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Formáli 

Frá því að ég hóf störf í leikskóla hef ég haft áhuga á að nýta upplýsingatækni í kennslu. 

Ég var svo heppin að starfa í leikskóla þar sem upplýsingatækni hafði verið innleidd í daglegt 

starf með börnum. Litið var á spjaldtölvur sem hvert annað námsgagn og leikskólakennarar, 

sem voru mér góðar fyrirmyndir, nýttu upplýsingatækni til þess að auðga starfið. Á meðan ég 

hef stundað nám í leikskólakennarafræði við Menntavísindasvið HÍ hafa átt sér stað 

heilmiklar tækni- og samfélagsbreytingar. Hver gat vitað að áhrif snjalltækja yrðu sem þau 

eru í dag? Nemendur þurfa í framtíðinni að hafa færni til að nýta nýjustu tækni á skapandi 

hátt í samvinnu við aðra, kunna að finna og halda til haga upplýsingum og vinna úr þeim. 

Leiðbeinandinn minn var dr. Svava Pétursdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Henni færi ég mínar bestu þakkir fyrir stuðninginn og samstarfið. Sérfræðilega 

ráðgjöf veitti dr. Arna H. Jónsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fær hún 

kærar þakkir fyrir sitt góða framlag. 

Ég vil þakka samstarfsfólki mínu í leikskólanum Reynisholti, Vísindasjóði FL/FSL fyrir 

styrkinn, fjölskyldu og vinum fyrir að hafa trú á mér og verkefninu. 

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

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

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

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, ____. __________________ 20__ 

 

_____________________________________ 
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Ágrip 

Þessi rannsókn er starfendarannsókn sem hefur það að markmiði að skoða með hvaða hætti 

ég get sem verkefnastjóri haft jákvæð áhrif og vakið áhuga starfsfólks á upplýsingatækni með 

ungum börnum á yngstu deildinni í leikskólanum Reynisholti í Reykjavík. Tilgangurinn með 

verkefninu er einnig að læra af því ferli sem á sér stað og þróa áfram faglegt leikskólastarf.  

Hlutverk mitt var að gefa kennurum og starfsmönnum deildarinnar verkfæri til þess að 

halda áfram að nýta upplýsingatækni í samstarfi við stjórnendur leikskólans.  

Rannsóknin var gerð samhliða verkefnastjórn við þróunarverkefnisins Yngstu börnin og 

upplýsingatækni og byggir á þeim gögnum sem ég aflaði með rannsóknardagbók og viðtölum 

við þátttakendur þróunarverkefnisins.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að það er vilji til þess meðal starfsfólks að 

breyta kennsluháttum og innleiða upplýsingatækni í starfið. Fram komu ólík viðhorf 

starfsfólksins til upplýsingatækni með börnum í leikskóla, þó svo að allir hafi verið sammála 

um það að upplýsingatækni sé komin til að vera. Leikskólinn starfar eftir þeim stefnum sem 

menntamálayfirvöld setja, í formi aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar og því er 

upplýsingatækni einn af þeim námsþáttum sem leikskólinn á að vera með í daglegu starfi. 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að með dyggum stuðningi og ráðgjöf tókst að 

hafa jákvæð áhrif á starfsfólkið m.a. með fræðslu, verklegum æfingum og umræðum um þau 

viðfangsefni sem starfsfólkið var að takast á við. Þannig fékk allt starfsfólkið tækifæri til þess 

að auka þekkingu sína og færni og sameiginlega tókst það á við nýjar áskoranir. Það varð til 

þess að starfsfólkið tók þátt og efldi þekkingu sína og færni í anda lærdómssamfélagsins í 

leikskólanum. 
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Abstract 

This research is an action research that aims to examine how I, as a project manager, can 

have a positive impact and arouse the interest among the employees about information 

technology with young children in the youngest department in the kindergarten Reynisholt 

in Reykjavik. 

The purpose of this research is also to learn from the process that takes place and 

continue to develop professional preschool activities. My role was to give teachers and 

employees of the department tools to continue to use information technology in 

collaboration with the preschool managers. 

The research was conducted alongside project management for the development project 

“The youngest children and information technology” and is based on the data that I obtained 

with a research journal and interviews with the participants of the development project. 

The results of the study show that there is a willingness among employees to change 

teaching methods and implement information technology. Employees had different 

attitudes towards information technology with children in preschool, although everyone 

agreed that information technology have come to be. The preschool operates according to 

the policies set by the educational authorities, in the form of the National Curriculum Guide 

and the City of Reykjavik policy, and therefore information technology is one of the study 

elements that the preschool is to be included in daily work. 

The main conclusion of the study shows that with devoted support and advice managed 

to have a positive impact on the employees including through education, practical exercises 

and discussions on the subjects that the staff were dealing with. In this way, all the staff 

were given the opportunity to increase their knowledge and skills, and together they 

succeeded in new challenges. As a result, the staff participated and strengthened their 

knowledge and skills in the spirit of learning in the kindergarten. 
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1 Inngangur  

Í umhverfi nútímabarnsins er stafræn tækni tíður gestur, bæði þegar barnið er með 

foreldrum sínum og í skólanum. Áhugi minn á upplýsingatækni með leikskólabörnum er 

mikill og hef ég brennandi áhuga á að nýta upplýsingatækni í leikskólastarfi, rétt eins og 

önnur námsgögn sem til staðar eru í leikskólanum. Meistaraverkefni þetta er 

starfendarannsókn sem gerð var samhliða innleiðingu á upplýsingatækni á yngstu deildinni í 

leikskólanum Reynisholti í Reykjavík. Hlutverk mitt í þróunarverkefninu var að gefa 

kennurum og starfsmönnum deildarinnar verkfæri til þess að halda áfram að nýta 

upplýsingatækni inni á deildinni í samstarfi við stjórnendur leikskólans.  

Áhugi er meðal kennara og annars starfsfólks leikskólans til þess að nýta upplýsingatækni 

meira í leikskólastarfinu, en þeim hefur þótt vanta stuðning, hvatningu og meiri þekkingu til 

þess að nota tæknina. Í hinu daglega amstri vinnst oft ekki mikill tími til skipulagningar og 

framkvæmdar á breytingum á uppeldisstarfinu og því fannst mér kjörið tækifæri til þess að 

koma inn með nýjungar og um leið vinna að rannsókn á ferlinu sem á sér stað. 

Þróunarverkefnið okkar nefndum við Yngstu börnin og upplýsingatækni og var unnið að því 

skólaárið 2018 - 2019.  

Í nýrri Menntastefnu Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á að innleiða heildstæða nýtingu 

stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi. Í stefnunni er áhersla á að bæta búnað og efla 

ráðgjöf og símenntun á sviði upplýsingatækni (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Þróunarverkefnið 

Yngstu börnin og upplýsingatækni er því mjög í anda nýrrar Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar.  

Þróunarverkefnið var unnið í góðu samstarfi við Mixtúru þar sem kennarar og stafsfólk 

Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar getur sótt fræðslu og ráðgjöf um upplýsingatækni 

í skóla- og frístundarstarfi. Allur tæknibúnaður sem notaður var í verkefninu var fenginn að 

láni í Búnaðarbankanum, sem er safn af tæknibúnaði sem hentar í skólastarfi. Mixtúra heldur 

utan um þann tæknibúnað sem Skóla- og frístundasvið á.  Allir kennarar og starfsfólk Skóla- 

og frístundasviðs geta komið í Mixtúru og fengið að láni upplýsingatæknibúnað og farið með 

hann í skólann sinn (Reykjavíkurborg, Skóla- og frístundarsvið, 2017). 

1.1 Val á viðfangsefni 

Frá því að ég hóf störf í leikskóla hef ég haft áhuga á að nýta upplýsingatækni í kennslu. Ég 

var svo heppin að starfa í leikskóla þar sem upplýsingatækni hafði verið innleidd í daglegt 
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starf með börnum. Litið var á spjaldtölvur sem hvert annað námsgagn og kennarar sem voru 

mér góðar fyrirmyndir nýttu upplýsingatækni til þess að auðga starfið. Þegar kom að því að 

klára grunnnám ákvað ég að skrifa B.Ed. ritgerð um upplýsingatækni með leikskólabörnum 

og af hverju upplýsingatækni ætti heima inn í leikskólanum. Á meðan að ég hef stundað nám 

í leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið HÍ hafa átt sér stað miklar tækni- og 

samfélagsbreytingar.   

Mikil umræða hefur verið í samfélaginu undanfarin ár um hvaða færni nemendur þurfa 

að búa yfir á 21. öldinni. Flestir virðast sammála um að skólinn þurfi að undirbúa nemendur 

fyrir samvinnu, gagnrýna hugsun, sjálfbærni, frumkvöðlastarf og sköpun (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014; Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2014; Walker, RosenBlatt, McMahon, 2018)  

Ég hef unnið með leikskólakennaranáminu síðustu ár í leikskólanum Reynisholti og það 

hefur veitt mér tækifæri til þess að fara með nýja þekkingu úr háskólanum beint á vettvang. 

 Reynsla mín í notkun upplýsingatækni með elstu börnunum í leikskólanum leiddi huga minn 

að því hversu gaman það væri ef börnin á deildinni hefðu fengið tækifæri á að þróa enn 

frekar færni sína í upplýsingatækni áður en þau voru komin á sitt síðasta ár 

leikskólagöngunnar. Í umræðu í leikskólanum skynjaði ég að áhugi væri fyrir hendi að nýta 

upplýsingatækni með börnunum, en þekking og skortur á sjálfstrausti var mikil hindrun 

meðal starfsfólks. Það varð því úr að ég myndi gefa starfsfólki og börnunum á yngstu deild 

leikskólans tækifæri á að kynnast möguleikum upplýsingatækni í leikskólastarfi. Sú þekking 

og færni sem starfsfólkið og börnin myndu afla sér gæti síðan vonandi haldið áfram að 

dreifast með jafningjafræðslu og frekara námi í leikskólanum.  

Í námskrá leikskólans er leikurinn skilgreindur sem námsleið barnsins og því var ákveðið 

að í þróunarverkefninu væri litið til námskenninga sem líta á leik og nám sem óaðskiljanlega 

þætti í reynslu ungra barna, þætti sem gera börnum kleift að skapa merkingu og öðlast 

skilning (Leikskólinn Reynisholt, 2015).  

Allur tæknibúnaður sem kynntur var fyrir börnunum hefur kennslufræðileg markmið. Það 

er leikur með tilteknum námsgögnum sem leikskólakennarar stýra og reyna að hafa áhrif á, 

en er ekki sjálfsprottinn leikur barnanna.  Með slíkum leik er reynt að hafa námsmarkmiðin 

skýr samhliða því að reynsla, áhugi og leikgleði barnanna fær að njóta sín (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Börnin voru hvött 

til þess að prófa og gera tilraunir þar sem að ekki væri krafist ákveðinnar útkomu. John 

Dewey (1940) lagði áherslu á að nám barna ætti sér stað við framkvæmd verkefnis og þá 

reynslu sem barnið öðlast í ferlinu og að það skipti meira máli en útkoman (e. learning by 

doing) (Dewey, 1940).   
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1.2 Markmið rannsóknar 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða með hvaða hætti ég get, sem verkefnastjóri, 

haft jákvæð áhrif og vakið áhuga starfsfólks deildarinnar á upplýsingatækni með ungum 

börnum. Tilgangurinn með verkefninu er einnig að læra af því ferli sem á sér stað og þróa 

áfram faglegt leikskólastarf.   

Hlutverk mitt var í samstarfi við stjórnendur að gefa kennurum og starfsmönnum 

deildarinnar verkfæri til þess að halda áfram að nýta upplýsingatækni í  leikskólanum. Það er 

nauðsynlegt að verkefnastjóri fari eftir óskum starfsfólks um framkvæmd og 

framtíðarmöguleika upplýsingatækninnar á deildinni. Gefa þarf þróunarstarfi góðan tíma og 

vera meðvitaður um það ferli sem þarf að eiga sér stað við innleiðingu sem þessa. Það eykur 

líkur á að verkefni sem þetta eigi framtíð fyrir sér innan leikskólans, en fjari ekki út og litið 

verði á það sem tímabundið ástand sem gengur yfir eins og Michael Fullan segir frá í bók 

sinni The new meaning of educational change  (Fullan, 2007).  

Í hinu daglega amstri í leikskólanum vinnst oft ekki mikill tími til skipulagningar og 

framkvæmdar á breytingum á uppeldisstarfinu og því fannst mér kjörið tækifæri til þess að 

koma inn með nýjungar og um leið vinna að rannsókn á ferlinu sem á sér stað. Hlutverk mitt 

var að gefa kennurum og starfsmönnum deildarinnar verkfæri til þess að halda áfram að nýta 

upplýsingatækni inn á deildinni í samstarfi við stjórnendur leikskólans. Markmið 

þróunarverkefnisins Yngstu börnin og upplýsingatækni var að kynna fyrir börnum og reyna 

að skapa aðstæður og skipuleggja uppeldisstarfið markvisst þannig að börnin fengju: 

• tækifæri til að nýta sér þann tæknibúnað sem til er í leikskólanum, 

• tækifæri til þess að kynna sér þann tæknibúnað sem Mixtúra býður til láns út í 

leikskóla, 

• tækifæri til að efla sköpunargleði sína og hugmyndaflug með aðstoð tækninnar. 

Markmiðið var einnig að kynna fyrir starfsfólki hvernig vinna má með upplýsingatækni á 

kennslufræðilegan hátt svo að starfsfólkið:  

• temji sér jákvætt viðhorf gagnvart notkun á upplýsingatækni í leikskólastarfi, 

• fræðist ásamt nemendum sínum um notkun á tæknibúnaði,   

• læri að nota upplýsingatækni á skapandi hátt í starfi með börnunum, 

• læri að koma upplifun sinni og barnanna á framfæri með nýrri tækni. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig ég sem verkefnastjóri hef áhrif á það ferli sem 

á sér stað. Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Með hvaða hætti get ég 

haft jákvæð áhrif og vakið áhuga starfsfólks deildarinnar á upplýsingatækni? 



 

13 

2 Stefna Reykjavíkurborgar í upplýsingatækni 

Rannsóknin fór fram í leikskólanum Reynisholti sem Reykjavíkurborg á og rekur og því fannst 

mér mikilvægt að skoða það hver afstaða borgarinnar er og hefur verið undanfarin ár til 

upplýsingatækni í leikskólum. Árið 2014 virðist hafa verið ár breytinga í upplýsingatækni hjá 

Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar þar sem að nokkrir starfshópar voru starfræktir á 

því ári og komu út skýrslur frá þeim hópum á árunum 2014-2017. Í skýrslunum er fjallað um 

stöðu upplýsingatækni í leikskólum Reykjavíkurborgar og þær tillögur sem lagðar voru fram 

til úrbóta. Þessar skýrslur voru meðal annars lagðar til grundvallar nýrri menntastefnu 

Reykjavíkurborgar sem einnig verður fjallað um hér.  

2.1 Mótun stefnu í upplýsingatækni í Reykjavíkurborg 

Árið 2017 kom út skýrsla sem unnin var af starfshópi á vegum Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar, en hópurinn fjallaði um upplýsingatækni í leikskólastarfi. Starfshópurinn 

var settur saman í lok 2014 og fór vinna hans fram á tímabilinu janúar til júní 2015. Hlutverk 

hópsins var að greina stöðu upplýsingatækni í leikskólum og koma með tillögur að því 

hvernig hægt væri að þróa og byggja upp frekari notkun á upplýsingatækni í leikskólum 

borgarinnar (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-b).  

 Í skýrslunni er farið víða og er meðal annars sagt frá rannsóknum, þróunarverkefnum 

og vinnu sem unnin hefur verið í öðrum sveitafélögum á Íslandi. Starfshópurinn fékk 

sérfræðinga í upplýsingatækni með börnum í heimsókn og hlustaði á það sem þeir höfðu 

fram að færa.  

Árið 2015 sendi starfshópurinn út þrjár spurningakannanir, leikskólastjórar í Reykjavík 

fengu sendar tvær kannanir. Annars vegar var spurt út í upplýsingatæknimál leikskólanna og 

hins vegar um spjaldtölvunotkun og vefþjónustu. Deildastjórar í leikskólum borgarinnar 

fengu sendar spurningar sem sneru að notkun á upplýsingatækni í skapandi starfi.  

 Nokkur óánægja var meðal leikskólastjórnenda hvað varðar netsamband í 

leikskólunum en aðeins 47% leikskólastjóra töldu leikskólana vera með mjög eða frekar gott 

netsamband. Leikskólastjórarnir sem ekki eru sáttir við netsamband í leikskólanum segja 

meðal annars að fornaldartenglar hafi verið í leikskólanum og þörf sé á ljósleiðara. Ekki var 

tenging við netið í allri leikskólabyggingunni, aðeins í hluta hennar (Skóla- og frístundarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017-b). 
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Í skýrslunum kom einnig fram að meirihluti (64%) leikskólastjóra töldu að það kæmi sér 

vel að vera með ábyrgðaraðila fyrir upplýsingatækni í leikskólanum og helmingur 

leikskólastjóra töldu að það kæmi sér vel að fá ráðgjöf og námskeið eða kennslu í 

upplýsingatækni fyrir alla starfsmenn (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-b).  

Í seinni könnuninni sem send var til leikskólastjóra þar sem spurt var um 

spjaldtölvunotkun og vefþjónustu, var meðal annars spurt um notkun spjaldtölva til 

afþreyingar barna. Í svörunum kemur meðal annars fram að spjaldtölvur eru mest notaðar í 

hópastarfi, þemavinnu og vinnu með börnum með sérþarfir, aðallega þá málörvun og í 

sérstök verkefni (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-b).  

Í spurningarkönnuninni sem deildarstjórar í leikskólum Reykjavíkurborgar svöruðu var 

spurt um það hvort og þá hvernig upplýsingatækni væri notuð með börnum deildanna sem 

þeir stjórna. Svör deildarstjórana litast að miklu leiti af því að þeir telja að ekki sé næg 

þekking til staðar til þess að nýta upplýsingatækni í skapandi starfi með börnunum. 

Helmingur þeirra sem svöruðu spurningunum sögðust aldrei vinna með börnum deildarinnar 

á skapandi hátt með upplýsingatækni. Þegar spurt var um ástæðu þess voru svörin: 

þekkingar- og tímaleysi, vöntun á búnaði, lítill stuðningur stjórnenda og aldur barnanna. 

 Þess má geta að aðeins 11% deildastjóra höfðu sótt sér starfsþróun í upplýsingatækni í starfi 

með börnum (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-b).  

Deildastjórarnir voru spurðir um það í hvers konar verkefnum væri unnið með 

upplýsingatækni. Deildarstjórarnir nefndu meðal annars verkefni sem tengjast þemavinnu, 

hljóð, tónlistarsköpun og myndsköpun. Þegar þeir voru spurðir út í aðgengi að spjaldtölvum 

hafði meirihluti deildastjóranna aðgengi að sameiginlegri spjaldtölvu deildarinnar en 

einhverjir voru með sína eigin spjaldtölvu í leikskólanum.  Mikill meirihluti deildastjóra sögðu 

að börn deildarinnar hefðu ekki aðgengi að smáforritum/öppum í leikskólanum á leiktíma, en 

notkun á upplýsingatækni fer helst fram í skapandi starfi í einstaka verkefnum. Notkun á 

upplýsingatækni er því ekki samofin daglegu starfi deildarinnar (Skóla- og frístundarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2017-b). Aðeins 39% deildastjóra voru ánægðir með upplýsingatækni í 

skapandi starfi deildarinnar. Hægt er að líta svo á að á vissan hátt sé verið að kalla á aukna 

möguleika til starfsþróunar, betri tækjabúnað og aukinn undirbúningstíma til þess að öðlast 

meiri þekkingu í notkun á upplýsingatækni með börnunum í leikskólanum (Skóla- og 

frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-b).  
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Í skýrslunni er einnig fjallað um mikilvægi starfsþróunar starfsfólks og á hvern hátt mætti 

nýta tæknina til þess að miðla upplýsingum um það sem vel hefur tekist í upplýsingatækni í 

leikskólum. Helstu tillögur starfshópsins eru greindir í þrjá flokka; fræðsla og samráð, miðlæg 

verkefni og framsækin tækni. 

 

Fræðsla og samráð  

1. Á vegum Mixtúru – margmiðlunarvers skóla- og frístundasviðs verði reglulega í 

boði fræðsla um möguleika upplýsingatækni í tengslum við uppeldisfræðilegar 

skráningar og mat. Upplýsingum um önnur fræðslutilboð og nám tengt 

upplýsingatækni í starfi leikskóla verði einnig miðlað frá Mixtúru.  

2. Menntabúðir um notkun upplýsingatækni í leikskólum verði haldnar reglulega 

til að styðja við jafningjafræðslu og að efla tengslanet starfsfólks sem er 

áhugasamt um viðfangsefnið.  

3. Hópur um upplýsingatækni verði stofnaður fyrir starfsfólk leikskóla 

borgarinnar á Workplace. Starfsfólk verði hvatt til að nýta vettvanginn til 

umræðu um stöðu og ábyrga notkun tækninnar, ásamt því að deila góðu efni og 

fyrirmyndum.  

4. Í upplýsingagátt verði sett upp flokkað yfirlit yfir gagnleg verkfæri og hugbúnað 

(s.s. smáforrit) sem styðja við upplýsinga-, tækni- og miðlalæsi.  

  

Miðlæg verkefni  

5. Skrifstofa sviðsins leggi áherslu á að greina stöðu, fylgjast með og miðla 

upplýsingum um ábyrga notkun upplýsingatækni er tengist persónuvernd og 

notkun samfélagsmiðla, geymslu og miðlun gagna í skýjaumhverfi.  

6. Samráðshópur SFS og UTD verði stofnaður til að meta stöðu, styðja við 

fyrirsjáanlegar breytingar og nauðsynlega fræðslu er tengist m.a. uppfærðum 

tengingum, notkun á miðlægum þjónustum, flutningi hugbúnaðar og gagna í ský.  

  

Framsækin tækni  

7. Útbúið verði tæknisett („snjallvagn“ með spjaldtölvum, stýranlegum 

smátækjum og efniviði til tilrauna og sköpunar) sem leikskólar geta fengið lánað 

til að stuðla að fjölbreyttri notkun sem tekur mið af áherslum sviðsins tengdum 

upplýsingatækni, verk-, tækni- og listnámi. 

(Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-b, bls. 4). 



   
 

16 

Þróunarverkefnið Yngstu börnin og upplýsingatækni sem leikskólinn Reynisholt var að takast 

á við naut góðs af tillögum þeim sem fram kom frá Skóla- frístundasviði. Verkefnið er 

framsækið og getur vonandi verið öðrum leikskólum fyrirmynd í skapandi notkun á 

upplýsingatækni.  

 

2.2 Starfsþróun á vegum Reykjavíkurborgar. 

Í júní 2017 gaf starfshópur um símenntun í upplýsingatækni út skýrslu sína, en líkt og 

starfshópurinn um upplýsingatækni í leikskólastarfi var hópurinn skipaður árið 2014. 

Starfshópur þessi var settur á laggirnar með það að markmiði að skoða stöðu þekkingar leik- 

og grunnskólakennara á upplýsingatækni og gera tillögur til þess að styðja við aukið aðgengi 

og fjölbreytta möguleika til starfsþróunar kennara í notkun á upplýsingatækni í kennslu 

(Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-a). 

Í skýrslunni eru margar góðar ábendingar um það hvernig mætti auka starfsþróun 

kennara í skóla og frístundastarfi. Lagt er til að auka vægi Mixtúru, sem stofnað hafði verið 

sem Margmiðlunarver fyrir grunnskóla árið 1999 (Morgunblaðið, 1999). 

Lagt var til að Mixtúra myndi auka framboð á námskeiðum fyrir kennara og starfsfólk í 

leikskólum, grunnskólum og starfsfólk í frístundastarfi. Mixtúra vinnur að fjölda fjölbreyttra 

verkefna og er hlutverk hennar meðal annars að vera fræðslumiðstöð þar sem veitt er 

þjónusta, ráðgjöf, haldin eru námskeið og er Búnaðarbanki skóla- og frístundasviðs einnig 

staðsettur þar. Nánar er fjallað um Mixtúru og hennar starfsemi í kafla 2.3.  

Fram kemur að stofna eigi sérstakt upplýsingatækniteymi sem á að styðja við kennara til 

að auka upplýsingatæknikennslu og leita nýrra lausna í kennslu í leikskólum, grunnskólum og 

frístundastarfi (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-a). Í dag eru þrír 

verkefnastjórar og kennsluráðgjafar í upplýsingatækni sem starfa í Nýsköpunarmiðju 

menntamála hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.  

Síðan en ekki hvað síst var lagt til að stofnuð yrði fræðslu- og upplýsingagátt þar sem allir 

starfsmenn í skóla og frístundastarfi geta miðlað á milli sín hagnýtu efni. Er í því sambandi 

lagt til að útbúin verði fræðslumyndbönd fyrir kennara um hagnýt verkfæri og myndskeið 

með dæmum af vettvangi er tengjast námi, kennslu og leik. Þannig er ætlunin að koma á 

móts við þarfir starfsfólk sem hefur mjög ólíkar þarfir og þekkingu á notkun upplýsingatækni 

í skólastarfi (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-a). Síðustu ár hafa starfsmenn 

Reykjavíkurborgar notað samskiptavefinn Workplace til þess að miðla upplýsingum á milli sín 

innan borgarkerfisins. Búinn var til hópur þar sem sérstök áhersla er á upplýsingatækni í 

skólastarfi. Í þessum hóp hefur starfsfólk borgarinnar vettvang til þess að skiptast á 

hugmyndum og einnig hefur verið tengt í fræðsluefni sem finna má á netinu. Tekið var meðal 
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annars upp myndband í leikskólanum Reynisholti þar sem að ég sagði frá því hvernig 

upplýsingatæknin nýtist í leikskólastarfinu, myndbandið má finna á Youtube (Mixtúra 

Reykjavík, 2018). 

 

2.3 Mixtúra margmiðlunarver 

Eins og fram hefur komið er Mixtúra breytt fyrirkomulag Myndvers Grunnskólanna sem 

stofnað var árið 1999. Í dag er Mixtúra fyrir alla þá sem vinna í skólum borgarinnar. Í Mixtúru 

geta kennarar og stafsfólk Skóla- og frístundasviðs sótt fræðslu og ráðgjöf um 

upplýsingatækni í skóla- og frístundarstarfi. Haldin eru fjölbreytt námskeið þar sem meðal 

annars er hægt að læra á fjölbreytt smáforrit, forritunarleikföng, myndvinnslu, vinnu með 

green screen og sýndarveruleikabúnað svo eitthvað sé nefnt. Einnig eru haldin opin hús þar 

sem boðið er upp á fullan aðgang að búnaði Mixtúru til þess að skoða og prófa 

hann.(Margmiðlunarver skóla- og frístundasvið, e.d.-b). 

Hlutverk Mixtúru er einnig að vera í samstarfi við t.d. önnur sveitafélög, háskóla og 

frumkvöðla í upplýsingatækni. Einnig að miðla þekkingu, hugmyndum og öðrum 

upplýsingum áfram til starfsmanna Skóla- og frístundasviðs. Á Mynd 1.má sjá hvernig 

starfshópurinn um símenntun í upplýsingatækni sér fyrir sér að Mixtúra geti stutt við 

starfsfólk sviðsins (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017-a, bls 12). 

Mynd 1 Hugmyndir starfshóps á Mixtúru 
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Mixtúra heldur utan um þann tæknibúnað sem skóla- og frístundasvið á. Í daglegu tali 

nefnt Búnaðarbankinn. Allir kennarar og starfsfólk Skóla- og frístundasviðs geta komið í 

Mixtúru og fengið að láni upplýsingatæknibúnað. Með þessu móti er hægt að prófa sig áfram 

með upplýsingatæknibúnað innan skólans og sjá möguleikana í notkun þess búnaðar sem 

fengin hefur verið að láni (Búnaðarbanki SFS, e.d.). 

 

2.4 Menntastefna Reykjavíkurborgar, Látum draumana rætast! 

Unnið hefur verið að mótun nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar frá ársbyrjun 2017 og 

eiga skólar borgarinnar að taka mið af stefnunni í öllu skólastarfi til ársins 2030. Það var lögð 

mikil vinna í gerð menntastefnu borgarinnar. Mikið var fundað og sett var upp opið samráð 

sem fram fór á vef borgarinnar, Betri Reykjavík. Einnig var kallað eftir hugmyndum 

barna/nemenda, foreldra og starfsmanna Skóla- og frístundasviðs við mótun stefnunnar 

(Reykjavíkurborg, e.d.-a).  

Menntastefnan er byggð á grunngildum Barnasáttmála Sameinuðuþjóðanna en þess má 

geta að árið 1992 var sáttmálinn fullgildur á Íslandi og loks lögfestur 2013 (Umboðsmaður 

barna, 2014). Aðildarríki barnasáttmálans eiga að bjóða börnum menntun þar sem gætt er 

að andlegum og líkamlegum þroska þeirra. Börn eiga að fá tækifæri til þess að þroskast og 

dafna á eigin forsendum og undirbúningur fyrir þátttöku í frjálsu þjóðfélagi á að eiga sér stað 

inn í skólanum (Umboðsmaður barna, 2014). Út frá spurningum sem lagðar voru fyrir í opna 

samráðinu á vefnum Betri Reykjavík var ákveðið  að lögð yrði áherslu á fimm þætti í menntun 

barna og ungmenna borgarinnar, Sjálfseflingu, læsi, félagsfærni, heilbrigði og sköpun 

(Reykjavíkurborg, e.d.-a). 

Fjallað er um notkun upplýsingatækni í þættinum læsi í menntastefnu borgarinnar. En 

þar er talað um læsi í víðum skilningi og er læsi á ólíka miðla þar með upplýsingatæknimiðla 

eitt af því sem hjálpar börnum að ná góðum tökum á skilning á umhverfi og samfélagi. Þegar 

rýnt er í tillögur frá starfsfólki leik- og grunnskóla má sjá að það kom mun fleiri hugmyndir 

um eflingu læsis í námi barna með upplýsingatækni frá starfsmönnum grunnskólans 

(Reykjavíkurborg, 2018-b). Þær fáu tillögur sem komu fram frá starfsfólki leikskólanna voru 

meðal annars að nota námsleiki/smáforrit í spjaldtölvu og nota skjákynningu (e. Power Point) 

til að kynna börn frá öðrum löndum (Reykjavíkurborg, 2018-a).  

Í Menntastefnu Reykjavíkurborgar eru gefnar út almennar aðgerðir fyrir næstu þrjú árin 

(2019-2021) þar sem meðal annars segir að lögð verði áhersla á að efla og bæta tæknibúnað, 

auka ráðgjöf og starfsþróun á sviði upplýsingatækni í samstarfi við háskóla sem mennta 

kennara.  

 



 

19 

Einnig mun starfsstöðvum undir Skóla- og frístundarsviði fá aðstoða og leiðbeiningum við að 

sækja um fjármagn í þróunarsjóði bæði hérlendis og erlendis (Menntastefna 

Reykjavíkurborgar, e.d.-b). Ef af þessum aðgerðum verður má gera ráð fyrir því að 

upplýsingatækni verði innleidd í leikskóla borgarinnar. Einnig má gera ráð fyrir því að 

starfsfólk leikskólanna fái meira svigrúm til þess að sinna starfsþróun þegar kemur að 

upplýsingatækni til þess að innleiðingarferlið verði framkvæmanlegt. 
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3 Upplýsingatækni í leikskólum 

Í þessum kafla verða skoðað hverjar áherslur menntamálayfirvalda eru í upplýsingatækni í 

leikskólastarfi. Fjallað verður um aðgengi að tæknibúnaði, notkun hans með börnunum og 

stuttlega fjallað um nýlega þróun í upplýsingatækni. Að lokum verður svo litið á 

þróunarverkefni sem gerð hafa verið, hérlendis og erlendis skoðað hvernig upplýsingatækni 

hefur þróast undanfarin áratug í leikskólum.  

3.1 Áherslur Aðalnámskrár í upplýsingatækni 

Mikil breyting hefur átt sér stað á faglegum kröfum til leikskólans frá því að uppeldisáætlun 

fyrir leikskóla var gefin út fyrst árið 1985 (Samstarfsráð um starfsþróun kennara og 

skólastjórnenda, 2018). Í dag starfa leikskólar eftir aðalnámskrá sem gefin var út árið 2011, 

en sú námskrá tók við af aðalnámskrá sem gefin var út 1. júlí 1999.  Með aðalnámskrá reynir 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið að tryggja að nemendur fái jöfn tækifæri til náms og 

er hún einnig lögð til grundvallar á mati á skólastarfi allra skólastiga (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). 

Frá árinu 1999 hefur verið gert ráð fyrir notkun á upplýsingatækni í leikskólastarfinu, í 

þeirri námskrá kemur fram að börn í leikskólum ættu að hafa aðgang að tölvubúnaði. 

Jafnframt kemur fram að börnin skuli fá að njóta leikja í tölvum sem hafa uppeldisfræðileg 

markmið og taki mið af þeirri stefnu sem skólinn vinni eftir. Þar sem að aðeins hluti þeirra 

barna sem eru í leikskóla hafi aðgang að tölvu heima fyrir ætti að gæta þess að öll börn 

leikskólans fái að nýta sér tölvuna til náms og leiks (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) sem gefin var út árið 2011 byggir á Lögum um leikskóla nr. 

90/2008 sem sett voru árið 2008. Almenni hluti námskrárinnar er sameiginlegur fyrir þrjú 

skólastig, leik- grunn- og framhaldsskóla en þar er fjallað um grunnþætti menntunar sem eru 

sex talsins, læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og 

sköpun. Grunnþættirnir tengjast innbyrðis og fléttast svo saman inn í það skólastarf sem á 

sér stað (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Þrátt fyrir að ekki séu jafn leiðandi leiðbeiningar um 

það hvernig upplýsingatækni skal komið fyrir í kennslu barna í leikskólanum eins og í 

aðalnámskránni sem gefin var út 1999 má lesa það hvernig gert er ráð fyrir henni í 

skólastarfinu. Í aðalnámskránni er meðal annars fjallað um þær breytingar sem hafa átt sér 

stað í tækni í íslensku samfélagi og þar má nefna að læsi snýst ekki aðeins um það að vera 
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læs á ritmál heldur eru hugtök eins og stafrænt- tækni- og miðlalæsi eitthvað sem þurfi að 

kenna og þjálfa í nútíma skólastarfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Gefin voru út sex þemahefti samhliða aðalnámskránni og bera þau nöfn grunnþáttanna 

sem aðalnámskrá leggur áherslu á. Í þemaheftunum má finna upplýsingar, hugtök og hvernig 

hægt er að nýta upplýsingatækni í námi barna. Í þemaheftinu um læsi (Stefán Jökulsson, 

2012) er meðal annars fjallað um miðlamennt og miðlalæsi. Þegar vísað er til hugtaksins 

miðlamennt er átt við að tiltekið verklag eigi sér stað í skólastarfinu. Verklag þar sem 

nemendur öðlast þekkingu á því hvernig hægt sé læra að nota ólíka miðla til tjáningar og 

hvaða áhrif slíkir miðlar geta haft á samfélagið þegar þeir eru notaðir. Hugtakið miðlalæsi 

felur í sér fjölbreytta notkun, færni og kunnáttu á ýmsa miðla. Miðlalæsi hefur lengst af 

oftast vísað til fjölmiðla eins og dagblaða, hljóðvarps og sjónvarps en til framtíðar mun 

stafræn miðlun líklega gegna aðalhlutverki. Þá segir einnig að miðlalæsi tengist öllum 

námsgreinum og að nám í anda miðlamenntar geti stuðlað að sveigjanlegum og 

lýðræðislegum vinnubrögðum. Þannig hafi nemendur meiri stjórn á námi sínu og beri meiri 

ábyrgð á skipulagi þess og framvindu sem og vali viðfangsefna. Breyttir kennsluhættir hafa í 

för með sér aukna samvinnu nemenda þar sem aukin áhersla verður á sköpun í námi og 

kennslu. Nýttur er mannauður hópsins og leitast við að ná fram sjónarmiði hvers einstaklings 

í hópnum (Stefán Jökulsson, 2012:).   

Í þemaheftinu um sköpun (Ingibjörg Jónsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012) er fjallað um mikilvægi þess að taka tillit til nýrra leiða til sköpunar og 

miðlunar með nýrri tækni. Sagt er að þó svo að sköpun hafi almennt hingað til verið tengd 

listum og listnámi sé gengið út frá því að henni megi flétta inn í allt nám og allar námsgreinar 

og námssvið. Þannig eigi sér stað ígrundun, persónulegt nám og frumkvæði í skólastarfi eins 

og kallað er eftir í námskrá (sjá t.d. Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Bent er á að mikilvægt sé 

að hagnýta sér tæknina til þess að dýpka kunnáttu nemenda á sviði skapandi greina. Þannig 

mætti með auðveldum hætti afla ítarefnis um bókmenntir, listastefnur og fleiri tengt 

greinasviðum list- og verkgreina. Í miðlun og flutningi skapandi tónlistar mætti blanda saman 

nýjum og eldri aðferðum og til dæmis færa tónlistartíma inn í tölvustofuna. Talað er um 

mikilvægi þess að nemendur á öllum skólastigum fái margvísleg tækifæri til þess að nýta sér 

nýja tæknimiðla í nýmiðlun, myndgerð og hljóðvinnslu, í bland við eldri og hefðbundnari 

aðferðir til sköpunar og miðlunar. Vanda þurfi til verka og finna rétt jafnvægi þessara þátta í 

námi og kennslu (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012). 

Tækniþróun hefur verið mikil og hröð síðustu ár og mun mögulega halda áfram að þróast 

með svipuðum hraða. Það er því mikilvægt að börnin sem er í leikskólunum í dag fái 

menntun sem mun nýtast þeim í framtíðinni. Mikilvægt er að þau kunni að afla sér 
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upplýsinga, vega og meta þær með gagnrýnum hætti (Bitner og Bitner, 2002; McTavish, 

2009). Það má því segja að nám barnanna í upplýsinga- og miðlalæsi séu mikilvægt fyrri 

framtíð þeirra til þess að taka þátt í nútíma samfélagi. Nám í upplýsingatækni snýst um það 

að geta nýtt sér hana til gagns í öllu námi en ekki aðeins til þess að læra á búnaðinn sjálfan 

(Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010).  

3.2. Aðgengi að upplýsingatæknibúnaði í leikskólum 

Í grein Önnu Magneu Hreinsdóttur, Tóti var einn í Tölvulandi, á tölvuspilið var snjall má lesa 

að á árunum 2002-2003 voru rekstraraðilar leikskóla ekki að uppfylla þau ákvæði sem 

aðalnámskrá leikskóla þess tíma gaf út. Anna Magnea gerði rannsókn á tölvunotkun í 

leikskólastarfi og skoðaði hún meðal annars búnaðinn sem leikskólarnir höfðu til afnota á 

þeim tíma. Búnaðurinn sem stóð skólunum til boða var að miklu leiti úr sér genginn og 

kominn til ára sinna (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2004).  

Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir (2004) gerðu rannsókn í sex leikskólum árið 2004. Á 

niðurstöðum rannsóknarinnar má ráða að allir leikskólarnir sex notuðu tölvur á fjölbreyttan 

hátt. Þær voru meðal annars notaðar í hópastarfi, til upplýsingaleitar og til þess að vinna að 

ýmsum verkefnum. Notkun tölvanna var háð áhugasviði og þekkingu starfsfólks, sem hafði 

 áhrif á vinnu þeirra með börnunum með upplýsingatækni og sama máli gegndi um stuðning 

stjórnenda (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2004). 

Árin 2009 og 2010 var gerð rannsókn á tæknibúnaði og aðgengi að upplýsingatækni í 

kennslustundum í íslenskum grunnskólum og hvernig nemendur og starfsmenn nýttu 

upplýsingatækni í námi og kennslu. Rannsóknin leiddi í ljós að víða var búnaður úr sér 

genginn og hafði verið látinn sitja á hakanum í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). Leiða má líkum að því að 

svipað ástand hafi verið í leikskólum hér á landi, þó svo að það hafi ekki verið kannað.  

Árið 2015 gerði eins og áður hefur komið fram í kafla 2.1 starfshópur á vegum Skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar könnun á notkun á upplýsingatækni í leikskólum 

borgarinnar. Fram kom óánægja með stöðu mála hjá leikskólunum bæði hvað varðar 

tæknibúnað og aðgengi að upplýsingatækni. Netsamband var í ólagi og þar sem netsambandi 

hafði verið komið á virkaði það illa eða aðeins í hluta leikskólahúsnæðisins (Skóla- og 

frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017).  

Árið 2018 lagði Ragnhildur Gunnarsdóttir einn af eigendum Myndmálið Mitt ehf. fyrir 

könnun meðal leikskólakennara um notkun á snjalltækum og tölvum í leikskólum landsins. 

 Jónas Tryggvi Stefánsson (2019) tölvunarfræðingur og pistlahöfundur skrifar á bloggsíðu 

Myndmáls grein þar sem hann segir frá helstu niðurstöðum könnunarinnar í greininni 

Spjaldtölvur, tölvur og upplýsingatækni; hvar standa leikskólar?  
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Það voru 38 leikskólakennarar sem svöruðu könnuninni og voru niðurstöður hennar 

áhugaverðar þó svo að varlega þurfi að fara í að alhæfa út frá svo fáum svörum. Helmingur 

leikskólanna sem leikskólakennararnir störfuðu í hafa ekki tölvur sem ætlar eru til kennslu en 

einstaka skólar voru með margar tölvur til kennslu. Jónas Tryggvi Stefánsson (2019) 

greinahöfundur segir „Það bendir allt til þess að tölvur séu svo gott sem útdauðar á 

leikskólum á Íslandi eða að minnsta kosti á hraðri útleið.”  (Jónas Tryggvi Stefánsson, 2019) 

Spjaldtölvueign leikskólanna var mismikil en að meðaltali voru 1.5 stk. spjaldtölva á hverri 

deild sem nýta á til kennslu, en fram kemur hjá greinarhöfundi að það gefi ekki alveg rétta 

mynd af spjaldtölvueign leikskólanna. Spjaldtölvueign leikskóla svarenda var afar ólík, einn 

leikskólinn var til dæmis með 30 stk. spjaldtölvur sem nýta á til kennslu, eða 6 stk. 

spjaldtölvu á hverri deild í fimm deilda leikskóla (Jónas Tryggvi Stefánsson, 2019).   

Leikskólakennararnir voru spurðir hvort að þeim þætti þörf fyrir meiri hugbúnað á 

íslensku fyrir leikskólabörn og svöruðu 78.95% leikskólakennaranna því til að þeir vildu sjá 

meira af slíkum hugbúnaði (Jónas Tryggvi Stefánsson, 2019). Þrátt fyrir að aðeins 38 

leikskólakennarar hafi svarað könnunni gefur þetta okkur ákveðna mynd af tæknibúnaði 

leikskólanna í dag. Tveir leikskólakennarar svöruðu því til að engin tölva, spjaldtölva eða 

snjallsjónvarp væri í leikskólanum og vekur það upp spurningu um það hvort  aðalnámskrá 

 sé mögulega ekki nógu skýr hvað varðar nám og kennslu í upplýsingatækni í leikskólum í dag 

(Jónas Tryggvi Stefánsson, 2019).  

3.3 Nýleg þróun upplýsingatækninnar í leikskólum 

Ein viðamesta rannsókn sem gerð hefur verið á spjaldtölvunotkun ungra barna, sex mánaða 

til 3 ára, hefur verið í gangi frá því árið 2014 í Bretlandi. Verkefnið er í daglegu tali kallað 

Spjaldtölvu verkefnið (e. The tablet project). Rannsóknarspurning verkefnisins Hvaða áhrif 

hefur notkun spjaldtölva á lítil börn?  (e. How does the use of touchscreen devices affect our 

little ones?.) er líklega spurning sem hefur hvarflað að mörgum foreldrum, kennurum og 

almenningi. Spjaldtölvueign heimila í Bretlandi hefur eins og annars staðar í heiminum, 

Íslandi meðal annars aukist gífurlega á stuttum tíma. Samkvæmt könnunum sem gerðar hafa 

verið frá árinu 2011 á spjaldtölvunotkun ungra barna í Bretlandi hefur notkunin aukist úr 7% 

frá árinu 2011 í 71% árið 2014 og í 97% árið 2017 (OfCom, 2014; OfCom, 2017 ).  

Eins og stendur eru mjög fáar vísindarannsóknir sem rannsaka áhrif notkunar snjalltækja 

á ung börn. Spjaldtölvu verkefnið (e. The tablet project. ) er fyrsta tilraunin til að fylla þetta 

bil.  Rannsóknin snýst um að skoða hvernig 6 mánaða til 3 ára ungbörn nota spjaldtölvur og 

hvort notkun (eða skortur á notkun) hefur áhrif á vitsmunalega getu, heila og félagslegan 

þroska þeirra. Verkefnið fer fram bæði á netinu, með stuttum spurningalistum og á Centre 

for Brain and Cognitive Development (betur þekkt sem Babylab) í Birkbeck, University of 
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London, sem er brautryðjandi rannsóknarstofa sem notar háþróaða taugafræðilegar aðferðir 

til að kanna þroska ungbarna (Birkbeck University of London, e.d.).  

Fjölskyldur um allan heim hafa tekið þátt í að svara spurningalistum á netinu. Fyrir þá 

foreldra sem búa í London, var einnig framkvæmd námsrannsókn á BabyLab 

rannsóknarstofunni sem veitir nákvæma innsýn í vitsmunalegan og heilaþroska barnsins. 

Endanlegt markmið Spjaldtölvu verkefnisins er að finna sönnunargögn fyrir foreldra, 

stefnumótendur og vísindamenn til að skilja betur tengslin milli þess hvernig núverandi 

kynslóð er að þróast. Hvernig þessi kynslóð nýtir sér fjölmiðla og aflar upplýsinga. Einnig gæti 

það falið í sér til framtíðar að gera viðmiðunarreglur um það hvað er viðeigandi notkun á 

sjaldtölvum. Hægt er að fylgjast með framgangi rannsóknarinnar á heimasíðu hennar og 

skoða mörg áhugaverð myndskeið þar sem meðal annars er sýnt hvernig lítil börn eru prófuð 

í bæði gróf og fínhreyfingum.  Börnin eru látin ganga á línu, byggja turn með kubbum og 

teikna beint strik með lit. Í myndskeiðinu má sjá dæmi um getu barna sem nota spjaldtölvur  

í hreyfiþroska er umfram önnur börn sem gera það ekki (BBC Earth Labb, 26.febrúar 2018 ; 

Birkbeck University of London, e.d.).  

Í greininni Children under five and digital technologies: implications for early years 

pedagogy eftir Ioanna Palaiologou (2016) fer hún yfir niðurstöður rannsóknar þar sem 

skoðað var hvaða stafrænu miðlar börn undir fimm ára aldri eru að nota heima fyrir og 

hvaða áhrif slíkir miðlar hafa á kennslufræði ungra barna. Rannsóknin náði til margra 

fjölskyldna í fjórum löndum, Englandi, Lúxemborg, Grikklandi og Möltu. Rannsóknin fór fram 

í nokkrum lotum þar sem mismargar fjölskyldur tóku þátt, rannsóknin náði til rúmlega eitt 

hundrað nettengdra fjölskyldna. Í hverri fjölskyldu var þess gætt að minnsta kosti eitt 

barnanna í fjölskyldunni væri yngra en fimm ára. Foreldrarnir voru beðnir um að skilgreina 

þann tækjabúnað sem notast var við á heimilinu og börnin voru beðin um að segja frá þeim 

búnaði sem þau væru að nota. Útbúin voru sérstök blöð fyrir börnin til þess að auðvelda 

þeim að svara, þau höfðu myndir af tækjabúnaðinum ásamt spurningum um notkun og 

staðsetningu hans (Palaiologou, 2016). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að foreldrar telja börnunum ekki stafa 

hætta af stafrænum miðlum, þau vilja frekar kenna þeim að nota upplýsingatæknina á 

ábyrgan hátt. Þeir voru einnig sammála um það að hægt væri að nýta upplýsingatæknina til 

þess að fræðast. Foreldrar í rannsókninni höfðu áhuga á því að fá leiðbeiningar um það 

hvernig væri hægt að kenna börnunum að nýta tæknina á ábyrgan hátt, en erfitt reyndist að 

fá upplýsingar frá leikskólum yngri barnanna. Ein móðir talaði um það að elsta barnið hennar 

væri í grunnskóla þar sem að leiðbeiningar bærust frá skólanum um það hvernig best væri að 

kenna barninu notkun á upplýsingatækni. Aftur á móti væri yngri dóttir hennar í leikskóla og 
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það koma engar leiðbeiningar heim um notkun upplýsingatækninnar, til dæmis hvaða leikir 

og forrit væru viðeigandi fyrir hennar aldur (Palaiologou, 2016).  

Niðurstöður rannsóknarinnar styrkja niðurstöður annara rannsókna sem sýna fram á að 

nútíma heimili á tuttugustu og fyrstu öldinni séu stafræn heimili, þar sem ekki er litið á 

upplýsingatækni sem eitthvað utanaðkomandi inn á heimilið heldur sem hluti af hinu 

daglega lífi. Það sem þessi rannsókn bætir við þekkingu annara rannsókna á viðfangsefninu 

er að foreldrar og börn þeirra líta á upplýsingatæknina sem hvert annað dót, hún færir þeim 

skemmtanagildi ásamt því að hafa kennslufræðilegan tilgang. Foreldrarnir í rannsókninni 

voru farnir að líta á upplýsingatækni sem einn af kennurum barnanna. Námsumhverfið skipar 

stóran sess í námi barnanna og ætti það að ýta undir frekara nám. Foreldrunum fannst aftur 

á móti hlutverk upplýsingatækni í námsumhverfi yngri barna ekki næg. Það væri í rauninni 

ekki spurning hvort að upplýsingatæknin ætti að vera til staðar heldur hvernig henni væri 

best nýtt svo að kennslufræðilegur ávinningur yrði af henni (Palaiologou, 2016). 

Hér á landi hefur orðið mikil breyting á aukinni skjánotkun ungra barna og ekki að undra 

að foreldrar velti fyrir sér hver áhrifin geta verið á ung börn. Þess má geta að í nýlegri 

rannsókn dr. Eiríks Rögnvaldssonar og dr. Sigríðar Sigurjónsdóttur sem eru prófessorar í 

íslenskri málfræði við Háskóla Íslands má lesa um hve mikil áhrif enskan hefur á íslenskt mál. 

Rannsókn þeirra snýst um að fylgjast með hve mikil áhrif enskan hefur á íslenska tungu 

vegna tæknibreytinga. Í rannsókn þeirra er sýnt fram á að börn byrja fyrr að nota snjalltæki 

en margur heldur. Í yngsta aldurshópnum 3‒5 ára barna nota 58% þeirra snjalltæki, þar sem 

foreldrar svara til um það hvenær börnin hófu notkun snjalltækja. Foreldrar svara því til að 

 8% barnanna byrjaði að nota spjaldtölvur fyrir eins árs aldur, 17% þegar þau voru eins árs og 

33% þegar þau voru tveggja ára (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018).  

Undanfarin ár hafa nokkrir leikskólar og leikskólakennarar unnið brautryðjendastarf í 

innleiðingu á upplýsingatækni í leikskólastarfi, þar hefur meðal annars Fjóla Þorvaldsdóttir 

verið mjög áberandi. Hún hefur meðal annars nýtt samfélagsmiðla til þess að upplýsa okkur 

starfsfólk leikskólanna um möguleikana í upplýsingatækni með ungum börnum og sýnt dæmi 

um upplýsingatækninotkun í leikskólanum Álfaheiði á samfélagsmiðum. Fjóla (2018) segir á 

vef sínum Fikt- Námsvefur um upplýsingatækni fyrir kennara í leikskóla og á yngsta stigi 

grunnskóla að notkun upplýsingatækni í leikskólum hafi skilað fjölbreyttu og öflugu skapandi 

skólastarfi, þar sem börnin fá að læra á tæknina í gegnum leik. Börnin eiga auðvelt með að 

læra og tileinka sér t.d. notkun á spjaldtölvum. Spjaldtölvur auðvelda börnunum til mikilla 

muna að koma sköpun sinni á framfæri (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018).  

Leikskólakennarar í leikskólanum Krógabóli á Akureyri hafa lagt út á vef efni sem taka má 

til fyrirmyndar og varpar einnig skýru ljósi á þá möguleika sem tæknin veitir í leikskólastarfi 

með ungum börnum. Þar hafa kennararnir sýnt fram á að gæðin í skólastarfinu geta aukist 
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verulega með breyttum kennsluháttum, þannig megi auka möguleika tvítyngdra barna við að 

tileinka sér íslensku sem annað eða þriðja tungumál með notkun smáforrita á borð við 

Puppet Pals svo tekið sé dæmi. Það forrit býður upp á myndræna og hljóðræna sögugerð 

(Krógaból, 2017).  

Fjóla Þorvaldsdóttir hefur bent á hversu mikilvægt það er að börn noti ekki einungis 

snjalltæki sér til afþreyingar með áhorfi á stafrænt efni, heldur læri að nýta tækin til náms og 

sköpunar. Það er mikilvægt að börnin læri að þau geta verið við stjórn tækisins, en ekki að 

tækið stjórni þeim.  Það er hlutverk foreldra og leikskólakennara að kenna börnunum notkun 

tækjanna. Börnin þurfa að læra að nota snjalltæki tl þess að afla sér þekkingar, skapa sjálf 

stafrænt efni sem þau geta miðlað með öðrum. Með því móti efla þau málþroska sinn með 

ýmsu móti um leið og stuðlað er að frekari námi og þroska á fleiri sviðum (Fjóla 

Þorvaldsdóttir, 2018). 

3.4 Þróunarverkefni í leikskólum 

Til þess að gera mér betur grein fyrir hlutverki mínu sem verkefnastjóri þróunarverkefnisins 

og til þess að átta mig á þeim væntingum sem ég get gert til þátttakenda og til sjálfs míns 

ákvað ég skoða þau þróunarverkefni sem styrkt hafa verið af Sprotasjóði og komist í 

framkvæmd (Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri, e.d.). Auk tveggja 

þróunarverkefna frá í Danmörku og Svíþjóð þar sem unnið var markvisst að því að innleiða 

upplýsingatækni í starfið.  

Upplýsingatækni í Ösp 

Leikskólinn Ösp í Breiðholti hefur unnið að þremur þróunarverkefnum sem að einhverju 

marki snúast um upplýsingatækni og þá í gegnum málörvun og eflingu læsi. Verkefnin voru 

unnin á árunum 2015-2018.  Leikskólinn átti spjaldtölvur sem ekki höfðu verið í virkri notkun 

og var starfsfólk leikskólans óöruggt í notkun þeirra (Leikskólinn Ösp, e.d.).   

Verkefnastjóri var fenginn til þess að aðstoða við verkefnið og hélt hann námskeið og 

kynningar til þess að fræða starfsfólkið um notkun upplýsingatækni í leikskólastarfi. 

Hugmyndin var að efla spjaldtölvunotkun í málörvun og skapandi starfi í leikskólanum og 

voru til þess kynnt til fyrir starfsfólki nokkur smáforrit. Forritin sem kynnt voru fyrir starfsfólki 

leikskólans voru meðal annars: Bitsboard, Puppet Pals og Lærum og leikum með hljóðin. 

Starfsfólk leikskólans lærðu á smáforritin saman og var unnið í hópum undir leiðsögn 

verkefnastjóra á skipulagsdögum og starfsmannafundum (Leikskólinn Ösp, e.d.).   

Haldin var tæknidagur þar sem að foreldrum og gestum var boðið að koma í leikskólann 

og sjá afrakstur verkefnisins. Gert var ráð fyrir því að innleiðingarferlið sem hófst í september 

2014 myndi ljúka 2016 en ákveðið var að framlengja það til vorsins 2018 með styrk frá 
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Sprotasjóði. Það er tekið fram í lokaskýrslu verkefnisins að verkefni sem þessu líkur seint eða 

aldrei og er gert ráð fyrir því að starfið muni þróast, breytast og batna á komandi árum. Börn 

og starfsfólk nutu sín í vinnu með upplýsingatæknina og voru foreldrar ánægðir með þá 

vinnu sem unnin var á meðan á verkefninu stóð og var góð aðsókn á tæknidaginn meðal 

foreldra (Leikskólinn Ösp, e.d.).  

Upplýsingatækni í Furugrund 

Þróunarverkefnið Dalurinn okkar - Fossvogur fór fram í leikskólanum Furugrund árið 2007-

2008. Verkefnið var unnið með það að leiðarljósi að nýta upplýsingatækni til þess að efla list 

og náttúruvísindi í leikskólanum. Markmið verkefnisins var meðal annars að efla starfsfólk 

leikskólans í notkun á upplýsingatækni í kennslu. Áherslan var á að starfsfólk temdi sér 

jákvætt viðhorf gagnvart kennslu úti í náttúrunni og hvetti nemendur sína til þess að túlka 

upplifun sína með aðstoð tæknibúnaðar og koma henni á framfæri með nýrri tækni. 

Starfsfólk var hvatt til þess að læra á tæknibúnaðinn með börnunum og nota hann á 

skapandi hátt í starfi. Allt starfsfólk leikskólans tók þátt í verkefninu og þess gætt að hver og 

einn kennari fyndi til ábyrgðar gagnvart verkefninu.  

Í niðurstöðum verkefnisins má sjá að velflestum þeim markmiðum sem sett voru í byrjun 

hafði verið náð í lok verkefnisins. Starfsfólk nefndi í endurmati að þátttaka í verkefninu jók að 

þeirra mati fagvitund þeirra, víðsýni og var þeim mikil hvatning til þess að gera betur í starfi. 

Verkefnið sýndi fram á að hægt er að fara fjölbreyttar leiðir við nýtingu upplýsingatækninnar 

í leikskólastarfinu (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008). 

Upplýsingatækni í Krógabóli 

Í leikskólanum Krógabóli á Akureyri hefur verið unnið mikið þróunarstarf frá árinu 2014 í 

samstarfi við MSHA - Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, en þar var megin 

markmið verkefnisins að nýta spjaldtölvur til þess að auka málörvun og bernskulæsi í 

leikskólanum. Leikskólinn hefur nú tekið þátt í þremur þróunarverkefnum og var eitt þeirra 

skólaárið 2015-2016 sérstaklega miðað að því að efla færni starfsfólks leikskólans í notkun 

snjalltækja og auka fjölbreytni í kennsluháttum. Sérstök áhersla var lögð á að vinna á 

skapandi hátt með börnunum og fara nýjar leiðir til nýsköpunar. Hópstjórar allra barnahópa 

fengu spjaldtölvu til afnota fyrir sig og sinn hóp. Þeir voru hvattir til að taka iPadinn með sér 

heim og nota í daglegu lífi. Þess var krafist að hver og einn kennari ynni að minnsta kosti að 

einu verkefni á skólaárinu og reyndist það vel því allir lærðu allavega á eitt smáforrit sem 

nýttist þeim í kennslu. Það varð til þess að mun fleiri en áður tóku virkan þátt í notkun á iPad 

í kennslu (Krógaból, e.d.).  

Ráðinn var verkefnastjóri í 30% starfshlutfall til þess að halda utan um verkefnið skólaárið 

2016-2017. Hlutverk hans var að leiðbeina starfsfólki, miðla upplýsingum og aðstoða 
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starfsfólkið við úrlausnir verkefna. Þetta var meðal annars gert vegna fyrri reynslu af 

þróunarverkefnum, en niðurstaða þeirra var að ónógur stuðningur, tími og þekking hamlaði 

nokkuð í tileinkun starfsfólks á notkun iPads. Í þessu verkefni var meðal annars mikið lagt 

upp úr jafningjafræðslu í anda lærdómssamfélagsins, það starfsfólk sem hafði áhuga á og 

treysti sér til að hjálpa öðrum skráði sig á þar til gert blað uppi á vegg í kaffistofu eins og sjá 

má á Mynd 2. ( Krógaból, e.d.) . 

 Helstu niðurstöður verkefnisins í Krógabóli voru að viðhorf meðal kennara á 

spjaldtölvum breyttist, færni kennara efldist og urðu þeir öruggari með notkun tækjanna. 

 Notkun á spjaldtölvunum jókst í leikskólanum en kennararnir kölluðu eftir áframhaldandi 

stuðningi og fræðslu til þess að auka þekkingu sína. Í kjölfar þróunarverkefnisins var útbúin 

vefsíða sem nefnist Snjalltæki í leikskólastarfi http://snjalltaekni.xoz.is/ ( Krógaból, 

e.d.).   

(Krógaból, e.d., bls. 5) 

Upplýsingatækni í Bjarkalundi 

Skólaárið 2017-2018 vann leikskólinn Bjarkalundur í Hafnarfirði að þróunarverkefninu 

Læsi og móðurmál, stafrænn heimur.  Markmiðið var að efla færni barnanna í eigin 

móðurmáli með því að nota tækni, snjallforrit og stafræna miðla. Í leikskólanum var þó 

nokkuð af börnum með annað móðurmál en íslensku og því ætlunin að skapa aðstæður 

þannig að þau gætu eflt sig í íslensku. Síðan en ekki hvað síst var markmiðið verkefnisins að 

veita starfsfólki tækifæri til að efla almenna tæknikunnáttu sína í daglegu starfi og færni í að 

vinna með læsi og tækni í kennslu (Leikskólinn Bjarkalundur, e.d.).  

 

Mynd 2. Starfsfólk hjálpaði hvort 
öðru 

http://snjalltaekni.xoz.is/
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Ráðinn var verkefnastjóri í 10% starfshlutfall og sá hann um að uppfæra tæknibúnaðinn 

og var leiðandi í notkun spjaldtölva inni á deildum leikskólans. Kennarar skólans voru sendir á 

námskeið á vegum Hafnarfjarðarbæjar og farið var í námsferð erlendis til þess að kynna sér 

spjaldtölvunotkun í leikskólastarfi.  

Niðurstaða verkefnisins var að ekki gafst tími til að vinna með annað tungumál en 

íslensku vegna tímaskorts og ekki var farið eins djúpt í verkefnið vegna manneklu, tíðra 

breytinga og veikinda í starfsmannahópnum. Starfsfólk var ánægt með verkefnið, en 

greinilega skuldbatt sig ekki í að vinna að því nægjanlega. Starfsfólkið var meðvitað um að 

það þarf tæknikunnáttu til þess að vinna með tækni í leikskólastarfi og aukinn tíma til þess að 

það sé gerlegt (Leikskólinn Bjarkalundur, e.d.). 

Upplýsingatækni í Paddehatten 

Sveitarfélagið Vejle í Danmörku hefur verið í fararbroddi með innleiðingu á upplýsingatækni í 

leikskólum, eða allt frá árinu 2015. Sveitarfélagið hefur sett sér stefnu í notkun 

upplýsingatækni, Digitalt- det er for børn, IT-strategi på dagtilbudsområdet i Vejle Kommune, 

fyrir leikskólana. Í stefnunni er lögð áhersla á að leikskólarnir setji sér eigin stefnu um það 

hvernig á að vinna með upplýsingatækni í leikskólum. Stefnan á að hvetja til umræðu sem 

leiðir til ákvarðanatöku í hverjum leikskóla fyrir sig um það hvernig á að vinna að settum 

markmiðum. Lögð er áhersla á að framkvæmdin sé aðlöguð að einstökum barnahópum 

(Vejle Kommune, 2015). Til dæmis að litið sé til þarfa barna eftir aldri, 2 ára barn hefur ekki 

sömu námsþarfir í upplýsingatækni og 5 ára gamalt barn. Þá er einnig lögð mikil áhersla á að 

allt starfsfólk leikskólanna verði að taka þátt. 

Gert var ráð fyrir að allir leikskólarnir í bænum Vejle myndu nýta skólaárið 2015 til 2016 

til þess að ræða stefnuna og marka sér stefnu hvers skóla fyrir sig út frá henni. Síðan myndu 

leikskólarnir taka upp breytta starfshætti út frá kennslufræði leikskólans og vinna eftir eigin 

stefnu. Í stefnunni er minnt á að upplýsingatækni er í stöðugri þróun og því þarf stöðug 

umræða um notkun á tæknibúnaði að vera til staðar til hagsbóta fyrir börn, foreldra og 

starfsfólk leikskólanna. Lögð er áhersla á að framkvæmdin verði að vera innan 

skynsemismarka og aðlöguð öðru námi sem á sér stað dagsdaglega í leikskólanum (Vejle 

Kommune, 2015) 

Leikskólar í Vejle hafa verið að aðlaga stefnuna sínu að skólastarfi. Þannig hefur m.a. 

leikskólinn Paddehatten í Vejle birt á heimasíðu sinni hvernig stefnan er framkvæmd í 

leikskólanum. Þegar við höfðum tekið ákvörðun um að innleiða upplýsingatækni á yngstu 

deildina í leikskólanum Reynisholti ákvað ég að líta til reynslu og þekkingu kennara í 

Paddehatten. Í leikskólanum Paddehatten hafði verið nýtt upplýsingatækni í mörg ár og 
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kennararnir voru því ekki lengi að aðlaga stefnu bæjarfélagsins og útbúa sína eigin og út kom 

stefnan Digital strategi i Paddehatten í apríl 2016 (Paddehatten, 2016).  

Í stefnu Paddehatten er meðal annars lögð áhersla á að allir sem ætla að taka þátt í 

kennslu með iPad þurfi að vera meðvitaðir um hlutverk sitt sem er eftirfarandi: 

Þátttakandi - fullorðinn veit ekki allt um iPad, en hefur áhuga og forvitni til að 

kynnast honum og læra hvað börnin eru að gera. 

Leiðtogi - fullorðinn veit meira en börnin á einu eða fleiri stigum. Til dæmis gæti 

það verið um þau þemu þar sem iPad er notaður, eða um aðra upplýsingatækni 

sem hægt er að nota í tengslum við þemað. Fullorðinn ber sem leiðtogi  ábyrgð á 

að miðla þekkingu sinni til barnanna. 

Leiðbeiningar - fullorðinn er ábyrgur fyrir að setja reglur fyrir iPadnotkun. Þannig 

er tryggt að öll börn geti tekið virkan þátt í námi og kennslu. 

Leikendur - fullorðinn hjálpar til við að skapa samfélagsmenningu barna um 

iPadinn. Kennarinn er skuldbundinn til að vekja forvitni, þróa og skapa samfélag 

þar sem börnin vinna saman (Paddehatten, 2016, Bls 3).  

Í anda stefnu leikskólans vildu kennararnir á yngstu deildinni finna leiðir til þess að vinna 

með iPad með börnunum. Ákveðið var að leita til Stine Liv Johansen lektor við Árósaháskóla 

(d. Aarhus Universitet) og útibúi háskólans í Kaupmannahöfn til þess að aðstoða sig við 

verkefnið.  Johansen ásamt ráðgjafa frá sveitarfélaginu og tveggja annarra fræðimanna frá 

háskólanum aðstoðuðu kennarana skólaárið 2016-2017. (Johansen, 2017).  

Verkefnið var ekki hugsað þannig að börnin væru að læra á smáforrit í iPadinum heldur 

vildu kennararnir finna leiðir til þess að nýta spjaldtölvurnar til þess að auðga leik barnanna 

og framkvæma upplifanir í daglegu starfi með aðstoð iPad. Verkefnið tókst frábærlega að 

mati kennarana og þeir voru mjög ánægðir með niðurstöðuna og vilja halda áfram að vinna 

með svipuðum hætti, en hægt er að horfa á frábært myndband sem þeir tóku saman að 

verkefninu loknu á YouTube (Vifin Vejle, 2016) 

Kennararnir tóku einnig saman heftið Den store opdagelsesrejse for de helt små sem 

inniheldur tíu tillögur að leiðum til þess að vinna með iPad með börnum á yngstu deild 

leikskóla og það nýtti ég mér meðal annars í þróunarverkefninu í Reynisholti (Paddehatten, 

e.d.). 

Upplýsingatækni í Skogsdungen 

í Upplands Väsby í Svíþjóð er leikskólinn Skogsdungen, en í þeim leikskóla hefur verið unnið 

að innleiðingu upplýsingatækni frá árinu 2014. Allir leikskólarnir í Upplands Väsby hafa 

aðgang að Väsby Makerspace sem er einskonar gerver eða upplýsingatæknismiðja. Þar geta 
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kennararnir komið og lært á tæknina og prófað sig áfram. Í boði er jafningjastuðningur og 

einnig er hægt að koma með eldri börnin í leikskólanum og vinna með þeim að áhugaverðum 

verkefnum. (Upplands Väsby kommun, e.d.)  Ég hef fylgst með starfi þeirra og sótt mér 

hugmyndir á Twittersíðuna þeirra, en þar er dreift nánast öllu sem leikskólarnir í Väsby eru 

að fást við í upplýsingatækni (Vasby Makerspace @vasbymakerspace, Joined febrúar 2017).  

Yngsta deildin í leikskólanum Skogdungen er að gera marga skemmtilega hluti í 

upplýsingatækni með yngstu börnunum og hef ég sótt margar góðar hugmyndir á blogg 

deildarinnar Myrans blog (Myrans Blog, e.d.). 

3.5 Samantekt 

Það er stefna menntamálayfirvalda að upplýsingatækni sé hluti af námi barna í leikskólum 

landsins. Það er svo í höndum rekstraraðila leikskólanna að framfylgja þeim áherslum sem 

fram koma í aðalnámskrá. Í þemaheftum sem útbúin voru í kjölfar útgáfu aðalnámskrá er 

fjallað nánar um hvern grunnþátt fyrir sig og þeir útskýrðir nánar í stærra samhengi en gert 

er í aðalnámskrá. Í þemaheftunum má meðal annars lesa um mikilvægi þess að  börnum 

bjóðist nám í upplýsingatækni þannig að þau geti nýtt sér hana til gagns í öllu námi. Svo er að 

sjá að ekki sé nægjanlega skýrt kveðið á um að tryggja eigi jafnt aðgengi barna í leikskólum 

að tæknibúnaði í stefnu menntamálayfirvalda. Það er misjafnt hvernig búið er að leikskólum 

hvað varðar námsgögn. Hitt er svo að ekki eru nægjanlegar rannsóknir til á áhrifum 

snjalltækja á þroskaframvindu ungra barna, en það verður spennandi að fylgjast áfram með 

rannsókninni Spjaldtölvu verkefnið (e. The tablet project) í Bretlandi.  

Þó svo að rannsóknir á notkun upplýsingatækni í leikskólum séu ekki margar má mikið af 

þeim læra. Ég horfði sérstaklega á framkvæmd og niðurstöður þróunarverkefnanna sem 

unnar voru hér á landi til þess að læra af þeim hlutverk verkefnastjórans, af því að mér var 

mjög annt um að fara rétt að. Það kemur skýrt fram í niðurstöðum þeirra þróunarverkefna 

sem ég skoðaði að það er afar mikilvægt að huga vel að starfsþróun starfsfólks, gefa því tíma 

og tækifæri til þess að læra vel á tæknibúnaðinn og þá hugmyndafræði sem að baki notkun 

hans er. Ég fann ekki upplýsingar um þróunarverkefni hér á landi þar sem upplýsingatækni 

var notuð með allra yngstu börnunum leikskólans. Leiðin sem farin var í Vejle í Danmörku 

hugnaðist mér mjög vel, það að setja stefnu í upplýsingatækni leikskóla í sveitarfélaginu og 

gera svo ráð fyrir að allir leikskólarnir setji sína eigin út frá þeirri uppeldisfræðilegu sýn sem 

leikskólinn vill standa fyrir er fyrirtaks leið.  
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4 Fagmennska í skólastarfi 

Eins og fram hefur komið er afar mikilvægt að huga samhliða innleiðingu á 

upplýsingatækni að starfsþróun starfsfólks. Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að 

starfsfólk leikskóla skuli sinna starfi sínu af fagmennsku, umhyggju og samviskusemi. Það er 

hlutverk leikskólakennara að styðja við börnin til þess að efla eigin lýðræðisvitund með þeirri 

þekkingu sem þeir búa yfir. Þá kemur ekki hvað síst fram í lögunum mikilvægi þess að 

stafsfólk sé börnunum góð fyrirmynd (Lög um leikskóla nr. 90/2008).    

Í aðalnámskrá leikskóla segir að fagmennska leikskólakennara eigi að byggjast  á 

sérfræðilegri starfsmenntun, þeirri þekkingu sem þeir afla sér, viðhorfum þeirra og siðferði 

starfsins. Fagmennska leikskólakennara á að snúast um börnin í leikskólanum, menntun 

þeirra og velferð. Leikskólakennarinn á að stuðla að námi og aukinni hæfni barna með 

markvissum samskiptum og góðri kennslu. Leikskólakennarar eiga að miðla þekkingu til 

barnanna, veita þeim öllum tækifæri til þess að afla sér þekkingar og leikni, efla frjóa hugsun 

og örva starfsgleði þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Sigurður Kristinsson (2013) telur að orðið fagmaður eða fagmanneskja hafi tvennskonar 

merkingu, merkingar sem skipta okkur máli.  Í fyrsta lagi er hann þá að vísa til persónu sem 

vinnur ákveðið verk mjög vel og af kunnáttu og sinnir því að alhug.  Á sama hátt megi þá 

segja að sá sem vinnur verk með hangandi hendi og af lítilli þekkingu er þá fúskari sem vinnur 

verk sitt af ólund og litlum áhuga. Það má til dæmis finna þessari lýsingu Sigurðar stoð í 

samfélaginu þar sem margir hlúa vel að börnum og ferst umönnun þeirra og uppeldi mjög vel 

af hendi, ómeðvitað og af kunnáttu, fagmannlega ef svo má að orði komast. En svo eru til 

persónur sem ákveða að verða „fagmaður“ eða „fagmanneskja“  með því að mennta sig til 

ákveðinna faglegra starfa og fá þjálfun í samræmi við kröfur stéttarinnar. Þetta gera m.a. 

leikskólakennarar, en þeir ákveða að skuldbinda sig í að vinna eftir þeim gildum sem 

fagstéttin stendur vörð um. Í þessu sambandi er talað um frumskuldbindingu starfs (Sigurður 

Kristinsson, 2013,).  Þessi skuldbinding nær út fyrir einkalíf og einstaklingsbundnar ástæður 

persónunnar vegna þess að hún er opinber fagmanneskja. Þannig getur leikskólakennari ekki 

litið fram hjá vanrækslu barns eða ofbeldi gagnvart börnum að loknum vinnudeginum, því 

velferð allra barna kemur honum við (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Síðustu ár hafa komið fram auknar kröfur til leikskólakennarastarfsins og má það meðal 

annars merkja ú umræðum í þjóðfélaginu um markmið leikskóla. Leikskólastarfið hefur orðið 

fjölbreyttara og hlutverk leikskólakennara hefur breyst í takt við auknar kröfur bæði frá 
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menntayfirvöldum og foreldrum. Starfið krefst því stöðugt aukinnar starfsþróunar 

leikskólakennara til þess að koma á móts við þessar auknu kröfur um fagmennsku og 

þekkingu.  Það skiptir því miklu máli fyrir samfélagið að einstaklingar með metnað velji sér 

það að verða leiksólakennarar. Einstaklingar sem hafa þá sín að kennsla er ævilöng menntun 

og því eru þeir meðvitaðir um að þeir koma til með að þurfa að sinna vel starfsþróun sinn 

(Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda, 2018). 

4.1 Starfsþróun leikskólakennara 

Í skýrslu vinnuhóps um breytingar á faglegu starfsumhverfi leikskóla og leikskólakennara á 

rúmum áratug 2008-2018 sem unnin  var á vegum Samstarfsráðs um starfsþróunkennara og 

skólastjórnenda kemur fram að lítil breyting hefur átt sér stað í kennsluháttum hvað varðar 

upplýsingatækni í leikskólum. Sýnt hefur verið fram á starfsfólk leikskóla hefur þörf fyrir 

meiri ráðgjöf og þekkingu um upplýsingatækni sem þarf þá helst að snúa að 

tæknibúnaðinum sjálfum og hvernig hægt er að flétta saman upplýsingatækni og námssvið 

aðalnámskrárinnar. Það krefst bæði þekkingar og athygli leikskólakennara að nota 

upplýsingatækni sem námstæki í leikskólanum (Samstarfsráð um starfsþróun kennara og 

skólastjórnenda, 2018).  

Hargreaves og Fullan (2012) segja að það að vera fagmaður geti falið í sér þrjá 

samverkandi þætti sem þeir kalla fagauð (e. professional capital); það sem hver og einn 

hefur aflað sér með reynslu, samstarfi, námi og ígrundun. Þættirnir eru mannauður (e. 

human capital), sem vísar til persónulegrar hæfni og færni. Félagsauður (e. social capital) það 

er að segja samskipti. Ákvörðunarauður (e. decisional capital) hæfni til að taka ákvarðanir um 

þá stefnu sem skal taka (Hargreaves og Fullan, 2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015). Með 

því að einblína eingöngu á eigin persónulega hæfni og fagmennsku verður ekki til mikill 

fagauður eða fagþekking. Hægt er að þróa sinn eigin mannauð með því að deila með öðrum 

þekkingu sinni og reynslu. 

Leikskólakennarar læra þannig betur og meira af því að taka ákvarðanir og skipuleggja 

nám og starf með öðrum kennurum frekar en að bera alla ábyrðina einir (Hargreaves og 

Fullan, 2012). Það er mikilvægt hverjum fagmanni að geta óskað eftir stuðningi eða getað 

kallað eftir samræðum og skilningi á vinnustaðnum eins og honum þykir þörf á, hvort sem er 

í einkalífi eða starfi, því hvoru tveggja er órjúfanlegt og hefur áhrif á starfsgetu og starfsgleði 

leikskólakennarans. Það er ævilöng menntun að vera leikskólakennari, þeir þurfa að efla sig 

sjálfir og stunda starfsþróun alla tíð (Evelein og Korthagen, 2015). Það er að sjá að hugmyndir 

þeirra Evelein og Korthagen tengist hugmyndum Hargreaves og Fullan (2012) því hugmyndir 

þeirra um ákvörðunarauð eru svipaðar. Ákvarðanataka krefst þess að leikskólakennarar kalli 

eftir athugasemdum eða endurgjöf og ígrundi með samkennurum sínum eigin starfshætti til 
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þess að ákveða hvert skuli stefna. Þannig þróar leikskólakennarinn fagmennsku og fagauð 

sinn í samvinnu við aðra. (Hargreaves og Fullan, 2012).  

Sjálfsrýni er kennurum nauðsynlegur, leikskólakennarar þurfa að vera einlægir og 

heiðarlegir gagnvart sjálfum sér. Þeir þurfa að íhuga vel hvaða hugmyndir þeir hafa um nám 

barna og hvaða væntingar megi gera til þeirra. Þeir þurfa að spyrja sig spurninga á borð við 

það hvort þeir hafi þekkingu til þess að mæta þörfum allra barna. Það er t.d. ekki nóg að taka 

tillit til barna af erlendum uppruna það þarf líka að gera námslegar kröfur til þeirra barna 

sem koma frá öðrum menningarsvæðum rétt eins og íslenskra barna. (Roessingh, 2004; 

Timperley og Alton-Lee, 2008). 

Desimone, Smith og Ueno (2006) rannsökuðu fagþekkingu kennara og skoðuðu hvort þeir 

væru að bæta við sig þekkingu með starfsþróun eða hvort þeir kennarar sem byggju yfir 

góðri fagþekkingu fyrir styrktu hana og þróuðu kennslufærni sína. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benti til þess að kennarar með góða fagþekkingu fyrir væru líklegri til að 

sækja starfþróun en þeir sem slakari þóttu. Niðurstaðan benti því til þess að bilið milli 

kennara sem sækja starfsþróun og hinna sem ekki gera það eykst. Einnig kom fram að 

nauðsynlegt er til þess að starfsþróun einstaka kennara nýtist skólanum sé hún tengd 

uppeldislegum markmiðum viðkomandi skóla  fagþekkingu sína (Desimone, Smith, Ueno, 

2006).   

4.2 Lærdómssamfélag 

Þegar skólar ætla að þróa starf sitt er eitt af þeim lykilatriðum sem hafa þarf í huga að 

hugsað sé um skólann sem eitt lærdómssamfélag. Í slíku samfélagi er það starf sem á sér stað 

í stöðugu endurmati, en það er vilji kennara að vinna rétt og vel að viðfangsefnum sínum. 

Talað er um að faglegt lærdómssamfélag einkennist meðal annars af því að 

starfsmannahópurinn styðji við hvert annað, læri af hvert öðru og miðli á milli sín þekkingu 

sem getur nýst í þróun skólastarfsins. Þegar kennarar ræða um og ígrunda starf sitt saman 

miðla þeir samhliða hugmyndum sínum og um leið styrkja þeir fagvitund sína og þróa, breyta 

og bæta nám barnanna. Með breyttum kennsluháttum getur virkni og árangur barnanna 

orðið meiri og þar með skilað sér í allt það starf sem á sér stað í skólanum (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). 

Leikskólar þurfa að þróast í takti við tímann og þess vegna er nauðsynlegt að 

menntamálayfirvöld stuðli að og hvetji til þess að leikskólar taki mið af breyttum forsendum 

á 21. öldinni. Til þess að styrkja leikskóla til umbóta og aukins árangurs í skólastarfinu er talið 

að efling lærdómssamfélagsins sé árangursrík leið. Slíkt samfélag er einnig stuðningur við 

leikskólakennara og hvetur þá til aukinnar starfsþróunar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007; 

Fullan ,2007; Harris og Jones, 2010). 
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Leikskólastjórinn er faglegur leiðtogi kennara og starfsfólks sem leiðir það áfram í faglegri 

þróun starfsins og veitir þeim stuðning og hvatningu. Það er afar mikilvægt að 

leikskólastjórar hafi góða þekkingu á kennslufræði og faglegu starfi til þess að hafa forystu í 

lærdómssamfélagi. Leikskólastjóri þarf því að koma með ábendingar, hlusta og gefa álit. 

Hann þarf að hafa áhuga á starfi kennaranna, hrósa þeim og hvetja áfram. Það skilar sér ekki 

eingöngu sem hvetjandi starfsumhverfi heldur hefur það einnig áhrif á samvinnu og virkni 

alls starfsfólks í leikskólanum (Knight, 2007).  

4.3 Hlutverk verkefnastjóra í skólaþróun 

Skólaþróun er mikilvæg ef horft er til þess hvernig skólinn getur komið til móts við 

síbreytilegar kröfur samfélagsins til þess að auka gæði þess starfs sem á sér stað innan 

leikskólans (Ebbeck og Waniganayake, 2003,). Kenningar Fullan um skólaþróun byggja á 

margra ára rannsóknum þar sem breytingar á starfi í skólum hefur verið skoðað og hann 

segir að talað sé um að breytingar á starfsháttum í skólum eða skólamenningu eigi sér stað í 

kjölfar þróunarstarfs. Þróun sem slík þarf að gerast í samstarfi allra aðila sem eiga í hlut, þar 

sem allir vinna að því að þróa hugmyndir sínar um viðfangsefnið og dýpka og auka þekkingu 

þannig að skólinn og einstaklingar innan hans njóti góðs af (Ebbeck og Waniganayake,2003; 

Fullan, 2007). Í rannsókninni var stuðst við kenningar Fullan og stuðst við skilgreiningar 

Ebbeck og Waniganayake um það að skólaþróun sé ferli þar sem leitast er við  að bæta og 

þróa það starf sem á sér stað innan leikskólans.  
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Fullan (2016,) segir að til þess að auka líkurnar á að breytingar í skólastarfi, eins og 

innleiðing á nýrri tækni vissulega er, takist vel þurfi að horfa til þeirra tækja sem 

breytingarstjórnun býður upp á. Í því sambandi eru til margar kenningar og margvíslegar 

leiðir sem hægt er að fara. Ég ákvað að skoða nánar líkan sem Fullan (2016,) setur fram og 

kallar íhaldssama líkanið. Hann skiptir ferlinu í þessi þrjú stig eins og sjá má hér fyrir neðan. 

⦁ Kveikja (e. initiation) 

⦁ Innleiðing (e. implementation) 

⦁ Festing (e. institutionalisation) 

 

 

Fullan (2016) segir að hvert stig feli í sér ákveðna ferla eða leiðir sem lýsa því stigi sem 

leiða stjórnandann áfram, í þessu tilviki mig sem verkefnastjóra í þróunarverkefninu. Á stigi 

Kveikju (e. initiation) er mikilvægt að leikskólastjórinn skapi sameiginlega sýn á verkefnið og 

þær breytingar sem eru að fara að eiga sér stað, hvað muni gerast og af hverju. 

Leikskólastjórinn ásamt deildarstjórum leikskólans skilgreina hvaða þörf er fyrir 

breytingarnar, í þessu tilviki að efla sig í notkun á upplýsingatækni í daglegu starfi leikskólans. 

Hvernig stjórnendur nálgast verkefnið getur verið ólíkt eftir því hvaðan hugmyndin kemur. Er 

þrýstingur að ofan t.d. frá Skóla- og frístundasviði (e. top-down) eða kemur hún frá starfsfólki 

leikskólans (e. bottom-up) sem hefur áhuga á að efla sig í upplýsingatækninotkun (Fullan, 

2016).  

Í þessu tilviki má segja að hvoru tveggja sé að eiga sér stað. Það eru komnar fram óskir frá 

Skóla- og frístundasviði eins og fram kemur í skýrslu starfshóps um upplýsingatækni í 

leikskólum um að leikskólar efli sig í notkun á upplýsingatæknibúnaði (Skóla- og frístundasvið 

Mynd 3. Starfsþróunarlíkan Fullan (2016) 
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Reykjavíkurborgar, 2017). Það er einnig vilji starfsfólks í leikskólanum Reynisholti að nýta 

betur þann tæknibúnað sem völ er á í leikskólanum og til er í Búnaðarbanka Mixtúru sem er 

á vegum Reykjavíkurborgar (Leikskólinn Reynisholt, 2018). Mikilvægt er strax í upphafi að 

setja sér ákveðna stefnu, framtíðarsýn sem þarf að vera skýr og henni fylgi áætlun um 

hvernig innleiðingin á að eiga sér stað og verkefnastjóri þarf svo að fylgja þeirri áætlun vel 

eftir. Hvenær skilin eru á milli stiga og sjálf innleiðingin hefst er ekki alltaf skýr. Það er 

nefnilega mikilvægt að starfsfólkið í leikskólanum upplifi að eitthvað eigi að fara að gerast 

annað en að tala um eða setja á blað. Það er mikilvægt að allir séu með í ferlinu frá upphafi, 

það treystir fagmennsku þeirra og gefur öllum tækifæri á að axla ábyrgð.  

Fullan (2016) telur mikilvægt að dreifð forysta sé viðhöfð í breytingarstjórnun því það 

verði til þess að fleiri verða virkir í ferlinu og það verður einnig til þess að starfsfólk valdeflist. 

Það er hægt að gera með því að bjóða upp á virka starfsþróun í tengslum við verkefnið. 

Verkefnastjórinn þarf að vera meðvitaður um að miðla þekkingu og reynslu af notkun 

upplýsingatækni til allra starfsmanna (Fullan, 2016). Leikskólastjórinn þarf þá einnig að vera 

virkur í öllu ferlinu og taka þátt í starfsþróuninni, fylgjast vel með verkefninu og taka þátt í 

ákvörðunum um hvaða leið er farin og hvernig henni er fylgt eftir. Allir þurfa að skuldbinda 

sig verkefninu og taka þátt sem heild, allir þurfa að finna þörfina fyrir nýja þekkingu og 

þannig er hægt að efla fagauð leikskólans, eins og komið var inn á í kaflanum hér á undan um 

lærdómssamfélag (Fullan, 2016). 

Á stigi Innleiðingar (e. implementation) er mikilvægt að innleiðingarferlið fái að taka 

langan tíma og mikilvægt að verkefnastjóri geri ráð fyrir að andstaða við breytingar getur 

komið fram í starfsmannahópnum og það þarf að horfast í augu við það, hlusta vel og leitast 

við að skilja af hverju þessi andstaða er til komin. Best er að setja sér skýr markmið og vinna 

að þeim þannig að hverjum áfanga sé fagnað. Þannig skilur starfsfólkið betur hvað er að eiga 

sér stað, vinnan er að skila sér og starfsfólk eygir árangur með starfi sínu. Jafnframt þarf 

alltaf að vera vakandi fyrir því að allt starfsfólkið fái þann stuðning sem þarf, það munu koma 

fram mismunandi þarfir hvers og eins og þarf að gera ráð fyrir að allir fái tækifæri til þess að 

auka þekkingu sína og færni til þess að takast á við þær nýju áskoranir sem notkun á 

upplýsingatækni færir þeim (Fullan, 2016). 

Lokastigið, Festing (e. institutionalisation) er jafn mikilvægt og fyrri stig vegna þess að í 

því felst að skapa aðstæður sem bjóða upp á áframhaldandi þróun í leikskólastarfinu. Ef ekki 

er gætt að því að festa þær breytingar sem verða við innleiðingu á upplýsingatækni er hætta 

á að þær gangi til baka að hluta til eða að öllu leyti. Það er því nauðsynlegt að nýta 

breytingarnar sem urðu til þess að styðja við áframhaldandi þróun og gera ráð fyrir að 

starfsfólkið fái áframhaldandi stuðning og starfsþróun. Huga þarf einnig að því að nýtt 

starfsfólk fá góða þjálfun og þekkingu í upplýsingatækni (Fullan, 2016). Í þróunarverkefninu 
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Dalurinn okkar kemur fram í niðurstöðum þess að lögð var áhersla á að tryggja festingu 

innleiðingarinnar og var farin sú leið að taka þátt í Evrópusamstarfi þar sem lögð var áhersla 

á upplýsingatækni (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008). Sömu sögu er hægt að segja um 

þróunarverkefnið sem unnið var að í Krógabóli, starfsfólk leikskólans ákvað í framhaldi af 

verkefninu að vinna að vefsíðu til þess að viðhalda verkefninu og til þess að deila til annarra 

leikskóla hér á landi (Krógaból, e.d.). 

Fullan (2016) segir að ávinningur (e. outcomes) af breytingaferlinu sé ef vel tekst til sterkt 

lærdómssamfélag innan skólans, en þá þarf í öllu breytingarferlinu megin áherslan alltaf að 

vera á nám barnanna í leikskólanum og markmiðið er alltaf að allir fái bestu menntun sem 

völ er á. Samkvæmt líkani Fullan eru það einmitt börnin sem munu hagnast á ferlinu ef vel 

tekst til (Fullan, 2016). Þau viðmið sem við setjum um menntun barna á leikskólaaldri krefst 

þess að kennarar vinni stöðugt að því að efla fagvitund og eigin þekkingu. Rannsóknir hafa 

sýnt að fagleg þróun kennara getur haft jákvæð áhrif á árangur nemenda. Þar af leiðandi 

styðja fræðimenn, kennarar og stefnumótandi aðilar um allan heim hugmyndina um að 

fjárfesta í gæðum, starfsframa, tækifæri til faglegrar þróunar og tryggja áframhaldandi virkan 

þátt í þróunarverkefnum. Leikskóli sem námsstofnun þarf að fjárfesta í tíma og öðrum 

úrræðum í faglegum námsmöguleikum fyrir öll börn (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013)  

Fullan (2007) segir afar mikilvægt að sinna vel samstarfi við foreldra þegar unnið er að 

þróunarstarfi í skólum. Flestir fræðimenn segir Fullan sem rannsakað hafa áhrif á 

foreldrasamstarfs hafa komist að sömu niðurstöðu og hann. Gott og virkt samstarf á milli 

skóla og foreldra hefur góð áhrif á nám barna. Það getur haft mikil jákvæð áhrif á gengi og 

niðurstöðu þróunarstarfs í leikskólum. Fullan vísar í því sambandi á rannsókn Rozenholtz frá 

árinu 1989. Rozenholtz gerði samanburðarrannsókn á gildi foreldrasamstarfs. Hann gerði 

samanburðarrannsókn á foreldrasamstarfi í skólum sem töldust staðnaðir og þeim sem voru í 

framför og í stöðugri þróun. Foreldrasamstarf var ólíkt í þessum skólum. Það sem einkenndi 

skóla sem var í stöðugri þróun var að þeir voru mjög meðvitaðir um að brúa bilið á milli 

skólans og heimilanna og lögðu mikla áherslu á að efla samstarfið (Fullan, 2007). Það er því 

mjög mikilvægt að mínu mati að gæta þess að upplýsingaflæði á milli starfsfólks og foreldra 

sé gott, sér í lagi þegar þróunarstarf á sér stað í leikskólanum, þannig að foreldrar viti hvernig 

það á að gagnast börnunum í víðari skilningi. 

 

4.4 Samantekt 

Það er afar mikilvægt að byggja upp lærdómssamfélag þar sem öllum líður vel og gleði ríkir. 

Þannig verða bæði börn og starfsfólk betur í stakk búin til að takast á við verkefni líðandi 

stundar og nýta þá reynslu á uppbyggilegan hátt í nútíð og framtíð. Allir í 
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leikskólasamfélaginu þurfa að koma þar að, en stjórnendur leikskólans með sinni fagvitund, 

þekkingu og reynslu halda utan um þá þróun sem verður til í starfi leikskólans.  

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi þess að allt starfsfólk hugi vel að starfsþróun sinni, ekki 

hvað síst til þess að styðja við hvert annað, læra saman og mynda faglegt lærdómssamfélag. 

Huga þarf að mörgu þegar gera á breytingar í skólastarfi og mikilvægi verkefnisstjóra í 

innleiðingarferli breytinga mikið. Hlutverk leikskólastjórans er afar mikilvægt til þess að leiða 

þær breytingar sem áætlaðar eru. Þá má ekki gleyma foreldrum, en þeir eru hluti af 

skólasamfélaginu og mikilvægir þátttakendur. Með breyttum kennsluháttum ef vel tekst til 

getur virkni og árangur barnanna orðið meiri og því er ávinningurinn mikill.  
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5 Aðferð 

Í kaflanum verður fjallað um aðferðafræði verkefnisins, starfendarannsóknir, hvað felst í 

slíkum rannsóknum og hver tilgangur þeirra er. Þátttakendur rannsóknarinnar verða kynntir 

og sagt frá þeim leiðum sem farnar voru til gagnaöflunar. Greint verður frá því hvernig 

greining gagna fór fram ásamt því að skoða hvernig hægt er að nýta þau til þess að efla og 

þróa starfið sem á sér stað innan leikskólans. 

5.1 Starfendarannsókn 

Starfendarannsókn er hagnýt leið til þess að skoða eigið starf, á hvaða starfsvettvangi sem 

er. Hvort það starf sem rannsakandinn vinnur þá þegar sé eins og hann vill að starfinu sé 

sinnt, hvort að einhverju þurfi að breyta. Ef rannsakandinn er sáttur við það starf sem á sér 

stað, er starfinu lýst og útskýrt er fyrir öðrum einstaklingum hvað það er sem gerir starf 

rannsakanda ánægðan með eigið starf. Ef rannsakandinn sér aftur á móti að starf hans sé 

ábótavant, að einhverju leiti, megi breyta eða bæta við, eru fundnar leiðir til þess að gera 

starfið betra. Af því ferli sem á sér stað þegar endurbætur eru unnar er hægt að læra og deila 

með öðrum sem gætu nýtt sér upplýsingarnar (McNiff, 2010). 

Starfendarannsókn á vel við þegar unnið er að breytingum á skólastarfi. 

Starfendarannsóknir eru vel til þess fallnar að breyta eða bæta það starf sem á sér stað til 

hins betra. Starfið sem á sér stað í byrjun rannsóknar er skoðað, komið er með hugmyndir að 

endurbætum, þær prófaðar í starfinu og endurmetið eftir breytingar. Úr verður ferli 

breytinga sem hægt er að nýta til endurbóta. Ferli starfendarannsókna er alls ekki línulaga 

ferli heldur er viðfangsefni skoðað fram og til baka, endurskipulagt og ígrundað (Koshy, 

2010).  

Ferli starfendarannsókna er á þennan veg: 

• Starfshættir skoðaðir. 

• Íhugað hvernig hægt er að breyta starfsháttum (greining). 

• Gerðar tilraunir (íhlutun), framkvæmd skrásett. 

• Nýjir starfshættir metnir og breytingar gerðar ef þurfa þykir, þá er farið aftur á 

fyrsta punkt o.s.frv. 

(Koshy, 2010) 
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Ég valdi að gera starfendarannsókn af því að slík rannsóknaraðferð gefur rannsakandanum 

tækifæri á því að læra af því ferli sem á sér stað og þeirri sjálfsskoðun sem rannsakandinn fer 

í á meðan á rannsókninni stendur. Í gegnum ferlið stóð ég frammi fyrir áskorunum sem gætu 

eflt þekkingu mína, sjálfstraust og fagmennsku sem kennara. Allt ferlið var skrifað niður og 

getur vonandi nýst mér sjálfri og öðrum kennurum í framtíðinni.  

5.2 Gagnaöflun 

Rannsóknin fór fram í leikskólanum Reynisholti í Reykjavík á tímabilinu október 2018 til 

febrúar lok 2019. Ég var á vettvangi á hverjum degi yfir fimm vikna tímabil, 15. október til  

15. nóvember 2018 og eftir það fór ég vikulega í leikskólann til þess að veita starfsfólki 

ráðgjöf, stuðning og almennt utanumhald. Þau gögn sem rannsakandi hefur safnað gefa 

innsýn í það sem átt hefur sér stað á meðan á rannsókninni stóð og eru gögnin svo greind út 

frá þeim fræðilegum bakgrunni, rannsóknarspurningu og markmiði rannsóknarinnar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011) 

Rannsóknardagbók: Ég skrifaði minnisnótur á vettvangi svo ég gleymdi ekki neinu 

merkingarbæru sem átti sér stað. Ég skrifaði einnig í dagbók á hverjum degi. Í hana setti ég 

inn hugleiðingar um atburði og verkefni dagsins ásamt því að ígrunda með sjálfri mér hvernig 

og hvort eitthvað mætti hafa farið öðruvísi að og hvað hafi orðið til þess að vel gekk. Í 

gegnum fimm vikna tímabilið settist ég fjórum sinnum niður með deildastjóra deildarinnar 

þar sem rætt var um framvindu verkefnisins. Rætt var um það sem hafði verið gert, hvað 

deildastjóranum fannst hafa gengið vel og hvað hefði mátt fara betur. Þegar fimm vikna 

tímabilinu lauk hélt ég áfram að skrifa niður í dagbókina hugleiðingar þegar leið á verkefnið 

og eftir heimsóknir mínar í leikskólann hverju sinni. Rannsóknardagbók eins og sú sem ég 

hélt er einkennandi fyrir starfendarannsókn, í dagbókina ritar rannsakandi niður það sem 

hann upplifir, hugsar, fær hugmyndir af og margt fleira á rannsóknartímanum.  Það sem 

rannsakandinn hefur safnað saman í rannsóknardagbókina sína getur svo verið nýtt til 

úrvinnslu rannsóknarinnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Viðtöl: Í lok janúar tók ég  viðtöl við starfsmenn deildarinnar, deildastjóra og 

leikskólastjóra um það hvernig upplifun þeirra væri af verkefninu. Með viðtölunum vonaðist 

ég eftir að fá upplifun starfsfólksins frá fyrstu hendi til þess að geta greint þarfir starfsfólks og 

komið þá með tillögur að úrbótum væri þess óskað. Einnig vonaðist ég til þess að fá fram í 

viðtölunum á hvern hátt þátttakan í verkefninu hefur haft áhrif á starfsfólk deildarinnar og 

lærdómssamfélag þeirra. 

Notast var við hálfopin viðtöl (e. in-depth interviews) þar sem ég útbjó almennan 

spurningaramma sem hjálpaði til við að halda uppi samræðum og freista þess að fá fram svör 

við þeim þáttum sem ætlunin var að hafa áhrif á (sjá viðauka A). Spurningarnar áttu samt 
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sem áður ekki að stjórna viðtalinu heldur að skapa og halda uppi umræðu, eins og Lichtman 

(2013) segir um hálfopin viðtöl. Slík viðtöl eru með því sniði að viðmælandi er hvattur til þess 

að tjá skoðanir/upplifun sína á ákveðnu málefni og spurningarnar sem eru settar fram eru 

almennt um viðfangsefnið. Það kemur svo í hlut rannsakenda að hvetja viðmælenda til að 

dýpka svör sín og spyrja nánar. Spurningarnar voru opnar spurningar (e. grand tour 

questions) þar sem spurt var á þann hátt að leitast var við að fá sjónarhorn viðmælenda sem 

endurspeglar upplifun þeirra á þeim aðstæðum sem spurt var um (Lichtman, 2013). 

Myndir: Í gegnum verkefnið tók ég ljósmyndir. Gætt var að því að ekki væru myndir af 

börnum í gögnunum þar sem ekki fékkst leyfi fyrir slíkum myndatökum. Einnig voru tekin 

skjáskot af verkáætlun, smáforritasíðu og jóladagatali. 

5.3 Þátttakendur 

Ég ásamt starfsfólki á yngstu deild í leikskólanum Reynisholt vorum þátttakendur í 

rannsókninni. Á deildinni eru sextán börn, níu stelpur og sjö strákar, fædd 2016 og 2017. 

Tekin voru viðtöl við fjóra starfsmenn deildarinnar og leikskólastjóra á aldrinum 20-65 ára. 

Starfsmenn deildarinnar eru deildarstjóri sem er leikskólakennari, einn leikskólaliði og tveir 

ófaglærðir leiðbeinendur.  

5.4 Greining gagna  

Eins og fram hefur komið var aflað gagna með því að skrifa í rannsóknardagbók og tekið voru 

einstaklingsviðtöl við starfsmenn yngstu deildarinnar ásamt leikskólastjóra.  Ég rýndi í gögnin 

í lok hverrar viku, las rannsóknardagbókina og skoðaði það sem hafði verið gert, sagt og 

ígrundað þá vikuna. Þannig reyndi ég að finna rauða þráðinn í gögnunum. Ég hafði ætíð í 

huga markmið og tilgang rannsóknarinnar og velti fyrir mér hvort ég væri alltaf með 

rannsóknarspurninguna til hliðsjónar.  

Við greiningu rannsóknardagbókar og einstaklingsviðtalanna studdist ég við 

flokkunarkerfi Lichtman (2013), það er að segja að ferlið hefst með lyklun (e. coding), 

lykilorða og lykilsetninga í gögnunum. Að því loknu setti ég gögnin niður í flokka 

(e.categorizing) og að lokum voru fundin þemu (e. themes) sem ég taldi gefa góða mynd af 

merkingu þeirra gagna sem ég safnaði (Lichtman, 2013). 

Ég bar saman gögnin við þau fræði sem rannsóknin tók mið af og endurskoðaði fræðilega 

umfjöllun, breytti og bætti þar sem við átti. 

Með því að greina gögnin á þennan hátt fann ég niðurstöður ásamt því að komast að svari 

við rannsóknarspurningunni.  
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5.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Það er tilgangur starfendarannsókna að þeir sem taka þátt í henni öðlist dýpri skilning á því 

sem á sér stað í rannsókninni og stuðli að frekari starfsþróun. Kennarar sem rannsaka starf 

sitt á þennan hátt gera það ekki einir heldur með öðrum og auka þannig skilning og þekkingu 

á eigin starfi. Aðferðin sem slík getur valdeflt þátttakendur rannsóknarinnar og sjá þeir hvað 

gekk vel og hvað betur mætti fara. Til þess að fá sem réttmætustu niðurstöðu þarf 

rannsakandinn að vera heiðarlegur, nákvæmur og trúr viðmælendum sínum (Helga 

Jónsdóttir 2003). 

Þar sem að ég er starfsmaður leikskólans þar sem að rannsóknin fer fram getur það haft 

áhrif á rannsóknina og niðurstöður hennar. Ég sem rannsakandi skipulagði rannsóknina, 

safna gögnum og túlka niðurstöður þeirra og því gætu túlkanir mínar litast af þeirri reynslu 

og þekkingu sem ég hef (Lichtman, 2013). Tilgangur rannsóknarinnar er að þróa það starf 

sem á sér stað í leikskólanum og er mikilvægt að hafa eitthvað í höndunum sem staðfestir þá 

þróun og gæti gefið hugmynd um næstu skref. Þó er von um það að niðurstöðurnar geti nýst 

öðrum í sömu sporum og mögulega leitt til þess að aðrir hafi áhuga á að því að innleiða 

upplýsingatækni í leikskólastarfi. 

5.6 Siðferðisleg álitamál 

Gert var ráð fyrir því að niðurstöður rannsóknarinnar myndi varpa ljósi á þá þróun sem átti 

sér stað á yngstu deild í Reynisholti og sýn þeirra starfsmanna sem tóku þátt í 

þróunarverkefninu. Með það að leiðarljósi var öllum hagsmunaraðilum (foreldrum, 

starfsfólki og skólastjórnendum) gert ljóst áður en verkefnið hófst til hvers verkefnið var og 

hvers var ætlast til af þeim. Öllum viðmælendum var kynntur tilgangur verkefnisins og fengu 

þeir upplýsingablað (sjá viðauka B) og upplýst samþykki (sjá viðauka C) til undirritunar og 

þeim heitið nafnleynd.  Foreldrar fengu einnig upplýsingablað um þróunarverkefnið (sjá 

viðauki D). Þar sem að viðtölin voru ópersónugreinanleg ákvað ég að viðmælendur fengju 

ekki dulnefni heldur er talað um starfsfólk og starfsmenn í niðurstöðukaflanum.  Þetta er gert 

svo að síður sé hægt að rekja svör viðmælenda þar sem að vinnustaður þeirra er 

nafngreindur. 

Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar var tilkynnt um verkefnið þar sem að 

leikskólinn er staðsettur í Reykjavík. Hvorki þurfti leyfi fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd 

né vísindasiðanefnd Háskóla Íslands þar sem að um starfendarannsókn var um að ræða og 

viðmælendur mínir voru allir fullorðnir einstaklingar sem gáfu upplýst samþykki. 
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6 Niðurstöður 

Rannsóknin var gerð samhliða verkefnastjórn við þróunarverkefnið Yngstu börnin og 

upplýsingatækni og byggir á þeim gögnum sem ég aflaði með rannsóknardagbók og viðtölum 

við þátttakendur þróunarverkefnisins. Þessi kafli er tvískiptur, skýrt verður frá því ferli sem 

átti sér stað á meðan að á þróunarverkefninu stóð og síðan verður niðurstöðum 

rannsóknarinnar gerð skil og fléttað saman niðurstöðum úr rannsóknardagbók rannsakenda 

og viðtölum. Kaflinn með niðurstöðum starfendarannsóknarinnar er skipt í þau þemu sem 

fram komu við greiningu gagnanna, en þau eru væntingar til verkefnisins, lærdómsferli 

starfsfólks og ólík viðhorf og hlutverk mitt sem faglegur leiðtogi. 

6.1. Framkvæmd þróunarverkefnisins 

Hér verður sagt frá því ferli sem átti sér stað við undirbúning og framkvæmd 

þróunarverkefnisins. Við starfsfólk og stjórnendur leikskólans vorum sammála um að börnin 

ættu að læra í gegnum leik og skyn upplifun, enda sú námsleið sem viðurkennd er í 

leikskólum hér á landi.  

Leikskólinn Reynisholt er í Grafarholti í Reykjavík og er fjögurra deilda. Hann er byggður á 

gamalli sumarhúsalóð, í miðjum tjálundi. Í næsta nágrenni má finna Reynisvatn og Nónás. 

Staðsetning leikskólans gefur mikla möguleika á útiveru og geta börnin og kennarar komist í 

snertingu við ósnortna náttúruperlu þegar farið er út fyrir leikskólalóðina. Fjöldi barna í 

leikskólanum eru að jafnaði 83 og starfsmenn um 25. 

Leikskólinn tekur mið af Lögum um leikskóla 90/2008, Aðalnámskrá leikskóla (2011) og 

stefnu Reykjavíkurborgar í leikskólamálum. Megin áherslur í starfi Reynisholts eru 

lífsleikninám, umhverfismennt og læsi. Hugmyndafræði og uppeldissýn leikskólans beinist að 

barninu í leikskólastarfinu. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám. Litið er svo á að hvert 

barn sé einstakt og því ́beri að virða þarfir þess og sérstöðu óháð þroska, reynslu og getu. 

 Lögð er megin áhersla á leik og grunnþætti menntunar samkvæmt aðalnámskrár. Leikskólinn 

hefur mótað eigin hugmyndafræði meðal annars út frá hugmyndum Sigurlaugar Einarsdóttur 

um snertingu, jóga og slökun (Leikskólinn Reynisholt, 2015). 

Undirbúningur þróunarverkefnisins 

Í ágúst 2018 fór ég að huga að framkvæmd þróunarverkefnisins, meðvituð um að 

þróunarverkefni sem þetta þarf að undirbúa vel með skipulagi og áætlun. Aðdraganda þessa 
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verkefnis má meðal annars rekja til menntabúða sem haldnar voru á skipulagsdegi í 

leikskólanum Reynisholti í apríl 2018. Rakel Magnúsdóttir, Fjóla Þorvaldsdóttir og ég 

kynntum fjölbreyttan upplýsingatæknibúnað fyrir starfsfólki leikskólans. Starfsfólkið hafði af 

því mikla ánægju og fannst áhugavert hversu auðvelt var að vinna með búnaðinn, en það 

myndaðist mikil stemming, mikið var hlegið og haft gaman í leiknum.  

Ég ræddi við leikskólastjóra Reynisholts strax eftir sumarleyfi í byrjun ágúst um það hvort 

að ég mætti vinna starfendarannsókn sem yrði M.Ed. verkefnið mitt í leikskólanum. Mér 

fannst mjög spennandi að vinna að verkefninu á yngstu deildinni, af því það hafði að því ég 

best veit, ekki verið framkvæmt hér á landi. Leikskólastjóranum fannst það einnig alveg 

tilvalið, enda hafði starfsfólkið sýnt upplýsingatækninni mikinn áhuga. Umsögn frá 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands hefði þurfti til þess að fá leyfi fyrir þátttöku barnanna af 

hálfu borgarinnar, þrátt fyrir að leyfi frá foreldrum barna á deildinni hafði verið fengið. Vegna 

þess hve lítill tími var til þess að undirbúa og útvega umsögn og fá leyfi frá Reykjavíkurborg 

náði rannsóknin aðeins til starfsfólksins. Úr varð að þróunarverkefnið Yngstu börnin og 

upplýsingatækni náði til leikskólans og barnanna en starfendarannsóknin náði til mín og 

starfsfólksins. Tekin var sameiginleg ákvörðun um það að þau gögn sem fengin væru í 

rannsókninni yrðu ekki persónugreinanleg, svo ekki væri hægt að rekja þau til einstaka 

starfsmanna.  

Stöðufundir með deildastjóra voru haldnir reglulega fyrstu fimm vikurnar, um það vil einu 

sinni til tvisvar sinnum í viku og eftir að ég fór af vettvangi voru þeir haldnir um það bil 

tvisvar í mánuði. Óformleg samtöl við allt starfsfólk deildarinnar áttu sér stað á hverjum degi 

á meðan ég var á vettvangi en af þeim tíma loknum fækkaði þeim samtölum. Þegar ég kom 

með nýjan búnað var rætt um þau verkefni sem unnin höfðu verið, leiðbeint um notkun á 

nýjum búnaði og starfmönnum veittur stuðningur og ráðgjöf ef þurfa þótti. Á skipulagsdegi í 

nóvember var öllu starfsfólki deildarinnar gefinn tími til þess að læra og leika á búnaðinn. 

Þegar verkefnið hófst var til staðar á deildinni einn iPad spjaldtölva og borðtölva. 

Leikskólinn átti stafræna smásjá, skjávarpa, prentara og forritunarmúsin Jack. Á deildinni var 

iPadinn lítið notaður og borðtölvan nánast einungis til þess að skrá börnin inn og út úr 

leikskólanum í forritinu Völu. Starfsfólkið hafði ekki farið á námskeið í notkun á 

upplýsingatækni, en einn hafði tekið þátt í menntabúðum um upplýsingatækni í apríl í 

leikskólanum. Á öðrum deildum leikskólans vöru spjaldtölvurnar meira notaðar og þá 

aðallega í hópastarfi, tónlist, málörvun og verkefni í sérkennslu. Áhugi er til staðar að nýta 

upplýsingatæknina meira á öllum deildum leikskólans. 

Ákveðið var að leita til Mixtúru sem staðsett er í Langholtsskóla, en þar er einnig til húsa 

Búnaðarbankinn sem er yfirheiti yfir þann tæknibúnað sem Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkur á. Ég skoðaði vefsíðu Búnaðarbankans til þess að skoða það úrval af 
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upplýsingatæknibúnaði sem var í boði að fá að láni. Ég sá að mikið var til af tæknibúnaði sem 

nýst gæti í verkefninu. Ég ákvað að fá að láni nokkuð magn af búnaði til þess að prófa og 

valdi tæknibúnað sem henta gæti fyrir ung börn. Það var mikilvægt að velja vel tæknibúnað 

sem bæði starfsfólk og börnin ættu auðvelt með að læra á, vegna reynsluleysis starfsfólks. 

Sjá umfjöllun um þann tæknibúnað sem notaður var í verkefninu í kaflanum hér á eftir. 

Foreldrar voru upplýstir um verkefnið í foreldrasamtölum við deildastjóra deildarinnar áður 

en verkefnið hófst (sjá Tafla 1. Verkáætlun).  

Ég nýtti einnig tímann vel til þess að skoða fyrri þróunarverkefni í upplýsingatækni frá 

öðrum leikskólum  (sjá kafla 3.4) og fékk þar hugmyndir um tæknibúnað sem hægt væri að 

nýta og hvernig þau geta nýst í starfi með börnum. Eins og áður hefur komið fram þá nýtti ég 

mér reynslu annarra leikskóla bæði hér á landi og á hinum Norðurlöndunum. Einnig hafði 

komið á netið nýr námsvefur eftir Fjólu Þorvaldsdóttir, Fikt- Námsvefur um upplýsingatækni 

fyrir kennara í leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla á slóðinni: http://fikt.kopavogur.is/ og 

hvatti ég starfsfólk til þess að kynna sér hann og horfa á kennslumyndböndin sem þar eru.  

Ég útbjó verkáætlun fyrir þróunarverkefnið til að auðvelda yfirsýn yfir þau verkefni sem 

ég þurfti að sinna.  Sjá Tafla 1. Verkáætlun fyrir þróunarverkefni 

 

 

Tímabil Verkþáttur 

September 2018 Leyfis- og kynningarbréf útbúin. 

Fá búnað að láni hjá Mixtúru 

Október 2018 Kynningarfundur með kennurum og starfsfólki á vettvangi. 

Unnið á vettvangi frá 15 okt. 

Stöðufundir vikulega með deildastjóra. 

Skrif í rannsóknardagbók og ígrundað 

Kynningarbréf færð foreldrum barna deildarinnar í foreldraviðtölum. 

Sækja búnað í Mixtúru vikulega  

Nóvember 2018 Stöðufundir vikulega með deildastjóra. 

Unnið á vettvangi til 16 nóvember 

Skrifað í rannsóknardagbók og ígrundað. 

Viðtal við deildastjóra. 

http://fikt.kopavogur.is/
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Sett upp snjallforrit og búnað vikunnar í hverri viku. 

Desember 2018 Búnaði skipt út vikulega. 

Viðvera á vettvangi 1-2x í viku. 

Skrifað í rannsóknardagbók og ígrundað. 

Sett upp snjallforrit og búnað vikunnar í hverri viku. 

Útbúa skráningar þegar við á.  

Janúar 2019 Búnaði skipt út vikulega. 

Viðvera á vettvangi 1-2x í viku. 

Sett upp snjallforrit og búnað vikunnar í hverri viku. 

Útbúa skráningar þegar við á.  

Viðtöl tekin við alla starfsmenn deildarinnar og leikskólastjóra. 

Skrifað í rannsóknardagbók og ígrundað. 

Febrúar 2019 Búnaði skipt út vikulega. 

Viðvera á vettvangi 1-2x í viku. 

Sett upp snjallforrit og búnað vikunnar í hverri viku. 

Útbúa skráningar þegar við á.  

Unnið úr viðtölum starfsmanna og leikskólastjóra. 

28. febrúar - Rannsókn lýkur 

Tafla 1. Verkáætlun fyrir þróunarverkefni. 
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Upplýsingatæknibúnaður 

Í þróunarverkefninu var unnið með fjölbreyttan upplýsingatæknibúnað sem ýmist leikskólinn 

átti sjálfur eða fenginn var að láni í Búnaðarbanka Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar. 

Hér verður stuttlega fjallað um þann tæknibúnað sem starfsfólkið tjáði sig um, hvernig hægt 

er að nýta hann og hvert kennslufræðilegt gildi hans var í verkefninu.  

IPad  

IPad er spjaldtölva hönnuð af Apple og er sérlega 

handhæg fyrir ung börn. Þau eiga auðvelt með að snerta 

og hafa áhrif á það sem á sér stað á skjánum. Hægt er að 

nota  iPad á annan hátt en til þess að fylla upp í biðtíma 

eða nýta sem umbun eftir annað unnið verkefni. Ég kom 

með tillögu að verkefni með notkun smáforrita þar sem að 

börnin unnu með sköpun, málörvun og rökhugsun. 

 Dæmi um slíkt verkefni var þegar unnið var með iPad og prentara. Börnin sköpuðu 

listaverk í iPadinum og prentuðu þau út um leið og þau höfðu lokið við að skapa þau. 

Verkefnið var ekki aðeins skemmtilegt fyrir börnin heldur einnig starfsfólkið. 

...mér sýnist svona á því sem þú komst með að það sé skapandi. Verkefnið sem 

var með iPadinum, að geta prentað það sem þau gerðu í iPadinum. Mér fannst 

það sjálfri skemmtilegt.... (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

Áhyggjuraddir heyrðust meðal starfsfólksins varðandi skjátíma hjá börnunum. 

….ég var svona voða glöð að það var lítið um iPad. Einhvern veginn af því að hann 

er góður í hófi þá verður oft svo mikil spenna í kringum hann og mér finnst voða 

gaman að geta unnið með þú veist með eitthvað annað en skjá... (Starfsmaður, 

22. janúar, 2019). 

Umræða um skjátíma kemur alltaf upp öðru hverju og er mikilvægt að mínu mati að ræða 

saman á málefnalegum nótum um slíkt málefni og skoða það í hvað skjátími barna er nýttur.  

 

 

Mynd 4. Teiknað á iPad og prentað.  
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Fisher-Price – forritunar lirfan 

  

Code-a-pillar ™ er forritunar leikfang sem hægt er að leika með á fjölbreyttan hátt. Lirfan 

hvetur börnin til þess að hugsa og er það ferlið og upplifunin sem skiptir máli þegar unnið er 

með leikfangið.  

Starfsfólkið var hrifið á lirfunni og nefndu nær allir lirfuna sem einn af þeim búnaði sem 

stóð upp úr í verkefninu.  Lirfan var mögulega sá búnaður sem ekki þurfti stýringu starfsfólks.  

….af því sem við erum búin að prófa fannst mér lirfan skemmtilegust af því að 

hún var svona það sem þau gátu handfjatlað (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

Lirfan er einmitt þannig gerð að börnin geta tekið í sundur kubbana sjálf og sett saman aftur. 

Það var virkilega gaman að fylgjast með upplifunin og viðbrögð barnanna þegar lirfan hreyfði 

sig og gaf frá sér hljóð eftir að þau settu hana sjálf saman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Forritunar lirfa 
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Lítill skjávarpi 

 

Litla skjávarpann er hægt að nýta í ýmis verkefni. Hann er hægt að tengja við netið og við 

snjalltæki eins og t.d. snjallsíma og spjaldtölvur í gegnum þráðlausa tengingu (Bluetooth). 

Hann var einn af þeim búnaði sem mikið var notaður í þróunarverkefninu. Hann var meðal 

annars notaður til þess að varpa fiskum sem syntu í fiskabúri upp á vegg. Börnin fengu að 

skynja og upplifa. Í byrjun verkefnisins setti ég upp skjávarpann inn í hliðarherbergi 

deildarinnar. Börnin voru inn í aðalrými deildarinnar að leika sér. Um leið og skjávarpinn fór 

að spila myndbandið með fiskunum komu börnin inn í hliðarherbergi til þess að kanna það 

sem átti sér stað.  

Börnin voru virkilega áhugasöm og sýndu fiskunum mikinn áhuga og fannst 

gaman að skoða fiskana sem syntu um vegginn. Það var virkilega gaman að sjá 

þegar eitt barnanna fattaði að fiskarnir væru syndandi á því sjálfu, það lyfti upp 

peysunni til þess að athuga hvort að fiskurinn væri ennþá á sér 

(Rannsóknardagbók, 16. október, 2018). 

Starfsfólkið sagðist nota skjávarpann í samverustundum, slökun (með því t.d. að setja 

stjörnur upp í loftið) og í leik. Tæknilegir örðugleikar urðu nokkrir með skjávarpann en ekki 

fannst lausn á því hvernig ætti að tengja hann við iPad eða síma svo notast var við þráðlausa 

nettengingu til þess að sýna myndböndin. 

 

Mynd 6. Lítill skjávarpi 
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Sphero SPRK+ 

 

Sphero er lítið skemmtilegt vélmenni sem hefur marga notkunarmöguleika. Sphero SPRK+ er 

vatnsheldur og getur synt á vatni, forritað listaverk, haldið danspartý og líkt eftir sólkerfinu. 

Ákveðið var að nota Sphero til þess að búa til jólapappír. Hvert barn fékk að skreyta sinn 

pappír með því að keyra Sphero í gegnum málningu sem það hafði valið til þess að skreyta 

pappírinn. Einn starfsmaðurinn talaði um það að erfiðlega hefði gengið með verkefnið þar 

sem að börnin höfðu ekki fulla stjórn á því sem átti sér stað. Þau tengdu ekki ekki öll að það 

sem þau voru að gera í iPadinum ætti sér stað á pappírnum. Einnig nefndi sá starfmaður sem 

hafði umsjón með jólapappírsverkefninu að umstangið í kringum verkefnið hefði verið 

nokkuð mikið. 

...ég var svona með yfirumsjón yfir jólapappírsgerðinni og kúlunni þar. Ég er 

svona manneskja með mikinn tæknipirring og það fór svona oft í taugarnar á mér 

allt umstangið í kringum tæknina sko... (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Sphero 
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Bláskjár – Blue-Bot forritunar fluga 

 

 

Bláskjár er lítil forritunar býfluga/vélmenni sem unnið er með á gólfinu. Með Bláskjá er hægt 

að kenna fyrstu skref forritunar. Börnin geta leikið sér að því að koma honum á leiðarenda 

með því að nýta sér ólíkar leiðir til forritunar. Starfsfólk deildarinnar hafði  misjafnar skoðanir 

á Bláskjá.  

...litla Bee-Bot er líka alveg skemmtileg en mér finnst hún samt svona fyrir hérna 

eldri krakka. Þó það sé kannski bara 3 ára plús af því að við erum bara með 2 ára. 

Að þá er svona þú veist það er að ýta, ýta, ýta og hérna svo fer hún af stað og hún 

er enn þá með gamla í sér. Skilurðu, þannig að þau fatta ekki alveg að hreinsa og 

svoleiðis en ég held að hún gæti verið mjög skemmtileg á eldri deildum og hérna 

nota hana miklu meira í samverustund og í að búa til svona stórt plaggat eins og 

þú varst með. En ég held að það gæti klárlega verið mjög skemmtilegt 

(Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

 

Annar starfsmaður var ekki sammála um það að aldurinn hafi haft áhrif á vinnuna með 

Bláskjá. 

…...þarna litla, æjj hvað var þetta aftur, býfluga já. Það var mjög gott, því að 

minnsta kosti ég, ég gat hjálpað þeim með talningu og stefnu, hægri vinstri, fram 

og aftur, þú veist. 360 hring og svo framvegis. Þau elskuðu það, þetta var 

virkilega skemmtilegt. Þú veist, þetta á að vera líka skemmtilegt (Starfsmaður, 22. 

janúar, 2019). 

Mynd 8. Bláskjár 
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Ferlið 
Verkefnið hófst formlega á því að leikskólastjórinn kynnti þróunarverkefnið fyrir 

stjórnendum leikskólans. Starfsfólk deildarinnar var síðan kynnt verkefnið á deildarfundi 

vikuna áður en ég mætti á vettvang. Þar var einnig rætt um hlutverk starfsfólksins, 

fyrirhuguð viðtöl og starfendarannsóknina sem myndi eiga sér stað á sama tíma. Þróun á 

stuðning við starfsfólkið varð svo í eftirfarandi fimm þrepum: 

Fyrsta þrep búnaðurinn kynntur 

Fyrsta vika þróunarverkefnisins fór í það að kynnast starfsfólkinu og aðstæðum deildarinnar í 

leikskólanum. Ég var búin að vera í veikindaleyfi og fæðingarorlofi og margt breyst á þeim 

tíma. Nýtt starfsfólk og börn voru á yngstu deildinni svo fyrstu vikunni var vel varið í það að 

kynnast þeim og því starfi sem átti sér stað inni á deildinni og að sjálfsögðu var þetta einnig 

tími fyrir þau að kynnast mér. Ég settist niður með hverjum og einum starfsmanni til þess að 

kynna verkefnið og gefa starfsfólkinu verkfæri til þess að leita sér upplýsinga á netinu um 

upplýsingatækni með börnum. Einnig kynnti ég fyrir þeim Mixtúru og Búnaðarbankann, því 

miður gafst ekki tími til þess að bjóða starfsfólkinu með mér í heimsókn í Mixtúru, en það 

hefði verið æskilegt að mínu mati. Viðtölin voru óformleg og frekar stutt þar sem að mikið 

var að gera þessa vikuna, vegna aðlögunar barna inn á deild og ekki mikill tími aflögu til þess 

að fara í djúpar samræður um málefnið.  

Í þessum óformlegu viðtölum heyrði ég á starfsfólkinu að nokkuð óöryggi var til staðar 

varðandi upplýsingatæknibúnaðinn sem hafði verið fenginn að láni og það hvernig ætti að 

nýta hann inni á deild.  

Fjölbreyttur búnaður var notaður í verkefninu og var hann ýmist fenginn að láni hjá 

Búnaðarbankanum í Mixtúru eða var eign leikskólans. Hugað var sérstaklega að því að velja 

búnað sem hæfði aldri og þroska barnanna og að hann biði upp á tækifæri til leiks og skyn 

upplifunar. Auk þess bjóða forritunarlegu leikföngin upp á valdeflingu, því börnin fá  tækifæri 

og innsýn í hvernig þau geti stjórnað og haft áhrif á hvað gerist.  

Tæknibúnaðurinn sem unnið var með var ekki skilgreindur sem sérstakt ,,sparidót” heldur 

hluti af námsgögnum deildarinnar. Börnin fengu samt sem áður ekki frjálst aðgengi að 

búnaðinum heldur gátu beðið starfsfólk deildarinnar um hann. Sökum aldurs og málþroska 

barna deildarinnar var það oftast starfsfólkið sem átti frumkvæðið að vinnu með 

upplýsingatæknibúnaðinn og nýtti sér hugmyndir sem skráðar voru á þar til gerð spjöld til 

þess að búa til kveikjur að leik barnanna (sjá viðauka F).  

Annað þrep – tilraun til stýringar 
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Eftir að hafa rætt við allt starfsfólkið fór ég að huga að því hvernig ég gæti hjálpað því að 

koma búnaðinum inn á deildina án þess að valda þeim óöryggi. Ég var strax komin með 

nokkrar hugmyndir að því hvernig hægt væri að fara að, en ákvað að byrja á því að setja upp 

fjögurra vikna áætlun þar sem að starfsfólk gæti stuðst við og einbeitt sér að því að bjóða 

upp á ákveðin búnað á hverjum degi, sjá Töflu 2.  

Dagur Búnaður Búnaður í láni 

Mánudagur Sphero – Bluebot 10 – 24 okt 

Þriðjudagur Lirfa og litli skjávarpi Bluebot 

Miðvikudagur Lirfa og litli skjávarpi Lirfa 

Fimmtudagur Lirfa og litli skjávarpi Sphero 

Föstudagur Sphero - Bluebot Primo 

  Litli skjávarpi 

Mánudagur Primo + Lirfa  

Þriðjudagur Litli skjávarpi og teikningar 24 okt – 14 nóv 

Miðvikudagur Litli skjávarpi og teikningar Litli skjávarpi 

Fimmtudagur Litli skjávarpi og teikningar Osmo sett 

Föstudagur Primo + Lirfa Wonder Workshop 

  Makey Makey 

Mánudagur Litli skjávarpi  

Þriðjudagur iPad og wonder W  

Miðvikudagur iPad og wonder W  

Fimmtudagur iPad og wonder W  

Föstudagur Litli skjávarpi  

   

Mánudagur Litli skjávarpi  

Þriðjudagur Makey Makey  

Miðvikudagur Makey Makey  

Fimmtudagur Makey Makey  

Föstudagur Litli skjávarpi  

Tafla 2. Fjögurra vikna áætlun 
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Þó svo að starfsfólkið hafi verið jákvætt gagnvart áætluninni og tekið vel í það að fara eftir 

henni gekk það ekki eftir eins og hún gerði ráð fyrir. Búnaðurinn virtist gleymast í daglegu 

starfi deildarinnar og eins og einn af starfsmönnunum nefndi þá var þægilegra að horfa á 

börnin í frjálsum leik en að finna til tæknibúnað til þess að bjóða börnunum upp á.  

.... þú vildir að þetta yrði svona svolítið frjálst og að okkar áhugi myndi svolítið 

svona ráða og að við myndum svona grípa í þetta. Svo í amstri dagsins verður 

þetta svona, maður leitar svolítið svona í það sem maður kann (Starfsmaður, 22. 

janúar, 2019). 

Það var greinilega ekki vera skila sér að vera með ákveðin búnað fyrir hvern dag þar sem að 

suma daga gaf starfsfólkið sér ekki tíma og nýtti frekar annarskonar efnivið í leik barnanna.  

Þriðja þrep – starfsmenn stýra  

Þegar fjögurra vikna tímabilinu lauk langaði mig að sjá hvernig starfsfólkinu myndi ganga ef 

ég setti ekki upp ákveðin verkefni, dag fyrir dag. Ég hugsaði með mér að ég yrði að finna aðra 

lausn til þess að búnaðurinn yrði nýttur betur inni á deildinni. Þar sem að það var kominn 

desember og mikið að gera í leikskólanum öllum við gerð jólagjafa, jólaföndurs og annarra 

verkefna langaði mig til þess að veita starfsfólkinu svigrúm til þess að nýta 

upplýsingatæknibúnaðinn að vild og tengja hann þeim verkefnum sem í gangi voru. Ég 

passaði upp á það að endurnýja tæknibúnaðinn á tveggja til þriggja vikna fresti.  Í þessu þrepi 

var hugmyndin að starfsmenn stýrðu því hversu oft og hvernig þeir nýttu tæknina en að 

hugmyndir að verkfærum og verkefnum væru vel aðgengileg. Upp komu nokkrar hugmyndir 

af verkefnum t.d. ákvað starfsfólkið að vinna á skapandi hátt með Sphero. Hefð er fyrir því að 

börnin skreyti pappír sem svo fer utan um jólagjöf til foreldra þeirra. Börnin fengu að leika 

með Sphero, þau stýrðu honum í gegnum málningar klessur sem þau höfðu dreift á 

pappírinn og leyfði honum að keyra yfir pappírinn á afmörkuðu svæði, sjá mynd 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 9. Unnið með Sphero 
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Í lok nóvember kom upp umræða um það hverskonar jóladagatal ætti að útbúa fyrir 

desember mánuð eins og hefð er fyrir í leikskólanum. Ég stakk upp á þeirri hugmynd að 

útbúa öðruvísi dagatal þetta árið þar sem að við værum í þróunarverkefninu. Úr varð 

stafrænt jóladagatal þar sem að starfsfólk, foreldrar og aðrir áhugasamir gátu gert eitthvað 

öðruvísi en hið venjulega jóladagatal bíður upp á. Í dagatalinu voru fjölbreytt verkefni sem 

sneru flest að upplýsingatækni á einhvern hátt, t.d. teikna með Quiver (smáforrit), skoða 

stjörnurnar með Skyview (smáforrit), velja jólalög með QR-kóðum og margt fleira. Öll 

verkefnin voru sniðin að þörfum og þroska ungra barna þar sem að þróunarverkefnið var á 

yngstu deild leikskólans en allir gátu unnið verkefni dagatalsins sama á hvaða aldri þeir eru. 

Starfsfólk deildarinnar reyndi eftir bestu getu að nýta sér dagatalið en hafði ekki tækifæri til 

þess alla daga vegna manneklu og annarra viðburða í leikskólanum (Sunneva Svavarsdóttir, 

e.d.-b).  Sjá Mynd 10.  

Mynd 10. Skjáskot af jóladagatal síðu 
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Fjórða þrep – skráning á notkun 

Áður en vettvangsnáminu mínu lauk setti ég saman að beiðni starfsfólks litla möppu sem í 

voru skráningarblöð svo hægt væri að sjá hvaða búnaður var notaður. Skráningin var ekki 

flókin, skrá þurfti dagsetningu og með hvaða búnað var unnið. Auka línur voru fyrir þá sem 

höfðu áhuga á að skýra frá því hvað hafði verið gert, sjá Viðauki E. Tveimur vikum eftir að 

vettvangsnámi mínu lauk mætti ég á staðinn og kíkti í möppuna. Ekkert hafði verið skráð í 

möppuna á þeim tíma. Ég hvatti starfsfólkið aftur til þess að skrá í möppuna. Alls voru þrjár 

skráningar í möppunni en ég vissi þó af því að stundirnar með upplýsingatækni höfðu verið 

mun fleiri en það, en mögulega hafi ekki fundist tími til þess að skrá þær stundir niður eða 

það einfaldlega gleymst.  

Fimmta þrep – nákvæmar leiðbeiningar og rýmri skráning 

Í janúar kom ábending frá starfsmanni um það að 

ekki væri verið að vinna mikið með búnaðinn. 

Hann taldi að það væri sökum þess að ekki væri 

nægilega mikill rammi utan um búnaðinn og það 

hvernig ætti að vinna með hann. Ég fór strax í það 

að útbúa nýja áætlun og var hún nokkuð ólík 

þeirri sem hafði verið áður. Sú áætlun var fyrir 

eina viku í senn og henni fylgdi nákvæmar 

leiðbeiningar um búnað vikunnar og 

hugmyndaspjöld, sjá Mynd 11. Áætluninni ásamt 

hugmyndaspjöldum var komið fyrir á skáphurð 

inni á deildinni en þess má geta að búnaðurinn 

var geymdur í skápnum þegar ekki var verið að 

nota hann. 

Þar sem að mér fannst ekki vera nægur áhugi 

á því að fylla út í skráningarmöppuna sem ég 

hafði útbúið í fjórða þrepi ákvað ég að finna aðra 

lausn á því hvernig hægt væri að skrásetja að 

unnið væri með búnaðinn með börnunum. 

Ég fékk starfsmann í lið með mér og ákváðum við að hægt væri að nýta nafnalista sem 

staðsettur var á púlti inni á deildinni til þess að merkja við þegar börnin höfðu fengið að leika 

sér með búnaðinn. Það eina sem starfsfólkið þurfti að gera var að haka við nöfn þeirra barna 

sem höfðu fengið að leika með búnaðinn. Áætlað var að hvert barn fengið að nýta sér 

upplýsingatæknina að minnsta kosti tvisvar sinnum í viku eins og fram kom í hverri 

vikuáætlun. Þetta fyrirkomulag var svo viðhaft þar til rannsókn minni lauk í lok febrúar 2019.  

Mynd 11. Vikuáætlun og hugmyndaspjöld 
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Sýnileiki til foreldra 

Aðalnámskrá leikskóla leggur áherslu á mikilvægi þess að hafa gott samstarf við foreldra. Í 

leikskólanum Reynisholti kemur fram í skólanámskrá hvernig foreldrar eiga að vera upplýstir 

um allt starf sem fram fer í leikskólanum. Það var því að mínu mati sérlega mikilvægt að 

upplýsa foreldra um alla þætti þróunarverkefnisins svo þeir gætu haft áhrif ef þeir óska þess. 

Til þess að gera þróunarverkefnið sýnilegra fyrir foreldra var settur upp upplýsingaveggur í 

fataherbergi deildarinnar. Þessi veggur var í augsýn fyrir þá sem komu inn um inngang 

deildarinnar. Á veggnum voru upplýsingar um þróunarverkefnið, skýrsla starfshóps um 

upplýsingatækni í leikskólastarfi, efni frá SAFT, upplýsingar um smáforrit vikunnar og annar 

fróðleikur. Sjá Mynd 12. 

 

Mynd 12. Upplýsingaveggur 

Starfsfólk deildarinnar var duglegt að skrásetja upplifun barnanna sem sneri að 

þróunarverkefninu og voru reglulega settar upp uppeldisfræðilegar skráningar á veggi 

deildarinnar fyrir foreldra og aðra áhugasama að sjá. Með uppeldisfræðilegum skráningum 

er hægt að fylgjast með því hvað barnið er að uppgötva og upplifa. Skráningar eru einnig 

tæki leikskólakennara til þess að ígrunda samskipti barnanna, hvernig þau leika sér og 

tileinka sér þekkingu, það er leið til þess að fylgjast með námi og námsvenjum barnanna. 

 Ég tel að skráningar getir verið til þess að efla samstarf við foreldra. Þær eru góður 

samræðugrunnur milli leikskólakennara og foreldra og auðveldar þeim þátttöku í starfi 

leikskólans, ýtir undir þróun foreldrasamstarfs og gefur foreldrum innsýn í líf barnsins í 

leikskólanum. 
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Mig langaði mikið til þess að geta haft jákvæð áhrif á foreldra á meðan á verkefninu stóð 

og fór hugmyndavinna af stað um það hvernig ég gæti 

komið slíku í verk. Hvernig get ég gefið foreldrum 

barnanna verkfæri til þess að vinna með 

upplýsingatækni með uppbyggilegum hætti heima við. 

Ég hugsaði strax að sniðugt væri að gefa foreldrum 

hugmyndir af smáforritum til þess að leika með 

börnunum sínum í snjalltækjum ef slíkur búnaður væri 

til á heimilinu. Ég byrjaði á því að setja upp á 

upplýsingavegginn þrjú smáforrit í hverri viku, eins og 

sjá má á Mynd 12. Þar sem að leikskólinn er 

grænfánaleikskóli íhugaði ég, á hvað hátt ég gæti komið 

þessum smáforritum til skila til foreldranna án þess að 

þurfa prenta út nýtt blað í hverri viku. Í kjölfarið setti ég 

upp litla heimasíðu þar sem að hugmyndir af 

smáforritum voru aðgengilegar. Í stað þess að prenta út 

nýtt blað í hverri viku setti ég á upplýsingatöfluna QR-

kóða sem vísaði á heimasíðuna. Undir lok verkefnisins 

var vefsíðan orðin að góðum hugmyndabanka sem 

hafði að geyma fjölbreytt smáforrit sem hægt er að 

leita í og sé ég fram á það að nýta hann áfram til þess 

að safna saman skemmtilegum smáforritum, sjá Mynd 13. 

(Sunneva Svavarsdóttir, e.d.-a). 

 

6.2 Væntingar til verkefnisins 

Stjórnendur leikskólans höfðu þær væntingar til þróunarverkefnisins að starfsfólkið á yngstu 

deildinni fengi jákvæða upplifun, þekkingu og reynslu af notkun upplýsingatækni með 

börnunum. Leikskólastjórinn tjáði sig um væntingar til þess að með markvissari og faglegri 

notkun tækninnar fyndi starfsfólkið markmið með nýtingu hennar, þannig að spjaldtölvur 

væru ekki nýttar til afþreyingar heldur á skapandi hátt og með kennslufræðilegum hætti. 

Leikskólastjórinn hafði einnig væntingar til þess að aðrar deildir leikskólans hefðu áhuga á því 

að innleiða upplýsingatækni inn í skólastarfið þannig að allur leikskólinn tæki þátt og 

starfsfólk í heild finni leiðir til þess að koma markmiðum í notkun upplýsingatækni inn í 

skólanámskrá leikskólans. Í samtölum við starfsfólk deildarinnar kom í ljós að væntingar 

starfsfólksins til þróunarverkefnisins voru ólíkar í byrjun.  

Mynd 13. Skjáskot af snjallforritasíðu 
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Aðeins tveir starfsmenn höfðu gert sér einhverjar væntingar um það hvað þeir vildu fá út úr 

verkefninu, þó svo að lengi hefði verið um það rætt og samþykki allra um þátttöku lægi fyrir. 

Annar þeirra talaði um að hann vænti þess að með framkvæmd þessa verkefnis væri 

leikskólinn að stíga sín fyrstu skref í því að upplýsingatæknin verði meira nýtt í námi 

barnanna. Hann vonaðist einnig til þess að starfsfólkið fengi hugmyndir af verkefnum og gæti 

prufað sig áfram. Honum fannst gott að starfsfólkið fengi leiðsögn í byrjun verkefnisins og 

vonaðist til þess að með því fengi starfsfólkið góða innsýn í það hvað hægt væri að gera og 

að það sæi einnig af hverju upplýsingatækni ætti að koma inn í leikskólann með markvissari 

hætti.  Einnig vonaðist hann til þess að fleiri starfsmenn leikskólans, á öðrum deildum, fengi 

áhuga á upplýsingatækni og gætu yfirfært það sem gert var í þróunarverkefninu yfir á aðra 

aldurshópa. Hinn starfsmaðurinn talaði um að hann vænti þess að fá einhver verkfæri í 

hendurnar sem hægt væri að nýta í starfinu með yngstu börnunum, en að hann hefði annars 

ekki myndað sér skoðun á verkefninu.  

Já, ég vænti þess að hérna, fá svona já, fá einhver verkfæri í hendurnar sem ég 

gæti notað í starfinu. Fá einhver svona sem myndi henta yngstu börnunum þá 

helst og hérna já. Það voru svona helstu væntingarnar en þar sem að ég hafði 

ekki miklar, ég hef ekki mikla þekkingu á upplýsingatækni að ég var líka svolítið 

svona autt blað. Svona tómt blað. Hvaða… hvað er þetta. .. hvernig getum við 

gert þetta? (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

Hinir tveir starfsmennirnir töluðu um að þeir höfðu ekki gert sér neinar væntingar um 

verkefnið í upphafi. Einn starfsmaðurinn talaði um að hann hafi mögulega verið neikvæður í 

byrjun verkefnisins og sá ekki tilganginn með því. Tveir starfsmennirnir töluðu um að hafa 

ekki gert sér neinar væntingar en hefðu verið jákvæðir fyrir verkefninu og áhugasamir að sjá 

hvernig framkvæmd þess yrði. 

Áður en verkefnið hófst gerði ég þær væntingar til verkefnisins að í lokin væri starfsfólk 

deildarinnar komið með góða hugmynd að því hvernig hægt er að vinna með 

upplýsingatækni með börnum leikskólans. Þegar ég kom á vettvang fannst mér mikið 

verkefni vera fyrir höndum þar sem að starfsfólk hafði ólíkar skoðanir og þekkingu á 

viðfangsefninu. Hugmyndir og væntingar mínar breyttust þá fljótt í það að ég yrði mjög 

ánægð ef ég næði að breyta viðhorfi einstaka starfsmanna. Í lok verkefnisins fann ég fyrir 

mun meiri jákvæðni í garð upplýsingatækni með ungum börnum en í upphafi þess. 
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6.3 Lærdómsferli starfsfólks og ólík viðhorf 

Í gögnum rannsóknarinnar koma fram ólík viðhorf starfsfólksins til upplýsingatækni með 

börnum í leikskóla, þó svo að allir hafi verið sammála um það að upplýsingatækni sé komin til 

að vera. Leikskólinn starfar eftir þeim stefnum sem menntamálayfirvöld setur, í formi 

aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar og því er upplýsingatækni einn af þeim 

námsþáttum sem leikskólinn á að vera með í daglegu starfi. Starfsfólkið á deildinni þar sem 

þróunarverkefnið fór fram var ekki allt sammála um það hvort upplýsingatækni ætti þar 

heima vegna aldurs barnanna, eins og sjá má á svari eins þátttakanda: 

Ég er samt að velta því fyrir mér hvort að börnin inni hjá okkur séu of ung. En 

þetta eru náttúrulega það sem eru komandi tímar og mér finnst mjög sniðugt og 

mörg verkefnin sem þú komst með voru mjög sniðug (Starfsmaður, 22. janúar, 

2019). 

Af samtölum mínum við starfsfólkið má ráða að hræðsla við tæknibúnaðinn var nokkur í 

byrjun, en það lagaðist mikið þegar á verkefnið leið. Fleiri fóru að prófa sig áfram og leyfa 

börnunum að gera það líka á eigin forsendum.  

Einum viðmælanda finnst athyglin oft fara frekar á eldri börn leikskólans þar sem að þau 

hafa meiri þroska og fannst því spennandi að sjá verkefni fyrir yngstu börnin til tilbreytingar: 

Mér finnst þetta mjög skemmtilegt og gaman að fá svona verkefni á yngstu 

deildina. Mér finnst svolítið oft einblínt á eldri börnin hvað þau eru að 

gera.….mér finnst mikilvægt að við skoðum líka hvernig við getum komið þessu 

inn hjá yngri börnunum (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

Ég fann að, það að vera til staðar fyrir starfsfólkið hafði jákvæð og hvetjandi áhrif. Það vakti 

öryggiskennd starfsfólksins að ég var til staðar þó svo að ég væri í raun ekki að gera neitt 

annað. Verkefnið vakti einnig áhuga starfsfólks á öðrum deildum og var það ákaft í að spyrja 

ráða hjá mér um upplýsingatækni í leikskólastarfi.  

.... Það er virkilega gaman og ég er að upplifa mikla jákvæðni og áhuga á 

upplýsingatækninni. Einn starfsmaður elstu barna deildarinnar kom og kíkti á 

OSMO settið sem við höfðum fengið í láni. Ég hvatti hana til þess að prófa sem 

hún svo gerði og hafði gaman af (Rannsóknardagbók, 19. október, 2018). 

Það kom fram að vaxandi áhugi væri meðal starfsfólks leikskólans á verkefninu og þeirri 

vinnu sem á sér stað með upplýsingatæknibúnaðinn. Starfsfólk af öðrum deildum bar upp 

óskir sínar um að fá að prófa búnaðinn og að fá að fylgjast með gangi mála. 
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Á fyrstu stigum verkefnisins upplifði ég að hluti starfsfólksins liti á mig sem 

framkvæmdaraðila í verkefninu, að ég væri komin til þess að kenna upplýsingatækni og það 

hefði tækifæri á að gera eitthvað annað á meðan í stað þess að taka þátt.  

.... Starfsmaðurinn kom aldrei inn til þess að athuga með það sem átti sér stað 

inn í Rjóðri heldur nýtti tímann á meðan ég var með börnin hjá mér til þess að 

leggja á borð (Rannsóknardagbók, 16. október, 2018). 

Á fyrsta þrepi ferlisins lagði ég áherslu á að kynna vel fyrir öllu starfsfólki deildarinnar 

þann búnað sem við ætluðum að nota í verkefninu. Ég tók eftir því þegar við vorum byrjuð 

að vinna í verkefninu að einn starfsmaður deildarinnar var óvirkur og reyndar lét sig hverfa 

þegar ég var komin með búnaðinn til barnanna í eitt sinn. Í samtali við starfsmanninn sem 

um var að ræða sagði hann meðal annars: 

Persónulega var ég hrædd, af því að ég er alltaf svo hrædd um að skemma eða 

brjóta það sem við vorum með. En svo sá ég að ég þyrfti ekkert að vera hrædd 

um það (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

Það var ekki ætlunin að ég myndi framkvæma alla vinnu með upplýsingabúnaðinn og 

varð mér hugsað til þess hvort að kynningin á verkefninu hafi ekki skilað sér til starfsfólksins. 

Eftir þetta atvik fór ég að skoða hvernig  ég sem leiðtogi gæti virkjað allt starfsfólkið til 

þátttöku í verkefninu. Einnig að reyna að leiðbeina starfsfólki á staðnum um hlutverk þess í 

verkefninu.  

Ég fór þá leið að taka starfsfólkið með mér í  verkefni sem ég sjálf hafði ekki prófað áður 

þannig að við myndum öll, börn og fullorðnir upplifa saman verkferlið í fyrsta sinn. Eitt 

verkefnið fól í sér að teikna í iPadinum og prenta út listaverkið jafnóðum og það var tilbúið. 

Ég fékk í lið með mér starfsmann sem hafði verið til baka í byrjun þróunarverkefnisins og fékk 

hann til þess að stjórna verkefninu. Þannig unnum við að verkefninu á jafningjagrunni og 

hjálpuðumst að. Verkefnið tókst vel þrátt fyrir smávægileg tæknileg vandamál og talaði 

starfsmaðurinn um það að hann hefði haft gaman af verkefninu og var ánægður með að vera 

falið þetta verkefni. Það var greinilegt að þátttakan skilaði sér í meira sjálfstrausti 

viðkomandi starfsmanns og aukinni virkni í þróunarverkefninu þegar á það leið. Í tilfelli sem 

þessu  og fleiri smærri dæmum fann ég að það var jákvætt að starfsmennirnir finndu að ég 

kynni ekki allt og hefði ekki öll svörin, að það væri mikilvægt að við værum að læra á þetta 

saman og að þau ættu líka að prófa sig sjálf áfram og leita lausna. 

Þegar að vettvangstímabili mínu í nóvember lauk hafði ég áætlað að koma í leikskólann  

1-2 sinnum í viku. Ég hafði ekki gert áætlun fyrir vikurnar eftir að fjögurra vikna áætluninni 

lauk þar sem að ég vildi að starfsfólkið fengi tækifæri til þess að prófa sig áfram og efla 
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þekkingu sína á tæknibúnaðinum. Þegar ég fór á vettvang fannst mér ekki koma mikið af 

fyrirspurnum frá starfsfólkinu og fór ég því að velta fyrir mér hvernig nýting á búnaðinum 

væri. Í rannsóknardagbókinni má sjá að ég hafi ræddi við deildastjóra deildarinnar sem tjáði 

mér það að einn af starfsmönnum deildarinnar væri virkari en aðrir og  hafi nokkurn veginn 

tekið verkefnið að sér.  

Ég skildi það þannig að annað starfsfólk deildarinnar hafi einfaldlega hætt að líta á mig 

sem framkvæmdaraðila verkefnisins og sett það hlutverk yfir á annan starfsmann. Í 

viðtölunum í janúar nefndi einn af starfsmönnunum það að annar starfsmaður á deildinni 

hefði verið hvað mest með upplýsingatæknina og að hann hefði viljað fá fleiri tækifæri til 

þess að vinna með upplýsingatæknina. 

Mér finnst ég reyndar ekki hafa fengið nægt tækifæri til þess að vera með 

upplýsingatæknina, X tók meira en minna alltaf upplýsingatæknina og sá um 

hana (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

Þegar starfsmaðurinn var spurður hvort að hann hefði viljað vera meira með 

upplýsingatæknina svaraði hann játandi. Ég hvatti starfsmanninn til þess að sýna frumkvæði 

og ganga í verkið, að hann gæti sinnt upplýsingatækninni rétt eins og aðrir starfsmenn 

deildarinnar. Jafnframt útskýrði ég fyrir honum að verkefnið væri samvinnuverkefni þar sem 

að allir væru á jafningjagrundvelli og ættu að hjálpast að. Ég tel miðað við svör 

starfsmannsins að hann hafi farið frá þessu samtali með meiri eldmóð til þess að láta ljós sitt 

skína og vera virkur þátttakandi í verkefninu.  

Í gegnum verkefnið kynnti ég reglulega þann búnað sem ég sótti í Búnaðarbankann í 

Mixtúru. Einnig fengum við góðan tíma á skipulagsdegi í nóvember til þess að leika með og 

prófa allan búnaðinn sem við notuðum í verkefninu. Starfsfólkið var mjög ánægt með 

skipulagsdaginn. Í lok verkefnisins fann ég fyrir mun meiri jákvæðni í garð upplýsingatækni 

með ungum börnum en í upphafi þess.  

Í alvöru talað þá finnst mér þetta hafa heppnast vel miðað við aldur barnanna. 

Umm ég er mikið uppnumin og mér finnst þetta hafa gengið vel (Starfsmaður, 22. 

janúar, 2019). 

Starfsfólkið tjáði sig um upplifun sína og sagðist mun öruggara í meðferð tæknibúnaðarins og 

viljugra til þess að nýta hann í daglegu starfi með börnunum. Það kom starfsfólkinu á óvart 

hversu einfaldara var að nýta búnaðinn en það hafði gert sér í hugarlund.  
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6.4 Hlutverk mitt sem faglegur leiðtogi 

Ég met það svo af lestri rannsóknargagnanna að samskipti mín við starfsfólk á deildinni hafi 

haft jákvæð áhrif á starfið. Hnökrar voru í fyrstu á meðan að starfsfólk var óvisst um hlutverk 

mitt, en það lagaðist heilmikið þegar á leið.  

Ég hafði hugsað mér í byrjun verkefnisins að eftir að vettvangstíma mínum lyki yrði 

starfsfólkið það fært að það treysti sér til þess að grípa til þess búnaðar sem væri í boði og 

inni sjálfstætt að því að kynna hann fyrir börnunum. Mig langaði alls ekki að þröngva 

upplýsingatækninni að þeim heldur langaði mig til þess að þeim langaði til þess að nota 

búnaðinn. En í viðtali við einn starfsmanninn kom eftir farandi fram: 

Ég veit alveg að þú varst svona rög við það, þú vildir að þetta yrði svona svolítið 

frjálst og að okkar áhugi myndi svolítið svona ráða og að við myndum svona grípa 

í þetta. Svo í amstri dagsins verður þetta svona, maður leitar svolítið svona í það 

sem maður kann (Starfsmaður, 22. janúar, 2019). 

Ég sá fyrir mér að mikil vinna væri fram undan til þess að sannfæra og hafa áhrif á viðhorf 

einhverja starfsmanna deildarinnar. Eins og fram hefur komið áður upplifði ég í fyrstu að 

starfsfólkið liti á mig sem framkvæmdaraðila. Eftir atvikið þar sem að starfmaður fór í annað 

verkefni þegar ég kom inn með upplýsingatæknibúnað fór af stað ígrundun þar sem ég 

skoðaði það hvernig ég gæti virkjað starfsfólkið til sjálfstæðra vinnubragða. Ég vildi hafa 

jákvæð áhrif og mæta starfsfólkinu á jafningjagrundvelli þar sem að ekki væri litið á mig sem 

framkvæmdaraðila.  

Ég fór þá leið að hefja verkefni sem ég sjálf hafði ekki prófað áður svo ég sá fyrir mér að 

við myndum öll, börn og fullorðnir upplifa saman verkferlið í fyrsta sinn eins og fram kom í 

lýsingunni í kaflanum lærdómsferli starfsfólks. Þar sem að það verkefni heppnaðist svo vel 

ákvað ég að gera slíkt hið sama með hinu starfsfólkinu. Það gekk mjög vel gagnvart öllum 

starfsmönnunum nema einum. Ég velti því fyrir mér hvort ástæðan hafi ef til vill verið sú að 

viðkomandi hafi ekki verið tilbúinn. Starfsmaðurinn var búinn að gera sér hugmyndir um 

verkefnið fyrir fram og mögulega hefði verkefnið þurft að vera yfir lengra tíma fyrir þennan 

starfsmann.  

Í byrjun vettvangsnámsins kallaði starfsfólkið eftir nákvæmum upplýsingum um hvern 

búnað sem fenginn var að láni og hófst þá ferli sem átti heldur betur eftir að vinda upp á sig. 

Ég settist niður eftir fund við deildastjóra sem hafði sagt mér að gott væri að fá 

einhverskonar upplýsingar um hvert tæki og hugmyndir af nýtingu. Strax í kjölfar fundarins 

datt mér í hug nokkrar leiðir til þess að koma þessum upplýsingum til skila, með heimasíðu, 

verkefna möppu eða upplýsingaspjöldum. Ég fór í mikla hugmyndavinnu sem byrjaði á því að 

ég setti niður nokkrar spurningar sem höfðu það markmið að koma upplýsingum um 
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upplýsingatæknibúnaðinn til skila á skiljanlegan, handhægan og áhugaverðan hátt. 

Spurningarnar voru þessar:  

• Hvernig kem ég upplýsingunum best til skila? 

• Hversu miklum upplýsingum kem ég til skila án þess að upplýsingarnar verði 

yfirþyrmandi eða of miklar? 

• Hvaða verkefni væri gaman að vinna að með búnaðinum? 

 Ég vildi að upplýsingarnar hefðu þau áhrif að lesandann langaði til þess að prófa 

búnaðinn sem hann hafði lokið við að lesa um. Þetta þyrftu að vera upplýsingar í handhægu 

formi, ekki of fyrirferðarmiklar.  

Afraksturinn varð hugmyndaspjöld þar sem hver og einn upplýsingatæknibúnaður er 

kynntur með mynd og texta. Spjöldin voru kynnt til sögunnar á fyrsta þrepi. Tillögur að 

verkefnum eru einnig á spjöldunum og ábending um hvaða færni barnanna þau efla með 

notkun búnaðarins. Sjá Mynd 14 og Viðauka F. 

 

Þegar hönnun hugmyndaspjaldanna var lokið nefndi ég tilurð þeirra við verkefnastjóra á 

Skóla- og frístundasviði. Úr varð að spjöldin munu fylgja upplýsingatæknitöskum sem 

staðsettar verða í einum leikskóla í hverju hverfi Reykjavíkur. Leikskólar hverfanna geta leitað 

til þess leikskóla sem geymir töskuna til þess að fá upplýsingatæknibúnað að láni. 

 

 

 

Undir lok verkefnisins fann ég vaxandi áhuga annars starfsfólks í leikskólanum og nokkuð 

var leitað til mín eftir hugmyndum að verkefnum í upplýsingatækni fyrir eldri börnin. 

Mynd 14. Hugmyndaspjöld 
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Stjórnendur leikskólans viðruðu þá hugmynd við mig að ég aðstoðaði við skipulagningu Dags 

leikskólans með það í huga að tileinka hann meðal annars upplýsingatækni. Ég fann til búnað 

sem hentaði tilefninu, auðveldur í meðförum og hentugur í leik með bæði börnum og 

fullorðnum.  Á Degi leikskólans var höfð stöðvavinna í sal leikskólans og höfðu bæði börn og 

starfsfólk gaman af því að leika með búnaðinn.  

 

6.5 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að það er vilji til þess meðal starfsfólks að breyta 

kennsluháttum og innleiða upplýsingatækni í starfið. Fram komu ólík viðhorf starfsfólksins til 

upplýsingatækni með börnum í leikskóla, þó svo að allir hafi verið sammála um það að 

upplýsingatækni sé komin til að vera. Í fyrstu var starfsfólkið óöruggt um hlutverk mitt og 

hélt að ég væri framkvæmdaraðilinn í verkefninu. Það breyttist þegar á leið og starfsfólk 

öðlaðist meira öryggi gagnvart tæknibúnaðinum. Starfsfólk fór að prófa sjálft og vinna 

saman. Leikskólinn starfar eftir þeim stefnum sem menntamálayfirvöld setja, í formi 

aðalnámskrár og stefnu Reykjavíkurborgar og því er upplýsingatækni einn af þeim 

námsþáttum sem leikskólinn á að vera með í daglegu starfi. 

Rannsóknin sýnir fram á að með dyggum stuðningi og ráðgjöf tókst að hafa jákvæð 

áhrif á starfsfólkið m.a. með fræðslu, verklegum æfingum og umræðum um þau viðfangsefni 

sem starfsfólkið var að takast á við. Þannig fékk allt starfsfólkið tækifæri til þess að auka 

þekkingu sína og færni og sameiginlega tókst það á við nýjar áskoranir. Það varð til þess að 

starfsfólkið tók þátt og jók þekkingu sína og færni í anda lærdómssamfélagsins í 

leikskólanum. Þó svo að rannsóknin snerist að mestu leyti um þátttöku starfsfólks hafði hún 

áhrif á börnin og það kom starfsfólki á óvart hversu virk og áhugasöm börnin voru þrátt fyrir 

ungan aldur. 

Afrakstur þróunarverkefnisins er meðal annars hugmyndaspjöld þar sem hver og einn 

upplýsingatæknibúnaður er kynntur með mynd og texta. Spjöldin munu í framtíðinni 

auðvelda þeim leikskólum sem áhuga hafa að fylgja í fótspor okkar, því þau munu fylgja 

upplýsingatæknitöskum sem staðsettar verða í einum leikskóla í hverju hverfi Reykjavíkur.  
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7 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun og einnig verða lagðar til úrbætur þar sem þurfa þykir.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig ég sem verkefnastjóri hefði áhrif á það ferli 

sem á sér stað við framkvæmd þróunarverkefnisins Yngstu börnin og upplýsingatækni sem 

unnið var að í leikskólanum Reynisholti. Leitað var svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Með hvaða hætti get ég haft jákvæð áhrif og vakið áhuga starfsfólks 

deildarinnar á upplýsingatækni? 

7.1 Notkun upplýsingatækni í leikskóla 
Fyrstu árin sem ég starfaði í leikskóla leiddi ég ekki hugann að því hversu mikið starfsfólk 

nýtir upplýsingatækni dags daglega í starfi sínu. Eftir að ég hóf nám í leikskólafræðum fór ég 

að hugsa meira um þá þætti. Ég hef í gegnum árin nýtt mér upplýsingatækni mikið við 

uppeldisfræðilegar skráningar, nýtti mér stafrænar myndavélar til þess að gera 

myndskráningar og skrifa niður það sem fram fór. Í leikskólanum reynir starfsfólk að fanga 

eftir bestu getu upplifanir og þroskaframfarir barnanna með myndavélum eða 

upptökutækjum. Flestir eru ekki að hugsa um það að þeir eru að nota upplýsingatækni við 

þær skráningar. Kannski er það þess vegna sem starfsfólk í leikskólum svarar því oft til að það 

sé ekki notuð upplýsingatækni í leikskólanum eins og önnur námsgögn sem til staðar eru, 

eins og fram kom í spurningakönnun starfshóps um upplýsingatækni í leikskólum 

Reykjavíkurborgar (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2017b) og kemur einnig fram í 

skýrslu sem gerð var á vegum Samstarfsráðs um starfsþróun kennara og stjórnenda 

(Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda, 2018). Það má vera að þá sé 

starfsfólk með augun á börnunum sem eru að nema í leikskólanum, að starfsfólk noti ekki 

mikið upplýsingatækni með þeim. Af hverju ætli það sé, er spurning sem ég hef oft spurt mig. 

Lokaverkefni mitt í B.Ed náminu fjallaði um það að finna rök fyrir því af hverju 

upplýsingatækni ætti heima inn leikskólanum, kannski er það m.a. ástæðan fyrir því að ég 

ákvað að fara út í þetta verkefni. Það að reyna að fá aðra í lið með mér og reyna að breyta 

viðhorfum annara starfsmanna í leikskólanum á upplýsingatækni. Það væri gaman að fá fleiri 

í lið með sér til þess að nýta upplýsingatækni í námi barnanna svo að hægt væri að leita 

stuðnings til jafningja innan leikskólans. Ég hef hingað til þurft að leita að jafningjafræðslu, 

stuðnings og hvatningu utan skólans.  
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Hér á landi eru nokkrir leikskólar komnir lengra en aðrir í innleiðingu á upplýsingatækni í 

leikskólastarfi og hægt að leita til þeirra eftir hugmyndum, ráðgjöf og stuðningi. 

Þróunarverkefni sem unnin hefur verið að hér á landi eru fjölbreytt og hafa skilað fjölbreyttu 

og öflugu skapandi starfi innan leikskólanna (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018; Krógaból, 2017). 

Rannsókn eins og sú sem hér um ræðir hefur ekki verið framkvæmd áður hér á landi og 

verður vonandi fyrirmynd annarra leikskóla.  

Rannsóknin sem hefur verið í gangi frá 2014 í Bretlandi þar sem að verið er að skoða 

hvaða áhrif spjaldtölvur hafa á lítil börn er ekki lokið. Hún hefur samt sem áður nú þegar sýnt 

fram á að hreyfiþroski barna sem fá að nota spjaldtölvur er umfram getu barna sem ekki hafa 

notað slíkan búnað. Sitt sýnist hverjum um hversu lengi ung börn eiga að vera að nota 

spjaldtölvur, en það verður ekki horft fram hjá því að kannanir sýna að börn nota flest 

spjaldtölvur heima fyrir (OfCom, 2014; OfCom, 2017; Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2018). Ég velti því fyrir mér hvar börn eigi þá helst að læra að nýta sér 

upplýsingatækni sem námstæki ef ekki í leikskólanum þar sem þau eru mestan hluta 

vökutíma sinn.  Starfsfólkið á yngstu deildinni í Reynisholti var greinanlega jákvæðara í garð 

upplýsingatækni í lok þróunarverkefnisins og meðvitað um áhrif sín á nám og kennslu 

barnanna. Það sá að það gat haft áhrif á og valdeflt börnin þannig að þau hefðu stjórn á 

tækjunum.   

7.2 Þátttaka starfsfólks 

Starfsfólkið á yngstu deildinni í Reynisholti er meðvitað um að í aðalnámskrá leikskóla og 

menntastefnu Reykjavíkurborgar er litið á það sem sjálfsagðan hlut að upplýsingatækni sé 

notuð í daglegu starfi með börnunum í leikskólanum. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; 

Menntastefna Reykjavíkurborgar, e.d.). Það var vilji starfsfólks að gera úrbætur og nýta þann 

tæknibúnað sem til er hjá Mixtúru og efla þekkingu sína og færni til þess að nýta búnaðinn 

með kennslufræðilegum hætti. 

Það sýndi sig í okkar verkefni að þegar við fórum að vinna saman að nýtingu tækninnar 

varð starfsfólk öruggari í notkun á búnaðinum. Eins og Hargreaves og Fullan (2012) segja eru 

leikskólakennarar betur í stakk búnir að taka ákvarðanir og skipuleggja nám og starf með 

öðrum kennurum frekar en að sitja á allri ábyrgðinni einir. Einnig að mikilvægt er að 

fagmaðurinn geti kallað eftir stuðning og ígrundun með jafningjum á vinnustaðnum. 

Verkefnið var til þess fallið að efla lærdómssamfélagið innan leikskólans og má ráða í svör 

viðmælenda minna að það hafi tekist að auka fagvitund starfsfólks hvað varðar 

upplýsingatækni. Í lærdómssamfélagi geta kennararnir rætt saman og ígrundað starf sitt og 

miðlað sín á milli hugmyndum sínum og þannig getur virkni og árangur barnanna orðið meiri. 

Verkefnið sem hér um ræðir náði hugsamlega ekki yfir nógu langan tíma til þess að virkni 
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slíks samfélags yrði nægjanleg til þess að festing (e. institutionalisation) ætti sér stað, 

samanber líkan Fullan. Samkvæmt kenningu Fullan er festing jafn mikilvæg og fyrri stig, 

kveikja (e. initiation) og innleiðing (e. implementation), til þess að tryggja að verkefnið þróist 

áfram og sú vinna sem átti sér stað eigi einhverja framtíð í leikskólanum (Fullan, 2016). Af 

svörum starfsfólksins í leikskólanum má ráða að það er vilji til þess að halda áfram að nýta 

upplýsingatækni með börnunum, en til þess þarf áframhaldandi stuðning og ráðgjöf. 

Mikilvægi stjórnenda leikskólans í því sambandi er mikið, þeir verða að leiða starfsfólkið 

áfram í faglegri þróun starfsins og veita því stuðning og hvatningu. Það er þeirra að hafa 

forystu í lærdómssamfélagi leikskólans. Þar er ábyrgð leikskólastjórans mest, hann þarf að 

hafa áhuga á starfi kennaranna, hrósa þeim og hvetja áfram. Það skilar sér ekki eingöngu 

sem hvetjandi starfsumhverfi heldur hefur það einnig áhrif á samvinnu og virkni alls 

starfsfólks í leikskólanum (Knight, 2007). 

 

7.3 Leiðtogi í þróunarverkefni  

Tilgangurinn með verkefninu var einnig að læra af því ferli sem átti sér stað og þróa áfram 

faglegt leikskólastarf. Það er nauðsynlegt að gefa þróunarstarfi góðan tíma og vera 

meðvitaður um það ferli sem þarf að eiga sér stað við framkvæmd þróunarverkefnis sem 

þessu. Eins og fram kemur í líkani Fullan (2016) og gerðist hjá okkur, þá má alltaf búast við 

því að einhver í starfsmannahópnum sé ekki alveg tilbúinn í verkefnið. Starfsfólkið á deildinni 

vildi fá greinagóða lýsingu á því efni sem unnið var með og útbjó ég hugmyndabanka fyrir 

hluta búnaðarins sem við fengum að láni. Með þessu móti var ég að hafa jákvæð áhrif á 

starfsfólkið, að mæta óskum þeirra jafnóðum og gera þeim auðveldara að grípa til 

búnaðarins með litlum fyrirvara þegar tækifæri gafst, en eins og Fullan (2016) hefur bent á er 

mikilvægt a stuðningur sé við hæfi. 

Samkvæmt líkani Fullan (2016) þá var mikilvægt að ég sem leiðtogi í verkefninu veiti 

starfsfólkinu þann stuðning sem þörf var á, ég var mjög meðvituð um þann þátt og þróaði 

stuðninginn í takt við framgang verkefnisins. Meðal annars með fræðslufundi með verklegum 

æfingum og umræðum um þau viðfangsefni sem starfsfólkið var að takast á við. Þannig fékk 

allt starfsfólkið tækifæri til þess að auka þekkingu sína og færni og sameiginlega tókst það á 

við nýjar áskoranir. Það varð til þess að starfsfólkið fór að taka meira þátt. Ég tel það auka 

líkur á að starfsfólkið haldi áfram að taka virkan þátt í notkun upplýsingatækni og öðlist meiri 

þekkingu og færni í anda lærdómssamfélagsins í leikskólanum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013; Fullan, 2016).  

Af svörum starfsfólksins í viðtölunum undir lok verkefnisins má segja að hægt sé að 

fullyrða að mér hafi tekist að hafa jákvæð áhrif og auka jákvæðni starfsfólks gagnvart 
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upplýsingatækni með ungum börnum. Starfsfólkið sagði að ég hefði gert þeim mun 

auðveldar fyrir en það bjóst við og það hefði komið því á óvart hversu auðvelt það var að 

nýta tæknibúnaðinn með börnunum. Það tókst að mínu mati að fá starfsfólkið til þess að 

ígrunda starfið og þróa það samhliða þeim hugmyndum sem upp komu í hópnum. Þannig má 

segja að það hafi skilað sér í breyttum kennsluháttum sem höfðu áhrif á nám barnanna og 

reyndar allt annað starf á deildinni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Í rannsókninni var ég sjálf í aðalhlutverki og var það mikilvægt fyrir mig persónulega, eigin 

fagmennsku og starfsþróun. Ég lærði að ég sem einstaklingur og fagmaður get haft þó 

nokkur áhrif á skólastarfið. Það að stjórna verkefni sem þessu var mikil æfing og ég er afar 

þakklát að hafa fengið þetta tækifæri til þess að gera mistök og læra af þeim, taka ábyrgð og 

hafa áhrif.  

7.4 Framtíðarsýn 

Ef almennar aðgerðir til framkvæmdar menntastefnu Reykjavíkurborgar ná fram að ganga 

væri möguleiki að sækja um aðstoð eins og segir í aðgerðarlista hvað varðar upplýsingatækni 

til þess að sækja um fjármagn t.d. í innlenda eða erlenda sjóði til þess að vinna áfram með 

upplýsingatæknina í Reynisholti. Það mætti alveg gerast í samstarfi við Háskóla Íslands eða 

Háskólann á Akureyri ef vilji væri fyrir því (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Það væri sambærileg leið 

og leikskólinn Furugrund gerði til þess að viðhalda sínu þróunarstarfi í upplýsingatækni, en 

starfsfólk leikskólans hefur alveg síðan þá verið þátttakandi í Evrópuverkefnum þar sem 

upplýsingatækni hefur verið notuð í starfi með börnunum. Nú síðast í ERASMUS+ verkefninu 

Be a master think creatively, þar sem markmiðið er að efla forritunarkennslu og skapandi 

starf (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2008; Leikskólinn Furugrund, e.d.).  

Það er afar mikilvægt að leikskólastjórinn og aðrir stjórnendur leiði áfram starfsfólk 

leikskólans í faglegri þróun starfsins og veiti þeim stuðning, hrós og hvatningu sem á þarf að 

halda.  Það skilar sér ekki eingöngu sem hvetjandi starfsumhverfi heldur hefur það einnig 

áhrif á samvinnu og virkni alls starfsfólks í leikskólanum (Knight, 2007). Þó það hafi ekki verið 

sterk áhersla í þessu verkefni voru stigin skref til að gefa foreldrum upplýsingar um ábyrga og 

skapandi notkun upplýsingatækni með upplýsingavegg fyrir foreldra.  Bent hefur verið á 

(Palaiologou, 2016) að foreldrar horfa til leikskólans eftir slíkum leiðbeiningum. 

Reykjavíkurborg hefur hafið slíka vegferð með útgáfu veggspjalda og bæklinga og þarf að 

vera framhald á því að þróa leiðir til að foreldrar og leikskólinn læri saman hvernig og í hvaða 

mæli börnum sé hollt að nota upplýsingatækni. 

Fram kemur í almennum aðgerðum í menntastefnu Reykjavíkurborgar sem nær til næstu 

þriggja ára (2019 – 2021) að veita eigi starfsfólki skóla- og frístundasviðs ríkari tækifæri til 

starfsþróunar og tryggja þeim markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi (Reykjavíkurborg, e.d.-
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b). Ef af þessu á að verða verður að veita leikskólakennurum og starfsfólki leikskólanna að 

minnsta kosti sambærilegt svigrúm til undirbúnings og starfsþróunar og í grunnskólum.  

Leiðin sem farin var í sveitarfélaginu Vejle í Danmörku tókst mjög vel í leikskólanum 

Paddehatten og mætti svo vel nýta hana í leikskólanum Reynisholti (Paddehatten, 2016). 

Stjórnendur og allt starfsfólk leikskólans getur með auðveldum hætti heimfært reynsluna af 

þessu þróunarverkefni og útfært stefnu og markmið í upplýsingatækninámi barnanna inn í 

skólanámskrá leikskólans. Þannig verður upplýsingatæknin sýnilegri og markvissari í daglegu 

starfi leikskólans.  

En svo ég hverfi í lokin aftur að rannsóknarspurningunni; Með hvaða hætti get ég haft 

jákvæð áhrif og vakið áhuga starfsfólks deildarinnar á upplýsingatækni? 

Það er afar mikilvægt að hafa mikla þolinmæði þegar unnið er að skólaþróun, við verðum 

að viðurkenna einstaklingsmun, við erum svo sannarlega ekki eins. Starfsfólk í leikskólum er 

þverskurður af þjóðinni og það er margt sem hefur áhrif á skoðanir, sýn á uppeldi og 

menntun, hæfni til þess að læra og svo mætti lengi telja. Við þurfum að gefa fólki tækifæri á 

að yfirstíga ákveðna þröskulda til þess að það sé tilbúið að tileinka sér tæknina. Fullorðnir 

læra ekki á sama hátt og börn. Börnum er eðlislægt að vera forvitin og ganga fordæmalaust í 

verkin, það gera fullorðnir ekki, þeir vilja margir fá nákvæmar leiðbeiningar um það sem á að 

gera. Fullorðnir þurfa rétta hvata, þeir spyrja meira um notagildi og tilgang. Það skiptir miklu 

máli að leiða starfsfólkinu það fyrir sjónir að það má hafa bæði gagn og gaman af 

upplýsingtækni í leikskólastarfi. Reynsla mín af þessu þróunarverkefni sýnir mér ekki hvað 

síst hvað starfsfólk vanmetur eigin hæfni þegar kemur að upplýsingatækni. Það var mikil 

upplifun að sjá þegar ákveðnir starfsmenn fengu staðfestingu á því að þeir gátu líka og 

ánægjan var fölskvalaus.  

Það er mikill lærdómur sem ég dreg af þátttöku minni í þessari rannsókn. Ég vona að í 

framtíðinni fái ég aukin tækifæri til þess að leiða þróunarstarf í skólastarfi.  
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8 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var ég að skoða eigin þátttöku í þróunarverkefni sem framkvæmt var á 

yngstu deild leikskólans Reynisholts. Það var áhugavert fyrir mig að fá að skoða hvaða áhrif 

ég gat haft á viðhorf og áhuga starfsfólksins. Það að innleiða upplýsingatækni í leikskóla eins 

og verkefnið fjallar um er stórt verkefni og vanda þarf til verka svo innleiðingin skili 

varanlegum árangri. Það þarf því að gera ráð fyrir góðum tíma í slíkt verkefni. 

Ég tel að þessi rannsókn hafi sýnt fram á að það er vilji til þess meðal starfsfólks að breyta 

kennsluháttum og innleiða upplýsingatækni í starfið. Það verður spennandi að fylgjast áfram 

með framvindu þess, en áætlað er að taka upp aukna notkun á upplýsingatækni á öðrum 

deildum leikskólans. Þessi rannsókn snerist um þátttöku starfsfólks, en í framtíðinni tel ég 

mikilvægt að gerðar verði rannsóknir á ávinningi barnanna með notkun upplýsingatækni á 

nám og daglegt líf.  

Eins og áður hefur komið fram hef ég mikla ástríðu fyrir því að nota upplýsingatækni í 

kennslu ungra barna og tel að leikskólakennarar geti ekki skorðast undan því að koma á móts 

við kynslóðina sem er að vaxa upp í stafrænum heimi á 21. öldinni.  Þess má geta að 

verkefnaspjöldin sem þróuð voru í verkefninu eru nú orðin hluti af Búnaðarbankanum og 

fylgja tösku ætluð leikskólum sem fá búnað að láni. Til stendur að þróa þau frekar og halda 

áfram samvinnu við Mixtúru.  

Ég hlakka til að fá að taka þátt í innleiðingu á menntastefnu Reykjavíkurborgar þar sem 

upplýsingatækni verður fléttað inn í öll námssvið leikskólans.  
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Viðauki A – Spurningar í viðtölum. 

 

Hver er þín skoðun á upplýsingatækni með börnum í leikskóla ? 

Hvað finnst þér að börnin í leikskóla ættu að læra með upplýsingatækni ? 

Hvernig sérðu fyrir þér að upplýsingatækni komi inn í kennslu í framtíðinni ? 

Hvernig sérð þú fyrir þér að upplýsingatæknin í leikskólanum þróist áfram? 

Er einhver búnaður sem þér þykir áhugaverðari en annar? 

 

Dæmi um búnað: 

Lirfa 

Skjávarpi 

iPad 

Forritunar Býfluga 

Makey Makey 

 

Hvaða hugmyndir og væntingar hafðir þú til verkefnisins áður en það hófst? 

Hvað finnst þér um verkefnið núna eftir að við erum byrjuð á því? 

Hvað finnst þér jákvætt við verkefnið? 

Hvað finnst þér neikvætt við verkefnið? 

Er eitthvað sem þú vilt að sé gert öðruvísi varðandi stuðning og búnað? 

Sérðu fyrir þér að þið munið halda áfram að nota upplýsingatækni eftir að verkefninu líkur? 

Hvað finnst þér um þína þátttöku í verkefninu? 

Hvernig finnst þér að mér hafi gengið sem stjórnandi verkefnisins? 

Finnst þér vera eitthvað sem ég hefði mátt gera öðruvísi, meira eða minna? 

Nú er ekki það langt eftir af verkefninu, hvað finnst þér að við ættum að leggja áherslu á? 
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Viðauki B – Kynningarbréf fyrir rannsókn 

Kynningarbréf fyrir rannsókn 

Ég undirrituð, Sunneva Svavarsdóttir meistaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands hef tekið 

að mér verkefnastjórn í þróunarverkefni í leikskólanum Reynisholti þar sem ég starfa. Starfsfólk hefur 

mikinn áhuga á að innleiða upplýsingatækni inn á yngstu deild leikskólans og hef ég ákveðið að gera 

starfendaransókn samhliða verkefnisstjórninni. Þróunarverkefnið okkar nefnum við Yngstu börnin og 

upplýsingatækni. Sjá nánar um þróunarverkefnið í meðfylgjandi kynningarbréfi.  

Hlutverk mitt verður að gefa kennurum og starfsmönnum deildarinnar verkfæri til þess að að nýta 

upplýsingatækni í leikskólastarfi.  

Í leikskólanum Reynisholti er til staðar nokkuð af upplýsingatæknibúnaði, en mér finnst hann ekki 

nægjanlega nýttur. Hvað veldur því gæti verið tímaskortur, skortur á þekkingu eða áhugaleysi. 

Spjaldtölvurnar eru þó oftast notaðar en annar búnaður er lítið nýttur þrátt fyrir að vera til staðar. 

Starfendarannsókn sú sem ég ætla að gera ætti að geta gefið góða mynd af því hvernig 

innleiðingarferlið á upplýsingatækni á yngstu deild leikskóla getur farið fram og gæti það því nýst 

öðrum leikskólum. Við framkvæmd rannsóknarinnar verða til hugmyndir af verkefnum sem hægt er 

að vinna með í fleiri leikskólum.   

 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er tvennskonar, annarsvegar að leita svara við því hvort og hvernig tekst til 

við að innleiða upplýsingatækni á yngstu deild í leikskólanum Reynisholti og hinsvegar hvernig ég sem 

verkefnastjóri hef áhrif á það ferli sem á sér stað. Tilgangurinn með verkefninu er að læra af því ferli 

sem á sér stað og þróa áfram faglegt leikskólastarf. Leitað verður svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Með hvaða hætti get ég haft jákvæð áhrif og vakið áhuga starfsfólks 

deildarinnar á upplýsingatækni? 

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem notast verður við í rannsókninni er starfendarannsókn. Starfendarannsóknir 

eru rannsóknir þar sem horft er inn í eigið starf, hvort maður sé sáttur við það sem á sér stað, hvort 

að einhverju má breyta eða bæta (McNiff, 2010). Niðurstöður rannsóknarinnar verða svo notaðar til 
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þess að upplýsa um það sem vel er gert og breyta og bæta það sem ekki gengur vel. Einnig er hægt að 

nota niðurstöðurnar til þess að þróa frekar það starf sem á sér stað, gera á því breytingar og ígrunda 

hvaða áhrif þær hafa og eiga eftir að hafa til framtíðar (McNiff, 2010). Í öðrum rannsóknaraðferðum 

fær rannsakandinn sjálfur ekki að hafa eins mikil áhrif og skoðanir á því sem á sér stað þar sem að 

unnið er með gjörðir annara í slíkum aðferðum, þess vegna verður því vel greint frá því í hvaða 

aðstæðum og á hvaða forsendum þessi rannsókn byggir. 

 

Gagnaöflun 

Rannsóknin mun fara fram í leikskólanum Reynisholti í Reykjavík þar sem ég starfa. Innleiðingar ferlið 

fer fram á tímabilinu október 2018 - febrúar lok 2019.  Ég mun afla gagna á hverjum degi á meðan 

innleiðingar ferlið á sér stað frá 15. október til 15. nóvember 2018. Ég verð með litla bók með mér til 

þess að skrifa niður minnisnótur svo ég mun örugglega ekki gleyma neinu merkingabæru sem á sér 

stað. Ég skrifa einnig í dagbók eftir hvern dag, í hana set ég inn hugleiðingar um atburði og verkefni 

dagsins ásamt því að ígrunda með sjálfri mér hvernig og hvort eitthvað mætti hafa farið öðruvísi. Í lok 

hverrar viku mun ég ræða við deildastjóra deildarinnar um framvindu verkefnisins og munum við 

skoða það sem hefur verið gert, hvað hefur gegnið vel og hvað betur mætti fara. Ég mun í lok 

verkefnisins taka viðtöl við starfsmenn deildarinnar um það hvernig til hefur tekist. 

 

Siðferðisleg álitamál 

Öllum viðmælendum verður kynntur tilgangur verkefnisins og munu þeir fá samþykkisblað til 

undirritunar og þeim heitið nafnleynd. 

Þar sem rannsóknin snýst að mestu leiti um hlutverk mitt og annarra starfsmanna deildarinnar verða 

ekki teknar ljósmyndir í þágu rannsóknarinnar.  

 

 

Ef þörf er á frekari útskýringum er velkomið að hafa samband við mig á netfangið: 

sus13@hi.is eða í síma: 847-1342 

Sunneva Svavarsdóttir 

Október 2018 
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Viðauki C – Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki um þátttöku í rannsókn Þróunarverkefnið Upplýsingatækni 

á yngstu deild. 

 

Nafn rannsakanda/meistaranema: Sunneva Svavarsdóttir 

Leiðbeinandi: Svava Pétursdóttir 

 

Ég staðfesti að ég hef lesið og skilið það sem stendur í meðfylgjandi kynningarefni um ofangreint 

verkefni og hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um það. 

Ég geri mér grein fyrir því að persónuupplýsingar tengdar hljóðupptökum með svörum mínum verða 

fjarlægðar eftir að gagnagreining á þeim fer fram. 

Ég geri mér grein fyrir því að upplýsingar sem ég gef verða nýttar við úrvinnslu verkefnisins og 

niðurstöður settar fram í skýrslu sem birtist opinberlega. Ég treysti því að fulls trúnaðar verði gætt og 

ekki verði hægt að rekja niðurstöður til mín. 

Þú getur hvenær sem er afturkallað samþykki sem þegar hefur verið veitt. Afturköllun samþykkis 

hefur ekki áhrif á lögmæti þeirra gagna sem hefur verið safnað að þeim tíma.   

 

Ég undirrituð/áður samþykki að taka þátt ofangreindri  rannsókn.  

 

 

 

 

 

___________________________________  

Staður og dagsetning  

 

 

___________________________________  

Nafn 
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Viðauki D – Kynning á þróunarverkefninu 

Kynning á þróunarverkefninu Yngstu börnin og upplýsingatæknin í leikskólanum Reynisholti í 

Reykjavík.  

 

Þróunarverkefnið okkar nefnum við Yngstu börnin og upplýsingatækni og snýr að því að innleiða 

upplýsingatækni inn á Bjartalund sem er yngsta deild leikskólans.  

 

Megin markmið þróunarverkefnisins Yngstu börnin og upplýsingatækni er að kynna fyrir kennurum í 

leikskólanum Reynisholti hvernig vinna má með upplýsingatækni á kennslufræðilegan hátt með 

yngstu börnunum. Reynt verður að skapa aðstæður og skipuleggja uppeldisstarfið markvisst þannig 

að börnin: 

· fái tækifæri til að nýta sér þann tæknibúnað sem til er í leikskólanum 

· fái tækifæri til þess að kynna sér þann tæknibúnað sem Mixtúra býður til láns út í leikskóla 

· efli sköpunargleði sína og hugmyndaflug með aðstoð tækninnar 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla er þess getið að leikskólakennurum beri að sjá til þess að börnin fái tækifæri á 

að kanna ýmis fyrirbæri og gera tilraunir (Aðalnámskrá 2011). Markmið verkefnisins verður að 

starfsfólk í Reynisholti: 

· temji sér jákvætt viðhorf gagnvart notkun á upplýsingatækni í leikskólastarfi 

· fræðist ásamt nemendum sínum um notkun á tæknibúnaði   

· læri að nota upplýsingatækni á skapandi hátt í starfi með börnunum 

· læri að koma upplifun sinni og barnanna á framfæri með nýrri tækni 

 

Starfshópur um upplýsingatækni í leikskólastarfi í Reykjavík hefur bent á að verulega þurfi að bæta 

ráðgjöf og starfsþróun starfsfólks í leikskólum hvað varðar notkun á upplýsingatækni í leikskólum. 

Starfsfólk telur sig oft vanbúið til þess að takast á við það verkefni að nýta upplýsingatækni á 
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skapandi hátt vegna þekkingarskorts1 (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). Með 

verkefninu hyggjumst við byggja upp þekkingu og styðja við starfsfólk. 

 

Verkefnisstjóri þróunarverkefnisins verður Sunneva Svavarsdóttir meistaranemi við 

Menntavísindasvið og mun hún leggja til verkefnisins þekkingu, ráðgjöf og tillögur að notkun 

upplýsingatækni með nýjungar og spennandi verkefni sem öll hafa kennslufræðilegt gildi. Verkefnið 

mun standa yfir veturinn 2018 - 2019. 

 

Allt starfsfólk og nemendur yngstu deildar leikskólans verða þátttakendur í verkefninu. Lýðræðisleg 

vinnubrögð verða viðhöfð og þess gætt að hver og einn starfsmaður finni til ábyrgðar gagnvart 

verkefninu. Verkefnið er hugsað til framtíðar og þannig viljum við að grunnur verði lagður að 

ákveðnum starfsháttum og aðferðum.  

Niðurstaða þróunarverkefnisins getur haft mikið gildi fyrir aðra leikskóla Reykjavíkur, en við teljum að 

ef vel tekst til megi yfirfæra það auðveldlega yfir á aðra leikskóla.  

 

 

Ef þörf er á frekari útskýringum er velkomið að hafa samband við mig á 

netfangið: sus13@hi.is eða í síma: 847-1342 

 

Sunneva Svavarsdóttir 

Október 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. (2017). Upplýsingatækni í leikskólastarfi. Sótt af 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/130_5.1_ut_leikskolar_nov2017.pdf 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/130_5.1_ut_leikskolar_nov2017.pdf
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Viðauki E – Skráningarblöð fyrir vinnu með búnaði vikunnar 

Skráningarblöð fyrir vinnu með búnað vikunnar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þróunarverkefnið upplýsingatækni á yngstudeild í Reynisholti. 
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Vinna með búnað vikunnar  

Dagsetning: 

Nafn: 

 

Ég vann með: __________________ 

Hvað gerðir ég: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________ 

 

Vinna með búnað vikunnar  

Dagsetning: 

Nafn: 

 

Ég vann með: __________________ 

Hvað gerðir ég: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________ 
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Viðauki F - Hugmyndaspjöld 

Hugmyndaspjöld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code-a-pillar ™2 er forritunar leikfang sem hægt er að leika með á fjölbreyttan hátt. Lirfan 

hvetur börnin til þess að hugsa og er það ferlið og upplifunin sem skiptir máli þegar unnið er 

með leikfangið.  

Hver kubbur hefur sinn eiginleika, grænn fer beint áfram, gulur fer til hægri, 

appelsínugulur fer til vinstri og fjólublái kubburinn gefur skipun um hljóð. Lirfan stöðvast ef 

hún er snert þegar  ýtt hefur verið á skipunartakkann eða ef hún klessir á. Ekki þarf að raða 

öllum kubbunum saman heldur má velja úr til þess að fá þá svörun sem leitast er við, t.d. að 

lirfan fari aðeins beint áfram eða að hún gefi aðeins frá sér hljóð. 

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Að setja saman kubba til þess að fá ákveðna svörun, að lirfan fari ákveðna leið. 

• Æfa litina með því að einblína á og leggja orð á þann lit sem hver kubbur hefur. 

• Æfa talningu, t.d. með því að telja þá kubba sem á að setja saman, hversu margir 

kubbar eru komnir?, hvað eru margir eftir? o.s.frv. 

 

 

 

                                                           
2 https://fisher-price.mattel.com/shop/en-us/fp/learning-educational-toys/think-learn-code-a-pillar-dkt39 

Fisher-Price – forritunar lirfan 

 
Með þessu tæki er hægt að 

æfa: 

• Forritun 

• Talnaskilning 

• Litaþekkingu 

• Málþroska 
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Með Líffærabolnum er hægt að læra um og skoða líffærin á stafrænan hátt. Hlaða þarf niður 

smáforriti (app) í snjalltæki, nálgast má forritið á applestore, playstore eða á heimasíðu 

bolsins, curiscope.com/VT3.  

Hægt er að skoða í návígi lungun, blóðflæði og smáþarma með því að beina snjalltæki að 

bolnum og ýta þarf á hvert líffærin til þess að skoða þau nánar. 

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Að upplifa og skoða líffæri í návígi. Börnin fá að þróa hugmyndir sýnar á því sem þau 

sjá.  

• Auka orðaforða barnanna þegar kemur að líffærafræði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.curiscope.com/ 

Með þessu tæki er hægt 

að æfa: 

• Líffærafræði 

• Málþroska 

 

Curiscope - Líffærabolur 
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Forritunarmúsin Jack4 er skemmtileg leið til þess að kenna og æfa grunn færni í forritun, 

hugtök og skilning. Músinni er ætlað að finna ostinn sem komið hefur verið fyrir í 

völundarhúsinu sem búið er til hverju sinni. Músinni fylgir, ásamt hlutum til þess að setja upp 

völundarhús, lítil spjöld sem hægt er að nota til þess að gera ferli forritunarinnar 

áþreifanlegra og sýnilegra. Einnig fylgja stærri spjöld með uppskriftum af tilbúnum 

völundarhúsum. Músin Jack er tilvalin til þess að æfa og kenna uppröðun, samvinnu, 

rökhugsun og lausnamiðun.   

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Æfa litina með því að einblína á þá liti sem ýta á til þess að fá svörun frá músinni.  

• Æfa talningu, t.d. hversu oft þarf að ýta á bláa takkann til þess að músin nái í ostinn 

o.s.frv. 

• Æfa rökhugsun með því að setja hindrun fyrir músina svo barnið þurfi að finna út 

hvernig forrita eigi músina framhjá hindruninni. 

• Að æfa uppröðun, að nýta hugmyndaflugið til þess að búa til völundarhús fyrir 

músina eða notast við tilbúnu spjöldin til þess að raða upp eftir.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.learningresources.com/product/learning+essentials--8482-
+stem+robot+mouse+coding+activity+set.do 

Code & go™- Forritunarmúsin Jack 

 
Með þessu tæki er 

hægt að æfa: 

• Forritun 

• Málþroska 

• Rökhugsun 

• Lausnamiun 

• Uppröðun 
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Litla ferðaskjávarpann er hægt að nýta til ýmissa verka. Hann er hægt að tengja við netið og 

við snjalltæki eins og t.d. snjallsíma og spjaldtölvur í gegnum þráðlausa tengingu (Bluetooth). 

 

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Hægt er að nýta skjávarpann til þess að efla skynupplifun með því að t.d. setja upp 

fiskabúr á einn vegg deildarinnar og leyfa börnunum að upplifa og skynja í gegnum 

eigið hugmyndaflug. 

• Hægt er að nota skjávarpann til málörvunar t.d. með því að birta myndir til þess að 

ræða um eða búa til sögur um. 

• Hægt er að auka upplifun bílaleiks með því að birta á vegginn fyrir framan uppraðaða 

stóla myndband eða myndir frá þeim áfangastað sem börnin eru á leiðinni til, t.d. ef 

fara á til Afríku eða skoða nærumhverfið í leik inn á deild. 

• Hægt er að nýta skjávarpann til þess að sýna myndir og myndbönd af leik og starfi í 

leikskólanum og skapa með því umræðu í barnahópnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lítill ferðaskjávarpi 

 

Með þessu tæki er hægt að: 

• Nota í sköpun 

• Nota til skynjunar 

• Nýta til málörvunar 

• Nota sem upplifun 

• Nýta til þess að sýna 

unnin verk 
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Cubetto5 er vinalegt kubba vélmenni sem kennir börnum undirstöðuatriði í forritun. 

Vélmenninu er ætlað að rata um ævintýraveröld (dúkur sem fylgir) undir leiðsögn ungra 

forritara. Með vélmenninu fylgir forritunar borð þar sem kubbum er raðað í þá röð sem 

vélmennið á að fara.   

Grunnkubbar: 

Grænn:Áfram, Gulur:Vinstri, Rauður:Hægri, Blár:Virknikubbur,  

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Að setja saman kubbaröð til þess að fá ákveðna svörun, að vélmennið fari ákveðna 

leið. 

• Æfa litina með því að einblína á og leggja orð á þann lit sem hver kubbur hefur. 

• Æfa talningu, t.d. með því að telja þá kubba sem á að setja niður á borðið, hversu 

margir kubbar eru komnir?, hvað eru margir eftir? og svo framvegis. 

• Að koma vélmenninu á ákveðin reit á ævintýramottunni. 

• Að raða kubbum eftir fyrirmælum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 https://www.primotoys.com/ 

Með þessu tæki er hægt að 

æfa: 

• Forritun 

• Málþroska 

• Rökhugsun 

• Lausnamiðun 

• Uppröðun 

• Talnaskilning 

• Litaþekkingu 

 

 

Primo Toys - Cubetto 
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Sphero6 er lítið skemmtilegt vélmenni sem hefur marga notkunarmöguleika. Tengjast þarf 

smáforriti (app) til þess að vinna með Sphero en hægt er að ná í það í appstore, playstore 

eða á sprk.sphero.com/ í gegnum snjalltæki. Notast þarf við Bluetooth til þess að tengja 

saman Sphero og snjalltæki. Þrjár leiðir eru til þess að stýra Sphero, hægt er að forrita, teikna 

leiðina eða stýra með því að notast við stýripinna í appinu. Hægt er að breyta um liti sem 

birtast inn í vélmenninu. Sphero SPRK+ er vatnsheldur og getur synt á vatni, forritað 

listaverk, haldið dans partý og líkt eftir sólarkerfinu. Það eina sem gæti flækst fyrir þér er 

hugmyndaflugið. 

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Hægt er að vinna með myndsköpun með því að útbúa lokað rými með t.d. 

pappakassa, setja pappír undir og málningu á pappírinn. Hægt er að stjórna Sphero 

með einhverjum á þrem stjórnunarmöguleikunum og búa til listaverk. 

• Hægt er að stjórna Sphero í gegnum völundarhús með t.d. kubbum.  

• Hægt er að nota Sphero þegar unnið er með vísindi, setjið mismunandi undirlag og 

takið tímann hvað tekur Sphero langan tíma að komast yfir, tekst honum að fara yfir 

allt? Yfir hvað fer hann hraðast? 

• Hægt er að æfa litina með því að breyta um liti og nefna þá.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://www.sphero.com/sphero-sprk-plus 

Með þessu tæki er hægt að æfa: 

• Forritun 

• Málþroska 

• Rökhugsun 

• Lausnamiðun 

• Uppröðun 

• Talnaskilning 

• Sköpun 

 

 

Sphero SPRK+ 
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Ozobot7 eru lítil vélmenni sem hægt er að nýta í leik og starfi í leikskólanum. Vélmennin fara 

eftir límum sem teiknaðar eru með tússpennum og hægt er að forrita leiðir vélmennisins 

með ólíkum litasamsetningum og tengingu við snjalltæki.  

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Búin til leið fyrir Ozobot með því að teikna leið á hvítt blað (ATH línan þarf að vera 

nokkuð þykk svo að vélmennið finni línuna) 

• Segið ævintýri með hjálp Ozobot, teiknið upp söguborð og látið vélmennið þræða 

söguborðið um leið og sagan er sögð (gott væri að kynna sér hvernig hægt er að 

breyta hraðanum með litaforritun. Upplýsingar á þessari síðu: 

https://ozobot.com/play/color-codes#colorCodesApp 

• Hægt er að nýta Ozobot í málörvun, t.d. er hægt að fá vélmennið til þess að ferðast 

að ákveðnum orðum, búa til samsett orð með því að teikna leið milli tveggja orða 

o.s.frv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 https://ozobot.com/  

Með þessu tæki er hægt að 

æfa: 

• Forritun 

• Málþroska 

• Rökhugsun 

• Lausnamiðun 

• Sköpun 

 

 

OZOBOT – smá vélmenni 

 

https://ozobot.com/play/color-codes#colorCodesApp
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Makey Makey8 er lítið uppfinningasett sem gerir þér kleift að breyta breyta næstum hverju 

sem er í lyklaborð. Hverjum hefur ekki dreymt um að geta spilað á ávaxtapíanó eða Tetris 

með vatnsglösum. Makey Makey þarf að tengja við tölvu. Notaðar eru litlar 

krókudílaklemmur til þess að tengja saman Makey Makey og þann hlut sem þú ætlar að 

nota. Tengja þarf í jörð (Earth) tengið með krókudílaklemmu sem fer svo í lófa notandans, 

þetta þarf að gera til þess að aðrir klemmur virki. Hægt er að nálgast fjölbreytt forrit á 

https://labz.makeymakey.com/d/ . Þar er meðal annars trommur, píanó, Tetris og Scratch. 

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Hægt er að spila á t.d. á ávaxtapíanó 

• Hægt er að forrita með Makey Makey með því að nota Scratch. 

• Hægt er að vinna í þemavinnu með t.d. vatn. Tengið vatnsglös við Makey Makey og 

notið forrit til þess að t.d. spila Tetris. 

• Gerið tilraunir með fjölbreyttum efnivið, er hægt að spila á trommu með leir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://makeymakey.com/ 

Makey Makey 

 
Með þessu tæki er hægt að 

æfa: 

• Forritun 

• Málþroska 

• Rökhugsun 

• Lausnamiðun 

• Sköpun 

• Skynjun 

 

 

https://labz.makeymakey.com/d/
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Bláskjár9 er lítil forritunar býfluga/vélmenni sem unnið er með á gólfinu. Með Bláskjá er hægt 

að kenna fyrstu skref forritunar. Börnin geta leikið sér að því að koma honum á leiðarenda 

með því að nýta sér ólíkar leiðir til forritunar, þær eru t.d. að nota takkana á baki Bláskjás, 

tengja þráðlaust við spjaldtölvu eða nota snjallbretti. Sniðugt er að verða sér út um eða búa 

til vinnudúk þar sem að ferningar eru settir í þeim hlutföllum sem Bláskjár fer í hverri skipun.  

 

Hugmyndir af verkefnum:  

 

• Leyfið börnunum að skoða, upplifa og leika með Bláskjá á gólfinu. Hvað gerist þegar 

ýtt er á takkana? 

• Búið til söguborð undir/á vinnudúknum fyrir Bláskjá og búið til ævintýri. 

• Æfið talningu með Bláskjá. Hversu oft þarf að ýta á áfram takkan til þess að ná í 

bangsann?  

• Hægt er að fara í samstæðuspil með því að nota vinnudúkinn. 

 

 

                                                           
9 https://www.bee-bot.us/ 

Bláskjár – Blue-Bot forritunar fluga 

 
Með þessu tæki er hægt 

að æfa: 

• Forritun 

• Málþroska 

• Rökhugsun 

• Lausnamiðun 

• Sköpun 

• Skynjun 

 

 


