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Ágrip 

Skólastofnanir standa frammi fyrir breyttu umhverfi kennslu eftir tilkomu snjalltækja og 
notkun þeirra er orðinn æ ríkari þáttur í daglegu lífi barna og unglinga. Árið 2015 hóf 

Kópavogsbær innleiðingu spjaldtölva í grunnskólum bæjarins og var lögð áhersla á eitt tæki á 

hvern nemanda frá 5. bekk. Samhliða breyttum kennsluháttum vakna spurningar um áhrif af 

notkun snjalltækja á líf og skólastarf nemenda. Eykur tæknin svigrúm þeirra til að dýpka 

þekkingu sína, getu þeirra til að sækja og vinna úr gögnum og færni þeirra til að miðla 

niðurstöðum á skapandi hátt? Á móti heyrast raddir í þá veru að tölvunotkun dragi úr 

beinum samskiptum og hreyfingu, ýti undir svefnleysi og kalli fram einelti af nýjum toga. 

Nokkuð hefur verið fjallað um innleiðingu á notkun spjaldtölva út frá sýn kennara og 

breyttum kennsluháttum en lítið um viðhorf og reynslu nemenda. 

Markmið þessa meistaraverkefnis er að kanna viðhorf og reynslu nemenda í 6. bekk í 
völdum skóla í Kópavogi til spjaldtölvunotkunar í skólastarfi, námi og frístundum. Rannsóknin 

er eigindleg og byggð á opnum spurningaramma. Rætt var við tvo rýnihópa, sex stelpur og 

sex stráka. Viðtölin voru hljóðrituð, endirrituð og greind eftir þemum sem mótuðust við 
greininguna. Niðurstöður gefa til kynna að nemendum líki breyttir kennsluhættir og þeir nýti 

tölvurnar til lesturs, upplýsingaöflunar, ritunar og sköpunar. Strákar nýta tölvurnar meira í 

leiki en stelpurnar segjast mest nota skólatengd öpp. Rannsóknin endurspeglar sýn nemenda 
á notkun spjaldtölva og nýrra kennsluhátta, hvað þeir telja vel gert og hvað megi betur fara. 

Áhugavert væri að fylgja rannsókninni eftir með vettvangsathugun í skólastofu en því varð 

ekki við komið vegna takmarkana á skólahaldi í veirufaraldri. Einnig mætti skoða stærri hóp 
með úrtaki við fleiri skóla. 
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Abstract 

"Lucky to be allowed to make use of these privileges": Views of sixth graders at a primary 
and lower secondary school on the use of tablets for teaching and learning. 

Implementation of smart devices into schools has changed the environment of teaching and 

become an increasingly important part of childrens and teenagers lives. In 2015, the 
municipality of Kópavogur began introducing tablets into schools at the primary and lower 

secondary school level aiming for one device per student from the fifth to the tenth grade. 

This has called for some changes in teaching methods, but also raised questions about the 

impact of using smart devices on students, their studies and freetime activities. On one hand 

the technology may help students to deepen their knowledge, retrieve and process data, 

and present results in a creative fashion. On the other hand, people worry that tablet use 

might reduce direct communication and activeness , or lead to difficulties with sleeping and 

new forms of bullying. There has been some research on the introduction of tablets into 
schooling and changed teaching methods from the perspective of teachers, but not much is 

known about the attitudes and experiences of students in this respect. 

The aim of this thesis is to explore the attitudes and experiences of students in the sixth 
grade in a selected school in Kopavogur on tablet use in the classroom, studying and leisure. 

The study is qualitative and based on an open questionnaire. Two focus groups were 
interviewed, six girls and six boys. The interviews were recorded, rewritten and analyzed 

according to themes developed during the analysis. Results indicate that students appreciate 

changed teaching practices and use the tablets for reading, information gathering, writing 
and creativity. Boys use them more for games and girls say they mostly use them for school-

related applications. The results reflect students' perception of tablet use and new teaching 
methods, what they believe is successful and what can be improved . It would be interesting 
to follow up the study with a field study in the classroom, but this was not possible because 

of restrictions on schooling during a viral epidemic. Interviews with focus groups from other 
schools would also be of interest. 
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1 Inngangur 

Ungur sonur minn, 10 ára, var sá fyrsti á heimilinu til að fá spjaldtölvu til eigin nota. Hann 
fékk hana frá skólanum og um leið fóru hugsanir mínar að snúast um það hvernig hann ætti 

eftir að nota hana og í hvað. Þarf hann í alvöru að vera með spjaldtölvu í skólanum þegar að 

ég og fleiri komumst vel í gegnum grunnskóla án þess að hafa spjaldtölvur og aðrar tölvur yfir 

höfuð. Ég fór að ræða mínar áhyggjur við aðra, vini og vandamenn, og komst að því að það 

voru fleiri en ég sem brutu heilann um þessa nýjung. Ég velti því fyrir mér hvort að sonur 

minn myndi einangrast og hvort að við foreldrar hans næðum að hafa stjórn á notkun hans 

heima fyrir. Einnig velti ég því fyrir mér hvernig notkuninni yrði háttað í skólanum og hvort 

að kennarar hans gætu haft stjórn á notkun nemenda þar. Sýnt hefur verið fram á með 

rannsóknum að foreldrar hafa ekki endilega áhyggjur af því að börn þeirra séu að nýta þá 

tækni sem í boði er hverju sinni heldur að börn þeirra finni þetta jafnvægi á milli þeirra 

athafna sem í boði eru. Athafnir geta verið þær að nýta þá snjalltækni sem í boði er, 
snjallsíma eða spjaldtölvur, sjónvarpsáhorf eða önnur tölvunotkun en ekki á kostnað íþrótta, 

samveru eða náms (Haddon og Vincent, 2015).  

Ég fór að kenna heimilisfræði við skólann hans þetta haust og hugsaði þá enn meira um 
þetta. Ég ákvað að reyna að breyta hugarfari mínu og í stað þess að leiða alltaf hugann að því 

neikvæða og þeim áhyggjum sem ég hafði fannst mér að líklega væri nær að hugsa um þá 
möguleika sem þessi tækni kynni að færa honum og öðrum nemendum. Ég sá þó fljótt að 

nemendur mínir við skólann voru mjög uppteknir af þessum tækjum og að erfitt varð 

stundum fyrir mig að ná sambandi við suma þeirra. Einnig mátti heyra að það væri mjög 
misjafnt hvernig kennurum fyndist þessi þróun, að allir nemendur frá 5. bekk væru komnir 

með spjaldtölvu til eigin afnota en lang flestir sæju kosti þessa öfluga búnaðar og hvernig 
þeir gætu brotið upp þetta hefðbundna bóknám og komið til móts við breiðari hóp en áður. 
Úr varð að ég ákvað að ef til vill ætti ég að skoða hvað nemendum þætti sjálfum um að nota 

spjaldtölvur í námi og forvitnast um hvernig þeir notuðu þær í skólanum og utan skóla. Mér 
fannst einnig skemmtilegt að í mínu verkefni fengju raddir barnanna að heyrast þar sem 
skólinn sem í hlut átti var á þessum tíma sem verkefnið var unnið að sækja um að verða einn 

af réttindaskólum Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, Unicef. Ein grein innan barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna fjallar einmitt um að börn eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljós og að 
tekið skuli tillit til þeirra skoðana í samræmi við aldur þeirra og þroska (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992). 
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1.1 Rannsóknarspurning, markmið og tilgangur 
Spjaldtölvur hafa rutt sér til rúms síðustu ár. Þær eiga sér töluverða sögu en iPad frá Apple 
kom fyrst á markað árið 2010. Áhugi á þessum tölvubúnaði hefur aukist jafnt og þétt frá 

þeim tíma en áætlað er að tæplega 1,3 milljarður manna hafi notað spjaldtölvur að minnsta 

kosti einu sinni í mánuði árið 2018 (Liu, 2019). Spjaldtölvur og raunar fleiri snjalltæki, ekki síst 
snjallsímar, hafa gefið fólki tækifæri til að vinna að stafrænum viðfangsefnum nær hvar sem 

best hentar enda búnaðurinn léttur og meðfærilegur. Segja má að spjaldtölvur hafi sameinað 

afþreyingu, vinnu og samskipti í eitt tæki þar sem að tölvurnar er meðal annars hægt að nota 
til afla gagna, horfa á og setja saman margmiðlunarefni, taka myndir og myndbúta, eiga við 

hljóð eða fást við ritun, svo ekki sé minnst á fjöldann allan af smáforritum sem nýtast við allt 

mögulegt sem of langt yrði upp að telja. Spjaldtölvan geymir það sem vistað er inn á hana 
eða getur tengst gagnageymslum um þráðlaust net. Ef rétt er að skipulagi á gagnasvæðum 

og notendaaðgangi staðið er þetta því þægileg leið til að vinna verkefni, taka við skilum á 

þeim og veita endurgjöf. Hægt er að eiga samskipti við aðra á auðveldan hátt, þar sem að sá 
sem leggur inn spurningu fær tilkynningu þegar að honum berst svar. Nemendur þurfa ekki 
að bera þungar skólabækur, þeir hafa aðgang að stafrænu efni bóka hvenær sem hentar og 

því ástæðulaust að flytja margar bækur á milli heimilis og skóla alla daga (Catapano, e.d.).  

Hlutverk skólanna er að undirbúa nemendur undir virka þátttöku í nærsamfélagi og að 
þeir verði virkir þjóðfélagsþegnar í lýðræðisþjóðfélagi en nám og kennsla í upplýsinga- og 

tæknimennt á að auðvelda þeim að þekkja helstu reglur um örugg samskipti, afla sér 

upplýsinga og koma sjónarmiðum sínum á framfæri á fjölbreyttan hátt. Þannig má segja að 
tæknin auðveldi kennurum og nemendum þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og renni stoðum 
undir mannréttindi allra nemenda í því tilliti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Á sama tíma og tæknin auðveldar mörgum lífið heyrast efasemdarraddir í þá veru að 

bæði börn og fullorðnir eyði of miklum tíma í tækjum eins og spjaldtölvum eða farsímum þar 
sem auðvelt er að gleyma sér tímunum saman við margvíslega iðju og afþreyingu. Þessi 
kyrrseta geti haft mikil líkamleg og andleg áhrif og hefur meðal annars verið bent á álag á 

háls og herðar og skort á hollri hreyfingu. Óhóflegur skjátími getur þannig haft áhrif í þá átt 
að staða höfuðs verði álút en höfuðið er þungt sem getur leitt til þess að hálsvöðvar verði 

fyrir of miklu álagi. Börn og fullorðnir eiga það til að festast við skjáinn og þá gjarnan í sömu 

stellingunni. Við þessa stöðu geta axlir orðið stífar og hreyfingar handa og fingra einhæfar 
(Samfok, 2019a). Einnig hefur verið bent á að geislun og skjábirta geti haft neikvæð áhrif á 

svefn og heilsu. Hvers kyns snjalltæki og þar með spjaldtölvur geta gefið frá sér suð og 

bylgjur sem valdið geta truflun eða óþægindum. Þörf hvers og eins fyrir svefn er 
persónubundin en gott er fyrir unga sem aldna að tileinka sér venjur sem snúa til dæmis að 

því að klukkustund fyrir svefn skuli hætta notkun allra snjalltækja og yfir nóttina skuli vera 
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slökkt á tækjunum eða stillt á flugstillingu. Einnig er gott að venja sig á að hafa tæki ekki 

nærri höfði yfir nóttina og að byrjun hvers dags sé án snjalltækis (Samfok, 2019b). Þá má 

nefna neteinelti og málumhverfi á ensku sem dæmi um þætti sem tengdir eru spjaldtölvum 
og þykja almennt áhyggjuefni.  

Kópavogsbær setti fram nýja stefnu um upplýsingatækni í grunnskólum bæjarins árið 

2012 og átti sú stefna eftir að leiða til þeirrar innleiðingar á spjaldtölvum sem hófst árið 2015 
og byggði á áætlun til fimm ára. Nemendum frá 5. bekk og upp úr voru afhentar spjaldtölvur, 

ýmist til láns eða til kaupa (Sigurður Haukur Gíslason, 2017a) og má segja að Kópavogur hafi 

með því gengið lengra hvað snertir innleiðingu nýrrar tækni en flest önnur sveitarfélög í 
landinu. Áhrif á náms- og kennsluhætti af tæknivæðingu liggja þó ekki ljós fyrir og með því 

verkefni sem hér er lagt fram er reynt að bæta nokkuð úr því. Þá hefur bærinn lagt fyrir 

könnun á meðal nemenda í 5.–10. bekk. Spurningarnar eru fáar en snúa að einbeitingu, 
skilningi og áhuga á námi, áhrif þeirra á nám sitt og hvernig spjaldtölvunotkun er háttað 

(Spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar, e.d.-a). Á hverju ári er einnig lögð könnun fyrir 

nemendur á vegum Skólapúlsins, þar sem nemendur eru til að mynda spurðir út í líðan þeirra 
og ánægju í skólanum, hvort að verkefni þeirra séu við hæfi og hvort að námið vekji áhuga 
þeirra. Einnig eru foreldrar spurðir út í námsframvindu barna sinna og hvernig þeim finnst 

skólinn taka á þörfum þeirra og er það gert annað hvert ár (Sigurður Haukur Gíslason, 
2017b). 

Sigurður Haukur Gíslason (2017a) var einn starfsmanna í teymi sem stýrði innleiðingunni 

og hefur tekið saman handbók fyrir sveitarfélög og aðra sem komið gætu að slíkri innleiðingu 
annars staðar. Innleiðing Kópavogsbæjar á spjaldtölvuverkefni hófst eins og áður sagði árið 

2015 og var ætlunin að það átak stæði til fimm ára. Markmið bæjarins var og er að bæta 
skólastarf í Kópavogi, að starfið aðlagist breyttum tímum og að skólar í sveitarfélaginu verði í 
fremstu röð. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru mikilvægar til að geta komið til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp og notkun á spjaldtölvum á að gefa nemendum og kennurum 
tækifæri til að auka sköpun í námi (Sigurður Haukur Gíslason, 2017a; Kópavogsbær, 2018a). 

Markmið með meistaraverkefninu sem hér verður lagt fram er að fá nemendur í 6. bekk í 

grunnskóla í Kópavogi til að segja frá sinni reynslu af spjaldtölvuvæðingunni og kanna hvaða 
áhrif þeim finnst þessi nýbreytni hafa haft á nám þeirra og tilveru. Gert var ráð fyrir því að í 

upphafi að einhverjir nemendur myndu svara því til að tækið hefði truflandi áhrif á nám og 

kennslu þegar fengist er við leiki eða hlustað á tónlist og að öðrum kynni að finnast 
eftirsóknarvert að komast þar í alls konar samskipti og afþreyingu. Svo væru að líkindum 

aðrir sem sæju spjaldtölvuna einungis sem námstæki og nálguðust hana þannig, gera mætti 

ráð fyrir að ýmis sjónarmið um tölvunotkunina kæmu fram. Athyglisvert þótti að skoða hvort 
notkun nemenda væri bundin við nám og afþreyingu eða hvort nemendur hefðu af tölvunum 



 

11 

einhver hagnýt not önnur, hvort þeir notuðu hana til dæmis við skipulag tómstunda eða 

sæktu í gegnum hana einhverja þjónustu. Vonast var eftir því að með viðtölunum myndu 

nemendur ekki láta aðra hafa áhrif um of á skoðanir sínar heldur kæmu svörin fyrst og 
fremst frá þeim sjálfum. Viðfangsefnið er að kanna með rýnihópaviðtölum við nemendurna 

sýn þeirra á spjaldtölvur í námi og tómstundum og reynslu þeirra af spjaldtölvunotkun eftir 

innleiðingu á þeim búnaði í skólastarfið. Einnig var ætlunin að gæta að kringumstæðum og 
spjaldtölvunotkun eins hún birtist á vettvangi skólastarfsins og ræða við valda starfsmenn 

skólans en því varð ekki komið við vegna takmarkana á skólahaldi í veirufaraldri og var horfið 

frá því. 

Rannsóknarspurningin er þessi: Hvað finnst nemendum í 6. bekk í grunnskóla í Kópavogi 

um spjaldtölvunotkun í námi og tómstundum eftir innleiðingu skólanna á þeim búnaði og 

hvernig er þeirri notkun háttað? 

1.2 Gildi verkefnis og rök fyrir vali á viðfangsefni 
Ég bý í Kópavogi, er móðir þriggja drengja og af þeim eru tveir í grunnskóla. Áhugi minn á 
þessu verkefni kviknaði í kjölfar þess að elsta barnið mitt byrjaði í 5. bekk haustið 2018 og 
fékk spjaldtölvu í hendurnar. Mig langaði til að komast að því hvaða áhrif þetta hefði á nám 

hans og þá í leiðinni, annarra barna, og leitast við að greina hvaða augum nemendur líta á 
spjaldtölvuna. Það sem fékk mig til að ákveða að rannsaka þetta tilvik er að þeir foreldrar 

sem ég talaði við, hvort sem þeir tengjast börnum mínum eða ekki, óttast að spjaldtölvurnar 

muni trufla börn sín og finnst þau ekki tilbúin til að axla þá ábyrgð sem fylgir því að hafa 
svona tæki til umráða og óttast þá vandamál sem upp kunna að koma heima fyrir. 

Ég starfa sjálf sem kennari við grunnskólann sem sonur minn sækir í Kópavogi og er þar á 
mínu öðru starfsári en eftir að ég hóf þar störf fór ég að taka eftir nemendum sem eru á 

ferðinni um ganga skólans og líta ekki upp úr tölvunum. Ég mótaði mér á þeim grunni 

hugmynd um að þær væru eða gætu verið ákveðin truflun við vinnu nemenda. Sjálf nýtti ég 
þær mjög lítið fyrsta kennsluárið mitt, þar sem ég kenndi nokkrum árgöngum heimilisfræði 

og lagði ekki áherslu á tölvunotkun í því sambandi. Heilt yfir finnst mér kennarar í skólanum 

taka spjaldtölvunum vel enda bjóða þær upp á ýmsar leiðir sem annars væri ekki hægt að 
fara, til dæmis við verkefnaskil, lestur inn á tölvurnar og fleira. Áhugi sonar míns á að læra 

virtist vaxa við að fá að nota tölvurnar en hvort að það væri bara í byrjun, á meðan að 

búnaðurinn og notkun á honum þætti spennandi nýjung í skólastarfinu, var of snemmt að 
segja til um.  

Þegar að nemendur í grunnskólum Kópavogs mæta til leiks í 5. bekk hafa þeir að jafnaði 

fengið spjaldtölvur afhentar að hausti, fljótlega eftir að skóli hefst en ekki fengið að fara með 
þær heim fyrr en nokkrum vikum seinna. Sú breyting var gerð eftir reynsluna af fyrstu 
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afhendingu, haustið 2016, en þá voru foreldrar ósáttir við að fá tölvurnar heim strax í 

upphafi skóla og fannst börn sín ekki ráða nógu vel við þessa ábyrgð. Var því brugðið á það 

ráð við næstu afhendingu að geyma spjaldtölvurnar fyrst um sinn í skólanum. Nemendur 
biðu því í nokkrar vikur eftir að fá að taka þær með heim. Viðbrögð foreldra við þessari 

breytingu voru jákvæð og því var þessi ráðstöfun gerð að fastri venju og lið í stefnu um 

spjaldtölvurnar (Spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar, e.d.-b). Nemendur sem taka þátt í 
þessari rannsókn fengu spjaldtölvur við upphaf 5. bekkjar haustið 2018 en fengu ekki að taka 

spjaldtölvurnar heim fyrr en í apríl 2019 nema í undantekningartilvikum til að vinna að 

einstaka verkefnum. Þetta var fyrirkomulagið í þeirra skóla og byggði ekki á kröfu frá 

bæjaryfirvöldum. Ég hef ekki vitneskju um hvort að fleiri skólar hafi farið þessa leið. 

Kennarateymi hvers árgangs setur niður ákveðnar reglur um hegðun og umgengni og 

fjalla þær bæði um starfsfólk og nemendur, byggingu og lóð, sem og spjaldtölvur og 
tækjanotkun, en einnig gilda á hverjum tíma skólareglur sem ganga þvert á árganga. 

Ákveðnar reglur koma frá bæjaryfirvöldum um notkun spjaldtölvanna og lúta ekki síst að því 

neti sem nemendur tengjast sjálfkrafa og þeim forritum eða öppum sem hafa verið sett upp í 
tölvunum. Tækið er hugsað sem námstæki þar sem að námsefni hefur forgang ef að 
plássleysi gerir vart við sig en annars er það sett í hendur foreldra hvers nemanda að ákveða 

hvaða forrit eða öpp þeir leyfa sínu barni að nota í tölvunum. Sjálfri finnst mér mikilvægt að 
setja strax frá upphafi reglur um notkun tækisins á heimilinu og að barnið mitt skilji að þetta 
sé fyrst og fremst ætlað sem námstæki en ekki til afþreyingar þó að vissulega sé tækið nýtt til 

þess að einhverju leyti. 

Einhverjar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi og virðast það vera að stóru leyti 

meistaraverkefni. Ég ákvað að ég myndi taka viðtöl við valda nemendur í 6. bekk í grunnskóla 
í Kópavogsbæ og fá að heyra þeirra hugmyndir um það hvaða áhrif þessi tæki hafa á nám 

þeirra og tómstundir. Ástæða fyrir vali á þeim hópi var sú að nemendur í 5. bekk hafa ekki 

mikla reynslu af tölvunum og hefðu jafnvel ekki enn fengið þær í hendur á persónulegum 
grunni og til afnota heima fyrir þegar viðtölin áttu að fara fram. Úr varð að ræða við 

nemendur í 6. bekk um reynslu þeirra af búnaðinum og gera vettvangsathugun samhliða, þar 

sem að fylgst væri með vinnu nemenda í þeim bekk og því hvernig tölvurnar væru nýttar í 
tengslum við hana. 

Tækninni fleygir fram og það er ekki nóg að nemendur fái tækin í hendur, kennarar þurfa 

að kunna á þau og átta sig á þeim möguleikum sem þeim fylgja í námi og kennslu en líka því 
sem þarf að varast eða ræður því hvernig nemendur nota þennan búnað. Þess vegna skiptir 

miklu að fá af því sem besta mynd hvernig nemendur líta á þessi tæki og notagildi þeirra, 

bæði í skólanum og þegar heim er komið. Nemendur þurfa til að mynda að átta sig á því að 
tækið er fyrst og fremst hugsað sem námstæki en ekki til afþreyingar utan skólastofunnar. 
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Sem móður og verðandi kennara finnst mér mikilvægt að kenna börnunum okkar á þær 

tækninýjungar sem líta dagsins ljós og byrja strax að kenna þeim hvaða ábyrgð það fylgir því 

að vera með þessar tölvur í höndunum. Það þarf að kenna ábyrga notkun og gera 
nemendum ljósar þær hættur sem geta fylgt því að vera sítengdur netinu.  

1.3 Hugtök og skilgreiningar 
Nefna mætti mörg orð og hugtök tengd umræðum eða lestri um tæknimál, orð og hugtök 

sem fólki almennt er ekki tamt að nota. Hér verður sagt frá nokkrum þeirra í stuttu máli. 

 

Stafrænt læsi (e. digital literacies): Hugtakið vísar til þeirrar færni sem fólk þarf að afla sér 

til að geta notað tölvu- og nettækni til samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi. Það 

getur því snúist um skilning á orðum, myndum og hljóði svo eitthvað sé nefnt (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19) en líka ýmiss konar samskiptum og stafrænni 

virkni. 

Tæknilæsi (e. technology literacy): Hugtakið vísar til skilnings á tækni og þess að nýta má 

ýmiss konar tæknibúnað til að leysa ótal viðfangsefni. Til dæmis má nota búnaðinn til að 
afla sér aukinnar þekkingar og miðla henni til annarra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 225). 

Upplýsingalæsi (e. information literacy): Hugtakið vísar til þeirrar hæfni að geta leitað 
uppi upplýsingar, fjallað um þær upplýsingar sem þannig finnast, metið þær, skipulagt og 

notað á skilvirkan hátt. Skólasafnið er í námskrá grunnskóla sagt mikilvægt í þessu 

sambandi, að nemendur öðlist færni í notkun þess og læri að stunda heimildaleit á 

Netinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 204). 

Miðlamennt (e. media aducation): Nemendur nýta margs konar miðla við nám sitt og 

læra hvert notagildi þeirra er samhliða þeirri notkun. Þeir þurfa að geta greint hver áhrif 

þeirra eru á menningu þjóðarinnar og lýðræði í landinu og þótt víðar væri leitað. 
Markmið miðlamenntar er að nemendur fái þjálfun í notkun ýmissa miðla við efnisgerð 

og þekkingarsköpun sína en einnig að þeir öðlist færni í að leggja mat á það efni sem þeir 

finna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19). 

Miðlalæsi (e. media literacy): Hugtakið er notað um þá færni sem nemendur öðlast við 

nám í miðlamennt. Í því felst meðal annars að geta greint hvaða upplýsinga leita ætti eftir 

og horft á þær gagnrýnum augum. Nemandi á því að geta skapað sér þekkingu og miðlað 
henni á fjölbreyttan hátt allt eftir því stafræna umhverfi sem um er að ræða hverju sinni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19 og 224). 
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Upplýsinga- og samskiptatækni (UST) (e. information and communication(s) technology 

(ICT)): hvernig má meðhöndla upplýsingar með hjálp tækni. Merkingin getur þó verið 

breytileg en tengist yfirleitt hæfni og læsi (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 
Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Spjaldtölvur (e. tablet computers): Spjaldtölvur eru snjalltæki með snertiskjá, þær eru 

náskyldar snjallsímum, bara stærri. Þær geta verið sérstaklega handhægar þegar taka á 
upp og eiga við hljóð og myndir. Til eru fleiri en ein gerð spjaldtölva þó svo að þær þjóni 

allar svipuðum tilgangi. Helst er að nefna iPad með stýrikerfi frá Apple (iOS), spjaldtölvur 

með stýrikerfi frá Google (Android og jafnvel Chrome) og spjaldtölvur með stýrikerfi frá 

Microsoft (Windows). Spjaldtölvur teljast til tölva en samkvæmt íslenskri orðabók er 

tölva rafeindatæki sem gerir röklegar aðgerðir á ílagi og birtir svo niðurstöður sem frálag. 

Tölva er meðal annars notuð til ritvinnslu, útreikninga og í bókhaldi (Íslensk orðabók. 

e.d.) en þá er að jafnaði notast við skjá án snertimöguleika og ílagstæki á borð við 

lyklaborð og snertispjald eða mús. 

Gagnvirkni (e. interactivity): Snýst um tengslin á milli notanda og miðils, möguleika 

notanda til að hafa áhrif á miðilinn, velja um leiðir, kalla fram efni, fá viðbrögð, leita í 
efni, leggja inn efni, ákveða þyngdarstig, stilla hraða eða styrk, og þar fram eftir götum. 

Fartækni (e. mobile technology): Vísar til þeirra tækja sem auðvelt er að hafa með sér, 

eins og fartölva, farsíma eða spjaldtölva, og gefa okkur tækifæri til gagnvirkni og 
samskipta hvar sem við erum stödd (Schofield, West og Taylor, 2011, bls. 16–18; Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Snjalltækni (e. smart technology): Notað um tæki og tól sem eru gjarnan með snertiskjá 

og hægt er að vinna með á gagnvirkan hátt og oft hafa með sér hvert sem er (Sólveig 
Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). Snjalltækni má einnig 

nota um það þegar tæknin leysir mannshöndina af hólmi með tölvustýrðu viðmóti, eins 

og til dæmis í verslunum þar sem afgreiðslufólk er óþarft og tæknin sér um að allt gangi 
greitt fyrir sig í afgreiðslunni. 

Tölvustutt nám (e. computer-assisted learning, computer-based learning): Hugtakið vísar 

til þess þegar tölvu og upplýsingatækni er beitt í námi og kennslu (Sólveig Jakobsdóttir, 
Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Tölvustutt samvinnunám (e. computer-supported collaborative learning): Með þessu 
hugtaki er lögð áhersla á félagslegan þátt, hvort sem um er að ræða samvinnu á staðnum 
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þar sem unnin eru tölvumiðuð verkefni eða fjarskipti með hjálp tölvutækni (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Dreifnám eða blandað nám (e. hybrid learning, blended learning): Notað um það þegar 
námi og kennslu á neti er blandað saman við nám og kennslu á staðnum (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Vendikennsla (e. flipped classroom): Vendikennsla er það form náms og kennslu þar sem 
nemendur mæta í skólann til að vinna verkefni og hafa aðgengi að kennara en fræðsla 

hefur þegar farið fram, til dæmis með fyrirlestrum sem nemendur hlusta á heima. Þeir 

koma þannig undirbúnir í tíma og gefst með því kostur á að fara dýpra í efnið með hjálp 

samnemenda og kennara (Vendikennsla, e.d.). 

Stafræn borgaravitund (e. digital citizenship): þegar talað er um borgaravitund felur það í 

sér að fólk verndi og beri umhyggju og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum ásamt 

umhverfi sínu. Stafræn borgaravitund byggir á þessum gildum nema að þau skuli uppfyllt 
í stafrænum heimi. Örugg netnotkun felur í sér að með ábyrgum og skapandi hætti skal 

nýta miðla og nýja tækni og þar með stunda örugga netnotkun (Reykjavíkurborg, 2019).  

1.4 Uppbygging ritgerðar 
Hér verður greint frá uppbyggingu meistararitgerðarinnar en hún skiptist í sex kafla og 
nokkra undirkafla. Efni meginkafla er eins og hér verður rakið. 

Í inngangi er farið yfir markmið og tilgang verkefnisins, kveikjuna að þessu verkefni, stöðu 
mína sem höfundar og tengsl við viðfangsefnið, innleiðingu á spjaldtölvum í grunnskólastarf í 

Kópavogi og rök fyrir vali á viðfangsefni. Þá verður einnig lögð fram rannsóknarspurning. 

Ýmis hugtök sem viðfangsefnið varða verða skilgreind 

Í kafla tvö er farið yfir tæknimálin og bakgrunn rannsóknarinnar, hvernig aðgengi 
nemenda hefur verið að tölvum og þá stöðu sem nú er uppi með breyttum kennsluháttum. 

Skoðað verður hvað aðalnámskrá grunnskóla segir um upplýsinga- og tæknimennt og kannað 
hvort tekið sé fram í lögum um grunnskóla hvernig kennslu á því greinasviði skuli háttað. Sagt 
verður frá PISA-könnun frá árinu 2012 þar sem farið er yfir hversu miklum tíma nemendur 

verja á netinu og hvernig spjaldtölvur nýtast sem námstæki. Þá verður litið á fyrri rannsóknir 
á þeirri spjaldtölvuvæðingu sem nú hefur átt sér stað í íslenskum grunnskólum með sérstakri 
áherslu á Kópavog þar sem rannsóknin fer fram. Ekki síst verður reynt að draga fram 

möguleg áhrif spjaldtölvunotkunar á nám og tómstundir nemenda. 
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Kafli þrjú snýst um aðferð og mun fjalla um rannsóknina sjálfa, rannsóknaraðferðina og 

þau rannsóknarsnið sem þar verða notuð. Einnig verður farið yfir siðferðileg atriði og önnur 

álitamál sem varða rannsóknina, réttmæti hennar og áráðanleika. 

Í fjórða kafla munu niðurstöður verða kynntar og tekið saman hvers nemendur hafa 

vænst af spjaldtölvunum og hver reynsla þeirra af notkun þeirra í námi og tómstundum hefur 

verið. Leitast verður við að draga fram þá kosti og ókosti sem nemendur sjá við 
tölvunotkunina og benda á ýmis atriði varðandi búnaðinn, aðbúnað og reglur sem skipta máli 

í því sambandi.  

Í fimmta kafla verður rætt nánar um niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar í ljósi 
af því sem komið hefur fram í öðrum rannsóknum. 

Í lokaorðum verður sagt frá verkefninu í hnotskurn og það sem helst má af því læra en 

líka minnst á möguleg næstu skref við frekari rannsóknir kæmi til þeirra. 
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2 Tæknin 

Með notkun spjaldtölva í námi og þá sérstaklega þar sem hver og einn nemandi hefur sína 
tölvu er búið í haginn fyrir einstaklingsmiðað nám þar sem kennara bjóðast með þessari nýju 

fartækni ákveðnir möguleikar á að sérsníða námið að þörfum hvers og eins. Tölvustutt nám 

getur þannig ýtt undir það að nemandi, sem stendur framarlega námslega séð, hefur 

sérstakan áhuga á tilteknum hlutum eða vinnur að verkefni í hópi með öðrum nemendum, 

getur farið dýpra í efni og sótt sér meiri upplýsingar heldur en í hópi þar sem nemendur eru 

allir bundnir við sömu bókina til að auka við þekkingu sína. Þá má einnig nota búnaðinn til að 

leita stuðnings eða sérstakrar leiðsagnar eigi nemandi í erfiðleikum, finna léttara efni, leita 

orðskýringa, fá texta þýddan eða kalla fram miðlunarkosti sem falla betur að þörfum 

nemandans en það náms- og kennsluefni sem annars væri notað. Svo býður tæknin upp á 

margar leiðir til að gera efni skil og leysa verkefni með ýmiss konar efnisgerð. 

2.1 Aðgengi að tölvum og nettengingu 
Aðgengi barna víða um heim að tölvum og nettengingu hefur aukist gríðarlega síðustu ár. 
Sérstök skýrsla PISA tekin saman 2015 (OECD, 2015a) sýnir að á tæplega 78% heimila jókst 

fjöldi nettengdra tækja á árunum 2009–2012 en 98% heimila höfðu aukinn aðgang að 

borðtölvu innan heimilis (OECD, 2015b). Tækninni fleygir fram, tækin verða léttari og 
meðfærilegri en líka öflugri og geta stækkað í öðrum skilningi, boðið upp á stærri skjá. Í sömu 

skýrslu og talað er um hér að ofan, má sjá að Suður-Kórea bauð upp á mesta nethraða OECD-

landa á árinu 2012, en þar höfðu 87,3% heimila aðgang að netinu og 99,7% þeirra aðgang að 
netinu í gegnum snjallsíma. Gott aðgengi að netinu er þó víðar því 15 ára gamlir nemendur 

innan OECD-ríkjanna verja að meðaltali meira en tveimur klukkustundum á netinu á hverjum 
degi. Einungis 4% nemenda bjuggu á heimilum þar sem engin tölva var til staðar en 43% 
nemenda bjuggu á heimilum þar sem þrjár eða fleiri tölvur voru til staðar (OECD, 2015b). 

Uppfærslur á forritum sem við notum í daglegu lífi eru tíðar og alltaf er verið að reyna að 
draga að þeim fleiri notendur. Samfélagsmiðlar eru hjá mörgum okkar, hér á landi og víða 
um lönd, orðnir hluti af daglegu lífi þar sem notendur skiptast á að skoða aðra, bera sig 

saman við þá og sýna (oftast) sínar bestu hliðar. Þegar PISA-könnun árið 2012 var lögð fyrir 

voru nemendur ekki spurðir sérstaklega út í samfélagsmiðla en niðurstöður sýndu að 15 ára 
gamlir nemendur voru gjarnari á að taka þátt í samskiptum í gegnum samfélagsmiðla heldur 

en að senda tölvupóst eða nota aðrar spjallrásir. Niðurstöður sýna einnig að dregið hefur úr 

notkun á leikjum þar sem spilari er einn. Notendur stunda frekar leiki þar sem nokkrir spila 

saman og eiga þá í samskiptum við aðra á netinu. Nemendur vafra sífellt oftar á netinu í leit 
að skemmtun, til að hlaða niður tónlist, kvikmyndum, leikjum eða öðrum hugbúnaði (OECD, 
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2015b). Tölvutæknin er með öðrum orðum æ ríkari þáttur í daglegu lífi barna og unglinga og 

þess sér víða stað. Í sænskri rannsókn sést að 7% sænskra unglinga notuðu farsíma til að fara 

á netið árið 2010 en aðeins fimm árum síðar var hlutfallið komið í 96% (Sænska 
fjölmiðlanefndin, 2015). 

Á Íslandi var gerð áhugaverð rannsókn þar sem að tekin var fyrir miðlanotkun barna á 

aldrinum 0–8 ára. Miðlanotkun nær yfir sjónvarpsáhorf, snjalltækjanotkun, tölvuleiki og aðra 
netnotkun (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Eins og við var að búast var spjaldtölvan 

vinsælasta tækið og sýna niðurstöður að þegar að börn ná fimm ára aldri aukast líkur á að 

þau eigi sín eigin tæki. Af börnum á aldrinum 5–8 ára eiga 24% barna snjallsíma og á sama 
aldri eiga 27% spjaldtölvu. Notkun barnanna á spjaldtölvum byrjaði þó fyrr heldur en 

eignarhaldið segir til um en um þriðjungur barna á aldrinum 0–1 árs hafði aðgang að 

spjaldtölvu og jókst dagleg notkun með hækkandi aldri þeirra. Með vinsælli athöfnum 
miðlanotkunar var sjónvarpsáhorf, þá á þátt eða mynd, en reglur heimilisins voru gjarnan 

rýmri um þá notkun heldur en aðra. Þessar niðurstöður eru í ágætu samræmi við niðurstöður 

frá Svíþjóð. Alltaf er þó sá möguleiki fyrir hendi að foreldrar svari því sem þeim þykir æskilegt 
að svara en niðurstöðurnar þykja þó gefa mikilvægar vísbendingar (Steingerður Ólafsdóttir, 
2017).  

Schramm, Lyle og Parker (1961) gerðu rannsókn á sjónvarpsáhorfi barna í 
Bandaríkjunum. Fræg ályktun þeirra segir að sumt sjónvarpsefni geti verið, undir sumum 
kringumstæðum, skaðlegt fyrir sum börn. Undir sömu kringumstæðum, fyrir önnur börn og 

fyrir sömu börn en undir öðrum kringumstæðum, geti það verið gagnlegt. Að lokum geti það 

einnig verið fyrir flest börn, undir flestum kringumstæðum, hvorki sérstaklega gagnlegt né 

sérstaklega skaðlegt og eigi það við um flest sjónvarpsefni (Schramm, Lyle og Parker, 1961). 
Tilmæli sem gefin voru út til viðmiðunar fyrir miðlanotkun barna á þessum tíma eru ekki ólík 

þeim sem höfð eru til viðmiðunar í dag (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). 

2.2  Aðalnámskrá grunnskóla 
Aðalnámskrá grunnskóla byggir á lögum um grunnskóla og er ætlað að vera ákveðin umgjörð um 

skólastarf, tilgang þess og markmið. Í aðalnámskrá er hægt að leita eftir tilgangi og starfsemi skóla en 

hún er í raun nokkurs konar samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. Í aðalnámskrá frá 

árinu 1999 er sagt að kennsla og nám á öllum sviðum skólans þurfi að taka mið af upplýsingatækni og 

tölvunotkun þar sem beiting á því verklagi komi inn á allar greinar þjóðlífsins. Sérstök áhersla er lögð 

á að bæði kyn fái jafnan aðgang að tölvum (Menntamálaráðuneyti, 1999). Svipaðar áherslur eru 

lagðar í þeirri námskrá sem nú gildir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) og þar er eins og 

áður gert ráð fyrir upplýsinga- og tæknimennt sem sérstakri námsgrein sem jafnframt er samþætt inn 

í aðrar námsgreinar. Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er sagður vera að hjálpa 



 

19 

nemendum að öðlast góða og almenna tæknifærni og tæknilæsi. Nemendur eiga að geta nýtt sér 

ýmis tæki og tæknibúnað og notað fjölbreyttar úrvinnsluleiðir við verkefnaskil til að efla þá 

tæknifærni sem unnið er að. Tæknilæsið snýr að því að nemandi skuli nýta sér tækjabúnað til að afla, 

flokka og vinna úr upplýsingum. Það skal gert á gagnrýninn og skapandi hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

2.3 Hvað segja lögin um upplýsingatækni í skólastarfi? 
Í 24. grein laga um grunnskóla (91/2008) er tekið fram að skólinn skuli meðal annars leggja 

áherslu á skilning og frjótt og skapandi starf, nýsköpun og frumkvöðlanám. Einnig skal leggja 

áherslu á margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, upplýsingatækni og 

safna- og heimildavinnu. Nemendur skulu fá tækifæri til þess að velja sér viðfangsefni og 

nálgun í eigin námi þar sem að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms (Lög um grunnskóla 
nr.91/2008). Í 26. grein grunnskólalaganna (Lög um grunnskóla nr.91/2008) er ætlast til að 

nemendur séu gerðir ábyrgir fyrir eigin námi og að þeir njóti sveigjanleika í skólastarfi. Að 

nemandi hafi spjaldtölvu til eigin afnota sem hann getur notað í skólanum og heima fyrir er í 
anda laganna, spjaldtölvum er að jafnaði ætlað að auka eigin ábyrgð nemenda á námi þeirra 

en einnig að skapa fjölbreytta kennsluhætti til að koma til móts við misjafnar þarfir 

nemenda. 

2.4 1:1 eða eitt tæki á nemanda 
1:1 (e. 1:1 learning initiatives) er hugtak eða auðkenni sem oft má heyra og sjá notað í 

umræðu um kennsluhætti og tæknivæðingu skólastarfs og vísar til þess hlutfalls tölva eða 
þeirra stafrænu tækja sem um er að ræða á hvern nemanda. Að baki liggur hugmyndin um 

eitt tæki og einn nemanda eða eitt tæki á hvern nemanda. Tækin eru þá yfirleitt 

fartæknibúnaður sem nemendur geta borið með sér, ýmist snjallsímar, spjaldtölvur eða 

fartölvur. Venjulega eru þessi tæki tengd við internet og jafnvel í umsjá eða eigu 

nemendanna sjálfra. Þau má því nota utan skólans ekkert síður en innan hans (European 

Schoolnet, e.d.). Þetta fyrirkomulag í skólastarfi, 1:1, er veruleg breyting frá hefðbundnu 

námsumhverfi og því geta fylgt miklar breytingar fyrir einstaklinga og hópa. Nemendur þurfa 

að læra að gera sér mat úr þessum aðgangi að öflugri tækni og miklar kröfur eru gerðar til 

kennarans sem þarf að sýna hæfileika, frumkvæði og færni við þessar nýju aðstæður 

(Edwards, 2012). 

2.5 Tölvunotkun og aðgengi að tölvutengdum búnaði í grunnskólum 
Bókin Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) segir frá 

niðurstöðum umfangsmikillar rannsóknar sem gerð var á Íslandi í 20 grunnskólum á árunum 
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2008–2013 til að veita yfirsýn yfir starfshætti íslenskra grunnskóla á nýjum tímum. Í 11. kafla 

bókarinnar er upplýsingatækni í skólastarfi tekin fyrir (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson 

og Bergþóra Þórhallssdóttir, 2014). Niðurstöður í þeim hluta rannsóknarinnar sýna að skortur 
var á búnaði í mörgum skólum á þeim tíma sem þarna var til skoðunar og má nefna sem 

dæmi að ekki reyndust vera skjávarpar nema í um helmingi kennslustofa og þá voru 

snjalltöflur sárasjaldgæfar. Aðgengi nemenda að tölvubúnaði var víða takmarkað og bundið 
að verulegu leyti við tölvuver. Til að kennarar og nemendur geti nýtt sér upplýsingatækni í 

kennslu og námi þurfa þeir að hafa aðgengi að góðum tækjum sem falla vel að skólastarfi. 

Fátítt var að tölvur væru í stofum nemenda, aðrar en tölvur kennara og nokkuð algengt að 

einhver búnaður væri úr sér genginn og nýttist þá ekki eins vel og til var ætlast. Kennarar 

notuðu netið mikið til undirbúnings fyrir kennsluna sína og tölvunotkun nemenda var mikil 

heima fyrir en tiltölulega lítil í skólastarfinu sjálfu (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhalllsdóttir, 2014). Færni nemenda virtist að verulegu marki sjálfsprottin og 

sterk fylgni hafði mælst á milli færni nemenda í tölvu- og forritunarnotkun og 

upplýsingatækni heima fyrir (Gréta Björk Guðmundsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2009). 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur kannaði líka á sínum tíma, árið 2005, tölvunotkun nemenda í 
grunnskólum og viðhorf kennara og nemenda til tölvunotkunar. Í þeirri rannsókn kom fram 

að nemendum fannst almennt skemmtilegt að nota tölvur í námi en þó voru yngri nemendur 

hrifnari af því en þeir eldri. 97% þeirra nemenda sem tóku þátt sögðust nota tölvu heima hjá 
sér og þá helst til að fara í leiki, hlusta á tónlist og vera í spjallforriti. Meira en helmingur 

nemenda sagðist nota tölvu daglega (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir og 

Matthías Þorvaldsson, 2005). Gera má ráð fyrir því að mikil breyting hafi orðið frá þessum 

tíma þar sem spjaldtölvur komu fyrst fram árið 2010 og hafa ásamt snjallsímum fært með sér 
nýja möguleika í skólastarfi. Þó ber að hafa í huga að munur á milli einstakra skóla og 

einstakra sveitarfélaga getur verið mikill, bæði hvað snertir tölvuvæðingu og stuðning við 

tölvunotkun (Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005; Sólveig 
Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

2.6 Hve miklum tíma verja nemendur á netinu? 
Í PISA-könnuninni árið 2012 var fyrst farið í að mæla hversu miklum tíma nemendur (á 15. 

aldursári) verðu á netinu og var sérstaklega gætt að því hvort að það væru helgar eða virkir 

dagar. Nákvæmni í svörum má ráða af því að nemendur svöruðu stöðluðum svörum um til 
dæmis eina til tvær klukkustundir, tvær til þrjár klukkustundir og svo framvegis. 

Niðurstöðurnar sýndu að nemendur OECD-ríkjanna verja að meðaltali meira en tveimur 

klukkustundum á dag á netinu og skiptir þá ekki máli hvort að það séu helgar eða virkir 
dagar. Sagt er sérstaklega frá Íslandi þar sem að nemendurnir sem tóku þátt sögðust verja 
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að minnsta kosti tveimur klukkustundum á dag á netinu á virkum dögum, eftir að skóladegi 

líkur (OECD, 2015b). Áhugavert er að skoða tölvunotkun heima fyrir og fá nemendur til að 

áætla hversu löngum tíma þeir verja á dag og jafnvel fá þá til að athuga það sjálfir í 
spjaldtölvunni sinni en þar má sjá hversu mörgum mínútum þeir verja á dag til náms og til 

afþreyingar. Algengast var að vafra um netið í leit að afþreyingu eða skemmtun en 88% af 

nemendum sögðust gera það að minnsta kosti einu sinni í viku (OECD, 2015b). 

2.7 Fyrri rannsóknir tengdar spjaldtölvuvæðingu 
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðir á spjaldtölvum og því sem þessi tæki bjóða upp á í 
skólastarfi. Eins og gera mátti ráð fyrir þykja þær hafa bæði kosti og galla, bæði sem 

námstæki og tæki til afþreyingar. Hér verður þó einungis fjallað um rannsóknir sem snúa að 

einhverju leyti að nemendum.  

 Rannsóknir sem sýna jákvæð áhrif spjaldtölva 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á spjaldtölvuvæðingu grunnskóla víða um heim en þá 

helst á því hvernig staðið hefur verið að innleiðingunni og hvernig helst megi nýta 

spjaldtölvurnar sem kennslutæki. Ekki virðast hafa verið framkvæmdar margar eigindlegar 
rannsóknir sem snúa að því hvaða áhrif þessi tæki hafa á nám og reynslu nemenda hér á 

landi en nokkur lokaverkefni háskólanema fjalla um spjaldtölvuvæðingu í skólum eða áhrif 

hennar á skólastarfið. Hér verða rakin nokkur dæmi um niðurstöður verkefna og rannsókna. 

Fyrsti iPadinn kom út árið 2010. Skólafólk sýndi þessu nýja tæki mikinn áhuga og tók 

fljótlega að nýta það að einhverju marki í skólastarfi, bæði á Íslandi og erlendis. 
Norðlingaskóli hóf þróunarverkefni árið 2012 sem unnið var í samvinnu við Reykjavíkurborg 

og Námsgagnastofnun og var ætlað að skoða hver áhrif tækjanna væru á nám og kennslu 

nemenda í 9.–10.bekk grunnskóla. Skoða átti hvernig þessi tæki gætu nýst í námi þannig að 

það yrði markvissara og aðgengilegra fyrir nemendur. Einnig var horft til einstaklingsmiðunar 

og að gera nám meira skapandi ásamt því að skoða hver áhrifin væru af tækninni á líðan 

nemenda, námsárangur þeirra og vinnuumhverfi (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015). 

Þróunarverkefnið spannaði þrjár annir og var þá gert lokamat á niðurstöðum 

innleiðingarinnar og skoðað hvernig til hefði tekist. Með því að nýta spjaldtölvur í 

skólakerfinu höfðu nemendur fengið aukinn aðgang að námsefni og námstólum, átt 

auðveldara með að vera í samskiptum við kennara sína utan skólastofunnar og getað beitt 

fjölbreyttari vinnubrögðum við úrlausn verkefna. Þá þótti þetta hafa leitt til mótunar á nýjum 

kennsluháttum (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 



 

22 

Markmið Kópavogsbæjar með innleiðingu á spjaldtölvum fyrir miðstig og unglingastig 

skólanna var að námið yrði einstaklingsmiðaðra, þar sem betra væri að sníða nám og kennslu 

að hverjum og einum þegar því má koma við. Með því að færa tæknina nær nemendum 
myndi áhugi á námi og ánægja með námið aukast en einnig var talið að nemendur tækju 

með þessu meiri ábyrgð á námi sínu og að það myndi skila sér í bættum árangri. Með því að 

nýta spjaldtölvur í kennslu ykist fjölbreytni í kennsluháttum, skólaþróun ætti sér stað og 
sérkennsla færi frekar inn í bekki sem styður við skóla án aðgreiningar og dregur úr þörf fyrir 

að aðgreina nemendur frá öðrum samnemendum (Kópavogsbær, e. d.). Í meistaraverkefni 

sínu, „Eins og að fara aftur í tímann“: viðhorf framhaldsskólanemenda sem nýttu spjaldtölvur 

í námi sínu í grunnskóla, tók Guðmundur Ásgeirsson viðtöl við fyrrum nemendur 

Norðlingaskóla eftir að þeir hófu nám í framhaldsskóla (2014). Niðurstöður hans benda til 

þess að nemendum hafi fundist nám þeirra í grunnskólanum fjölbreyttara og frjálslegra en í 

framhaldsskólanum, þar sem þeir fá ekki að taka eins mikla ábyrgð á sjálfum sér. Námið hafi 

einnig verið einstaklingsmiðaðra en í framhaldsskóla hafi allir unnið á sama hraða. Einnig 

mátti sjá að nemendur voru meira í hópavinnu í grunnskólanum. Flestir nemendur nýttu sér 

kosti spjaldtölvunnar í námi sínu í grunnskóla, nemendur voru komnir með ákveðna þjálfun 
við upplýsingaöflun og var ánægja á meðal þeirra með þá vinnu (Guðmundur Ásgeirsson, 

2014). Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir eiga sér lengri sögu í Norðlingaskóla en 

spjaldtölvurnar en ekki virðist annað séð en að tölvurnar hafi fallið vel að þeim 
kennsluháttum (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 

Spjaldtölvur hafa vissulega ýmsa kosti en sýnt hefur verið fram á að nemendur verða 
áhugasamari um nám sitt þegar þeir vinna í tölvunum heldur en ekki. Þá ályktun má meðal 

annars sjá í meistaraverkefnum Guðrúnar Benónýsdóttur (2016) og Önnu Sigrúnar 
Rafnsdóttur (2019). Í rannsókn Guðrúnar voru tveir samanburðarhópar, þar sem annar 
hópurinn fékk spjaldtölvu til stuðnings við lestrarkennslu en hinn hópurinn ekki. Lítill munur 

var á milli hópanna en flestir nemendur sýndu framfarir. Nemendur sem höfðu 
spjaldtölvurnar sýndu meiri áhuga á verkefnunum og kom það í ljós í svörum foreldra og 
endurspeglaðist í svörum nemenda (Guðrún Benónýsdóttir, 2016). Anna Sigrún skoðaði ritun 

nemenda í 3. bekk og voru niðurstöður hennar að notkun spjaldtölva ýtti undir áhuga þeirra 
á ritun og að þeir sem áttu erfitt með að nota blýant sýndu framfarir í ritun með notkun 

spjaldtölva. Tekið er fram að nemendur hafi verið uppteknir af þeim tæknimöguleikum sem 

tölvurnar bjóða upp á en þegar að sú spenna var liðin hjá hafi notkun þeirra á tölvunum 
aukið á sköpun og námsáhuga nemenda (Anna Sigrún Rafnsdóttir, 2019).  

Viðhorf nemenda til rafræns námsumhverfis er heiti á meistaraverkefni Aðalheiðar 

Hönnu Björnsdóttur (2015). Hún skoðaði viðhorf nemenda á unglingastigi til 

spjaldtölvunotkunar í stærðfræði en nemendum fannst notkunin auðvelda heimanám, 
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auðvelda undirbúning fyrir próf, aðgengi að námsefni og öðrum gögnum betra og 

skólatöskurnar voru léttari en oft áður. Á flestum sviðum fannst nemendunum rafrænt 

námsumhverfi betra og þægilegra heldur en það hefðbundna en notast var við spjaldtölvur, 
gagnvirkar rafbækur og vendikennslu (Aðalheiður Hanna Björnsdóttir, 2015).  

Árið 2014 var gerð eigindleg rannsókn í íslenskum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

þar sem að notkun spjaldtölva var könnuð á meðal nemenda á yngsta stigi með sérstaka 
áherslu á læsi. Úrtakið var lítið og því ber að taka niðurstöðum hennar með fyrirvara en 

ákveðnar vísbendingar koma þó í ljós. Rannsóknin virðist, eins og fleiri rannsóknir sem fjallað 

hefur verið um, sýna að spjaldtölvur í námi og kennslu auki fjölbreytni í skólastarfi þar sem 
nemendur fá tækifæri til að efla upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi. Með spjaldtölvunum 

opnast leið fyrir kennara til að auka upplýsingatækni í námi og kennslu sem er einmitt eitt af 

því sem að aðalnámskráin leggur áherslu á. Námið með stuðningi af tækninni fór ýmist fram í 
gegnum leik, þar sem nemendur nýttu tæknina til samskipta eða efnissköpun með fjölda 

smáforrita sem eru gerð sérstaklega til að þjálfa ýmsa færniþætti. Spjaldtölvan gat einnig 

nýst nemendum sem rafræn námsmappa þar sem að hún getur geymt töluvert af efni 
(Jóhanna Þorvaldsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Hermína Gunnþórsdóttir, 2018). 

Fullan og Donnelly (2013) segja mikilvægt að nú eigi sér stað ákveðin viðhorfsbreyting í allri 

skólaþróun á 21. öld með áherslu á innleiðingu nýrra kennsluhátta sem meðal annars 
einkennist af gagnrýnni hugsun og samvinnu þar sem upplýsingatækni er í lykihlutverki. Í því 
sambandi er áhugavert að skoða erlendar rannsóknir við skóla þar sem nemendur hafa 

fengið spjaldtölvu hver fyrir sig og njóta stuðnings af stafrænum búnaði á borð við 
snjalltöflur. 

Harris, Al-Bataineh og Al-Bataineh (2016) birtu grein þar sem gerð var rannsókn á 25 
nemendum í 4. bekk við tvo skóla í Bandaríkjunum. Við báða skóla var hátt hlutfall nemenda 

úr tekjulágum fjölskyldum. Markmiðið var að skoða hvort að kennslufyrirkomulagið 1:1 hefði 

áhrif á fræðilega þekkingu nemenda og einnig hvort að sama fyrirkomulag efldi áhuga 
nemenda á námi. Skólastjórar og aðrir innan skólanna höfðu reynt ýmsar leiðir til að stuðla 

að þátttöku nemenda og velgengni þeirra í skólastofunni. Með því að hafa eitt tæki á hvern 

nemanda gátu kennarar verið einstaklingsmiðaðri í sinni kennslu og farið dýpra í valda hluta 
námsefnisins. Hver nemandi var tengdur netinu um tölvu sem hann hafði til eigin nota. 

Tæknin gerir nemendum kleift að stunda nám og nálgast það með öðrum hætti en þeir eru 

vanir en það er þó alltaf hlutverk kennarans að átta sig á því hvað hvetur nemenda til dáða. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar þóttu sýna að fræðileg þekking nemenda hefði aukist en 

það sem þótti fyrst og fremst skipta máli í kennslu var að kennarinn kæmi með áhugaverð 

sjónarhorn á námsefni til að fanga athygli nemenda og halda henni. Það þarf að passa að 
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nemendur átti sig á hvers megnug þessi tæki eru og að þeir hafi það sjálfstæði sem þarf til að 

geta umgengist þau (Harris, Al-Bataineh og Al-Bataineh., 2016). 

Í rannsókn á 13–15 ára nemendum kom fram jákvæðari fylgni á milli upplýsingaöflunar og 
fræðilegrar þekkingar hjá nemendum þar sem tölvukennsla og rafræn tafla var til staðar 

heldur en í hefðbundinni skólastofu þar sem stuðst var við bækur Malik og Shanwal, 2015). 

Þegar að tækninni er beitt námi og kennslu geta kennarar brugðist fyrr við, þeir geta nýtt til 
dæmis svör nemenda eða þá þætti sem nemendur eiga í erfiðleikum með til að kenna öllum 

nemendahópnum. Í skólastofu sem byggir á snjalltækni eins og snjalltöflu eru nemendur 

frekar hvattir til að nýta sér tæknina og við það eykst læsi þeirra á tæknina. Nemendur geta 
einnig hagnast á því námslega að deila verkefnum sínum með öðrum, taka þátt í samvinnu 

og deila hugsunum sínum með öðrum. Vel búin skólastofa eykur því þetta læsi nemenda en 

þetta eru niðurstöður rannsóknar sem gerð var í grunnskóla í Kóreu (Kim, Park, Yoo og Kim, 
2016). 

Í rannsókn sem gerð var í menntaskóla í Tyrklandi eru spjaldtölvur sagðar hafa veitt 

nemendum tækifæri til að tileinka sér nýjustu tækni og nýstárlegar aðferðir við nám. Þær 

gefi nemendum kost á vera tengdir hvar og hvenær sem er í gegnum þráðlaust net og eru 
samskiptamiðlar sagðir geta komið að góðum notum innan nemendahópsins þar sem 

nemendur geta rætt sín á milli þegar þeir eru ekki í kennslustund. Með því að nýta 

spjaldtölvur í skólanum að þá eiga nemendur kost á að halda áfram að læra eftir að skóla 
lýkur þar sem þeir hafa tölvuna meðferðis og geta því leitað dýpra í efnið ef áhugi þeirra er 

fyrir því. Einnig öðlast nemendur ákveðna færni á spjaldtölvur sem færir þá nær 

hversdagsleikanum þar sem að mikið af daglegum atöfnum og samskiptum fólks eiga sér 

stað í gegnum tölvur. Nemendur í umræddri rannsókn fengu afhentar spjaldtölvur þar sem 
að aðgangi þeirra var stýrt en það átti sinn þátt í því að sumum nemendum fannst 

spjaldtölvan ekki nógu gagnleg í kennslustundum. Sama rannsókn sýnir að nemendum fannst 

gaman að læra í spjaldtölvum, þeim fannst hún létt og meðfærileg og þægilegra að vera með 
rafrænt námsefni en prentaðar bækur. Spjaldtölvan var sögð hjálpa til við heimavinnu þar 

sem að nemendur höfðu aðgengi að námsefni hvenær sem er og þá þótti notkun tölvunnar 

auka áhuga nemenda á náminu. Notkun leikja var helst talin til neikvæðra þátta 
(Gokcearslan, 2017) og verður vikið nánar að neikvæðum hliðum tölvunotkunar hér á eftir. 

 Niðurstöður rannsókna sem sýna neikvæð tengsl milli náms og spjaldtölva 

Eftirfarandi rannsóknir sýna ekki eingöngu neikvæðar niðurstöður en þar má greina ýmsar 

niðurstöður sem ekki er allar jafn jákvæðar eða styðja jafn eindregið tölvunotkun í námi og 

kennslu og rannsóknir sem fjallað var um hér að framan. 
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OECD (2015a) gaf út skýrslu þar sem tekin voru til skoðunar tengsl á milli aðgengis 

nemenda að tölvum í skólum, tölvunotkunar í skólastofunni og árangurs á PISA-prófum. Í 

skýrslunni er tekið fram að að meðaltali hafi nemendur tekið meiri framförum í námi sínu í 
löndum þar sem tölvunotkun er lítil en í þeim löndum þar sem tölvunotkun í skólastarfi er 

algeng (OECD, 2015c). 

Í Skotlandi var gerð rannsókn á átta háskólum þar sem skoðað var hvernig einbeiting 
nemenda væri í kennslustundum þegar að þar voru í notkun rafræn tæki eins og fartölvur, 

spjaldtölvur og snjallsímar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þetta hafi 

truflandi áhrif á einbeitingu nemenda og á það bæði við um þá sem eru að nota tækin til 
ýmissar afþreyingar en einnig þá sem voru ekki með sín eigin tæki. Truflun fólst þá í því að 

fylgjast með hinum og athuga hvað þeir væru að gera, sérstaklega þegar tækin gáfu frá sér 

einhver hljóð sem fá aðra til að líta upp. Kennarinn er sagður þurfa að hafa meira fyrir því að 
halda athygli nemenda á því sem fram fer í kennslustundum og niðurstöður sýna lakari 

einkunnir í lok árs hjá þeim nemendum sem þarna voru til rannsóknar. Þó svo að rannsóknin 

hafi ekki sýnt fram á betri árangur á lokaprófum nema síður væri þá sýndi hún fram á að 
spjaldtölvurnar höfðu haft veruleg áhrif á kennslu og nám, námið hafði orðið 
nemendamiðaðra og tækin gefið nemendum kost á fjölbreyttari verkefnum. Heimavinna var 

mikilvægur þáttur, en með notkun spjaldtölvanna gátu nemendur allir aflað sér þekkingar og 
þróað sig áfram í vinnu þar sem sköpunargáfa og sjálfstæð vinna fékk að njóta sín (Glass og 
Kang 2017). Þetta eru áhugaverðar niðurstöður, bæði fyrir verkefnið sem hér er undir og 

kviknaði af áhyggjum af neikvæðum áhrifum spjaldtölvanna og í ljósi af íslenskri námskrá 
grunnskóla sem kveður á um að nemendur skuli geta nýtt ýmis tæki, þar á meðal spjaldtölvur 

til að afla sér þekkingar, miðla þeirri þekkingu áfram, öðlast hæfni til að greina texta og bera 
ábyrgð á námsframvindu þar sem að sjálfstæð vinna og samvinna fær að njóta sín (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Með spjaldtölvum fá nemendur aðgang að margvíslegu fræðsluefni og reynslu í 
upplýsingatækni. Þó þarf einnig að hafa hugfast að margt neikvætt getur fylgt þessari notkun 

og má þar nefna neteinelti, blekkingar og svik á internetinu, misnotkun frá sjónarhorni 

persónuverndar, hreyfingarleysi og líkamlega verki eða áhrif á svefn. Í þróunarverkefni um 
spjaldtölvur í Norðlingaskóla var rætt við nemendur á unglingastigi um hvernig þeim fyndist 

að standast þær freistingar sem spjaldtölvan býður upp á. Í svörum nemendanna komu fram 

áhyggjur afþví hversu miklum tíma þeir eyddu í leiki, spjall eða hlustun á tónlist en þeir 
virtust þó fá aukna sjálfstjórn með tímanum. Þessir sömu nemendur voru spurðir út í 

vandamál við notkun spjaldtölvunnar á borð við líkamlega verki, félagsleg- og tæknileg 

vandamál. 25% nemenda í 10. bekk fundu fyrir verkjum í baki eða hálsi, 22% þeirra fundu 

fyrir verkjum í handleggjum eða öxlum, 19% fundu fyrir augnverkjum og 15% sögðust finna 



 

26 

fyrir verkjum í fingrum (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Þarna þurfa 

foreldrar og kennarar að koma til skjalanna og fræða börnin til að lágmarka hættuna á að 

þau lendi í einhverjum vandræðum tengdum netnotkun sinni (OECD, 2015b). Notkun barna 
og unglinga á tækninni heima fyrir og í frístundum í skólanum getur haft veruleg áhrif á 

félagslega velferð þeirra og jafnvel þátttöku í skólastarfi. Grunnskólar Kópavogs og eflaust 

annarra bæjarfélaga búa þó yfir þráðlausu neti sem hefur allskyns síur og á að verja 
nemendur fyrir óæskilegu efni að einhverju leyti. Nemendur geta þó verið í miklum 

samskiptum hverjir við aðra og þeim samskiptum fylgja boð á skjáinn með tilheyrandi 

hljóðum og ljósum sem geta haft truflandi áhrif á börnin okkar og aðra á heimilinu. Þetta 

kann einnig að hafa áhrif á svefn barnanna og einbeitingu þeirra á skólatíma. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferð við rannsóknina, hvernig þátttakendur voru valdir, 
hvernig framkvæmd viðtalanna fór fram og hvernig greiningu gagnanna var háttað. Einnig er 

farið yfir réttmæti rannsóknarinnar, takmarkanir og siðferðileg álitamál. 

3.1 Tegund rannsóknar og aðferð 
Rannsóknin er eigindleg og byggir á beinum samskiptum, þar sem hálfopin viðtöl voru tekin 

við nemendur. Ólíkt megindlegri rannsóknaraðferð snýst sú eigindlega um að einstaklingar 

eða hópar eru rannsakaðir í sínu náttúrulega umhverfi og þess gætt að yfirfæra ekki 
niðurstöður um of á aðra einstaklinga eða hópa. Viðurkennt er að veruleikinn er flókinn og 

því hafnað að hægt sé að tala um einn veruleika eða sannleika. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir leitast við að útskýra hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður sínar 
og rannsakandi leitast við að skilja ólík viðhorf eða hegðun, hugsanir, tilfinningar eða 

samskipti einstaklinga. Þátttakendur eru virkir í rannsókninni, oft kallaðir meðrannsakendur, 

og rannsakandi getur haft ákveðin áhrif á vettvanginn sem verið er að skoða (Lichtman, 
2013). Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru ekki taldar jafn áreiðanlegar og megindlegar en 

með megindlegri nálgun var hægt að rannsaka eða ná til mun stærri hópa og var hún því 

talin ábyggilegri. Síðar fór að koma fram gagnrýni á að þessar magnbundnu aðferðir sem 
einkenna megindlegar rannsóknir næðu ekki til minnihlutahópa í þjóðfélaginu (Sóley S. 

Bender, 2013). Þegar eigindlegar rannsóknir eru notaðar er leitast við að fá upp viðhorf og 

reynslu þátttakenda fremur en að afla tölulegra gagna. Megindlegar aðferðir bjóða oft upp á 
breiðari sýn yfir viðfangsefnið en eigindlegar rannsóknir leita meira á dýptina. 

Rannsóknarefni ræður miklu um hvort að rannsakandi ákveður að nota megindlega eða 
eigindlega nálgun (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Nefna mætti margar eigindlegar aðferðir við rannsóknir en í þessari rannsókn er 

rannsókninni beint að tilteknum nemendahópi og reynslu þeirra af eða sýn á spjaldtölvur 

sem nýjung í skólastarfinu. Þetta er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem afmarkað tilvik er 
tekið sérstaklega til skoðunar og það skoðað í smáatriðum til þess að öðlast á því sem bestan 

skilning. Í tilviksrannsóknum er gagna aflað á ýmsan og oft margvíslegan hátt, eins og til 

dæmis með því að taka viðtöl, einstaklings- eða rýnihópaviðtöl, ráðast í þátttökuathuganir, 
gera beinar athuganir á vettvangi eða byggja á ýmsum tiltækum gögnum (Lichtman, 2013). Í 

þessari rannsókn voru tekin rýnihópaviðtöl við nemendur í 6. bekk í grunnskóla. 

Rýnihópaviðtöl eru eigindleg aðferð þar sem að hópur af einstaklingum er tekinn tali á 

skipulagðan hátt og hann ræðir um ákveðið efni. Markmiðið er að komast að viðhorfum, 
afstöðu og stundum tilfinningum þátttakenda og þá oftast til þess að fá svör við spurningum 
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sem erfitt er að fá svör við eða kanna með einföldum spurningalistum. Rannsakandi spyr 

opinna spurninga til að fá sem mesta dýpt af efninu sem um ræðir og leitast við að fá 

þátttakendur til að rökstyðja eða skýra svör sín eins og frekast er kostur (Sóley S. Bender, 
2013). 

Horft var til grunnskóla Kópavogsbæjar þar sem allir nemendur á miðstigi og unglingastigi 

eru komnir með spjaldtölvu til eigin afnota. Byggt var á reynslu og athugunum nemenda á 
miðstigi. Auk viðtala við rýnihópa nemenda, stelpur annars vegar og stráka hins vegar, var 

ætlunin að gera vettvangsathuganir í skólastofunni en frá því var horfið vegna takmarkana 

heilbrigðisráðherra á skólahaldi að tillögu sóttvarnarlæknis í ljósi veirufaraldurs sem nú 
gengur yfir landið. Þær athuganir verða því að bíða betri tíma. Viðtölin voru tekin í skólanum 

á skólatíma, eftir að búið var að afla skriflegs samþykkis skólastjóra, foreldra og nemenda. 

Viðtölin voru tekin upp og efni þeirra slegið inn. Farið verður með allar upplýsingar úr 
viðtölum sem trúnaðarmál og verða hvorki skóli né nemendur nafngreindir. Eftir að rannsókn 

lýkur mun öllum gögnum verða eytt.  

Vönduð vinnubrögð eru nauðsynleg þeim rannsakendum sem ætla að nota viðtalstækni 
og skiptir þá undirbúningur viðtalanna, gagnaöflunin eða viðtalið sjálft og gagnagreining 
miklu máli. Á aðferðinni eru takmarkanir sem rannsakandi þarf að hafa hugfastar en með 

góðum vinnubrögðum má fá fram miklar upplýsingar um marga þætti (Sóley S. Bender, 

2013). Þátttakendur sem valdir eru í rýnihóp hafa gjarnan eitthvað sameiginlegt sem tengist 
rannsóknarefninu, eins og í þessu tilviki, þar sem nemendur eru allir í 6. bekk í grunnskóla í 

Kópavogi og nýta spjaldtölvur í sínu námi. Rýnihópar mega almennt ekki vera of stórir og 

yfirleitt eru 4–12 þátttakendur í einu viðtali. Hópur með fjórum þátttakendum getur reynst 

of lítill og þá er hætta á að ákveðin breidd í umræðurnar náist ekki. Þegar þátttakendur eru 
margir, 10–12 þátttakendur getur aftur á móti komið upp sú staða að einhverjir í hópnum fái 

ekki færi á að tjá sig þó að rannsakandi reyni að koma þeim að. Margir telja að 

rýnihópaviðtöl með 5–8 einstaklingum séu ákjósanlegust og skili bestum árangri (Dilorio o.fl, 
1994; Sóley S. Bender, 2000). 

3.2 Þátttakendur 
Úrtak í þessu tilviki ræðst að verulegu leyti af hentugleika þar sem að ég átti vegna tengsla 

minna við skólann og bekkjarhóp sonar míns auðvelt með að finna nemendur á þeim aldri, 

sem ætlunin var að rannsaka, en rannsóknin beinist að grunnskólanemendum í 6. bekk. Þeir 
eru í umræddum skóla 62 talsins, 24 stelpur og 38 strákar, og í umsjón fjögurra 

umsjónarkennara. Þátttakendur voru sex stelpur og sex strákar valdir með slembivali úr hópi 

þeirra nemenda sem fengið höfðu leyfi foreldra eða annarra forráðamanna til þátttöku. 
Viðtölin fóru fram í tveimur kynjaskiptum hópum, þar sem að mér fannst áhugavert að geta 
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borið saman viðhorf og afstöðu kynjanna. Viðtölin voru hálfopin rýnihópaviðtöl og byggð á 

spurningaramma (sjá Viðauka A) sem þó mátti víkja frá eða auka við eftir því sem tilefni þótti 

til þegar viðtali vatt fram. 

3.3 Tengsl rannsakanda við skóla og upplýst samþykki þátttakenda 
Ég hef greiðan aðgang að þátttakendum í rannsókninni þar sem að ég starfa í sama 
grunnskóla og þeir sækja. Ég hafði aðeins fengið að kynnast þessum nemendahópi áður og 

þá sem kennari en það var á öðru skólaári þar sem ég kenndi honum heimilisfræði í stuttan 

tíma. Ég gerði mér vonir um að nemendur myndu varpa fram áhugaverðum vangaveltum um 
gagnsemi spjaldtölvunar og að þeir létu ekki þessi tengsl hafa áhrif á þeirra svör. Sú hætta 

var fyrir hendi að nemendur myndu svara eins og ég teldi að best að þeirra mati eða hefðu 

ekki þor til að segja sína skoðun vegna hræðslu um að einhver svör þættu rétt eða röng. 
Einnig gat verið að vinskapur við son minn myndi trufla rannsóknina. Nemendum sem tóku 

þátt var þó gert fyllilega ljóst að svör þeirra yrðu ekki rakin til þeirra sem einstaklinga og að 

ekki væru nein rétt eða röng svör heldur væri einungis verið að inna þá eftir skoðunum 
þeirra á spjaldtölvum sem námstæki og hvernig þeim þætti að nýta ætti þessi tæki í daglegu 
starfi, bæði í skóla og utan hans.  

Við val á þátttakendum var í byrjun fengið skriflegt leyfi skólastjóra til að framkvæma 
rannsókn á nemendum skólans í 6. bekk (sjá Viðauka Á). Því næst fengu allir nemendur 
umrædds árgangs blað með sér heim (sjá Viðauka B) þar sem tilvonandi rannsókn var kynnt 

fyrir foreldrum eða öðrum forráðamönnum og hvert markmið hennar væri. Óskað var eftir 

skriflegu samþykki foreldra þess efnis að þeir væru samþykkir því að þeirra barn tæki þátt. 

Nemendur skiluðu skriflegum leyfum inn til umsjónarkennara síns og ég nálgaðist þau svo 
þar. Alls gáfu foreldrar 10 stelpna og 18 stráka leyfi fyrir þátttöku síns barns eða 41,6% 

stelpna og 47,3% stráka. Dregin voru sex nöfn stelpna og sex nöfn stráka úr þeim hópi og að 

auki tvö til vara ef veikindi eða annað kæmu upp. Tölvupóstur (sjá Viðauka D) var í framhaldi 
sendur á þá foreldra sem áttu þau börn sem dregin voru út og þeim tilkynnt að barnið þeirra 

myndi koma til með að taka þátt í viðtölunum en jafnframt að það fengi möguleika á að 

draga sig út úr rannsókninni hvenær sem þess yrði óskað. 

Dulnefnin sem að þátttakendur fengu eru Anna, Brynja, Elísa, Heiða, Margrét og Sóley og 

hjá strákahópnum Andri, Finnur, Hannes, Haukur, Jón og Róbert. Þessi nöfn voru notuð við 

vinnslu gagna og við framsetningu á niðurstöðum hér á eftir, svo að rétt nöfn nemenda koma 
þar hvergi fram.  
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3.4 Rýnihópaviðtöl 
Rýnihópaviðtölin voru tekin um miðjan janúar og fóru þau fram sama dag, á skólatíma og í 
lítilli stofu sem ég fékk til afnota. Ég sótti þá nemendur sem valdir voru og fékk þá til að koma 

með mér. Ég byrjaði á að segja þeim út á hvað þetta gengi og hvernig þetta færi fram. Ég tók 

skýrt fram að þetta tengdist grunnskólanum ekki á nokkurn hátt og að hvergi væri talað um 
þeirra eigin nöfn heldur fengju allir dulnefni í allri úrvinnslu. Við sátum við hringborð og áður 

en hljóðupptaka hófst sagði ég þeim að þeir mættu sleppa því að svara einhverjum punktum 

en við værum að sækjast eftir því að eiga góðar umræður um efnið og ef að einhverjir vildu 
bæta einhverju við þá væri það velkomið. 

Að ná fram árangri og gæðum í eigindlegum rannsóknum krefst mikillar þjálfunar, 

sköpunargáfu og þekkingar rannsakandans. Það getur því haft mikil áhrif á rannsóknina 

hversu mikla þjálfun rannsakandi hefur þar sem viðtöl og önnur gagnasöfnun er annars vegar 

og hvernig hann vinnur úr þeim upplýsingum sem tekst að afla (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ég hef litla reynslu á að taka viðtöl og hef aldrei áður unnið úr 

þeim svörum sem með þeim aflast, viðtöl sem ég hafði tekið fram að þessu voru aðeins 
nokkrar æfingar í minni verkefnum í kennaranámi mínu við Háskóla Íslands. 

Hlutverk rannsakandans er að hlusta og lesa þátttakendur á þann hátt að hann fylgist 
með líkamstjáningu, svipbrigðum og hvernig þátttakendur bregðast við efninu í hvert sinn 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ég ákvað að hafa autt blað og penna 

við höndina og lét þátttakendur vita að ég myndi möglega punkta eitthvað niður hjá mér, til 
dæmis nýjar spurningar sem kynnu að vakna eða eitthvað sérstaklega áhugavert sem fram 

kæmi í umræðum. 

3.5 Gagnaöflun 
Gagnaöflun fór fram með hálfopnum viðtölum á skólatíma nemenda. Listaðar voru opnar 
spurningar (sjá viðauka A) og voru þær notaðar til stuðnings á meðan umræður fóru fram. 

Spurningarnar gátu breyst og í sumum tilvikum spurði ég nánar út í ákveðin atriði sem að 

þátttakendur nefndu. Þátttakendur voru spurðir um hvort þeim þætti námið skemmtilegra 
eða leiðinlegra með spjaldtölvum og þá hvers vegna. Þá voru þeir einnig spurðir hvort þeir 

teldu námið auðveldara eða erfiðara og hvernig notkuninni væri háttað bæði í bóklegu námi 

og list- og verkgreinum. Þátttakendur voru einnig spurðir út í notkun sína á skólatíma, og 

utan skóla, hvaða öpp þeir notuðu mest og hvort að eftirfylgni foreldra væri meiri. Reglur og 

samskipti komu einnig til umræðu og þá hvaða reglur væru við lýði í skólanum og heima fyrir 

og hvernig samskipti þeirra færu helst fram í gegnum spjaldtölvurnar. 

Viðtal við stelpurnar tók 65 mínútur og viðtal við strákana 55 mínútur. Áður en upptaka 
hófst fór ég yfir það með nemendum að mig langaði til þess að við værum bara með góðar 
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umræður en ekki svona spurt og svarað-umræður. Það varð þó þannig að ég þurfti að stýra 

umræðunum nokkuð mikið og tel ég aðal ástæðu þess vera þá að þetta voru ungir krakkar 

sem höfðu að líkindum ekki tekið þátt í svona viðtali áður. Ég byrjaði umræðurnar með 
opinni spurningu og nemendur voru almennt duglegir að ræða málin sín á milli um þá 

spurningu sem ég bar upp. 

3.6 Gagnagreining 
Gagnagreining í eigindlegum rannsóknum er ekki alltaf sú sama og engin ein leið endilega 

réttari en önnur. Fyrirbærafræði er rannsóknarsnið þar sem að rannsakandi reynir að skilja 
ákveðið fyrirbæri út frá reynslu þátttakenda. Fyrirbærafræði er gjarnan notuð í félagsfræði, 

fötlunarfræði, hjúkrunarfræði og menntunarfræði. Viðtölin gengu, eins og áður kom fram, 

vel fyrir sig og voru tekin upp til afritunar og greiningar. Á meðan á viðtölunum stóð eða 
strax að þeim loknum skráði ég niður hjá mér punkta sem snertu efnisatriði, líkamstjáningu 

eða svipbrigði þátttakenda en vinna við eiginlega greiningu fór fram seinna eftir að innsláttur 

eða afritun viðtalanna hófst og eftir að því verki var lokið. Ég taldi best að slá inn í 
ritvinnsluskjöl allan texta viðtalanna til að auðveldara yrði að finna áhugaverð þemu og 
efnisatriði í umræðum hvors hóps fyrir sig. Þegar að viðtölin höfðu verið afrituð merkti ég við 

það sem mér fannst hæfa rannsóknarefninu og skyldi aukaatriðin eftir. Þá litaði ég textann á 
ákveðinn hátt og fann þannig þemu sem unnið var eftir. Um helstu þætti sem þar voru 

dregnir út eða lagðir til grundvallar má lesa í kafla um niðurstöður. 

3.7 Siðferði 
Þegar rætt er um siðferði í rannsóknum er stundum bent á fjórar höfuðreglur sem verði að 
taka mið af áður en rannsókn hefst (Sigurður Kristinsson, 2013). Við þessa rannsókn var 

þessa gætt og því horft til sjálfræðisreglunnar (e. the principle of respect for autonomy), 

börnum í rýnihópum var gert ljóst að þau mættu draga sig út úr rannsókninni á hvaða stiig 
sem væri og foreldrar eða forráðamenn beðnir að skrifa undir upplýst samþykki fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar og þátttöku sinna barna. Næst er skaðleysisreglan (e. the 

principle of non-maleficence) en niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki talin hafa skaðleg 
áhrif fyrir þátttakendur. Velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) lýtur að því að 

rannsóknin leiði eitthvað gott af sér, í þessu tilviki með því að gefa menntastofnunum og 

kennurum innsýn í það hvernig nemendum finnst í raun og veru að nýta spjaldtölvur í námi. 

Að lokum er það réttlætisreglan (e. the principle of justice) en henni er fyrst og fremst ætlað 

að vernda þá sem hafa veika stöðu gagnvart rannsókninni eða niðurstöðum hennar. 

Skaðleysisreglan hefur í langan tíma verið talin helsta reglan og sú sem á að hafa forgang 
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fram yfir hinar reglurnar en síðustu áratugi hefur sjálfræðisreglan fengið aukna áherslu 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

Nafnleyndar er gætt hvað varðar þá nemendur sem taka þátt og stuðst var við dulnefni 
þegar vísað er til einstakra þátttakenda. Ákveðnar takmarkanir eru þó á leyndinni þar sem 

gera verður ráð fyrir að rekja megi svör og árgang til ákveðins skóla þar sem rannsakandi 

starfar sjálfur og aflar sinna gagna. Allir þátttakendur voru upplýstir um nafnleyndina áður en 
viðtölin hófust og þeim gerð grein fyrir því að þeir mættu draga sig út úr rannsókninni á 

hvaða tímapunkti í rannsóknarferlinu sem væri, óskuðu þeir þess.  

3.8 Réttmæti og áreiðanleiki 
Markmið eigindlegra rannsókna er að þær alhæfa ekki og eru ítarlegar og lýsandi. 

Rannsakandi getur haft áhrif á rannsókn sína án þess að ætla það, með til dæmis 

svipbrigðum eða annarri líkamstjáningu. Rannsakandi þarf að átta sig á hvar hann stendur 

þegar að gagnaöflun fer fram, hvort hann ætli að vera með í umræðum eða að standa utan 

við hópinn og fylgjast með þeirri samræðu sem á sér stað í hópi þátttakenda (Lichtman, 

2013). Ekki er ætlunin að alhæfa eða álykta um of út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar 
enda er úrtakið lítið og nær ekki nema til nemenda á afmörkuðum aldri í einum skóla. 

Niðurstöðurnar ættu þó að gefa ákveðnar vísbendingar um hvað nemendum í 6. bekk í 

grunnskóla í Kópavogi finnst um nýtingu spjaldtölva í námi og hver reynsla þeirra sé af 
spjaldtölvunum. Jafnframt ætti rannsóknin að draga upp nokkuð skýra mynd af því hvernig 

spjaldtölvum er beitt í námi og kennslu með þessum aldurshópi við skólann sem um ræðir og 

gefa nokkra hugmynd um hvernig sambærilegri kennslu gæti verið háttað við aðra 

grunnskóla í sama sveitarfélagi. 

Til að geta lagt á mat á það hvort að gögnin sem aflað er séu góð eða ekki er nauðsynlegt 
að þekkja hugtökin áreiðanleiki og réttmæti þar sem segja má að þessi hugtök séu 

mælikvarði á gæði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Lichtman (2013) 
talar um ólíkt gæðamat rannsókna á ólíkum tímum og að munur sé á þessu gæðamati eftir 
því hvort verið er að tala um megindlegar eða eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í 

megindlegum rannsóknum sé frekar talað um áreiðanleika og réttmæti en í eigindlegum 
rannsóknum sé talað um trúverðugleika. Rannsakandi skal staðsetja sjálfan sig í rannsókninni 

þannig að hann geti grein fyrir þeim áhrifum sem hann getur haft á niðurstöður. Framsetning 

á niðurstöðum þarf að vera sannfærandi, veita nægar upplýsingar og vera nákvæm 
(Lichtman, 2013). Þegar réttmæti er metið í eigindlegum rannsóknum er ekki horft á 

niðurstöður út frá vísindalegri hlutlægni (e. scientific objectivity) heldur er það upp að vissu 

marki metið út frá því sem á íslensku mætti nefna listrænan heiðarleika eða listræn heilindi 
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(e. artistic integrity) (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Að öllu þessu 

hef ég reynt að gæta.  

3.9 Vettvangsathugun 
Til stóð að fara í vettvangsathugun og sjá hvort að notkun nemenda í kennslustofu færi 

saman við þá upplifun sem þeir lýsa. Sökum heimsfaraldurs, Covid-19, var ekki hægt að 
framkvæma vettvangsathugunina enda hafði heilbrigðisráðherra setti takmarkanir á allt 

skólahald landsins að tillögu sóttvarnarlæknis.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður sagt frá þeim niðurstöðum sem fengust úr viðtölunum sem tekin voru 
við nemendur. Við greiningu gagnanna fengust þemu og er niðurstöðunum skipt í kafla með 

hliðsjón af þeirri greiningu. 

4.1 Notkun spjaldtölvunnar á skólatíma 
Notkun nemenda á spjaldtölvum á skólatíma var að þeirra sögn í meðallagi mikil. Þeim fannst 

gott að nota tölvurnar en vildu þó ekki nota þær öllum stundum og sögðu að smá pása frá 

tækninni væri góð fyrir alla. Hins vegar vildu þeir fá að nota spjaldtölvurnar meira en raun 
var á við ákveðin verkefni. 

Sýn nemenda á notkun þeirra á spjaldtölvum í námi virtist að miklu leyti svipuð. Þegar að 
nemendur voru inntir eftir svörum um hvort að þeir teldu nám sitt vera auðveldara eða 

erfiðara eftir að spjaldtölvur komu til og hvort að þeir teldu nám sitt skemmtilegra eða 
leiðinlegra með notkun spjaldtölva í námi voru þeir allir sammála um að þeir teldu nám sitt 

vera auðveldara og skemmtilegra en án tölvunnar. Margar ástæður voru útlistaðar þessu til 

stuðnings. Heiða sagði til að mynda að: 

Maður notar þetta örugglega mest, örugglega til þess að lesa eitthvað, svona og 

þegar maður er að skoða áætlanir og svona. Ég held að það sé auðveldara að 
læra þegar við erum með spjaldtölvur, því við getum skoðað svo mikið í þeim. 
Svo er það líka bara miklu skemmtilegra, því við getum gert alls konar, eins og við 

höfum búið til myndband og bók og svona. 

Róbert komst skemmtilega að orði og sagði meðal annars: 

Mér finnst líka okkar kynslóð vera heppin að fá að nota þessi forréttindi. 

Hauki fannst þægilegt að hafa aðgang að mörgum bókum í spjaldtölvunni, bæði að þurfa 
ekki að vera að fletta þeim til að leita að ákveðnu efni en einnig fannst honum ritun 

auðveldari í spjaldtölvum. Hans orð voru: 

Þú veist, þegar þú ert með spjaldtölvuna, þá er bara allt inni í spjaldtölvunni og 
þú ert bara að skrifa á lyklaborðið en þegar þú ert með bókina þá ertu basically 

að þurfa að skrifa sjálfur. Það er miklu auðveldara að skrifa á spjaldtölvuna og þá 

ertu líka með miklu fleiri bækur, þess vegna er eiginlega auðveldara bara að vera 

með spjaldtölvu. Þetta verður bara allt þægilegra fyrir okkur og þess vegna er það 
skemmtilegt. 
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Finnur bætti því við að honum finndist gott að þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að týna 

bókunum. Í spjaldtölvunum væri alltaf hægt að finna bækurnar aftur og aftur. Hann virtist 

ekki gera ráð fyrir að spjaldtölvan gæti týnst. Andri sá kosti við stafsetningu og nefndi hana 
sérstaklega: 

Líka, þú veist, ef þú gerir einhverja villu þá, til dæmis gleymir ypsiloni, þá 

leiðréttir tölvan fyrir mann og þannig verður stafsetning miklu auðveldari. 

Hvort sem rætt við var stelpuhópinn eða strákahópinn voru nemendur nokkuð sammála 

um að það að skrifa á spjaldtölvu væri betra heldur en að skrifa með blýanti. Strákarnir 

nefndu að þeir myndu vilja fást við fleiri verkefni þar sem ritun færi fram í spjaldtölvum í stað 

þess að þurfa að skrifa í gula stílabók sem að nemendur hafa til ráðstöfunar. Róbert skar sig 

þó úr öllum hópnum að þessu leyti því hann nefndi að hann væri fljótari að skrifa í 

spjaldtölvu en bók en þætti engu að síður betra að handskrifa textann. Öðrum nemendum 

fannst betra að skrifa í spjaldtölvu. Haukur nefndi: 

Ég er fljótari að skrifa í iPad af því að ég þarf alltaf að sleppa blýantinum [þegar 

ég skrifa í bók eða á blað]. Má ég sýna þér af hverju?  

Hann tekur upp blýant og sýnir gripið en heldur mjög fast í skriffærið. Fleiri tóku undir 
þessi orð Hauks og sögðust halda vitlaust á sínu skriffæri og yrðu því fljótt þreyttir í 

höndunum. Andri sagðist til dæmis vera eins með gripið og Haukur lýsti, honum þætti miklu 

léttara og fljótlegra að skrifa í spjaldtölvu. Þegar svör stelpnanna eru borin saman við svör 
strákanna má sjá að þær benda einnig á hvað þær verða þreyttar eða þeim illt í hendinni 

þegar að þær skrifa. Að auki bendir Sóley á: 

Já, mér sverður svo illt í puttunum. Líka, til dæmis, ef við erum í Google Docs, að 

þá getur maður bara ýtt á takka og þá kemur upp hvað maður er með mörg orð 
en ef maður er, þú veist, að skrifa, ef maður er að gera 100 orða ritgerð, að þá 

þarf maður alltaf að vera að telja öll orðin sem maður er búinn að skrifa. 

Brynja bætti þá við að þegar að þau geri ritgerðir í gulu stílabókina þurfi þau að telja öll 
orðin og því sé miklu þægilegra að gera ritunarverkefni í spjaldtölvum þar sem að tölvan 

telur sjálf. Hún segir einnig: 

En ef maður á að gera sögu og skrifa hana niður, þá finnst mér þægilegra að gera 
[hana] í bók, sérstaklega ef ég er með góða hugmynd, því þá get ég skrifað hana 

frekar hratt. En ef við erum að lesa í Books að þá er, sko, hægt að ýta á penna 
eða lit í horninu og þá ýta sumir á það og fara bara að lita á bókina í tímum, þegar 
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það er verið að lesa, þannig það eru ekki allir alltaf að fylgjast með. Þá verður 

maður líka miklu lengur að gera verkefnið en maður á að vera. 

Heiða telur það þó ekki skipta máli því að þegar þau séu að gera eitthvað á blað, þá séu 
alltaf einhverjir sem eru bara að krota eða lita á blaðið. 

Einn/ein strákurinn/stelpan? bendir einnig á þann kost, að með notkun þessara tækja sé 

ekki þörf á pappír og þar af leiðandi þurfi ekki að fella jafn mörg tré. Hannes segir að honum 
þyki svolítið pirrandi hvað nemendur séu oft látnir skrifa í þessa gulu stílabók og þegar að 

hún sé orðin full þá fái þeir nýja. Andri veltir fyrir sér ámóta sjónarmiðum um 

stærðfræðibækurnar, að þær séu ekki nógu vel nýttar hjá öllum: 

Já, eins og sumir í stærðfræðibókum, ég er samt ekki að segja að við myndum 

vilja nota spjöldin í stærðfræði, en þá kunna ekki allir að nýta blaðsíðurnar og 

[þá] er bara pappír að fara í burtu og eyðast. Það er kannski eitt dæmi með a, b, c 
og d á einni blaðsíðu. Svo nenna sumir ekki að stroka út og þá er bara krotað yfir 
og farið á næstu síðu. 

Það virðist sem sagt ekki vera mikið um að stærðfræðiverkefni séu leyst í spjaldtölvum en 
nemendur nefna að áætlanir sem þeim fylgi sé hægt að nálgast í spjaldtölvunum og því séu 
þær ekki prentaðar út. Helsta notkun þeirra á spjaldtölvum í stærðfræðitímum felist því í því 

að fylgjast með áætlun en þau noti spjaldtölvurnar stundum í verklegri stærðfræði. 

 

Þátttakendur voru beðnir að hugsa um og fara yfir notkun spjaldtölvunnar í einn dag, frá því 
þeir mæta í skólann og þar til að skóla lýkur og nefna í hvað þeir teldu að þeir verðu mestum 
tíma í spjaldtölvunni. Strákahópurinn var einróma um þá niðurstöðu að líklega færi mestur 

tími í leiki. Andri segir í því samhengi: 

Já, við erum dáldið mikið í leikjum, sko. En ég myndi samt ekkert segja að við 
værum alltof mikið í leikjum, við erum alveg dáldið í verkefnum líka.  

Hannes bætir við: 

Stundum fáum við frjálst, kannski í korter eða eitthvað, og þá getum við verið í 
leikjum en það er líka bara mjög mikið verið að nota iPadana til að geyma áætlun 

og svona.  

Stelpurnar tala einnig einum rómi í sínu svari en segja að þær noti spjaldtölvurnar mest í 

Google Classroom en þar á eftir nefna þær YouTube og Spotify til að hlusta á tónlist á meðan 

verið er að vinna að verkefnum.  
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Nemendur voru beðnir að nefna þau öpp sem þeir töldu sig nota mest. Báðir hópar 

tilgreina Google Classroom en stelpurnar nefna einungis öpp sem tengjast námi þeirra á 

meðan að strákarnir nefna aðallega leiki, umfram Google Classroom. Hannes er fljótur að 
svara og segir: 

Google Classroom og fjóra leiki. 

Andri tekur undir og segir: 

Classroom, Roblox, Google Docs, og stundum Word, já og Books er líka notað í 

staðinn fyrir að ná í bækur á skrifstofuna. 

Heiða, Brynja, Elísa og Sóley nefna allar Google Classroom, Google Docs og Safari sem 

þeirra mest notuðu öpp en svo bætast við öpp eins og Myndavélin, Spotify, YouTube og 
Google Drive. Heiða veltir því fyrir sér hvort að Google Translate sé kannski eitt af þeim 
öppum sem eigi heima á hennar lista og ég spyr því hvort að þær noti það mikið. Þær svara 

því einum rómi játandi.  

4.2 Spjaldtölvan sem verkfæri 
Upplýsingaöflun í gegnum spjaldtölvur ætti að skipa stóran sess í námi nemenda. Nemendur 
sögðust nota Safari töluvert í námi sínu og að ýmist þyrftu þeir sjálfir að finna út úr því 

hvernig þeir ættu að bera sig að þegar kemur að því að finna efni eða fengju leiðbeiningar 
um hvert þeir ættu að leita. Hannes nefndi að stundum fengju nemendur fyrirmæli um að 

finna mynd af einhverju ákveðnu og að fara þá í spjaldtölvurnar og leita að því. Róbert tekur 
fram: 

Það er líka miklu auðveldara að finna upplýsingar með því að gúgla í spjaldinu 

heldur en að fara niður á bókasafn, finna réttu bókina og fletta henni. Það tekur 
miklu lengri tíma. Þá er maður líka stundum alveg búinn að skoða einhverja bók 
en svo gat maður ekkert notað hana og þarf því að finna nýja. Þetta tekur svo 

langan tíma. Í staðinn fyrir að fara bara inn á Safari og leita. 

Jón bætir við: 

Mér finnst samt alveg soldið gaman að fara í orðabókina að leita, það er alveg 

gaman. 

Stelpurnar segja sömu sögu og strákarnir. Fyrirmælin til þeirra séu þannig að nemendur 

eigi að leita eftir ákveðnum upplýsingum og finna þær upplýsingar sjálf. Einnig nefna 
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stelpurnar að nemendur vinni stundum tveir saman að verkefni og að þá sé önnur 

spjaldtölvan nýtt til upplýsingaöflunar en hin til að skrá niður þær upplýsingar sem nýta á við 

úrlausnina á verkefninu.  

Það er ljóst af samhengi í viðtölunum að þau svör sem hér hafa verið rakin eiga við 

námsgreinar sem lúta umsjón hjá umsjónarkennara og því voru nemendur spurðir út í 

notkun þeirra á spjaldtölvum í list- og verkgreinum. Nemendur sögðust varla nota 
spjaldtölvur þar, og í einhverjum greinum sögðust þeir hreinlega ekki mega vera með 

spjaldtölvur í tímum. Þá sjaldan að spjaldtölvurnar væru nýttar væri það yfirleitt til að taka 

mynd af uppskrift í heimilisfræði og í myndmennt þar sem að nefnd voru dæmi um að 
nemendur nýttu spjaldtölvurnar til að finna myndir sem að þeir hermdu svo eftir. Verkleg 

stærðfræði, verkleg náttúrufræði og útikennsla voru einu smiðjurnar sem nefndar voru þar 

sem að spjaldtölvunotkun var að einhverju marki. Róbert sagði að honum fyndist gott að 
vera ekki að nota spjaldtölvur í þessum námsgreinum og að hann væri feginn útrásinni sem 

hann fær í þessum tímum.  

Spjaldtölvur bjóða upp á margvíslega vinnu, eins og til dæmis að nýta hljóð og upptökur á 
myndskeiðum. Nemendur og þá sérstaklega strákarnir sögðu þau verkefni vera mjög 
skemmtileg, að þeir myndu vilja fást oftar við þess háttar verkefni. Þeir töluðu um að 

samvinnan væri oftast góð og þeir nýttu eiginleika hvers og eins til að ná fram sem besta eða 

flottasta afrakstrinum. Tölvustutt samvinnunám (e. Computer-supported collaborative 
learning) virðist því henta þeim vel. Þegar að stelpurnar voru spurðar hvort að þær notuðu 

spjaldtölvurnar til þess að vinna með texta, taka upp hljóð eða eitthvað þess háttar voru 

undirtektirnar fremur dræmar. Þær svöruðu því játandi allar í kór en þó í lágu hljóði. Margrét 

sagði: 

Já, eins og þegar við vorum að vinna með Barnasáttmálann fyrir alveg ... já, og þá 

þurftum við sem sagt að taka upp vídeó af okkur að lesa. Já, og svo gerðum við 

eitthvað svona plakat með QR-kóða eða skanna og þegar að maður skannaði 
hann inn, þá kom upp vídeó-ið. 

Þegar að nemendur þurfa að punkta eitthvað niður hjá sér, hvort sem það er skólatengt 

eða upplýsingar sem þeir fá hjá foreldrum, að þá nota þeir yfirleitt símana sína eða skrifa 
minnisatriði á miða hjá sér. Spjaldtölvunar eru því ekki notaðar til punkta niður upplýsingar 

en flestir voru sammála um að líklega yrði appið Notes fyrir valinu ef spjaldtölvan væri nýtt. 

Brynja er eini nemandinn sem segist nota Notes í spjaldtölvunni sinni við þessa skráningu. 
Spjaldtölvan virðist þó notuð til þess að taka myndir ef upplýsingar eru miklar og eru þá 

gjarnan teknar myndir af töflunni. 
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4.3 Samskipti og reglur 
Við sem eldri erum þekkjum það líklega flest að mikið af samskiptum fara í gegnum tölvur, 
ýmist tölvupóst, skilaboð á samfélagsmiðlum eða myndsendingar. Nemendur hafa ekki náð 

þeim aldri sem talinn er hæfa öllum þeim öppum og virtust ekki nýta sömu samskiptaleiðir 

og ég myndi gera eða við flest sem eldri erum. Einhverjir nemendur voru þó með 
samfélagsmiðla og notuðu þá. Notkunarreglur spjaldtölva í þeim skóla sem um ræðir er að 

fylgja fyrirmælum kennara um notkun tölvunnar, ef nemandi kýs að hlusta á tónlist skal hann 

hafa heyrnartól og að ekki má nota spjaldtölvuna í matsal eða á matmálstímum. Þá er ekki 
heimilt að nýta spjaldtölvuna til að taka upp eða deila efni úr skólastarfinu. Hver árgangur 

hefur svo ákveðnar reglur sem samdar eru af nemendum og umsjónarkennurum sem mér er 

ekki kunnugt um. 

 Samskipti 

Það er ljóst að mikil samskipti geta farið fram í spjaldtölvum, myndsímtöl, textaskilaboð, 

spjall barna og fullorðinna við ýmisa notkun leikja eða sendingar ljósmyndum og lifandi 

myndefni í forritum eins og Snapchat og Instagram. Nemendur voru spurðir út í þeirra 
stafrænu samskipti, hvort að þau væru mikil og hvar og hvernig þau færu fram. Sóley nefnir 

að hún noti Snapchat, bæði til að senda til vina en einnig til foreldra. Eins nefnir hún að til að 

hafa samband við kennara geti nemendur notað Google Classroom en báðir hópar segjast þó 
ekki vera farnir að nýta sér þá möguleika. Sóley nefnir að þau geti notað Roblox, sem er 

vinsæll leikur og flestir virðast spila, en að það sé leiðinlegt að skrifa þar inni. Leikurinn breyti 
ýmsum orðum í tákn eins og um blót sé að ræða. Strákarnir segjast ekki geta notað sumar 

samskiptaleiðir þar sem að í spjaldtölvurnar vanti sim-kort. Andri velti því fyrir sér hvort hægt 

sé að nota facetime til að eiga myndsímtal: 

Já, sem mér finnst mjög skrítið, því það er bannað að gera eitthvað sem er [ekki 
leyft börnum undir] 12 ára og ekki margir orðnir 12 ára. 

Þarna vitnar hann í hugmyndir annarra um að nota Snapchat, Facebook eða Instagram til 

að eiga samskipti. Foreldrar árgangsins hafa verið samstilltir um að gæta þess að börn þeirra 
hafi aðeins aðgang að kvikmyndum, tölvuleikjum og efni á netinu sem hæfir aldri þeirra og 

þroska. Stelpurnar segjast helst hringja sín á milli til að hafa samband við aðra en að þá sé 

vandamál að hafa ekki númerið hjá öllum. Strákarnir virðast hringja en nefna líka margir að 
þeir gangi heim til vina sinna.  

Margir nemendur virðast spila saman í leikjum eftir að skóla lýkur og til að geta talað 
saman hafa þeir nýtt þá leið að hringja á milli og hafa símana stillta á hátalara. Þannig geta 

þeir spilað en talað saman á sama tíma.  
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 Reglur 

Væri líf nemenda einfaldara ef engar reglur væru um notkun spjaldtölva? Allir þátttakendur 

voru á því að þeir myndu vilja hafa reglur, rétt eins og eru um aðra hegðun í skólanum og á 
heimili þeirra allra. Hannes segir að þeir átti sig ekki endilega á því strax að þeir séu farnir að 

skoða hluti sem eru ekki æskilegir fyrir þennan aldur og nefnir tiltekið app sem ber að varast. 

Andri bætir við: 

Og líka bara, að þó maður væri ekki með það, að þá finnst manni eitthvað skrýtið 

að maður mætti bara ráða alveg hvað maður gerir við iPad-inn sinn, í staðinn fyrir 

að hafa bara nokkrar reglur. Það er betra að hafa smá. 

Brynja segir að sumir séu mjög ósáttir við reglurnar sem gilda í skólanum og eigi erfitt 

með að hætta í spjaldtölvunni þegar kennarar óski eftir því. Einnig séu alltaf einhverjir 

nemendur sem vilji meira en þeir fá en regla hjá þeim er að í nestistíma á föstudögum megi 
nemendur nota spjaldtölvurnar og vill hún meina að sumir vilji fleiri daga í þennan frjálsa 

nestistíma. Heiðu finnast nestistímarnir á föstudögum mjög skemmtilegir, nemendur fari í 

leiki (Roblox), og spili saman og geti þá talað saman á staðnum í stað þess að vera með 
hátalara á í símtali eins og þegar spilað er utan skólatíma.  

Steplurnar sögðu leikinn oft freista sín og að þær ættu það til að kíkja til að sjá hvort að 
einhver annar væri inni og veltu því þá jafnvel fyrir sér hvort að það væri sniðugt fyrir 

kennara að vera með aðgang í þessum tiltekna leik, af því að þeir gætu þá séð sjálfir hverjir 
væru að spila þegar það væri ekki í boði. 

Sóley segist geta séð fyrir sér að spjaldtölvurnar yrðu einungis í skólanum, því að þá færu 
nemendur líklega meira heim til vina sinna eftir skóla. Eftir stutta umhugsun breytir hún þó 

svari sínu í að það væri gott að geyma spjaldtölvurnar í skólanum en að það mætti taka 

tölvurnar heim um helgar, óskuðu nemendur þess. Með því væru nemendur kannski minna í 

spjaldtölvum þegar þeir mættu í skólann á morgnanna, áður en að bjallan hringdi inn. 

Almennt viðhorf nemendahópsins virðist þó vera að nemendur fái lítið að móta með 

þeim fullorðnu reglur sem fylgja notkuninni á skólatíma. Þegar að nemendur eru spurðir 

hverjir það séu sem setji reglurnar svarar Hannes:  

Örugglega bara kennararnir og Kópavogur. 

Andri bætir þó við: 

Já, en við fáum alveg að taka þátt en fáum ekki að ráða alveg, við getum til 
dæmis ekki verið í spjaldtölvunni bara hvenær sem er en við fáum alveg að 

samþykkja eitthvað með kennurunum. 
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Þátttakendur segjast taka meiri þátt heima hjá sér við að móta þær reglur sem þeim eru 

settar en þær reglur lúta þá helst að því að virða aldurstakmörk á ýmsu efni og takmarka 

hversu mikil skjánotkunin verður hjá hverjum og einum. Svör þeirra er misjöfn enda um 12 
mismunandi einstaklinga og fjölskyldur að ræða.  

4.4 Spjaldtölvunotkun utan skólans, hreyfing einstaklinga og svefnþarfir 
Gera má ráð fyrir því að spjaldtölvunotkun sé talsverð þegar að nemendur hafa lokið 

skóladeginum. Þátttakendur voru beðnir að svara því í hverju mesta notkunin fælist þegar 

þeir fara í huganum yfir einn virkan dag, frá því þeir vakna og þar til þeir fara að sofa. Svör 
strákanna voru þau sömu og þegar þeir voru inntir eftir svörum um spjaldtölvunotkun á 

skólatíma, þeir sögðust nota spjaldtölvurnar mest í leiki. Svör stelpnanna voru einróma og á 

þá leið að þær verðu mestum tíma, yfir einn dag, í námsumsjónarkerfinu Google Classroom. 
Þær bættu svo fljótt inn fleiri viðfangsefnum eða kostum, eins og vefsetrinu YouTube og, eins 

og Sóley sagði, einhverjum leikjum. Sóley bætti svo við: 

Já, ég held ég noti Classroom og Roblox mest. Það eru svo margir, þú veist, þegar 
að maður kemur í skólann, þá eru allir hérna frammi í iPad og eitthvað, áður en 
að skólinn byrjar, og svo þegar að bjallan hringdi, þá slökkva sumir en ekki allir og 

þá, þú veist, þurfa kennararnir að kalla og kalla á þá. 

Steplurnar sögðu leikinn oft freista sín og að þær ættu það til að kíkja til að sjá hvort að 

einhver annar væri inni og veltu því þá jafnvel fyrir sér hvort að það væri sniðugt fyrir 

kennara að vera með aðgang í þessum tiltekna leik, af því að þeir gætu þá séð sjálfir hverjir 
væru að spila þegar það væri ekki í boði. 

Sóley sagðist halda að nemendur myndu nota spjaldtölvurnar meira þegar að þeir væru 
orðnir eldri en að þeir væru byrjaðir að nota tölvurnar þannig að hægt væri að senda 

skilaboð til kennaranna, ef nemendur væru til dæmis að læra fyrir próf. Kennararnir væru 

farnir að setja inn efni sem að nemendur gætu æft sig á fyrir próf.  

Allir þátttakendur stunduðu tómstundastarf af krafti og sögðust strákarnir ekki hafa 
mikinn tíma til að vera í leikjum eftir skóla en að á því væri þó munur á milli daga. Sumir voru 

á löngum íþróttaæfingum en aðrir höfðu meira svigrúm sem gaf þeim færi á að vera í leikjum 
á ýmsum tímum. Roblox, leikurinn sem þátttakendur vitna helst í byggir á því að 
einstaklingar spila saman og geta komið inn í leiki hjá félögum sínum. Þegar æfingar eru á 

ýmsum tímum reyndist mörgum erfitt að hitta félaga á ákveðnum tímum til að spila saman 
og ekki hjálpar til hvað reglur á heimilum eru oft ólíkar eða misjafnar. 

Ég spurði nemendur hvort að þeir teldu að spjaldtölvan hefði áhrif á hreyfingu þeirra eða 

svefn. Nemendur töldu að spjaldtölvurnar hefðu ekki endilega slæm áhrif á hreyfingu en 
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stelpurnar veltu því þó fyrir sér hvort að þær myndu hreyfa sig meira ef þær hefðu ekki 

spjaldtölvurnar. Þær komust þó að þeirri niðurstöðu að líklega hefðu tölvurnar ekki teljandi 

áhrif á hreyfingu þeirra. Hvorugur hópurinn taldi að spjaldtölvurnar hefðu áhrif á svefn þeirra 
en Hannes nefndi að spjaldtölvur hefðu mögulega áhrif á einhverja og sagði:  

Já, örugglega sumir, sumum finnst bara rosalega gaman í iPad og eiga erfitt með 

að hætta og stundum bara ekki hægt að hætta. Sumir foreldrar leyfa nefnilega 
bara krökkum að vera bara eins og þeir vilja og þá geta þeir alveg fest í þessu. Ég 

má til dæmis bara fara tvisvar sinnum í viku í tvær klukkustundir.  

Andri sagði að fyrir þá sem ætluðu til dæmis að starfa sem kennarar þegar þeir yrðu 

fullorðnir væri nauðsynlegt að æfa sig að skrifa og því yrðu þeir stundum að taka hlé frá 

spjaldtölvunotkun. Nemendur viðurkenna líka að spjaldtölvur hafi líklega meiri áhrif á þá um 

helgar, að þeir fari gjarnan seinna að sofa þá daga heldur en aðra. Strákarnir tala um að þeir 

verði þreyttir í augunum af ljósi spjaldtölvunnar og Finnur segir að það sé ekki gott fyrir börn 
að vera í síma eða spjaldtölvu alveg þangað til að þau eigi að fara að sofa. Jón segist finna að 

þegar hann sé búinn að vera einhvern ákveðinn tíma í spjaldtölvu að þá reyni hann að standa 

upp og hreyfa sig eitthvað.  

Á morgnanna, áður en að bjallan hringir, eru nemendur á göngum skólanna og margir að 

leika sér saman í tölvuleikjum. Þetta er áður en skólinn er formlega hafinn og telst því ekki 
beint til spjaldtölvunotkunar á skólatíma. Nemendur mæta á misjöfnum tíma í 
skólabygginguna en þeir nemendur sem ég talaði við voru að mæta á bilinu frá kl. 7:45 til 

8:05. Skólatími þeirra hefst svo samkvæmt stundatöflu kl. 8:10. Nemendur geta hisst á 
morgnanna í skólanum og spilað saman áður en skólatíminn hefst og miðað við svör minna 

þátttakenda eru það 5–25 mínútur. Um leið og bjallan hringir eiga þeir að slökkva á 
leiknum/spjaldtölvunni og fara á sína staði. Andri segir að það sé alveg smá vandamál hvað 
sumir virðast mæta snemma á morgnanna og telur það vera til þess að komast í tölvuleiki 

áður en skóladagurinn hefst. Stelpurnar segjast líka taka þátt í þessu og það fari eftir því 
hversu mikinn tíma þær hafi til spilunar hvort að þær hafi fyrir því að taka upp spjaldtölvuna 
á morgnanna og koma sér inn í leikinn. Margrét segist þó halda að hún muni aldrei láta verða 

að því. 

4.5 Áhugi nemenda og foreldra eftir innleiðingu á spjaldtölvum 
Áhugi nemenda á skólanámi er sjálfsagt mismikill og persónubundinn en mér þótti 
forvitnilegt að vita hvort að nemendur teldu að áhugi þeirra á náminu hefði aukist með 

innleiðingu spjaldtölva. Einnig spurði ég þá hvort að foreldrar þeirra fylgdust betur með námi 

þeirra eftir að notkun spjaldtölva hófst. 
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 Áhugi nemenda á námi eftir innleiðingu á spjaldtölvum 

Þátttakendur voru spurðir um áhuga þeirra á náminu, hvort að þeir teldu að áhugi þeirra 

væri meiri eða minni með notkun spjaldtölva í námi og hvort að þeir myndu vilja hverfa aftur 
til fyrri tíma þar sem engar spjaldtölvur voru í skólanum. Allir nemendurnir reyndust 

sammála um að þeir hefðu haldið að notkunin yrði töluvert meiri en raun bar vitni. Finnur 

sagðist til dæmis hafa gert ráð fyrir því að tölvan yrði notuð alla daga. Róbert hélt að hann 
myndi nota hana mikið meira en hann gerir í raun, þar sem að hann á eldri systur á 

unglingastigi sem virðist nota spjaldtölvu töluvert meira en hann sjálfur. Þegar þátttakendur 

eru spurðir um spennuna sem að einhverjir nemendur í fjórða bekk höfðu fundið fyrir, að á 
næsta ári fengju þeir spjaldtölvu, segir Andri: 

Ég var samt ekkert mikið að hugsa um hvort við værum og hvernig þetta yrði. 

Held að þetta sé bara venjulega mikið sem við erum að nota hana, svona hálfan 

og hálfan. 

Stelpurnar telja, eins og strákarnir, að námið sé áhugaverðara með spjaldtölvunotkun og 

segjast líklega vera að læra öðruvísi hluti með þeirri notkun, eins og að leita eftir 
upplýsingum sjálfar. Brynja hélt að áhugi hennar hefði breyst eftir að þau fengu 

spjaldtölvurnar en að hún hefði samt ekki tekið neitt sérstaklega eftir því.  

Um áhuga til náms segir Andri: 

Í sumu hefur maður alveg meiri áhuga, það er bara skemmtilegra og getur verið 
kósý að þurfa ekki alltaf að sitja við borðið sitt og skrifa eitthvað. Við erum með 

svona kósýhorn og maður getur bara farið í kósýhornið og sest þar og lært.  

En hvernig er það, vildu nemendur hverfa aftur til fyrri tíma þar sem að ekki voru neinar 
spjaldtölvur? Það var einróma álit allra viðmælenda að þeir myndu ekki vilja það. Róbert taldi 

þó að það yrði allt í lagi ef nemendur vissu það allan tímann að það yrði ekki í boði að stunda 

spjaldtölvuvætt nám. Andri taldi að það yrði erfiðara og að hann yrði líklega ekki eins 
spenntur og nefnir í framhaldi að:  

Það væri líka svolítið erfiðara ef við værum að fara að leita að einu orði og 

kennarinn þyrfti bara að dreifa orðabókum á alla. Svo eru ekkert öll orð í 
orðabók. Ég er búinn að komast að því. 

Róbert bætir við: 
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En mér finnst, sko, ég held samt að vinnuframlagið sé kannski betra ef við erum 

ekki með spjaldtölvu því að það eru margir að misnota spjaldið mjög mikið en ef 

við erum ekki með spjald þá er ekkert hægt að misnota það. 

Róbert fékk dræmar undirtektir í fyrstu en þeir komust að þeirri niðurstöðu að í 

einhverjum tilfellum væri vinnuframlag eflaust betra ef þeir hefðu ekki spjaldtölvur. Þeir 

töldu þó að sínum tilfellum væri þetta ekki vandamál. 

 Eftirfylgni foreldra með námi barna sinna eftir innleiðingu á spjaldtölvum 

Áhugi foreldra á námi nemenda er almennt mikill en nemendum fannst þeir þó ekki endilega 

finna fyrir auknum áhuga foreldra á þeim breyttu kennsluháttum sem spjaldtölvur skapa. 
Foreldrar gátu fylgst með stærðfræðistöðu barna sinna eftir áætlunum sem voru áður 

prentaðar út en núna báðu þeir börn sín að sýna sér í spjaldtölvunum hvert þau væru komin í 

viðkomandi námsgrein. Anna var mjög ánægð að kennararnir væru búnir að setja inn bækur 
á Google Classroom en hún getur þá sýnt foreldrum sínum það námsefni sem hún er að nota 

í skólanum. Þátttakendum fannst einnig gaman að sýna foreldrum sínum þau skapandi 

verkefni sem þeir eru að fást við, efni á borð við stuttar myndir og annað þess háttar.  

Róbert segir að foreldrar hans viti yfirleitt alltaf hvað hann eigi að læra heima og segir: 

Við fáum náttúrulega allt og þau fá að vita allt í póstum. En þeir eru ekkert mikið 

að taka spjaldtölvuna og fara inn í Classroom eða eitthvað þar til að sjá hvernig 

mér gengur enda held ég þeir myndu ekkert kunna að fara þar inn til að athuga 
það. Þeir venjulega bara segja að það eigi að gera þetta og þetta samkvæmt 

póstinum og svo finn ég verkefnin inni í Classroom til að klára.  

Einnig spurði ég nemendur hvort að þeir teldu að foreldrar þeirra vissu hvernig 
nemendur væru að nota spjaldtölvurnar í skólanum og voru skiptar skoðanir um það. Sóley 

sagði: 

Ég held að þeir haldi að við séum kannski að nota þær aðeins meira en samt 
minna. Það vita ekkert margir að allir [eru] í iPad á morgnana, til dæmis. Ég held 

að [nemendur] drífi sig kannski frekar í skólann til að ná að leika sér og mega 

kannski ekki gera það heima hjá sér, en þegar þau eru komin í skólann þá bara, 
jess, ég get farið í iPad-inn. Langar kannski að fara, þegar maður er vaknaður, [í 

spjaldtölvuna], en má það ekki, þá bara flýta sér í skólann og þau (mamma og 

pabbi) halda kannski að maður sé bara spenntur að komast í skólann en þá fer 
maður bara í iPad þar. 
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Heiða segir: 

Mamma og pabbi halda örugglega að við séum að nota hann aðeins minna, þau 

héldu, sko, fyrst að við værum alltaf í þeim, af því að þau héldu að samræmdu 
prófin væru bara á blaði en svo var það bara í iPad en núna vita þau örugglega 

meira að við erum að nota þá. En þau vita örugglega ekki hversu mikið við erum 

að nota þá. Eða hversu lítið. Ég veit ekki hvað þeim finnst vera mikið og hvað 
þeim finnst vera lítið. 

Róbert heldur að foreldrar hans fylgist örlítið betur með námi hans núna en þeir hafi gert 

áður en segir að það gæti líka verið vegna þess að hann sé orðinn eldri og sé því núna fyrst 

farinn að þurfa að sinna einhverju heimanámi öðru heldur en lestri. 
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5 Samantekt og umræða 

Ljóst er að nemendur eru ánægðir með þá nýbreytni sem að spjaldtölvur bjóða upp á. Þó að 
hópurinn sem liggur að baki rannsókninni sé ekki stór að þá gefa þessar niðurstöður ákveðna 

vísbendingu um viðhorf nemenda og þá notkun sem fram fer í spjaldtölvum af þeirra hálfu.  

5.1 Hvað finnst nemendum um nám með spjaldtölvum? 
Eins og niðurstöður mínar gefa vísbendingu um að þá eru nemendur ánægðir með að fá að 

nota spjaldtölvur í skólanum. Þeim finnst það gefa þeim aukna möguleika og létta þeim lífið, 

eins og til dæmis í stafsetningu og því að leita eftir upplýsingum á netinu í stað bóka. Finni 
fannst betra að hafa spjaldtölvu því að þá ætti hann ekki á hættu á því að týna 

námsbókunum sínum þar sem að það var ansi fjarlægt honum að spjaldtölvan myndi týnast. 

Þó að þátttakendur mínir séu fáir að þá gefa þessar niðurstöður ákveðnar vísbendingar um 
viðhorf nemenda. Meistaraverkefni Aðalheiðar Hönnu Björnsdóttur (2015) gaf einnig til 

kynna að nemendum fyndist rafrænt námsumhverfi betra og þægilegra heldur en það 

hefðbundna. Þar og víðar hafa komið fram ákveðnar vísbendingar um hvert viðhorf 
nemendanna sjálfra er til þessara breyttu kennsluhátta (Aðalheiður Hanna Björnsdóttir, 

2015). 

 Notkun innan skólans 

Í rannsókn sem að Fræðslumiðstöð Reykjavíkur framkvæmdi árið 2005 kom fram að 
nemendum fannst almennt skemmtilegt að nota tölvur í námi (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 

Sóley Valdimarsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2005). Einnig gerði Guðmundur Ásgeirsson 

(2014) meistararannsókn á viðhorfum framhaldsskólanemenda sem höfðu nýtt spjaldtölvur í 
grunnskóla. Hans niðurstöður benda til þess að nemendum hafi fundist nám þeirra í 

grunnskóla vera fjölbreyttara og frjálslegra og að sú þjálfun sem að nemendur fengu þar í 

upplýsingaöflun hafi komið að góðum notum í framhaldsnámi (Guðmundur Ásgeirsson, 
2014). Þessum niðurstöðum fer saman við mínar niðurstöður, þar sem að þeir nemendur 

sem ég talaði við segja að þeir telji nám sitt bæði vera auðveldara og skemmtilegra eftir 

tilkomu spjaldtölva. Þeim finnst ritun auðveldari, aðgangur að bókum góður og eins og 

Haukur komst að orði: ,,Það er bara allt inn í spjaldtölvunni“. Rannsókn frá árinu 2014 gefur 

svipaðar niðurstöður. Spjaldtölvur í námi virðast auka fjölbreytni í skólastarfi og gefa 

nemendum kost á að efla tækni-, upplýsinga-, og miðalæsi sitt (Jóhanna Þorvaldsdóttir, 

Guðmundur Engilbertsson og Hermína Gunnþórsdóttir, 2018).  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er einnig sagt að tæknifærni og tæknilæsi nemenda 

aukist með kennslu í upplýsinga- og tæknimennt en með þeirri kennslu eigi nemendur að 
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geta nýtt sér fjölbreyttar úrvinnsluleiðir við verkefnaskil og nýtt sér ýmis tæki og tæknibúnað 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Ljóst hlýtur að mega telja að með 

spjaldtölvum aukist tæknifærni og tæknilæsi nemenda, ekki síst þegar að aðferðinni 1:1 er 
beitt. Í 26. grein laga um grunnskóla er ætlast til þess að nemendur séu ábyrgir fyrir eigin 

námi og njóti ákveðins sveigjanleika (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Spjaldtölvunotkun 

með einu tæki á hvern nemanda er í takt við lögin en eftir þeirri leið er hægt að skapa 
fjölbreytta kennsluhætti og auka ábyrgð nemenda á eigin námi. Samt þarf að hafa í huga að 

þó að nemendur upplifi þessa breyttu kennsluhætti sem góða verða kennarar að sýna 

fumkvæði og færni þegar að kemur að kennslunni. Þeir þurfa að sýna ákveðna færni þannig 

að spjaldtölvurnar nýtist nemendum í námi og skapa nemendum sínum grundvöll fyrir þeirri 

notkun. Þátttakendur sögðust til dæmis lítið eða ekkert nota spjaldtölvur í list- og 

verkgreinum nema til að skoða myndir að herma eftir eða til að taka myndir. Í aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2013) segir að nemendur skuli geta nýtt 

ýmis tæki til þess að afla sér þekkingar og miðla henni áfram. Einnig skulu nemendur, 

samkvæmt námskránni, inna af hendi sjálfstæða vinnu og leyfa samvinnu að njóta sín 

(Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2013).  

Þátttakendur sögðust ekki vilja hverfa til fyrri tíma þar sem að skólinn var spjaldtölvulaus 

og jafnvel bara einstaka tölvuver sem að nemendur höfðu takmarkaðan aðgang að. Á 
árunum 2008–2013 var gerð umfangsmikil rannsókn á starfsháttum 20 grunnskóla á Íslandi. 
Það sem meðal annars kom fram í þessari rannsókn var skortur á búnaði eins og skjávörpum 

í kennslustofum, snjalltöflur voru sárasjaldgæfar og aðgengi nemenda að tölvubúnaði var að 
miklu leyti bundinn við tölvuver og takmarkaður (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallssdóttir, 2014). Af þessu má segja að sú þróun sem orðið hefur í 
tæknimálum sé væntanlega komin til að vera þar sem að kennarar og nemendur þurfa á 
henni að halda til að geta uppfyllt þau viðmið og skyldur sem þeim ber.  

 Áhugi nemenda á námi í kjölfar innleiðingar á spjaldtölvum 

Markmið Kópavogsbæjar með innleiðingu spjaldtölva var að námið yrði einstaklingsmiðaðra 

og var talið að með því að færa tæknina nær nemendum mætti auka áhuga nemenda á námi 
sínu og ábyrgð hvers og eins á eigin námi (Kópavogsbær, e.d.). Til að nemendur geti nýtt sér 

þessi tæki að því marki er mikilvægt að kennarar nýti þessi tæki á góðan og skilvirkan hátt og 

stundum til að gera hluti eða með öðrum hætti en þeir eru vanir. Í Bandaríkjunum var til að 
mynda gerð lítil rannókn þar sem bent var á þann þýðingarmikla þátt að kennarar komi með 

áhugaverð sjónarhorn á námsefni til að fanga athygli hvers og eins (Harris, Al-Bataineh og Al-
Bataineh, 2016). Þetta sýnir vel hvað starf kennara er mikilvægt, nú sem fyrr, að hann þarf að 

gefa nemendum áhugavert efni eða sýn að vinna út frá, hvort sem efnið er í bókum eða 

spjaldtölvum. 
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Þátttakendur tóku fram að þeir hafi í fyrstu haldið að notkun þeirra yrði töluvert meiri en 

þeir upplifa núna á venjulegum skóladegi. Engu að síður telja þeir nám sitt áhugaverðara 

með notkun tölvanna og telja að þeir séu mögulega að læra á annan hátt en þeir myndu gera 
ef þeir hefðu ekki tölvurnar. Í rannsókn um starfshætti í grunnskólum við upphaf 21. aldar, 

sem vísað var í hér að framan, má sjá að tölvunotkun í skólum var lengi býsna takmörkuð en 

að hún hafi verið mikil heima fyrir (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 
Þórhallsdóttir, 2014). Þær niðurstöður styðja orð þátttakenda minna að því leyti að ætla má 

að áhugi nemenda á tölvum og því sem má framkvæma í þeim hafi verið umtalsverður hjá 

þeim sem tóku þátt í þessari rannsókn á árunum 2008–2013. Þá benda niðurstöður 

Gokcearslan (2017) til að notkun á spjaldtölvum auki áhuga nemenda á námi. 

Að minnsta kosti tvær meistararannsóknir hafa sýnt að tölvunotkun geri nemendur 

áhugasamari um það nám sem fram fer, en það eru meistaraverkefni Guðrúnar 
Benónýsdóttur (2016) og Önnu Sigrúnar Rafnsdóttur (2019). Þessar rannsóknir skoðuðu ritun 

annars vegar og lestur hins vegar. Í rannsókninni sem sneri að ritun nemenda í 3. bekk má sjá 

að spjaldtölvur ýttu undir áhuga nemenda á ritun og að þeir sem hafi átt erfitt með að nota 
blýant hafi sýnt framfarir (Guðrún Benónýsdóttir, 2016). Anna Sigrún Rafnsdóttir (2019) 
skoðaði lestur nemenda og þó svo að framfarir samanburðarhópa hafi verið álíka miklar að 

þá virtist áhugi þeirra nemenda sem höfðu spjaldtölvur meiri en þeirra sem höfðu þær ekki 
(Anna Sigrún Rafnsdóttir, 2019). Þessar niðurstöður vísa í sömu átt og svör þátttakenda 
minna þar sem að þeir töldu áhuga sinn meiri með notkun spjaldtölva. Dæmi um þetta eru 

að Brynja sagðist halda að áhugi hennar á námi hefði breyst eftir tilkomu spjaldtölvanna án 
þess að hún hefði tekið neitt sérstaklega eftir því en Andri að áhugi hans væri mismikill eftir 

námsgreinum og hvernig notkuninni ætti að vera háttað hverju sinni. Honum fannst 
spjaldtölvunotkunin færa nemendum ákveðinn sveigjanleika og brjóta upp mynstrið þar sem 
nemandi situr fastur við sitt borð.  

5.2 Hvaða möguleika býður spjaldtölvuvætt nám upp á? 
Möguleikar við nýtingu spjaldtölva í námi eru miklir og eflaust fleiri en ég geri mér grein fyrir. 

Það má nýta ýmis kennslu öpp sem snúa að mismunandi námsgreinum og er frábært að geta 
gefið nemendum kost á því að vera að læra í leik. Mín reynsla er að þeir upplifi sig gjarnan 

einungis í leik og átta sig kannski ekki á því námi sem fram fer. Ég tel þó líklegt að sú upplifun 

hætti með hækkandi aldri en þó ekki þannig að þeir hætti að finna fyrir leikja áhrifunum 
heldur þannig að þeir átta sig á því að þeir séu að læra en ekki einungis að leika sér. 
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 Ritun 

Eins og minnst var á hér að framan er ritun eitthvað sem nemendur tala mikið um í sambandi 

við vinnu sína á spjaldtölvum. Það virðist nokkuð algengt á meðal þátttakenda í minni 
rannsókn að nemendur hafi rangt grip á blýanti og þreytist því fljótt við hefðbundna ritun 

með blýanti eða penna. Hannes segir til dæmis að honum finnist pirrandi hversu oft þeir séu 

látnir skrifa í gula stílabók sem nemendur hafa hver fyrir sig. Einnig benda nemendur á og 
viðra það sjónarmið að þægilegra sé að skrifa í spjaldtölvur af því að tölvan telji orðin fyrir þá 

og eins og Andri benti á að þá leiðréttir tölvan stafsetningu fyrir þau. Brynja benti á að henni 

þætti þægilegra að skrifa í spjaldtölvu og þá sérstaklega í ljósi þess að tölvan telur orðin en 
fannst hún vera fljótari að skrifa með blýanti í stílabók. Hún segir að þegar hún sé komin með 

góða hugmynd sé hún fljótari að koma henni frá sér með því að skrifa hana niður á 

hefðbundinn máta.  

 Upplýsingaöflun 

Í 24. grein laga um grunnskóla (91/2008) er meðal annars sagt að leggja skuli áherslu á 

margvíslegar leiðir við þekkingaröflun, nota tæknimiðla, upplýsingatækni og safna- og 
heimildavinnu. Nemendur sögðust nýta spjaldtölvur sínar mest í að skoða áætlanir, fást við 
ritunarverkefni og í upplýsingaöflun. Þeir fái ýmist frjálsar hendur til að finna þessar 

upplýsingar eða séu leiddir áfram með aðstoð kennara.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðurneytið, 2013) segir einnig að 
nemandi skuli öðlast færni í tæknilæsi á þann hátt að hann geti nýtt sér ýmsan tæknibúnað 
til upplýsingaöflunar og unnið úr þeim upplýsingum. Þátttakendur mínir töldu að það væri 

einfaldara fyrir þá að finna upplýsingar með því að nota leitarsíður á netinu í stað þess að 

gera sér ferð á bókasafn, finna rétta bók og fletta upp í henni. Þarna horfðu þeir sérstaklega í 
tímasparnaðinn sem af þessu skapast.  

Rannsókn Malik og Shanwal (2015) bar saman hópa þar sem annar var í hefðbundinni 
skólastofu en hinn í því sem mætti kalla snjalla skólastofu þar sem boðið var upp á stuðning 

af tölvum og snjalltöflu. Niðurstöður sýndu jákvæða fylgni á milli upplýsingaöflunar og 

þekkingar hjá þeim hópi sem var í snjöllu skólastofunni. Rannsóknin var gerð á 13–15 ára 

nemendum (Malik og Shanwal, 2015). Þessi rannsókn styður með öðrum orðum það 

fyrirkomulag sem að Kópavogsbær og fleiri bæjarfélög hafa tekið upp, að nota aðferðina 1:1 

þar sem að nemendur hafa greiðan aðgang að sínum spjaldtölvum og stuðning af skjávarpa 

eða snjalltöflu í öllum skólastofum líkt og á við um þann skóla sem tók þátt í rannsókn minni.  

 Sköpun 

Í þróunarverkefni sem Norðlingaskóli tók þátt í árið 2012 var skoðað hver áhrif þessara tölva 

væru á nám og kennslu nemenda í 9.–10. bekk. Tölvurnar áttu að gera námið markvissara og 
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aðgengilegra. Niðurstöður benda meðal annars til þess að nýir kennsluhættir hafi mótast 

nemendur getað beitt fjölbreyttari vinnubrögðum við úrlausn verkefna (Sólveig Jakobsdóttir 

og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Það fer heilmikið nám fram þó svo að nemendur skili 
ekki skriflegri úrlausn. Ég finn það sjálf að það að tjá sig í rituðu máli og töluðu máli við skil 

verkefna eru mjög ólík ferli. Þátttakendur í minni rannsókn, sérstaklega strákarnir, voru mjög 

ánægðir þegar að þeir fengu það verkefni að búa til lifandi myndir eða þar sem þeir skiluðu 
verkefnum og fengu að leika sér með myndir og hljóð. Þeir óskuðu þess að fá að framkvæma 

þess háttar verkefni oftar en þeir gerðu en einnig kom fram í svörum þeirra að þetta væru 

helst verkefnin sem að þeir sýndu foreldrum sínum. Það var einnig athyglisvert að sjá að þeir 

áttuðu sig á því að sumir væru góðir í leik eða leikrænni tjáningu, aðrir að taka upp eða að 

klippa og enn aðrir að tala inn á myndir eða lesa. Þeir sögðust því nýta styrkleika hvers og 

eins. Í grunnskóla í Kóreu var skoðað hvernig vel búin skólastofa gæti aukið tæknilæsi 

nemenda og þar má sjá hvernig samvinna nemenda og það að deila hugsunum sínum með 

öðrum eykur námslega getu (Kim, Park, Yoo og Kim, 2016). Stelpurnar í minni rannsókn 

sögðust líka hafa gaman af þessari vinnu og nefndu til dæmis gagnvirkt verkefni en áhugi 

strákanna var greinilega meiri. Samvinna stelpnanna virtist felast meira í því að vinna í pörum 
eða hópum þar sem að ein spjaldtölvan er nýtt til að afla upplýsinganna en önnur til að skrá 

þær niður.  

 Hamlandi áhrif spjaldtölva í skólastofunni 

Allt hefur sína kosti og galla. Skosk rannsókn var gerð í háskólum þar sem að fylgst var með 

einbeitingu nemenda á meðan á kennslustundum stóð. Fartölvur, spjaldtölvur og snjallsímar 
þóttu hafa truflandi áhrif á einbeitingu nemenda, bæði einbeitingu þeirra sem voru að nota 

tölvurnar og þeirra sem voru ekki að nota þær (Glass og Kang, 2017). Þetta gefur í raun 

svipaðar niðurstöður og þær sem að ég komst að. Þátttakendur mínir gáfu til kynna að 

spjaldtölvurnar gætu verið truflandi, það væri freistandi að kíkja í tölvuna ef að kennarinn 

væri ekki að fylgjast með eða að aðstoða einhvern annan. Róbert taldi til að mynda að 

vinnuframlag margra yrði betra ef þeir væru ekki með spjaldtölvur þar sem að margir væru 

að misnota spjaldtölvuna. Heiðu fannst stundum vera ákveðin freisting að skoða hverjir væru 

í leik því að oft væru margir að spila sama leikinn. Hún velti því jafnframt fyrir sér hvort að 

kennarar þeirra þyrftu ekki að vera með aðgang að leiknum og gætu þá séð auðveldlega 

hvort að einhver væri í leik en ekki í þeirri vinnu sem nemandinn ætti að vera glíma við.  

Í sömu rannsókn (Glass og Kang, 2017) er einnig talað um að kennarinn þurfi að hafa 

meira fyrir því að halda athygli nemenda af því að nemendur leiti frekar í tölvurnar eftir að 
vera búnir að missa einbeitingu. Þetta virðist sennilegt og virtust þátttakendur mínir styðja 

þessi sjónarmið. Sóley sagði til dæmis að þegar að kennari væri búinn að biðja nemendur að 

slökkva á tölvum við upphaf kennslustunda að þá þyrfti stundum nokkur skipti til þess að fá 
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alla til þess að fara eftir þeim fyrirmælum sem kennari hafði lagt upp með því þeir þyrftu að 

klára eitthvað í leik. Þó er rétt að minna á að þótt þessi skoska rannsókn, sem hér er til 

umræðu og beindi sérstakri athygli að einbeitingu, hafi gefið neikvæðari niðurstöður að 
þessu leyti en margar aðrar sem hér hefur verið sagt frá, varð nám nemenda sem þar tóku 

þátt fjölbreyttara hvað snerti verkefnavinnu og námið nemendamiðaðra (Glass og Kang, 

2017).  

5.3 Samskipti nemenda á tímum tækninnar 
Í PISA-könnun árið 2012 kom fram að 15 ára gamlir nemendur voru gjarnari á að eiga í 
samskiptum hver við annan í gegnum samskiptamiðla. Þeir voru líklegri til að velja leiki til 

spilunar þar sem að fleiri en einn er að spila í einu og gátu þá átt í samskiptum við aðra í 

gegnum leikinn (OECD, 2015b). Þetta virðist enn eiga sér stað. Símtöl og heimsóknir voru 
algengustu leiðirnar sem að þátttakendur í minni rannsókn notuðu til þess að tala við vini 

sína. Hvort sem rætt var við stelpur eða stráka voru þátttakendur sammála um að það væri 

erfitt að tala saman inni á leikjasvæðum en Roblox var mest spilaði leikurinn í þeirra hópi. 
Það sem gerði þeim erfitt fyrir var að leikurinn virtist ekki átta sig á íslensku ritmáli og oft 
birta einhver tákn í stað séríslenskra stafa þannig að skilaboð sem send voru á milli urðu 

illskiljanleg. Greinilegt var nemendur vildu tala saman á meðan þeir spiluðu leikinn því 
talsvert var um að nemendur hringdu sín á milli og hefðu símann stilltan á hátalara. Þó svo 

að PISA-könnunin, sem vitnað er í hér að ofan, gefi þær niðurstöður að mikil samskipti fari 

fram á samskiptamiðlum, voru þátttakendur mínir of ungir til að mega vera með aðgang að 
þeim miðlum. Einhverjir þeirra voru þó komnir með aðgang, ýmist að Snapchat, Facebook 

eða Instagram, en aldurstakmörkin gera þeim erfiðara fyrir að nýta þessa miðla til að eiga 
samskipti við aðra. Þeir sem höfðu aðgang sögðust þó nota þessa miðla og var Snapchat 
helst nefnt í því sambandi. Leikir eru mjög vinsælir á meðal þátttakenda og þá einkum þessi 

leikur, Roblox, þar sem nemendur spila margir saman. Andri tók fram að hann teldi það 
jafnvel vera vandamál hvað margir væru farnir að mæta snemma í skólann en þá gefst tími 
og svigrúm til þess að spila saman og tala við aðra á meðan á leik stendur. Allir voru sammála 

því að með því að spila leiki eins og Roblox væru nemendur að spila með fleirum en þeir 
myndu gera ef ekki væri fyrir leikinn. Það gæti því verið að þessi leikur fái þá til að horfa til 

fleiri félaga heldur en þeirra sem standa þeim næst. Sem foreldri að þá tel ég það ekki 

endilega vandamál að börn séu að spila saman þar sem að heilmikil samskipti fara oft fram á 
meðan á spiluninni stendur og jafnvel tenging við önnur eða fleiri börn en þeir eru vanir að 

umgangast eftir skóla. Þetta er í raun annar vettvangur fyrir þau að hittast en auðvitað vill 

maður að þau hreyfi sig og séu úti í leikjum og þess háttar. Ekki var spurt sérstaklega út í 
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neteinelti eða netníð en engar vísbendingar komu fram í svörum þátttakenda sem benda til 

að þess háttar sé í gangi á meðal nemendahópsins.  

5.4 Hvaða hlutverki gegna spjaldtölvur utan skóla? 
Svör þátttakenda minna komu mér nokkuð á óvart en ég hélt að notkun þeirra væri meiri 

utan skóla en svör þeirra gáfu til kynna. Í vefkönnun sem Kópavogsbær lagði fyrir nemendur 
árið 2018 segjast rúm 60% nemenda nota spjaldtölvuna sína til náms og fróðleiks utan skóla. 

Þá segja 30% nemenda nota spjaldtölvuna of mikið sem leiktæki en 40% segjast vera 

ósammála því. 18% nemenda finna fyrir truflun af völdum spjaldtölvunnar, til dæmis þegar 
þeir fá skilaboð og meirihluti nemenda eða um 66% er með öpp sem eru ekki leyfð fyrir 

þeirra aldur (Kópavogsbær, 2018b). 97% nemenda sem tóku þátt í rannsókn á tölvunotkun 

nemenda í grunnskólum um hálfum áratug áður en fyrsti iPad-inn kom á markað, sögðust 
nota tölvu heima hjá sér til að fara í leiki, eiga í samskiptum í spjallforritum og hlusta á 

tónlist. Meira en helmingur nemenda sagðist nota tölvu daglega (Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2005). Þó að þessi rannsókn sé 
orðin um fimmtán ára gömul finnst mér líklegt að niðurstöður yrðu svipaðar í dag. Um sjö 
árum eftir að hún kom út kom fram í PISA-könnun að algengasta tölvunotkun 15 ára 

nemenda væri að vafra um netið í leit að einhverri afþreyingu eða skemmtun og er þá átt við 
notkun sem átti sér stað utan skóla. 88% af þeim nemendum sem tóku þátt sögðust gera 

þetta að minnsta kosti einu sinni í viku (OECD, 2015b). Þá benda rannsóknir til að slík notkun 

á tölvubúnaði hefjist við ungan aldur. Í greininni Smábörnin með snjalltækin skýrir 
Steingerður Ólafsdóttur (2017) frá niðurstöðum rannsóknar á 0–8 ára íslenskum börnum og 

miðlanotkun þeirra og þar má sjá að snjalltækjanotkun í þeirra hópi er talsverð, þar sem um 
41% barna á aldrinum 5–8 ára virtust nýta snjalltækin daglega (Steingerður Ólafsdóttir, 
2017). Gera má ráð fyrir því að snjalltækjanotkun þeirra fari vaxandi með hækkandi aldri, rétt 

eins og það gerði á aldrinum 0–8 ára.  

Í þeim skóla sem leitað var til er ekki mikið um heimanám nemenda annað en 

heimalestur. Strákarnir segjast því nota spjaldtölvuna sína mest í leiki en ekki var farið nánar 

út í það hvort þeir gætu áætlað þann tíma sem þeir telja sig verja við þá iðju. Stelpurnar telja 
að mesti tími þeirra fari í Google Classroom, þarf á eftir YouTube og eins og Sóley sagði, 

„einhverja leiki“. Þáttakendur mínir segja að mögulega hafi spjaldtölvurnar meiri áhrif á þá 

um helgar og þá að þeir fari kannski seinna að sofa heldur en virka daga. Það eru þó ekki allir 
sem telja þetta eiga við um sig, Finnur segist verða mjög þreyttur í augum og því henti þetta 

honum ekki. Jón segist þurfa að hreyfa sig eftir að hafa verið í kyrrsetu í tölvunni og má draga 

þá ályktun að einhverjum nemendum finnist ekki gott að verja löngum tíma fyrir framan skjá 

stuttu fyrir svefntíma. Þátttakendur finna því fyrir einhverjum líkamlegum einkennum, 
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mismiklum þó, eins og verkjum í augum eða ókyrrð í líkamanum. Ef þau svör eru borin saman 

við svör nemenda úr Norðlingaskóla má sjá að 19% nemenda finna fyrir verkjum í augum við 

skjánotkun í lengri tíma en fleiri fundu fyrir öðrum líkamlegum verkjum á borð við háls- og 
bakverki, verki í handleggjum eða öxlum eða í fingrum (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015). 

Allir þátttakendur voru virkir í tómstundum og hreyfðu sig mikið flesta daga. Það var 
breytilegt á milli hversu mikil hreyfingin var enda einstaklingar ólíkir og stunda ýmiss konar 

tómstundarstarf og sumir jafnvel í fleiri greinum en einni. Þátttakendur töldu ekki að 

spjaldtölvan hefði áhrif á hreyfingu þeirra til hins verra og það má líka sjá á svörum þar sem 
þeir voru inntir eftir því hvernig þeir hefðu samskipti sín á milli. Þó svo að símtöl væru algeng 

var líka algengt að nemendur færu hver heim til annars og hittust þar.  

Stelpurnar sögðust mest nota Google Classroom yfir virkan dag má velta því fyrir sér 
hvort að sú notkun farið að mestu fram í skólanum og nái því samt að vera svo mikil 

hlutfallslega eða hvort að þær noti umsjónarkerfið einnig heima fyrir til að skoða heimanám 

og sinna einhverju fleiru. Aðalheiður Hanna Björnsdóttir (2015) skoðaði í meistaraverkefni 

sínu viðhorf nemenda til rafræns námsumhverfis. Nemendur voru á unglingastigi en 
niðurstöður hennar benda til þess að nemendum þyki spjaldtölvunotkun auðvelda 

heimanám, aðgengi þeirra að námsefni verði betra og að undirbúningur fyrir próf auðveldari 

(Aðalheiður Hanna Björnsdóttir, 2015).  
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6 Nokkur sjónarmið og lokaorð 

Ekki eru nema tíu ár síðan að spjaldtölvur komu á markað og hafa þær notið mikillia 
vinsælda. Þær eru til á fjölda heimila og sveitarfélög og skólastjórnendur hafa mörg 

undanfarin ár kappkostað að koma upp nýtilegum spjaldtölvukosti í grunnskólum. Tölvurnar 

eru einfaldar í notkun, svo einfaldar að ég hef séð bæði kornungt barn og háaldraða konu 

nota þessi tæki. Ég held að það sé engin spurning að spjaldtölvur í skólum barna og unglinga 

hér á landi og víða úti um heim séu komnar til að vera, að minnsta kosti um skeið og að það 

muni verða meira um þær á komandi árum. Grunnskólar Kópavogsbæjar eru til dæmis vel 

búnir spjaldtölvum en grunnskólar Reykjavíkurborgar eru einhverjir svo gott sem 

spjaldtölvulausir en þær upplýsingar hef ég beint frá kennara í slíkum skóla. Ljóst er að 

umtalsverður munur hlýtur að vera á milli kennslu fyrir nemendur í þessum skólum og því 

hvernig námi þeirra er háttað. Spjaldtölvurnar eiga að jafnaði, eins og komið hefur fram, að 

gefa kennurum aukið svigrúm til þess að einstaklingsmiða kennslu sína ásamt því að opna 
fyrir nemendum fjölbreyttari leiðir til gagnaöflunar og úrvinnslu í ýmiss konar verkefnavinnu. 

Aðgengi nemenda, sem vanir eru spjaldtölvunotkun og þeirra sem hafa þær ekki, að 

upplýsingum og möguleikum til miðlunar er því greinilega ólíkt. Spyrja má hvort nemendur 
sem ekki hafa aðgang að spjaldtölvum í sínum skóla hafi þá greiðan aðgang að öðrum 

tölvubúnaði, borð- eða fartölvum en eins og fram kom í rannsókn á starfsháttum í tuttugu 
grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) var raunin fyrir nokkrum árum eða snemma á 
öðrum áratug þessarar aldar sú að skortur var á tölvubúnaði og aðgengi nemenda takmarkað 

enda búnaðurinn oft bundinn við tölvuver (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 
Þórhallsdóttir, 2014). Vert er þó að hafa í huga að töluverð breyting gæti hafa átt sér stað frá 
þessum tíma hvað þann búnað allan snertir og vona ég að svo sé. Í mörgum tilvikum má gera 

ráð fyrir að sveitarfélög og skólar hafi uppfært og eflt eldri búnað eftir því sem efnahagur 
batnaði og frá leið hruninu nokkrum árum fyrr. 

Persónulega þætti mér áhugavert að skoða hvort að nemendur á elsta stigi grunnskólans 
nýti spjaldtölvurnar ekki betur en nemendur á miðstigi þar sem að nýja brumið er farið af 
búnaðinum. Því fylgir ákveðin spenna að fá svona tæki í hendurnar og því líklegt að 

nemendur séu uppteknari af spjaldtölvunum í fyrstu en á einhverjum tímapunkti fer þetta að 
verða eðlilegri hluti af lífi þeirra og námi. Í meistaraverkefni Önnu Sigrúnar Rafnsdóttur 
(2019) er dregið fram að nemendur í 3. bekk hafi verið uppteknir af tölvunum og í rýnihóp í 

minni rannsókn sagði einn strákanna að hann hefði gert ráð fyrir því að nemendur myndu 
nota tölvurnar mun meira en raun bar vitni og þá með vísun til þess að eldri systir sem hann 

ætti á unglingastigi notaði sína tölvu miklu meira en hann.  
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Forvitnilegt væri líka að sjá mun á svörum nemenda eftir alla þá fjarkennslu sem gripið 

var til vegna veirufaraldurs síðustu mánuði. Nemendur mættu þá annan hvern dag í skólann 

en voru með áætlun og skiluðu inn verkefnum yfir netið stunduðu því dreifnám (e. hybrid 
learning) eða blandað nám (e. blended learning).. Einnig áttu þeir samtöl í gegnum Google 

Hangouts þar sem að hægt er að búa til hópa og spjalla saman á netinu. Kennarar svöruðu og 

skrifuðu skilaboð þar inni en einnig var í boði að hringja í þá. Einhverjir nemendur fengu að 
njóta beinnar fjarkennslu þar sem kennari hitti nemendur sína á ákveðnum tíma og kenndi 

þeim í rauntíma. Áhugavert hefði verið að prófa vendikennslu (e. flipped classroom) á 

þessum tímum þar sem að skóladagur nemenda var stuttur þá daga sem þeir mættu og fá þá 

upp viðhorf nemenda til þess háttar fyrirkomulags. Gera má ráð fyrir því að svör þeirra um 

spjaldtölvunotkun yrðu öðruvísi núna en áður, bæði hvað varðar skólatengda notkun en 

einnig notkun utan skólatíma. Eftir að samkomubann var sett á voru íþróttaæfingar og fleira 

tómstundastarf felld niður og væri forvitnilegt að sjá hvernig notkun nemenda á 

spjaldtölvunum var háttað á meðan að þeir voru meira heima fyrir en venja er.  

Reyndar má segja að rannsókn mín veki margar spurningar sem bjóði upp á frekari 
rannsóknir eða tilraunir í kennslu. Hvers vegna eru spjaldtölvur ekki notaðar meira í list- og 
verkgreinum? Svör þátttakenda við spurningu þar sem spurt var hversu mikið nemendur 

væru að nota spjaldtölvur í list- og verkgreinum voru nokkurn veginn á þá leið að eiginlega 
væri bannað að vera með þær í þessum kennslustundum eða að þær væru lítilli í notkun. 
Helst var notkun í verklegu samhengi í útikennslu, verklegri stærðfræði og verklegri 

náttúrufræði, sem ekki teljast til verkgreina en að öðru leyti til þess að taka myndir af 
verkefnum eða skoða myndir að herma eftir. Í rannsókn þar sem skoðuð var notkun 

spjaldtölva á meðal nemenda á yngsta stigi grunnskóla mátti hins vegar sjá að tölvan gat nýst 
nemendum sem rafræn námsmappa (Jóhanna Þorvaldsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og 
Hermína Gunnþórsdóttir, 2018). Ég velti því fyrir mér hvort mætti ekki nýta þennan 

möguleika í list- og verkgreinum. Það væri til dæmis gagn að því og gaman fyrir nemendur að 
eiga ferli að einhverri afurð í stuttri mynd jafnvel tekinni upp með hléum (e. time lapse) en 
þá er hægt að taka upp nemendur að vinna og skoða á miklu styttri tíma en rauntíma. Í 

strákahópnum í minni rannsókn var bent á að þetta gæti orðið erfitt í framkvæmd vegna 
krakka í bakgrunni og persónuverndarstefnu en það mætti leysa með ýmsu móti. Að auki 

mætti svo taka ljósmyndir og setja í þessa námsmöppu ásamt stuttum textum ef nemendur 

vildu skrá hvað þeir væru að gera, hvert þeir væru komnir eða hver næstu skref ættu að 
vera. Þannig ættu þeir hagnýtt og skemmtilegt yfirlit yfir þá vinnu sem þeir inna af hendi. 

Þar sem ég hef prófað að kenna heimilisfræði, sem er í hópi list- og verkgreina, veit ég að 

kennsluráðgjafar Kópavogsbæjar hafa verið að kynna þetta fyrir kennurum óski þeir eftir því. 

Ég fékk kennsluráðgjafa til að hitta mig og fara í fljótu bragði yfir hvernig kostir 
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spjaldtölvunnar gætu fléttast inn í nám í heimilisfræði. Þetta fannst mér sniðugt en hafði ekki 

tíma til að nýta mér þetta að því marki sem ég hefði viljað. Nokkrir nemendur tóku upp 

myndskeið, aðallega stelpur, og báðu mig flestar leyfis áður, þar sem ég kom auðvitað oft í 
mynd hjá þeim að aðstoða þær. Sumir tóku líka ljósmyndir og skrifuðu nokkur orð um það 

hvernig þeim fannst hafa tekist til hjá sér. Ég hefði þurft læra betur á þetta sjálf og mér finnst 

líklegt að margir kennarar hafi rekið sig á það, rétt eins og ég, að það þarf tíma til að setja sig 
vel inn í hlutina áður en maður fer að nýta þá í kennslu. 

Þróunarverkefnið sem fór af stað í Norðlingaskóla sem sagt var frá hér að framan finnst 

mér líka afar áhugavert. Ljóst er að það breytti kennsluháttum, opnaði skólann og veitti 
nemendum meiri ábyrgð og aukið sjálfsálit. Enn áhugaverðara þykir mér þó að nemendur 

sem komnir voru í framhaldsskóla nýttu ekki spjaldtölvur í námi sínu þar og fannst jafnvel 

námið í grunnskólanum hafa verið einstaklingsmiðaðra og frjálsara (Guðmundur Ásgeirsson, 
2014). Mínar hugmyndir hafa verið að eftir því sem að við eltumst og færum að taka meiri 

ábyrgð á okkar námi, kláruðum skyldunám og færum að stjórna því sjálf hvað við lærðum, 

hvar og hvernig, yrðum við frjálsari. Í ljósi af niðurstöðum Guðmundar og minni rannsókn 
finnst mér núna að grunnskólinn leggi jafnvel meira kapp en framhaldsskólnn á að koma til 
móts við þarfir ólíkra nemendahópa og að opnir kennsluhættir þar sem spjaldtölvum er beitt 

færi þá frekar í átt að frelsi og raunveruleika. Það skýtur skökku við að nemendur séu færðir 
aftur til fortíðar þegar þeir koma í framhaldsskóla og væri áhugavert að kanna hvort 
nemendur sem nú eru í námi á framhaldsskólastigi upplifi kennslu þar á sama hátt og 

nemendur í rannsókn Guðmundar (2014) en þeir útskrifuðust úr grunnskóla vorið 2013.  

Er erfiðara að vera kennari þegar að spjaldtölvur eru hluti af daglegu lífi? Ég hef velt 

þessu fyrir mér, sérstaklega þar sem að ég byrjaði kenna síðasta vetur og kom því ekki 
nægilega vel inn í mína grein á þeim tíma, að nemendur gætu nýtt spjaldtölvurnar. Í byrjun 

skólaársins var ég meira að segja mjög mótfallin því að nemendur væru með spjaldtölvur í 

tímum hjá mér og sá ekki með nokkru móti hvernig spjaldtölvan gæti verið nytsamleg í 
heimilisfræði. Ég var fljót að átta mig á því að til þess að geta beitt henni að einhverju marki í 

minni kennslu þyrfti ég aðstoð og ábendingar um hvað væri í boði. Ég myndi telja í ljósi 

þeirrar reynslu að ef kennurum reynist erfitt að koma inn spjaldtölvuvæddri kennslu hjá sér 
að þá sé tímaskortur stór orsakaþáttur þar að baki. Spjaldtölvurnar eru nýjar og við kennarar, 

rétt eins og nemendur, þurfum að læra á þessi tæki til að geta beitt þeim í skólanum. Til þess 

að það verði að veruleika þarf að gefa sér tíma til að setja sig inn í hlutina, prófa sig áfram og 
athuga hvað gæti hentað í eigin kennslu og hvað ekki. Ég er, svo dæmi sé tekið, byrjuð að 

skoða app sem heitir Seesaw og við fyrstu skoðun lítur það mjög vel út. Þar get ég komið mér 

upp verkefnabanka, lagt fyrir verkefni, sett upp aðgang fyrir hvern og einn nemanda og 

þannig haldið utan um verkefni hvers og eins, jafnvel boðið foreldrum að skoða hvað þeirra 
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barn er að fást við í minni grein. Eins og staðan er í dag hef ég ekki tíma til að kynna mér 

þetta app nánar en ég er löngu búin að ákveða að læra á það í sumar þannig að ég geti 

byrjað að vinna með það við upphaf næsta skólaárs.  

Viðhorf nemenda í 6. bekk í grunnskóla í Kópavogi til spjaldtölvunotkunar í námi sínu eru 

greinilega jákvæð og frekar til að styðja skólastarfið en hitt. Nemendur eru ánægðir með það 

sem þeir hafa fengið að gera með spjaldtölvunum og mátti sjá að þeir vildu fleiri verkefni í 
tölvunum, eins og í ritun. Ef horft er til þátta sem þeir voru að fást við í spjaldtölvum en 

hefðu viljað gera án þeirra virtust þeir engin dæmi geta nefnt um það. Þeim fannst þó gott 

að vera ekki öllum stundum að læra í tölvunni og að fá útrás á annan hátt. Þeir töldu að leikir 
gætu haft truflandi áhrif en virtust nokkuð samviskusamir um þá notkun og ekki láta freistast 

um of af tölvuleikjum. Þeir töldu einnig að tölvurnar hefðu ekki teljanleg áhrif á svefn þeirra 

eða hreyfingu en ef það væri eitthvað, þá væri það helst að einhverjir færu seinna að sofa 
um helgar. Þeir töldu að foreldrar sínir áttuðu sig nokkuð á þeirri notkun sem er á tölvunum 

á skólatíma, hefðu nokkra en samt frekar óljósa hugmynd um hana og má vel vera að 

skólastjórnendur eða kennarar gætu gert betur í því að kynna fyrir foreldrum hvernig 
snjalltækninni er beitt í skólanum. Mestu máli skiptir að nemendur virðast ánægðir með þá 
möguleika sem að spjaldtölvurnar bjóða upp á og að á því má byggja til framtíðar. 
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Viðauki A: Spurningarammi rýnihópaviðtala 

• Finnst ykkur námið skemmtilegra með spjaldtölvum? Á hvaða hátt? 

• Finnst ykkur námið að einhverju leyti leiðinlegra með spjaldtölvum? Á hvaða hátt? 

• Finnst ykkur námið auðveldara með spjaldtölvum? Á hvaða hátt? 

• Finnst ykkur námið að einhverju leyti erfiðara með spjaldtölvum? Á hvaða hátt? 

• Er spjaldið notað í stað kennslubóka, til dæmis til að lesa námsefni, svara spurningum 
og leysa einföld verkefni? 

• Er spjaldið notað sem verkfæri til að finna upplýsingar og greina þær? 

• Er spjaldið notað líkt og verkfæri til að búa til efni, skrifa og teikna, vinna með texta, 
taka upp og vinna með myndir og hljóð? 

• Notið þið spjaldtölvurnar eitthvað í list- og verkgreinum? Á hvaða hátt? 

• Er spjaldið notað til samskipta við kennara, nemendur eða annað fólk? 

• Ef þið hugsið um spjaldtölvuna einn skóladag, í hvað haldið þið að mestur tími fari á 
meðan á skóla stendur (tónlist, leiki, lestur, gagnaöflun, efnisgerð, samskipti, annað)? 

• Ef þið hugsið núna um einn dag frá því að þið vaknið og þar til að þið farið að sofa. Í 
hvað notið þið spjaldtölvuna mest? 

• Haldið þið að spjaldið hafi áhrif á hreyfingu ykkar eða nætursvefn? 

• Hafið þið notað spjaldið meira eða minna heldur en þið hélduð að þið mynduð gera? 

• Mynduð þið vilja hverfa til fyrri tíma þar sem voru engar spjaldtölvur? 

• Mynduð þið vilja nota spjaldtölvurnar minna eða meira en þið gerið? 

• Hvaða app haldið þið að þið notið mest? Getið þið nefnt 3-5? 

• Ef þið þurfið að punkta eitthvað niður sem að kennarinn eða einhver annar segir 
ykkur, hvað finnst ykkur þægilegast að nota (penna og blað, stílabækur, spjaldið og þá 

hvaða app)? 

• Fara mikil samskipti fram ykkar á milli í gegnum spjaldtölvunar? Hvaða öpp eða 

veflausnir eru það þá helst? Fylgja því einhver leiðindi eða erfiiðleikar? 

• Eftir að þið fenguð spjaldtölvur í náminu, finnst ykkur áhugi ykkur á náminu hafa 

breyst? Hvað með sjálfstæði ykkar? Eruð þið virkari en áður? 
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• Eru reglurnar skýrar sem snúa að spjaldtölvunum? Eruð þið með reglur í skóla og 

heima hjá ykkur? Mynduð þið vilja að það væru engar reglur? Hver semur reglurnar? 

• Finnst ykkur foreldrar ykkar geta fylgst betur með námi ykkar eftir að þið fóruð að 

nota spjaldtölvur? 

• Vita þeir hvernig þið notið spjöldin? 

• Vita kennararnir hvernig þið notið spjöldin? 

 

 



 

64 

Viðauki Á: Leyfi skólastjóra 

 

Kópavogur, 22. nóvember 2019 

 

[Nafn skólastjóra], skólastjóri í [heiti skóla] í Kópavogi 

 

Undirrituð, Hulda Kristín Haraldsdóttir, er í framhaldsnámi við deild kennslu- og menntunar-

fræði á menntavísindasviði við Háskóla Íslands og er að vinna að meistaraverkefni í 

grunnskólakennslu yngri barna, M.Ed.-prófi til kennsluréttinda. Lokaverkefnið felst í 30 

eininga (ECTS) ritgerð um þá rannsókn sem hér verður lýst. Leiðbeinandi við verkefnið er 

Torfi Hjartarson lektor í kennslufræðum og upplýsingatækni (torfi@hi.is, 843 0707). 

Í verkefninu verða könnuð viðhorf nemenda í 6. bekk til rafræns námsumhverfis, 

spjaldtölvunotkunar, og hvernig þeir upplifa breytta kennsluhætti tengda notkun spjaldtölva 

og rafbóka, kennsluhætti sem fela meðal annars í sér aukið sjálfstæði nemenda við úrvinnslu 

verkefna. Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð og rýnihópaviðtölum við 

nemendur (5–6 í hverjum hóp). Opnar og hálfopnar spurningar verða notaðar í viðtölunum 

og reynt að fá skýra mynd af viðhorfum viðmælenda til áðurnefnds námsumhverfis. Reiknað 

er með að hvert rýnihópaviðtal taki um klukkustund. Markmið með viðtölunum er að fá sem 

skýrasta mynd af sýn nemenda á breytta kennsluhætti, hvernig þeim finnst að nota 

spjaldtölvur í námi og hvort að þeir telji það til gagns eður ei. Einnig verða nemendur spurðir 

út í helstu notkun þeirra á spjaldtölvunum á skólatíma eða heima fyrir.  

Ekki verður hægt að greina persónur nemenda í ritgerðinni og allar upplýsingar verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Rannsóknargögn 

verða varðveitt á öruggum stað og verður notast við dulnefni í allri úrvinnslu. Öllum frum-

gögnum verður eytt þegar lokaverkefninu hefur verið skilað, eigi síðar en 30. maí 2020.  

Rannsóknin getur haft gildi fyrir skólann og bæjarfélagið, þar sem niðurstöðurnar eiga að 

varpa ljósi á skólastarfið og geta gagnast við að þróa það með tilliti til viðhorfs nemenda. 

Stjórnendur [heiti skóla] geta fengið afrit af ópersónugreinanlegum niðurstöðum 
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rannsóknarinnar að vinnslu lokinni og ritgerðin verður öllum aðgengileg inni á Skemmunni á 

slóðinni http://skemman.is. 

Vert er að taka fram að undirrituð er móðir [nafn barns] í nemendahópnum sem leitað 

er til vegna rannsóknarinnar, 6. bekk [heiti skóla]. Hún er 34 ára, gift, þriggja barna móðir og 

býr í Kópavogi. Hún er með B.Ed.-próf í grunnskólakennarafræðum og vinnur nú að 

meistaranámi til kennsluréttinda. Hún hefur unnið í [heiti skóla] frá ágúst 2018 og er í 

launuðu vettvangsnámi tengdu meistaranáminu þetta skólaár (2019–2020). 

Hér með er óskað eftir leyfi skólastjórnenda [heiti skóla] til að fá að taka tvö 

rýnihópaviðtöl við nemendur í 6. bekk á skólatíma í skólanum á næstu vikum. Einnig er óskað 

eftir því að skólastjórnendur eða umsjónarkennarar sendi áfram til foreldra í umræddum 

árgöngum meðfylgjandi kynningarbréf þar sem rannsókn er lýst og óskað er eftir samþykki 

foreldra. Foreldrar þurfa að skrifa undir samþykki fyrir mögulegri þátttöku barna þeirra í 

rannsókninni, skildu þau lenda í úrtaki. Eftir að undirrituð leyfi berast verða 10–12 nemendur 

valdir af handahófi úr hópi þeirra nemenda sem rannsóknin nær til og munu þeir foreldrar 

sem eiga þau börn verða upplýst um að þeirra barn hafi verið valið til þátttöku í öðrum af 

tveimur rýnihópum sem rætt verður við í rannsókninni. Nemendum verður gerð grein fyrir 

því að þeir megi hætta þátttöku þegar þeir óska eftir því. Einnig verður nemendum gerð 

grein fyrir því að þeir þurfi ekki að svara einstökum spurningum vilji þeir það ekki. Rétt er að 

nefna að engin ástæða er til að ætla að niðurstöður rannsóknarinnar eða einstök svör geti 

haft neikvæð áhrif á þátttakendur enda einungis verið að inna þá eftir sýn þeirra á 

spjaldtölvunotkun í námi sínu. 

 

Með fyrirfram þökk, 

 

_____________________________________________  

Hulda Kristín Haraldsdóttir 
meistaranemi í grunnskólakennslu yngri barna 
í deild kennslu- og menntunarfræði við Háskóla Íslands 

hkh5@hi.is s: 692-1567 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Með þessari undirskrift samþykki ég fyrir hönd [heiti skóla] að Huldu Kristínu Haraldsdóttur 
verði heimilað að taka viðtöl við nemendur vegna rannsóknar sinnar eins og henni er lýst hér 
að ofan. 

 

 

________________________________________________ 
[Nafn skólastjóra] 

Skólastjóri [heiti skóla] í Kópavogi 
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Viðauki B: Kynningarbréf til foreldra  

Kópavogur, 25. nóvember 2019 

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn, 

 

Undirrituð, Hulda Kristín Haraldsdóttir, er í framhaldsnámi við deild kennslu- og menntunar-

fræði á menntavísindasviði við Háskóla Íslands og er að vinna að meistaraverkefni í 

grunnskólakennslu yngri barna, M.Ed.-prófi til kennsluréttinda. Lokaverkefnið felst í 30 

eininga (ECTS) ritgerð um þá rannsókn sem hér verður lýst. Leiðbeinandi við verkefnið er 

Torfi Hjartarson lektor í kennslufræðum og upplýsingatækni (torfi@hi.is, 843 0707). 

Í verkefninu verða könnuð viðhorf nemenda í 6. bekk til rafræns námsumhverfis, 

spjaldtölvunotkunar, og hvernig þeir upplifa breytta kennsluhætti tengda notkun spjaldtölva 

og rafbóka, kennsluhætti sem fela meðal annars í sér aukið sjálfstæði nemenda við úrvinnslu 

verkefna. Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð og rýnihópaviðtölum við 

nemendur (5–6 í hverjum hóp). Opnar og hálfopnar spurningar verða notaðar í viðtölunum 

og reynt að fá skýra mynd af viðhorfum viðmælenda til áðurnefnds námsumhverfis. Reiknað 

er með að hvert rýnihópaviðtal taki um klukkustund. Markmið með viðtölunum er að fá sem 

skýrasta mynd af sýn nemenda á breytta kennsluhætti, hvernig þeim finnst að nota 

spjaldtölvur í námi og hvort að þeir telji það til gagns eður ei. Einnig verða nemendur spurðir 

út í helstu notkun þeirra á spjaldtölvunum á skólatíma eða heima fyrir.  

Ekki verður hægt að greina persónur nemenda í ritgerðinni og allar upplýsingar verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Rannsóknargögn 

verða varðveitt á öruggum stað og verður notast við dulnefni í allri úrvinnslu. Öllum frum-

gögnum verður eytt þegar lokaverkefninu hefur verið skilað, eigi síðar en 30. maí 2020.  

Rannsóknin getur haft gildi fyrir skólann og bæjarfélagið, þar sem niðurstöðurnar eiga 

að varpa ljósi á skólastarfið og geta gagnast við að þróa það með tilliti til viðhorfs nemenda. 

Stjórnendur [heiti skóla] geta fengið afrit af ópersónugreinanlegum niðurstöðum 

rannsóknarinnar að vinnslu lokinni og ritgerðin verður öllum aðgengileg inni á Skemmunni á 

slóðinni http://skemman.is. 
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Vert er að taka fram að undirrituð er móðir [nafn barns] í nemendahópnum sem leitað 

er til vegna rannsóknarinnar, 6. bekk [heiti skóla], hefur unnið í [heiti skóla] frá ágúst 2018 og 

er þar í vettvangsnámi tengdu meistaranáminu þetta skólaár (2019–2020). 

Með þessu bréfi er óskað eftir því að þú leyfir að barn þitt taki þátt í rannsókninni og 

staðfestir það með undirritun þinni. Eftir að undirrituð leyfi berast verða 10–12 nemendur 

valdir af handahófi úr hópi þeirra nemenda sem rannsóknin nær til og munu þeir foreldrar 

sem eiga þau börn verða upplýst um að þeirra barn hafi verið valið til þátttöku í öðrum af 

tveimur rýnihópum sem rætt verður við í rannsókninni. Nemendum verður gerð grein fyrir 

því að þeir megi hætta þátttöku þegar þeir óska eftir því. Einnig verður nemendum gerð 

grein fyrir því að þeir þurfi ekki að svara einstökum spurningum vilji þeir það ekki. Rétt er að 

nefna að engin ástæða er til að ætla að niðurstöður rannsóknarinnar eða einstök svör geti 

haft neikvæð áhrif á þátttakendur enda einungis verið að inna þá eftir sýn þeirra á 

spjaldtölvunotkun í námi sínu. 

 

Með fyrirfram þökk og von um góða þátttöku, 

 

Hulda Kristín Haraldsdóttir 
meistaranemi í grunnskólakennslu yngri barna 
í deild kennslu- og menntunarfræði við Háskóla Íslands 

hkh5@hi.is s: 692-1567 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið ofangreinda kynningu á fyrirhugaðri rannsókn Huldu 

Kristínar Haraldsdóttur og samþykki að barn mitt taki þátt rannsókninni eins og henni er lýst 

hér að ofan. 

 

Nafn barns: ___________________________________________________. 

 

___________________ _______________________________________________ 

Staður og dagssetning  Undirritun foreldris/forráðamanns 

 

Skilist til umsjónarkennara eigi síðar en 27. nóvember 2019. 
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Viðauki D: Tölvupóstur til foreldra 

Komiði sæl, 

 

Þennan póst fá þeir foreldrar sem eiga barn sem kemur til með að taka þátt í rannsókn í 

meistaraverkefni mínu til kennsluréttinda. Val þátttakenda fór fram þannig að dregið var um 

þau nöfn sem komu til greina. 

Viðtölin verða kynjaskipt, sex nemendur í hvoru viðtali og munu fara fram á morgun, á 

skólatíma, í samráði við kennarateymi nemenda. Annað viðtalið verður kl. 9 og hitt eftir 

hádegi. Nemendum verður gefinn kostur á að hætta við óski þeir þess. 

Athugið að skipulag vegna verðlaunadags kemur ekki til með að skerðast hjá þátttakendum. 

Ég minni á að öllum þátttakendum eru gefin dulnefni svo að svör verða ópersónugreinanleg í 

allri úrvinnslu. Eins mun hljóðupptökum verða eytt eftir skil verkefnis, eða í maí 2020. 

 

Ég þakka ykkur kærlega fyrir að sýna þessu verkefni mínu áhuga og hlakka til að hitta börnin 

ykkar og heyra hvað þeim finnst um spjaldtölvunotkun í námi. 

 

Bestu kveðjur, 

Hulda Kristín Haraldsdóttir 

kennaranemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 


