaldtölvum? 
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að breytingar á kennsluháttum höfðu 

orðið hægari en gert var ráð fyrir en að merkja mætti jákvæðan áhuga í hópi kennara 

og að þeir væru tilbúnir að takast á við nýja hluti. Það var þó ekki margt sem leikskólinn 

gat lært af innleiðingu spjaldtölva á yngsta stigi grunnskólans enda hafði mest áhersla 

verið lögð á innleiðingu á miðstigi og elsta stigi skólans. Samt sem áður kom fram að 

leikskólarnir gætu lært heilmikið af þeirri reynslu grunnskólans að leggja þurfi mikla 

áherslu á að vinna með viðhorf kennara og allir kennarar hefðu þurft að bera ábyrgð á 

því að spjaldtölvurnar væru nýttar. Huga þarf að foreldrum og það er kennara að virkja 

þá til samstarfs og meðvitundar um mikilvægi þess að börnin þeirra nýti spjaldtölvur á 

uppbyggilegan hátt og helst í stað afþreyingar strax á leikskólaaldri. Þar eru fræðsla og 

upplýsingar til foreldra það mikilvægasta (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017b).  Í þeim tilgangi 

var ásamt fleiru útbúin foreldrahandbók sem getur einnig nýst foreldrum barna í 

leikskólum (Spjaldtölvuverkefni Kópavogs, 2017). Þá kom fram að viðhorf kennara á 

yngsta stigi grunnskólans væri að kenna mætti nemendum að nýta sér spjaldtölvur í 

námi strax frá 1. bekk. Aftur á móti vakti athygli höfundar hversu lítið grunnskólinn 

virtist taka mið af fyrra námi nemenda í leikskólanum. Engin athugun hafði farið fram á 

því hvað börnin kynnu í upplýsingatækni þegar þau hófu grunnskólanám né hvernig sú 

færni og þekking nýttist þeim þegar í grunnskólann var komið. Það þyrfti að vera mun 

meiri samvinna á milli leik- og grunnskóla til þess að tryggja samfellu í námi nemenda á 

öllum sviðum, jafnt í upplýsingatækni og á öðrum námssviðum. Í því ljósi væri 

áhugavert og þarft að stofna til verkefna þar sem kennarar beggja skólastiga ynnu 

saman. Við gagnaöflun komu fram hugmyndir um sameiginleg námskeið fyrir kennara 

og verkefni þar sem nemendur beggja skólastiga ynnu saman, meðal annars á sviði 

upplýsingatækni (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017b). 

Í Skagafirði hefur Ingvi Hrannar Ómarsson, kennsluráðgjafi sveitarfélagsins, 

aðstoðað kennara á öllum aldursstigum grunnskólans við notkun spjaldtölva í kennslu. 

Hann og aðrir kennarar í Árskóla á Sauðárkróki hafa óspart nýtt sér samfélagsmiðla til 

þess að koma á framfæri hugmyndum um notkun spjaldtölva og þannig hefur orðið til 

þekking sem nýtist kennurum í grunnskólum vel en getur líka haft gildi fyrir leikskóla 

(Ingvi Hrannar Ómarsson, 2015).  

Flest þau innleiðingarverkefni sem unnið hefur verið að eða hér hafa verið nefnd 

snúa mest eða alfarið að miðstigi og/eða elsta stigi grunnskólans og erfitt er að vísa til 

reynslu af tækninotkun á yngri stigum. Þó eru dæmi um sveitarfélög sem hafa sýnt 

spjaldtölvunotkun yngri barna sérstakan áhuga. 
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 2.2 Upplýsingatækni í leikskólum 

Reykjavíkurborg skipaði starfshóp um upplýsingatækni í leikskólum árið 2014 og skilaði 

hann af sér skýrslu í júní 2017. Starfshópnum var ætlað að koma með tillögur að 

markmiðum og leiðum í upplýsingatækni í leikskólum borgarinnar. Starfshópurinn 

greindi meðal annars þarfir leikskólanna og kom fram með tillögur um aðgerðir til þess 

að styðja við þróun og uppbyggingu á upplýsingatækni. Í niðurstöðum starfshópsins 

kemur skýrt fram að starfsfólk leikskólanna óskar eftir meiri ráðgjöf og þekkingu á sviði 

upplýsingatækni og að nauðsynlegt sé að koma til móts við þær þarfir. Flest starfsfólk 

vill að inn í leikskólann verði ráðinn umsjónarmaður með upplýsingatækni með 

þekkingu á málefninu til þess að aðstoða starfsfólkið við innleiðingu á upplýsingatækni. 

Starfsfólkið segir að það helsta sem komi í veg fyrir notkun á upplýsingatækni í 

leikskólum sé skortur á þekkingu og tíma. 

Þar sem notkun á upplýsingtækni er mest í leikskólum og höfundur þekkir til er 

tæknin ekki notuð sem afþreying heldur í skapandi starfi með börnunum og þá helst í 

tengslum við þemavinnu, tónlist og myndsköpun. Þar sem upplýsingatækni er nýtt í 

skólastarfinu gengur starfsfólki ágætlega og það telur sig hafa nokkra þekkingu á að 

nýta hana í námi og kennslu. Helstu tillögur starfshópsins til aðgerða eru að auka 

verulega námskeiðahald fyrir starfsfólk leikskóla í gegnum Mixtúru – margmiðlunarver 

skóla og frístundasviðs. Halda þarf menntabúðir reglulega þar sem starfsfólk 

leikskólanna kemur saman og miðlar hvert öðru á jafningjagrunni. Miðla má til 

starfsfólks nýjungum og fræðslu í gegnum Workplace sem er lokað vinnusvæði á vegum 

Facebook. Síðast en ekki síst þarf að auka útlán á tæknibúnaði til leikskóla. Mixtúra 

fengi það hlutverk að útbúa tæknipakka sem leikskólarnir gætu fengið að láni stuttan 

tíma í senn. Þannig gæfist tækifæri til þess að skoða hvort starfsfólk leikskólanna hefur 

áhuga á að nota tæknibúnaðinn og þá gæti leikskólinn keypt sinn eigin búnað í kjölfarið. 

Þetta þykir höfundi algerlega til fyrirmyndar og hefur meðal annars tekið þátt í að 

aðstoða starfsfólk eins leikskóla sem hafði áhuga á að kynnast tæknibúnaðinum sem í 

boði er (Upplýsingatækni í leikskólastarfi, 2017) 

Leikskólarnir á Akureyri fengu fyrstu þrjár spjaldtölvurnar haustið árið 2012 og svo 

nokkrar til viðbótar haustið 2014. Þar var sérkennslustjórum leikskólanna falið að hafa 

umsjón með spjaldtölvunum og var notkun þeirra stýrt af þeim. Í desember 2015 þótti 

skólayfirvöldum Akureyrarbæjar ástæða til að skoða hvernig spjaldtölvurnar hefðu 

reynst og hvernig leikskólarnir væru að nýta þær í kennslu. Bergþóra Þórhallsdóttir 

(2016) annaðist þá úttekt og komst að þeirri niðurstöðu að starfsfólk leikskólanna sem 

starfaði við sérkennslu nýtti sér spjaldtölvurnar mikið við kennslu, skráningu og þá 



 

19 

aðallega við skráningu með ljósmyndum og myndböndum vegna greiningarvinnu og 

ráðgjafar. Leikskólakennarar nýttu spjaldtölvurnar til þess að auka upplýsingaflæði til 

foreldra. Foreldrar voru ánægðir með aukið upplýsingaflæði og nefndu að það væri til 

þess að auðvelda þeim samræður við börnin þegar heim væri komið og styðja við 

námið í leikskólanum. Notkun spjaldtölvanna hafði minnkað kostnað við útprentun 

ljósmynda, en kennarar töldu sig skorta tíma til undirbúnings og þjálfunar í notkun 

spjaldtölvanna. Þá töldu þeir að koma þyrfti til mun meiri stuðningur og ráðgjöf til þess 

að spjaldtölvur gætu orðið námsgagn fyrir börnin og til þess að auka fjölbreytni í notkun 

starfsfólks á búnaðinum. Fram kom að grunnforsendan fyrir notkun spjaldtölvanna í 

leikskólastarfi væri sú að kennarar fengju grunnnámskeið í notkun spjaldtölvanna. 

Kennarar töldu jafningjastuðning geta komið að notum og þá í tengslum við það 

lærdómssamfélag sem þegar væri til staðar í leikskólunum. Þannig mætti einnig tryggja 

að notkun á spjaldtölvunum yrði í tengslum við þá grunnþætti menntunar sem fram 

koma í aðalnámskrá leikskóla. Eiginlegt innleiðingarferli hafði ekki átt sér stað og svo 

virtist sem spjaldtölvurnar væru ekki notaðar á markvissan hátt. Almennt voru 

leikskólakennarar jákvæðir gagnvart spjaldtölvunum og töldu að þær veittu börnunum 

tækifæri til að fást við hvetjandi og örvandi viðfangsefni. Tæknin ýtti undir 

sköpunarkraft barnanna og forvitni, tjáningu og fróðleiksfýsn þeirra. Þá töldu 

leikskólakennararnir að með uppbyggilegri og markvissri tækninotkun væri hægt að búa 

börnin undir nám og þátttöku í tæknivæddu samfélagi. Um leið væri þó mikilvægt að 

búa kennara undir breytta kennsluhætti (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016).  

Leikskólinn Krógaból á Akureyri hefur unnið að þróunarverkefni um notkun 

spjaldtölva í leikskólastarfinu frá því haustið 2015 og hefur höfundur fylgst náið með 

þeirri vinnu. Tilgangurinn var að innleiða spjaldtölvur í daglegt starf með áherslu á 

skapandi viðfangsefni og málörvun ungra barna. Leikskólakennarar við skólann settu 

sér að nota spjaldtölvurnar við málörvun og bernskulæsi. Lögð var áhersla á leik, 

uppgötvun og sköpun, að nám barnanna væri í gegnum leik, sjálfsprottið og á þeirra 

forsendum. Ætlun leikskólakennaranna var einnig að styðja við eigin starfsþróun með 

námskeiðahaldi í notkun spjaldtölva og þar kom höfundur þessarar greinargerðar að 

málum. Haldin voru fyrir allt starfsfólk leikskólans námskeið þar sem kennt var á valin 

smáforrit, farið yfir stillingar tækjanna og frætt um notkun spjaldtölva í leikskólastarfi.  

Helstu niðurstöður þróunarverkefnisins voru að notkun spjaldtölvanna hafði aukist til 

mikilla muna. Fleiri kennarar voru orðnir hlynntir spjaldtölvunotkun, færni þeirra hafði 

aukist umtalsvert og þeir urðu almennt öruggari í notkun tækjanna. Kennararnir nefndu 

að þeir vildu fá meiri stuðning og fræðslu í að nota spjaldtölvurnar, bæði fyrir sig sjálfa 
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og með börnunum (Hólmfríður Árnadóttir, Íris Hrönn Kristinsdóttir, Rannveig 

Oddsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2016). Nú hefur verið opnaður glæsilegur vefur, 

Snjalltæki í leikskólastarfi, þar sem helstu atriði þróunarverkefnisins eru kynnt með 

líflegum hætti. Vefurinn er til fyrirmyndar og vonandi að kennarar líti til hans í 

framtíðinni því það má margt læra af reynslu og þekkingu leikskólakennaranna í 

Krógabóli (Heilsuleikskólinn Krógaból, 2017). 

Leikskólinn Ársalir á Sauðárkróki hefur aðgang að Ingva Hrannari Ómarssyni 

kennsluráðagjafa í upplýsingatækni eins og grunnskólinn þar í bæ. Hann segir að beiðnir 

frá leikskólanum um aðstoð hafi ekki verið margar en veit ekki hvers vegna það er. Nú 

stendur yfir stefnumótun í menntamálum í Skagafirði og þar þykir Ingva Hrannari líklegt 

að upplýsingatækni leiki stórt hlutverk jafnt í leik- og grunnskóla (Ingvi Hrannar 

Ómarsson, munnleg heimild, 20. desember 2017). Fróðlegt verður að fylgjast með 

útkomunni því að mati höfundar hafa Skagfirðingar verið nokkuð framsæknir í notkun á 

upplýsingatækni í kennslu undanfarin ár. 

2.3 Reynslan á Norðurlöndum 

Á Norðurlöndum hafa leikskólakennarar tekið þátt í nokkrum þróunarverkefnum í 

notkun spjaldtölva, en þar eins og hér á landi hafa ekki verið birtar margar skýrslur um 

rannsóknir á upplýsingatækni í leikskólastarfi.   

2.3.1 Spjaldtölvur og náttúruvísindi 

Einkar athyglisverð finnst höfundi rannsókn sem gerð var af Mariu Fridberg, Susanne 

Thulin og Andreasi Redfors (2017) í leikskóla í Kristianstad í Svíþjóð skólaárið 2015–

2016 og kynnt haustið 2017 á morgunverðarfundi hjá Rannsóknarstofu í 

menntunarfræðum ungra barna (RannUng). Rannsóknin snerist um að nota spjaldtölvur 

til að styðja samvinnu barna við vísindastarf í leikskólanum og skoða um leið hvort 

notkun spjaldtölva hefði áhrif á málnotkun og samskiptahæfni barnanna. Þetta 

viðfangsefni spratt af umræðu um versnandi færni ungra barna í sænsku móðurmáli 

þar sem spjaldtölvunotkun var kennt um. Verkefnið beindist ekki að vinnu barna með 

valin smáforrit eins og aðrar rannsóknir hafa haft tilhneigingu til að gera, heldur var 

kennurum frjálst að finna út úr því hvernig þeir vildu beita spjaldtölvunum við 

vísindavinnuna. Í þessum leikskóla var og er hefð fyrir því að börnin rannsaki náttúruna 

með leikskólakennurunum sínum og fáist síðan við ýmiss konar verkefni í framhaldi af 

því. Kennararnir lærðu vel á nokkur smáforrit og vissu áður en rannsóknin hófst með 
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hvaða hætti þeir gætu nýtt hvert og eitt þeirra en þeir voru ekki búnir að ákveða 

fyrirfram hvaða forrit þeir myndu bjóða börnunum að nota.  

Strax frá byrjun verkefnisins voru spjaldtölvur tiltækar og börnin fengu óhindraðan 

aðgang að þeim. Þau tóku, svo dæmi sé tekið, ljósmyndir af því sem fyrir augu bar og 

notuðu stækkunarmöguleika til þess að skoða nánar skordýr sem urðu á vegi þeirra. 

Fljótlega höfðu börnin fundið margar leiðir til þess að nýta spjaldtölvuna á skapandi 

vegu. Það kom vetur og þegar fór að snjóa fóru börnin að velta fyrir sér vatni í ýmsum 

myndum. Verkefnið þróaðist þannig og tók þá stefnu að börnin ákváðu að vinna með 

vatn og skrá hvernig það bráðnar með því að búa til hreyfimynd með spjaldtölvunni. Til 

þess var notað smáforritið Stop Motion. Jafnframt þessu fóru fram athuganir og 

skráning á starfi barnanna og notkun á spjaldtölvunum. Allan tímann sem börnin voru í 

rannsóknarferðum, við tilraunir í leikskólanum og vinnu við hreyfimyndagerðina voru 

rannsakendur að skrá niður með myndupptökum samskipti þeirra og málnotkun. 

Skoðaðar voru myndupptökur af börnunum í fjórum mismunandi námsaðstæðum sem 

samanlagt þóttu spanna kennslu og námsferil barnanna í þeim verkefnum sem um var 

að ræða. Við greininguna á upptökunum var lögð áhersla á munnleg samskipti og 

málnotkun í mismunandi samhengi. Samskiptin og málnotkunin voru greind og flokkuð 

niður í flokkana munnleg samskipti, málnotkun, hljóðkerfisvitund, þekkingaratriði, 

hugleiðingar, uppgötvanir og vísindaleg fyrirbæri.  

Í ljós kom að notkun spjaldtölva hafði jákvæð áhrif á samvinnu og samskipti 

barnanna. Þau unnu meira saman og notuðu tungumálið mikið til þess að koma sér 

saman um verk á borð við gerð hreyfimyndarinnar um vatnið. Þau notuðu oftar en áður 

orð yfir vísindaleg fyrirbæri sem tengdust rannsókn þeirra á vatninu. Vinna að gerð 

hreyfimyndarinnar hvatti líka börnin til að taka þátt í samskiptum og samvinnu og ræða 

tilgátur og fyrirbæri tengd vatni og náttúrunni. Málþroski barnanna efldist því verulega 

með notkun spjaldtölvunnar. Í stuttu máli þótti rannsóknin draga fram að 

hreyfimyndagerðin og allt við framleiðslu myndarinnar og notkun spjaldtölvunnar væri 

gagnlegt og að spjaldtölvan væri skilvirkt tæki til að byggja upp bæði sértæka og 

almenna þekkingu á því efni, þeim hugtökum, kenningum, líkönum, tilgátum, 

spurningum og aðferðum sem fengist er við eða fjallað um í því sem kalla má 

vísindalegar athuganir ungra barna í námi og leik. Hugbúnaðinn sem notaður var við 

þessar tilraunir var auðvelt að nálgast með litlum tilkostnaði svo framkvæma má 

rannsóknina í næstum hvaða leikskóla sem er. 

Niðurstaðan þótti sýna að leggja ætti áherslu á að nýta spjaldtölvur sem námstæki í 

leikskólum og tengja þær sem mest hversdeginum og daglegu lífi í leikskólanum. 
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Rannsakendur lögðu áherslu á að í framtíðinni ætti að leggja áherslu á  starfsþróun 

leikskólakennara með það fyrir augum að gera þá hæfari til að nýta upplýsingatækni í 

daglegu starfi. Næstu rannsóknir á spjaldtölvum í leikskólum ættu ekki að snúast um 

hvort spjaldtölvur hafi áhrif á málþroska barna og hvaða smáforrit eru heppileg til að 

efla hann, heldur þyrfti að rannsaka upplýsingatækni í leikskólastarfi á breiðari grunni 

(Fridberg, Thulin og Redfors, 2017). 

2.3.2 Spjaldtölvur, leikur og hreyfing 

Í greininni Sådan kan tablets få små børn til at løbe rundt og juble eða á íslensku: 

Þannig geta spjaldtölvur fengið ung börn til að hlaupa um og fagna, segir frá 

starfendarannsókn við yngstu deildina í leikskólanum Paddehatten i Vejle á Jótlandi. 

Hugmyndin kom frá leikskólakennurunum í leikskólanum en þeir vildu prófa sig áfram 

með notkun iPad-tölva með yngstu börnunum. Rannsóknin stóð yfir í eitt ár og var 

samstarfsverkefni leikskólans, tveggja ráðgjafa frá sveitarfélaginu Vejle og þriggja 

fræðimanna frá Árósaháskóla (d. Aarhus Universitet) og útibúi háskólans í 

Kaupmannahöfn. Rannsakendurnir frá háskólunum fylgdust með á hliðarlínunni, gáfu 

leikskólakennurunum góð ráð, aðstoðuðu þegar þurfa þótti og komu reglulega í 

leikskólann og gerðu vettvangsathuganir. Rannsóknin snerist ekki um notkun smáforrita 

heldur var verið að leita leiða til þess að nýta spjaldtölvurnar til þess að auka 

skynupplifun og auðga leik barnanna (Johansen, 2017).  

Johansen (2017) tekur tvö dæmi um leiki sem oft voru í gangi á deildinni meðan á 

rannsókninni stóð. Fyrra dæmið var verkefni um fiðrildi. Leikskólakennararnir notuðu 

spjaldtölvu tengda við skjávarpa til að varpa upp kvikmynd af fiðrildum og söngkonu að 

leik úti í náttúrunni. Í myndbandinu syngur konan hugljúft lag um fiðrildin. 

Leikskóladeildin var myrkvuð og voru leikskólakennararnir þrír inni á deild ásamt 10 til 

12 börnum. Saman horfðu þau á fiðrildin leika sér og dansa um vegginn og um leið 

dönsuðu börnin og kennararnir um með silkislæður. Í lok leiksins notaði kennari svo 

skjávarpann til þess að varpa upp í loft, niður á gólf og á börnin sjálf myndum af 

fiðrildunum. Börnin horfðu spennt á og biðu eftir að fiðrildið kæmi til sín. Þau voru 

spennt að sjá hvar fiðrildið myndi setjast á þeim; var það á magann, höfuðið, öxlina, 

höndina og þar fram eftir götum.  

Hitt dæmið var strætóleikur en börnum eins til þriggja ára finnst yfirleitt gaman að 

fara í þann gamalkunna leik. Kennararnir notuðu þá spjaldtölvu og skjávarpa til þess að 

varpa á vegginn fyrir framan börnin mynd, til dæmis frá stað eða svæði á borð við 

Afríku og spurðu svo börnin: „Hvert eigum við að fara? Eigum við að fara til Afríku?“. 
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Börnin svöruðu öll í kór: „Já, við erum komin til Afríku!“ Síðan léku börnin af innlifun 

dýrin sem þau sáu fyrir sér að þau myndu hitta í Afríku. Þannig mátti taka strætó á 

ýmsa spennandi staði og bregða þar á leik. 

Þessi tvö skemmtilegu dæmi frá leikskólanum Paddehatten sýna og minna okkur á 

að spjaldtölvur þurfa ekki að leiða af sér kyrrsetu barna, hægt er að nota þær með svo 

miklu fjölbreyttari hætti en svo.  

Niðurstaða starfendarannsóknarinnar í leikskólanum Paddehatten var að 

kennararnir fundu til mikillar ánægju í starfi sínu og vildu halda áfram að þróa starf sitt 

á nýjan hátt. Eitt af því sem læra mátti af rannsókninni var hversu handhægt kennurum 

þótti að nota stafræna tækni í námi barnanna, þeim þótti fljótlegt að finna til myndir, 

hljóð og myndskeið sem hægt var að nota til að styðja við virkni barnanna í leik. Eins og 

lýst var hér að ofan var hægt að fara í ferð til Afríku og á fleiri fjarlægar slóðir eins og 

hendi væri veifað. Með rannsóknaraðferðinni sem beitt var í verkefninu tókst að skapa 

áhuga meðal kennaranna á að finna nýja hluti til að nýta í leik og taka þátt í nýjum 

ævintýrum með börnunum. Allir höfðu þeir orð á því hvað starfið varð fjölbreytt og 

skemmtilegt, skemmtilegra en þeir áttu að venjast (Johansen, 2017). 

2.3.3 Vinna Cathrine Fragell Darre – Reynsla frá Noregi 

Höfundur hefur í um áratug fylgst með innleiðingu á upplýsingatækni í leikskólanum 

Myrertoppen í Osló í Noregi. Myrertoppen heldur úti einkar fróðlegu bloggsetri um sitt 

uppeldis- og þróunarstarf, Myrertoppenbarnehage og þar má fylgjast með tilraunum 

leikskólakennara og barna á sviði upplýsingatækni (Myrertoppen, 2010). Við skólann 

starfar Cathrine Fragell Darre leikskólakennari og áhugasvið hennar hefur lengi farið 

saman við áhuga höfundar. Fyrstu kynni höfundar af Cathrine Darre urðu árið 2007 

þegar við unnum að sama eTwinning-verkefninu en það var í fyrsta sinn sem leikskólum 

gafst kostur á að taka þátt í rafrænu samstarfi undir þeim merkjum 

(Rannsóknarmiðstöð Íslands, e.d.).  Höfundur hitti aldrei Chathrine Darre á meðan á 

rafræna samstarfinu stóð, en hefur haldið sambandi við hana síðan með samskiptum á 

samfélagsmiðlum. Vorið 2015 fór höfundur svo til Osló að heimsækja Cathrine Darre 

þar sem hún var við störf í leikskólanum. Cathrine Darre hafði þá árið 2013 gefið út 

bækurnar Kreativ bruk af digitale verktøy: Digital praksis i barnehagen og Blogg sem 

pedagogisk verktøy og upplýsti þegar höfundur hitti hana að þátttaka í eTwinning-

verkefninu hefði komið henni á skrið í að nota upplýsingatækni í leikskólanum (Darre, 

2013a; Darre, 2013b). Þetta þótti höfundi athyglisverð saga um starfsþróun kennara og 

ríma við eigin reynslu. Í bók um starfsþróun kennara byggða á opnu og sveigjanlegu 
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fjarnámi er bent á að líta megi á feril höfundar sem lýsandi dæmi um mikilvægi 

starfsþróunar þegar kennarar og upplýsingatækni í skólastarfi eru annars vegar (Sólveig 

Jakobsdóttir, 2010).   

Bækur Chatrine Darre eru fróðlegar en með þeim vildi hún koma á framfæri við 

leikskólakennara hugmyndum um það hvernig þeir geta unnið á skapandi hátt með 

ungum börnum í upplýsingatækni og komið vinnu þeirra á framfæri, meðal annars með 

því að blogga um það ferli sem á sér stað við vinnuna og úrlausnarefnin hverju sinni.  

Bækurnar eru myndskreyttar þannig að auðvelt er að tengja við það sem börnin og 

leikskólakennararnir eru að fást við á síðum bókanna eins og sjá má á Mynd 1 (Darre, 

2013a; Darre, 2013b).   

 

Mynd 1. Sýnishorn úr bók Chatrine Fragell Darre, Kreativ bruk af digitale verktøy:  

Digital praksis i barnehagen. 
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Í bókinni Kreativ bruk af digitale verktøy: Digital praksis i barnehagen rekur Chatrine 

Fragell Darre (2013b) eigin sögu í notkun á upplýsingatækni og hvernig hún hefur 

þróast síðasta áratug. Hún talar um þá byltingu sem varð með tilkomu spjaldtölva en 

fram til þess tíma unnu börnin með tölvubúnað hannaðan fyrir fullorðna (Darre, 

2013b). Innleiðing á spjaldtölvum í leikskólum í Noregi hófst fyrir alvöru haustið 2013 

eða tveimur árum eftir útkomu nýrrar aðalnámskrár fyrir leikskóla (Kunnskaps-

departementet, 2011). Í þeirri námskrá var líkt og í núgildandi námskrá frá árinu 2017 

gert ráð fyrir að leikskólinn tæki mið af samfélagi samtíðarinnar. Börnin eiga því að fá 

tækifæri til að læra á stafræna miðla, efla hæfni sína á því sviði og hagnýta sér stafræna 

tækni í daglegu lífi. Allt frá þessum tíma hefur verið lögð áhersla á öfluga starfsþróun 

þar sem leitast er við að gera leikskólakennara hæfari til þess að takast á við það 

hlutverk sitt að sinna þessum þætti uppeldis og þroska (Kunnskapsdepartementet, 

2011; Kunnskapsdepartementet, 2017).  

Cathrine Darre starfar hjá fyrirtækinu Norlandia (Norlandia barnehage, e.d.) en 

fyrirtækið rekur 44 leikskóla í fjórum löndum (Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Hollandi), 

þar af 15 leikskóla í Noregi og hefur á síðustu árum lagt áherslu á innleiðingu á 

upplýsingatækni í starf leikskólanna. Fyrirtækið hefur fjárfest í tæknibúnaði og samhliða 

því aukið möguleika starfsfólks til starfsþróunar (Norlandia barnehage, 2015). Cathrine 

Darre sagði höfundi að fyrirkomulagið væri þannig að á þriggja mánaða fresti hittust 

einn til tveir fulltrúar frá hverjum leikskóla á tilteknum svæðum þar sem fyrirtækið er 

með leikskóla og lærðu saman á nýja tækni. Hún er í hálfu starfi sem kennsluráðgjafi hjá 

fyrirtækinu og heldur utan um þessa fræðslu. Fræðslan felst í fyrirlestrum, kennslu á 

smáforrit, umræðum og verklegri þjálfun. Hún leggur líka áherslu á að 

leikskólakennarar eigi að flétta upplýsingatækni inn í daglegt líf í leikskólanum. Börnin 

búi við stafræna tækni alla daga heima hjá sér og í umhverfinu og horfast verði í augu 

við að börn eru þátttakendur í stafrænum heimi sem er rótgróinn hluti af menningu 

þeirra og lífi (Cathrine Fragell Darre, munnleg heimild, 24. mars 2015).   

Í leikskólum Norlandia er það hlutverk leikskólakennara að gera börnin meðvituð, 

gagnrýnin og efla með þeim þekkingu og færni sem gæti nýst til þess að beita stafrænni 

tækni á skapandi hátt. Í leikskólunum fá börn tækifæri til að þróa þekkingu, viðhorf og 

færni sem tengjast stafrænum tækjum í sköpun, leik og námi. Fyrir þau börn sem ekki 

hafa aðgang að tækni heima, geta leikskólar stuðlað að jöfnun tækifæra. Börnin fá 

innblástur og verða fyrir áhrifum frá mismunandi fjölmiðlum, svo mikilvægt er að þau 

fái að vinna úr því efni í gegnum hlutverk í leik. Fyrir börn sem nota tækni heima en 

leika ein í smáforritum getur leikskólinn veitt reynslu af stafrænum leikjum í félagslegu 
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samhengi. Börnin læra þá reglur, góðar venjur og komast að því að spjaldtölvur og 

önnur tæki geta einnig verið verkfæri í skapandi starfi (Norlandia barnehage, 2015). 
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 Reynsla höfundar 

Skólaárið 2007–2008 var höfundur verkefnisstjóri þróunarverkefnisins Dalurinn okkar – 

Fossvogur (2008) við leikskólann Furugrund í Kópavogi og hefur höfundur unnið áfram 

að innleiðingu og notkun upplýsingatækni í leikskólastarfi, síðustu árin í leikskólanum 

Álfaheiði í Kópavogi. Eitt meginmarkmið þróunarverkefnisins í Fossvogsdal var að að 

nýta nýja tækni sem komin var á markað og hafði aldrei verið reynd áður í leikskólum 

og um leið að fara nýjar leiðir í listsköpun og náttúruvísindum. Fjárfest var í 

kvikmyndatökuvélum fyrir börn og stafrænum smásjám sem hægt var að tengja við 

tölvur til að útbúa ýmiss konar efni sem hægt var að deila á nýuppsettum vef 

leikskólans. Í lokaskýrslu um þróunarverkefnið segir að það hafi verið samdóma álit 

allra kennaranna í Furugrund að þróunarverkefnið hafi tekist vel og þar kemur líka fram 

að allir vildu halda áfram að efla sig í notkun á upplýsingatækni í kennslu. Kennararnir 

sögðust vilja halda áfram á sömu braut en töldu mikilvægt að hafa áfram aðgang að 

ráðgjöf við að innleiða tæknina í daglegt líf í leikskólanum. Bæði kennararnir og börnin 

höfðu lært á fjölmörg forrit og kunnu nú að koma því efni sem þau sköpuðu út á vef 

leikskólans. Það hafði verið áskorun fyrir marga kennarana að fara að „blogga“ um eigið 

starf en það var hluti af verkefninu og kennarar voru sammála um að það að deila 

reynslu með öðrum færði fólk saman og skapaði jákvætt andrúmsloft. Kennarar í 

Furugrund tókust því á við margar áskoranir af krafti og áræðni enda þótti ljóst þegar 

lagt var upp í verkefnið að margir þeirra voru að fara langt út fyrir eigin þægindaramma 

með þátttöku í verkefninu og því starfi sem á eftir fylgdi (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008). 

3.1 Hvar skal byrja? 

Verkefnisstjórn í þróunarverkefninu í Furugrund færði höfundi mikilvæga reynslu í að 

innleiða upplýsingatækni í leikskóla (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008). Leikskólakennararnir í 

Furugrund höfðu ekki fengið einhverja sérstaka þjálfun í því að nota upplýsingatækni í 

starfi, en þeir voru tilbúnir að reyna og það var allt sem til þurfti. Hvernig er best að 

byrja er spurning sem höfundur hefur ítrekað fengið. Margir starfsmenn leikskóla mikla 

notkun upplýsingatækni í kennslu fyrir sér og oft fær höfundur að heyra setningar eins 

og þessar: „Ég kann ekkert á tölvu!“ eða „Það er svo mikið vesen að standa í þessu!“. 

Svarið er að byrja smátt, finna leiðir til að fella upplýsingatæknina inn í annað starf sem 

verið er að að sinna hvort sem er, nota upplýsingatækni til þess að fara örlítið nýjar 

leiðir, það þarf ekki alltaf að gera eitthvað róttækt og margt má læra af börnunum 

sjálfum og því hvernig þau fara að. 
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Miklu skiptir að börn í leikskólum fái tækifæri á að læra á upplýsingatæknina í 

gegnum leik. Leikurinn er námsleið þeirra í upplýsingatækni rétt eins og í öllu öðru sem 

þau nema í leikskólanum. Það er börnum eðlislægt að fikta, skoða, snerta. Í 

þróunarverkefninu í Furugrund byrjuðum við á því að skoða hópastarfið – á hvern hátt 

nýta mætti upplýsingatækni í hópastarfinu. Við komumst að því að bæði kennarar og 

börn gátu aflað sér heimilda á netinu, rannsakað hluti með smásjá, samið sögur, 

ljósmyndað, tekið upp myndskeið og upplýst aðra um það sem verið var að gera. Við 

gátum tekið myndir og myndskeið af öllu því sem fram fór í hópastarfi. Þannig skráðum 

við það sem fram fór og gátum rifjað það upp síðar. Við fórum í  vettvangsferðir og 

rifjuðum upp þá leiðangra með því að skoða myndir frá ferðinni. Við gátum líka deilt 

með öðrum hópum því sem við höfðum séð og reynt. Þá fengu börnin líka reynslu og 

þjálfun í að koma fram og segja frá með því að gera grein fyrir því sem á myndunum var 

að finna. Börnin gátu tekið ljósmyndir á ákveðnum svæðum í náttúrunni yfir tiltekið 

tímabil og fylgst þannig með þeim breytingum sem urðu á náttúrunni eftir árstíðum 

(Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008). 

Notkun upplýsingatækni í leikskólanum reyndist auka fjölbreytni þeirra viðfangsefna 

sem fengist var við í skólastarfinu. Börnin í Furugrund höfðu um árabil búið til eigin 

sögur, oft tengdar þema á borð við tröll. Börnin gerðu að jafnaði hvert og eitt um sig 

eigin sögu en unnu líka að sögu saman í hóp. Við ákváðum að nota tæknina til þess að 

gefa börnunum tækifæri til að vinna áfram með söguna og gera úr henni teiknimynd. 

Með nýrri fartækni höfum við mun meiri möguleika við þessa sögugerð en áður, tilkoma 

snjallasíma og spjaldtölva hefur breytt þessari vinnu stórkostlega. Núna geta börnin 

fengist við svona vinnu á hverjum degi ef því er að skipta og þeim sýnist svo. Þau eiga 

auðvelt með að læra á smáforritin og tileinka sér möguleika þeirra. Það er alveg 

stórkostlegt að fylgjast með þeim uppgötva möguleika spjaldtölvunnar til tjáningar. 

Verkfæri eins og spjaldtölvur með snertiskjá og öflugum búnaði til margmiðlunar auka 

til mikilla muna möguleika barnanna til þess að koma sköpun sinni á framfæri enda 

mörg aðgengileg smáforrit í spjaldtölvum til þess að auðvelda sögugerð og myndgerð 

barna. Það eru þessir nýju og aðgengilegu notkunarmöguleika í upplýsingatækni sem 

gera þessa nýju tækni svo spennandi. 

Spjaldtölvur eru, að segja má, fyrstu fartölvurnar sem virkilega henta ungum 

börnum, þær eru óvenju meðfærilegar og hannaðar til að virka hvar og hvenær sem er. 

Þær eru ekki einungis með innbyggðri myndavél, hljóðupptökutæki og 

kvikmyndatökuvél, ásamt hugbúnaði til ýmiss konar gagnavinnslu, heldur eru þær 

einstaklega notendavænar fyrir unga notendur. Börnin finna sér líka efnivið, það þarf 
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ekki miklar áhyggjur að hafa af því. Barn sem fær í hendur myndavél eða snjalltæki og 

hæfilega hvatningu eða leiðsögn er fljótt að finna sér myndefni. Það skemmtilega er líka 

að börnin taka myndir frá öðrum sjónarhornum en fullorðnir og ná oft frumlegri og 

betri ljósmyndum en þeir. Börnin gera marvíslegar tilraunir með myndavélina og 

útkoman kemur oftar en ekki skemmtilega á óvart. Í því sambandi er mikilvægt að muna 

að leikskólakennarar eru fyrirmyndir barnanna í upplýsingatækni og verða til að mynda 

að gæta þess að segja ekki upphátt að tölvur séu til tómra vandræða. Einnig þarf að 

tryggja að piltar og stúlkur hafi jafnan aðgang að tækninni. Kennarar ættu ávallt spyrja 

sig hvernig fella mætti notkun upplýsingatækni inn í það starf sem fyrir er í leikskólanum 

og grípa tækifærin sem upp koma. Við þurfum bara að þora að fara örlítið aðrar og nýjar 

leiðir í starfi okkar. Það gerðum við á Furugrund og uppskárum ríkulega (Fjóla 

Þorvaldsdóttir, 2008).  

3.2 Rafrænt skólasamstarf – eTwinning 

Höfundur kynntist rafrænu samstarfi skóla í eTwinning árið 2007 og tók virkan þátt í 

mörgum slíkum verkefnum allt til ársins 2011 en þá tók við langt hlé frá slíku starfi. 

Höfundur var því farinn að sakna þess að eiga samstarf og samtal við kollega úti í 

Evrópu eins og áður hafði verið og tók því fagnandi þegar honum bauðst undir árslok 

2017 að taka þátt í eTwinning-vinnustofu í Finnlandi, nánar tiltekið í skíðabænum Levi í 

Lapplandi. Megin viðfangsefni vinnustofunnar var forritun eða kóðun (e. coding) í 

leikskólastarfi (Rannsóknarmiðstöð Íslands, e.d.). Þar vakti það athygli höfundar hversu 

langt ítalskir leikskólakennarar eru komnir við að innleiða forritun í leikskólastarfið. Svo 

virðist sem forritun sé útbreitt viðfangsefni í leikskólum þar í landi. Forritun var sögð 

vera á leið inn í aðalnámskrá fyrir leikskóla Ítalíu og er komin nú þegar inn í 

skólanámskrár margra leikskólanna (Tiziana Cippitelli, munnleg heimild, 23. nóvember 

2017).  

Í vinnustofunni hélt Alexandra Serra kennsluráðgjafi frá Ítalíu erindi. Hún talaði um 

mikilvægi þess að leikskólakennarar kynntu sér það sem nefnt er á ensku 

computational thinking og mætti mögulega kalla tölvuhugsun eða rökræna greiningu á 

íslensku. Um er að ræða lausnaleit og greiningu með rökrænni hugsun á borð við þá 

sem beitt er við forritun eða tölvutengd úrlausnarefni. Hugmyndin að baki þessu er að 

nemendur vinni saman að því að leysa krefjandi verkefni sem eiga að vera hvort tveggja 

í senn, skemmtileg og reyna á greinandi hugsun eins og þá sem notuð er við 

viðfangsefni sem fást má við með forritun (Alexandra Serra, munnleg heimild, erindi í 

eTwinning-vinnustofu, 23. nóvember 2017). Seymour Papert (1980) mun hafa nefnt 
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hugtakið computational thinking fyrstur og Jeannette M. Wing (2006) lýsti því vel fyrir 

rúmum áratug og sagði það snúast um leið til að leysa vandamál eða þraut, hanna kerfi 

og skilja mannlega hegðun. Hún hélt því fram að greinandi hugsun á þessum nótum 

væri grundvallarkunnátta fyrir alla, ekki bara fyrir vísindamenn eða tölvunarfræðinga og 

sagði þessa tölvuhugsun eða rökræna greiningu, á ensku computational thinking, jafn 

mikilvæga hæfni og læsi, ritfærni eða reiknikunnáttu (Wing, 2006; Barr, Harrison og 

Conery, 2011). 

Alexandra Serra (2017) talaði um þýðingu þess að við vitum ekki hvaða vandamálum 

börnin í leikskólanum standa frammi fyrir í framtíðinni en líklegt er talið að þau muni 

þurfa á skilningi á forritun að halda. Hún fór vítt yfir sviðið, en beindi svo athygli að 

forritun í leikskólum og því sem börn læra með notkun einfaldra forritunarleikfanga á 

borð við þjarkann Býfluguna (e. BeeBot), sem svo er nefndur og margir þekkja. Hún 

lagði áherslu á að í forritun gæti falist mikil sköpun. Hún sagði að við þyrftum að virkja 

börnin og gera þau gagnrýnin á tækni. Þau þyrftu að læra að þau geta haft áhrif á það 

sem þau eru að gera í tækjunum. Þá lagði hún áherslu á að leikskólakennarar hvetji 

börnin til þess að vinna saman í hóp við að finna sameiginlega lausn á því sem við er að 

glíma (Alexandra Serra, munnleg heimild, erindi í eTwinning-vinnustofu, 23. nóvember 

2017; Fjóla Þorvaldsdóttir og Guðrún K. Reynisdóttir, 2017). 

Tiziana Cippitelli er erindreki evrópska samstarfsnetsins eTwinning í borginni Mílanó 

á Ítalíu og hefur langa reynslu af rafrænum samstarfsverkefnum. Henni kynntist 

höfundur árið 2007, þegar samstarf hófst með fyrsta eTwinning-verkefninu og skömmu 

síðar samvinnu í verkefni á vegum ERASMUS+, verkefninu Euro-citizen of the future, 

skólaárin 2008–2010 (Leikskólinn Furugrund, 2010a; Leikskólinn Furugrund, 2010b). 

Cippitelli fékk í desember 2017 ásamt samstarfsaðilum sínum evrópsku eTwinning-

verðlaunin fyrir verkefnið Il pensiero computazionale tra gioco e didattica (Scuola 

dell'infanzia F.lli Cervi, e.d.). Þátttakendur voru leikskólakennarar frá þremur löndum, 

Ítalíu, Spáni og Portúgal. Kennarar létu það ekki trufla sig að þeir tala litla ensku og 

deildu með félögum sínum efni hver á sínu rómanska tungumáli. Upplýsingatækni var 

mikið beitt í verkefninu og þangað má sækja margar góðar hugmyndir um vinnu með 

Býfluguna (e. BeeBot) á skapandi vegu. Verkfærin til forritunar fóru eftir aldri barnanna. 

Yngstu börnin unnu mest með skynjun og notuðu efnivið eins og skeljar, keilur, kefli, 

klemmur, pappírshólka og fleira á skapandi hátt. Börnin bjuggu sjálf til mynstur og 

fleira. Þriggja ára börnin fengust við hugtök eins og yfir/undir, niður/upp með því að 

glíma við íþróttir og leiki. Unnið var á reitum á gólfinu og þar gátu börnin sagt hvert 

öðru fyrir verkum og sagt hvert öðru að færa sig á milli reita. Fjögurra ára börnin 
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fengust við lausnaleit og unnu með liti, form og forritun með Býflugunni. Fimm ára 

börnin byggðu á fyrri þekkingu, notuðu leiki og forritunar leikföng til að þróa þekkingu 

sína og hæfni. 

Börnin lærðu að forrita sögur í smáforritinu Scratch JR og kennararnir notuðu 

vefverkfærið Padlet (sjá http://padlet.com) til að miðla því sem þau gerðu í 

smáforritinu. Börnin fengu að senda sögur til hinna landanna, sögur um hest, svín og 

fisk sem þau voru búin að forrita í Scratch JR (Il pensiero computazionale tra gioco e 

didattica, 2016). Þannig fengu börnin tækifæri til að uppgötva með börnum annarra 

landa forritun og kynnast verkfærum eða leikföngum til þeirra hluta (Bee-bot, e.d.; 

Fjóla Þorvaldsdóttir og Guðrún K Reynisdóttir, 2017; Il pensiero computazionale tra 

gioco e didattica, 2016; Padlet, e.d.; Scratch JR, e.d.; Tiziana Cippitelli, munnleg heimild, 

23. nóvember 2017). 

Í eTwinning-vinnustofunni stofnaði höfundur ásamt þremur leikskólakennurum frá 

Ítalíu og einum frá Litháen til samstarfsverkefnis sem ber yfirskriftina Brave children 

learning to code. Markmið verkefnisins er að kenna börnum að forrita (e. code) og 

vinna í gegnum listir, landafræði, læsi, daglegt starf, náttúru, hátíðir og fleira. Við 

ætlum einnig að kynna fyrir börnunum lífið í mismunandi löndum, menningu og 

áhugaverða staði. Við leggjum áherslu á skapandi vinnu á margvíslegan hátt. 

Kennararnir munu efla getu sína til þess að vinna með upplýsingatækni og læra af hver 

öðrum og börnunum. Þeir munu deila með sér hugmyndum og verða vonandi hæfari 

kennarar. Hægt verður að fylgjast með verkefninu á heimasvæði þess á vefsíðu 

eTwinning og einnig verða fréttir af því á námsvefnum Fikt (Brave children learning to 

code, 2018).  
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 Innleiðing á tækni í skólastarf 

Þegar innleiða á upplýsingatækni í skólastarf er mikilvægt að vanda til verka. Höfundur 

hefur leitast við að kynna sér hugmyndafræði og áætlanir um innleiðingu á 

upplýsingatækni í skólastarfi, bæði hér á landi og erlendis, og honum virðist sem það 

séu einkum tvö líkön umfram önnur sem þar eru höfð að leiðarljósi. Hér verður gerð 

stuttlega grein fyrir þeim til að skerpa sýn á það sem við er að glíma þegar tækninotkun 

í skólastarfi er annars vegar.  

Ruben Puentedura (2015) hefur í rúm þrjátíu ár fylgst með ótal þróunarverkefnum 

þar sem verið er að innleiða nýja tækni í skólastarf. Hann hefur með árunum þróað 

líkan til þess að auðvelda kennurum og öðrum að átta sig á þeim breytingum sem eiga 

sér stað við þá innleiðingu. Líkan Puentedura hefur verið kallað SAMR-líkanið en 

skammstöfunin sem þar birtist vísar til fjögurra þrepa eða breytinga sem telja má til 

fjögurra stiga eftir því hve langt þær ganga (Puentedura, 2015; Common Sense 

Education,2016). Líkanið má sjá á Mynd 2. 

Puentedura segir lítið eða ekkert samhengi á milli þess hversu vel tekst til við 

innleiðingu á tækni í skólastarfi annars vegar og fjármagns hins vegar. Hann hafi séð 

verkefni sem unnin voru nánast í sjálfboðavinnu kennara með einföldum tæknibúnaði 

ganga ákaflega vel og svo önnur þar sem dælt hafi verið fjármagni í innleiðingarstarf 

sem svo mistókst hrapalega. Svo virðist sem margir skólar eigi erfitt með að komast af 

lægsta þrepi líkansins, stigi Staðgöngu (e. Substitution) þar sem upplýsingatækni er 

notuð til að vinna sömu hluti og áður bara með öðrum tólum. Tæknin kemur þá í stað 

þess gamla án þess að bæta nokkru nýju við eða breyta því sem áður var gert. 

Puentedura segir að í sjálfu sér sé það allt í lagi að vera á þessu stigi og í raun mikilvægt 

að kennarar átti sig á að það er gott að hafa örugg tök á tækninni. Hann segir einnig að 

hann hafi heyrt skólastjórnendur hreykja sér af því að kennarar í skólanum þeirra séu 

að nota tæknina með þessum hætti. Það geri þeir vegna vanþekkingar sinnar á 

upplýsingatækni og þeim möguleikum sem hún getur fært með sér við skólann þeirra. 
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Mynd 2. SAMR-líkanið á ensku og í íslenskri í þýðingu Torfa Hjartarsonar (Puentedura, 2013). 

 

Puentedura segir mikilvægt að skólastjórnendur geri sér grein fyrir því að það að 

fylla skólann af tæknibúnaði þýði ekki endilega að hann komi að gagni. Meira máli 

skiptir að sem flestir kennarar í skólanum skuldbindi sig verkefninu, að þeir séu 

jákvæðir og tilbúnir til að fara nýjar leiðir í kennslu með nýjum búnaði. Þá fyrst er hægt 

að komast yfir á annað stig líkansins, upp á næsta þrep sem á íslensku mætti nefna 

Eflingu (e. Augmentation). Þá er farið að nota upplýsingatæknina til að leysa sömu hluti 

og áður en á skilvirkari hátt. 

Þegar svo kennararnir eru farnir að þora að nota upplýsingatæknina, þora að prófa 

sig áfram, gera mistök og læra nýjar leiðir í kennslu má segja að komið sé á þriðja stig 

líkansins, það sem nefna mætti Breytingu (e. Modification). Kennarar eru þá farnir að 
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nota upplýsingatæknina til þess að auka fjölbreytni verkefna og breyta vinnulagi, nýta 

tæknina til þess að leita upplýsinga með öðrum hætti en áður og fleira í þeim dúr. 

Til þess að að komast á fjórða stig líkansins, þrep sem nefna mætti á íslensku 

Endurskilgreiningu (e. Redefinition), er farið að nota upplýsingatæknina með því móti 

að hún breytir sýn okkar á nám og kennsluhætti. Þá er leitað nýrra leiða við lausn 

verkefna, fengist við verkefni sem ekki var mögulegt að hugsa sér eða leysa án 

tækninnar. Kennarar eru þá á höttunum eftir nýjungum og tilbúnir að leita nýrra leiða, 

reiðubúnir að breyta verulega eigin kennsluháttum (Puentedura, 2015; Common Sense 

Education, 2016).  

Annað líkan sem höfundi finnst áhugavert að skoða með tilliti til kennslufræða í 

leikskóla er svonefnt TPCK- eða TPACK-líkan sett fram af Koehler og Mishra (2009). 

Líkanið var trúlega mótað með kennara annarra skólastiga í huga en höfundur sér ekki 

þann mun á því að vera kennari barna og ungmenna í leik-, grunn- eða framhaldsskóla 

að líkanið geti ekki átt við öll þrjú skólastigin. Sá er helstur munurinn að leikskóla-

kennarar miða sína kennsluhætti við að námsleið barna á leikskólaaldri sé í gegnum leik 

en um leið má segja að svo sé oft einnig á öðrum skólastigum, ef að er gáð, sérstaklega 

á yngsta stigi grunnskólans. Á Íslandi er fyrstu þrír kaflarnir í aðalnámskrá sameiginlegir 

fyrir þrjú skólastig og þar liggja sömu grunnþættir menntunar til grundvallar öllu 

skólastarfi. Læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í aðalnámskrám fyrir leik- og grunnskóla er líka lýst 

markmiðum og kröfum sem eru sameiginlegar skólastigunum og  eiga við um öll börn, 

kennara og stjórnendur leikskóla og annað starfsfólk (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Skammstöfunin TPACK stendur fyrir Technological Pedagogical Content Knowledge 

sem á íslensku mætti kalla tæknilega og kennslufræðilega fagþekkingu (Koehler og 

Mishra, 2009). Hönnuðir líkansins byggðu það á öðru og eldra líkani frá Lee Shulman 

(1986) sem tefldi saman kennslufræði og fagþekkingu kennarans (e. Pedagogical 

Content Knowledge, PCK). Eldra líkanið lýsir því hvernig fagþekking þarf að mótast og 

taka mið af kennslufræði við nám og kennslu en það yngra dregur fram hvernig taka 

þarf tæknina og áhrif hennar á nám, kennslu og inntak líka með í reikninginn. Jafnframt 

sýnir það að tækninotkun þarf að laga að þeim fagsviðum eða þeirri þekkingu sem glímt 

er við og líka þeim kennsluháttum sem ætlunin er að beita. Líkanið á þannig að skýra 

hvernig kennarar flétta saman og móta þekkingu sína á tækni, þekkingu sína á 

kennslufræði og kennsluháttum og þekkingu sína á því faglega inntaki eða greinasviði 

sem verið er fást við hverju sinni. Gert er ráð fyrir samþættingu þriggja þátta, 

tækniþekkingar, kennslufræðilegrar þekkingar og fagþekkingar á efnissviði. Líkanið 
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kallar á samstillingu þessara þriggja mikilvægu þátta og miðar við að þeir fléttist þannig 

saman og hafi þannig áhrif hver á annan að kennarinn nái raunverulegum og góðum 

árangri í kennslu. Tæknin ein og sér eða fagþekkingin einber duga ekki til að hafa 

djúpstæð áhrif á nám nemenda heldur þarf að laga báða þætti hvorn að öðrum og þeim 

kennsluháttum eða þeirri kennslufræði sem ætlunin er að beita til að ná til nemandans 

og þróa starf kennarans svo vel fari. Tæknin til að mynda er aldrei hlutlaus eða án 

einhverra áhrifa á inntak og aðferð og það sama á við um þekkingu á fagsviði eða 

aðferð við kennslu. Á Mynd 3 má sjá hvernig tefla þarf saman þekkingu kennarans á 

kennslufræði, tækni og faglegu inntaki til að tryggja markvissa notkun á 

upplýsingatækni í skólastarfi (Koehler og Mishra, 2009). 

 

 
Mynd 3. TPACK-líkanið á ensku og í íslenskri þýðingu höfundar (Koehler og Mishra, 2009). 

 

Á myndinni sést samspil þriggja þátta sem eru hver fyrir sig á sínum hringlaga fleti. 

Þessir þættir eru tækniþekking (e.Technological Knowledge, TK), fagþekking (e. Content 

Knowledge, CK) og kennslufræðileg þekking (e. Pedagogical Knowledge, PK). Þessir þrír 
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þættir blandast allir saman eða skarast með ýmsum hætti og mynda þannig fjögur ný 

svið þekkingar og fræða, starfs og leikni. Samkvæmt líkani Mishra og Koehler þurfa 

kennarar að búa yfir þekkingu og leikni á öllum þessum sviðum ef þeir eiga að geta 

hagnýtt sér upplýsingatækni í skólastarfi á árangursríkan hátt. 

   

1. Tækniþekking vísar til viðhorfa, þekkingar og færni kennarans hvað snertir 

ýmiss konar tækni. Allt frá því að kunna að nota blýant og pappír til 

stafrænna verkfæra, tölva, snjalltækja og hugbúnaðar. Hvaða tæki og tól 

notar kennari til að ná til nemenda, hvaða forrit, vefgögn og miðla vinnur 

hann með og hvernig beitir hann þessum verkfærum og gögnum?  

2. Fagþekking eða þekking á inntaki vísar til þeirrar þekkingar sem kennarinn 

hefur á því greinasviði sem kennsla hans tekur til. Kennarinn þarf að hafa 

djúpan skilning á viðfangsefninu og átta sig á því hvað þar skiptir mestu máli, 

hverju þarf að miðla til nemenda. Til þess að hann hafi af einhverju að miðla 

verður hann að kunna góð skil á hugtökum, kenningum og staðreyndum sem 

varða efnið.  

3. Kennslufræðileg þekking vísar til þekkingar kennarans á námi og kennslu. 

Hvaða aðferðir má nota við kennslu og undirbúning hennar, hvernig má hafa 

lag á bekk eða hópi nemenda, skipuleggja kennslu og námsmat, leggja upp 

kennsluáætlanir og velja eða útbúa námsgögn? Kennarinn þarf að hafa 

skilning á því hvernig nemendur læra, byggja upp þekkingu og öðlast færni.   

4. Kennslufræðileg fagþekking eða þekking á inntaki vísar til þess að kennarinn 

þarf alltaf að laga inntak þeirrar þekkingar sem nemendur eiga að öðlast að 

þörfum þeirra og kennslufræðilegum möguleikum sem úr er að spila, leggja 

þarf réttar áherslur við efnisval og draga fram það sem þarf til að nám og 

kennsla skili árangri, stilla saman efnið og kennsluhættina þannig að hvort 

tveggja nái til nemenda. Það þarf með öðrum orðum að laga fagþekkinguna 

að þörfum náms og kennslu og nám og kennslu að faglegu inntaki. 

5. Tæknileg fagþekking eða þekking á inntaki vísar til þekkingar kennarans á því 

hvernig tækni getur breytt kennslunni og gert kleift að nálgast tiltekið 

námsefni eða greinasvið. Með því að innleiða ákveðna tækni sem tekur mið 

af því faglega inntaki sem gera á skil má ná árangri sem annars næst ekki. 

6. Tæknileg kennslufræðiþekking vísar til þekkingar kennarans á þeim leiðum 

sem hægt er að fara við innleiðingu tækninnar í kennslu, skilnings á því 
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hvernig nota má tækni við nám og kennslu á árangursríkan og gefandi hátt, 

hvernig tækni opnar kennslufræðilega möguleika og getur haft áhrif á nám 

og kennsluhætti. 

7. Tæknileg kennslufræðileg fagþekking eða þekking á inntaki vísar til þeirrar 

þekkingar og færni sem þarf til að flétta saman tækni, kennslu og faglegu 

inntaki á árangursríkan hátt. Kennarar þurfa að búa yfir innsæi, þekkingu og 

skilningi á flóknu samspili milli þessara þriggja þátta til að geta beitt 

heppilegum kennsluaðferðum og tækni í kennslu sinni allt eftir því faglega 

inntaki sem gera á skil. Tryggja þarf gott samspil allra þriggja þátta og laga þá 

hvern að öðrum (Koehler og Mishra, 2006). 

 

TPACK-líkanið býður upp á ýmsa möguleika til að stuðla að rannsóknum í kennaranámi, 

kennsluþróun og notkun kennara á tækni. Það býður upp á möguleika til að horfa á 

flókið fyrirbæri eins og notkun nýrrar tækni í skólastarfi með gleraugum sem draga fram 

á skýran hátt flókið samband þekkingar á inntaki, kennsluháttum og tækni, samband 

sem unnt er að greina og þróa. Þar að auki gerir það kennurum, fræðimönnum og 

kennaranemum kleift að líta framhjá öfgafullum fullyrðingum um tækni sem 

aðskotahlut í skólastarfi og einbeita sér að góðum tengslum á milli tækni, efnis og 

kennslu eins og þau svið horfa við nemendum og kennurum í skólastofunni (Koehler  

og Mishra, 2009). Líkanið hefur auðveldað höfundi að nálgast þetta verkefni og móta 

hugmyndir um efnistök og viðfangsefni á námsvefnum sem hér fylgir. Þar eins og í 

líkaninu er reynt að vefa sem þéttast saman inntak, kennsluhætti og tækni til að 

auðvelda kennurum að fella nýja upplýsingatækni eða eigin starfi og viðfangsefnum 

barnanna sem þeir eiga að sinna. 
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 Aðferðir 

5.1 Námsvefur og upplýsingagjöf til kennara ungra barna 

Eins og áður hefur komið fram, þá var fyrsta hugmynd höfundar að semja bók um 

upplýsingatækni í leikskólastarfi en eftir samræður við aðra kennara varð niðurstaðan 

sú að útbúa námsvef. Höfundur leitaði álits margra, bæði reyndra kennara í notkun á 

upplýsingatækni í kennslu og þeirra sem ekki hafa fært sér tæknina mikið í nyt en 

langar að kynnast henni betur. Líklegt má telja að ef höfundur hefði haldið áfram í 

M.Ed.-námi að loknu diplómanámi í upplýsingatækni hjá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands fyrir tíu árum síðan hefði bók orðið niðurstaðan. Reynsla höfundar af 

upplýsingatækni í skólastarfi og þeim hröðu breytingum sem orðið hafa á tækni 

undanfarin ár, ásamt þeirri eftirgrennslan sem hér var lýst, segir honum hins vegar að 

mun meiri líkur séu á að námsvefur nýtist starfandi kennurum.  

Það hefur lengi vantað vef þar sem hægt er að læra á smáforrit með íslenskri 

leiðsögn og leita upplýsinga um upplýsingatækni í kennslu á einum stað og þá 

sérstaklega fyrir byrjendur. Höfundur er þráfaldlega spurður að því hvaða smáforrit sé 

best að nota með ungum börnum. Hvernig best sé að bera sig að við notkun þeirra og 

hvernig eigi að byrja að nota upplýsingatækni í skólastarfi. Það er auðvitað ekki til 

einhver ein leið til þess en það má nýta sér reynslu þeirra sem hafa verið að þróa 

skólastarf með upplýsingatækni. Farsælast, miðað við reynslu og yfirsýn höfundar, er að 

byrja smátt og fikra sig svo áfram eftir því hvernig gengur án þess þó að hika um of eða 

láta verkefnin vaxa sér um of í augum. Höfundur hefur sjálfur lagt sig fram um að leita 

sér upplýsingar frá öðrum kennurum og reynt að læra af því sem hefur reynst þeim vel, 

en ekki síður það sem ekki gekk vel, því það má líka læra af mistökum annarra. 

Höfundur hefur í áratugi fylgst vel með því sem er að gerast í upplýsingatækni í 

kennslu og sækir marga viðburði á ári til þess að fylgjast með nýjungum. Auk þess er 

höfundur virkur á samfélagsmiðlum og vinnur að sinni starfsþróun með því að skiptast á 

reynslusögum, hugmyndum og efni við aðra sem þar deila reynslu sinni og kynnum af 

nýjungum og má líta á efnisvefinn sem hér er til umfjöllunar í því ljósi. Um efni vefsins 

hvað snertir helstu efnisþætti og áherslur er fjallað nánar hér á eftir. 

5.2 Vefsmíðin 

Við gerð Fikts– Námsvefs um upplýsingatækni fyrir kennara í leikskóla og á yngsta 

stigi grunnskóla var litið til valdra námskenninga. Höfundur kynnti sér ýmsar 

námskenningar sem mótað hafa hönnun námsefnis og skipulag kennslu (Reiser og 



 

39 

Dempsey, 2018; Þuríður Jóhannsdóttir, 2001) áður en lagt var í uppbyggingu vefsins, 

meðal annars á námskeiðinu Hönnun námsefnis og stafræn miðlun vorið 2017. Athyglin 

beindist mest að hugsmíðahyggju en einnig var litið til þeirra áhrifa sem tæknin og 

kennslufræði hafa á nám og framsetningu þekkingar, einkum TPCK- eða TPACK-

líkansins, sem fjallað var um hér að framan og dregur fram hvað kennarar þurfa margt 

að hafa og læra til þess að geta hagnýtt sér upplýsingatækni í kennslu. TPACK-líkanið 

býður upp á hagnýta leið til að horfa á innleiðingu nýrrar tækni í skólastarf og hlutverk 

kennara í því að breyta kennsluháttum sínum (Koehler og Mishra, 2009). 

Í bókinni Interactivity by Design er lýst á einkar aðgengilegan hátt þremur þrepum 

hönnunar á gagnvirku efni. Þar er hönnunarferlinu lýst og farið yfir ferlið sem þarf að 

fara í gegnum við hönnun á gagnvirku efni. Höfundar eru ekki að gefa ákveðnar 

uppskriftir sem hægt er að fylgja heldur að koma með gagnlegar ábendingar. Þeir 

benda hönnuðum á að spyrja sig þriggja einfaldra spurninga: Hvað á að búa til? Hvernig 

á það að virka? Hvernig á það að líta út? Það einfaldar hönnuðum mikið við það erfiða 

og oft á tíðum flókna viðfangsefni sem það er að hanna gagnvirka vefi (Kristof og 

Satran, 1995).  Niðurstöðum er svo lýst í þremur skrefum, með flæðiriti (e. flow chart), 

skjáskissum eða söguborði (e. storyboard) og loks frumgerð að efni (e. prototype). Hægt 

er að lesa sér til um aðferðirnar í samantekt á vef eftir Torfa Hjartarsonar (Torfi 

Hjartarson, 2002). Höfundur tók ákvörðun um að fara í efnisgerð og vefhönnun á 

þessum grunni, það er ekkert grín ef byrjað er á öfugum enda þegar hanna á viðamikinn 

námsvef. Höfundur hefur fyrir nokkra reynslu af vefgerð og hefur þannig öðlast 

mikilvæga reynslu og ekki hvað síst af eigin mistökum og annarra.   

Námsvefurinn er ofinn í vefkerfinu Wordpress í tilbúnu sniðmáti sem velja þurfti af 

kostgæfni. Sniðmátið sem varð fyrir valinu var valið vegna þess að það þótti bæði 

fallegt og notendavænt. Þá er rétt að taka fram að höfundur var ákveðinn í og gætti 

þess vel að viðmót vefsins gengi upp án vandræða í snjalltækjum á borð við spjaldtölvu 

eða síma. Um byggingu vefsins hvað efnið snertir er talað nánar um hér á eftir. 

5.3 Áherslur og efnisval á námsvefnum 

Verkefnisstjórn í þróunarverkefninu í Furugrund, sem sagt var frá í kafla hér að framan, 

færði höfundi reynslu og ákveðna sýn á það hvernig innleiða má upplýsingatækni í 

leikskóla. Leikskólakennarar í Furugrund höfðu ekki fengið einhverja sérstaka þjálfun í 

því að nota upplýsingatækni í starfi en þeir voru tilbúnir að reyna og það gerði 

gæfumuninn. Það reyndist afar mikilvægt að hvetja kennarana áfram og ekki var verra 

að notkun á upplýsingatækni fylgdu verðlaun í einhverri mynd. Þannig skoraði höfundur 
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á samkennara að standa sig með því að heita þeim stundum verðlaunum fyrir 

framúrskarandi útfærslu á kennslu með upplýsingatækni. Undanfarin ár hefur höfundur 

svo haldið fjölda námskeiða þar sem fjallað er um upplýsingatækni almennt í skólum 

eða kennt á ákveðin forrit. Þannig hefur orðið til ákveðinn lærdómur og vissa fyrir því 

hvers konar fræðslu kennarar eru að leita eftir. Þess vegna var það markmið höfundar 

og leiðarljós við efnisöflun og útfærslu á vefnum að útbúa námsvef þar sem kennarar 

geta heimsótt, jafnvel í undirbúningstíma sínum, lært á smáforrit og fengið hugmyndir 

að viðfangsefnum með nemendum sínum.  

5.3.1 Fréttaveita 

Á forsíðu vefsins er gert ráð fyrir fréttaveitu, eins og sjá má í Viðauka A. Þar er fjallað 

um áhugavert skólastarf þar sem upplýsingatækni kemur við sögu, sagt frá umfjöllun um 

þau efni, bent á hagnýtt námsefni og nýjar leiðir í námi og kennslu. Það er gróska þessi 

misserin í skólum landsins og kennarar margir hverjir kynna hver fyrir öðrum 

áhugaverðar nýjungar sem þeir eru að vinna að og prófa. Höfundi finnst mikilvægt að 

geta teflt fram á forsíðu vefsins veitu til þess að miðla jafnóðum því sem er á döfinni í 

upplýsingatækni í námi og kennslu. Hann sér fyrir sér að mynda ritstjórn og þannig geti 

orðið fleiri en hann sjálfur sem setji inn efni á vefinn og þá sérstaklega þegar 

fréttaveitan er annars vegar, enda verði vefurinn líflegri og efnismeiri fyrir vikið. 

5.3.2 Samfélagsmiðlar til starfsþróunar 

Svo tekið sé dæmi um efnisgerðina má nefna að á námsvefnum eru ásamt fleiru 

ábendingar um það hvernig kennarar geta notað verkfæri á borð við samfélagsmiðla til 

starfsþróunar, líkt og sjá má í Viðauka Á og Viðauka B. Margir hópar kennara hafa 

myndast á samfélagsmiðlinum Facebook eða Fésbók utan um áhugasvið, greinasvið, 

aldurstig nemenda og fleira. Þá hefur samfélagsmiðillinn Twitter með sínar stuttu 

orðsendingar æ oftar verið nýttur til samræðu á meðal kennara og miðlunar á 

áhugaverðu efni sem að mati kennara á erindi til annarra kennara. Myndræni 

samfélagsmiðillinn Pinterest er sífellt að verða vinsælli og þá einkum á meðal kvenna og 

hafa kennarar einnig nýtt sér þann vettvang til þess að safna saman áhugaverðu efni 

sem gæti nýst kennurum til starfsþóunar og til kennslu (Aslam, S., 2018). Á 

námsvefnum er reynt að taka mið af þessu og ýta undir þessa þróun. Til þess að 

auðvelda byrjendum á samfélagsmiðlum þátttöku er bent á leiðsögn á íslensku og 

komið með ábendingar um áhugaverða hópa á Facebook. Bent er á þá möguleika sem 

Twitter býður upp á, eins og þann að taka þátt í umræðum undir myllumerkinu 

#menntaspjall sem hér á landi auðkennir umræðu um menntamál. Kennt er að nota 
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Twitter en kennarar hafa ítrekað nefnt við höfund að þeir eigi í erfiðleikum með að átta 

sig á notagildi þess miðils við starfsþróun. Þá er bent á að kennarar hafa undanfarin ár 

verið duglegir við jafningjafræðslu með ýmsum hætti. Um allt land eru haldnar 

menntabúðir (e. educamp) en þær eru vettvangur þar sem kennarar hittast án mikillar 

fyrirhafnar og læra hver af öðrum. 

Rétt er að nefna SAMSPIL 2015 en segja má að með því verkefni um 

upplýsingatækni til náms og kennslu hafi orðið umtalsverð þróun í hvers konar 

samskiptum á milli kennara allra skólastiga. Verkefnið var ætlað öllum kennurum sem 

nýta vildu samstarfsnet Menntamiðju og hafði að markmiði að auka þekkingu, umræðu 

og notkun á upplýsingatækni í skólastarfi. Haldin voru námskeið á nokkrum stöðum á 

landinu og samfélagsmiðlar notaðir til þess að búa til vettvang fyrir áframhaldandi 

samskipti, samstarf og starfsþróun í samfélagi áhugasamra kennara. Notuð voru 

vefsvæði torganna sem eru undir Menntamiðju, Facebook-hópar, myllumerkið 

#menntaspjall á Twitter, myndaveitan YouTube og ýmislegt fleira sem of langt yrði upp 

að telja. Á þessum miðlum gátu þátttakendur leitað ráða, miðlað af eigin reynslu og 

þekkingu og skipulagt samstarfsverkefni til að efla sig í starfi. Þetta verkefni var að mati 

höfundar, sem einnig var þátttakandi í því, afar vel heppnað, enda tóku á fjórða 

hundrað kennarar þátt í því (SAMSPIL 2015, 2015). 

5.3.3 Vefverkfæri til skapandi iðju, kennslu og leiks 

Á vefnum eru ábendingar um ýmsa kosti sem geta auðveldað kennurum skipulag margs 

konar og brotið upp kennsluna á ánægjulegan hátt. Þetta má sjá í Viðauka B. Mest 

áhersla er lögð á verkfæri til skapandi vinnu með börnum í námi og leik. Kennarar hafa 

lengi kallað eftir leiðbeiningum fyrir sig á íslensku um smáforrit eða öpp sem henta 

ungum börnum. Á vefnum er reynt að koma til móts við þessar óskir kennara og lagðar 

fram hugmyndir að kennsluáætlunum og notkunarmöguleikum. Forritin sem höfundur 

valdi áttu það sameiginlegt að henta til skapandi vinnu og vera vel til þess fallin að auka 

læsi nemenda. Þau voru líka valin vegna þess að þótt að þau séu útbúin í ensku 

umhverfi kemur það lítið að sök af því að gera má ráð fyrir að efni, sem verður til í 

flestum þeim verkum sem börnin skapa, verði sett fram á íslensku. 

Nú eru á vefnum boðið upp á kennslu á fjögur öpp eða smáforrit af þessu tagi:  Book 

Creator, Puppet Pals, Chatterpix Kids og Quiver, sjá Viðauka C. Fyrir hvert forrit er að 

finna kennslumyndir sem höfundur tók upp og útbjó sérstaklega fyrir þennan vef. Í 

myndunum er leitast við að hafa leiðbeiningarnar sem ljósastar og þess gætt að auðvelt 

sé að stöðva afspilun til að æfa sig í því sem þar er kynnt. Með forritunum eru líka 
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kennsluleiðbeiningar þar sem fram koma viðmið byggð á hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

ásamt tímasettri kennsluáætlun þar sem byggt er á reynslu höfundar af notkun 

forritanna í starfi með börnum. Hverju forriti fylgir líka síða þar sem möguleikar tengdir 

forritinu eru reifaðir. Einnig er bent á dæmi úr skólum um notkun á forritinu þegar þeim 

er til að dreifa. 

5.3.4 Forrit fyrir börn 

Á vefnum verður vísað á ýmis smáforrit sem henta ungum börnum og má sjá dæmi um 

það í Viðauka D. Smáforritin eru flokkuð eftir notagildi þeirra í námi og kennslu en að 

sjálfsögðu geta notkunarsvið þeirra skarast og snert marga flokka. Höfundur hefur í 

hyggju að fjölga flokkunum eftir þörfum en núna eru flokkarnir fimm og undir einum 

þeirra tveir undirflokkar, forritunarleikföng og forritun með forritum. Flokkarnir eru 

sköpun, læsi, útikennsla, forritun, og loks skynjun og leikur. Þarna má að sjálfsögðu 

lengi bæta við en gott er að hafa í huga að margt er mikilvægara en að halda að 

kennurum miklu úrvali forrita. 

Höfundur fær oft þessa spurningu: „Veistu um einhver sniðug öpp til þess nota til að 

efla málþroska barna?“ Reyndin er hins vegar sú að árangursrík notkun á stafrænni 

tækni í skólastarfi snýst alls ekki um að hafa sem flest smáforrit til taks. Það allra 

mikilvægasta í þessu sambandi er að einbeita sér að námi barnanna. Hvað viljum við að 

börnin læri? Hvar eru börnin stödd? Hvað hentar börnunum okkar? Hvert og eitt barn 

er einstakt og þarfir barna afar misjafnar. Þetta snýst um gæði í leik, uppeldi og námi og 

hvernig við ætlum að nýta smáforritin – hvert er markmiðið með notkun þeirra? Það er 

lykilspurningin. Ætlar kennarinn að efla málskilning, máltjáningu, hlustun, 

hljóðkerfisvitund eða lesskilning barnanna? Hvert er markmiðið? Kennarar þurfa fyrst 

að taka ákvörðun um það og skoða svo hvort þeir finni smáforrit sem barnið getur lært 

þessa þætti af. Við verðum að passa okkur á því að gleyma okkur ekki í leit að námsefni 

og að það verði markmiðið með notkun spjaldtölvunnar í stað þess að líta á hana sem 

verkfæri – það gengur ekki upp að líta svo á að fleiri smáforrit leiði sjálfkrafa til meira 

náms og betri kennslu. Með því að hlaupa á eftir verkfærum og spyrja okkur svo til 

hvers mætti nota þau byrjum við á öfugum enda (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017a). 

5.3.5 Krækjur um ýmis efni 

Krækjusíða er á vefnum þar sem bent er á margs konar áhugavert efni tengt 

upplýsingatækni í skólastarfi, sjá Viðauka Ð. Krækjurnar eru flokkaðar niður en 

höfundur gerir ráð fyrir að krækjusíðan eigi eftir að vaxa í framtíðinni vegna þess að 

sífellt eru að koma á netið áhugaverðar síður um upplýsingatækni. Kennarar og aðrir 
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áhugasamir um upplýsingatækni benda nánast daglega inni á samfélagsmiðlum á 

áhugavert efni. Höfundur mun reyna að grípa slíkar ábendingar og setja áhugaverðustu 

slóðirnar inn jafnóðum. 

Bent er á áhugaverðar bloggsíður áhugafólks um upplýsingatækni sem höfundi 

finnst áhugavert að fylgjast með og vefsíður þar sem er að finna upplýsingar um 

upplýsingatækni í skólastarfi og í mörgum tilvikum kennslu á tækni sem kennarar geta 

haft bæði gagn og gaman af. Í flokki um starfsþróun er bent á ráðstefnur, málþing, 

námskeið og fleiri viðburði sem bjóða upp á starfsþróunarmöguleika fyrir kennara og 

tengjast upplýsingatækni. Loks er bent á kennslumyndir og annað myndefni sem 

höfundi þykir áhugavert, svo sem um SAMR-líkanið og TPACK-líkanið sem áður voru 

nefnd. Áhugaverðir fyrirlestrar um upplýsingatækni eru þar líka og bent verður á 

fyrirlestra sem höfundur hefur flutt og til eru á netinu.  

5.3.6 Um vefinn 

Að lokum er á vefnum upplýsingar um vefinn og höfund hans ásamt tengli í þessa 

greinargerð eins og sjá má í Viðauka E. 

5.4 Opið menntaefni 

Fikt – Námsvefur um upplýsingatækni fyrir kennara í leikskóla og á yngsta stigi 

grunnskóla og efnið sem hann geymir er birt eftir hugmyndafræði þeirra sem beita sér 

fyrir opnu menntaefni að leiðarljósi. Opið menntaefni (e. Open Educational Resources, 

OER) er hugtak sem lýsir fjölbreyttu úrvali efnis á netinu (e. online), þar á meðal 

kennslubókum, myndskeiðum, fyrirlestrum, vissu kvikmyndaefni á vefsetrum á borð við 

YouTube eða Vimeo, fræðsluefni, hreyfimyndum og stafrænum skýringarmyndum ýmiss 

konar. Hugtakið getur einnig átt við um Powerpoint-skyggnur eða pdf-skrár tengdar 

fyrirlestrum. Til þess að teljast opið menntaefni verður efnið þó að vera frjálst til afnota 

og aðgengilegt þeim sem nýta vilja efnið til náms (Bates, 2015). Á námsvefnum fæst 

menntaefni án endurgjalds en höfundur leitaði Kópavogsbæjar og Vísindasjóðs FL og 

FSL til þess að fjármagna vefinn og getur þess vegna haft hann aðgengilegan og ókeypis 

öllum sem vilja. Tungumál vefsins er íslenska og má telja líklegt að það takmarki notkun 

við þá sem skilja íslensku en þó ber að hafa í huga að nútímatækni auðveldar þeim sem 

það vilja að þýða efnið sem á vefnum er.  

Opið menntaefni hefur verið skilgreint eftir fjórum stigum, þar sem hugmyndin er 

að því opnara sem efnið er megi ganga lengra í að nota það, dreifa því, endurskoða það 

og setja það saman á ýmsan hátt. Fyrsta stigið er efni þar sem í boði er að endurnýta (e. 
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reuse) efnið. Notandanum er frjálst að hlaða efninu niður til eigin nota, til að skoða það  

óbreytt á þann veg sem hann kýs. Á öðru stigi er boðið upp á að endurdreifa (e. 

redistribute) efninu, deila því með og senda það öðrum. Á þriðja stigi er leyft að 

endurskoða (e. revise) efnið en þá getur notandinn lagað efnið að eigin þörfum og 

breytt því eftir að hafa kynnt sér það. Á fjórða stigi er svo gert ráð fyrir að endurblanda 

(e. remix) megi efnið, notandinn nýtir þá upprunalega efnið og sameinar það öðru efni 

og býr til nýtt. Þessi fjögur stig eiga sér samsvörun í Creative Commons-

höfundarleyfunum en þeim er að jafnaði beitt þegar opið menntaefni er annars vegar 

og eru í reynd forsenda fyrir tilurð og framþróun opins menntaefnis (Hilton, Wiley, 

Stein og Johnson, 2010).  

Ein algengasta merking á opnu menntaefni er CC-BY sem er Creative Commons-leyfi 

sem gefur frelsi til að nota efnið, breyta því og gefa það út aftur, jafnvel í 

hagnaðarskyni, ef getið er um upprunann og efninu er dreift að nýju með sama leyfi 

(Creative Commons, e.d.). Ég hef ákveðið að birta mitt efni með þessu leyfi og 

viðeigandi merki sem sjá má á titilsíðum greinagerðinnar hér að framan og á Mynd 4.  

 

 

Mynd 4. CC-BY-leyfi (Creative Commons, e.d.). 
 

Með þessu merki, sem einnig verður á námsvefnum Fikt – Námsvef um 

upplýsingatækni fyrir kennara í leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla, afsalar höfundur 

sér höfundarétti sínum að því leyti að allir mega nota efnið að vild, breyta því og 

endurskapa, jafnvel í hagnaðarskyni, en verða samt að geta þess hvaðan það er komið 

og veita sama leyfi til afnota af efninu í nýrri útgáfu.  

 



 

45 

 Umræða 

Mikil umræða hefur verið í samfélaginu undanfarið ár um hvaða færni nemendur þurfa 

að búa yfir á 21. öldinni. Flestir virðast sammála um að skólinn þurfi að undirbúa 

nemendur í dag fyrir samvinnu, gagnrýna hugsun, sjálfbærni, frumkvöðlastarf og 

sköpun. Nemendur þurfa í framtíðinni að hafa færni til að nýta nýjustu tækni á 

skapandi hátt í samvinnu við aðra, kunna að finna og halda til haga upplýsingum og 

vinna úr þeim. Aðalnámskrá frá 2011 kemur inn á þessa þætti en kröfur um hæfni hafa 

breyst og ungt fólk þarf að vera undir það búið að taka þátt í samfélagi og atvinnulífi 

sem er í sífelldri þróun. Við vitum ekki hvaða störf það eru sem bíða barnanna sem við 

erum með í skólakerfinu í dag. Zachary Walker sem situr í alþjóðlegum starfshópi um 

kennslu og nám á 21. öldinni sagði eftirminnilega á Skólaþingi KÍ í október s.l. að við 

værum að kenna síðustu bakpokakynslóðinnni (Walker, 2015). Hægt er að horfa á 

fyrirlestur hans á námsvefnum.  

Það er alveg ljóst að tæknin býður upp á ótal mörg tækifæri til nýtingar í námi og 

kennslu. Það eru flestir á því að ef kennarar nýti tæknina á uppbyggilegan hátt geti hún 

verið mikilvægt stuðningstæki bæði í námi og kennslu. Höfundur telur ekki hægt að 

fullyrða mikið um það hvort kennarar hafi almennt endurnýjað kennslufræðilega 

þáttinn í starfi sínu með hliðsjón af innleiðingu tækninnar líkt og TPACK-líkanið gerir ráð 

fyrir enda var það ekki skoðað sérstaklega í þessu verkefni. Fram kom í skýrslu 

starfshóps um upplýsingatækni í leikskólum Reykjavíkur að viðhorf kennara til tækni er 

jákvætt, það sýna einnig þær rannsóknir og þróunarverkefni sem höfundur skoðaði. 

Það er ljóst að fagþekking kennara í leik- og grunnskólum er til staðar og 

kennslufræðileg þekking einnig. Kennarar virðast þokkalega vel staddir, bæði hvað 

varðar fagþekkingu, kennslufræði og tæknikunnáttu. Þeir segjast til að mynda vera að 

nýta spjaldtölvur á skapandi hátt í leikskólastarfinu. Þannig má leiða getum að því að 

þeir geti tvinnað saman þessa þætti en fram kom að það vantar eilítið upp á trú á eigin 

getu til að takast á við tæknilegar áskoranir (Upplýsingatækni í leikskólastarfi, 2017).  

Ef niðurstöður rannsókna og þróunarverkefna sem skoðuð voru og hafa verið 

framkvæmd hér á landi eru bornar saman við SAMR-líkan Rubens Puentedura (2013) 

virðist nokkur ástæða til bjartsýni. SAMR-líkanið mælir eins og áður segir hvernig tekist 

hefur að innleiða upplýsingatækni í skólastarfið og kennslustofuna á fjórum 

mismunandi stigum. Kennarar eru smám saman farnir að sýna fram á að hægt er að 

fara nýjar leiðir í notkun á upplýsingatækni og í mörgum grunnskólum er unnið mikið 

brautryðjendastarf á þessu sviði. Nokkrir leikskólar hafa líka látið töluvert til sín taka. 
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Þar fara hvað fremstir leikskólakennarar í leikskólanum Krógabóli á Akureyri sem hafa 

lagt út á vef efni sem taka má til fyrirmyndar og varpar skýru ljósi á möguleika sem 

tæknin veitir í skólastarfi með ungum börnum. Þar hafa kennarnir einnig sýnt fram á að 

gæðin í skólastarfinu geta aukist verulega með breyttum kennsluháttum. Niðurstaða í 

þróunarvinnu í Krógabóli sýnir, svo eitthvað sé nefnt, að með því að fara nýjar leiðir má 

auka verulega möguleika barna með annað móðurmál en íslensku og er þá til einhvers 

unnið. Þar var smáforritið Puppet Pals nýtt til þess að auka með myndrænni og 

hljóðrænni sögugerð félagsfærni og málþroska barnanna (Heilsuleikskólinn Krógaból, 

2017). 

Eins og fram hefur komið í þessari greinagerð vantar ekki áhuga kennara á 

upplýsingatækni og notkun hennar í skólastarfi. Kennarar sem tekist hafa á við 

innleiðingu á upplýsingatækni í starfi sínu eru að jafnaði ánægðir og vildu gera meira. 

Það dugar ekki að menntayfirvöld og rekstraraðilar skóla setji sér stefnu um notkun 

upplýsingatækni í skólum. Eftirfylgni þarf að vera til staðar og þá aðallega í formi 

ráðgjafar og stuðnings við kennara. Svo nefnt sé dæmi hefur Kópavogsbær, þar sem 

höfundur starfar, sett sér stefnu í upplýsingatækni í skólastarfi leik- og grunnskóla 

bæjarfélagsins (Kópavogsbær, 2013a; Kópabogsbær, 2013b). Í báðum tilvikum kemur 

fram að í skólum skiptir fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum miklu máli. Þar 

er mikilvægur þáttur að bæjarfélagið ætlar að gera skólum bæjarfélagsins kleift að 

koma til móts við kröfur nútímans með góðum aðbúnaði í upplýsingatækni. Að 

einhverju leyti hafa þessi stefnuplögg komist til framkvæmdar hvað grunnskólann 

varðar en að mati höfundar hefði mátt fylgja stefnu í upplýsingatækni fyrir leikskóla 

eftir af mun meiri krafti og sinna betur starfsþróunarmöguleikum fyrir leikskólakennara 

og annað starfsfólk, bæði með námskeiðahaldi og ráðgjöf inn í leikskólana. Þá hefur 

endurnýjun á tæknibúnaði engan veginn verið í takt við stefnu bæjarfélagsins, til dæmis 

hefur spjaldtölvum ekki verið fjölgað eða þær verið endurnýjaðar síðan haustið 2014.   

Það er með upplýsingatækni rétt eins og annað í skólastarfi að það eru sem betur 

fer til brautryðjendur í hópi kennara. Kennarar sem sýna tækninni áhuga og eru 

duglegir að prófa sig áfram og ekki hvað síst til í að deila þekkingu sinni með öðrum. 

Þess vegna er mikilvægt að fá sem flesta kennara til þess að nýta sér samfélagsmiðla og 

aðrar bjargir á neti og vef sér til starfsþróunar. Á netmiðlum á sér stað mikil gróska og 

kennarar kynna fyrir hver öðrum áhugaverðar nýjungar sem þeir eru að fást við, kynna 

sér og prófa.   

Fullorðnir læra á annan hátt en börn, þeir þurfa eins og aðrir aldurshópar rétta 

hvata til þess að vilja læra og spyrja meira um tilgang og notagildi en yngri nemendur. 
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Miklu skiptir að leiða kennurum fyrir sjónir hvernig hafa má gagn og ánægju af tækninni 

í uppeldi og skólastarfi. Svo eru þeir kennarar sem ekki vilja sækja sér aukna þekkingu 

nema að ytri hvatar komi til og þá í formi hærri launa eða annarrar umbunar fyrir að 

bæta við sig verkefnum og kanna nýjar leiðir. Í því sambandi er samt mikilvægt að hafa í 

huga að margir mikla fyrir sér þröskuldana sem stíga þarf yfir til að tileinka sér tæknina. 

Það er reynsla höfundar að kennarar vanmeti oft eigin getu þegar kemur að tækni. Það 

voru ófáar stundirnar sem höfundur þurfti ekki annað en sitja í sama herbergi og annar 

kennari til þess að viðkomandi hefði hugrekki til þess að prófa sig áfram við tölvuskjáinn 

eða annan stafrænan búnað.  

Kennarar þurfa að nýta sér betur, að mati höfundar, þau þróunarverkefni sem farið 

hefur verið í hér á landi og á erlendum vettvangi en af þeim má ýmislegt læra. Þróunar-

verkefni sem unnið var að í leikskólanum Krógabóli á Akureyri og í Paddehatten í Vejle í 

Danmörku eru góðar fyrirmyndir fyrir aðra leik- og grunnskóla. Þar var spjaldtölvan 

tekin inn í skólastarfið og nýtt með skipulögðum hætti í málörvun og í leik. Það er hægt 

að nota stafræna tækni jöfnum höndum og annað leikefni dags daglega í skólanum. 

Með því að vera lausnarmiðaður kennari og leyfa sköpunarkrafti og ímyndunaraflinu að 

flæða frekar en að vera of upptekinn af hindrunum eða skilgreindum markmiðum og 

fræðilegum ávinningi af notkun spjaldtölva er hægt að gera stórkostlega hluti. 

Spjaldtölvuna er auðveldlega hægt að nota til þess að auka fjölbreytni í námi barna á 

ýmsan hátt bæði innan dyra sem utan (Johansen, 2017; Hólmfríður Árnadóttir, Íris 

Hrönn Kristinsdóttir, Rannveig Oddsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2016). Rannsóknir 

sýna að þar sem tekst að gera upplýsingatækni sjálfsagðan hluta af daglegu starfi 

skólans verður það til þess að auka gæði kennslunnar sem þar fer fram. Rannsóknir 

hafa sýnt að ekki þarf að hafa áhyggjur af því að málþroski barna beri skaða af ef þess 

er gætt að nota spjaldtölvuna sem verkfæri til samskipta og skapandi iðju (Fridberg, 

Thulin og Redfors, 2017). Það er engu að síður mikilvægt að mati höfundar að kennarar 

hafi í huga að notkun spjaldtölvu og annars tæknibúnaðar getur sjaldnast verið 

markmið í sjálfu sér, heldur ein af þeim leiðum sem farnar eru að því námi og þeim 

þroska sem skólinn stefnir að á hverjum tíma. Standa þarf þannig að málum að 

tækninotkun verði til að efla athyglisgáfu, virkni og leik, ýta undir hvers konar rýni, 

samskipti og skapandi starf en dragi ekki úr frumkvæði, samveru og hreyfingu. Þá þarf 

að hafa í huga að stundum þarf að beina athygli að tækninni sjálfri líkt og öðru sem 

mótar umhverfi okkar og nú er tekið að gæta mikils áhuga á að láta börn fást við 

einfalda, myndræna og áþreifanlega forritun af ýmsu tagi. Stjórnendur og sérkennarar 
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geta líka haft mikið gagn af nýrri tækni, tæknin nýtist vel til samskipta við foreldra og 

þannig mætti lengi telja. 

Tilgangur höfundar með gerð Fikts – Námsvefs um upplýsingatækni fyrir kennara í 

leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla var að  búa til námsvef með fræðslu fyrir kennara 

um það hvernig nýta megi upplýsingatækni í skólastarfi með ungum börnum. Reynt er 

að benda jafnóðum á nýjungar sem fram koma með því að hafa fréttaveitu á forsíðu 

vefsins. Þannig hefur höfundur reglulega frá því í október 2017 sett inn færslur með 

slíkum ábendinum. Færslurnar eru flokkaðar og merktar með efnisorðum (e. tags) til 

þess að auðvelda kennurum leit að tilteknu efni. Á vefnum eru myndskeið þar sem 

kennurum er kennt á nokkur forrit sem henta börnum og þeim sýnt hvernig vinna má 

með þau verkfæri á skapandi hátt. Höfundur sér fyrir sér að auka þann þátt smátt og 

smátt. Það er von höfundar að kennarar geti nýtt sér þær upplýsingar sem höfundur 

hefur safnað saman um valið efni sem tengist upplýsingatækni í kennslu ungra barna. 

Höfundur er meðvitaður um að efnið á vefnum er alls ekki tæmandi, það er fullt, fullt af 

efni í boði á netinu sem hefði hugsanlega átt að vera með.  

Höfundur hefur sýnt vefinn reglulega öðrum leik- og grunnskólakennurum og 

hingað til hafa þeir verið ánægðir með hann. Þá hafa nokkrir leikskólakennarar sent 

höfundi þakkir fyrir kennsluleiðbeiningarnar og fullyrða til dæmis að þær hafi komið 

þeim af stað í að nota smáforritið Puppet Pals. Í kennslumyndum höfundar á 

námsvefnum er farið yfir hvernig vinna má í lotum með litlum hópi barna að hugmynd 

að sögu, útbúa einfalt handrit eða söguborð á blaði, búa til myndir af persónum og 

sögusviði, færa til fígúrur á skjá og taka upp hreyfingar með tali og hljóði í þessu 

einfalda og aðgengilega smáforriti. Efnið má velja af handahófi eða tengja einhverju 

sem við er að fást í skólastarfinu. Þarna má segja að fléttað sé saman hugmyndum úr 

uppeldis- og kennslufræði, glímunni við valið efnisinntak og markvissri tækninotkun líkt 

og gert er ráð fyrir í TPACK-líkaninu sem hér var kynnt að framan. Fleiri dæmi af þessu 

tagi um skapandi tækninotkun við hæfi ungra nemenda má finna á námsvefnum og 

verða ekki rakin hér. 

Höfundur lítur ekki svo á að gerð námsvefsins sé lokið, hann á eftir að halda áfram 

að þróast og vaxa að innihaldi. Það er mikil þróun í tækninotkun almennt og áhuginn á 

tækninni mikill og vaxandi. Höfundur hefur háleit markmið og metnað til þess að fylgja 

námsvefnum eftir í framtíðinni. Vonandi verður hann nýttur af kennurum til þess að 

þeir auki færni sína og þá um leið kjark sinn til þess að takast á við notkun á 

upplýsingatækni í skólastarfi.  
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 Lokaorð 

Að vinna að þessu verkefni hefur verið höfundi ákaflega lærdómsríkt. Það kom verulega 

á óvart hversu niðurstöður þróunarverkefna sem höfundur skoðaði og kynnti sér 

reyndust líkar. Það virtist litlu skipta hvar í heiminum eða hvernig verkefnin voru 

framkvæmd, það eru ákveðnir þættir í niðurstöðunum sem koma fram í þeim öllum. 

Fram kemur hversu mikilvægt það er að kennarar sjálfir ákveði að þróa skólastarfið og 

að þeir skuldbindi sig verkefninu og meti starfið og þær breytingar sem verða á því 

reglulega. Skipanir að ofan frá rekstraraðilum skólanna ásamt fjármagni og búnaði eru 

engin trygging fyrir því að vel takist til. Kennurum sem hafa vilja og löngun til þess að 

þróa og breyta kennsluháttum sínum með aukinni tækninotkun gengur vel ef rétt er að 

staðið og það hefur áhrif á gæði skólastarfsins og eykur fagmennsku í þeirra skólum. 

Viðhorf og stuðningur stjórnenda í skólum hefur geysimikið að segja til um það hvernig 

tekst til. Það er oft þannig að þeir eru líka, rétt eins og kennararnir, að feta sig áfram í 

notkun á upplýsingatækni. Stjórnendur eru leiðtogar í sínum skólum og hafa það 

hlutverk að leiða faglega starfið. Höfundur hefur persónulega reynslu af því hversu 

mikilvægt það er að hafa stuðning og hvatningu frá skólastjórnenda til þess að þróa 

starfið sitt en það er einmitt það sem góður stjórnandi gerir.  

Góð menntun er lykilþáttur í allri þróun í atvinnulífi, menningu og samfélagi og þess 

vegna er mikilvægt að hlúa vel að kennurum sem mennta nemendur. Kennarar þurfa 

ásamt fleiru að hafa gott aðgengi að nýjustu upplýsingum um það sem er í deiglunni 

hvað varðar upplýsingatækni í menntun, ekki síst hvernig þeir geti nýtt hana til þróunar 

á kennsluháttum sínum nemendum til hagsbóta. Allt snýst þetta þó um tíma og að 

einhverju leyti um fjármagn. Það er bæði brýnt og nauðsynlegt að efla 

starfsþróunarmöguleika kennara og auka þann litla tíma sem þeir hafa til þess að 

stunda starfsþróun. Það er höfundi afar hugleikið eftir vinnu að þessu verkefni hversu 

hávært hróp kennara er eftir þekkingu og ráðgjöf á sviði upplýsingatækni. Líta má á 

námsvefinn sem hér fylgir sem eitt svarið við því kalli.  
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Viðauki A: Forsíða Fikts 

Hér má sjá skjáskot af forsíðu Fikts – Námsvefs um upplýsingatækni fyrir kennara í 

leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla fimmtudaginn 24. maí 2018. 
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Viðauki Á: Verkfæri 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Verkfæri fimmtudaginn 24. maí 2018. Henni fylgja 

tvær undirsíður; Samfélagsmiðlar og Vefverkfæri. 
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Viðauki B: Samfélagsmiðlar og Vefverkfæri 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunum Samfélagsmiðlar og Vefverkfæri fimmtudaginn 24. 

maí 2018. Síðunni Samfélagsmiðlar fylgja síðurnar Facebook, Twitter og Pinterest. 
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Viðauki C: Kennsla 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Kennsla fimmtudaginn 24. maí 2018. Eins og sjá má 

fylgja henni fjórar undirsíður; Book Creator, Pippet Pals, Chatter Pix Kids og Quiver. 

Undir hverri þeirra eru undirsíður sem lýsa því hvernig nýta má verkfærin sem þar eru 

kynnt í kennslu og skapandi starfi með börnum. 
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Viðauki D: Forrit 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Forrit fimmtudaginn 24. maí 2018. Eins og sjá má 

fylgja henni fimm undirsíður ásamt tveimur undirsíðum undir einni þeirra; Sköpun, 

Læsi, Útikennsla, Forritun (Forritunarleikföng og Forritun með forritum) og Skynjun og 

leikur. 

 

 

  



 

61 

Viðauki Ð: Krækjur 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Krækjur fimmtudaginn 24. maí 2018. Eins og sjá má 

fylgja henni fjórar undirsíður; Áhugaverð blogg, Vefsíður, Starfsþróun og Myndbönd. 
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Viðauki E: Um vefinn 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Um vefinn fimmtudaginn 24. maí 2018. Henni fylgja 

tvær undirsíður; Um höfundinn og Greinargerð en þar er bent á greinargerðina sem hér 

er lögð fram. 

 

 

 

 


