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Ágrip 

Í þessari ritgerð er sagt frá rannsókn þar sem skoðað var hvort spjaldtölvur 

gætu stutt við ritun hjá nemendum.  

Markmiðið með rannsókninni var þríþætt, að styrkja kennslufræði og þekkingu 

kennara í ritun, styðja kennara í starfsþróun sem miðar að því að að þróa og 

breyta kennsluháttum og innleiða notkun spjaldtölva í ritunarkennslu með það 

að markmiði að styðja við ritun og sköpun hjá nemendum. 

Til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið og þróunarstarfið var aðferðafræði 

starfendarannsókna notuð. Starfendarannsókn er rannsókn þar sem að 

rannsakandi gerir rannsókn á eigin starfi með því markmiði að auka skilning á 

starfinu og þróa það til betri vegar.  

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í 3. bekk, þeir voru 49, 4. 

Kennarar og einn þroskaþjálfi. Einnig voru raddir foreldra skráðar.  

Gagnaöflun í rannsókninni fór fram 2018–2019. Rannsóknargögn í þessari 

rannsókn voru dagbók ljósmyndir af verkefnum nemenda, ritunarverkefni 

nemenda og raddir þátttakenda. Í dagbókina var allt ferlið skráð frá upphafi til 

enda.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sá stuðningur sem kennarar 

fengu yfir tímabilið í formi námskeiða, samræðna og ráðgjafar frá 

sérfræðingum studdi við starfsþróun þeirra í ritunarkennslu og innleiðingu á 

breyttum kennsluháttum.  

Flestir nemendur sýndu framfarir í ritun en áberandi var þó að nemendur 

með góða einbeitingu nýttu sér betur leiðbeiningar kennara en þeir sem áttu 

erfitt með einbeitingu. Hjá mörgum nemendum var greinilegt að notkun 

spjaldtölva ýtti undir áhuga þeirra á ritun. Nemendur sem áttu erfitt með að 

skrá sögur með blýanti sýndu framfarir í ritun með notkun spjaldtölva. Í 

upphafi rannsóknar voru nemendur uppteknir af öllum þeim fjölbreyttu 

tæknimöguleikum sem spjaldtölvur bjóða upp á og týndust aðeins í þeim. 

Þegar mesta spennan var farin af tækjunum var greinilegt að notkun spjaldtölva 

jók á sköpun og námsáhuga nemenda. Þekkingin sem ég aflaði mér í þessari 

rannsókn mun nýtast mér vel í mínu starfi áfram, sú ígrundun sem fram fór yfir 

tímabilið hefur hjálpað mér að sjá fleiri leiðir í kennslu í ritun og notkun 

spjaldtölva í kennslu.  

 

 

 





 

Abstract 

This thesis is based on a reasearch where the aim was to implement tablets in 

writing lessons.  

The aim of the study was to strengthen the teaching and knowledge of 

teachers in writing. Support teachers in career development, which aims to 

develop and change teaching methods and to implement the use of tablet in 

writing lessons with the aim of supporting the writing and creation of students.  

Acton reasearch was chosen as reasearch design. In action reasearch the 

general goal is to create a simple, practical, repeatable process of interactive 

learning, evaluation, and improvement that leads to increasingly better results 

for schools, teachers, or programs.  

Participants in this research were students in grade 3, they were 49. There 

were four teachers and one social therapist. Data collection in the study was 

obtained in the school year of 2018–2019. A research journal was used to keep 

track of data collection, as well as photographs, student assignments and 

participant voices were recorded.  

The main results of the study show that the support that teachers received 

over the period in the form of courses, conversations, and expert advice 

supported their career development in writing teaching and the introduction of 

changing teaching practices. Most of the students showed progress in writing 

with tablet, but it was noticeable that students’ with good concentration took 

better advantage of teachers' instructions than those who had difficulty 

concentrating. For many students’, it was clear that using a tablet enabled their 

interest in writing. 

Students’ who found it difficult to write stories with pencil showed progress in 

writing using a tablet. At the beginning of the study, students’ were 

preoccupied with all the infinite technology options offered by a tablet. When 

the greatest excitement of the devices had worn off, it was evident that its use 

increased the student’s creativity and interest in learning. The knowledge I 

gained in this study will benefit me well in my work, the reflection over the 

period has helped me see more ways in teaching writing and using tablet in 

teaching. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Þessa starfendarannsókn tileinka ég syni mínum Halldóri Birgi sem varð 

mér innblástur að þessari vinnu. Þrautseigja hans og elja hvatti mig áfram í 

leitinni að breyttum kennsluháttum. 

 

 





 

Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni til MA.- prófs í menntavísindum við 

kennaradeild Hug- og félagsvísindasviðs. Ritgerðin er 60 ECTS einingar.  
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kennara í að þróa og breyta kennsluháttum í ritunarkennslu og innleiða notkun 

spjaldtölva í ritunarkennslu með það að að markmiði að styðja við ritun og 

sköpun hjá nemendum. Gagnaöflun fór fram með dagbókarskrifum, 

ljósmyndum af verkefnum nemenda, ritunarverkefni nemenda og samræðum 

við þátttakendur. Dagbókarskrif hófust í janúar 2018 og þeim skrifum lauk í 

mars 2019. 
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1. Inngangur  

Miklar breytingar hafa orðið á kennslugögnum skólanna í gegnum tíðina. Áður 

fyrr voru nemendur með krít og töflu síðar leystu blýantur og blað krítina af 

hólmi. Þau kennslugögn sem við notum í skólastofunni hafa haldið áfram að 

þróast og miklar breytingar hafa orðið á allra síðustu árum með tilkomu 

snjalltækninnar.  

Frá því að ég lauk námi úr Kennaraháskóla Íslands vorið 1992 hafa orðið 

töluverðar breytingar á þeim kennslugögnum sem ég hef getað nýtt sem 

kennari. Þegar ég hóf kennslu skiluðu nemendur mínir ritgerðum sem voru 

unnar á ritvélar í dag geta þeir unnið sambærileg verkefni á símana sína. Fyrir 

mig sem kennara er mikilvægt að fylgjast með þessari þróun til að kennslan 

taki mið af þeim veruleika sem nemendur alast upp í. Ég hef kennt íslensku 

síðan ég útskrifaðist og síðustu 15 árin hef ég sérhæft mig í kennslu á yngsta 

stigi. Haustið 2007 hóf ég nám í kennsluaðferðinni Byrjendalæsi. Það er 

kennsluaðferð þar sem unnið er með alla þætti móðumálsins, tal, hlustun, lestur 

og ritun ásamt þeim þáttum sem tengjast málfræði. Ritun spilar stórt hlutverk 

í Byrjendalæsi og í á þeim tíma sem ég hef kennt eftir aðferðum Byrjendalæsis 

hefur ritun verið sá þáttur sem mér hefur fundist hvað erfiðast að styðja við 

nemendur í. Námsgeta nemenda er breið það sem veitist sumum auðvelt getur 

verið erfitt fyrir aðra s.s. umskráning texta það er að skrifa sögur með blýanti. 

Tölvustofa skólans var yfirleitt þétt setinn. Að ætla að nýta hana í ritun þýddi 

að við fengum takmarkaðan tíma og nemendur urðu að vinna hratt. Bara það 

að koma þeim inn í WORD ritvinnsluforritið gat tekið töluverðan tíma. 

Einhvern veginn æxlaðist það svo að ritun fékk minna og minna vægi í 

kennslustundum hjá mér.  

Samhliða kennslunni hjá mér í Byrjendalæsi var yngsti sonur minn að stíga 

sín fyrstu skref á skólagöngunni. Hann var með mjög gott ímyndunarafl og átti 

auðvelt með að segja mér sögur af því sem hann var að gera í skólanum. Þegar 

kom að heimanámi í ritun þá var allt önnur saga. Hann átti mjög erfitt með að 

skrifa og voru sögurnar hans yfirleitt bara ein málsgrein í mesta lagi. Hann 

kvartaði alltaf undan því hve erfitt var að halda á blýantinum grip hans var fast 

og hann þreyttist fljótt. Svona gekk þetta í tvö ár og þessar samverustundir 

okkar við eldhúsborðið voru orðin kvöl og pína fyrir okkur bæði. Í upphafi 

þriðja bekkjar fékk ég leyfi frá umsjónarkennara hans að hann fengi að skrifa 

sögurnar í tölvu og líma þær svo inn í stílabókina. Þetta gjörbreytti öllu. Sonur 

minn fór að skrifa langar innihaldsríkar sögur og hafði mikla skemmtun af.  
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Á þessum tíma heyrði ég af snjalltæki sem nefnt væri iPad/spjaldtölva. Ég 

fékk strax mikinn áhuga á þessu tæki og vildi kanna hvort þetta tæki gæti 

hjálpað nemendum sem væru í sömu stöðu og sonur minn sem eiga erfitt með 

að skrifa með blýanti.  

Kostir spjaldtölvunnar eru að þær eru léttar og meðfærilegar og auðvelt að 

nýta þær í mörgum námsgreinum. Öfugt við borðtölvur þá eru þær mjög 

færanlegar sem gerir það að verkum að nemendur eru ekki fastir á einum stað 

þegar þeir eru að vinna verkefni. Lyklaborð spjaldtölva er einfalt, nemendur 

eiga auðvelt með að velja litla og stóra stafi sem er kostur í ritunarvinnu.  

Haustið 2017 fékk ég námsleyfi og hóf nám á námsbrautinni 

Upplýsingatækni í námi og starfi við Háskólann á Akureyri. Markmið mitt í 

náminu var var að kynna mér hvernig ég gæti nýtt tæki eins og spjaldtölvu til 

að styðja við nemendur í námi með sérstakri áherslu á ritun og sköpun.  

 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni var að styrkja kennslufræði og þekkingu í ritun. 

Styðja við kennara í starfsþróun með innleiðingu á spjaldtölvum í 

ritunarkennslu með það að markmiði að styðja við ritun og sköpun hjá 

nemendum. Samstarfskennarar mínir í 2. og 3. bekk tóku þátt í þessari vegferð.  

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

 

Hvernig gengur kennurum að tileinka sér notkun spjaldtölvu í 

kennslu?  

 

Hvernig gengur mér sem leiðtoga að leiðsegja kennurum? 

 

Hvaða áhrif hefur samvinna á ritunarnám nemenda? 

1.2 Náms og starfsferill minn 

Ég lauk námi frá Kennaraháskóla Íslands vorið 1992. Alla tíð síðan hef ég 

kennt íslensku á öllum stigum skólans og núna síðustu 15 árin á yngsta stigi.  

Veturinn 2005–2006 hóf skólinn minn þróunarstarf með innleiðingu 

Byrjendalæsis. Ég hóf nám haustið 2007 í þeim fræðum og lauk því vorið 2009. 

Rósa Eggertsdóttir sérfræðingur var minn leiðtogi í náminu.  

Ég fann strax þegar ég hóf kennslu eftir aðferð Byrjendalæsis að þarna voru 

komin verkfæri sem gott var að nota í kennslu. Mér fannst aðferðin bjóða upp 

á fleiri leiðir að sama markmiði. Í kennslunni í Byrjendalæsi eru unnin 
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margvísleg verkefni, út frá vönduðum bókmenntatextum. Ég lauk þessu 

tveggja ára innleiðingarferli og hélt áfram að kenna eftir aðferðum 

Byrjendalæsis. Þrátt fyrir að ritun væri alltaf sett inn í kennsluáætlanir þá fannst 

mér ég einhvern veginn aldrei sinna þeim þætti nógu vel, of oft sat ritun á 

hakanum, mér fannst ég bara ekki hafa tíma fyrir hana. Í hverri bekkjardeild er 

námsgeta nemenda mjög breið og það sem veitist sumum auðvelt getur verið 

erfitt fyrir aðra s.s. umskráning texta það er að skrifa sögur með blýanti. Við 

notuðum dótasögur mikið sem undirbúning fyrir ritun. Í dótasögum fá 

nemendur allskonar dót í poka, þeir geta valið að nota allt dótið eða bara sumt, 

út frá þessu dóti semja þeir texta. Þeir segja svo frá sögunum eða skrifa þær 

niður. Nemendur áttu stundum erfitt með að endursegja sögurnar, oft fannst 

mér skorta tíma til að hlusta á þær ef margir nemendur sömdu dótasögur. Fyrir 

þeim var mjög mikilvægt að fá að segja kennaranum söguna.  

 Í skólanum var ein tölvustofa sem var yfirleitt þétt setinn. Að ætla að nýta 

hana í ritun þýddi að við fengum takmarkaðan tíma og nemendur urðu að vinna 

hratt og bara það að koma þeim inn í WORD ritvinnsluforritið gat tekið 

töluverðan tíma. Einhvern veginn æxlaðist það svo að ritun fékk minna og 

minna vægi í kennslustundum hjá mér, þar réði að hluta til að mér fannst hún 

taka langan tíma þ.e. tíminn frá því að undirbúningur ritunar hófst og þar til 

ferlinu lauk.  

Haustið 2017 fékk ég námsleyfi og hóf nám á námsbrautinni 

Upplýsingatækni í námi og starfi við Háskólann á Akureyri. Markmið mitt í 

náminu var var að kynna mér hvernig ég gæti nýtt tæki eins og spjaldtölvur til 

að styðja við nemendur í námi með sérstakri áherslu á ritun og sköpun.  

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í byrjun ritgerðar er farið í stuttu máli yfir 

starfsferil minn.  

Í öðrum kafla er farið yfir mikilvægi þess að kennarar hafi fagmennsku að 

leiðarljósi í sínu starfi, farið er yfir skilgreiningar lærdómssamfélagsins þar 

sem rík áhersla er lögð á að skólar sem vilja ná markmiðum sínum um 

árangursríkt nám fyrir alla verða að tryggja það að samstarfsmenning og 

samhugur ríki í skólaumhverfinu. Í fræðilega kaflanum er farið yfir fræðilegt 

sjónarhorn ritunar, hvaða hugarstarf fer fram hjá nemendum við ritun og 

hvernig ritun hefur verið kennd og þær áherslubreytingar sem hafa orðið á 

ritunarkennslu í gegnum tíðina. Byrjendalæsi spilar stórt hlutverk í 

rannsókninni því eru gerð góð skil í fræðilega kaflanum. Farið er yfir 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á notkun spjaldtölva í kennslu og niðurstöður 

þeirra kynntar. Að lokum er farið yfir mikilvægi þess að meta nám nemenda 

með uppbyggilegu mati. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. 

Farið er yfir þær leiðir sem farnar voru í þessari rannsókn og hvaða aðferðir 
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voru notaðar í gagnaöflun. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar, kaflinn er skrifaður út frá þeim gögnum sem til urðu í rannsókninni. 

Fimmti kafli er umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skoðaðar í ljósi fræðilegs bakgrunns. Sjötti og síðasti kaflinn er svo lokaorð. 

 

Lykilhugtök: Byrjendalæsi, ritun, smáforrit, spjaldtölvur, samvinnunám, 

starfendarannsókn, stigskiptur stuðningur. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í upphafi fræðilega kaflans verður farið yfir hugtakið fagmennsku og hvernig 

það birtist í kennarastéttinni og mikilvægi þess að að kennarinn leggi alúð við 

starf sitt í samstarfi við aðra og sinni því með fagmennsku að leiðarljósi. 

Fagmennska tengist kennarastarfinu á þann hátt að kennarinn þarf að viðhalda 

sérþekkingu sinni með rannsóknum, ígrundun og endurskoðun á eigin störfum. 

Í framhaldi af fagmennskunni er kafli um mikilvægi þess að kennarar fylgist 

með og þrói sig í starfi. Í kaflanum er fjallað er um hugtakið ritun, hvaða gildi 

hún hefur fyrir okkur og hvað fræðin segja okkur um leiðir til að kenna hana. 

Sagt er frá Byrjendalæsi og hvernig þeirri aðferð er framfylgt í 

kennslustundum. Í seinni hluta kaflans er farið yfir hvaða leiðir kennarar geta 

farið til að leiðsegja nemendum í námi þeirra og hvernig kennarar geta metið 

nám nemenda.  

2.1 Fagmennska og kennarar sem fagstétt 

Fagmennska er gjarnan talin andstæða spillingar og fyrirgreiðslu, kallað er eftir 

aukinni fagmennsku við stöðuveitingar og aðrar stjórnvaldsaðgerðir þegar sýnt 

þykir að sérhagsmunir hafi áður ráðið för. Fagmenn eiga að gefa ráð og taka 

ákvarðanir með almannahag að leiðarljósi. Í víðum skilningi er fagmennska 

eitthvað sem er gert vandlega og af sérstakri færni. Hugtakið fagmennska felur 

í sér: í fyrsta lagi skuldbindingu við starf og innri gildi þess, í öðru lagi 

skuldbindingu við almenn siðferðisgildi og í þriðja lagi skuldbindingu við 

vandaða starfshætti sem leiða til viðurkenndrar þekkingar og aðferða á fagsviði 

hennar (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 237–239). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

kemur eftirfarandi fram um fagmennsku:  

 

Í því felst að starfsfólk komi til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda og sinni þeim af alúð. Þetta 

gerir starfsfólk með því að ígrunda starfið reglulega, 

leita nýrra leiða, afla sér nýrrar þekkingar og sýna 

þannig stöðuga viðleitni til að læra og gera betur. 

Mikilvægt er að starfsfólk sýni nærgætni við nemendur, 

foreldra og samstarfsfólk í hvívetna. (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 70)  
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Fagmennska er nátengd sjálfsvirðingu, sjálfsvirðing kennara tengist þeirri 

virðingu sem þeir bera fyrir starfi sínu sem birtist í þeim metnaði og alúð sem 

þeir leggja í starf sitt. Fagmennska felur í sér virðingu fyrir starfi sínu, virðingu 

fyrir sjálfum sér og öðrum. Mikilvægur þáttur til að styðja við fagmennsku er 

að kennarar búi við aðstæður sem gera þeim kleift að ígrunda kennslu sína. 

Ígrundun þeirra og sjálfsskoðun eru mikilvægir þættir í þróun fagmennsku og 

árangurs í starfi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002).  

Fagstéttir eru skilgreindar eftir ákveðnu flokkunakerfi, sem ræðst af 

sérkennum tiltekinnar starfsstéttar. Eftirfarandi sérkenni kennararstéttarinnar 

þurfa að vera til staðar svo hún geti flokkast sem starfstétt: faglegt sjálfstæði 

(e. professional autonomy), þ.e. að kennari fái að vinna sjálfstætt, áhugi eða 

innri hvöt kennara þarf að vera til staðar, að kennari vinni fyrir samfélagið í 

stað eigin hagsmuna, að kennari búi yfir sérfræðiþekkingu sem byggir á 

sérhæfðri og/eða vísindalegri þekkingu, krafa um háskólamenntun kennara, að 

stéttin sjái sjálf um stjórnun (e. self-governing), stefnumótun (e. self-policing 

authority) og siðferðismótun sína (e. professional ethics) (Burbules og 

Densmore, 1991, bls. 44–63). Fagstéttir þurfa að byggja á vísindalegri 

þekkingu eða hafa á valdi sínu sérhæfða þekkingu sem byggð er á þeim fræðum 

sem þeirra sérfræði lýtur að. Fagmaðurinn þarf að bregðast við á viðamiklu 

sviði við flóknar aðstæður og jafnframt er hann sá sem hefur fræðilega 

þekkingu til að fylgja eftir þeim ákvörðunum sem teknar eru. Kennarar sem 

fagstétt þurfa að vera vakandi fyrir nýrri þekkingu með því að afla sér hennar 

gegnum reynslu eða lestur fræðirita og greina. Til að viðhalda sérhæfingu þurfa 

kennarar að sinna rannsóknum í sínu starfi til að afla sér nýrrar þekkingar og 

kynna sér nýjar rannsóknir á kennslu. Með því að taka þátt í ráðstefnum og 

fræðslufundum eru kennarar virkir þátttakendur í fræðasamfélagi. Í gegnum 

fagmennsku, m.a. faglega og fræðilega umræðu, verður til bætt sjálfsmynd 

kennarastéttarinnar og hróður hennar nær að berast víðar (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 20–22). 

Lærdómssamfélagið  

Í skólasamfélaginu er stundum sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. 

Enginn einn getur unnið alla vinnuna en með samvinnu margra vinnst verkið 

betur. Undanfarin ár hefur hugtakið lærdómssamfélag (e. professional learning 

community) verið áberandi í umræðu um skólaþróun. Með hugtakinu er verið 

að vísa til þess, sem leið til að styrkja skólastarf til umbóta. Í 

lærdómssamfélaginu deila allir þekkingu sín á milli í þeirri viðleitni að ná betri 

árangri í samræmi við breyttar áherslur á hverjum tíma. Í lærdómssamfélaginu 

eru allir sem koma að skólasamfélaginu mikilvægir þátttakendur. Þróun og 

uppbyggingu lærdómssamfélagsins er lýst sem hringferli. Í því ferli leitast 

kennarar stöðugt við að bæta kennsluhætti sína, þeir endurskoða reglulega 

kennsluhættina og ígrunda stöðugt starf sitt. Það skapar síðan nýja þekkingu 
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sem aftur leiðir til breyttra vinnubragða og með ígrunduninni skapast ný 

þekking. Svona hringferli er ekki ósvipað því sem einstaklingur fer í gegnum 

þegar hann lærir í starfi sínu. Munurinn á því og lærdómssamfélagi er að í 

lærdómssamfélaginu er það hópur starfsmanna í stofnun eða skóla sem fer 

saman í gegnum lærdómsferlið. Til að svona hringferli geti gengið þarf það 

stuðning frá ýmsum þáttum í menningu skólans og skipulagi. Rannsóknir sýna 

að skilvirkum skólum (e. effective schools) gengur vel að ná markmiðum 

sínum og stuðla að merkingarbæru námi fyrir nemendur sína. Fyrstu 

rannsóknir sem gerðar voru á skilvirkni skóla sýndu að tengsl voru á milli 

menntunarstigs foreldra og námsárangurs nemenda. Rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á síðustu áratugum hafa hinsvegar sýnt að námsárangur og líðan 

nemenda er mjög háð kennara og gæði kennslunnar. Til að þekkja og skilja 

lærdómssamfélag þarf að skilgreina einkenni þess og þá þætti í skólastarfinu 

sem styðja við þróun þess. Þessir þættir sem hér eru nefndir einkenna 

lærdómssamfélag, en skarast þó innbyrðis og hafa áhrif á hvert annað:  

 

• dreifð og styðjandi forysta 

• sameiginleg gildi og framtíðarsýn  

• faglegt samstarf, starfsþróun og gagnvirkt nám  

• menning sem styður við samstarf  

• skipulag starfs- og vinnuvenjur  

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35–41).  

 

Það eru nokkrir þættir sem einkenna þá skóla sem hafa skarað fram úr öðrum 

skólum á námssviði sem og öðrum sviðum eins og innleiðingu 

lærdómssamfélagsins. Eitt eiga þó allir þessir skólar sameiginlegt og það er 

nægt fjármagn. Í Singapore eru kennarar mjög duglegir að deila þeirri 

þekkingu sem þeir búa yfir og hafa tileinkað sér. Þá eru þeir ekki eingöngu að 

deila henni sín á milli heldur út fyrir skólana líka. Í skólum í Finnlandi búa 

kennarar við minni kennsluskyldu en kennarar á Íslandi og meiri tíma er 

ráðstafað í samstarf og ígrundun milli kennara og skóla. Í Albertafylki í Kanada 

hafa stjórnvöld varið miklum fjármunum í faglega þróun. Þeir veita fjármunum 

í rannsóknir á nýjungum í skólamálum og það sem gefið hefur góða raun. 

Þessari þekkingu er svo deilt út til skólana. Í Ontario bera kennarar 

sameiginlega ábyrgð á nemendum þvert á árganga. Á samstarfsfundum er þar 

frekar rætt um okkar nemendur heldur en mína eða þína og kennarar hjálpast 

að við lausn viðfangsefna (Hargraves og Fullan, 2013, bls. 36–39). 

Starfsþróun og samstarf kennara 

Vegna þess hve hraðar breytingar eru og starfsævin spanni mörg ár þarf alltaf 

að bæta við þekkingu í starfi. Kennarastarfið er þar engin undantekning. 
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Kennarar þurfa sífellt að fylgjast með hvað er að gerast á sviði menntavísinda 

og nýta nýja þekkingu á því sviði til að þróa og bæta starfshætti. 

Í umræðum um fagmennsku hafa fræðimenn eins og Hargreaves skilgreint 

ólík snið eða form á fagmennsku kennara. Trausti Þorsteinsson skilgreindi snið 

fagmennsku í skólastarfi á Norðurlandi eystra. Hann nefndi sniðin ósjálfstæða 

fagmennsku, sjálfstæða fagmennsku og samvirka fagmennsku. Samvirk 

fagmennska er gjarnan nefnd „hin nýja fagmennska” (e. new professionalism) 

en hún felur í sér að kennarar líta á sig sem liðsheild og axla sameiginlega 

ábyrgð á velferð allra nemenda. Í samvirkri fagmennsku er lögð áhersla á 

sameiginlega þekkingarleit sem hluta af starfi skólans sem aftur er mikilvægur 

þáttur í þróun hans. Símenntun er mikilvæg fyrir kennara til að efla faglega 

þekkingu og færni. Sjálfsmat og ígrundun þurfa að vera viðurkenndir þættir í 

faglegu starfi þeirra. Starfsþróun á að vera veigamikill þáttur í faglegu starfi 

kennara (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 21–25). Hvati starfsþróunar í skólum er m.a. sá að 

kennarar vilja ná betri árangri í skólastarfi. Kennslan og nám nemenda snýst 

um samskipti sem geta leitt til þess að nemendur fái tækifæri til að þroskast og 

blómstra í skólanum. Starfsþróun vísar til starfstengds náms kennara og beinist 

að nýjum viðhorfum, færni og þekkingu til að stuðla að breytingum á 

skólastarfi (Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 169–187).  

Samvinna kennara er mikilvæg, nám og kennsla er ekki einstaklingsvinna 

en virk samskipti og tækifæri til að deila reynslu sinni er mikilvægur þáttur í 

samvinnu. Það að gefa kennurum tækifæri til að eiga samskipti þar sem þeir 

ígrunda starfið eykur möguleika þeirra á að bæta það sem þeim finnst 

mikilvægt að bæta í þágu nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 29). 

Í faglegu samstarfi kennara er mikilvægt að gera greinarmun, annarsvegar á 

samstarfi sem felur aðallega í sér samráð um námsefni og hins vegar samstarf 

þar sem kennarar vinna að lausn viðfangsefna í sameiningu. Í þannig samstarfi 

leita kennarar leiða til að læra hver af öðrum og er markmiðið að bæta nám 

nemenda og stuðla að framþróun í innra starfi skólans (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2008, bls. 13). 

Haukur Ingi Jónsson og Helgi Þór Ingason skilgreina teymi sem hóp 

tveggja eða fleiri einstaklinga sem vinna saman að sameiginlegum verkefnum 

og markmiðum (2012, bls. 16). Mikilvægt er að teymi hljóti þjálfun í 

vinnubrögðum til að vinnan geti skilað góðum árangri. Ennfremur sýnir 

teymisvinna yfirleitt að þegar tveir eða fleiri koma saman þá eru teknar betri 

ákvarðanir og kennslan verður frjórri heldur en þegar einstaklingar eru við 

störf. Einstaklingar í teymi þurfa að sýna skoðunum hvers annars virðingu, allir 

verða að leggja sitt af mörkum, andrúmsloft þarf að vera þægilegt og meðlimir 

teymisins verða að geta haft mismunandi skoðanir og vera leyfilegt að leggja 

þær á borð (Hall og Hord, 2015, bls. 257–259).  
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2.2 Ritun 

Þegar langafi minn og langamma voru í tilhugalífinu fyrir einni öld síðan 

bjuggu þau í sitthvorri heimsálfunni hluta tímans. Í heilt ár fóru öll þeirra 

samskipti fram bréfleiðis og voru bréfinn send með skipum á milli og ekki voru 

skipaferðir daglegur viðburður þá. Í dag get ég sent frænda mínum í 

Bandaríkjunum bréf í gegnum netpóstinn og hann fær hann augnabliki síðar 

og getur sent svar um hæl. Þrátt fyrir þessa breytingar á því hvernig við getum 

komið rituðu máli frá okkur, er ritmálið alltaf jafn mikilvægt. Það er hverjum 

einstaklingi nauðsynlegt að geta komið hugsunum sínum á framfæri hvaða 

leiðir sem hann notar í ritmáli.  

Gildi ritunar 

Himininn var grár og tilbrigðasnauður en svo byrjaði að 

snjóa. Þetta voru fyrstu flygsur, smágerðar og svo lengi að 

svífa til jarðar að hann velti því fyrir sér hvort þær þekktu 

ekki leiðina. Augun eltu þær og hann færði sig nær 

glugganum til að sjá hvort einhverjar þeirra hefðu náð niður 

á túnið, tyllti sér á tær og leit yfir flötina fyrir utan, á 

girðinguna milli skólans og kirkjunnar, upp eftir 

kirkjuturninum, svörtum og drungalegum. (Ólafur Jóhann 

Ólafsson, 2017, bls. 7) 

 

Textinn hér að ofan er tekinn úr skáldsögunni Sakramentinu og sýnir mátt vel 

skrifaðs texta. Þessi tilvitnun þó ekki sé hún löng er þannig skrifaður að 

lesandinn á auðvelt með að setja sig inn í sögusviðið. Máttugur texti getur í 

senn verið skapað þannig hughrif hjá lesandanum að hann upplifir hughrifin 

sem textanum er ætlað að vekja. Í þessu textabroti er auðvelt að verða fyrir 

þessum hughrifum og sjá fyrir sér snjóflygsurnr. Vissulega verða ekki allir 

nemendur rithöfundar og skrifa skáldsögur sem lesnar eru um allan heim en 

máttur ritaðs máls er mikill og margt hefur verið ritað í gegnum aldirnar sem 

hefur haft áhrif á samfélagið.  

Einn af þáttum kennslunnar er að leiðbeina og þjálfa nemendur í ritun. 

Kröfur samfélagsins um að fólk geti skrifað margvíslegan texta eru alltaf að 

aukast. Þeir sem ná góðum tökum á rituðu máli hafa tök á að miðla efni og láta 

rödd sína heyrast víða. Nemendur fá þjálfun á skólagöngunni í að byggja upp 

stigvaxandi hæfni í ritun. Þjálfa þarf textagerð og tæknileg atriði eins og skrift, 

stafsetningu og frágang, samhliða áherslunni á að nemendur geti sett efnið 

skýrt og skipulega fram (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 99).  

Með ritun getum við byggt upp samband milli lesandans og þess sem ritar. 

Ritun gefur nemendum færi á að láta skoðanir sínar heyrast og með henni geta 
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þau sagt ýmislegt sem þeim finnst auðveldara að segja í rituðu máli en töluðu. 

Í gegnum ritunina er hægt að láta hlutina gerast og hægt er að láta drauma 

rætast í gegnum hið ritaða mál. Sá sem getur leikið sér að málinu og á auðvelt 

með ritun er að jafnaði gjaldgengari í samskiptum og félagslegri umræðu. 

Ritun er mikilvægt náms- og kennslutæki sem reynir á skapandi hugsun, 

rökræna ígrundun, einbeitingu og skerpir athyglisgáfuna hjá nemendum 

(Bazerman, 2016, bls. 12–13; Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar 

Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016, bls. 59).  

Hvað er ritun? 

Ritun felur í sér að geta skráð með rittáknum orð og setningar sem mynda 

merkingarbæran texta. Textinn miðlar til lesandans hugmyndum, skoðunum 

og staðreyndum. Með ritun getum við haldið utan um og mótað eigin hugsanir. 

Í ritunarnámi læra nemendur að setja texta fram í ólíkum miðlum. Teikningar, 

myndir, töflur og tákn eru leiðir til miðla upplýsingum. Til að nemendur geti 

komið ritun frá sér á ólíka vegu þá þurfa þeir að læra á ólíka miðla sem nýta 

má í ritunarvinnunni (Rannveig Oddsdóttir, Baldur Sigurðsson og Halldóra 

Haraldsdóttir, 2017, bls. 93).  

Í ritunarkennslu þarf nemandinn að skilja að ritun er ferli sem umbreytir 

tungumáli okkar og hugsunum í texta. Einnig þarf hann að læra að þetta virkar 

líka í hina áttina, að hið ritaða mál er hægt að lesa. Nemandinn þarf að læra að 

bókstafir eru tákn sem hafa nöfn og hljóð og hægt er að raða þeim saman 

þannig að þeir myndi orð og mörg orð mynda svo setningu (Korsgaard, Vitger 

og Hannibal, 2010, bls. 14–15).  

 Í Hollandi hafa aðilar sem koma að skólamálum áhyggjur af því að færni 

nemenda í ritun hafi farið aftur. Samræmd próf sem lögð eru fyrir 12 ára 

nemendur þar í landi sýna að innihald og gæði texta mætir ekki þeim 

lágmarksviðmiðum sem sett hafa verið um ritunarhæfni nemenda á ákveðnum 

aldri. Ákveðið var að grípa til aðgerða og búin var til áætlun um það hvernig 

innleiða mætti breytingar í ritunarkennslu. Til að koma til móts við kennara og 

nemendur var sett upp alhliða stuðningskerfi fyrir ritunarkennslu sem m.a. fól 

í sér gögn og þjálfun fyrir kennara til að nota í kennslustundum. Framkvæmdin 

fór fram í kennslustofum þeirra og var markmiðið að styðja við kennarana við 

innleiðingu ritunaráætlunar í þeirra umhverfi. Þátttakendur í þessu verkefni 

voru 43 kennarar og nemendur þeirra frá 33 grunnskólum (1052 nemendur). 

Áætlunin var þríþætt: í fyrsta lagi var lögð áhersla á samskiptin í ritun. Hver 

væri tilgangurinn með rituninni, hver væri að fara lesa textann. Þannig að það 

að skrifa texta hefði skýran tilgang fyrir nemendur því þeir væru að skrifa fyrir 

fleiri lesendur en bara kennarann. Í öðru lagi að líta á ritun sem ferli, þar sem 

nemendur gerðu áætlun um ritunina, áður en þeir færu í framkvæmdina og 

gerðu drög að ritun sem væri ekki endanleg niðurstaða. Í þriðja lagi var það 

áætlun um ritunarkennsluaðferðir. Í því fólst að nemendur fengu kerfisbundna 



11 

fræðslu um það hvernig eigi að skipuleggja ritunarvinnu, framkvæma ritunina 

og endurskoða.  

Kennarar fengu aðstoð við innleiðingu mismunandi aðferða í ritun á meðan 

á ferlinu stóð, í ferlinu var ekki kveðið á um ákveðinn tímafjölda sem kennarar 

þyrftu að uppfylla í ritun. Þeir fengu alfarið að ráða hve miklum tíma þeir vörðu 

í ritunarkennsluna. Í upphafi fengu kennarar leiðsögn í grunnatriðum 

ritunarverkefnisins. Lögð var áhersla á að sameina þætti ritunarkennslu þar 

sem áhersla var lögð á samskipti varðandi ritun, ritun sem ferli og skýra 

kennsluleiðbeiningar um aðferðir ritunar. Nemendur fengu þjálfun í að rita 

mismunandi texta sem átti að vera: lýsandi, leiðbeinandi, útskýrandi, texti til 

að sannfæra fólk og að lokum texti sem átti að hafa skemmtanagildi. Fylgst var 

með hvaða áhrif þess íhlutun hafði á kennslu kennara og nám nemenda. Eftir 

að rannsókninni lauk sýndu niðurstöður góðar framfarir hjá nemendum. Það 

sýndi sig að þeir nemendur sem fengu fleiri kennslustundir í ritun náðu auknum 

framförum. Það að kennarar fengu sjálfir þjálfun jók líka árangur þeirra sem 

leiðbeinendur (Rietdijk, Janssen, Van Weijen, Van den Bergh og Rijlarrsdam, 

2017). 

Til hvers að rita texta ef enginn mun lesa hann? Ef efla á færni nemenda í 

ritun þá þarf að vera tilgangur með henni. Fyrir nemendur skiptir það máli að 

þeir fái tækifæri til að skrifa fyrir aðra lesendur en bara kennarann. Með því að 

lesa sína ritun fyrir áheyrendur þá fá nemendur möguleikann á endurgjöf á 

ritunina. Nemandi sem ákveður að skrifa fyndna sögu kemst að því þegar hann 

les fyrir aðra og engin hlær að eitthvað gæti honum hafa mistekist markmið 

sitt. Ef nemandinn nýtir þessa endurgjöf á uppbyggilegan hátt þá getur hann 

endurskoðað ritunina sína og fundið út hvað laga þarf. Í ritunarkennslu er það 

á ábyrgð kennarans að kenna nemendum að skrifa texta í samræmi við hópinn 

sem nemendur ætla að lesa fyrir eða fyrir hvaða tilefni er ritunin. Innkaupalisti 

þarf ekki mikinn undirbúning eða orðaskrúð. Saga sem á að hafa persónur og 

atburðarrás krefst mun meiri undirbúnings en innkaupalistinn og líklegra er að 

sú ritun sé lesin fyrir áheyrendur og því mikilvægt að vanda til verksins 

(Wiggins, 2009, bls. 29–37).  

Kenningar og líkön um ritun 

Sérfræðingar hafa skoðað það hugarstarf sem fram fer í ritun hjá nemendum, 

þeir hafa helst horft til kenninga hugsmíðahyggjunnar (e. constructivism). 

Hugsmíðahyggjan þróaðist m.a. út frá kenningum Piaget og fer áhrifa hennar 

að gæta upp úr 1960. Piaget taldi að samskipti fólks byggðist á vitrænum 

þáttum. Hægt væri að þjálfa börn í samskiptum með því að láta þau vinna 

saman og styðja við þau þegar kæmu upp álitamál á milli þeirra. Nám nemenda 

einkennist af virkni þeirra og þeir byggja upp þekkingu á þeim reynsluheimi 

sem þeir lifa í. Nýja reynslu tengir nemandinn við fyrri reynslu og lærir að 

beita henni við nýjar aðstæður og notar sem undirstöðu við nýtt nám. Félagsleg 
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hugsmíðahyggja (e. social constructivism) hefur þróast út frá kenningum 

hugsmíðahyggju. Með rannsóknum sínum lagði Vygotsky mikilvægan skerf 

til félagslegrar hugsmíðahyggju. Hugmyndir hans voru þær að kennarinn væri 

ekki fræðimaðurinn sem væri að fræða nemendur heldur frekar leiðbeinandi. 

Eins og í hugsmíðahyggjunni þá fer námið fram í félagslegum samskiptum 

nemenda og gegnir samvinna lykilhlutverki í samskiptunum. Vygotsky taldi 

að þessi félagslegu samskipti væru drifkrafturinn í námi nemenda. Samkvæmt 

honum er svæði hins raunverulega þroska (e. zone of actual development) 

svæðið þar sem nemandinn ræður við verkefni án aðstoðar. Svæði hins 

mögulega þroska (e. zone of proximal development) er það svæði þar sem 

nemandinn getur ekki lokið við að leysa viðfangsefnið án aðstoðar. Námið á 

sér stað á þessu svæði rétt fyrir utan það sem nemandinn getur án aðstoðar. Allt 

nám hjá nemandanum sem fer fram með hjálp og aðstoð frá kennara eða félaga 

liggur innan svæðis hins mögulega þroska. Ný færni nemandans þroskast þá 

innan þess svæðis (Aubrey og Riley, 2016, bls. 47–56).  

En hvernig læra nemendur sjálft ferlið í rituninni? Sérfræðingar hafa 

rannsakað það í áratugi og framan af var ritunarferlið og lestur rannsakað sem 

tvö aðskilin fyrirbrigði og talið var að nemendur þyrftu að ná góðu valdi á lestri 

og hæfni í að skrifa stafi og orð áður en þeir gætu ritað texta. Ritun hefur verið 

rannsökuð frá mismunandi sjónarhornum fræðagreinanna. Niðurstöður 

rannsókna geta því verið mismunandi eftir því hvort það er verið að rannsaka 

út frá líffræðilegu, kennslufræðilegu eða félagsfræðilegu sjónarhorni. Fram 

undir 1970 beindust rannsóknir meira að umskráningarferlinu og tækniþáttum 

ritunar, áhersla var lögð á stafsetningu og umskráningu. Samfara þessum 

rannsóknum lögðu kennarar áherslu á þessa þætti í ritunarkennslu. Rannsóknir 

sem byggðar voru á kennslu- og sálfræðilegum grunni komu fram með 

kenningar um líkön eins og (e. bottom-up) (e. top-down) í lestrarkennslu. 

Líkanið „bottom-up” gerir ráð fyrir línulegu umskráningarferli þannig að 

tæknilegir þættir læsis eru þjálfaðir í aðskildum einingum og ákveðinni röð. 

Líkanið gerir ráð fyrir að ritun fylgi á eftir lestri. Líkanið (e. top-down), tekur 

hins vegar mið af merkingarþætti læsis. Það reiknar með að þróun lesturs og 

ritunar fari saman og reynsla og bakgrunnsþekking lesanda hafi áhrif á ferlið. 

Lesandinn leitar að merkingu í textanum en styður sig við málvitund sína 

(Liberg, 1990, bls. 1–6; Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 

29–61).  

Í doktorsritgerð sinni Rituð textagerð barna í 1.–4. bekk fjallar Rannveig 

Oddsdóttir um rannsóknir sem framkvæmdar voru á síðustu öld. Einn af 

þessum fræðimönnum var Dr. Clay sem framkvæmdi rannsóknir á þróun 

lestrar og ritunar hjá nemendum sem voru að hefja skólagöngu. Hún fylgdist 

með lestrarnámi og ritun þeirra og gat lýst því hvernig nemendur líkja eftir 

ritun fullorðinna og smám saman þróa þau færni sína frá teikningum og 

ófullkomnum táknum í átt að hefðbundinni ritun. Fræðimaðurinn Gentry hefur 

verið virkur rannsakandi á sviði ritunarrannsókna. Hann aðhyllist 
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hugsmíðahyggju og lítur svo á að nemendur byggi smám saman upp þekkingu 

sína og færni í ritun. Með því að prófa sig áfram eflast þeir og byggja ofan á 

þekkingu sína og færni. Gentry taldi mikilvægt að tryggja nemendum fjölbreytt 

tækifæri til að æfa sig í ritun og þeir þyrftu að takast á við raunveruleg verkefni 

(Rannveig Oddsdóttir, 2018, bls. 26).  

Nemendur þurfa að fá tækifæri til að sjá það sem þau eiga að læra. Í ritun 

er mikilvægt að byggja ofan á fyrri reynslu og gefa jafnóðum jákvæða 

endurgjöf á vinnu þeirra. Þeim þarf að gefa tíma til að þjálfa sig í ritun. 

Rannsóknir sýna að stuðningur hinna fullorðnu skiptir máli í ritunarnámi barna 

(Bromley, 2015, bls. 290–300; Rannveig Oddsdóttir, 2018, bls. 26–27). 

Stuðningur kennara er mikilvægur í ritunarnámi nemenda en nemendur sjálfir 

og það hvernig þeir læra hefur líka mikið að segja um árangur þeirra. Í 

rannsókn Rannveigar Oddsdóttur kom m.a. fram að sterk tengsl voru á milli 

sjálfstjórnar nemenda og textagerðar. Sjálfstjórn nemenda var metin á 

almennan hátt þar sem reynt var að meta hve börnin áttu auðvelt með að stýra 

hegðun sinni og athöfnum. Þessi rannsókn sýndi að sjálfstjórnin var síst minni 

2. eða 4. bekk, sem bendir til þess að frá upphafi ritunarnáms hafi sjálfstjórn 

töluvert um það að segja hve góðan texta nemendur geta skrifað (Rannveig 

Oddsdóttir, 2018, bls. 228–229).  

Á seinni hluta 20. aldar fóru fræðimenn að horfa meira á hvernig nemendur 

læra en ekki bara afraksturinn á námi þeirra. Þeir fóru að rannsaka hvað börnin 

voru sjálf að leggja fram í námi sínu, og hvernig þau byggðu upp þekkingu 

sína í gegnum leik og samskipti. Sérfræðingar sem hafa rannsakað ritun út frá 

sjónarhóli félagslegra námskenninga hafa beint sjónum sínum að félagslegum 

þáttum ritunar og rannsakað ferlið hvernig börn læra ritun í gegnum félagsleg 

samskipti. Í kjölfar rannsóknanna á seinni hluta 20. aldar komu rannsakendur 

fram með líkön þar sem þeir skilgreina hvernig ferlið er hjá nemendum þegar 

þeir læra ritun (Rannveig Oddsdóttir, 2018, bls 25–26). Hayes og Flowers 

komu fram með líkan sem þeir byggja á þremur grunnþáttum. Þessir þættir eru: 

umhverfið, hugrænt ferli ritunar og langtímaminni höfundar. Í 

umhverfisþættinum þarf að huga að því hver sé áhugakveikjan hjá nemendum, 

hverjir eru lesendurnir textans sem verið er að skrifa. Hver er reynslan og hvað 

hefur einstaklingurinn skrifað áður? Í hugræna ferlinu þarf að ákveða hvað á 

að koma fram í textanum og hvernig ber textahöfundur sig að í 

skipulagningunni. Þriðji þátturinn, langtímaminni höfundar byggist á þekkingu 

hans á því efni sem hann er að fara skrifa um (Macarthur og Graham, 2016, 

bls. 230–240). Sextán árum eftir að þau komu fram með líkanið, þá birti Hayes 

endurskoðaða útgáfu af líkaninu. Nýja líkanið er mun ítarlegra en það eldra og 

eru yfirþættirnir einungis tveir: umhverfið og einstaklingurinn. Hayes lýsir 

nýja líkaninu sem einstaklings- og umhverfis líkani (e. 

individualenvironmental model). Í nýja líkaninu er mikilvægi áhugahvatar og 

umhverfis dregið skýrar fram. Með þessu líkani fá kennarar fleiri leiðir í að 

skipuleggja ritunarvinnu nemenda og endurskoða hvernig gengur. Kennarinn 



14 

er mikilvægur hlekkur í ritunarkennslu, hann getur haft áhrif á viðhorf og gildi 

nemenda sem aftur mótar þá og áhugahvöt þeirra og það hvernig þeir skrifa og 

þróa ritunarstíl sinn (Hayes, 2000, bls. 9–40).  

Ritunarlíkön Bereitier og Scardamalia eru byggð á rannsóknum þeirra á níunda 

áratug síðustu aldar. Þau komu fram með líkanið miðlun þekkingar (e. 

knowledge–telling) sem er notað við einfalda frásagnarritun. Hugmyndir eru 

skráðar niður jafnóðum og þær eru kallaðar fram úr langtímaminninu, 

framsetning textans og málnotkun er ekki aðalatriði. Þessi aðferð gagnast 

ágætlega við einfalda textaritun (Rannveig Oddsdóttir, 2018, bls. 62).  

Claxton er breskur rithöfundur og fræðimaður. Þó kenningar hans snúi ekki 

beint að ritun þá eiga þær vel við áherslurnar á því hvernig nemendur læra. 

Kenningar hans um BLP (Building Learning Power) eru þær að ef nemendur 

fá viðeigandi hvatningu og stuðning þá eiga flestir þeirra möguleika á því að 

ná framförum í námi sínu. Building Learning Power snýst um að þroska allar 

hliðar nemandans. Að hjálpa ungu fólki að verða betur hugsandi og öflugri 

námsmenn, bæði í skólum og utan þeirra. Í dag þurfa nemendur að takast á við 

margvísleg tæknimál, nýjar áskoranir eru stöðugt að mæta þeim sem eru að 

afla sér menntunar og þeim sem kenna. Claxton segir að nám sé að uppgötva 

eitthvað sem þú vissir ekki áður og ígrunda það. Kennarar geta stuðlað að 

seiglu, útsjónarsemi, ígrundun og samvinnu hjá nemendum. Kennarinn getur 

byggt upp eldmóð og áhuga hjá nemendum með því að horfa á sín eigin gildi, 

hvernig hann talar við nemendur um námið og kennsluna og hvernig hann sér 

sjálfan sig sem fyrirmynd í námi nemandans. Kennarinn þarf ekki að vera 

alvitur hann getur líka verið eins og nemandinn fróðleiksfús og viljugur til að 

læra nýja hluti t.d. hvernig nýta megi tækni í kennslu (Claxton, 2018, bls. 39–

49).  

Ritun og sköpun 

Sköpun er einn af grunnþáttum íslenskrar menntastefnu. Sköpun er að móta og 

miðla viðfangsefnum, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi. Sköpun er að njóta, 

uppgötva, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Skapandi hugsun 

er okkur mikilvæg til að verða heilsteyptir einstaklingar og efla okkur í að ráða 

fram úr hvers konar vanda á tímum umbreytinga. Í sköpun liggur kraftur sem 

er þýðingarmikill fyrir samfélagið jafnt sem einstaklinginn. Það sem m.a. 

einkennir skapandi skólastarf er að skólinn er staður sem hvetur nemendur til 

að gera margvíslegar tilraunir og litið er á mistök sem tækifæri til að læra af. 

Nýir miðlar og ný tækni eru nýtt á skapandi og áhugaverðan hátt (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 7–22).  

Á 21. öldinni eru gerðar kröfur til skólans um að hann undirbúi nemendur 

fyrir samvinnu, frumkvöðlastarf og sköpun. Krafist er af kennurum að þeir 

leggi áherslu á frumkvæði og skapandi hugsun. Upplýsingatækni og stafræn 

miðlun eru drifin áfram af nýjungum og örri tækniþróun. Stafræn tæki og tól 
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nýtast til skapandi verka og hvers konar miðlunar. Mikilvægt er að átta sig því 

hverju tæknin bætir við og hvernig við ætlum að nýta möguleika hennar. Með 

spjaldtölvum er auðvelt að búa til sögur og myndefni sem áður var meira mál. 

Ýmis smáforrit bjóða upp á t.d. myndasögugerð, hreyfimyndir og upptökur á 

hljóði. Með spjaldtölvum geta nemendur búið til kvikmyndir og sýnt öðrum og 

dreift. Kennarinn þarf að gæta þess að nemendur viti alltaf til hvers er ætlast af 

þeim og fara yfir atriðið eins og hvað má og hvað má ekki þegar unnið er með 

tæknina. Virkja þarf nemendurna sjálfa til ábyrgðar á notkun tækja, vekja 

áhuga þeirra á tækninni en ítreka ábyrgðina sem fylgir notkun hennar (Sigrún 

Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi 

Hjartarson, 2016, bls. 6–7, 55–81). 

2.3 Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi hefur verið mótað og þróað hjá Miðstöð skólaþróunar við 

Háskólann á Akureyri (MSHA) undir forystu Rósu Eggertsdóttur, sú vinna 

hófst árið 2004. Í dag starfa sérfræðingar á vegum MSHA við að þróa þessa 

aðferð og leiðbeina kennurum um land allt (Miðstöð skólaþróunar, 2018). 

Skólar sem taka upp kennsluhætti Byrjendalæsis gera samstarfssamning við 

MSHA. Innleiðing kennsluaðferðarinnar felur í sér tveggja ára þróunarstarf 

undir stjórn ráðgjafa. Þetta fyrirkomulag innleiðingar gerir það að verkum að 

Byrjendalæsi er líklegra til að festast í sessi og gefur skólunum kost á að skapa 

þann jarðveg sem þarf að vera til staðar til að innleiðingin gangi upp (Rúnar 

Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 29). Í þessum hluta er fjallað 

um fræðilegan bakgrunn Byrjendalæsis og birtingarmynd ritunar í því. 

Helstu einkenni Byrjendalæsis 

Byrjendalæsi er nafn á samvirkri kennsluaðferð í lestri hjá nemendum 1. og 2. 

bekkjar, en aðferðin hefur einnig verið notuð í eldri bekkjardeildum. Hún 

byggir á jafnvægi á milli heildar- og eindaraðferða. Eindaraðferð byggir á 

hljóðum eða einingum í lestrarferlinu, frá stöfum til hljóða, frá hljóði til orðs 

og frá orði til merkingar. Í heildaraðferðinni fara upplýsingarnar frá heild og 

niður í eindir. Talið er að lesandinn byggi á fyrri reynslu sinni varðandi 

innihald textans, spái fyrir og álykti um hvert framhaldið verður á textanum. 

Síðan er textinn lesinn til að fá staðfestingu á forspánni og merking á nýrri 

þekkingu byggist upp. Í kennslu er lögð áhersla á fjölbreyttar aðferðir til að 

fást við talmál, lestur, hlustun og ritun (Rúnar Sigþórsson og Halldóra 

Haraldsdóttir, 2017, bls. 34–40).  

Í daglegu tali er talað um Byrjendalæsi sem kennsluaðferð en í raun er 

Byrjendalæsi margar aðferðir með mismunandi nálgun á viðfangsefnum 
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nemenda og skipulagningu á vinnu þeirra. Ferlið er unnið í lotum og er algengt 

að hver lota nái yfir eina viku, sérstaklega í 1. bekk. Í 2. bekk eru loturnar 

gjarnan tvær vikur. Kennarar útbúa kennsluáætlun þar sem fram kemur hvaða 

markmiðum verður fylgt í hverri áætlun. Kennari tilgreinir hvaða þætti í 

áætluninni hann ætlar sérstaklega að meta og hvaða námsmatsaðferðir verði 

nýttar þegar vinna nemenda er metin. Mælt er með 450 mínútna kennslu á viku 

í Byrjendalæsi. Þessum mínútum er svo skipt niður á dagana og er miðað við 

að kenna 90 mínútur á dag í tveimur til þremur lotum. Ávallt er lögð áhersla á 

að nota gæðatexta. Með gæðatexta er átt við vandaðan bókmennta- eða 

fræðatexta sem ýtir undir ímyndunarafl nemenda og kveikir áhuga þeirra. 

Grunnþættirnir eru lestur, tal, ritun og hlustun. Á fyrsta þrepi er unnið með 

textann, hann lesinn og skoðaður nánar, leitast er við að draga fram 

bakgrunnsþekkingu nemenda í tengslum við þessa vinnu. Á öðru þrepi er unnið 

með tæknilega þætti læsis. Valin eru lykilorð úr textanum og þau rannsökuð 

betur. Unnin eru verkefni sem þjálfa stafavinnu, hljóð stafanna, orðaforða og 

skilning. Önnur viðfangsefni eru einnig unnin úr gæðatextanum sem lagður er 

til grundvallar, þá er verið að vinna með endurþekking orða og orðhluta, unnið 

með samsett orð og einföld málfræðiatriði. Á þriðja þrepi er svo 

enduruppbygging, í henni nýta nemendur það sem þeir hafa lært í fyrsta og 

öðru þrepi og nota orðaforðann og þekkingu sem þeir hafa tileinkað sér á fyrri 

þrepum til að byggja undir ritun eða tjáningu. Á fyrsta þrepi er kennarinn við 

stjórnvölinn og stýrir vinnunni en á öðru og þriðja þrepi er gert ráð fyrir auknu 

sjálfstæði nemenda í allri vinnu (Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 

2017, bls. 29–56). 

Ritun og byrjendalæsi 

Í Byrjendalæsi er ritun einn fjögurra meginþátta sem lögð er áhersla á. Það að 

ná tökum á ritun felur í sér tæknilega færni á umskráningu texta og færni í 

textagerð það er setja saman texta. Áherslur í ritun taka mið af rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á þróun ritunar og áhrifaríkum kennsluaðferðum í ritun. 

Í Byrjendalæsi er gert ráð fyrir að ritunarkennsla fléttist inn í aðra vinnu 

nemenda með texta, tungumál og lestur. Unnið er markvisst með ritunarferlið. 

Á fyrsta þrepi er unnið með grunninn að þeirri ritun sem nemendur munu vinna 

síðar í áætluninni. Fjallað er um uppbyggingu textans sem lagður er til 

grundvallar læsisvinnunni hverju sinni. Unnið er með einstaka stafi, stafdrætti 

og vakin athygli á tæknilegum þáttum sem unnið er með á síðari stigum 

vinnunnar. Á öðru þrepi er farið dýpra í tæknilega vinnu út frá gæðatexta 

áætlunarinnar. Nemendur vinna skriftar- og stafsetningaræfingar. Kennari 

tekur saman orðalista sem hann ræðir við nemendur. Skoðað er hvað orðin 

þýða, hvernig þau eru rituð og hvernig þau eru notuð í textanum. Nemendur 

búa til hugtakakort þar sem þeir vinna með orðin sem þeir hafa lært, læra ný 

orð og stíga þannig út fyrir upphaflegt efni og byggja ofan á fyrri þekkingu. Á 
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þriðja og síðasta þrepinu gegnir textaritun lykilhlutverki. Nemendur spinna þá 

framhald eða semja nýjan texta út frá því efni sem byrjað var með í fyrsta þrepi. 

Á þriðja þrepi er lögð áhersla á tjáningu nemenda í teikningum og mismunandi 

textagerð en minni áhersla lögð á tæknilegu þættina (Rannveig Oddsdóttir, 

Baldur Sigurðsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 93–100).  

Eins og áður hefur komið fram hófst þróunarstarf Byrjendalæsis haustið 

2004. Haustið 2011 höfðu 47 skólar tekið þátt í þróunarverkefninu 

Byrjendalæsi. Árið 2011 hófst rannsókn á Byrjendalæsi og niðurstöður þeirrar 

rannsóknar birtust í bókinni Byrjendalæsi, rannsókn á innleiðingu og aðferð, 

bókin kom út snemma árs 2018. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að 

rannsaka Byrjendalæsi sem aðferð við læsiskennslu, innleiðingu aðferðarinnar 

í skólum og þá læsismenntun sem fram fer undir merkjum aðferðarinnar. 

Rannsókninni var jafnframt ætlað að varpa ljósi á stöðu Byrjendalæsis með 

tilliti til íslenskrar stefnumótunar um læsi og vera framlag til læsisrannsókna 

og þróunar læsismenntunar í íslenskum grunnskólum. Sex grunnskólar á 

Íslandi voru valdir til þátttöku í rannsókninni. (Rúnar Sigþórsson, Eygló 

Björnsdóttir, Gretar L. Marinósson, Halldóra Haraldsdóttir, Kjartan Ólafsson, 

María Steingrímsdóttir og Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 2017, bls. 14). Í 

rannsókninni var ritunarþátturinn m.a. rannsakaður. Að þeim þætti 

rannsóknarinnar stóðu Rannveig Oddsdóttir, Baldur Sigurðsson og Halldóra 

Haraldsdóttir (2017, bls. 93–117). Kannað var hvernig ritun er kennd og hvaða 

textaform er algengast í kennslustundum. Leitað var svara við því hvort 

nemendur fengju tækifæri til að vinna með margs konar texta. Hvernig 

kennarar leiðbeindu nemendum um ritun og hvernig væri komið til móts við 

mismunandi þarfir og hæfni nemenda í ritunarnámi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að frásagnir voru algengasta textaformið hjá 

nemendum. Lítið var um ritun upplýsingatexta í þeim skólum sem rannsakaðir 

voru. Kennslulíkan Byrjendalæsis auðveldaði kennurum að halda utan um 

ritunarferlið og styðja við það frá hugmynd til birtingar. Í 1. bekk var meiri 

áhersla lögð á tæknilega þætti ritunar frekar en textagerð, en í 2. bekk fékk 

textagerðin aukið vægi. Nemendur fengu almennt góða leiðsögn um ritun en 

leiðsögn varðandi textagerðina var þó mest í upphafi ritunarvinnunar en minna 

gert af því að veita nemendum leiðsögn í gegnum ritunarferlið. Sumir 

nemendur unnu hægt í ritunartímum og virtust ekki fá þá hvatningu sem þeir 

hefðu þurft til að halda áfram. Skýringin á því var sú að stundum komust 

kennarar ekki yfir að leiðbeina nemendum en einnig að í einhverjum tilvikum 

áttuðu kennarar sig ekki á því að nemendur þyrftu leiðsögn reglulega í 

ritunarferli sínu. Allir nemendur innan sama árgangs fengu sömu verkefni í 

ritun, mismiklar kröfur voru gerðar um úrvinnslu þeirra hvað varðar lengd 

verkefna og vinnubrögð. Nemendur sem stóðu höllum fæti í ritunarferlinu 

fengu stuðning í sinni ritun og sumir þeirra fengu forskrift. Nemendur sem 

höfðu gott vald á ritun var ætlað að skrifa fleiri og lengri texta. Oft skorti á að 

verkefni sem lögð voru fyrir getumeiri nemendur væri fylgt eftir og þeim 
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hjálpað að þróa færni sína í textauppbyggingu og efnistökum. Þótt unnið væri 

með alla þætti ritunar, þá skorti í sumum tilvikum meiri dýpt í vinnu við 

textagerðina. Það virðist ennþá loða við hugmyndafræði ritunarkennslu að 

nemendur þurfi fyrst að ná tökum á tækninni áður en þau geti farið að fást við 

textagerð. Þrátt fyrir að kennarar Byrjendalæsis fái fræðslu og leiðsögn við 

innleiðingu ritunar í þróunarstarfinu þegar þeir eru að læra aðferðir 

Byrjendalæsis, virðist sú fræðsla ekki nægja til að koma öllum kennurum úr 

viðjum vanans.  

Túlka má niðurstöður ritunarhlutans á rannsókn Byrjendalæsis á þann hátt 

að styðja þurfi betur við kennara í ritunarleiðsögn og þeir þurfa að fá tækifæri 

til að þróa hugmyndafræði ritunar og festa hana í sessi í eigin kennslu 

(Rannveig Oddsdóttir, Baldur Sigurðsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 

93–117).  

2.4 Spjaldtölvur 

Spjaldtölvur eru litlar tölvur með snertiskjá. Í þeim er myndavél og innbyggður 

hljóðnemi. Með myndavélinni er hægt að taka ljósmyndir og hreyfimyndir. 

Spjaldtölvur eru léttar og meðfærilegar þær geta tengst þráðlausu neti og hægt 

er að vista gögn í gegnum netið (Tablet computer, 2019). Í spjaldtölvur er hægt 

að setja smáforrit sem geta bætt nám og kennslu. Í þessum hluta verður farið 

yfir þær breytingar sem hafa orðið síðustu ár í tækni og hvað þær þýða fyrir 

kennara og nemendur og notkun spjaldtölva í kennslu.  

Spjaldtölvur í kennslu 

Ný tækni er hvorki góð 

né slæm í sjálfu sér, 

það skiptir öllu hvernig 

fólk velur að nota hana. 

 David Wong 

 

Spjaldtölvur hafa verið í þróun síðan 1993 en þá kom fyrsta spjaldtölvan á 

markað. Þessi spjaldtölva var frá Apple. Fimm árum eftir að hún kom á markað 

var framleiðslu hennar hætt. Greinilegt var að tími spjaldtölvunnar var ekki 

runninn upp. Árið 2010 kynnti Apple aftur spjaldtölvu til sögunnar sem nefnd 

var iPad. Sitt sýndist hverjum um ágæti hennar í upphafi. Hún var talin vera 

ágætis tæki til að fara á netið og flakka á milli vefsíðna en lítið meira hægt að 

nota hana. Ókostur þótti að ekkert lyklaborð var á fyrstu spjaldtölvunni. Hér á 

landi var horft á möguleika hennar í skólakerfinu að hún gæti nýtst nemendum 

í námi (Anna Ólafsdóttir Björnsson, 2018, bls. 246). Á síðustu árum hefur 
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notkun spjaldtölvur í kennslu vaxið ört. Spjaldtölvur eru tæki sem nýta má á 

mismunandi vegu. Þróun hugbúnaðarins í spjaldtölvum er hraður og ekki er 

fyrirséð hvaða möguleikar eiga eftir að opnast í framtíðinni um 

notkunarmöguleika þeirra. Þær spara tíma og fyrirhöfn. Rafhlaðan endist allan 

daginn og hægt er að vera með þær hvar sem er ef þráðlaust net er til staðar. 

Spjaldtölvur eru einfaldar, aðgengilegar og bjóða upp á fjölbreytta og skapandi 

notkunarmöguleika (Ómar Örn Magnússon, 2015). 

Með tilkomu spjaldtölva var komið á markað tæki sem var létt, færanlegt og 

hægt að nýta í mörgum námsfögum (Balanskat, Bannister, Hertz, Sigilló, 

Vuorikari og Bocconi, 2013; Balanskat og Valentina, 2010).  

Snjalltæki eins og spjaldtölvur eru með snertiskjá og auðvelt að vinna á þau, 

hægt er að fara á milli síða með því að nota fingurna. Snjalltæki er samheiti 

sem er bæði notað yfir síma og spjaldtölvur. Síðustu ár hafa skólar á Íslandi og 

erlendis verið að nýta spjaldtölvur í kennslu síðustu ár (Caldwell og Bird, 2015; 

Anna Ólafsdóttir Björnsson, 2018, bls. 246–250).  

Með tilkomu spjaldtölvanna urðu smáforrit aðgengilegri en áður. Fjöldi 

smáforrita er mikill og möguleikinn á því að finna námsefni við allra hæfi hefur 

aukist, þeir annmarkar fylgja þó miklu úrvali að það fer mikil tími í að finna út 

hvaða smáforrit eru til þess fallin að nýtast í kennslu og hvaða smáforrit henta 

alls ekki (Fallon, 2017; Hutchison, Beschorner og Crawford, 2012).  

Í umræðunni um allar tækninýjungar, hafa verið sett fram ýmis rök fyrir því 

hvers vegna það sé mikilvægt að nota tölvur og snjalltæki í skólastarfi og flestir 

hafa verið sammála því að þessi verkfæri séu góð kennslutæki sem geti haft 

jákvæð áhrif í kennslu (Caldwell og Bird, 2015; Hrefna Arnardóttir, 2007). 

Samkvæmt Wheeler sem er ráðgjafi í menntamálum þá þurfa kennarar að 

átta sig á að nýja tækni er hægt að nota til að styðja við og bæta kennslu. Þeir 

þurfa að aðlaga kennsluhætti sína að þessum breytingum með það að markmiði 

að koma betur til móts við ólíkar þarfir nemenda. Tæknin er komin til að vera 

og kennarar munu ekki ná að tileinka sér hana með því að vera ragir að taka 

þátt í þróuninni. Samt sem áður þurfa þeir að átta sig á að tæknin hefur einnig 

takmarkanir. Að ætla tækninni að leysa allt er ekki rétta nálgunin gagnvart 

henni. Ef kennarar eru þeirrar skoðunar að tæknin leysi allt eru auknar líkur á 

að þeir nái ekki tilætluðum árangri í innleiðingu hennar. Á vegferð sinni hefur 

hann mætt efasemdarröddum varðandi gagnsemi spjaldtölva og annarra tækja 

í skólastarfi. Á ráðstefnu fyrir nokkrum árum síðan var hann beðinn að færa 

rök fyrir því að tæknin hafi breytt kennsluaðferðum til batnaðar. Ákveðnir 

ráðstefnugestir töldu að tæknin hefði ekki breytt neinu og vildu rökstuðning 

fyrir notkun tækja í kennslu sem snéru að tækni. Wheeler benti einungis á að 

nemendur með námserfiðleika geta nýtt tæknina til aðstoðar og meira þurfti 

hann ekki að útskýra. Tæknin gerir nemendum með námserfiðleika kleift að 

standa jafnfætis öðrum nemendum í að tileinka sér námsefnið. Spjaldtölvur 

gefa nemendum m.a. færi á að lesa inn sögur, taka upp fyrirlestra, stækka letur 

og myndir á auðveldan hátt og taka niður glósur með myndavélinni. Í kennslu 
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hafa kennarar endalausa möguleika á því að koma til móts við nemendur og 

margt sem þeir gera í kennslu getur skipt sköpum í námi nemenda og haft áhrif 

á líf þeirra (Wheeler, 2015, bls. 15–19).  

Kennsluhættir hvíla á mörgum þverfaglegum þáttum og grunnurinn þarf að 

vera sterkur þegar innleiða á kennsluhætti þar sem auka á notkun tækni í 

kennslu. Samskipti, gagnvirkni, umhverfi, menning, kennsla og nám eru allt 

þættir sem þurfa að vera til staðar í innleiðingunni. Kennarar þurfa að hafa í 

huga að hægt er að nota ýmis konar tæknibúnað til að ná markmiðum 

kennslunnar. Hægt er að undirbúa kennslustundir á marga vegu og finna hvaða 

tækni styður við námsefnið. Það væri mikil einföldun að álykta að einungis ein 

tegund tæknibúnaðar nýttist í kennslustundum. Munu spjaldtölvur verða 

lausnin í allri kennslu? Í dag er tækniþróun frekar ör og því er erfitt að segja 

hvað verður eftir 5–10 ár, rannsóknir sýna að tæknin styður við nemendur á 

mismunandi vegu. Það að spjaldtölvur styðji við nemendur í námi er ekki nóg, 

kennarar þurfa líka að kunna að nýta sér hana og möguleika hennar. Til að það 

geti orðið þurfa þeir að fá fræðslu og þjálfun í tækninni. Kennarar eru í 

lykilhlutverki þegar kemur að því að innleiða tæknina í skólum (Spector, 2012, 

bls. 49–142; Uluyol, Celebi og Sahin, 2016).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla felur námssvið upplýsinga– og 

tæknimenntunar í sér: miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og 

upplýsinga- og samskiptatækni. Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt er að hjálpa nemendum að öðlast góða tæknifærni og tæknilæsi og 

efla upplýsinga- og miðlalæsi. Í upplýsinga- og miðlalæsi eiga nemendur að 

geta öðlast hæfni í að umskrifa og skapa þekkingu, geta miðlað henni á 

fjölbreyttan hátt í samræmi við eðli tækninnar og stafrænt umhverfi. 

Tæknifærnin felur í sér getuna til að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar 

úrvinnsluleiðir. Nemendur ættu að læra að þetta námssvið er ferli sem þeir efla 

alla ævi, bæði í námi og starfi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

224–225). 

Skólar á Íslandi hafa farið mismunandi leiðir í því að undirbúa innleiðingu 

á notkun tækni til að styðja við og efla kennsluhætti. Sumir skólar hafa farið 

þá leið að kaupa tækin fyrst og skoða svo hvernig best sé að vinna með þau í 

kennslu, aðrir hafa skoðað fyrst hvernig best er að standa að þessu áður en 

tækin eru keypt. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar lét taka saman 

greinargerð sem átti að skoða kosti, möguleika og hindranir í innleiðingu og 

notkun spjaldtölva í skólastarfi. Samantektin sýnir að það er að mörgu að 

hyggja við innleiðinguna. Það sem m.a. þarf að huga að er: skoða fyrirliggjandi 

rannsóknir á innleiðingu, tryggja þarf að skólasamfélagið sé tilbúið í verkefnið, 

gera verk- og kostnaðaráætlun, tryggja þjálfun á tækin, kynna fyrir foreldrum 

og nemendum hvert markmiðið sé með spjaldtölvunotkun og tryggja að 

þjónusta gagnvart tæknimálum sé til staðar. Að lokum þarf að meta árangurinn 

eftir að hafist er handa (Ómar Örn Magnússon, 2015, bls. 8–11).  
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Norðlingaskóli hefur verið í þróunarvinnu við að innleiða notkun 

spjaldtölva í kennslu hjá sér. Þar var unnið verkefni um áhrif af notkun 

spjaldtölva í námi og kennslu í samstarfi við Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fyrirtækið Epli.is. 

Niðustöður verkefnisins sýndu að nemendur voru áhugasamari í tímum og 

duglegir að hjálpast að. Spjaldtölvur komu til móts við nemendur sem voru í 

erfiðleikum með hefðbundið bóknám. Þeir annmarkar sem helst voru nefndir 

voru tæknimál og skortur á stuðningi við kennara. Kennarar voru spenntir fyrir 

verkefninu og töldu sig geta nýtt spjaldtölvur með árangursríkum hætti 

(Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015).  

Fleiri skólar á Íslandi hafa innleitt notkun á spjaldtölvur síðastliðin ár, m.a. 

hafa allir grunnskólar Kópavogs og Árskóli á Sauðárkróki verið að nota 

spjaldtölvur í skólastarfi. Reynslan sýnir að virkni nemenda hefur aukist í 

tímum þar sem tækin eru notuð. Einnig hafa nemendur öðlast aukna færni í að 

vinna saman og komast að sameiginlegri niðurstöðu (Árskóli 2016; Björn 

Gunnlaugsson, 2017). 

Í Kópavogi eru rúmlega þrjú ár síðan innleiðingarferli spjaldtölva hófst í 

grunnskólum. Sigurður Haukur Gíslason gerði rannsókn á því hvaða áhrif 

innleiðingin hefði á kennsluhætti. Meirihluti kennara sagði að kennsluhættir 

hefðu breyst með tilkomu spjaldtölva en þeir hefðu þó kosið að vera komnir 

lengra í innleiðingunni en raun var á. Þeim fannst undirbúningstími ekki nægur 

fyrir spjaldtölvuvæðinguna en nemendum fannst námið skemmtilegra og 

fjölbreyttara en áður. Nemendur sögðust vera fljótari að skrifa á spjaldtölvur 

en að handskrifa og færri nemendur kusu að handskrifa. Spjaldtölvur þykja 

spara tíma og pappírsnotkun hefur minnkað (Sigurður Haukur Gíslason, 2017, 

bls. 31–33). 

Rannsóknir á spjaldtölvum í kennslu 

Ekberg og Gao (2018), framkvæmdu rannsókn í Svíþjóð þar sem tekin voru 

viðtöl við kennara til að kanna afhverju það hefði ekki orðið framþróun á 

notkun tækni í kennslu. Niðurstöður sýna að þrátt fyrir að kennarar séu 

áhugasamir um að nota spjaldtölvur þá eru ákveðnir annmarkar sem aftra þeim 

frá því, skýra sýn skorti hjá stjórnendum á innleiðingu spjaldtölvum í kennslu 

að mati kennara. Tæknin var oft að leika þá grátt og erfitt var að geta ekki treyst 

á að tæknimál yrðu í lagi þegar nota átti spjaldtölvur. Kennurum fannst vera 

skortur á tíma og tækifærum til að fá þjálfun á tækin. Í Tyrklandi fengu 

rannsakendur sömu niðurstöðu þegar þeir rannsökuðu kennslu hjá 101 

kennurum sem voru að nýta tækni í kennslu (Ekberg og Gao, 2018; Uluyol og 

Sahin, 2016). Fjöldi smáforrita er eitt af því sem kennurum finnst vera bæði 

kostur og galli. Kostirnir eru þeir að það er mikið framboð og hægt að finna 

námsefni fyrir breiðan hóp nemenda en ókostirnir eru að það fer mikill tími í 



22 

að finna hvaða smáforrit sé best að nota og oft eru þau takmörkuð (Fallon, 

2017; Hutchison, Beschorner og Crawford, 2012). 

Í Bretlandi var gerð tilfellarannsókn (e. case study) með hálfstöðluðum 

viðtölum við grunnskólakennara og nemendur á notkun spjaldtölva. 

Nemendum og kennurum bar saman um að notkun á spjaldtölvu í kennslu gerði 

nemendur sjálfstæðari í námi, hjálpaði þeim við lausnaleit og meiri sköpun átti 

sér stað í námi nemenda. Kennurum fannst einnig að spjaldtölvur auðveldi 

samvinnu á milli nemenda þar sem þeir gátu á einfaldan hátt deilt verkefnum 

sín á milli (Li og Liu, 2017). Á árunum 2008–2013 gerðu Sólveig Jakobsdóttir, 

Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir (2014), umfangsmikla rannsókn á 

starfsháttum á grunnskólum á Íslandi. Rannsóknin náði yfir marga þætti 

skólastarfs og m.a. var nýting á upplýsinga- og samskiptatækni í skólastarfi 

skoðuð. Eitt af því sem farið var yfir var umfang rannsókna á upplýsingatækni 

í grunnskólum á árunum 1987–2008. Í þeim rannsóknum kemur fram að 

kennarar voru m.a. að nota tölvustofur fyrir vinnu í ritvinnslu og 

fingrasetningarþjálfun. Kennarar á yngsta stigi voru frekar að nota 

kennsluforrit til að þjálfa færni í stærðfræði, lestri og fleiru. Kennurum fannst 

skorta þjálfun á tækin og tími til undirbúnings ekki vera nægur. Í sumum 

skólum fannst kennurum einnig erfitt að komast að, tölvustofan væri svo 

ásetin. Niðustöður rannsókna sem gerðar voru eftir aldamót sýna að netnotkun 

hefur aukist. Nemendur eyða meiri tíma í leikjanotkun og samskipti á netinu 

einnig (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 

2014, bls. 282–289).  

Á síðustu árum hefur tilfella einhverfugreininga aukist í skólum fyrir 

kennara er því mikilvægt að finna leiðir til að koma til móts við þennan hóp 

nemenda. Ein leið til að gera þessa nemendur sjálfstæðari í námi er að nota 

tæki eins og tölvur, spjaldtölvur og fartölvur til að geta betur mætt þörfum 

þeirra. Námið getur með þessum hætti orðið einstaklingsmiðað og nemendur 

fá tækifæri á að vinna á sínum hraða. Framkvæmd var rannsókn á tveim 

nemendum 10 og 12 ára gömlum. Báðir þessir nemendur voru á einhverfurófi 

en voru í bekkjarstofum með stuðning. Markmið rannsóknarinnar var að kenna 

nemendunum að nýta sér leiðréttingarforrit í stafsetningu. Spjaldtölvur voru 

nýttar þannig að útbúin voru myndbönd með leiðbeiningum hvernig þau ættu 

að fara eftir fyrirmælum leiðréttingarforritisins. Myndböndin leiðbeindu þeim 

á þann veg að í hvert sinn sem þau voru að skrifa á tölvu og fengu rauða línu 

undir orðið áttu þau að hægri smella með músinni og fá upp aðra 

stafsetningarmöguleika. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 

nemendurnir áttu gott með að nýta sér kennslumyndböndin og náðu góðum 

framförum í að stafsetja orð rétt (Kagohara, Sigafoos, Achmadi, O‘Reilly og 

Lancioni, 2012).  
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Ritun, spjaldtölvur og sköpun 

Á öðru og þriðja þrepi er sérstaklega unnið með ritun í Byrjendalæsi. Unnið er 

með tæknilega þætti læsis viðfangsefnin sem nemendur vinna á öðru þrepi eru 

tengd við gæðatextann sem lesinn var í upphafi á fyrsta þrepi. Unnið er með 

lykilorð þar sem nemendur vinna að umskráningu og skrifa mörg ný orð út frá 

lykilorðinu. Nemendur vinna með orð og orðasambönd. Þeir nota ný orð sem 

koma úr lykilorðavinnu og skrifa málsgreinar. Unnið er með samsett orð og 

einföld málfræðiatriði. Búin eru til hugtakakort sem tengjast gæðatextanum 

sem lesinn var á fyrsta þrepi. Á þriðja þrepi er svo enduruppbyggingin. Lögð 

er áhersla á skapandi og merkingarbæra vinnu þar sem nemendur nýta m.a. 

hugtök sem þeir hafa tileinkað sér í ferlinu. Í upphafi er mikið lagt upp úr 

tjáningu og talmáli en eftir því sem námi nemenda vindur fram fær 

ritunarþátturinn meira vægi (Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 

2017, bls. 29–56). Þegar kemur að umskráningunni á öðru og þriðja þrepi sitja 

sumir nemendur eftir, þessir nemendur sitja eftir því þeir hafa hæga úrvinnslu 

í umskráningarferlinu. Í Cape Town í Suður Afríku nýtir Brand sem kennir á 

yngsta stigi, spjaldtölvur í ritun. Í upphafi hvers tíma er hún með innlögn þar 

sem ákveðin saga er skoðuð í spjaldtölvum og rætt hvað mögulega gæti gerst í 

sögunni. Nemendur fara svo hver í sína átt og tala inn á spjaldtölvur sína útgáfu 

af sögunni. Þegar þeir hafa lokið því spila þeir söguna fyrir sig og skrifa hana 

svo niður. Í hennar bekk hefur hver nemandi spjaldtölvu. Þessi möguleiki að 

geta hlustað á söguna sem nemendur semja aftur og aftur ýtir undir sköpun hjá 

nemendum samkvæmt Brand. Að hennar áliti eru þeir duglegir að laga 

sögurnar sínar og nota ríkulegri orðaforða. Þeir eru skipulagðari í vinnu. 

Nemendur sem ná ekki að umskrá sögurnar sínar eftir að hafa lesið þær inn, 

geta sent þær í Book Creator forritið. Í Book Creator getur kennarinn svo spilað 

söguna og hlustað á upplestur nemandans (Brand, 2017).  

Samkvæmt þeim rannsóknum sem hér hefur verið fjallað um í fræðilega 

kaflanum virðist gagnsemi spjaldtölvu í kennslu vera frekar jákvæð og 

kennarar jafnt sem nemendur virðast ánægðir með þá möguleika sem hún 

býður upp á. Það sem kennurum fannst helst athugavert við notkun tækjanna 

var skortur á þjálfun á tækin og tæknilegir örðugleikar sem komu upp fannst 

þeim trufla því þeir gátu ekki leyst þau vandamál sem það olli þeim í kennslu. 

2.5 Stuðningur við nám nemenda  

Í gegnum tíðina hafa kennarar verið leitað leiða til að styðja við nám nemenda 

og á hvaða hátt best er að meta námið, þannig að nemandinn fái sem mest út 

úr leiðsögn kennarans. Ýmsar leiðir og aðferðir hafa verið þróaðar og notaðar 

og sitt sýnist hverjum um árangur hverrar leiðar. Hér verður fjallað um þær 

leiðir sem notaðar eru í þessari rannsókn til að styðja við nemendur í þeirra 
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námi og þá leiðsögn sem þeir fá. Einnig er fjallað um þá þætti sem kennarar 

ættu að hafa í huga þegar þeir ætla að nýta sér tæknina í kennslu.  

Stigskiptur stuðningur  

„Segðu mér og ég gleymi, sýndu mér og ég man, leyfðu mér að vera með og 

þá hlutinn ég kann“ (kínverskt spakmæli). 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að meginhlutverk grunnskólans sé að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Einnig segir að nám sé á forsendum 

hvers og eins nemanda þar sem hann geti fundið til öryggis og fái notið 

hæfileika sinna. Allt nám í grunnskóla skal m.a. taka mið af þroska, hæfileikum 

og getu nemenda og við skipulag skólastarfs skal hafa þessi atriði til 

grundvallar. Kennarar þurfa að leggja sig fram um að kynnast nemendum 

sínum og hafa bæði þá og foreldra með í ráðum við markmiðssetningu náms 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 42). 

Nám nemenda á sér aðallega stað í félagslegum samskiptum og samhengi. 

Á þessu svæði samkvæmt kenningum Vygostky um svæði hins mögulega 

þroska, gæti kennari skipulagt kennslu hjá sér svona. Stutt innlögn á 

viðfangsefni, þar sem lagðar væru fram opnar spurningar þar sem kennarinn 

kveikir áhuga nemenda á atriðum sem þeir leita svo svara við. Kennslan fer 

þannig fram í gegnum samtal eða lestur þar sem nemendur afla sér upplýsinga 

til að dýpka sína þekkingu. Í lok kennslunnar hefur nemandinn dýpkað 

þekkingu sína með aðstoð samnemenda og kennara í gengum samtalið, 

spurningarnar og lesturinn (Aubrey og Riley, 2016, bls. 51–52). 

Stigskiptur stuðningur (e. scaffolding) vísar til þess hvernig ferli kennslu 

frá kennarastýringu til sjálfstæðis nemenda fer fram. Kennari gerir og nemandi 

horfir á, kennari gerir og nemandi hjálpar, nemandi gerir og kennari hjálpar, 

nemandi gerir og kennari fylgist með að lokum deilir nemandi með öðrum það 

sem hann hefur lært. Með þessum stigskipta stuðningi öðlast nemandinn smátt 

og smátt færni til að leysa viðfangsefni. Viðfangsefnin sem nemandinn fær eru 

þess eðlis að þau gera honum kleift að að byggja ofan á þann grunn sem hann 

hefur á svæði hins raunverulega þroska, með stuðningi kennara og getumeiri 

nemenda leysir hann ögrandi verkefni þar sem hann er að vinna að einhverju 

leyti upp fyrir sig en fær stuðning. Í upphafi kennslustundar leiðir kennarinn 

kennsluna með sýnikennslu og umræðum á því sem nemandinn á að vinna og 

síðan vinnur nemandinn verkefnið, smátt og smátt öðlast hann öryggi til að 

vinna sambærileg verkefni án leiðsagnar. Mikilvægt er að nemandinn fái 

uppbyggilega leiðsögn og endurgjöf sem hjálpar honum til að skilja og 

framkvæma það sem hann hefði hugsanlega ekki getað gert upp á eigin spýtur 

(Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 40–44; Wood, Bruner 

og Ross, 2006). 
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Í stigskiptum stuðningi er talað um að byggja vinnupalla í kringum nám 

nemandans sem hann getur stuðst við á meðan hann þarf á því að halda svo 

getur hann tekið þá niður þegar hann hefur náð tökum á viðfangsefninu. Í 

ritunarkennslu getur það hjálpað nemendum að kennari nýti sér stigskiptan 

stuðning og velji verkefni eftir getu og áhuga nemenda. Með því að byrja á 

grunninum getur kennarinn leitt nemandann frá einum vinnupalli til þess 

næsta. Nemandinn getur þannig smá saman nýtt sér hvert nýtt verkefni til að 

byggja ofan á það sem hann áður hefur lært (Hyland, 2007, bls. 148–164).  

Í ritunarkennslu þar sem stigskiptur stuðningur er notaður sýnir kennarinn 

fyrst hvernig á að gera áður en ætlast er til nemendur geri. Sem dæmi, má taka 

kennslu í 1. bekk þar sem verið að er að kenna nemendum orð og hvernig eigi 

að skrifa þau. Kennarinn sýnir á töflu hvernig hvert orð sem við tölum er eins 

og lína á blaði. Þannig að ein lína er eitt orð. Síðan bætir hann orðum á línuna. 

Smátt og smátt ná nemendur tökum á þessu og geta yfirfært þetta í sín verkefni. 

Þegar nemendur eru orðnir öruggir á þessum vinnupalli þá færir kennarinn þá 

á næsta pall. Kennari sýnir og nemendur horfa. Síðan gerir kennari og 

nemendur hjálpa. Nemandi gerir og kennari hjálpar og að lokum gerir 

nemandinn og kennari fylgist með (Bedrova og Leong, 2007, bls. 170–174). 

 

Samvinnunám  

Allir geta eitthvað, enginn getur allt. Samvinnunám (e. cooperative learning) 

er kennsluaðferð sem byggir á því að nemendur vinni saman í litlum hópum að 

sameiginlegu markmiði. Nemendur þurfa að átta sig á því að til að þeir nái 

markmiðum sínum þarf hópurinn að vinna saman og vera samábyrgur í því að 

allir í hópnum nái þeim hæfniviðmiðum sem lögð eru til grundvallar náminu. 

Við skipulagningu samvinnunáms þurfa fimm þættir að vera til staðar. 

• Jákvæð samvirkni (e. positive interdependence) í því felst að 

nemendur geri sér grein fyrir að annaðhvort sökkva þeir eða synda 

saman. Þegar nemendur hafa áttað sig á að þeir eru tengdir hver 

öðrum á þann hátt að einstaklingurinn nær ekki árangri nema allir 

nái árangri hefur jákvæð samvirkni náðst. 

• Hvetjandi samskipti (e. promotive interaction). Eftir að jákvæðri 

samvirkni er náð er næsta skref að kennarar skapa sem flest 

tækifæri fyrir nemendur til að hvetja hvern annan til að ná góðum 

árangri. 

• Ábyrgð einstaklingsins (e. individual accountability). Nemendur 

eiga að átta sig á að hver og einn þeirra ber ábyrgð á sínu námi og 

framlagi til hópsins. Mikilvægt er að kennarinn skipuleggi 

verkefnin þannig að nemendur geti ekki látið aðra um að vinna 

verkefnin fyrir sig. 
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• Samskiptafærni (e. interpersonal and small- group skills). Kenna 

þarf nemendum samskiptafærni eins og það að taka ákvarðanir í 

sameiningu, skapa traust og ræða saman þegar leysa þarf ágreining.  

• Afköst hópsins (e. group processing). Hópurinn sjálfur tekur 

stöðuna á því hvernig gengur að ná markmiðum (Johnson og 

Johnson, 1994, bls. 20–23).  

Hæfni og lykilhæfni 

Hlutverk skólakerfisins er m.a. að búa einstaklinginn undir áskoranir og 

verkefni daglegs lífs. Grunnurinn að heildstæðri menntun er lagður strax í 

upphafi skólagöngu. Við skipulag skólastarfs er lögð áhersla á nám og 

menntun nemenda og hæfni þeirra að námi loknu. Til að nemendur geti öðlast 

fjölbreytilega hæfni þarf þeim að gefast tækifæri til að fást við mismunandi 

viðfangsefni sem tengjast menningu samfélagsins, umhverfi og daglegu lífi 

nemenda. Hæfniviðmið fela í sér yfirsýn og getu til að hagnýta þá þekkingu og 

leikni sem nemendur eiga að tileinka sér í tiltekinni námsgrein (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24–25).  

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum og er ætlað að stuðla að 

alhliða þroska hans, lykilhæfni tengist öllum námssviðum. Lykilhæfni snýr að 

hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og 

samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. 

Kennsluaðferðir og námsumhverfi þurfa að vera fjölbreytilegar og styðjandi 

við nemendur til að þeir nái þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að (mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86–91). 

Aðalnámskráin kveður á um að skólastarf skuli stöðugt meta. Í henni koma 

fram leiðbeiningar um hvernig haga skuli mati og lögð er rík áhersla á að matið 

sé fjölbreytt. Matið sé munnlegt, verklegt, skriflegt, símat og leiðsagnarmat. 

Námsmatið á að taka tillit til þarfa nemenda og sértækra námsörðugleika 

þeirra. Gagnvart nemandanum ber kennurum alltaf að hafa í huga hvar 

nemandinn er staddur í sínu námi hvert hann er að stefna og hvernig ætla þeir 

að styðja við hann til að hann nái þeim markmiðum sem stefnt er að. Styðjandi 

endurgjöf er mikilvægur þáttur í leiðsagnarmati. Námsmarkmiðin þurfa að 

vera skýr, sýnileg og hjálpa nemendum að átta sig á þeirri hæfni sem þeir eiga 

að ná (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 27–28). Á mynd 1 má 

sjá þau hæfniviðmið sem stefnt var að nemendur þessari rannsókn næðu. 

Myndin er byggð á hæfniviðmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 

228–224). Á myndinni má sjá þá þekkingu sem nemandi skal öðlast í 
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mismunandi textaformum og þá leikni sem hann skal öðlast í ritun með 

spjaldtölvu. 

 

Að lokinn rannsókn skulu nemendur geta hagnýtt sér þá þekkingu og leikni 

sem þeir hafa öðlast til að semja mismunandi texta og nýta spjaldtölvu til 

verksins. Matsviðmið á hæfniviðmiðum er út frá þeim kvarða sem notaður er í 

þeim skóla sem rannsóknin fór fram í. Matsviðmiðin eru þessi: framúrskarandi, 

hæfni náð, þarfnast þjálfunar og hæfni ekki náð. Hæfniviðmiðin fyrir 

lykilhæfni eru skilgreind við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Á mynd 2 má sjá 

hæfniviðmið fyrir lykilhæfnina sem horft er til í þessari rannsókn. Lykilhæfnin 

er ekki metin í lok þessarar rannsóknar en hún er höfð til hliðsjónar í allri 

verkefnavinnu. Myndin er byggð á hæfniviðmiðum fyrir lykilhæfni úr 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 86–91).  

 

Mynd 1 - Hæfniviðmið 
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Mynd 2 - Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni 

 

Jóhanna Einarsdóttir gerði rannsókn á ungum nemendum sem byggðist á því 

viðhorfi að nemendur væru borgarar með eigin skoðanir og sjónarmið. Þau séu 

fær um að láta í ljós skoðanir sínar og eigi rétt á að hlustað sé á þau. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nemendur töldu sig hafa lítil völd og 

lítið val um hvað þau gerðu í skólanum. Þeim fannst þau aðallega mega ráða 

hvað þau gerðu í frímínútum og þegar það væri frjáls tími (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008, bls. 12, 24 – 26). 

Til að nemendur geti fengið þessi völd að á þau sé hlustað er mikilvægt að 

þeir öðlast hæfni í tjáningu og geti sett hugsanir og skoðanir sínar fram á 

viðeigandi hátt. Í skapandi skólastarfi er mikilvægt að nemendur öðlist hæfni í 

að skipuleggja vinnu sína en jafnframt þurfa þeir að geta gert sér grein fyrir því 

að mistök í verkefnavinnu eru í góðu lagi, af þeim má læra. Sjálfstæði nemenda 

er mikilvægt að efla og þeir þurfa að fá þjálfun í að geta unnið sjálfstætt og 

einnig í samstarfi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86–91). Í 

þessari rannsókn er lögð áhersla á að nemendur geti nýtt miðlana við nýsköpun. 

Lögð er áhersla á að nemendur beri ábyrgð á sínu námi og séu meðvitaðir um 

styrkleika sinn og hvar þeir þurfi að bæta sig einnig þeir hafi rétt á því að láta 

skoðanir sínar í ljós á því námi sem fram fer. 
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Leiðsagnarmat 

Hugtakið leiðsagnarmat (e. formative assessment) hefur komið fyrir í 

fræðunum í nærri fimmtíu ár. Það er mismunandi hvaða skilning kennarar eru 

að leggja í hugtakið leiðsagnarmat. Leiðsagnarmat er þróunarferli sem stefnir 

að því að efla nám nemenda og gera þá virka þátttakendur í eigin námi. Þar 

sem kennarar, nemendur og félagar þeirra nota þá vitneskju sem liggur fyrir 

um námið og meta hvernig nemandanum gengur að tileinka sér þekkinguna til 

að taka ákvarðanir um framhaldið. Leiðsagnarmat byggir á þátttöku allra aðila 

sem að matinu koma. Með leiðsagnarmati fá nemendur leiðsögn reglulega yfir 

tímabilið sem þeir eru að læra ákveðna þætti sem hjálpar þeim að ná 

námsmarkmiðum sínum og verða betri námsmenn. Leiðsagnarmat þarf ekki 

eingöngu að vera frá kennara, sjálfsmat og jafningjamat get líka verið hluti af 

leiðsagnarmati. Í leiðsagnarmati eru námsmatsgögn notuð sem grundvöllur til 

að bæta nám og kennslu. Hafa þarf í huga að einblína ekki eingöngu á gögnin. 

Aðaláherslan á að vera á ákvarðanatöku þ.e. hvað ætlar kennarinn að gera í 

framhaldinu af niðurstöðunum. Kjarninn í leiðsagnarmati er að nemandinn fær 

reglulega endurgjöf og ábendingar um það sem hann getur bætt í sínu námi. 

Mikilvægt er að nemandi hafi skýra sýn á markmiðum sem ætlast er til að hann 

nái í námi sínu (Wiliam og Leahy, 2015, kafli 1). Gerðar hafa verið kannanir á 

því hvort leiðsagnarmat sé að virka í kennslustofunni. Niðurstöður þeirra eru 

þær að það virkar vel þar sem kennarar og nemendur fara eftir aðferðum þess. 

Til að leiðsagnarmat nýtist nemendum þurfa kennarar að nýta það til að hjálpa 

nemendum að setja sér markmið og vinna að þeim. Stjórnvöld þurfa líka að 

koma að skólaskipulaginu, próf eins og samræmd próf þar sem allir nemendur 

eru metnir með einni og sömu aðferðinni styðja ekki við aðferðir 

leiðsagnarmats. Einnig er mikilvægt að koma á þeirri menningu að nemendur 

geri sér grein fyrir því að allir geta náð árangri og þeir geta lært að meta sjálfa 

sig og vinnu sína. Yfirleitt eru nemendur heiðarlegir þegar þeir eru að meta 

sjálfa sig og aðra (Black og William, 1998, bls. 1–13). 

Kennarinn þarf að hjálpa nemendum sínum til raunhæfs sjálfsmat. Gera 

þarf nemendum grein fyrir markmiðum námsins og hvernig þeim miðar í 

vegferð sinni. Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat sem miðar að því að fylgjast 

með og sjá hvernig staðan er á meðan á námi stendur. Afla þarf upplýsinga og 

túlka þær um það hvar nemandinn er staddur í námi. Leiðsagnarmatið er notað 

til að kennarinn sjái hvort nemandinn sé að ná markmiðum námsins í þeim 

tilgangi að gera nauðsynlegar breytingar á námi og kennslu. Lögð er áhersla á 

að leiðsagnarmatið sé hluti af náminu og fari fram reglulega á námstímanum. 

Endurgjöf til nemenda þarf að vera nákvæm og lýsandi. Í samvinnu við 

kennarann veltir nemandinn reglulega fyrir sér námi sínu og ákveður hvað 

hann þarf að gera til að nálgast eigin markmið og ákveða um framhaldið. Með 

leiðsagnarmati er ekki verið að fella dóm um frammistöðu heldur verið að 

hjálpa nemandanum að bæta sig með uppbyggjandi endurgjöf og leiðsögn 
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(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19–41). Ef nemendur lærðu 

alltaf allt sem við kenndum þeim þá þyrftum við ekki að meta námsframvindu 

þeirra. En raunveruleikinn er sá að nemendur læra yfirleitt ekki í fyrstu tilraun 

það sem kennarar kenna þeim. Mat eins og leiðsagnarmat er brúin á milli 

kennslunnar og námsins. Það er ekki nóg fyrir kennarann að halda því fram að 

hann noti leiðsagnarmat það þurfa að vera skýr hæfniviðmið og hvernig meta 

skuli árangur. Áhersla er lögð á að nemendur hafi skýra mynd af markmiðum 

og viðmiðum námsins (Wiliam, 2013, bls. 16–17).  

 

Wiliam skilgreinir lykilþætti leiðsagnarmats í fimm þætti, þessir þættir eru: 

• markmið og viðmið 

• vísbendingar um nám nemenda 

• endurgjöf á nám nemenda 

• félagastuðningur 

• sjálfsmat 

 

Í töflu 1 má sjá lykilþætti leiðsagnarmats ( Wiliam, 2013, bls. 16).  

 

Tafla 1 Lykilþættir í leiðsagnarmati 

 

 Hvert stefni ég? Hvar er ég núna? Hvernig næ ég 

markmiðunum? 

Kennari 

 

 

 

 

 

Að skýra, deila 

og skilja 

námsmarkmið 

og viðmið. 

Hvetja til 

samræðna, 

verkefna eða 

viðfangsefna sem 

gefa vísbendingar 

um hvort 

markmiðum hefur 

verið náð 

Veita endurgjöf 

sem gefur 

upplýsingar um 

næstu skref í námi. 

Félagar 

 

Stuðla að félagastuðningi og samvinnu á 

milli nemenda 

Nemandi Að stuðla að aukinni ábyrgð og 

sjálfstæði nemenda í námi 
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Kennslulíkön  

Skólastarf er alltaf í stöðugri þróun. Með skólaþróun erum við að auka gæði 

náms ásamt því að auka framþróun skólastarfsins á markvissan hátt. Tækninni 

hefur fleygt fram síðustu misseri og breytingar gerast hratt. Það er mikilvægt 

fyrir kennara að geta fylgst með þróuninni og fengið tækifæri til að læra að 

nýta tæknina í kennslu. Hér verður fjallað um kennslulíkanið TPACK. Við 

þróunarvinnu og innleiðingu nýrra kennsluhátta getur verið kostur að nýta sér 

kennslufræðileg líkön til að ramma inn áætlun, markmið, framkvæmd og mat 

verkefnisins. Í þessu þróunarverkefni var líkanið TPACK valið því það horfir 

ekki eingöngu á tæknihlið kennslunnar. Líkanið útskýrir þá þekkingu sem 

kennarinn þarf að hafa í grunninn á námsgreininni sem tengja á 

upplýsingatækni við og einnig þá kunnáttu sem kennurum er nauðsynlegt að 

búa yfir á því hvernig hann ætlar að nálgast námsefnið og hvaða leiðir hann fer 

í kennslunni. Við notkun kennslulíkana þegar innleiða á tækni þarf að hafa í 

huga að láta ekki tæknina stjórna náminu heldur tengja hana við 

kennslufræðina og fagþekkinguna.  

Við fyrstu sýn virðist sem tækniframfarir geti gert nám nemenda 

skemmtilegra og fengið þá frekar til að taka þátt viðfangsefnum náms. Til þess 

að ný tækni nýtist sem best í kennslu er mikilvægt að nýta kennslufræði við 

innleiðingu. Ef ekki er skýr sýn á tilgangi notkunar tækni eins og spjaldtölvum 

í skólastarfi þá getur tæknin unnið gegn kennslunni. Í starfsþróun kennara er 

gjarnan stuðst við kennslulíkön til að styðja við breytingarstarf í skólum 

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

Torfi Hjartarson, 2016, bls. 69).  

TPACK (e. Technological Pedagogical Content Knowledge). TPACK er 

hluti af PCK kennslulíkani Shulman (1986). Hans kenning var að þekking 

kennarans ætti að sameina þekkingarsvið, þekkingu á kennslufræði og inntaki, 

(PCK). P stendur fyrir kennslufræði (e. Pedagogy), C stendur fyrir inntak (e. 

Content) og K fyrir þekkingu (e. Knowing). Út frá PCK líkaninu talaði 

Shulman um kennslufræðilega fagþekkingu kennara (Koehler og Mishra, 

2017). Koehler og Mishra (2017) þróuðu líkanið áfram og bættu tækni (e. 

Technology) inn í, sjá mynd 3. Á myndinni má sjá hvernig kennslufræðileg 

þekking kennarans, tækni og þekking á faginu skarast og kennari sem hefur 

hæfni til að beita samspili þessara þriggja þátta ræður yfir einstakri þekkingu 

og uppfyllir viðmið TPACK. Brotalínan í kringum leggur áherslu á samhengið 

á milli þáttanna.  
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Inntaksþekking (CK) er þekking kennarans á efninu sem hann þarf að kenna. 

Þekking á inntakinu er mjög mikilvæg fyrir kennara. Shulman höfundur PCK 

líkansins sagði að kennarinn þyrfti að hafa dýpri þekkingu en nemendur á því 

fagi sem þeir eru að kenna. Ef kennarinn hefði ekki yfirgripsmikla þekkingu á 

efninu gæti það orðið til þess að nemendur fengju ekki réttar upplýsingar um 

inntak þess sem þeir væru að læra um. Kennslufræðileg þekking (PK) er 

þekking kennarans á því hvernig hann nálgast námsefnið og hvaða aðferðir 

hann notar til að koma því til skila til nemenda sinna. Hann þarf að skilja 

hvernig nemandinn lærir, bekkjarstjórnun, skipulag kennslu og það hvernig 

 Mynd 3 - TPACK kennslulíkanið 
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nemendur nálgast námsefnið. Kennari með djúpa þekkingu á kennslufræði 

skilur hvernig nemandinn byggir upp þekkingu og leikni í námi. Sem slík þá 

þarfnast kennslufræðin skilnings á innihaldi og hvernig kennsluaðferðir þróast 

og nýtast í skólastofunni. Tækni og inntaksþekking hafa lengi haft djúp tengsl 

í mannkynssögunni. Framfarir m.a. í læknavísindum, sögu, líffræði og 

arkitektúr hafa þróast meðfram aukinni tækni. Tækniþekking (TK) samkvæmt 

kenningum er þegar kennarinn þarf að þekkja hvernig tæknin getur haft áhrif 

á fagið sem hann kennir, viðhorf til tækninnar og hvernig kennarinn ætlar að 

vinna með hana. Tæknileg kennslufræðiþekking (TPK) þegar tækniþekking 

kennarans mætir kennslufræðilegri þekkingunni. Kennarinn fær tækifæri til að 

þróa kennsluaðferðir með hjálp tækninnar. Þegar allir þættir líkansins skarast 

þá erum við komin með TPACK, tækni, kennslufræði og inntak, þá verður til 

þessi fjölþætta þekking sem er undirstaða góðrar kennslu þar sem kennarinn 

öðlast færni til að samþætta upplýsingatæknina í sína kennslu (Koehler og 

Mishra, 2009).  

Anderson bendir á í grein sinni um tæknikennslu og notkun TPACK 

líkansins að mikilvægt sé að tryggja að kennarar hafi tækifæri til að þróa sig 

þegar þeir eru að taka tækni inn í kennsluaðferðir sínar. Vinnustofur þar sem 

kennarar geta hist og deilt þekkingu er mikilvægur grundvöllur fyrir 

starfsþróun þeirra (Anderson, 2013).  

Framfarir í tækni eru örar og erfitt að svara spurningunni hvernig tæknin 

muni þróast næstu árin. Við vitum að það munu koma nýjungar og sumar 

þessar nýjungar munu ögra okkur kennurum á margan hátt. Hverjar svo sem 

breytingarnar verða þá skiptir það máli að kennurum sé gert kleift að sækja sér 

endurmenntun í því sem er að gerast í tæknimálum sem snúa að kennslu. 

Kennarar eru mikilvægir því þeir móta framtíð nemenda og sú stétt sem hefur 

hvað mest langtímaáhrif á samfélagið. Læknar bjarga mannslífum, kennarar 

mennta lækna. Án kennara væri samfélagið fátækara (Spector, J.M., 2016, bls 

134–143; Wheeler, S. 2015, bls 19). 
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3. Rannsóknin 

 

Í þessum kafla er farið yfir rannsóknarferlið sjálft og fyrirkomulagið á 

rannsókninni. Til að svara aðalrannsóknarspurningunni og undirspurningunum 

varð rannsóknaraðferðin starfendarannsókn fyrir valinu. Starfendarannsóknir 

eins og allar aðrar rannsóknir eiga það sameiginlegt að vera kerfisbundið að 

leita að nýrri þekkingu og skilningi. Þær eru byggðar á formlegum aðferðum, 

gagnasöfnun og greiningu gagna (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2016, bls. 347–359). Kaflanum er skipt í fimm undirkafla þar sem farið er yfir 

ferli starfendarannsókna, gerð er grein fyrir þátttakendum í rannsókninni, sagt 

frá hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig úrvinnslu gagnaöflunar var háttað. 

Síðasti undirkaflinn fjallar um siðferðileg álitamál, réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn er þríþætt, styrkja kennslufræði og þekkingu 

kennara í ritun, styðja kennara í starfsþróun sem miðar að því að þróa og breyta 

kennsluháttum og innleiða notkun spjaldtölva í ritunarkennslu með það að 

markmiði að styðja við ritun og sköpun hjá nemendum. Skólinn fékk styrk úr 

Sprotasjóði fyrir skólaárið 2018-2019 til að þróa og breyta kennsluháttum í 

ritun. Tveir árgangar tóku þátt í því þróunarverkefni. Þessi starfendarannsókn 

sem hér er fjallað um fór einungis fram í öðrum árganginum. Í 

starfendarannsókninni var lagt upp með eina megin rannsóknarspurningu og 

þrjár undirspurningar:  

 

Hvernig er hægt að nýta spjaldtölvu í ritunarkennslu með það að markmiði að 

mæta betur ólíkum þörfum nemenda og efla færni og sköpun þeirra í ritun? 

 

• hvernig gengur kennurum að tileinka sér notkun spjaldtölvu í 

kennslu?  

• hvernig gengur mér sem leiðtoga að leiðsegja kennurum? 

• hvaða áhrif hefur samvinna á ritunarnám nemenda? 
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3.2 Starfendarannsóknir 

Undirstaða vísinda og framfara eru rannsóknir. Rannsóknir eru formlegt og 

kerfisbundið ferli sem notað er til að afla þekkingar. Í rannsóknum er 

kerfisbundið verið að safna rannsóknargögnum, greina þau og túlka í þeim 

tilgangi að skýra, lýsa, stýra eða spá ákveðnum fyrirbærum. Sumar rannsóknir 

eru framkvæmdar til að afla nýrrar þekkingar á meðan aðrar eru til að fínpússa 

og sannreyna þekkingu sem fyrir er. Rannsóknir þurfa að vera nákvæmar og 

trúverðugar og það verður að vera hægt að treysta því að farið sé eftir öllum 

reglum aðferðafræðinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 17).  

Starfendarannsókn (e. action research) er hagnýt rannsókn sem hefur það 

að markmiði að finna leið til að koma á breytingum við tilteknar aðstæður. 

Starfsendarannsókn felur í sér leiðir til að skoða eigið starf, ígrunda það og 

taka markvissar ákvarðanir um breytingar ef niðurstaðan er sú að breytinga sé 

þörf (McNiff, 2011, bls. 6). Hugtakið starfendarannsókn hefur verið notað til 

að lýsa rannsóknum sem kennarar vinna í skólum með það að markmiði að 

þróa og bæta eigið starf og skapa um leið nýja þekkingu (Edda Kjartansdóttir, 

Ragnheiður Hermannsdóttir og Sigrún Eyþórsdóttir, 2012, bls 1). Sérkenni 

starfendarannsókna er nálægð rannsakandans við rannsóknina þar sem 

rannsakandinn sjálfur er hluti af rannsókninni. Hann rannsakar starf sitt og 

starfsaðstæður með það að leiðarljósi að þróa starf sitt til betri vegar. Þessar 

aðferðir gera kröfur á rannsakandann um vandvirkni, heiðarleika og 

siðferðilega ábyrgð (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2017, bls. 

350–354). Starfendarannsókn er endurtekið hringferli sem felur í sér 

skilgreiningu á viðfangsefni, aðgerðaráætlun, framkvæmd, mat á árangri, 

endurmati og ákvarðanir um áframhald, sjá mynd 5.  
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Fyrsta skrefið er að ákveða hvað það er sem rannsaka á, móta 

rannsóknarspurningu, skipuleggja hvernig framkvæmdin á að vera, 

framkvæma, safna gögnum, skilgreina hvernig á að meta, síðan er ígrundun 

þar sem metið er hvort markmið náðist. Ef úrbóta er þörf eru teknar ákvarðanir 

um hvernig þeim skuli hagað og hringferlið hefst aftur (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2017, bls. 352; McNiff, 2011, bls. 20–26). 

 

Rannsóknarvinur 

Markmið þessarar starfendarannsóknar er að rýna í ritunarkennslu með áherslu 

á notkun spjaldtölvu í ritun. Þegar rannsakandi sjálfur leggur fram niðurstöður 

úr starfendarannsókn er hætt við einhverjir telji niðurstöðurnar eingöngu vera 

hans skoðanir. Til að koma í veg fyrir að niðurstöður spegli eingöngu skoðanir 

rannsakanda er nauðsynlegt að hafa rannsóknarvin (e. critical friend) eða 

rannsókarvini til að ræða við og fá endurgjöf varðandi það sem kemur fram í 

rannsókninni. Á þann hátt getur rannsakandinn mátað hugsanir sínar við 

rannsóknarvininn og fengið staðfestingu á því hvort upplifun hans á vinnu 

  
  Mynd 4 - Hringferli starfendarannsókna  
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nemenda sé eins og hann sjái hana eða hvort hann er bara að sjá það sem hann 

vill sjá (McNiff og Whitehead, 2006, bls. 85). Í starfendarannsókninni var 

rannsóknarvinurinn samstarfsaðili sem einnig var þátttakandi í rannsókninni.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í starfendarannsókninni voru: nemendur í 3. bekk umsjónarbekk 

mínum, ég sjálf og annar umsjónarkennari í árganginum, þroskaþjálfi sem 

starfaði í bekknum og foreldrar nemenda. Þroskaþjálfinn er í 80% stöðu í 

bekknum og er hans hlutverk að kenna tveimur nemendum í árganginum sem 

eru á einhverfurófinu. Þeir fylgja námsefni bekkjarins en sumt af því er aðlagað 

að getu þeirra. Hér eftir í ritgerðinni þegar talað er um kennara þá er átt við 

kennara og þroskaþjálfann. Kennarar í 2. bekk tóku þátt í rannsókninni að því 

leyti að þeir voru að efla sig í notkun spjaldtölva í ritunarkennslu. Þeir sátu alla 

stærri rýnifundi og tóku þátt í öllum námskeiðum. Gögn þeirra nemenda voru 

ekki skoðuð í þessari rannsókn en raddir kennaranna voru skráðar. Tekið 

verður fram í niðurstöðunum þegar talað er um kennara beggja árganganna. 

Ég, samstarfskennarinn minn og kennararnir í 2. bekk höfum samanlagt 

starfsreynslu sem spannar meira en 50 ár. Við höfum góða þekkingu á 

kennslufræði og inntaki ritunarkennslu og höfum fengið þjálfun í þeim þáttum 

en fannst þó að við gætum nýtt okkur meiri fræðslu í þessum þætti 

Byrjendalæsis. Við höfum ekki mikla reynslu í að nýta spjaldtölvu í ritun og 

vildum fá tækifæri til frekari þjálfunar í því. Starfendarannsóknin gerir 

þátttakendum kleift að þróast í starfi. Rýnifundir veita svigrúm til að meta 

kennsluna og endurskoða reglulega hvað gengur vel og hvað ekki. Á þessum 

fundum gefst tækifæri til að endurmeta jafnt og þétt yfir tímabilið hvort 

aðferðirnar séu að skila þeim árangri sem vænst er hjá nemendum. Ef sá 

árangur sem vænst var næst ekki, má endurmeta og nálgast kennsluna á annan 

hátt.  

3.4 Utanaðkomandi stuðningur 

Starfendarannsókn er taldin árangursríkust þegar hún felur í sér samstarf 

starfsmanna eða er unnin í samstarfi við ráðgjafa eða utanaðkomandi 

rannsakendur (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016, bls. 347). Í 

þessari starfendarannsókn vorum við með stuðning og ráðgjöf frá 

sérfræðingum frá Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Stuðningur 

þeirra fólst í ráðgjöf í notkun forrita í spjaldtölvunum og ráðgjöf í innleiðingu 

ritunar. 
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Spjaldtölvur og stuðningur 

Ráðgjafi í spjaldtölvum hélt námskeið þrisvar sinnum á tímabilinu. Á 

námskeiðin var farið yfir smáforritin sem unnið var með í 

starfendarannsókninni. Ráðgjafinn kom einnig á fundi þar sem við vorum að 

fara yfir verkferla rannsóknarinnar. 

 

Ritun og stuðningur 

Rannsóknin tengdist annarri rannsókn á ritun sem sérfræðingur við MSHA 

stóð fyrir. Sú rannsókn beindist að ritunarkennslu í Byrjendalæsi og fólst í því 

að styðja kennara í nokkrum Byrjendalæsisskólum við að þróa frekar 

kennsluhætti sína í ritun. Í tengslum við þá rannsókn var boðið upp á tvö 

námskeið um ritun barna þar sem fjallað var um þróun ritunar hjá börnum og 

kenndar leiðir til að styðja við ritunarnám barna. Einnig gátu kennarar sótt 

ráðgjöf til rannsakandans og lagði hann þeim meðal annars til ritunarramma 

sem nýttur var í verkefnavinnunni (sjá fylgiskjal 5). 

Önnur námskeið 

Tölvuumsjónarmaður skólans var með eitt námskeið í google classroom fyrir 

kennara og þroskaþjálfa sem tóku þátt í rannsókninni. 

3.5 Rannsóknargögn 

Öflun gagna í þessari starfendarannsókn náði yfir tímabilið frá miðjum 

ágústmánuði 2018 fram í byrjun marsmánaðar 2019.  

Þau gögn sem aflað var í þessari rannsókn voru dagbókarskrif, 

samstarfsfundir kennara þar sem hugleiðingar sem fram komu voru skráðar 

niður, ljósmyndir af hugtakakortum nemenda og allir textar sem unnir voru í 

ritunarvinnu. Raddir nemenda voru einnig skráðar yfir tímabilið. Í viðbót við 

þessi rannsóknargögn fengu kennarar og foreldrar í lok 

starfendarannsóknarinnar stutta könnun þar sem þeir gátu skráð hugleiðingar 

sínar. 

Rannsóknardagbók 

Dagbókarskrif eru hluti af vinnubrögðum fagmannsins. Í formlegri rannsókn 

gegna skrifin því hlutverki að skrá jafnóðum upplýsingar um framkvæmdina 

og áhrif þeirra, líðan, hugsanir og viðhorf rannsakenda. Vandamál sem upp 

koma eru skráð svo og úrlausn þeirra (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2017, bls. 354–355).  
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Dagbókin er mikilvæg þegar kemur að úrvinnslu gagnanna. Þegar gagnaöflun 

tekur langan tíma þá getur fennt yfir það sem gert var löngu áður en með 

stöðugri skráningu er hægt að sjá ferlið frá upphafi til loka rannsóknarinnar. 

Með því að safna gögnum á margvíslegan máta og rýna í kennsluna þá varpar 

það ljósi á starfið og hjálpar til við að meta það. Þegar ljóst var að þessari 

rannsókn yrði hófust strax skráningar á hugleiðingum mínum varðandi 

verkefnið og hvaða þætti ég þyrfti að hafa í huga til að geta byrjað. Eftir að 

kennsla hófst skráði ég allar kennslustundir í dagbókina. Í upphafi var 

skráningin almenn eðlis en eftir fyrsta mánuðinn fór hún að verða hnitmiðaðri. 

Ég skráði allar vangaveltur mínar, upplifun eftir kennslustundirnar, hvað gekk 

vel, hvað fór miður og hverjar hugsanlegar úrbætur gætu verið til að laga það 

sem ekki gekk upp.  

Verk nemenda 

Notast var við fjölbreytta gagnasöfnun til að auka við réttmæti 

starfendarannsóknarinnar. Teknar voru ljósmyndir af gögnum nemenda sem 

geymdar voru á svæði sem eingöngu kennarar höfðu aðgang að. Ljósmyndirnar 

voru merktar með dagsetningu svo auðveldara væri að átta sig á þróun námsins 

hjá nemendum. Þær voru notaðar til að sjá vinnubrögð nemenda og gefa okkur 

tækifæri á að átta okkur á hvernig þeim gengi að tileinka sér þessi vinnubrögð 

sem við vorum að leggja áherslu á. Fram í janúar voru allar sögur sem 

nemendur sömdu geymdar á netinu á aðgangi kennara. Eftir það fengu 

nemendur einnig séraðgang þannig að þeir gátu komist í sögurnar í skólanum 

og heima hjá sér. Aðgangur nemenda var þannig að kennarar gátu alltaf séð 

vinnu þeirra á netinu. Raddir nemenda voru einnig skráðar í dagbókina. Allir 

fundir og námskeið sem fram fóru á tímabilinu voru skráð í dagbókina.  

 

Raddir þátttakenda 

Velferð nemenda á skólagöngu þeirra byggist ekki síst á því að foreldrar styðji 

við þá og eigi gott samstarf við skóla. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi 

og starfi barna sinna hjálpar þeim að axla ábyrgð á farsælu uppeldi og menntun 

þeirra (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 54). Það er ekki síður 

mikilvægt að nemendur axli sjálfir ábyrgð á sínu námi og læri snemma að þeir 

hafa rödd sem má heyrast og geta látið skoðanir sínar í ljós.  

Nemendur 

Í upphafi verkefnisins að hausti var nemendum tjáð að nota ætti spjaldtölvu í 

ritun með það að markmiði að efla ritun og sköpun hjá þeim. Nemendum var 

sagt að þeirra skoðun ætti að heyrast á því sem verið væri að gera, þar sem 
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allir, bæði nemendur og kennarar, væru að læra. Nemendur virtust ánægðir 

með það og voru duglegir að tjá skoðanir sínar á spjaldtölvuvinnu og 

verkefnum sem þau voru látin vinna yfir tímabilið. Reglulega yfir 

rannsóknartímabilið var rætt við nemendur óformlega og voru raddir þeirra 

sem þá komu fram skráðar í dagbókina. 

Foreldrar 

Þegar fór að líða á rannsóknina fórum við að senda nemendur heim með 

heimanám í tengslum við hana. Frá foreldrum bárust ánægjuraddir með þetta 

framtak og í lok rannsóknarinnar var þeim send stutt könnun til að fá raddir 

þeirra skýrar fram.  

Kennarar  

Varðandi raddir kennara þá voru ekki tekin bein viðtöl. Haldnir voru 

samstarfsfundir reglulega yfir tímabilið og einnig voru námskeið haldin á 

vegum ráðgjafa Miðstöðvar skólaþróunar við HA. Að loknum þessum fundum 

og námskeiðum skráði ég það sem kom fram í rannsóknardagbókina. Allar 

hugleiðingar okkar sem komu fram voru færðar inn bæði það sem gekk vel og 

einnig það sem ekki gekk upp hjá okkur. Í lok rannsóknarinnar var kennurum 

í 2. og 3. bekk send stutt könnun til að koma á framfæri sinni upplifun á 

rannsókninni í heild sinni.  

3.6 Gagnagreining 

Með greiningu á gögnunum er hægt að búa til lýsingu á því sem er að gerast. 

Með því að nota spurningar eins og: Hvernig gekk nemendum að tileinka sér 

vinnubrögðin? Hvernig gekk að útskýra fyrir nemendum/kennurum? Hvernig 

var líðanin í kennslunni (stressuð, örugg, illa undirbúin)? Með því að greina 

dagbókina og önnur gögn niður og nota spurningarnar er hægt að komast að 

raun um hvernig staðan var á hverjum tíma (McNiff og Whitehead, 2010, bls. 

173–174). Í lok hvers vinnudags skráði ég í dagbókina þær kennslustundir þar 

sem við unnum með ritun og spjaldtölvur. Ég skráði hvernig undirbúningi var 

háttað, hvernig framkvæmdin gekk og hvað gekk upp og hvað var ekki að virka 

hjá okkur. Hugleiðingar sem vöknuðu í kennslustundum skráði ég einnig. Í lok 

hvers þema settumst við kennararnir niður á samstarfsfund og fórum yfir 

þemað. Við fórum yfir þau viðfangsefni sem við höfðum ætlað að nálgast í 

þemanu og greindum hvort við hefðum náð þeim markmiðum sem við höfðum 

sett okkur. Yfirleitt sáum við eitthvað sem okkur hafði ekki tekist að innleiða 

og settum því fram nýjar tilgátur og hvaða leiðir við gætum farið til að breyta 

kennsluaðferðum okkar. Þessir fundir voru allir skráðir í dagbókina og í lok 

rannsóknarinnar, þegar kom að gagnagreiningunni, var dagbókin lesin í heild 
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sinni nokkrum sinnum. Upphaflega var ekki ætlunin að skoða þætti sem lúta 

að tæknimálum þar sem framkvæmdaraðili rannsóknarinnar taldi þau atriði 

vera í góðu lagi eftir fundarhöld um vorið. Við yfirferð á gögnum 

rannsóknarinnar þá kom þessi málaflokkur sterkt fram og verður fjallað um 

hann í tengslum við kennslustundirnar. Við gagnagreiningu voru dregin út þrjú 

meginþemu sem öll voru brotin frekar niður. Meginþemun voru: samstarfið og 

stuðningur, spjaldtölvur og ritun og raddirnar. Nánar verður greint frá 

niðurstöðum þemagreiningarinnar í niðustöðukaflanum með tilvísunum í 

dagbókina, gögn nemenda og þátttakendur.  

3.7 Siðferðileg atriði og álitamál  

Á Íslandi þurfa rannsóknir á einstaklingum að hljóta sérstakt samþykki 

siðanefndar. Hlutverk siðanefndar er fyrst og fremst að vernda hagsmuni 

einstaklinga í rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Sumar rannsóknir 

eru undanþegnar þessum reglum og á það við rannsóknir þar sem ekki er verið 

að fjalla um persónulegar upplýsingar einstaklings. Þessi rannsókn er ekki 

leyfis- né tilkynningarskyld til Persónuverndar, sbr 4 gr. regla nr. 712/2008.  

 Foreldrar nemenda fengu kynningarfund á rannsókninni og allir skrifuðu 

undir samþykki um þátttöku í henni fyrir hönd barnanna sinna. Foreldrar að 

einum undanskyldum samþykktu að taka mætti myndir að nemendum við 

vinnu og birta þegar verkefnið væri kynnt (sjá fylgiskjal 2). 

Trúverðugleiki rannsóknarinnar 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á heiðarleika og auðmýkt 

rannsakandans þar sem hann er sjálfur aðal rannsóknarverkfærið (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Rannsóknarniðurstöður í eigindlegum rannsóknum eru 

taldar trúverðugar þegar lýsingar eða túlkanir á reynslunni eru svo góðar að sá 

sem hefur sömu reynslu þekkir hana sem sína eigin (Sigríður Halldórsdóttir 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, bls 217-219). Þessi atriði hafði ég að leiðarljósi 

í minni rannsóknarvinnu.  
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4. Niðurstöður 

Marmið þessarar starfendarannsóknar var að styrkja kennslufræði og þekkingu 

kennara í ritun, styðja kennara í starfsþróun sem miðar að því að að þróa og 

breyta kennsluháttum og innleiða notkun spjaldtölva í ritunarkennslu með það 

að markmiði að styðja við ritun og sköpun hjá nemendum. Ég vildi einnig efla 

mig í leiðtogafærni. 

Rannsóknin var framkvæmd í 3. bekk en í honum voru fjörtíu og níu 

nemendur. Tveir kennarar og einn þroskaþjálfi tóku þátt í rannsókninni sem 

fram fór á tímabilinu ágúst 2018 fram í byrjun mars 2019. Kennarar í 2. bekk 

tóku þátt í rannsókninni að því leyti að þeir voru að efla sig í notkun spjaldtölva 

í ritunarkennslu. Þeir sátu alla stærri rýnifundi og tóku þátt í öllum 

námskeiðum. 

Vorið 2018 var sótt um rannsóknarstyrk til Sprotasjóðs og fékkst styrkur 

sem dugði til að greiða ráðgjafa frá MSHA fyrir fræðslu og stuðning við 

verkefnið og einnig að greiða þeim kennurum sem að verkefninu komu fyrir 

þá aukavinnu sem þeir lögðu á sig við þessa rannsókn. 

 Skólinn fjárfesti vorið 2018 í 20 spjaldtölvum sem notaðar voru að hluta í 

þetta verkefni. Um haustið voru markmiðin með verkefninu kynnt fyrir 

foreldrum og nemendum. Nemendum fannst skrýtið að kennarinn þeirra væri 

í skóla og væri að læra hvernig ætti að kenna þeim að nota spjaldtölvu og auk 

þess væri kennari í Háskólanum að leiðbeina. Greinilegt var á þeim að þau 

voru spennt fyrir verkefninu. 

4.1 Samstarfið og stuðningur 

Þegar breyta á kennsluháttum er mikilvægt að hafa fleiri augu til að sjá hvað 

betur má fara. Á samstarfsfundum þar sem fullt traust ríkir á milli starfsmanna 

skóla er hægt að ræða ferlið og fara yfir hvað er að ganga vel og hvað þarf að 

bæta. Við vissum þegar við ákváðum að fara í þessa rannsókn að við myndum 

einnig hafa stuðning af tölvuumsjónarmanni skólans. Hann var ráðinn í 50% 

stöðu í skólanum sem rannsóknin fór fram í og hafði umsjón með tæknimálum 

og tækjakosti skólans. 
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Samstarfsfundir 

Í byrjun september var haldinn fundur með tölvuumsjónarmanni, ákveðið var 

að við fengjum 12 spjaldtölvur í 3. bekk og kennarar í 2. bekk fengju 10 

spjaldtölvur til að nota í þessa rannsókn. Þessar spjaldtölvur voru afhentar fyrri 

hluta septembermánaðar. Í framhaldi af þeim fundi héldum við svo kennararnir 

okkar fyrsta samstarfsfund, kennarar í 2. og 3. bekk voru á þeim fundi. Í 

upphafi fundar var TPACK líkanið útskýrt og rætt og farið yfir þætti þess. 

Okkar áherslur í starfendarannsókninni er að efla okkur í ritunarkennslu og 

tileinka okkur notkun spjaldtölva í þeirri vinnu. Umræður voru um hvernig við 

gætum ýtt undir samvinnu nemenda í rannsókninni þar sem ekki voru mörg 

tæki til skiptanna og einnig vildum við efla samvinnu nemenda í 

ritunarvinnunni. Í samvinnunámi er hópastarf gert að meginaðferð í 

kennslunni. Nemendur eru samábyrgir og áhersla lögð á samvinnu. Samvinnan 

stuðlar að jákvæðum viðhorfum á milli nemenda og styrkir félagsleg tengsl 

þeirra. Samstarf styrkir sjálfsmynd og eflir sjálfstraust. Samskipti við aðra elur 

oft af sér fleiri hugmyndir og önnur sjónarhorn (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 179–181). Í þessari rannsókn voru nemendur 8–9 ára. Hópastarf krefst 

mikils af einstaklingum innan hópsins og við mátum það svo að betra væri að 

miða samstarf nemenda við tveggja – þriggja manna hópa. Ákveðið var að nýta 

fimm grundvallarþætti samvinnunáms Johnson og Johnson og einfalda 

orðalagið. Við vildum að þetta væru málsgreinar sem nemendur ættu auðvelt 

með að læra. Við settum fram tillögu á fyrsta fundinum og ákváðum svo að 

hugleiða það aðeins og á næsta fundi fórum við aftur yfir og löguðum það sem 

okkur þótti ekki nógu skýrt. Við notuðum svo þessar málsgreinar þegar við 

vorum að tala við nemendur um samvinnunám (sjá fylgiskjal 1).  

Reglulega á tímabilinu héldum við samstarfsfundi þar sem við fórum yfir 

hvað gengi vel og hvað þyrfti að endurskoða í ferlinu. Almennt voru 

kennararnir ánægðir með spjaldtölvu í ritun. Þeim fannst í upphafi verkefnisins 

fara of mikill tími hjá nemendum í að skreyta verkefnin sín með þeim 

möguleikum sem smáforritin buðu upp á. Almenn ánægja var á meðal kennara 

um notkun spjaldtölva og vildu allir halda áfram vinnu með spjaldtölvur. 

Kennurum fannst að það mætti vera fleiri tæki og best væri að hafa hálft 

bekkjarsett, þannig að hægt væri að láta fleiri vinna í einu. 

Rannsóknarvinur 

Í upphafi var samkennari minn búinn að taka að sér að vera rannsóknarvinur í 

þessu verkefni. Við unnum saman hlið við hlið allan daginn jafnt í kennslu sem 

undirbúningi. Þegar svona mikið samstarf á sér stað þá geta komið upp 

árekstrar sem oft stafa eingöngu af því að fjarlægðin í samstarfinu er lítil sem 

engin. Ég fann það fljótt í upphafi verkefnisins að það þyrfti fleiri raddir til að 

koma með ábendingar. Þessi aðili þyrfti að þekkja til starfsins án þess að vera 
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í svona nánu samstarfi. Í september var ákveðið að þroskaþjálfi sem starfar í 

árganginum og er með stuðning við nemendur með einhverfu myndi verða 

þátttakandi í rannsókninni. Þetta varð mikið gæfuspor, þessi aðili hafði tök á 

að horfa á rannsóknina utan frá og kom með gagnlegar ábendingar. Þegar við 

vorum orðnar þrjár urðu samræðurnar skilvirkari og skiluðu markvissari 

endurskoðun. Það komu fram mikilvægar athugasemdir í ferlinu og það var 

skýrt að þetta voru ekki endilega allt já raddir bara til að þóknast verkefninu. 

Verkefni voru skoðuð og kostir og gallar rannsóknarinnar hiklaust rædd.  

Utanaðkomandi stuðningur 

Við innleiðingu breytinga á skólastarfi er mikilvægt að hafa aðila sem hægt er 

að leita til með ráðgjöf og stuðning. Þar sem við fengum styrk til að 

framkvæma þessa rannsókn þá gátum við borgað ráðgjafa frá MSHA til að 

vera okkur innanhandar við að taka spjaldtölvur meira inn í kennsluhætti 

okkar. Einnig vissum við að sérfræðingur í ritun hjá Miðstöð skólaþróunar við 

HA myndi bjóða upp á tvö námskeið í ritun.  

Sérfræðingur við Miðstöð skólaþróunar HA var ráðgjafi okkar í verkefninu. 

Við höfðum hist í maí og þá var farið yfir hvaða smáforrit yrðu notuð og í boði 

var að taka spjaldtölvur heim yfir sumarið til að skoða þau. Þann 20. ágúst var 

fyrsta námskeiðið í notkun tækjanna. Á námskeiðið mættu kennararnir sem 

ætluðu að taka þátt í verkefninu og tveir stuðningsfulltrúar sem kenna í 3. bekk. 

Farið var yfir forritin Book Creator, SimpleMind og Popplet. Við ákváðum 

eftir námskeiðið að geyma SimpleMind og byrja á Popplet þar sem okkur 

fannst það notendavænna. Ákveðið var að við yrðum með sér aðgang í google 

til að hlaða ljósmyndum af verkefnum nemenda inn í. Kennarar og 

stuðningsfulltrúar voru almennt ánægðir með námskeiðið. Þeim fannst þeir 

hafa fengið góða innsýn í notkun á forritunum og öðlast örlítið sjálfstraust í að 

vinna með spjaldtölvur.  

Í lok nóvember kom ráðgjafinn á fund með okkur þar sem við fórum yfir 

hvernig væri búið að ganga og hvað við vildum leggja áherslu á áfram. Á þeim 

fundi var ákveðið að skipta úr Popplet yfir í SimpleMind. Ráðgjafinn kom með 

ritunarramma sem ritunarráðgjafi hjá MSHA hafði útbúið og gaf okkur leyfi 

til að prufukeyra í okkar skóla. Námskeiðið sem var framundan í janúar var 

rætt. Ráðgjafinn sýndi okkur Inspiration forritið sem er notað við hugtakagerð 

og mælti með því að við myndum taka það inn í kennsluna. Við vorum 

samþykkar því og hún sagði að á janúarnámskeiðinu myndum við æfa okkur í 

því. Ráðgjafinn sagðist einnig vilja kenna okkur að nota QR kóða á því 

námskeiði. Hægt er að útbúa verkefni á vefnum og með QR kóðanum er hægt 

að deila þeim verkefnum á einfaldan hátt. Gott hljóð var í kennurum og þeim 

fannst nemendum ganga ágætlega að tileinka sér notkun spjaldtölva. Helst 

fannst þeim þó að nemendur væru fulluppteknir af því að setja myndir og 

breyta útliti ritunar sem kæmi niður á textavinnunni sjálfri. Í framhaldi af þeirri 
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umræðu var ákveðið að bæta google docs inn í ritunarferlið hjá okkur. Google 

docs er ritvinnsluforrit þar sem nemendur geta ritað texta, hægt er að setja inn 

myndir og breyta letri eins og í Book Creator en það krefst aðeins meiri 

þekkingar á ritvinnsluforritinu að gera þessa hluti í því. Nemendur sem þekkja 

ekki til þeirra aðgerða eru þá síður að láta það trufla sig og einbeita sér frekar 

að rituninni.  

Mikið álag var á kennurum í janúar vegna fjölmargra funda og námskeiða 

utan skóla og því færðist janúar námskeiðið fram í byrjun febrúar. Eitt af þeim 

námskeiðum sem var haldið í janúar var smiðja í Byrjendalæsi, ég hafði verið 

beðin að kynna rannsóknina þar. Á þessari smiðju spurði ég kennara hvað þeim 

þætti um að verkefni sem nemendur væru að vinna í skólanum í Book Creator 

væru send inn á öll heimili árgangsins. Kennarar á þessari smiðju voru allir 

sammála um að foreldrum gæti þótt það verra að verkefni barna þeirra gætu 

dreifst í raun út um allt. Ástæða þess að ég spurði um þetta var að kennurum í 

rannsókninni langaði að senda rafbækurnar heim en þar sem þær voru allar á 

sama svæði fannst okkur við ekki geta sent þær, með því værum við að dreifa 

þeim víða og enginn okkar hefði vissu fyrir því hvort heimilin myndu svo 

jafnvel dreifa þeim áfram. Persónuverndarlögin eru svo nýbyrjuð að skoða 

þessi mál og við vildum ekki taka neina áhættu. 

 Á námskeiðinu í febrúar kenndi ráðgjafinn okkur hvernig QR kóðinn er 

búinn til. Hún ræddi við okkur hvernig við gætum mögulega nýtt hann í 

kennslustundum. Farið var yfir hvernig við gætum látið hvern nemenda eiga 

sína bók sem enginn annar gæti séð á Book Creator og ákveðið að prófa það. 

Kynntum okkur Inspiration forritið og ákváðum að byrja nota það í næsta 

verkefni með hugtakakort. Okkur fannst það líta út fyrir að vera mjög 

notendavænt og gæti hentað nemendum hvort sem þeir hefðu mikla eða litla 

getu í ritun. Þetta forrit kemur með 1500 myndum þannig að þeir sem eiga 

erfitt með umskráningu í ritun geta nýtt sér myndirnar og sett þær inn í stað 

texta.  

Kennarar voru ánægðir með námskeiðið og góðar umræður spunnust um 

muninn á crome book og spjaldtölvum. Kennarar töldu kosti spjaldtölva vera 

þann að það er hægt að taka ljósmyndir, myndbönd og skrifa með einu og sama 

tækinu og setja allt í sama skjalið eða eins og í okkar tilviki Book Creator. Í 

crome book tölvunum er lyklaborðið áþekkara tölvulyklaborði. Þó svo að hægt 

sé að gera þessi hluti einnig í crome book þá er mun einfaldara allt 

vinnuumhverfið í spjaldtölvunum. Við veltum fyrir okkur hvort það henti betur 

þegar nemendur eru að skrifa langa ritun. Þetta er atriði sem við vildum skoða 

betur í okkar verkefni og í framtíðinni. Við ákváðum í framhaldi af þessu 

námskeiði að gera eitt verkefni í crome book, það er sögu sem nemendur geta 

sent í sögusamkeppni RUV. Í þeirri sögu eiga ekki að vera myndir heldur 

einungis texti. Í lok námskeiðsins var ákveðið að taka ekki nein ný smáforrit 

inn heldur styðja vel við það sem við vorum búin að vera innleiða og þjálfa 

nemendur í þeim. Framhaldið yrði að hver nemandi yrði með sína bók á Book 
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Creator sem hann ynni ýmis verkefni í og við myndum nota Inspiration forritið 

áfram í hugtakakortagerð.  

Ég var tengiliðurinn við ráðgjafann í verkefninu og við höfðum ætíð fullan 

aðgang að honum. Ráðgjafinn svaraði öllum okkar fyrirspurnum fljótt og ef 

hann hafði ekki svör þá fann hann þau og lét okkur hafa. Reglulega utan 

námskeiða kom hann út í skóla til að aðstoða okkur við eitt og annað sem okkur 

gekk ekki vel með. Það var frábært að njóta stuðnings ráðgjafans. Þann 10. 

janúar skrifa í ég í dagbókina „...það gekk vel að fá ráðgjafann til að koma og 

sýna okkur hann er alltaf svo jákvæður og uppörvandi...“ 

Námskeið í ritun 

Ráðgjafi frá MSHA sem er sérfræðingur í ritunarkennslu var með tvö námskeið 

í ritun sem opið var fyrir alla kennara. Gerðar voru kröfur á kennarana í 

verkefninu að fara á þessi námskeið. Fyrra námskeiðið var í september 2018 

þar sem farið var yfir hvað við gætum gert til að byggja undir ritun hjá 

nemendum, skoðuð voru sýnishorn frá þróun ritunar hjá nemendum á yngsta 

stigi. Námskeiðið var mjög gagnlegt og nýttist í okkar vinnu. Seinna 

námskeiðið var í janúar 2019. Þar fór ráðgjafinn meira í mismunandi 

ritunarverkefni og hvernig hægt væri að nálgast ritun á mismunandi vegu. Þetta 

var mjög góð tímasetning og var einskonar orkuinnspýting fyrir okkur inn í 

seinni önnina.  

Önnur námskeið 

Tölvuumsjónarmaðurinn var með sérsnámskeið fyrir okkur í janúar í google 

classroom. Hann fór yfir helstu atriðin hvernig classroom virkar. Í skólanum 

sem rannsóknin fór fram í hafa kennarar á miðstigi verið að taka classroom í 

notkun. Hann benti okkur á að ef við ætluðum að prófa google docs þá væri 

betra að fara inn í gegnum classroom, það að vera bara með google docs skjöl 

væri eiginlega bara aukavinna fyrir okkur. Með google classroom hefðum við 

yfirsýn yfir alla verkefnavinnu nemenda og auðvelt að gefa þeim endurgjöf. 

Hver nemandi vinnur á sínu svæði þannig að enginn getur óvart eytt út 

verkefnum annarra sem okkur fannst kostur.  

4.2 Spjaldtölvur og ritun 

Í þessum hluta verður farið yfir hvernig það gekk að innleiða spjaldtölvur í 

kennslustundirnar. Farið er yfir í tímaröð og eftir smáforritum. Fyrst er fjallað 

um hugtakakortagerðina og seinni hlutinn er um söguritunina. Farið er yfir 
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hvað gekk vel og hvaða atriði við þurftum að endurskoða og nálgast á annan 

hátt.  

Kennslustundir 

Til að ná fram markmiðum starfendarannsóknarinnar sem snéri að því að styðja 

við ritun og sköpun hjá nemendum voru valin nokkur smáforrit. Í upphafi 

rannsóknarinnar var ákveðið að vinna með smáforrit sem talið var að gæti bæði 

ýtt undir ritun og sköpun. Ráðgjafi Miðstöðvar skólaþróunar ráðlagði okkur að 

nota ákveðin forrit sem komin er góð reynsla á. Smáforritin sem urðu fyrir 

valinu voru þessi: Book Creator, Popplet, SimpleMind og Inspiration. 

Tölvuumsjónarmaðurinn lagði til að ég sæi sjálf um kaup á þeim smáforritum 

sem þyrfti að nota í þessu verkefni. Smáforritin sem voru keypt fyrir þessa 

rannsókn voru borguð af styrk Sprotasjóðs. Til að kaupa smáforrit þurfti að 

notast við visakort frá stjórnendum og það var auðsótt mál. Yfirmaður í 

skólanum sá svo um að millifæra af peningum sjóðsins á reikning skólans fyrir 

kaupunum. Ferlið í kringum kaupin tók alltaf í kringum eina og hálfa til tvær 

klukkustundir, þ.e. kaupa smáforritin, fá afrit af reikningi fyrir bókhaldið, 

hlaða niður í spjaldtölvur og setja á réttan stað í þeim. Stundum tók þetta mun 

lengri tíma ef nettengingar voru slæmar. 

Ákveðið var að byrja á að vinna með smáforritið Popplet sem styður við 

hugtakakortagerð. Hugtakakortagerð er tækni sem felur í sér að nemendur geta 

skráð þekkingu á myndrænan og rökréttan hátt. Nemendur þjálfast í að draga 

út meginhugtök í texta og raða síðan upp á skipulegan og rökrænan hátt. 

(Gargouri og Naatus, 2017). Hugtakakort er mynd eða kort sem sýnir tengsl 

hugtaka og hugmynda. Þau má m.a. nota til að kanna forþekkingu nemenda, 

varpa ljósi á hugtök og skrásetja tiltekna þekkingu nemenda á ákveðnu 

viðfangsefni í námi. Hugtakakort er hægt að nota með öllum aldurshópum. Þau 

eru sjónræn og mega gjarnan vera litrík og myndræn. Hugtakakort sem eru 

handgerð veita nemendum mikið frelsi til sköpunar en ýmis forrit sem 

spjaldtölvur bjóða upp á geta auðveldað gerð hugtakakorta (Sigrún Björk 

Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 

2016, bls. 24). Þegar nemendur koma í þriðja bekk að hausti þá eru þeir búnir 

að fá þjálfun í að vinna annars til þriðja stigs hugtakakort.  

iPad og hugtakakort, ágúst 

Fyrsta kennslustundin með spjaldtölvu var í lok ágúst. Þar sem við höfðum 

bara tvær spjaldtölvur þá skiptum við nemendum í 5–6 manna hópa og vorum 

bara að fara yfir ákveðin grunnatriði varðandi spjaldtölvu. Nemendur voru 

áhugasamir og voru fljótir að skilja það sem við vorum að kenna þeim. Þann 

30. ágúst var svo fyrsti tíminn í Popplet hugtakakortaforritinu. Við fengum 
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lánaðar spjaldtölvur úr öðrum árgöngum til að geta verið með 12 manna hóp í 

einu, í þessum hóp voru eingöngu stelpur. Þær unnu tvær og tvær saman og 

áttu að gera hugtakakort um könguló. Þeim gekk vel að vinna kortin og sumar 

settu inn myndir. Nokkrar þeirra gátu gert þriðja stigs kort.  

 

 

Mynd 5 - Hugtakakort af könguló 

 

Hringferlið: á fundi eftir þessa vinnu fórum við yfir hugtakakortin. Við höfðum 

rekið okkur á að sumir nemendur voru búin að gleyma hvernig ætti að búa til 

hugtakakort. Þó svo þeir hefðu spjaldtölvur sem ættu að geta létt þeim vinnuna 

þá hjálpaði það þeim ekkert. Við ákváðum að fyrir næsta tíma myndum við 

vera búin að hafa innlögn á því hvernig við búum til hugtakakort og síðan láta 

nemendur aftur prófa að vinna í spjaldtölvu. Við sáum einnig að tímamörk 

okkar voru ekki að ganga upp. Við höfðum ákveðið að hafa tímann 50 mínútur 

en nemendur höfðu engan vegin úthald í það. Við sáum að 40 mínútur voru 

hámark. Við tókum þá ákvörðun að framvegis yrðu tímarnir aldrei lengri en 40 

mínútur.  

September 

Í septemberbyrjun tókum við sama hópinn í hugtakakortagerð og létum 

stúlkurnar gera kortið á blað. Mjög fljótt lentu þær í vandræðum, plássið á 

blaðinu kláraðist áður en þær voru búnar að skrifa allt sem þær ætluðu að 
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skrifa. Þær fengu svo spjaldtölvu til að vinna kortin. Það var strax auðveldara 

fyrir þær að vinna kortin þar sem þær voru búnar að gera þetta einu sinni áður. 

Það var auðvelt að sinna 12 nemendum í einu og þær voru fljótar að leiðrétta 

villur. Engin þeirra var ósátt við það að laga villur því það var mjög fljótlegt.  

 

Um miðjan september ætluðum við að nýta nemendur til að kenna hvert öðru 

á Popplet appið. Nemendur sem voru búnir að koma til okkar áttu að kenna 

þeim sem ekki höfðu fengið að prófa. Það kom strax í ljós að það þýddi ekki 

að hafa fleiri en tvö saman. Ef þau voru þrjú þá varð sá þriðji alltaf óvirkur. Í 

einu tilvikinu voru þau fjögur og það gekk vel en í þeim hópi voru einstaklingar 

sem eiga mjög gott með félagsleg samskipti. 

Tími með strákunum í Popplet. Sama skipulag var á kennslunni og hjá 

stelpunum, vinna fyrst á blað og færa sig svo yfir í spjaldtölvuna. Samvinnan 

gekk ekki vel hjá 4 pörum en 5. parið vann mjög vel og voru þeir duglegir í að 

hjálpast að og efla hvor annan. Einn af drengjunum er yfirleitt óvirkur í tímum 

þegar hann á að skrifa með blýanti en þarna var hann mjög virkur. Ég var ekki 

nógu ánægð með tímann og fannst erfiðleikar sem komu upp í upphafi tímans 

slá mig aðeins út af laginu. Seinni strákahópnum gekk miklu betur í þessari 

vinnu.  

Hringferlið: við héldum fund að loknum þessum tímum. 

Hugtakakortavinnan gekk ekki nógu vel hjá fyrri hópnum og þar spiluðu 

samskiptaerfiðleikar nemenda stórt hlutverk. Hjá seinni hópnum sáum við að 

upprifjun á hugtakakortum skilaði sér vel í vinnunni. Við leyfðum nemendum 

einnig að velja sér viðfangsefni á meðan þeir væru að ná hæfninni í 

hugtakakortavinnu. Nemendur sem unnu hugtakakort um sitt áhugasvið voru 

duglegri að vinna stærri kort. Samvinna var mjög góð á milli drengjanna í 

seinni hópnum og þeir voru duglegir að hjálpa hver öðrum ef einhver var strand 

í tæknilegum útfærslum á forritinun. Þar sem samvinna hafði gengið mjög illa 

í fyrri strákahópnum ræddum við hvaða leiðir við gætum farið í næsta þema til 

að lenda ekki í þessu. Við ákváðum að best væri að við myndum velja í hópana 

sem ættu að vinna saman.  

Október 

Októbermánuður, nemendur áttu að gera hugtakakort í þemavinnu. Þemað sem 

var verið að vinna með var staðir á Íslandi og þau áttu að gera hugtakakort um 

ákveðinn stað. Nemendur áttu að afla sér upplýsinga í bókum eða á netinu um 

staðinn sem þau ætluðu að gera hugtakakort um. Samvinna gekk að öllu leyti 

vel. Við ákváðum að hafa þessa vinnu á stöðvum sem eru bara tuttugu og fimm 

mínútur reyndust það vera mistök hjá okkur, það var ekki nægur tími fyrir 

vinnuna.  

Hringferlið: þegar við fórum yfir þessa vinnu vorum við mjög sáttar með 

samvinnu nemenda. Greinilegt var að yfirlega okkar á hópaskiptingu reyndist 
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mjög vel. Mistök okkar í þessari vinnu voru þau að við höfðum ætlað að vinna 

þetta á stöðvum og ætluðum okkur að nota þráðlausa sendinn. Með honum 

hefðum við getað varpað upp á vegg og sýnt þeim hvað þau ættu að gera. 

Þráðlausi sendirinn virkaði ekki og því fór allt of mikill tími í að fara á milli 

nemenda og sýna þeim hvað þeir ættu að gera. Við ákváðum að við yrðum í 

næsta þema að gera ráð fyrir að hafa ekki þráðlausan sendi og undirbúa 

nemendur betur í grunninum þ.e. rituninni. Það má segja að þarna gerðum við 

bæði þau mistök að vera ekki með tæknina á hreinu og heldur ekki 

kennslufræðilega þekkingu á því hvernig hefði verið best að nálgast námsefnið, 

við höfðum alls ekki undirbúið nægilega vel þann þátt hvernig nemendur ættu 

að nálgast viðfangsefnið sitt. Samkvæmt TPACK líkaninu þá er mikilvægt að 

kennarar séu með kennslufræðileg þekkingu á hreinu og í þessu þema vorum 

við það alls ekki og mættum illa undirbúnar til leiks. Gerðum þau mistök að 

halda að þar sem við værum orðnar sterkar í því að gera hugtakakort í 

spjaldtölvum þá væri allt annað í lagi.  

Það að nettengingar eru ennþá vandamál í október var að hamla okkur 

töluvert í rannsóknarvinnunni. Of langur tími fór í þessi netvandamál og það 

hamlaði kennslunni okkar að geta ekki nýtt þráðlausa sendinn.  

  

 

Nóvember 

Nú var komið að því að kenna þeim að klippa til myndir í spjaldtölvu sem þau 

áttu svo að nota í Book Creator forritinu. Við vorum með kynjaskipta hópa á í 

þessum tímum. Hjá stelpunum gekk vel. Þær voru duglegar að hjálpast að og 

áttu auðvelt með að setja myndirnar að lokum inn í Book Creator. Strákarnir 

voru frekar æstir í þessari vinnu en náðu ágætlega því sem þeir áttu að gera en 

virtust vera búnir að gleyma algjörlega hvernig Book Creator forritið virkaði.  

Hringferlið: undibúningur þessarar vinnu var mun betri. Við fórum vel yfir 

markmiðin með nemendum í upphafi verkefnisins. Vinnan gekk almennt vel 

en okkur fannst þó að framvegis væri betra að vera með blandað hópa í vinnu 

framvegis og ákváðum að reyna að hafa það þannig.  

Desember 

Byrjuðum á forritinu SimpleMind en þetta forrit býður upp á fleiri möguleika 

í hugtakakortagerð.  
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Mynd 6 - Hugtakakort í SimpleMind 

 

Einn áhugasamur nemandi var búinn að koma að máli við okkur tveim vikum 

fyrr og hafði fengið nafnið á þessu forriti til að hlaða því niður heima hjá sér. 

Það hjálpaði mjög mikið þegar kom að kennslunni í skólanum, hann var búinn 

að ná góðum tökum á því og var eiginlega aukakennari í þessum tímum. Ég 

fann að allt var auðveldara í kennslunni og tel að það hafi verið því nemendur 

voru orðnir öruggari með tæknilegu hliðina á forritunum í hugtakakortagerð. 

Drengirnir voru sérstaklega hrifnir af því að hægt var að breyta 

bakgrunnslitunum á kortunum og voru alveg heillaðir af svarta litnum. 

Janúar/febrúar 

Síðasta forritið í hugtakakortagerð sem við ætluðum að nota var Inspiration 

forritið. Það sem þetta forrit hafði fram yfir hin sem við vorum búin að prófa 

var m.a. það að því fylgja 1500 myndir sem hægt er nota í kortin.  
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Mynd 7 - Hugtakakort í Inspiration 

 

Nemendur sem áttu erfitt með að skrifa texta gátu nýtt myndirnar. Einnig er 

þetta forrit með örvar sem við viljum leggja áherslu á í hugtakakortagerð. 

Hugtakakort sem nemendur gera á yngsta stigi eru yfirleitt ekki stærri en fjórða 

eða fimmta stigs. Eftir því sem kortin stækka meira þá getur orðið erfiðara að 

skilja hvaða þættir tengjast hverjum. Örvarnar auðvelda lesturinn og koma í 

veg fyrir að upp komi misskilningur á milli þátta. Tölvuumsjónarmaðurinn 

hafði getað lagað þráðlausa sendinn og nettengingar í janúar og við gátum farið 

að nota sendinn. Við notuðum þráðlausa sendinn til að kenna á möguleika 

forritisins og nemendur gerðu hugtakakort með okkur. Þetta gekk mjög vel og 

var mikill munur að geta sýnt þeim á töflu hvað þau ættu að gera. Höfðu þau 

hvert sína spjaldtölvu og gátu æft sig um leið. Í hverjum hóp voru 12 nemendur. 

Hringferli: þessi tímar í vinnu með SimpleMind og Inspiration gengu báðir 

mjög vel. Þegar við ræddum þessa vinnu vorum við sammála um að sá 

möguleiki að geta varpað upp á vegg auðveldaði alla sýnikennslu mjög mikið.  

Þegar þarna var komið við sögu í ferlinu fannst okkur við vera búnar að ná 

þeim markmiðum sem við settum okkur. Við vildum að nemendur yrðu 

sjálfbjarga í að nýta smáforrit til að búa til hugtakakort. Við ákváðum að núna 

mættu nemendur ráða hvernig þeir gerðu hugtakakortin sín, hvort þeir gerðu 

þau á blaði eða nýttu sér eitthvað af þessum þremur smáforritum sem við 

höfðum kennt þeim á. Okkur fannst öll smáforritin gera nemendum kleift að 

búa til hugtakakort á einfaldan og fljótlegan hátt. Þegar öll kortin voru skoðuð 

stóðu allir nemendur jafnfætis hvað frágang varðar. Öll kortin voru mjög 

læsileg og skýrt upp sett. Það sem okkur fannst helst að því að nota spjaldtölvur 
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í hugtakakortum var að skjárinn er lítill og nemendur því með minni yfirsýn í 

verkefnavinnunni. Á öllum smáforritunum var möguleiki á að sýna kortið í 

heild sinni og margir nemendur voru farnir að nýta sér hann en þó ekki allir. 

Kortin voru læsileg og fyrir þá sem ekki voru með góða rithönd þá voru þeirra 

kort ekki síðri hvað varðaði útlit og frágang. Öll kennsla gekk mjög vel og það 

hjálpaði mikið að nettengingar voru loksins komnar í lag. 

 

Book Creator 

Forritið Book creator var valið fyrir ritunarþáttinn (ýmiskonar textagerð). Það 

forrit býður upp á þann möguleika að hægt er að skrifa texta, taka upp hljóð, 

myndbönd og myndir og nýta í sama verkefni. Forritið hefur verið notað í leik- 

og grunnskólum með góðum árangri (Book creator, 2019). Þegar Book Creator 

forritið kom á markað þá var það eingöngu forrit fyrir spjaldtölvur. Í þessu 

forriti er hægt að búa til rafbækur sem auðvelt er að birta á netinu. Hægt er að 

vinna með ritun, hljóð, ljósmyndir og myndbönd í einni og sömu bókinni. 

Síðastliðið ár hafa eigendur Book Creator forritsins verið að fikra sig áfram 

með að bjóða upp á þann möguleika vinna þetta líka í borð- og fartölvum. Þá 

er unnið á Crome vafranum og nemendur skrá sig inn með: microsoft aðgangi, 

google aðgangi eða Qr kóða. Við ákváðum að kaupa aðganginn í gegnum 

Crome frekar en að kaupa forritið í spjaldtölvu. Við töldum hagræðingu í því 

að kaupa Crome aðganginn þar sem við gætum þá unnið í fleiri tækjum og 

fengjum einnig stærra leyfi, það er við gátum gert 1000 bækur með 

aðganginum sem við keyptum. Með aðganginum höfðum við góða yfirsýn yfir 

alla vinnu nemenda. Í upphafi tókum við kennararnir okkur tíma í að fara vel 

yfir forritið aftur, rifja upp það sem við höfðum lært um vorið og þau atriði 

sem við vildum leggja áherslu á í byrjun. Það var í októberbyrjun sem við 

byrjuðum í Book Creator. Fyrsti tíminn gekk ágætlega og nemendur áttu 

auðvelt með að komast inn á síðuna voru dugleg að prófa sig áfram. Við 

kennararnir vorum dálítið stressaðir en okkur tókst að vera alveg rólegar þó 

svo við kynnum ekki á alla möguleika Book Creator og minntum börnin á að 

við værum líka að læra og þau voru mjög þolinmóð.  

Ævintýraþema, október 

Fyrsta þemað sem unnið var í Book Creator var vinna með ævintýri. 

Undirbúningur að þessari vinnu var að kennarar lásu ævintýri, ræddu orðaforða 

og farið var yfir hvað einkenndi þau, orðalag og uppbyggingu. Nemendur áttu 

að semja ævintýri og setja inn myndir sem þau teiknuðu sjálf á blað. Okkur 

kennurunum fannst ritun verða aðeins útundan því nemendur misstu sig aðeins 

í útlitsbreytingum á ævintýrinu. Spennan hjá nemendum yfir að geta breytt letri 
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og lit var meiri heldur en að vilja skrifa ævintýri. Einn nemandi sem hefur ekki 

getu til að skrifa sjálfur las sína sögu inn á forritið.  

 

Sumir nemendur byrjuðu að skrifa sitt ævintýri í borðtölvu og aðrir í 

spjaldtölvu. Þetta gerðum við til að fleiri gætu unnið í einu. Þetta olli okkur 

töluverðum vandræðum því borðtölvan og spjaldtölva vinna ekki alveg nógu 

vel saman í crome vafranum. Það sem nemendur unnu í borðtölvu birtist ekki 

alltaf í spjaldtölvunni í Book Creator forritinu. Nemendur sem byrjuðu í 

borðtölvu og ætluðu að klára í spjaldtölvu gátu það ekki, þau urðu að klára í 

borðtölvunni. Þegar allir nemendur höfðu klárað sína sögu voru þær sýndar 

árganginum og hver nemandi las upp sitt ævintýri. Það var mikil spenna hjá 

nemendum að sýna bækurnar sínar og allir voru mjög ánægðir með sitt framlag 

og þá sérstaklega útlitið sem þau horfðu mest á meðan við kennararnir vorum 

frekar að horfa á ritunina. Strax í þessu fyrsta verkefni nýttum við okkur þann 

möguleika forritsins að nemendur sem voru ekki færir um að rita sína sögu 

gátu lesið inn á forritið söguna sína. 

Eftir þessa vinnu þá kynntum við sögusamkeppni krakkaruv.is fyrir 

nemendum. Við sögðum þeim að við værum tilbúin að aðstoða þau í þessu og 

myndum nota veturinn til að þjálfa þau í að skrifa sögur sem þau gætu svo sent 

í keppnina. Nemendur sýndu þessu áhuga og fannst mikið til þess koma að 

Mynd 8 - Hljóðsaga í Book Creator 
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önnur börn á þeirra aldri hefðu sent inn sögur í keppnina og hægt væri að lesa 

þær á netinu. Við ræddum við þau á þeim nótum að þau væru rithöfundar og 

þau hefðu valdið til að láta rödd sína heyrast og ráða atburðarrásinni í sögunum.  

Hringferlið: við endurskoðunina á þessu verkefni sáum við að 

skilgreiningin á verkefninu hafði verið allt of víð. Þetta var fyrsta þemað þar 

sem við ætluðum að vinna bók í Book Creator og það einhvern veginn blindaði 

okkur. Við vorum aðeins of spenntar að nota tækin og Book Creator forritið og 

gleymdum algjörlega að leggja áherslu á kennslufræðina í ritunarþættinum. 

Samkvæmt Koehler og Mishra þá þurfa kennarar að átta sig á að tæknin ein og 

sér dugar ekki til að hafa áhrif á nám nemenda. Kennslufræði og tækni þarf að 

aðlaga hvort að öðru til að hægt sé að ná til nemenda og þróa starf kennarans 

svo vel fari. (2017). Í þessu verkefni gerðum við þau mistök að vinna ekki eftir 

TPACK líkaninu heldur létum tæknina hlaupa aðeins með okkur. Okkar voru 

mistökin að vera ekki með markmiðin skýr og kennslufræðina á hreinu. Þrátt 

fyrir þetta ákváðum við að demba okkur í næsta þema.  

Staðarþema, október  

Nemendur áttu að búa til bók þar sem þau áttu að kynna einhvern ákveðinn 

stað á Íslandi. Þau áttu fyrst að gera hugtakakort um það hvað ætti að koma 

fram í kynningunni. Út frá hugtakakortinu áttu þau að skrifa upplýsingatexta 

um staðinn sinn. Nokkrir nemendur náðu að gera góða kynningu en við hefðum 

getað gert miklu betur í kennslufræðinni. Í lok verkefnisins kynntu nemendur 

verkefni sín hvert fyrir öðru.  

Þetta verkefni var alls ekki nógu vel undirbúið af okkar hálfu og við fórum 

allt of hratt yfir í uppbyggingarferlinu. Útkoman varð ekki nógu góð í heildina 

og skrifast það fyrst og fremst á okkur kennarana, verkefnið var of vítt fyrir 

ekki lengri tíma og nemendur höfðu alls ekki næga vitneskju um til hvers var 

ætlast til af þeim. Markmiðin af hálfu okkar kennara of óljós. Aftur gerðum 

við þau mistök að halda að ritunin kæmi bara af sjálfu sér ef þau hefðu 

spjaldtölvu.  

Hringferlið: eftir þetta verkefni settumst við niður og fórum yfir hvað við 

gætum gert betur til að koma rituninni betur inn í verkefnin. Ákváðum að við 

yrðum að hafa róa okkur aðeins í því að einblína svona á tækin og bæta okkur 

í kennslufræðinni og byggja grunninn betur í rituninni. Þar sem nemendur voru 

mjög uppteknir af bakgrunni frekar en rituninni ákváðum við að hvíla Book 

Creator í næsta ritunarverkefni og nota google docs frekar. Við ákváðum að í 

næsta þema myndum við byggja betur undir ritunina og vera með æfingar jafnt 

og þétt yfir allt tímabilið sem þemað tæki. Við myndum nálgast næsta verkefni 

á mismunandi vegu þannig að við næðum að kveikja áhuga þeirra. Í 

ritunarlíkani Hayes dregur hann fram mikilvægi áhugahvatar í ritun og hann 

telur kennarann vera mikilvægan hlekk í því að kveikja neista hjá nemendum 

(Hayes, 2000, bls. 16).  
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Bílaþema, nóvember-desember 

Næsta þema í íslensku var bílaþema. Nemendur fengu að vita strax í upphafi 

að í lokin myndu þau skrifa sögu þar sem orðið bíll þyrfti að koma fyrir en 

þetta þyrfti þó ekki að vera bílasaga. Þemað stóð yfir í tvær vikur og við 

töluðum á hverjum degi um að þau myndu enda á sögu og vorum alltaf að 

hvetja þau til að hugsa um hvað þau vildu skrifa um. Fórum í vettvangsferð á 

bílaverkstæði þar sem þau skoðuðu og fræddust um bíla. Allan tímann lásum 

við í nestinu sögur sem tengdust bílum á einhvern hátt og ræddum þær og 

hvaða leiðir rithöfundurinn væri að fara í hverri sögu fyrir sig. Í vikunni sem 

þau áttu að skrifa söguna fengu þau að velja hvort þau ynnu í spjaldtölvu eða 

handskrifuðu söguna. Þrjátíu og sex nemendur völdu spjaldtölvu. Þeim var sagt 

áður en þau völdu að sagan yrði ekki gerð í Book Creator heldur google docs 

þannig að þau gætu ekki verið að velta sér upp úr mismunandi veggfóðri í 

bakgrunn ritunnar. Við fengum lánaðar spjaldtölvur úr öðrum árgangi til að 

geta byrjað með fleiri í einu. Áður en ritunarferlið hófst var búið að kynna 

ritunarramma fyrir nemendum og fara yfir hann og nota aðrar sögur til að sýna 

hvernig ætti að vinna með hann. Í ritunarferlinu voru nemendur hvattir til að 

nýta sér rammann. Við kennarar fórum reglulega til þeirra á meðan þeir voru 

að skrifa og fórum yfir rammann með þeim. Ritunarferlið gekk ágætlega 

þennan dag og nemendur áttu auðvelt með að skrifa sögu (sjá fylgiskjal 2). 

Næsta dag þegar við ætluðum að halda áfram lentum við í vandræðum. Þar 

sem allar sögurnar voru á sama svæðinu í tölvunni þ.e. kennarasvæðinu, hafði 

einhverjum nemanda tekist að eyða út nokkrum sögum. Það varð mikil sorg og 

grátur hjá nemendum sem lentu í þessu. Við buðum þeim sem glötuðu 

sögunum sínum að segja okkur frá þeim og við myndum slá þær inn aftur. Einn 

nemandi sem var mjög miður sín sagði „... nýja sagan verður aldrei eins og sú 

sem ég var búinn að gera...“ Þessi ritunarvinna gekk í alla staði betur en 

ævintýra- og staðarþemað.  

Hringferlið: eftir þetta mál með gagnaeyðinguna (sögurnar) héldum við 

kennararnir fund varðandi hvað við gætum gert til að koma í veg fyrir þetta. 

Tölvuumsjónarmaðurinn benti okkur á að best væri að nota google classroom 

og að hver nemandi færi inn á sínum aðgangi sem skólinn var þegar búinn að 

búa til. Ákveðið var að í desember yrði ekki þemavinna en við myndum vinna 

með frjálsa ritun. Í því verkefni vorum við að horfa til ritunarlíkans Bereiter og 

Scardimalia, en líkan þeirra miðlun þekkingar ( e. knowledge–telling) hefur 

verið notað til að lýsa ritun ungra nemenda. Í þeirri ritun eru hugmyndir skráðar 

niður jafn óðum og þær eru kallaðar fram en ekki endilega horft á 

framsetningu, málnotkun eða hverjir eru lesendur af rituninni (Hayes, 2011).  
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Teningasögur, desember-janúar 

Í desember og janúar voru skiptitímar í fjórar vikur þar sem við kenndum 

helmingnum af árganginum í einu í ritun. Í þeim tímum var m.a. farið yfir: 

uppbyggingu sögu, mismunandi byrjun á sögu, atburðarás, persónusköpun, 

stóran og lítinn staf og lengd setninga. Þessi atriði voru svo sýnd með 

sýnikennslu á töflu, nemendur gerðu síðan stuttar æfingar. Ein æfingin var m.a. 

hvernig sögur gætu haft mismunandi upphaf. Í framhaldi af þessari vinnu var 

farið í teningasögurnar. Í því ritunarverkefni nota nemendur tening. Þeir fá blað 

þar sem búið er að forskrá sögupersónur, atburði og staðsetningu og númera 

þær. Nemendur kasta svo teningi og ef þeir fá t.d. töluna tvo þá velja þeir 

persónu, atburði og staðsetningu í samræmi við blaðið og teninginn.  

Þessi leið var mjög hvetjandi fyrir nemendur, langflestir fóru á flug í ritun 

og hjá mörgum var mikill spuni í gangi. Þessar sögur voru handskrifaðar. 

Nemendur gerðu eina sögu í desember og aðra í janúar. Afköstin voru góð en 

þegar kom að því að lesa sögurnar fyrir bekkinn þá lentu sumir nemendur í 

vandræðum. Þó svo þau séu komin í þriðja bekk þá eru mörg þeirra með 

illlæsilega skrift. Þessi hópur skildi illa hvað hann hafði skrifað þannig að 

þegar þeir lásu sína sögu þá var mikið um hik og þagnir.  

Hringferlið: í samræðum eftir þessa vinnu vorum við mjög sáttar við vinnu 

nemenda. Við náðum markmiðum okkar að nemendur fengu tækifæri til að láta 

ritunina bara flæða og einblína ekki á málnotkun eða hverjir væru hlustendur 

af rituninni. Það sem okkur fannst áberandi eftir þessa vinnu var upplesturinn. 

Nemendur voru mjög spenntir að fá að lesa sína ritun en það olli erfiðleikum 

að sumir áttu erfitt með að skilja skriftina. Í framhaldi af þessu ákváðum við 

að sú ritun sem ætti að lesa fyrir árganginn væri framvegis unnin í spjaldtölvum 

eða crome book tölvum. Það var erfitt að horfa upp á nemendur standa og hika 

endalaust. Nemendur voru fljótir að ókyrrast og missa áhugann á að hlusta á 

sögurnar. Næsta verkefni sem var ákveðið var myndasöguþema en þar reynir 

meira á myndritun en textaritun.  
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Myndasaga, janúar 

Í byrjun janúar var komið að því að gera myndasögu í Book Creator. Við 

nýttum þráðlausan sendi og vörpuðum upp á vegg til að sýna nemendum 

hvernig þau ættu búa til bókina. Nemendur fengu fjögur A5 blöð og áttu að 

teikna myndir. Viðfangsefni sögunnar var frjálst. Nemendum var bent á að í 

myndsögum væri minna pláss fyrir texta og því mikilvægt að myndirnar næðu 

að segja mikið. Fyrirmælin voru að þau gætu ekki fengið spjaldtölvu fyrr en 

þau væru búin að teikna fjórar myndir og það þyrfti að komast fyrir smá 

söguþráður á þessum myndum. Nemendum var sagt að þeir mættu gera mun 

fleiri myndir en lágmarkið voru fjórar. Vinnan gekk vel og nemendur voru 

áhugasamir og margir gerðu fleiri en fjórar myndir. Í lok verkefnisins voru svo 

allar sögurnar sýndar nemendum í árganginum. Nemendur höfðu mjög gaman 

af að sjá hvað hinir höfðu gert. Í þessu verkefni fékk sköpunin algjörlega að 

njóta sín og við sögðum þeim að þarna skipti miklu máli að láta myndirnar 

„tala“ þar sem ekki væri mikið pláss fyrir texta. Nemendum tókst mjög vel að 

láta myndirnar „tala“ og voru áhugasamir í allri vinnunni. Okkur fannst það 

skipta miklu máli að þráðlausi sendirinn virkaði þannig að við gátum verið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9 - Myndasaga í Book Creator 
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með sýnikennslu. Nemendur voru mjög glaðir í þessari vinnu og okkur fannst 

þau sjálfstæð í vinnubrögðum auk þess sem þeir voru duglegir að hjálpa hver 

öðrum í tæknilegum þáttum vinnunnar í spjaldtölvunum.  

Hringferli: hugleiðingar okkar eftir þessa bók voru helst þær hvað við 

ættum að ætla okkur langan tíma til að klára eitt svona verkefni. Með einungis 

tólf spjaldtölvur þá sækist vinnan seint. Það tók sjö kennsludaga að klára þetta 

verkefni og sumir nemendur voru orðnir óþolinmóðir að komast í spjaldtölvu. 

Við reyndum að nýta borðtölvur til að flýta fyrir en spjaldtölva og borðtölva 

vinna ekki alveg nógu vel saman ennþá í þessu kerfi hjá Book Creator.  

Veðurþema, ljóðagerð, janúar 

Í lok janúar fórum við að skrá hjá okkur veðrið. Nemendum var sagt að ástæða 

þessarar skráningar væri að við myndum vinna með hana í stærðfræði og 

íslensku, m.a. með því að búa til súlurit og fræðast meira um veðrið og orðin 

sem notuð eru yfir veður á Íslandi. Hver skóladagur hófst á umræðu um veðrið 

þar sem gott tækifæri gafst til að ræða mismunandi orð yfir íslenskt veðurfar. 

Við vorum búin að ákveða í áætluninni að nemendur myndu búa til ljóð á þriðja 

þrepinu. Á fyrsta og öðru þrepi var farið yfir þau orð sem við notum um veður 

og þau skoðuð og fyrir hvernig veður þau standa. Í lokin var farið var yfir 

mismunandi veðurljóð sem hvert fyrir sig fjallaði um eina árstíð. Farið var yfir 

orðin sem notuð voru og uppbygging þeirra skoðuð. Síðan bjuggu nemendur 

til ljóð með kennara. Þegar þessari vinnu var lokið áttu nemendur að semja sitt 

eigið veðurljóð.  



61 

 

 

Fyrirmælin voru þau að það þyrfti að vera lágmark 4 línur og á einhvern hátt 

að fjalla um veðrið. Þau máttu ráða hvort það væri hefðbundið með rími eður 

ei. Nemendur áttu að skrifa ljóðið í stílabók. Í vikunni á eftir var svo búin til 

ein ljóðabók í Book Creator þar sem þau áttu að skrifa ljóðin sín inn og máttu 

myndskreyta að eigin vali. Öll ljóðin voru svo lesin upp. 

Þetta þema gekk mjög vel. 

Hringferli: á samstarfsfundi eftir þessa vinnu vorum við ánægð með alla 

vinnu. Þarna tókst okkur að að fara eftir öllum þáttum TPACK líkansins. 

Kennslufræðin, inntakið og tæknin runnu saman í eitt og allt gekk upp. Í þessu 

verkefni sáum við líka að nemendur voru farnir að öðlast mikið öryggi í notkun 

spjaldtölvunnar. Sérstaklega gladdi það þegar einn nemendi hjá okkur sem 

stríðir við töluverða námserfiðleika var að færa sitt ljóð inn í spjaldtölvuna. Ég 

fór til nemandans og bauð fram aðstoð og hann sagðist alveg geta þetta. Ég 

fylgdist með úr fjarlægð og það var alveg rétt, þessi nemandi var algjörlega 

einfær um að bjarga sér og styrktist stöðugt í þessari verkefnavinnu.  

 

 

 

 

Mynd 10 - Veðurljóð í Book Creator 
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Veðurlýsing, janúar 

Nemendur áttu í veðurþemanu að búa til veðurlýsingu. Þau voru búin að fá 

fræðslu um veðurtákn og höfðu skoðað veðursíðuna mjög vel með kennara. 

Þessi vinna var unnin í tveggja manna pörum. 

Nemendur fengu þau fyrirmæli að þau þyrftu að útskýra fyrir einhverjum 

sem væri að fara ferðast hvernig veðrið yrði. Þessi vinna gekk mjög vel bæði 

hvað ritun og samvinnu varðar. 

 

 

Hringferli: á fundi eftir þessa vinnu fannst okkur við vera komnar á þann stað 

sem við höfðum stefnt á, þ.e. að styðja við ritunarvinnu nemenda og efla þau í 

notkun spjaldtölva. Núna voru þau komin á þann stað í spjaldtölvunotkun að 

sköpunin var bæði í ritun og uppsetningu. Þau voru dugleg að nýta saman ólíka 

tækni og gögn eins og teikningar eftir þau sjálf.  

Mynd 11 - Veðurlýsing í Book Creator 
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Heimanám, janúar 

Í lok janúar ákváðum við að prófa hafa heimanám sem nemendur áttu að leysa 

í gegnum Book Creator.  

Verkefnið var tengt málfræði. Sendar voru ítarlegar leiðbeiningar heim um 

hvernig nemendur kæmust inn á vefsíðuna og gætu búið til bók. Öll útfærsla á 

verkefninu var svo í þeirra höndum. Fjörtíu nemendur unnu þetta verkefni og 

nálguðust það á mismunandi vegu og gaman var að sjá hvað þau nýttu sér 

eiginleika forritisins í sköpun. Nemendur höfðu svo þennan aðgang áfram og 

margir nýttu sér það og bjuggu einnig til sögur heima hjá sér.  

RUV, febrúar, mars 

Í byrjun febrúar hófst vinna við ritun á sögu fyrir Ríkisútvarpið. Upphaflega 

hafði verið ákveðið að vinna ritunina í gegnum spjaldtölvu. Classroom forritið 

var ekki að virka almennilega þannig að skipt var yfir í Crome book tölvur. Í 

upphafi var farið yfir markmiðin með verkefninu, ritunarramminn ræddur og 

það hvernig hann gæti hjálpað þeim í ferlinu. Þessar sögur áttu að vera frá 250–

400 orðum. Nemendum fannst í upphafi þetta vera mörg orð en þegar þeir 

uppgötvuðu að þeir gætu látið telja orðin í tölvunni þá jókst þrautseigja þeirra 

mikið og greinilegt var að það hvatti þau til dáða. Jafnt og þétt yfir ritunarferlið 

fengu nemendur leiðsögn um ritunina og settist kennarinn þá niður með 

nemandanum og las yfir það sem komið var og kom með ráðleggingar hvað 

mætti bæta. Um miðbik verkefnavinnunnar voru nemendur farnir að leita 

sjálfir eftir þessari leiðsögn, þeir kölluðu á ráðleggingar, greinilegt var að þeir 

vildu gera vel. Sumir nemendur lásu sögurnar sínar fyrir aðra nemendur í þeim 

tilgangi að fá ráðleggingar þegar þeir voru strand með það hvað þeir vildu láta 

gerast næst í sögunni. Í þessu verkefni, sem tók yfir mánuð að vinna fannst 

okkur kennurum við sjá afrakstur vetrarins birtast. Nemendur voru sjálfstæðir 

i vinnu en jafnframt duglegir að hjálpa hver öðrum með innihald í sögunum og 

tæknimálum. Þó svo að stór hluti vinnu vetrarins hafi farið fram í spjaldtölvum 

sáum við skýr merki þess að þau yfirfærðu þekkingu sína yfir á crome book 

tölvurnar. Okkar fannst orðaforði þeirra hafa aukist yfir tímabilið. Dæmi um 

sögur sem nemendur rituðu í þessari verkefnavinnu eru í fylgiskjölum (sjá 

fylgiskjal 4).  

Hringferli: á samráðsfundi eftir þetta þema fannst okkur hafa gengið vel. 

Allir nemendur unnu ritunarverkefni, af fjörtíu og níu nemendum náðu fjörtíu 

nemendur að gera ritun sem uppfyllti skilyrði RUV.  

Í upphafi rannsóknarinnar horfðum við til rannsóknar sem gerð hafði verið 

á Byrjendalæsi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að kennarar lögðu meiri 

áherslu á textaritun en upplýsingaritun. Einnig kom fram að leiðsögn kennara 

var meiri í upphaf ritunar en minna gert af því að veita nemendum leiðsögn 

jafn og þétt í gegnum ritunarferlið (Rannveig Oddsdóttir, Baldur Sigurðsson 
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og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 93–117). Með þessar upplýsingar í 

farteskinu reyndum við að vera með fjölbreytt verkefni í ritun yfir tímabilið að 

vera með leiðsögn jafnt og þétt yfir ritunarverkefnin náðum við ekki góðri 

færni í fyrr en eftir tvö þemu. Almennt tóku nemendur mjög vel í leiðsögn 

okkar bæði í hugtakakortagerðinni og ritunarverkefnum. Þegar við bentum 

þeim á atriði sem þau gætu lagað eða breytt þá fannst þeim það lítið mál að 

laga því í tækjunum væri það svo lítið mál. Í umræðum nefndu þau mörg þetta 

atriði að það væri aldrei leiðinlegt að laga í spjaldtölvu því verkefnið yrði aldrei 

sóðalegt eins og það yrði á blaði ef þau þyrftu að stroka út.  

Vangaveltur um gagnsemi fingrasetningu var rædd meðal okkar kennara. 

Okkur fannst að þegar nemendur væru að skrifa langan texta þá tefði 

lyklaborðið þau þau virtust vera fljótari að tileinka sér fingrasetningu á Crome 

book vélunum. Við vorum sammála um að spjaldtölvur væru betri þar sem við 

vildum hafa sköpun í víðu samhengi í forgrunni og Crome book vélarnar væru 

betri þegar áhersla er á textaritun eingöngu. Þegar ákveðið var að fara í þessa 

rannsókn var Crome book ekki til í skólanum þannig að kennarar höfðu ekki 

haft tækifæri til að kynna sér möguleika hennar í kennslu fyrr en þennan sama 

vetur og rannsóknin stóð yfir.  

Eigum við eða eigum við ekki að kenna fingrasetningu? Þessa hugleiðingu 

fórum við með inn á stigsfund og þar fannst öllum mikilvægt að hafa 

fingrasetningaþjálfun inni. Sú þjálfun hjálpaði nemendum alltaf hvort sem það 

væri í hraða og/eða hvar stafirnir væru á lyklaborðinu. 

 

Leiðsögn og mat á vinnu nemenda 

Nemendur fengu leiðsögn jafnt og þétt yfir rannsóknartímabilið. Farið var með 

þeim yfir verkefnin þeirra og við ræddum hvað þau gætu gert til að ná 

markmiðum sem sett höfðu verið fyrir hvert þema. Okkur fannst mörgum 

nemendum ganga vel að nýta sér leiðsögnina. Engar kannanir voru í þessari 

rannsókn heldur voru verkefni nemenda metin jafnt og þétt. Til að fylgjast með 

framþróun hjá nemendum þá voru teknar myndir af hugtakakortum sem merkt 

voru með dagsetningu. Sögur voru allar geymdar á netinu og einnig merktar 

með dagsetningu. Matið á þeirra vinnu fór allt fram í samtali á milli nemanda 

og kennara. Farið var yfir verkefnin með nemendum og rætt við þá hvernig 

þeim gengi og hver næstu skref gætu verið hjá þeim í sínu námi. Reglulega 

sýndum við öll verkefni nemenda í stað þess að vera alltaf að benda nemendum 

á hvað mætti betur gera og ræddum ennfremur hvað einkenndi verkefni sem 

uppfylltu hæfniviðmiðin. Jafnt og þétt á tímabilinu var fjallað um lykilhæfnina 

í samtali. Þegar nemendur áttu erfitt með sjálfstæði og samvinnu þá voru þeir 

einfaldlega spurðir hvort þeir væru að fara eftir fyrirmælum og þeim bent á að 

þeir bæru ábyrgð á sínu námi og sínum þætti í samvinnunni. Það kom 

ánægjulega á óvart að í þessum stóra árgangi þá vildu allir nemendur fá að tjá 
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sig og segja frá sínum verkefnum. Hvað mistök varðar þá voru þau oft gerð 

yfir tímabilið bæði hjá nemendum og kennurum. Algeng setning í 

kennslustundum var að mistök eru til að læra af þeim, ef við gerum ekki mistök 

þá lærum við aldrei neitt. Flestir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni náðu 

hæfniviðmiðunum sem var að semja mismunandi texta og geta nýtt sér 

spjaldtölvur við þá vinnu. Einnig að sýna góða hæfni í samvinnu.  

4.3 Raddirnar  

Raddir kennara  

Raddir kennara eru mikilvægur þáttur í ígrundunarferli rannsóknarinnar. Í 

dagbókinni koma þær fyrir í verkefnavinnunni. Raddirnar sem hér koma fram 

eru svör við spurningum sem kennarar í 2. og 3. bekk fengu í lok verkefnisins. 

Kennurum fannst ekki tímafrekt að nota spjaldtölvu í kennslunni sjálfri en 

fannst mikilvægt að huga vel að undirbúningi fyrir vinnuna með spjaldtölvu, 

þannig að þeir kynnu vel á forritið sem vinna ætti með. Þeim fannst áhugi á 

ritun hafa aukist og nemendur almennt jákvæðari að skrifa út frá eigin brjósti. 

Afköst nemenda finnst þeim ekki hafa aukist mikið en sköpunin er meiri í 

skrifunum og þeir upplifa að nemendur séu áhugasamari í ritunartímum.  

Allir voru sammála um að spjaldtölva styður við þá nemendur sem eiga 

erfitt með að skrifa sögur með blýanti. Spjaldtölvan býður upp á fleiri útfærslur 

í ritun. Þegar kennarar voru inntir eftir því hvort það væri of mikið vesen þegar 

forritin virka ekki eins og skyldi þá voru þetta viðbrögðin 

„...getur verið pirrandi þegar þau virka ekki eins og skildi, en tel kostina 

meiri með notkun þeirra til að láta það hafa of mikil áhrif...“ 

„...auðvitað getur það verið verið vesen en kennarar eru svo vanir að 

bregðast við hinu óvænta þannig að það reddast yfirleitt...“ 

Almenn ánægja var með aðkomu tölvuumsjónarmannsins og ekki talin þörf 

á meiri viðveru frá honum þar sem hann væri ekki sérfræðingur í notkun 

forritanna. Einn sagði „...stundum væri það mjög gott og þá aðalega þegar það 

er vesen með netið og það er alltaf að detta út...“ Þeim fannst verkefnið vera 

vítamínsprauta inn í skólaumhverfið, þetta hefði aukið fjölbreytni í 

kennsluháttum og auðveldara væri að finna verkefni fyrir alla nemendur. „...já, 

ég er alveg viss um það. Þetta kom okkur af stað og við notum spjaldtölvurnar 

með markvissari hætti ... það eru skipulagðari verkefni sem nemendur eiga að 

vinna...“ 

Kennarar voru sammála um að verkefnið hefði staðist væntingar þeirra og 

vel verið haldið utan um það. Ánægja var með alla vinnu og þessa miklu 

endurskoðun sem stöðugt var í gangi. „...það er vel haldið utan um verkefnið 

og fyrir utan þá tíma sem er fundað er ég alltaf annað slagið að spjalla við þann 
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sem heldur utan um verkefnið og við sem erum í þessu verkefni getum alltaf 

leitað til hvors annars...“ 

 

Raddir nemenda 

Í spjalli mínu við nemendur í gegnum verkefnið hefur ýmislegt komið fram hjá 

þeim. Nemendur sjá marga kosti við að vinna með spjaldtölvu í ritun. Margir 

nemendur nefndu það að þegar þeir skrifa með blýanti þá fái þeir verki í 

fingurna þegar þeir eru að skrifa lengi. Þegar þeir eru að skrifa í spjaldtölvu þá 

fá þeir enga svona verki þó svo að þeir séu að skrifa langan texta. Varðandi 

leiðréttingar á verkefnum í ritun þá fannst þeim það kostur að ef þau þurfa að 

leiðrétta í spjaldtölvu þá einfaldlega eyða þau og byrja aftur. Ef þau eru aftur á 

móti að stroka út á blaði þá verður blaðið sóðalegt og þá er svo leiðinlegt að 

vinna áfram með það blað. Sumum fannst þeir vera fljótari að skrifa í 

spjaldtölvu en með blýanti.  

Í google docs fannst þeim gott að rauða línan bendir þeim á það geti verið 

villa í orðinu og þá geta þau fengið aðstoð frá kennara til að leiðrétta 

stafsetningarvillur. Einn nemandi nefndi að í fyrstu hafi hann verið hræddur 

við tækin en svo þegar hann var búin að prófa þá sá hann að þetta væri frábært 

tæki. Öðrum nemanda fannst frábært hvað hægt væri að gera margt í einni og 

sömu bókinni í Book Creator. Nemendum fannst frábært þegar við sýnum 

bækurnar og hægt væri að skoða hvað aðrir eru að gera.  

Einum nemandanum fannst hugtakakortavinnan mjög skemmtileg. Það 

væri endalaust hægt að bæta við kortin og ef maður gerði villur þá væri auðvelt 

að laga þær. Honum fannst einnig kostur að hægt væri að setja myndir inn í 

hugtakakortin. Nokkrir nemendur nefndu að auðveldara væri að gera stóran 

staf með blýanti í ritun því í Crome book kynnu þau ekki alveg að gera stóran 

staf. Þeir nefndu að þeir myndu vilja kunna meira á lyklaborð. Einn nemandi 

nefndi að þegar þau skrifuðu með blýanti þá væri hann alltaf svo mikið að 

reyna vanda sig við að skrifa vel, í spjaldtölvu þyrfti ekkert að hugsa um það. 

Þetta fannst honum mikill kostur. Einn nemandinn sagði „... gaman að sjá 

sögurnar birtast fyrir framan augunum á skjánum...“ 

Raddir foreldra 

Foreldrum var send stutt könnun þar sem þeir voru beðnir að svara fjórum 

fullyrðingum. Þessar fullyrðingar voru: Ég varð var/vör við meiri áhuga á ritun 

hjá mínu barni. Ég sé framfarir hjá mínu barni í ritun. Mér finnst 

spjaldtölvur..... Annað sem ég vil að komi fram. Foreldrar tuttugu og þriggja 

barna svöruðu spurningalistanum.  
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Við fyrstu fullyrðingunni: Ég varð var/vör við meiri áhuga á ritun hjá mínu 

barni, komu þessi svör. Flestum fannst barnið þeirra sýna meiri áhuga á ritun 

og að þau sæktu meira í að búa til sögur heima og sýndu meiri færni í notkun 

spjaldtölvu og tölvu.  

Fullyrðing tvö: Ég sé framfarir hjá mínu barni í ritun.Varðandi framfarir 

við ritunina sjálfa þá fannst foreldrum framfarir vera mjög góðar. Þeim fannst 

orðaforði hafa aukist og þroskast mikið. Þeir sáu framfarir í réttritun og 

innihaldi texta. Ennfremur fannst foreldrum börnin hafa náð framförum í 

notkun á lyklaborðinu þ.e. fljótari að finna hvar stafirnir væru.  

Fullyrðing þrjú: Mér finnst spjaldtölvur.....Foreldrar voru allir sammála um 

að þeim fannst spjaldtölva auka á fjölbreytni í kennslu og vera tæki sem hægt 

væri að nýta á fjölbreyttan hátt í kennslu. Þeim fannst mikilvægt að hugað væri 

að því að nota þær skynsamlega því allt væri jú gott í hófi. Ánægja var með að 

skólinn er að fylgja nútímanum. Við fjórðu og síðustu fullyrðingunni komu 

ýmis svör: Annað sem ég vil að komi fram, eitt foreldri skrifaði „...finnst mjög 

flott hvernig fjölbreyttar leiðir eru notaðar, t.d. docs, Book Creator. Sé mikinn 

mun og gaman að sjá gleðina sem fylgir vinnunni...“ Annað foreldri skrifaði 

„...hefur hjálpað mínu barni mikið með ritun...“ þriðja foreldrið skrifaði 

„...vona að þetta starf haldi áfram...“ 

4.4 Samantekt 

Þegar horft er yfir tímabil rannsóknarinnar þá gekk vinnan ágætlega. Fyrri 

hluta tímabilsins voru erfiðleikar sem snéru þó helst að tæknivandamálum. Á 

því tímabili voru kennarar ekki að vinna undirbúningsvinnuna í kennslufræði 

nógu vel og það kom niður á verkefnavinnunni. Þau forrit sem lagt var upp 

með að vinna með stóðust væntingar kennara og var almenn ánægja með þau 

og virkni þeirra. Kennararnir í 2. og 3. bekk sáttu það sameiginlegt að þeim 

fannst nemendur áhugasamir um ritunarvinnu en þó færi oft mikill tími í að 

skreyta ritunina með þeim möguleikum sem tækin bjóða upp á.  

Undir lok rannsóknarinnar sáu kennarar að söguvinna sem unnin var í 

tengslum við sögusamkeppni hjá Ríkisútvarpinu hvatti nemendur mjög áfram 

í sjálfri rituninni. Í þeirri keppni var kveðið á um ákveðinn orðafjölda og hvatti 

orðatalningartakki í google docs nemendur vel áfram í því að gefast ekki upp. 

Í gegnum allt ferlið vorum við í anda Claxton að hvetja nemendur í því að 

sýna þrautseigju og gefast ekki upp. Við sýndum þeim stuðning í þeirra vinnu 

og reyndum að ýta undir sjálfstæði þeirra. Hjá langflestum nemendum sáum 

við framfarir í ritun og samvinnu yfir tímabilið. Okkur fannst nemendur 

almennt ánægðir í ritunarvinnunni og auðvelt var að fá nemendur til að prófa 

mismunandi textavinnu. Samkvæmt Claxton þá er mikilvægt að undirbúa 

nemendur ekki bara fyrir áframhaldandi skólagöngu heldur líka lífið almennt. 

Það þarf að styrkja þau í að taka sjálfstæðar ákvarðanir og standa með sjálfum 
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sér. Veröldin okkar er ekki alltaf auðveldasti staðurinn að vera á og foreldrar 

og kennarar verða ekki alltaf til staðar til að leiðbeina (Claxton, 2018, bls. 75–

89). Það er von mín að þetta verkefni hafi orðið til þess að styrkja sjálfsmynd 

nemenda og þrauseigju.  

 Eitt af því sem einkenndi rannsóknina að nýta tæknina í ritunarvinnu var 

þolinmæði allra þátttakenda, nemenda sem og kennara. Þegar hlutirnir gengu 

ekki upp gagnvart tækninni þá voru allir rólegir á meðan fundnar voru lausnir 

á tæknimálum. Þetta er þó í fyrsta skipti á mínum langa kennsluferli að ég nota 

síma og hringi í miðri kennslustund til að fá leiðbeiningar um hvað gera skuli 

í kennslu. Að sjálfsögðu svaraði ráðgjafinn okkar strax og gat leiðbeint okkur.  
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5. Umræða 

 

 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og leitast 

við að setja þær í fræðilegt samhengi. Markmið hennar var að leita svara við 

spurningunni, hvernig er hægt að nýta spjaldtölvu í ritunarkennslu með það að 

markmiði að mæta betur ólíkum þörfum nemenda og efla færni og sköpun 

þeirra í ritun? Einnig voru settar fram þessar þrjár undirspurningar í 

rannsókninni:  

• hvernig gengur kennurum að tileinka sér notkun spjaldtölvu í kennslu?  

• hvernig gengur mér sem leiðtoga í rannsóknarverkefninu? 

• stuðlar samvinna nemenda að árangri í ritunarnámi? 

Í kaflanum hér á undan er niðurstöðunum sem fram komu í rannsókninni skipt 

í þrjú meginþemu: raddirnar, samstarfið og stuðningur og spjaldtölvur og ritun. 

Þegar niðurstöður eru dregnar saman kemur skýrt fram að áhugi kennara er 

mikill á að nýta spjaldtölvur í ritun og telja þeir gagnsemi af notkun þeirra 

mikla. Kennurum fannst gott að hafa stuðning hver af öðrum í 

rannsóknarferlinu og hafa alltaf einhvern innan skólans til að ræða um ferlið. 

Nemendur voru ánægðir með notkun spjaldtölva og fannst hún létta sér 

vinnuna við að skrifa og fannst hún bjóða upp á ýmsa möguleika í sköpun. 

Þeim fannst þeir fljótari að vinna og verkefni þeirra verða snyrtilegri. Framan 

af í rannsókninni sáu kennarar ekki aukningu í ritun en nemendur voru mjög 

áhugasamir og tækin virtust hafa hvetjandi áhrif á þá í ritunarvinnu. Þegar líða 

tók á rannsóknina fór að bera meira á því að nemendur skrifuðu sögur með 

atburðarrás þar sem fram kom upphaf, miðja og endir. Þrautseigja þeirra virtist 

vaxa jafnt og þétt samfara aukinni hæfni í að nýta sér eiginleika spjaldtölva. 

Til að tæki eins og spjaldtölvur eigi að nýtast sem viðbót í skólastarfi þá þurfa 

að vera til fleiri tæki á hvern árgang og tryggja þarf að tæknimál eins og 

þráðlaust net sé í lagi.  

Á Íslandi hafa nokkrar rannsóknir verið framkvæmdar á notkun spjaldtölvu 

í kennslu. Framkvæmdaraðili þessarar rannsóknar hefur ekki vitneskju um að 

rannsókn hafi verið framkvæmd á Íslandi þar sem fyrst og fremst er verið að 

horfa á ritunarþáttinn samhliða spjaldtölvunotkun. Erlendis hafa verið 

framkvæmdar rannsóknir á notkun spjaldtölvu í ritun og verður m.a. vitnað til 

þeirra hér í umræðukaflanum.  
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5.1 Spjaldtölvur og ritun  

Hvatinn að þessari rannsókn var yngsti sonur minn og þau ár sem ég fylgdi 

honum eftir í heimanámi í ritun. Þrátt fyrir að hafa ríkulegt ímyndunarafl þá 

átti hann í erfiðleikum með að koma texta frá sér vegna erfiðleika með fast grip 

utan um blýant. Út frá þeim hugleiðingum varð þessi aðalrannsóknarspurning 

til: hvernig er hægt að nýta spjaldtölvu í ritunarkennslu með það að markmiði 

að mæta betur ólíkum þörfum nemenda og efla færni og sköpun þeirra í ritun?  

Í upphafi rannsóknarinnar var spenningurinn hjá kennurum það mikill að 

hefja kennslu með spjaldtölvur að þeir gleymdu að vinna í inntaki og 

kennslufræði kennslunnar. Fyrstu tvö þemun gáfu litla ritun af sér og þá kom 

skýrt í ljós að það er ekki nóg að ætla tækjunum að umbylta hlutunum ef 

kennslufræðilegri þekkingu er ekki beitt. Samkvæmt TPACK kennslulíkaninu 

þá þurfa kennarar að átta sig á að tæknin ein og sér dugar ekki til að hafa áhrif 

á nám nemenda. Kennslufræði og tækni þarf að aðlaga hvort að öðru til að 

hægt sé að ná til nemenda og þróa starf kennarans svo vel fari. Með 

kennslufræðina að vopni er hægt að finna nýjar leiðir til að kenna námsefni 

með tækninni og byggja á fyrri þekkingu nemenda og skapa nýja þekkingu 

(Koehler og Mishra, 2017).  

Þegar litið er yfir verkefni nemenda að rannsókn lokinni er greinilegt að 

notkun spjaldtölva ýtir undir sköpun nemenda. Þeir voru fljótir að nýta sér þær 

viðbætur sem hún býður upp á og voru duglegir að hjálpast að og kenna hver 

öðrum og oft var það nemandi sem ekki var sterkur í bóklegu námi sem var 

hvað duglegastur að hjálpa í tæknimálum. Við sáum framfarir hjá mörgum 

nemendum í ritun. Orðaforði þeirra varð fjölbreyttari og eftir því sem leið á 

verkefnið jókst geta þeirra til að skrifa mismunandi texta. Þessar niðurstöður 

styðja við rannsóknir sem sem gerðar hafa verið á notkun spjaldtölva og tækja 

í kennslu erlendis. Þær sýna að nemendur hafa náð meiri árangri í að skrifa 

texta í spjaldtölvum en með blýanti, samskipti á milli þeirra voru góð varðandi 

notkun á tækjunum. Jákvæðar hliðarverkanir á notkun tækni eru þær að oft eru 

það nemendur sem ekki eru með sterkar stoðir í bóklegu námi sem eiga auðvelt 

með að leysa tæknimálin (Sessions, Kang, og Womack, 2016; Hutchison, 

Beschorner og Crawford, 2012, bls. 15–23). 

Rannsókn sem framkvæmd var á ritun í Byrjendalæsi sýndi að almennt 

fengu nemendur leiðsögn í textagerð í upphafi ritunarvinnu en minna væri gert 

af því að leiðbeina þeim jafnt og þétt yfir ferlið (Rannveig Oddsdóttir, Baldur 

Sigurðsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 93–117). Með þessar 

upplýsingar í farteskinu var ákveðið í þessari rannsóknarvinnu að vinna eftir 

aðferðum leiðsagnarmats. Þá fá nemendur leiðsögn reglulega yfir tímabilið 

sem þeir eru að læra ákveðna þætti en það hjálpar þeim að ná námsmarkmiðum 

sínum og verða betri námsmenn. Kennarar ræddu reglulega í allri vinnu 

nemenda hver staðan væri hjá þeim og hvað þeir þyrftu að gera til að ná 

markmiðum sem stefnt væri að. Kjarninn í leiðsagnarmati er að nemandinn fái 
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reglulega endurgjöf og ábendingar um það sem hann getur bætt í sínu námi. 

Leiðsagnarmat getur líka verið frá jafningjum og í þessari rannsókn voru 

nemendur duglegir að leita hver til annars eftir aðstoð og fá ráðgjöf um sína 

vinnu (Wiliam og Leahy, 2015, kafli 1). Á meðan nemendur voru að skrifa 

texta fór kennari á milli og leiðbeindi nemendum varðandi textagerðina jafnt 

og þétt, einnig ræddi kennarinn um uppbyggingu og hvað mætti bæta efnislega, 

nemendur nýttu sér þessa fræðslu og voru duglegir að endurskoða ritun sína og 

breyta því sem þeir fengu ábendingar um.  

 Yfir tímabilið sem rannsóknin stóð kom í ljós að margir nemendur áttu gott 

með að nýta sér leiðsögn kennara og skipuleggja vinnu sína. Þeir sem höfðu 

góða sjálfstjórn í námi voru duglegri að nýta sér leiðsögnina. Þetta styður við 

rannsókn Rannveigar Oddsdóttur sem rannsakaði ritun nemenda í 1.-4. bekk. Í 

þeirri rannsókn kom fram að nemendur með sterka sjálfstjórn nýta sér betur 

kennslu í skólanum og því líklegra að leiðsögn kennara í ritun gagnist þeim vel 

við að þróa ritunarhæfni sína (Rannveig Oddsdóttir, 2018, bls. 228–229).  

Í upphafi rannsóknarinnar voru kennarar of mikið að einblína á tækin frekar 

en innlögn á rituninni. Afköst og áhugi nemenda á textagerð var ekki mikill 

fyrstu tvo mánuðina. Mikill munur sást þegar náðist að kveikja áhuga nemenda 

eins og í bílarituninni. Í þeirri ritun gátu allir nemendur tengt á einn eða annan 

hátt við verkefnið og auðvelt var að virkja þau í ritunarvinnu. Þetta samræmist 

ritunarlíkani Hayes en hann segir að áhugahvöt og hvatning kennara sé 

mikilvæg til að virkja nemendur í ritunarvinnu (Hayes, 2000, bls. 9–40).  

Við vinnu í „google docs“ kom í ljós að nemendur voru í auknum mæli að 

spá í réttritun orða. Þegar nemendur hófu að skrifa sögur í áttuðu þeir sig fljótt 

á að rauða línan undir orðum gaf til kynna að orðið gæti verið vitlaust stafsett. 

Nemendur sem áttu erfitt með réttritun nýttu sér þetta óspart og voru duglegir 

að spyrja út í stafsetningu orða og virtust vilja hafa textann rétt stafsettan. 

Notkun þessa ritvillupúka virtist efla þá í réttritun. Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar við niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var á nemendum á 

einhverfurófi. Með því að þjálfa þá í að nýta sér tæknina og þau forrit sem 

bjóðast í leiðréttingu orða þá sýndu þeir auknar framfarir í réttritun þegar ritun 

fór fram í tækjum eins og fartölvum og spjaldtölvum (Kagohara, Sigafoos, 

Achmadi, O‘Reilly og Lancioni, 2012).  

Eins og fyrr segir var eitt af markmiðum rannsóknarinnar að kanna, hvort 

samvinna nemenda stuðli að árangri í ritunarnámi. Á rannsóknartímabilinu var 

áberandi að meirihluti nemenda sýndi áhuga á ritun. Allan tímann voru þeir 

frekar jákvæðir og áhugi þeirra jókst jafnt og þétt. Þeir voru duglegir að lesa 

eigin ritun fyrir aðra nemendur og fá ráð frá þeim. Áhersla var lögð á að ritun 

nemenda hefði tilgang þar sem þeir væru að skrifa texta sem þeir þyrftu að lesa 

síðan fyrir hlustendur og því mikilvægt að þeir legðu alúð við textagerðina. 

Greinilegt var að nemendum fannst það afar spennandi að lesa ritun sína og 

heyra hvað samnemendur sögðu um hana. Þetta styður við grein Wiggins að 

þegar nemendur hafi raunverulega hlustendur að ritun sinni og fá endurgjöf á 
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hana, þá styrki það þá í því að vilja skrifa meira og bæta skrif sín (Wiggins, 

2009, bls. 29–37). Sami áhugi kom fram varðandi heimanámið, nemendur 

vildu allir fá að sýna verkefni sín og fá álit samnemenda sinna.  

5.2 Samstarfið og leiðtoginn 

Til að geta innleitt nýja kennsluhætti í grunnskóla þá þurfa kennarar að vera 

reiðbúnir í breytingar og þá vinnu sem þær útheimta. Ákvörðun um breytta 

kennsluhætti er ekki nóg, mikilvægt er að einhver stýri verkefnavinnunni og 

haldi utan um alla þræði. Þá er vert að velta fyrir sér eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• hvernig gengur kennurum að tileinka sér notkun spjaldtölvu í 

kennslu?  

• hvernig gengur mér sem leiðtoga að leiðsegja kennurum? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að verkefnisstjóra gekk vel að halda utan 

um verkefnið og greiðlega gekk að koma fræðslu og upplýsingum til kennara. 

Kennarar voru áhugasamir um að tileinka sér nýja þekkingu og voru tilbúnir 

að leggja á sig mikla aukavinnu til að bæta við þekkingu sína. Kennarar í 

skólanum, sem rannsóknin var framkvæmd í hafa í nokkur ár lýst yfir áhuga á 

að taka spjaldtölvur inn í kennslu. Fram að þessu verkefni hefur skólinn átt 

frekar fá tæki þannig að kennarar hafa haft takmarkaðan aðgang að þeim. 

Námskeið hafa ekki verið mörg fyrir kennara sem vilja tileinka sér 

tækniþekkingu. Þegar leitað var til kennara um þátttöku í þessu verkefni voru 

strax mjög góðar undirtektir og þeir fögnuðu tækifærinu á að geta fengið 

þjálfun í að nota spjaldtölvur í kennslu og fá leiðsögn jafnt og þétt yfir 

tímabilið.  

Að breyta kennsluháttum er tímafrekt og krefst aukins undirbúningstíma 

sem veldur auknu álagi á kennara. Þegar kennarar vilja breyta kennsluháttum 

og taka ný verkefni inn þá þurfa þeir oft að breyta vinnulagi sínu og einnig að 

sannfæra skólastjórnendur, samkennara, nemendur og foreldra um ágæti nýrra 

aðferða (Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, 2014, bls. 16–17). Kennurum í þessu 

verkefni var tjáð að þeir fengju greiðslur upp í hluta af sínu vinnuframlagi í 

formi yfirvinnugreiðslu, styrkur frá Sprotasjóði gekk upp í þær greiðslur. 

Námskeið voru haldin reglulega yfir tímabilið sem rannsóknin stóð yfir. 

Samstarfsfundir voru alltaf í lok hvers þema og óformlegar samræður fóru 

einnig oft fram. Ráðgjafi MSHA í tæknimálum átti auðvelt með að koma í 

skólann með stuttum fyrirvara sem var til þæginda ef eitthvað gekk ekki eins 

og skyldi. Kennurum fannst þeir hafa gagn af námskeiðum og samræðum og 

töldu það hafa aukið hæfni sína umtalsvert í notkun spjaldtölvu í 

kennslustundum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

sýna að kennarar kalla eftir þjálfun og kennslu á spjaldtölvu. Kennarar segja 

að það sem m.a. hamli þeim við að nota spjaldtölvu sé ónógur tími til þjálfunar, 
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námskeið fyrir kennara og skortur á sjálfstrausti í að stinga sér út í djúpu 

laugina og bara byrja (Ekberg og Gao, 2018; Philip, 2017; Uluyol and Sahin, 

2016).  

Í svona stóru verkefni er mikilvægt að það sé ábyrgðaraðili sem heldur utan 

um hlutina og tengir saman alla þræðina. Mér fannst það mikið 

ábyrgðarhlutverk að hafa fengið styrk og eiga að leiða verkið í skólanum. Mitt 

hlutverk gagnvart samstarfskennurum var að leiðbeina þeim í vinnu með 

spjaldtölvu, miðla upplýsingum, skipuleggja námskeiðshald í samráði við 

ráðgjafa MSHA, halda utan um gögnin, stjórna samstarfsfundum og vera 

tengiliður við tölvuumsjónarmann og stjórnendur. Í mínum skóla búum við svo 

vel að hafa MSHA við bæjardyrnar. Ásamt kennaradeild Háskólans á Akureyri 

hefur MSHA forgöngu í því að kynna nýjungar á sviði skóla- og kennslumála. 

Þeirra hlutverk er einnig að annast ráðgjöf og fræðslu til kennara, stjórnenda 

og annars fagfólks er starfar að fræðslumálum (Starfsþróun kennara, 2015). 

Það að hafa ráðgjafa frá MSHA í báðum málaflokkum þessarar rannsóknar, 

þ.e. ritunarþættinum og tækniþættinum styrkti mig í leiðsögn minni til 

kennarana. Að geta leitað til aðila sem hafði meiri þekkingu og reynslu á þessu 

sviði var einstaklega dýrmætt og studdi við verkefnið. Þessir aðilar voru mikil 

fyrirmynd í þessari vinnu og leiðsögn þeirra var mjög uppbyggjandi. Þetta 

styður við það sem Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason segja í bók 

sinni Leiðtogafærni. Þar kemur fram að nærtækasta leiðin til að tileinka sér 

leiðtogafærni er að leita uppi fyrirmyndir og horfa á þá eiginleika sem einkenna 

þær. Góður leiðtogi veit að þeir sem eru að læra af honum þurfa að geta leitað 

til hans og leitað ráða hjá honum. Leiðtoginn þarf ekki að vera fullkominn en 

hann þarf að sýna fordæmi og veita handleiðslu og tilsögn ( Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011, bls. 12–19). Ráðgjafar MSHA voru góð 

fyrirmynd sem gerði það að verkum að mér tókst með leiðsögn þeirra að efla 

mig sem leiðtoga.  

5.3 Stuðningur og tæknin 

Þegar lagt er af stað í þróunarverkefni í skólakerfinu þá er mikilvægt að 

kennarar hafi fullan stuðning og skilning stjórnenda á verkefninu. Til að 

tryggja það í þessu verkefni að stuðningur stjórnenda væri til staðar var 

ákvörðun um að fara í þessa rannsókn, tekin í samráði við stjórnendur. 

Stjórnendur keyptu fleiri tæki fyrir rannsóknina og veittu tvær kennslustundir 

í kennsluafslátt fyrir verkefnisstjóra rannsóknarinnar. Þessi stuðningur skipti 

máli og sýndi að það var mikill vilji til að koma þessu af stað. Frá því að 

ákvörðun um verkefnið var tekin og þar til framkvæmdin hófst áttu sér stað 

atburðir sem ekki voru fyrirsjáanlegir og breyttu töluvert upphafi verkefnisins. 

Yfirmaður sem hafði mikinn áhuga á þessu verkefni og hafði stutt það frá 

upphafi þurfti að stíga til hliðar í starfi vegna persónulegra aðstæðna og var 
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ekki í vinnu fyrstu mánuði skólaársins. Fjarvera þessa aðila hafði töluverð áhrif 

á það að ákveðnir þættir sem voru í ólagi eins og nettengingar og fjöldi tækja í 

árgangi komust síður í lag en ella. Aðrir yfirmenn skólans höfðu ekki komið 

að undirbúningi þessrar rannsóknar og þegar leitað var til þeirra um stuðning 

vísuðu þeir því á tölvuumsjónarmanninn og tóku ekki afstöðu til vandamála 

varðandi nettengingar sem komu upp. Niðurstaða verkefnisstjóra í þessari 

rannsókn var að það kom ekki skýrt fram hjá stjórnendum hvort öll tæknimál 

skólans heyrðu undir tölvuumsjónarmann eður ei. Þessi niðurstaða á sér 

hliðstæðu í rannsókn Uluyol og Sahin sem framkvæmd var í Tyrklandi þar sem 

101 kennari tóku þátt. Eitt af markmiðum þeirrar rannsóknar var að kanna 

hvaða stuðning kennarar hefðu við innleiðingu á notkun tækja eins og 

spjaldtölvu í skólum. Reynsla kennara í þeirri rannsókn var sú að kennurum 

fannst skorta skýra sýn á starfssvið tölvuumsjónarmanns og þeir upplifðu 

einnig að stjórnendur væru ekki allir áhugasamir um innleiðingu á tækjunum. 

Í Svíþjóð var gerð rannsókn á því afhverju notkun tækja hefði ekki aukist síðan 

2008. Tekin voru viðtöl við kennara, í svörum þeirra kom m.a. fram að þeim 

fannst skorta á stuðning stjórnenda við innleiðingu á tækni (Ekberg og Gao, 

2018; Uluyol og Sahin, 2016). Kennurunum fannst gott að þeir voru ekki einir 

í innleiðingunni og höfðu stuðning og hvatningu hver af öðrum. Það 

samræmist rannsókn Uluyol og Sahin þar sem kom fram að kennarar voru 

ánægðir með þann stuðning sem þeir höfðu af hver öðrum og fannst hvatning 

samstarfskennara vera stór þáttur í að þeir héldu ótrauðir áfram í 

innleiðingarferlinu á notkun tækjanna í kennslu (Uluyol og Sahin, 2016).  

 Það að hafa fjármagn til að geta keypt utanaðkomandi fræðslu og stuðning 

hafði mikið um það að segja að við héldum áfram þrátt fyrir að illa gengi í 

upphafi. Stöðug hvatning frá utanaðkomandi aðila sem alltaf var með lausnir 

á vandamálum sem komu upp skipti öllu máli í stuðningsferlinu. Sem 

verkefnisstjóri í svona stóru verkefni er gott að geta leitað til þeirra sem hafa 

meiri þekkingu og reynslu. 

Markmið kennara með verkefninu voru skýr og á rannsóknartímabilinu 

voru þeir að velta upp hugmyndum um hvert stefna skyldi með 

spjaldtölvunotkun á yngsta stigi. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Tyrklandi 

og Svíþjóð styðja við þessar upplifanir kennara varðandi stuðning og skipulag. 

Í þeim nefna kennarar að stuðningur yfirmanna sé mikilvægur þegar breyta eigi 

kennsluháttum en hann sé ekki alltaf til staðar. Mikilvægi skýrrar sýnar á 

innleiðingu tækja er atriði sem kennarar nefna einnig. Í þessum rannsóknum 

nefndu kennarar að stuðningur samkennara skipti máli og væri mjög hvetjandi 

að hafa aðra til að ræða við um innleiðinguna á notkun spjaldtölvu (Uluyol og 

Sahin, 2016; Ekberg og Gao, 2018).  

Í þessari rannsókn kom berlega í ljós að betra hefði verið að hafa fleiri tæki. 

Skólinn veitti aukið fjármagn til verkefnisins svo unnt væri að kaupa fleiri 

spjaldtölvur, eðlilega þurfa skólar að sinna fleiru í starfi sínu og víða þarf að 

dreifa fjármunum sem honum er ætlað til að þróa starf sitt. Árgangurinn sem 
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tóku þátt í rannsókninni eru stór og tíminn frá því að verkefni hófst og þar til 

að hægt var að ljúka þeim var oft langur. Nemendur voru yfirleitt þolinmóðir 

að bíða þar til röðin kæmi að þeim en það kom fyrir að þolinmæðin brast. 

Æskilegast hefði verið að nemendur hefðu haft óheftan aðgang að 

spjaldtölvum svo þeir gætu nýtt sér möguleika hennar og aukið hæfni sína í 

notkun hennar. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við það sem fram kemur 

hjá Evrópusambandinu, það er ef Evrópa á að vera samkeppnisfær í þeim 

breytingum sem orðið hafa síðustu ár í upplýsingatækni þá þurfa skólar að geta 

útvegað nemendum sínum eitt tæki á hvern nemenda ef styrkja á nýsköpun í 

menntun (Balanskat, Bannister, Hertz, Sigilló og Vuorikari, 2013).  

5.4 Raddir þátttakenda 

Ekki er til ein samhljóða skilgreining á rödd nemenda, segja má að hugtakið sé 

notað í víðri merkingu sem ferli þar sem nemendur geta komið fram með 

skoðanir sínar á námi og skólastarfi. Nemendur eru eins misjafnir og þeir eru 

margir og því vert að hafa í huga að þeir hafa margvíslegar raddir (Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 164–

167).  

Upphaflega þegar rannsóknin var ákveðin og rannsóknarspurningar settar 

niður voru raddir annarra þátttakenda en kennara ekki ofarlega í huga 

rannsakenda. Að hausti var rannsóknin og markmið hennar kynnt fyrir 

nemendum og foreldrum sem voru jákvæðir í garð hennar.  

Yfir tímabilið varð vart við áhuga hjá foreldrum á rannsókninni og létu þeir 

vita þegar nemendur vildu vinna áfram í sambærilegum verkefnum heima. 

Þegar kom að heimavinnu í þessum verkefnum kom í ljós að foreldrar vildu 

virkilega gera sitt besta til að styðja við nemendur í vinnunni. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla þá byggist farsæl námsframvinda og velferð barna 

ekki síst á því að foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna. Mikilvæg 

forsenda fyrir árangursríku skólastarfi er upplýsingagjöf og samráð kennara og 

foreldra (mennta- og menningarmálaraðuneyti, 2013, bls. 51).  

Nemendur voru áhugasamir og duglegir við að láta vita hvað þeim fannst 

um verkefnin sem unnin vour og það að nota spjaldtölvuna. Þeir vissu allan 

tímann að þetta væri rannsókn, allir væru að læra og álit þeirra skipti máli. 

Nemendur voru óhræddir við að segja skoðanir sínar og þeir létu okkur vita ef 

þeim fannst verkefnin áhugaverð eður ei, þeim fannst þeir oft við stjórnvölinn 

við lausn verkefna. Lögð var rík áhersla á að þeir væru aðilarnir sem hefðu 

valdið hjá sér til að skapa og útfæra. Í þessari rannsókn voru nemendur 

sjálfstæðir og duglegir að útfæra verkefnin sín á mismunandi hátt. Þetta 

stangast á við niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur en rannsókn hennar á reynslu 

barna í 1. bekk grunnskóla sýndi að nemendur töldu sig hafa lítil val um hvað 

þau gerðu í skólanum eða hvernig þau útfærðu það sem þau væru að gera ( 
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Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 24 – 26). Ef til vill hefur það haft eitthvað að 

segja að nemendur í þessum árgangi hafa verið frá upphafi skólagöngu sinnar 

þátttakendur í þróunarverkefni um innleiðingu á nýjum kennsluaðferðum í 

stærðfræði. Í þeirri kennsluaðferð er rík áhersla lögð á að nemendur taki virkan 

þátt í kennslustundum og mjög reglulega eru umræðutímar. Nemendur eru 

vanir því í umræðunni að allar raddir eigi að heyrast. Vegna styrks frá 

Sprotasjóði fengu kennarar greidda yfirvinnu fyrir sitt framlag til 

rannsóknarinnar, sem gerði þeim kleift að gefa sér góðan tíma í rannsóknina. 

Kennarar voru duglegir að hittast og ræða kennsluna og verkefnin. Innan 

hópsins myndaðist traust og þeir voru óhræddir við að ræða atriði sem þeim 

veittust erfið í innleiðingunni. En samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur þá er 

ein leiðin til að styrkja uppeldis- og menntunarsýn kennara sú að veita þeim 

svigrúm til að ígrunda þegar þeir eru að innleiða nýja kennsluhætti. Þeir þurfa 

að fá tækifæri til að ígrunda með samstarfsfélögum þar sem traust og einlægni 

ríkir (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008, bls. 449) 
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6. Lokaorð 

Starf kennara er fjölbreytt og verkefni skóladagsins geta verið ólík. 

Nemendahópar eru mismunandi og fyrir kennarann er hver nýr kennsludagur 

uppfullur af nýjum áskorunum sem hann þarf að takast á við. Kennarinn þarf 

stöðugt að leita leiða til að mæta hverjum og einum nemenda á þeim stað sem 

hann er staddur í sínu námi. Starfendarannsókn er ein leið fyrir kennara til að 

skoða starf sitt með því markmiði að eflast í starfi.  

Niðurstöður þessarar starfendarannsóknar gefa vísbendingar um að notkun 

spjaldtölvu í kennslu geti stutt við ritun og sköpun hjá nemendum. Nemendur 

voru áhugasamir og ánægðir í verkefnavinnu. Þeir voru duglegir að hjálpa hver 

öðrum varðandi tæknimál og námsleg staða nemenda virtist ekki skipta máli 

þegar tækin voru annars vegar. Nemendur voru allir duglegir að bjarga sér í 

spjaldtölvunum og óhræddir við að prófa sig áfram. Þau voru öll jöfn varðandi 

frágang texta, ekki skipti máli hvort rithönd þeirra væri slæm eður ei, allur texti 

var skýr og læsilegur. Við upplestur á verkefnavinnu af spjaldtölvum þá áttu 

nemendur auðvelt með að lesa verkefnin sín. Þegar þeir lásu ritun sem var 

handskrifuð þá lentu sumir nemendur í vandræðum þar sem þeir skildu ekki 

sína eigin rithönd.  

Til að nemendum séu sköpuð sóknarfæri í því að fylgja eftir tækniþróuninni 

þá verða sveitarfélög landsins að styðja við skólasamfélagið og gera þeim kleift 

að fjármagna tækjakaup. Það á ekki að standa og falla með efnahag heimilanna 

hvort nemendur hafi aðgang að nútíma tækni. Árið 1974 settist ég á skólabekk 

þá sex ára gömul. Í ritun skrifuðum við sögur og ljóð í stílabækur. Blýanturinn 

var spjaldtölva minnar skólagöngu. Og tússlitir voru notaðir til að skreyta. 

Líklegast hefði nú orðið minna um ritun ef ég hefði alltaf þurft að deila 

blýantinum mínum með fjórum öðrum nemendum. Það er von mín að kennarar 

geti nýtt sér niðurstöður þessarar rannsóknar um gagnsemi spjaldtölva í 

ritunarkennslu og því hve vel hún kemur til móts við nemendur með 

námserfiðleika. Í upphafi ritgerðarinnar nefndi ég mikilvægi þess að kennarar 

sinntu starfsþróun jafnt og þétt og væru duglegir að fylgjast með þróun 

kennslugagna til að geta stutt við nám nemenda sinna. Haustið 2017 þegar 

þessi vegferð mín hófst, þá hafði ég aldrei kynnst crome book né unnið með 

spjaldtölvur í kennslu. Í mínum skóla voru þá ekki til nema fjórar spjaldtölvur 

í sérdeild og nokkrar á bókasafni skólans. Núna vorið 2019 þegar ég lýk þessari 

rannsókn minni þá á skólinn 109 crome book vélar og 72 spjaldtölvur. Þessi 

aukning í tækjakaupum á stuttum tíma sýnir okkur það að hlutirnir geta svo 

sannarlega gerst hratt þegar skólar fá aukið fjármagn til að kaupa kennslugögn.  
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Þetta ítrekar einnig mikilvægi þess að sofna ekki á verðinum því í okkar starfi 

getur það orðið til þess að við sem fagmenn gætum staðnað í starfi.  

Reynsla mín af notkun spjaldtölvu í ritunarkennslu var góð. Kennarar þurfa 

að hafa í huga að spjaldtölvur eru ekki töfratæki sem munu auðvelda allt nám 

sjálfkrafa. Þær eru tæki sem auka fjölbreytileikann í námi og geta hjálpað 

kennurum að mæta nemendum með ólíkar námsþarfir. Hluti fagmennsku 

kennara felst í því að vera opin fyrir nýjungum og hafa alltaf kennslufræðina í 

huga þegar tekin er inn ný tækni. Tæknin er ekki markmið í sjálfu sér heldur 

er hún ein leið til að ná markmiðum skólastarfsins. 
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Fylgiskjal 1 Samvinna nemenda 

 

 

 

Jákvæð samvinna: Það gengur betur að vinna verkefnið þegar við 

hjálpumst öll að 

 

Vinnusemi og virkni: Eru nemendur að nýta tímann vel og gera það sem 

ætlast er til af þeim? 

 

Ábyrgð einstaklingsins: Hver og einn ber ábyrgð á sér og því sem hann 

gerir í hópnum 

 

Samskipti: Nemendur taka ákvarðanir í sameiningu og ræða saman 

þegar leysa þarf ágreining. 
 

 

(Johnson og Johnson, 1994, bls. 20–23). 
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Fylgiskjal 2 Bréf til foreldra 

 

Síðuskóli         4. sept 2018  

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Ég undirrituð Anna Sigrún Rafnsdóttir er í meistaranámi í Upplýsingatækni í 

námi og kennslu við Háskólann á Akureyri. Tilefni þessa bréfs er að upplýsa 

ykkur um þróunarverkefni sem ég mun vinna í vetur í 3. bekk.  

Verkefnið er: Snjalltækni í Byrjendalæsi – hugtakakort og sögugerð. 

Markmið verkefnsins er að þróa viðurkenndar leiðir til ritunarkennslu á yngsta 

stigi til að mæta betur þörfum breiðs nemendahóps og veita þar með fleiri 

börnum tækifæri til að ná árangri og sýna styrkleika sína í námi. Ég tel að þetta 

verkefni geti mætt einstaklingum þar sem þeir eru staddir og aðlagað nám að 

þörfum flestra /allra nemenda í kennslustofunni á skapandi og skemmtilegan 

hátt. Spjaldtölvan verður nýtt í ritun og tjáningu í Byrjendalæsisvinnu. Við 

munum taka ljósmyndir af börnunum við sína vinnu í spjaldtölvunum.  

Með þessu bréfi óska ég eftir leyfi ykkar foreldra/forráðamanna til að mega 

birta þessar myndir þegar ég kynni verkefnið fyrir öðrum. Að sjálfsögðu munu 

nöfn barnanna aldrei koma fram. Ef þið eruð á móti myndbirtingu vinsamlegast 

látið mig vita.  

 

Með vinsemd og virðingu 

 

Anna Sigrún Rafnsdóttir  

 

Ég undirrituð/aður veiti samþykki mitt fyrir því að birtar verða myndir í 

kynningum á verkefninu Spjaldtölvur í Byrjendalæsi 

 

Nafn barns:______________________ fæðingardagur barns:___________ 

 

 

Undirskrift foreldris:  

 

_________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Bílasögur 

 

 

Bílasaga 1 

Einu sinni var stelpa sem átti heima með ömmu sinni og afa þau áttu heima í 

eldgömlu húsi. Stelpan heitir Lára. Hún var að fara til vinkonu sinnar sem heitir 

Sara þegar hún var komin til Söru fóru þær út að leika þær skemmtu sér mjög 

vel. Amma kom og sótti þær á bílnum sínum þær fengu heitt kakó svo fóru þær 

að spila jömnuspil. Sara mátti gista hjá Láru það fannst þeim skemmtilegt. Þær 

fóru að lesa bók áður en þær fóru að sofa. Svo sagði amma að þær ættu að fara 

að sofa amma bjóddi þeim góða nótt og þær fóru að sofa. 

 

 

 

 

 

Bílasaga 2 

Emilía spurði mömmu sína hvort þau væru að fara í ferðalag í dag. Og Rósa 

mamma hennar Emilíu sagði ,,já. Og öll fjölskildan fór upp í bílin og keirðu 

svo af stað til Reykjavíkur. Og á leiðini voru krakkarnir voru stein sofandi og 

svo heirðist eithvað skrítið hljóð í bilnum og Rósa og Kristján pabbin fóru út 

úr bílnum og bíllin var bilaðurþað var sprungið dekkið á bílnum en þau voru 

ekki með vara dekk. En þau voru rjett hjá Borganesi og sem betur fer gátu þau 

keirt til Borganesar og það voru til fult af vara dekkjum í bíla búðinni í 

borganesiog þau borguðu firir varadekkið og loksins voru þau komin í 

gönginn, það var áregstur um leið og þau voru komin út úr gönginum og þau 

voru allt allt of sein í matarboðið hjá frænku sinni börnin. Rósa ogKristján 

segði lögrugluni að þavoru allt of sein til sistir Rósu og þau fengu að koma 

framhjá sem lentu í áregstri og þau voru aðeis of sein til þeirra og þau borðuðu 

svo kvöldmatin og svo fóru þau öll upp í rúm og fóru að horva á sjónvarpið 

inni í herbergi og svo sofnuðu krakkarnir og mamman og pabbin sofnuðu og 

Ólöf frænkan slögti á sjónvarpinu og morguninn eftir fóru þau heim og þau 

festust á bíla planinu heima hjá þeim og Sigfús frændinn og Ólöf frænkan fóru 

út að hjálpa þeim að moka snjóin frá og þau komust heim heil á húfi. 
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Fylgiskjal 4 RUV saga 

 

Afmælisdagurinn 

Það var einu sinni lítil stúlka hún heitir Ásta og á heima í Lindasíðu 53. Hún á 

afmæli eftir 5 daga og verður 9 ára. Hana langar svo mikið í lítinn hvolp í 

afmælisgjöf en pabbi segir að hún megi ekki fá hvolp í afmælisgjöf. En Ástu 

langar svo mikið í hvolp að hún grátbiður pabba á hverjum degi um hvolp. 

Daginn eftir spyr hún mömmu sína um hvolp mamma sagði, hmmmmmuuuu 

kannski ástin mín svaraði mamma. Mamma spurði pabba Ástu hvort hún mætti 

fá lítinn hvolp í afmælisgjöf pabbi sagði, ég hugsa bara málið. Daginn eftir 

öskraði Ásta ég á afmæli eftir 3 daga! Má ég, má ég fá hvolp í afmælisgjöf. 

Pabbi sagði, nei elskan mín við ætlum bara að gefa þér dót ekki neitt dýr elskan. 

En má ég þá fá lítinn kettling spurði Ásta, kannski Ásta mín sagði pabbi. En 

mig langar svo mikið í lítinn hvolp pabbi eða lítinn kettling sagði Ásta döpur 

á svip. Daginn eftir öskraði Ásta ég á afmæli eftir 2 daga pabbi má ég, má ég, 

má ég fá lítinn hvolp eða lítinn kettling. Pabbi sagði, Ásta hvað viltu fá annað 

í afmælisgjöf en hvolp eða kettling? Ásta sagði, uuuuuhhhmmmmm veit það 

ekki kannski bara hhmmmm lítinn hamstur nei sagði pabbi eitthvað annað, 

hmmmmm kannski bara litla Barbie dúkku sagði Ásta, já kannski sagði pabbi. 

Daginn eftir var Ásta svo spennt því hún á afmæli eftir 1 dag!!!!!!. Ásta spurði 

mömmu og pabba hvort þau voru búin að græja einhverja afmælisgjöf mamma 

sagði já svo sannarlega elskan alveg heilan helling, Ásta var svo spennt að hún 

var að springa. Mamma og Ásta fóru að baka afmæliskökuna og möffins. Þegar 

þær voru búnar að baka fór Ásta að ákveða hvaða föt hún ætti að vera í, í 

afmælinu sínu. Daginn eftir vaknaði Ásta við afmælissöng. Ásta spurði hvar 

eru afmælisgjafirnar mínar? Mamma svaraði, frammi í stofu elsku 

afmælisbarnið mitt. Ásta hljóp fram og opnaði pakkann í pakkanum var lítill 

hvolpur. Ásta grét úr gleði hún knúsaði mömmu sína og pabba eins fast og hún 

gat. Hún fór að klæða sig í afmælisfötin sín. Þegar fullorðinsafmælið byrjaði 

var hún svo spennt þegar hinir myndu sjá hvað hún fékk í afmælisgjöf. Öllum 

fannst hvolpurinn svo krúttlegur. Ásta hugsaði vel og vandlega hvað 

hvolpurinn ætti að heita. Hhhhmuuu ég veit ég skýri þig Snaddi. Ásta og 

Snaddi áttu eftir að eiga mörg skemmtileg ævintýri saman í framtíðinni 

 

 

Fótboltastrákarnir 

Það var einu sinni strákur sem fanst mjög gaman í fótbolta. Strákurinn heitir 

Trausti og hann æfir fótbolta með besta vini sínum sem heitir Gunnar. þeir 

leika mjög oft saman eftir fótbolta æfingu. Fótbolta æfingin er í einn 

klukkutíma æfingin byrjar korter yfir tvö og búin korter yfir þrjú og svo einu 

sinni fóru þeir heim til Gunnars og fóru í fótbolta á ganginum og svo fóru þeir 

að rífast um hver ætti að byrja með boltann. Og Trausti fór heim til sín og fékk 
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sér að borða. En svo fór Trausti til Adams vinar síns og þeir fóru í tölvuna. En 

Gunnar fór til Arnars og Arnar og Gunnar fóru upp á fótboltavöllinn og Arnar 

var í marki. Trausti og Adam fóru líka upp á fótbolta völlinn. Þeir fóru að spila 

staðan var 6-3 fyrir Gunnars liði Adam var í marki. Og Arnar var í marki í hinu 

liðinu Gunnar skoraði 4 mörk og Arnar skoraði 2 mörk. Og svo fóru allir Heim 

til sín að borða.næsta dag voru þeir allir að samferða á æfingu og það var spil 

og þeir voru allir saman í liði og þeir rústuðu 8-2. Og eftir æfingu voru þeir 

allir að leika saman. Þeir fóru út í garð hjá Adam í fótbolta. Nú vann Trausta 

lið en svo fóru þeir á fótbolta æfingu þeir voru allir í sama flokk og allir saman 

í hóp. Þeir voru allir saman í liði hepnir þeir. Þeir unnu 8-4. Og svo var komið 

að fótboltamóti í Vestmannaeyjum. Fyrsti leikurinn þeir töpuðu á móti 

Völsungi og unnu KA þeirra lið heitir Þór og Þórsarar voru í öðru sæti og 

Völsungur í fyrsta sæti. Áfram Þór!!!!! 
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Fylgiskjal 5 Ritunarrammar 
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