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ÚTDRÁTTUR 

 

Árið 2015 hófst innleiðing á spjaldtölvum í öllum níu grunnskólum Kópavogs. Með því urðu 

miklar breytingar á kennsluháttum og námi nemenda, þar sem markmiðið var m.a. að 

auka gæði og fjölbreytni kennslu og færa hana nær nútíma þörfum. Vísbendingar eru um 

að notkunin hafi náð ákveðnum þroska og fest sig í sessi, nú aðeins sex árum eftir að 

innleiðingin átti sér stað. Þessi rannsókn er gerð til að kanna hug kennara í Salaskóla á 

spjaldtölvuvæðingunni, þ.e. hvort hún hafi aukið gæði náms og framþróun kennslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru afgerandi. Stór meirihluti kennara í Salaskóla telja að 

spjaldtölvuvæðingin hafi bætt bæði nám og kennslu, og allir sem svöruðu 

spurningakönnuninni sem gerð var vilja halda áfram notkun þeirra. Jafnframt telur 

stærstur hluti kennara sem svöruðu að nemendur í Salaskóla hafi námslegt forskot á 

nemendur annarra skóla sem ekki nýta slíka tækni.  

 

 

 

 

 

1 INNGANGUR  

 

Eitt af stóru markmiðum kennarans er að undirbúa nemendur fyrir framtíðina. Þar til seint 

á síðustu öld var skólastarf heldur einhæft og kennsluaðferðir höfðu lítið breyst áratugum 

saman. Almennt má segja að úr því urðu til einstaklingar sem voru tilbúnir að takast á við 

þau störf sem samfélagið bauð uppá og urðu þannig verðmætir samfélagsþegnar. Með 

árunum hefur þessi mynd verið að breytast þar sem fjölbreyttari kennsluaðferðir hafa verið 

að ryðja sér til rúms til að t.d. höfða betur til mismunandi þarfa nemenda og til að veita 

fjölþættari undirbúning undir framtíðina. Tekið hefur verið betur tillit til mismunandi 

getustiga og áhugasviðs nemenda og verið lögð meiri áhersla á samfélagslegri þætti eins 

og lífsleikni, sköpun og fleira. Seint á síðustu öld var farið að kynna nemendum tölvur, þar 

sem tölvur voru að verða mikilvægari hluti framtíðarstarfa en áður. Sú kennsla fólst fyrst 

og fremst í notkun tölvuvera eins og nánar er fjallað um hér að neðan. Kennsluformið 

breyttist hins vegar lítið, þrátt fyrir að mikilvægi tölva í daglegu lífi aukist dag frá degi – 

hraði tæknibreytinga eykst stöðugt og samfélagið með. Með fjórðu iðnbyltingunni er tækni 

að verða til sem er líkleg til að breyta þeim veruleika sem við stöndum frammi fyrir í dag. 

Sjálfvirknivæðing starfa, gervigreind og sífellt öflugri ofurtölvur munu framkvæma störf 

án mannshandar sem í dag reiða sig á að einstaklingur sinni því starfi og mennti sig oft til 

þess. Færa má rök fyrir að eitt af þessum stóru markmiðum kennarans að undirbúa 

nemendur fyrir framtíðina verði sífellt óljósara og samfélagið stendur frammi fyrir þeirri 

stóru áskorun að undirbúa börn og ungmenni fyrir störf sem við vitum ekki hver verða, 

störf sem jafnvel ekki eru til í dag. Kennarar og forsvarsfólk í menntamálum hafa síðustu 

ár staðið frammi fyrir þessari stóru áskorun og hafist handa við að innleiða tækni meira 

inn í skólastarfið til að m.a. bregðast við þessari þörf. Kópavogsbær fór í allsherjar 

innleiðingarverkefni árið 2015 þar sem allir kennarar og nemendur í 5.-10. bekk fengu 

spjaldtölvur, til eigin nota, til að gera kennurum og skólum betur kleift að undirbúa 

nemendur fyrir síbreytilegan heim, auka fjölbreytni í námi  og aðlaga kennsluhætti frekar 

að nútímanum og framtíðinni. Bekkjarsett hafa verið  í boði fyrir nemendur á yngsta stigi 

þar sem kennarar geta pantað spjaldtölvur fyrir hópinn sinn. 



 

 

Salaskóli hefur verið í fararbroddi varðandi notkun á tækni og spjaldtölvum í Kópavogi. 

Horft hefur verið til skólans og þeirrar vinnu sem þar hefur farið fram. Tvö þróunarverkefni 

voru unnin þar áður en spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar hófst sem vöktu athygli. (Logi 

Guðmundsson, viðtal). Verkefnin „Rafrænn skóli, nútímaskóli“ og „Notum það sem til er 

(Bring your own device), vinnum saman hvar sem er“. Spjaldtölvur, símar og önnur 

snjalltæki voru markvisst nýtt í námi og kennslu í unglingadeild. Glögglega sýndu þessi 

verkefni að snjalltækin eru gott verkfæri til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Þeir fengu í hendur námstæki sem nýttust til upplýsingaöflunar, skipulagsvinnu og 

fjölbreyttrar úrvinnslu verkefna. Horft var til þessara verkefna þegar ákveðið var að 

spjaldtölvuvæða alla grunnskóla í Kópavogi árið 2015. (Hafsteinn Karlsson, 2021, 

2021/01/27/) 

Í Salaskóla hefur verið rík hefð fyrir því að prufa nýjar leiðir í námi og kennslu. Mörg 

þróunarverkefni hafa verið unnin og mikil hvatning til framþróunar. Hafsteinn Karlsson 

skólastjóri hefur verið hvetjandi varðandi allar nýjungar og tækni og var að mörgu leyti á 

undan sinni samtíð þegar hann skrifaði bókina Upplýsingatækni í skólastarfi sem út kom 

árið 1999. Hann hefur verið skólastjóri í Salaskóla í 20 ár, eða frá upphafi, og með honum 

og starfsmannahópnum hefur orðið til viðhorf til að vera óhræddur að fara nýjar leiðir.  

Það viðhorf hefur eflaust gert kennara í Salaskóla móttækilegri fyrir því stóra verkefni sem 

svo var ráðist í í kjölfar þessara þróunarverkefna, að innleiða spjaldtölvur í alla grunnskóla 

Kópavogs og ráðast í það verkefni að breyta kennsluháttum til margra áratuga. (1)  

Nú eru sex ár liðin frá innleiðingunni. Þar sem um algjöra umbyltingu var að ræða í 

skólastarfi er eðlilegt að gefa svona verkefni tíma til að þroskast og finna sér sem bestan 

farveg. Salaskóli var valinn sérstaklega fyrir þessa rannsókn þar sem þar er komin lengri 

reynsla á vinnu með spjaldtölvur en í öðrum grunnskólum í Kópavogi. Áhugavert er að 

kanna stöðu verkefnisins eftir um 6-8 ára reynslu sem orðið hefur til meðal 

Salaskólakennara. Sem kennari í Salaskóla hefur rannsakandi ekki bara fylgst með þessari 

innleiðingu heldur verið beinn þátttakandi. Búið er að innleiða spjaldtölvurnar í kennslu og 

þær orðinn stór partur af skólastarfinu og því er áhugavert að kanna hug kennara í 

Salaskóla til þessa spjaldtölvuverkefnis og hvort skólastarf hafi færst nær því markmiði að 

mennta nemendur til framtíðar og að uppfylla markmið Aðalnámskrár grunnskóla. Miklu 

hefur verið kostað til bæði fjárhagslega og vinnu, en hefur sú vinna borgað sig? Verkefnið 

var nokkuð umdeilt á sínum tíma, kennarar höfðu ekki val um hvort þeir vildu taka þátt í 

því og var þetta ákvörðun yfirvalda í Kópavogsbæ. Margir upplifðu pressu að nota tækin 

og lögðu á sig mikla vinnu á stuttum tíma til að læra á þau og aðlaga sína kennsluhætti á 

meðan sumir voru óöruggari og jafnvel ósáttir við verkefnið. Áhugavert er að vita hvað 

kennurunum sjálfum finnst núna eftir að hafa unnið með spjaldtölvurnar síðustu 6-8 árin, 

skoða hver raunveruleg notkun er í dag og að horfa á þetta verkefni út frá þeirra 

sjónarhorni í skóla þar sem mikil skólaþróun hefur átt sér stað.  

Rannsóknin er því um áhrif spjaldtölva á gæði og framþróun kennslu. Hafa 

spjaldtölvur aukið gæði og framþróun náms að mati kennara í Salaskóla? 

 

 

 

 

 

 
1 Heimild: Viðtal - Hafsteinn Karlsson 



 

 

2 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN  

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 2011 og svo uppfærð árið 2013 

kemur fram að skólastarf þarf að vera í sífelldri mótun. Breyttar þjóðfélagsaðstæður og 

tækninýjungar knýja á um breytingar og að meðal annars yfirvöld menntamála, 

sveitastjórnir, skólastjórnendur og kennarar beri sameiginlega ábyrgð á því að skólastarf 

sé í stöðugri endurskoðun og umbótaviðleitni einkenni störf þeirra sem þar deila ábyrgð. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016, bls. 63) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, í kafla sem fjallar um nýtingu miðla og upplýsinga er rætt um 

hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og að 

nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. Nánar tiltekið á nemandi við lok 

10. bekkjar að geta nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita 

upplýsinga og til stuðnings í námi sínu. Hann á að geta notað fjölbreytta miðla við skipulag, 

nýsköpun og þróun og í framsetningu upplýsinga og hugmynda sjálfstætt og í samvinnu 

með öðrum. Einnig er kveðið á um að nemandi sýni ábyrgð í meðferð upplýsinga og 

heimilda og verið meðvitaður um siðferðilegt gildi ábyrgrar netnotkunar og taki ábyrgð á 

eigin samskiptum á neti og netmiðlum. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016, bls. 

90)  

Samkvæmt þessu ber m.a. yfirvöldum menntamála, sveitastjórnum, skólastjórnendum og 

kennurum skylda til að haga kennslu og námi nemenda í takt við tæknibreytingar í 

samfélaginu. Í því ljósi er áhugavert að skoða aðstæður kennara, skólastjórnenda, 

skólayfirvalda og sveitafélaga til að mæta þessum kröfum. 

Undir lok 20. aldar hafði skólinn lítið breyst frá árdögum iðnbyltingarinnar. Að vísu hafði 

nemendum fækkað í bekkjum og umbúnaður hafði breyst en þar með var það upp talið. 

Enn gegndu taflan og krítin mikilvægu hlutverki, námsgreinar voru að mestu þær sömu, 

kennsluaðferðir svipaðar og flestir töldu réttast að í hverri kennslustofu væru nemendur 

fæddir á sama ári. Enn töldu margir að hlutverk kennarans væri að miðla nemendum af 

reynslu sinni. (Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarson, 1999, bls. 11) 

Árið 2010 setti Evrópusambandið sér stefnu til ársins 2020 að bæta hagvöxt í ríkjum 

sambandsins. Menntun er einn af þeim þáttum sem var hluti af þessari áætlun og í henni 

fólst að það þyrfti að gera grundvallar breytingar á menntun til að Evrópa gæti verið 

samkeppnishæf og sigrast á efnahagslegum erfiðleikum. Nýsköpun í menntun og þjálfun 

var þar lykilatriði og var það mat helstu menntunarfræðinga og hagsmunaaðila að 

upplýsingatækni væri lykilþáttur til að ná settum markmiðum. (Spjaldtölvuverkefni 

Kópavogsbæjar, 2021) 

Samkvæmt rannsókn um upplýsingatækni í skólastarfi sem gerð var árin 2009-2010 kom 

fram að tölvur voru í flestum  kennslustofum, skjávarpar í um helmingi kennslustofa og í 

flestum tilfellum var aðeins um eina tölvu að ræða fyrir kennarann. Samkvæmt 

rannsókninni var aðgengi nemenda að tölvubúnaði yfirleitt ekki gott nema þegar um var 

að ræða kennslustundir í upplýsinga- og tæknimennt sem fóru fram í sérstökum 

tölvustofum. (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 288-289) 

Rannsakandi hóf störf í Salaskóla haustið 2012. Umræða um frekari tölvuvæðingu og 

skólaþróun til að mæta kröfum Aðalnámskrár grunnskóla og breytingum í samfélaginu 

voru þarna orðnar meiri. Salaskóli fékk styrk frá Sprotasjóði til að vinna að þróunarverkefni 

sem leitt var af Kristínu Björk Gunnarsdóttur, „Rafrænn skóli-nútímaskóli” og unnið var að 

veturinn 2012-2013 og fram að áramótum 2014. Gekk þetta verkefni út á það að skólinn 

fékk til umráða 27 stk. Apple ipad spjaldtölvur. 18 nemendatölvur og 9 kennaratölvur. Í 

nemendatölvurnar voru sett inn smáforrit sem þóttu henta vel starfinu í skólanum tengd 

ákveðnum námsgreinum eða viðfangsefnum. Nemendaspjaldtölvurnar voru hugsaðar sem 

fjölnota tæki sem þýddi að allir máttu nota þær. Bókunarkerfi var sett upp sem kennarar 

höfðu aðgang að. Að mati skýrsluhöfundar voru helstu ávinningar af vinnu við verkefnið 

m.a. mikill tímasparnaður, einföldun á miðlun á efni, auðveldara að samþætta nám og 



 

 

kennslu við upplýsingatækni, undirbúningur kennslu varð auðveldari og tók styttri tíma og 

fleiri netlægar lausnir sem dró verulega úr pappírseyðslu. (Kristín Björk Gunnarsdóttir, 

2014, bls. 4)   

Haustið 2014 leiddi Logi Guðmundsson, kennari á unglingastigi, þróunarverkefni á 

unglingastigi sem kallaðist „Bring your own device”. Á þessum tíma hafði bekkjarsett af 

spjaldtölvum staðið til boða en panta þurfti tækin með góðum fyrirvara og aðgangur að 

þeim var ekki mikill því þetta var fyrir alla nemendur skólans. Logi sá tækifæri í því að 

nemendur nýttu eigin tæki sem þeir hvort sem er voru með í vösum sínum. Allir nemendur 

og kennarar á unglingastigi tóku þátt í verkefninu og var þeim sem ekki áttu snjalltæki 

útvegaðar spjaldtölvur. Nemendur kynntust m.a. Google Education umhverfinu og því að 

vera með tækin í höndunum í námi sínu. Verkefnið gekk vel og það sem sérstaklega stóð 

upp úr að mati Loga var að hægt var að vinna ýmis verkefni með mynd og hljóð. Ný 

tækifæri urðu til.(2)  

Þau Logi Guðmundsson og Kristín Björk Gunnarsdóttir hafa verið frumkvöðlar hvað varðar 

tækni og spjaldtölvur, bæði í upphafinu í Salaskóla og áfram, ásamt fleira góðu fólki. Logi 

starfaði sem kennsluráðgjafi hjá spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar árin 2018-2020. Kristín 

Björk hefur starfað sem kennsluráðgjafi spjaldtölvuteymis Kópavogsbæjar frá því það var 

sett á laggirnar árið 2015. Hafsteinn Karlsson skólastjóri var þeim innan handar og var 

hvetjandi auk þess sem margir kennarar tóku virkan þátt í þróun í þessu ferli sem leiddi 

svo af sér að spjaldtölvur voru innleiddar í alla grunnskóla Kópavogs. 

Þann 9. desember árið 2014 var ákveðið á bæjarstjórnarfundi að eyða 50 milljónum í 

innleiðingu á spjaldtölvum. Á sama fundi var gert ráð fyrir 200 milljónum í kaup á 

spjaldtölvum og eflingu upplýsingatækni fyrir grunnskólabörn á mið- og efsta stigi í 

grunnskólum Kópavogs á árinu á eftir. (Kópavogsbær, 2014)  

Með þessu var ákvörðun tekin að ráðast í það stóra verkefni að breyta kennsluháttum, 

líklega stærsta breyting sem ráðist hafði verið í í skólakerfinu í marga áratugi. Verkefnið 

náði til 9 grunnskóla í Kópavogi. Allir kennarar og nemendur í 5.- 10. bekk fengu eigin 

spjaldtölvu til afnota auk þess sem bekkjarsett voru fyrir nemendur í 1.- 4. bekk í öllum 

skólunum sem kennarar höfðu aðgang að. Mikilvægt var að vel tækist til, að fá alla til að 

róa í sömu átt og sjá til þess að markmið með verkefninu næðust og að breyttir 

kennsluhættir festust í sessi með tímanum. 

Markmið spjaldtölvuinnleiðingar í Kópavogi eru margþætt. Þau snúa að inntaki og 

framkvæmd kennslu, viðhorfum nemenda, kennara og foreldra til skólastarfsins, 

frammistöðu og árangri nemenda og þannig mætti áfram telja. (Spjaldtölvuverkefni 

Kópavogsbæjar, 2021) 

Í fyrstu snérist verkefnið mikið um tækin sjálf, enda mikil ögrun fyrir börn og unglinga að 

fá í hendur jafn öflugt tæki. Þeir þurftu að læra að umgangast tölvuna og nota hana sem 

námstæki. Það gekk vonum framar og með tímanum hefur þungi verkefnisins færst af 

tækinu sjálfu og yfir í breyttar aðferðir í námi og kennslu. Þar reynast spjaldtölvurnar 

býsna hjálplegar. Öflun upplýsinga, úrvinnsla þeirra og verkefnaskil verða fjölbreyttari en 

áður og tækið ýtir undir skapandi vinnu og hugsun nemenda. Myndmál og hljóð fær aukið 

rými  svo eitthvað sé nefnt.  (Hafsteinn Karlsson, 2021)  

Innleiðing breyttra kennsluhátta var skref í átt til breyttra tíma. Verið var að 

endurskilgreina stöðu kennarans, það hvernig á að kenna og opna á annað form á námi.  

Einnig var verið að opna á aukin samskipti milli heimilis og skóla en síðast en ekki síst var 

reynt með þessu að breyta skólanum þannig að hann endurspeglaði það samfélag sem 

 
2 Heimild: Viðtal-Logi Guðmundsson 

 



 

 

nemendur myndu koma til með að starfa í. (Björn Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki 

Sigurbjörnsson, Kristín Björk Gunnarsdóttir og Sigurður Haukur Gíslason, 2016) 

Michael Fullan hefur gert margar rannsóknir á breytingum í skólastarfi og setti meðal 

annars fram enska hugtakið Implementation dip. Með því er átt við að gera megi ráð fyrir 

að bakslag verði í innleiðingunni um tíma áður en markmiðum er náð og þessi lægð komi 

yfirleitt eftir 2-3 ár. (Fullan, 2001, bls. 17) 

Boulter telur rökrétt að árangur dali og rask verði á námi um tíma þegar miklar breytingar 

eigi sér stað í kennsluháttum. (Bultier, 2013) 

 

Á mynd 1 er þessari dýfu lýst með grafi.  

 

 

Út frá reynslu rannsakanda og viðtölum við Lilju Björk Baldvinsdóttur kennara á miðstigi í 

Salaskóla og Þorbjörgu Hönnu Ögmundsdóttur þroskaþjálfa á yngsta stigi í Salaskóla kom 

fram að einhverskonar dýfa eða þreyta hafi orðið eftir um 1-2 ár með tækin, sem líklega 

hafði áhrif á mat kennara á innleiðingunni, viðhorfi til hennar og þar með árangri af 

innleiðingunni á þessum tíma meðan dýfan gekk yfir. Vorum við einnig sammála um að 

Salaskóli væri kominn út úr þessari dýfu fyrir þó nokkru síðan og að stöðugleiki væri 

kominn á í starfið með tækin. Það undirstrikaði það að rannsókn á þessum tímapunkti 

núna, sex árum eftir innleiðinguna, gæfi skýra mynd af viðhorfum kennara til tækjanna 

og árangri þeirra hvað varðar bætt nám nemenda og framþróun í skólastarfi.   

 

  



 

 

 

3 AÐFERÐ 

 

Rannsóknin er um áhrif spjaldtölva á gæði og framþróun kennslu. Könnuð var skoðun 

kennara í Salaskóla í Kópavogi. Til að svara henni var ákveðið að beita bæði eigindlegri og 

einnig megindlegri rannsóknaraðferð sem og að skoða fyrri rannsóknir, bera saman svör 

úr þeim rannsóknum upp að því marki sem við á.  

 

Nánar tiltekið var rannsóknin framkvæmd með eftirfarandi hætti:  

 

Í fyrsta lagi var spurningakönnun lögð fyrir kennara Salaskóla dagana 26.-27. apríl 2021. 

Markmið spurninganna var að ná fram upplýsingum um núverandi notkun kennara á 

spjaldtölvum í skólastarfinu, kanna viðhorf þeirra til notkunarinnar, árangur af notkuninni  

og fá vísbendingar um hvernig spjaldtölvuverkefnið mun þróast áfram í nánustu framtíð, 

að þeirra mati. Til að ná sem mestri þátttöku var ákveðið að stilla spurningafjölda í hóf og 

velja spurningarnar þeim mun betur til að kalla fram afstöðu svarenda til þeirra spurninga 

sem spurt var um. Flestar spurningar höfðu nokkra valmöguleika þar sem velja átti eitt 

svar, svo voru nokkrar fjölvalsspurningar auk reits til að svara nánar og ein opin spurning. 

Spurningarnar sem svara þurfti voru 17. Fjöldi kennara sem fengu spurningarnar sendar í 

tölvupósti voru 64, og svöruðu 48 kennarar könnuninni, sem gefur 75% svarhlutfall. 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar eru hér að neðan í kafla 4. 

 

Í öðru lagi voru tekin viðtöl, svokölluð hálf opin viðtöl (e.semi-structured) við fimm  

einstaklinga. Með hálf opnu viðtali er átt við að í viðtalinu sé stuðst við valdar spurningar 

en spyrjandi lagar þær að því sem kemur fram í viðtalinu, spyr nánar út í tiltekin atriði 

eins og viðtalið gefur tilefni til og spyr spurninga sem kunna að vakna á meðan á viðtalinu 

stendur. (Doyle, 2020). Þessir fimm einstaklingar hafa verið í spjaldtölvuverkefninu um 

langa hríð, og voru viðtölin formuð með það að markmiði að fá betri skilning á 

spjaldtölvuverkefninu, sögu þess, þróun, núverandi stöðu og viðhorfum þeirra til núverandi 

stöðu og hvernig líklegt er að verkefnið muni þróast að þeirra mati. Viðtölin fóru fram 

dagana 23. apríl til 4. maí og voru við Hafstein Karlsson skólastjóra í Salaskóla, Loga 

Guðmundsson kennara á unglingastigi í Salaskóla, sem starfaði sem kennsluráðgjafi í 

spjaldtölvuverkefninu hjá Kópavogsbæ 2018-2020, Lilju Björk Baldvinsdóttur kennara á 

miðstigi í Salaskóla, Þorbjörgu Hönnu Ögmundsdóttur þroskaþjálfa á yngsta stigi og 

Kristínu Björk Gunnarsdóttur kennsluráðgjafa hjá spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar. Allir 

þessir einstaklingar hafa starfað við Salaskóla í fjölda ára og hafa samanburð af 

kennsluháttum fyrir og eftir spjaldtölvuinnleiðinguna, þau starfa á ólíkum stigum og hafa 

mikla reynslu og yfirsýn yfir skólastarfið. Viðtölin fóru fram í Salaskóla fyrir utan eitt sem 

var í tölvupóstformi. Rannsakandi yfirfór viðtölin, sem voru skráð niður á meðan á þeim 

stóð, og greindi.  

 

Í þriðja lagi var horft til fyrri rannsókna á notkun spjaldtölvanna. Kópavogsbær hefur látið 

gera nokkurn fjölda kannana sem er birtur á heimasíðunni spjaldtolvur.kopavogur.is. Þó 

spurningarnar sem þar eru væru oft af öðrum meiði en þessi rannsókn, voru svörin úr fyrri 

könnunum rýnd til að leita eftir vísbendingum um breytt viðhorf kennara og mögulega 

notkun spjaldtölvanna í starfinu. Einnig var horft til rannsóknar Sigurðar Hauks Gíslasonar, 

Innleiðing á spjaldtölvum í starf grunnskóla (2017), skýrslu um þróunarverkefni Kristínar 

Bjarkar Gunnarsdóttur (2012), skýrslu um  þróunarverkefni Loga Guðmundssonar (2014) 

og grein Hafsteins Karlssonar um skólaþróun úr tímaritinu Skólaþræðir svo eitthvað sé 

nefnt.  



 

 

Í fjórða lagi leitaði rannsakandi í eigin reynslu og upplifun á verkefninu. Eins og áður sagði 

starfaði rannsakandi í Salaskóla áður en innleiðingin átti sér stað og hefur þar af leiðandi 

samanburð á því hvernig kennsluhættir voru áður. Svo tók rannsakandi þátt í 

innleiðingarferlinu sjálfu og vinnu síðustu ár með spjaldtölvurnar, mest á miðstigi og 

unglingastigi. Einnig hefur rannsakandi sjónarhorn móður út frá þessu þar sem 

rannsakandi á þrjú börn sem eru eða hafa verið í Salaskóla.  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þrátt fyrir að rannsakandi hafi talið Salaskóla vera ákjósanlegan skóla til að rannsaka þar 

sem innleiðing spjaldtölva hófst þar fyrst, geta hugsanlega falist takmarkanir í því að 

aðeins er verið að kanna hug kennara í Salaskóla, ekki allra kennara í Kópavogi, skoðanir 

skólastjórnenda, fulltrúa sveitarfélagsins, nemenda eða foreldra. Viðhorf þeirra gæti gefið 

aðra mynd sem hefði áhrif á niðurstöðurnar.    

Að auki þarf að hafa í huga að rannsakandi er starfandi sem kennari í Salaskóla, hefur  

langa reynslu af kennslu og þar með hefur rannsakandi skoðun á verkefninu sem er til 

rannsóknar. Einnig er rannsakandi foreldri nema í Salaskóla sem hugsanlega gæti haft 

áhrif á skoðun á verkefninu og túlkun.  

 

 

 

 

 

4 NIÐURSTÖÐUR 

 

Lagðar voru fyrir 17 spurningar. Þar af voru fimm sem var ætlað að varpa sem skýrustu  

ljósi á svar við rannsóknarspurningunni. Um þær er fjallað hér að neðan sérstaklega. Hinar 

spurningarnar eru í viðauka en helstu niðurstöður reifaðar neðar í þessum kafla.  

 

1.Telur þú að notkun spjaldtölva hafi bætt nám nemenda í Salaskóla? (47 svöruðu, 1 

sleppti) 

 

Hér svara rúm 85% því játandi að spjaldtölvur hafi bætt nám nemenda í Salaskóla.  

 

 



 

 

 

2. Telur þú að notkun spjaldtölva bæti starf kennara? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

Tæplega 94% svarenda eru á þeirri skoðun að spjaldtölvur hafi bætt starf kennara.  

 

 

 

3. Telur þú að notkun spjaldtölva gefi nemendum í Salaskóla námslegt forskot á nemendur 

í öðrum skólum sem ekki nota spjaldtölvur? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

Hér telja 68% kennara að notkun spjaldtölva gefi nemendum í Salaskóla námslegt forskot 

á nemendur í öðrum skólum sem ekki nota spjaldtölvur. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. Telur þú að notkun spjaldtölva í Salaskóla hafi nú þegar náð að festast í sessi í 

Salaskóla? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

 

Tæplega 98% svarenda telja að spjaldtölvur hafi náð að festast í sessi í Salaskóla. 

 

 

 

5. Myndir þú vilja að Salaskóli hætti allri notkun spjaldtölva í skólastarfi? (46 svöruðu, 2 

slepptu) 

 

Tæplega 96% svarenda myndu ekki vilja hætta notkun spjaldtölva í Salaskóla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Í viðauka eru fleiri spurningar sem lagðar voru fyrir. Helstu niðurstöður úr þeim eru að: 

• Tæp 60% kennara segja að kennsluhættir þeirra hafi breyst mikið eða mjög 

mikið með tilkomu spjaldtölvanna, meðan innan við 10% segja að 

kennsluhættir hafi breyst lítið eða ekkert.  

• Fyrir innleiðingu spjaldtölvanna voru tæplega 20% kennara annað hvort 

örugg eða frekar örugg með notkun spjaldtölva eða upplýsingatækni. Núna 

telja um 80% kennara sig vera örugga eða frekar örugga í notkun 

spjaldtölva eða upplýsingatækni.  

• Yfir 90% svarenda segjast nota spjaldtölvu við kennslu að minnsta kosti 2-

3 í viku og þar af um 60% sem nota spjaldtölvur daglega við kennslu.  

• Um 90% kennara vilja nota spjaldtölvur jafn mikið eða meira í kennslu en 

þau gera í dag, þar af eru rúmlega 20% sem vilja nota spjaldtölvurnar 

meira. 

• Notkun spjaldtölva flokkast með eftirfarandi hætti: flestir nota smáforrit 

(90%) við verkefnavinnu nemenda (73%) og við upplýsingaöflun (67%). 

Spjaldtölvur eru minnst notaðar við námsmat/próf (39%). 

• Helstu hindranir við að nota spjaldtölvur meira voru tímaleysi kennara við 

að þróa sig áfram við tækin (63%), aga-vandamál (45%) og vankunnátta 

kennarans eða óöryggi (29%). 

• Um 70% af kennurum hafa notfært sér kennsluráðgjafa og efni af vef 

spjaldtölvuteymisins lítilsháttar, um 13% ekki og 17% hafa notað sér efni 

og ráðgjöf sem boðið er upp á.  

 

 

 

 

 

5 UMRÆÐA  

 

Lagt var upp með í upphafi að leita að svari við því hvort að kennarar í Salaskóla teldu 

spjaldtölvur hafa aukið gæði og framþróun kennslu. Fyrir fram hefði jafnvel mátt áætla að 

svör kennara yrðu mjög mismunandi þar sem um algera umbyltingu á starfsháttum og 

kennslu var um að ræða og í raun ekki liðin nema 6 ár frá því innleiðingin átti sér stað. 

Rannsakandi taldi að hugsanlega kæmu fram í niðurstöðum áhrif þess að 

spjaldtölvuinnleiðingin var eitthvað sem kennarar voru ekki spurðir um í byrjun hvort þeir 

vildu eða hefðu áhuga á því. Verkefninu var stýrt af yfirvöldum og krafa gerð um að 

spjaldtölvur yrðu notaðar. Áhersla var lögð á að kennarar breyttu sínum starfsháttum, 

lærðu á nýja tækni og leggðu stund á mikla endurmenntun á stuttum tíma. Þetta var vinna 

sem bættist ofan á þá vinnu kennara sem fyrir var og nýttu margir frítíma sinn til þess að 

þróa sig áfram með tækin.  

Niðurstöður sýna það hins vegar að yfir 85% kennara telja að spjaldtölvur hafi bætt nám 

nemenda og tæplega 95% kennara telja að þær hafi bætt starf kennara. Þessar 

niðurstöður eru afgerandi um hug þeirra og gefa jákvæða mynd af spjaldtölvuverkefninu. 

Til frekari undirstrikunar segjast engir þeirra, sem svöruðu spurningunni um hvort þeir 

vildu hætta notkun tækjanna, vilja hætta notkuninni og að mati tæplega 70% kennara 

gefa spjaldtölvur nemendum í Salaskóla námslegt forskot á aðra nemendur sem ekki nota 

spjaldtölvur í sínum skóla.  



 

 

Aðrar spurningar rannsóknarinnar styðja við þessar niðurstöður og jákvæða reynslu 

kennara af spjaldtölvunum þar sem 87% kennara nota spjaldtölvuna sem kennslutæki 

oftar en tvisvar í viku og 64% nota hana á hverjum einasta degi. Um 90% kennara segjast 

helst nota smáforrit, um 73% kennara nota þær í verkefnavinnu með nemendum og 

tæplega 66% til upplýsingaöflunar. Þessar niðurstöður benda til þess að spjaldtölvurnar 

eru raunverulega orðnar stór partur af skólastarfi í Salaskóla, þær eru mikið notaðar og til 

þeirra er jákvætt viðhorf. Þær hafa aukið fjölbreytni í starfinu, eru nýttar á margvíslegan 

hátt og nýtast vel fyrir börn með sérþarfir. Þær hafa einnig haft þau áhrif að nemendur 

geta unnið víðar heldur en við borðið sitt í skólastofunni og sjá má nemendur um alla 

ganga og úti á skólalóð að vinna að hinum ýmsu verkefnum, einstaklingslega eða í 

hópavinnu í allskonar mismunandi námsgreinum og samræmist þetta einnig þeim viðtölum 

sem rannsakandi tók.  

Leiða má að því líkum að þessi jákvæðni kennara sem fram kemur í rannsókninni sé að 

einhverju leyti tengd sjálfstrausti þeirra við notkun spjaldtölvanna og þessarar tækni. 

Þegar bornar eru saman niðurstöður spurninga þessarar rannsóknar kemur fram að áður 

en innleiðingin átti sér stað voru innan við 18% kennara mjög örugg/ur eða örugg/ur með 

notkun slíkra tækja en aftur á móti í dag segjast yfir 85% vera mjög örugg/ur eða 

örugg/ur.  

Athyglisvert er að velta fyrir sér niðurstöðum viðhorfskönnunar Kópavogsbæjar frá 2015 

til samanburðar sem kannaði viðhorf kennara í grunnskólum Kópavogs vorið 2015 þegar 

einn skólavetur var liðinn frá innleiðingunni. Þá segjast rúmlega 30% kennara vera með 

nægilega tölvuþekkingu (mjög eða frekar sammála). (Spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar, 

2015). Þetta gefur vísbendingu um að færni kennara hafi aukist mikið á aðeins 5 árum. 

Þó þarf að hafa í huga að kennarar í Salaskóla hafa hugsanlega haft forskot á aðra skóla 

þar sem byrjað var á þróunarverkefnum þar með þessi tæki 2 árum áður en aðrir skólar 

hófu þessa vegferð.  

Út frá rannsókninni túlkar rannsakandi það þannig að spjaldtölvurnar séu mikil bót fyrir 

skólastarf og að þær hafi nú þegar náð að festast í sessi. Kom það fram í viðtölum og 

einnig í könnun þar sem 98% kennara telja að spjaldtölvur í Salaskóla hafi náð að festast 

í sessi.  

Að sama skapi er áhugavert að sjá að 70% kennara vilja nota spjaldtölvurnar áfram í þeim 

mæli sem þeir eru þegar að gera í dag. Áskorun þeirra er að mörgu leyti að finna jafnvægi 

í notkuninni og halda áfram með hefðbundið og fjölbreytt starf en láta ekki spjaldtölvurnar 

yfirtaka allt sem gert er.  

Rannsakandi metur sem svo að innleiðingin hafi náð þeim árangri sem stefnt var að og 

þegar mynd 1 úr kafla 3 er skoðuð, þar sem sýnd er kúrfa í innleiðingarferli, má áætla að 

kennarar í Salaskóla séu komnir töluvert frá þeirri dýfu sem þar er sýnd, en jafnframt að 

notkunin hafi náð ákveðnu jafnvægi í starfi kennara í Salaskóla. Þetta jafnvægi bendir til 

þess að til að nota tækin enn frekar og halda skólaþróun áfram varðandi spjaldtölvurnar 

þurfi annað átak eða innleiðingarferli sem felur það í sér að endurskoða þurfi hvað sé 

kennt, skipta út hlutum sem mögulega eru barns síns tíma og fara að vinna meira á nýjan 

og skapandi hátt með tækin eins og fram kom í viðtölum við Hafstein Karlsson og Loga 

Guðmundsson.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6 ÁLYKTUN  

 

Svarið við rannsóknarspurningunni um það hvort spjaldtölvur hafi aukið gæði náms og 

framþróun kennslu að mati kennara í Salaskóla er afgerandi þar sem yfirgnæfandi 

meirihluti kennara svarar því játandi. Viðhorf til spjaldtölva er jákvætt og miklar framfarir 

á færni kennara með notkun tækjanna í starfi hefur átt sér stað á þessum fáu árum frá 

því innleiðingin átti sér stað. Sterkar vísbendingar eru um að notkun tækjanna hafi einnig 

breyst úr því að áhersla hafi helst verið á tækin sjálf í það að nýta möguleika þeirra meira 

við námið. Allir kennarar sem svöruðu spurningunni um hvort þeir vildu hætta að nota 

spjaldtölvur svöruðu neitandi. Rannsakandi telur líklegt að sambærilegt viðhorf til 

spjaldtölvanna megi finna hjá öðrum skólum í Kópavogi en áhugavert væri að rannsaka 

hug þeirra með sambærilegum hætti til að fá heildarmynd á viðhorfum kennara í öllum 

grunnskólum Kópavogs nú sex árum eftir innleiðinguna. Annmarkar rannsóknarinnar eru 

m.a. að eingöngu er verið að kanna hug kennara í Salaskóla og einnig þarf að hafa í huga 

að þetta er sjónarhorn kennara, ekki annarra eins og nemenda, foreldra, menntayfirvalda 

o.s.frv.  

Við gerð þessarar rannsóknar hafa ýmsar spurningar vaknað sem gagnlegt væri að 

rannsaka til að móta betur skólastarf heildstætt á Íslandi. Er nám raunverulega að batna 

með notkun spjaldtölva og hvernig getum við mælt það? Það að meta nám er auðvitað 

flókið og margir þættir sem þarf að skoða út frá mörgum sjónarhornum þar sem ekki er 

eingöngu hægt að mæla árangur út frá prófum eða einkunnum þar sem það mælir aðeins 

ákveðna færniþætti. Annað sem kemur í hugann er hvort nemendur í Kópavogi hafi 

raunverulegt forskot á nemendur í skólum landsins sem ekki hafa aðgang að slíkum 

tækjum? Þrátt fyrir það að fjölmörgum spurningum sé ósvarað, þá varpar rannsóknin 

skýru ljósi á jákvæða afstöðu kennara sem aftur gefur vísbendingu um að verkefnið sé 

líklegra til að skila árangri. 
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Viðauki 1 

 

Rafræn spurningakönnun fyrir kennara í Salaskóla. 

Lagðar voru fyrir 17 spurningar. Þar af voru fimm sem var ætlað að varpa sem skýrustu 

ljósi á svar við rannsóknarspurningunni. Um þær er fjallað hér að neðan sérstaklega. Hinar 

spurningarnar eru í viðauka en helstu niðurstöður reifaðar neðar í þessum kafla.  

 

Telur þú að notkun spjaldtölva hafi bætt nám nemenda í Salaskóla? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

Hér svara 85,1% því játandi að spjaldtölvur hafi bætt nám nemenda í Salaskóla.  

 

Telur þú að notkun spjaldtölva bæti starf kennara? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

Tæplega 94% svarenda eru á þeirri skoðun að spjaldtölvur hafi bætt starf kennara.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Telur þú að notkun spjaldtölva gefi nemendum í Salaskóla námslegt forskot á nemendur í 

öðrum skólum sem ekki nota spjaldtölvur? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

Hér telja 68% kennara að notkun spjaldtölva gefi nemendum í Salaskóla námslegt forskot 

á nemendur í öðrum skólum sem ekki nota spjaldtölvur. 

 

 

Telur þú að notkun spjaldtölva í Salaskóla hafi nú þegar náð að festast í sessi í Salaskóla? 

(47 svörðu, 1 sleppti) 

 

 

Tæplega 98% svarenda telja að spjaldtölvur hafi náð að festast í sessi í Salaskóla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Myndir þú vilja að Salaskóli hætti allri notkun spjaldtölva í skólastarfi? (46 svöruðu, 2 

slepptu) 

 

Tæplega 96% svarenda myndu ekki vilja hætta notkun spjaldtölva í Salaskóla. 

 

 

 

Í viðauka eru fleiri spurningar sem lagðar voru fyrir. Helstu niðurstöður úr þeim eru að: 

• Tæp 60% kennara segja að kennsluhættir þeirra hafi breyst mikið eða mjög 

mikið með tilkomu spjaldtölvanna, meðan innan við 10% segja að 

kennsluhættir hafi breyst lítið eða ekkert.  

• Fyrir innleiðingu spjaldtölvanna voru tæplega 20% kennara annað hvort 

örugg eða frekar örugg í notkun spjaldtölva eða upplýsingatækni. Núna telja 

um 80% kennara sig vera örugga eða frekar örugga í notkun spjaldtölva 

eða upplýsingatækni.  

• Yfir 90% svarenda segjast nota spjaldtölvu við kennslu að minnsta kosti 2-

3 í viku og þar af um 60% sem nota spjaldtölvur daglega við kennslu.  

• Um 90% kennara vilja nota spjaldtölvur jafn mikið eða meira í kennslu en 

þau gera í dag, þar af eru rúmlega 20% sem vilja nota spjaldtölvurnar 

meira. 

• Notkun á spjaldtölvum er helst notkun smáforrita (90%), verkefnavinna 

nemenda (73%) og við upplýsingaöflun (67%). Spjaldtölvur eru minnst 

notaðar við námsmat/próf (39%). 

• Helstu hindranir við að nota spjaldtölvur meira voru tímaleysi kennara við 

að þróa sig áfram við tæki (63%), aga-vandamál (45%) og vankunnátta 

kennarans eða óöryggi (29%). 

• Um 70% af kennurum hafa eingöngu notað sér kennsluráðgjafa og efni af 

vef spjaldtölvuteymisins lítilsháttar, um 13% ekki og 17% hafa notað sér 

efni og ráðgjöf sem boðið er upp á.  

 

 

 

 

 



 

 

Spurningar sem styðja við lykilspurningar hér að ofan. 

 

Hafa kennsluhættir þínir breyst með tilkomu spjaldtölva? (46 svöruðu, 2 slepptu) 

 

 

Á hvaða aldursstigi hefur þú kennt síðustu 5 ár? (48 svöruðu, 0 sleppti) 

 

Hversu örugg/ur varstu í notkun spjaldtölva og upplýsingatækni fyrir innleiðinguna 2015 

eða áður en þú hófst störf í Salaskóla eða ef þú hefur unnið þar skemur en 5 ár? (46 

svöruðu, 2 slepptu) 

 

 

 

 

 



 

 

Hversu örugg/ur ertu í dag með að nota spjaldtölvur og upplýsingatækni í starfi þínu? (47 

svöruðu, 1 sleppti) 

 

 

Hversu mikið notar þú spjaldtölvuna þína sem kennslutæki í kennslustundum? (47 

svöruðu, 1 sleppti) 

 

Hefur þú kynnt þér hugmyndafræðina bak við spjaldtölvuinnleiðinguna í grunnskólum 

Kópavogs? (46 svöruðu, 2 slepptu) 

 

 

 

 



 

 

Nýtir þú þér kennsluráðgjafa og efni af vef spjaldtölvuteymisins? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

Hvernig sérð þú vægi spjaldtölva þróast í starfi þínu næstu árin? (47 svöruðu, 1 sleppti) 

 

 

 

Hvernig notar þú spjaldtölvuna þína? Merktu við allt sem við á. (41 svöruðu, 7 slepptu) 

 



 

 

Hverjar eru helstu hindranir/áskoranir við notkun spjaldtölva í skólastarfi að þínu mati? 

Merktu við allt sem við á. (38 svöruðu, 10 slepptu)  

 

 

 

  



 

 

Viðauki 2 

 

Opin viðtöl. 

Hafsteinn Karlsson skólastjóri Salaskóla og Logi Guðmundsson umsjónarkennari á 

unglingastigi í Salaskóla og kennsluráðgjafi í spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar. 

 

Grunnspurningar: 

1. Hvernig voru þróunarverkefnin tvö sem unnin voru á skólaárunum 2012-15 í 

grófum dráttum og hvaða áhrif höfðu þau á skólaþróun er varðar upplýsinga- og 

tæknimenntun í Kópavogi? 

2. Hvert var hlutverk Salaskóla í aðdraganda að innleiðingu 

spjaldtölvuinnleiðingarinnar í Kópavogi? 

3. Var Salaskóli alltaf í fararbroddi? 

4. Hvernig hefur þróunarstarfi verið háttað í Salaskóla? 

5. Hvernig var kennslu með tölvur háttað í Salaskóla áður en spjaldtölvurnar komu 

til sögunnar? 

6. Hvernig finnst þér starf kennara og nám nemenda hafa þróast með tilkomu 

spjaldtölvanna? 

7. Hvernig upplifðir þú innleiðinguna? 

8. Hverjar hafa helstu hindranir eða áskoranir verið við innleiðingu spjaldtölva og að 

ná fram breyttum kennsluháttum verið? 

9. Upplifðir þú dýfu eða lægð hjá þér eða samstarfsfólki á einhverjum tímapunkti 

síðustu ár og hvert er þitt mat á hvar við gætum verið stödd í ferlinu? 

10. Hvernig telur þú stöðuna vera í dag með notkun og viðhorf kennara til spjaldtölva 

í skólastarfi? 

11. Hver telur þú helstu tækifæri vera með vinnu með spjaldtölvur? 

12. Hvað hefur helst breyst í skólastarfi með innleiðingu spjaldtölva? 

13. Hver er þín framtíðarsýn varðandi spjaldtölvurnar, hvernig mun notkunin þróast í 

nánustu framtíð? 

14. Hvernig fannst þér spjaldtölvur nýtast í Covid-19 faraldrinum þegar skólastarf var 

skert? 

15. Hvernig nýtast tækin varðandi skóla án aðgreiningar? 

16. Telur þú að spjaldtölvur hafi nú þegar fest í sessi í skólastarfinu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lilja Björk Baldvinsdóttir umsjónarkennari á miðstigi í Salaskóla og Þorbjörg Hanna 

Ögmundsdóttir þroskaþjálfi á yngsta stigi í Salaskóla. 

 

Grunnspurningar: 

1. Hver er þín upplifun á innleiðingarferlinu með spjaldtölvurnar? 

2. Upplifðir þú dýfu eða lægð hjá þér eða samstarfsfólki á einhverjum tímapunkti 

síðustu ár og hvert er þitt mat á hvar við gætum verið stödd í ferlinu? 

3. Hvernig telur þú að spjaldtölvurnar muni þróast áfram í starfi þínu? 

4. Upplifir þú það jákvætt eða neikvætt að starfa í skóla sem notar spjaldtölvur? 

5. Hvernig nýtast spjaldtölvur í vinnu með börn með sérþarfir? 

6. Hvernig upplifir þú viðhorf samstarfsfólksins varðandi notkun spjaldtölva? 

7. Telur þú þig hafa nægan tíma til að þróa þig áfram með tækin? 

8. Hvernig myndir þú vilja hafa skipulag eða vinnu með spjaldtölvur í Salaskóla? 

9. Ertu sammála því að hafa spjaldtölvurnar opnar fyrir nemendur til að geta sótt 

sér leiki, öpp og annað eins og Kópavogsbær býður upp á? 

10. Telur þú að spjaldtölvur hafi nú þegar fest í sessi í skólastarfinu? 

 

 

 


