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Ágrip 

Tæknin hefur breyst mikið í gegnum tíðina þegar kemur að farsímum. Núna eru þeir orðnir 

nauðsynlegt tæki fyrir ungmenni jafnt sem fullorðna. Í þessu verkefni var gerð eigindleg 

rannsókn þar sem spurningin „Hver er reynsla kennara á unglingastigi á símalausum 

grunnskóla eða símabanni?“ leiddi rannsóknina áfram. Margir skólar hafa tekið upp stefnuna 

símalaus grunnskóli þar sem símar eru alveg bannaðir innan veggja skólans. Gagnaöflun fór 

fram með tvennum hætti. Annars vegar með viðtölum við tvo kennara og hins vegar með 

spurningalista sem skólastjóri skólans svaraði. Rannsóknin var gerð í skóla sem var með 

algjört bann í fjögur ár en breyttu skólareglunum síðastliðið haust þannig að ekki eru jafn 

strangar reglur í dag. Ástæða breytinganna var að skólinn var að koma til móts við óskir 

nemenda um að leyfa símana aftur. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að kennurunum 

fannst auðveldara að leyfa símana á tilteknum svæðum á göngum skólans og banna þá í 

kennslustundum heldur en að þeir væru alveg bannaðir alls staðar í skólanum. Nemendur 

hafi mikið verið að stelast í símana og kennararnir lýsa því sem lögguleik og reipitogi þegar 

nemendur máttu ekki taka símana upp. Draga má þá ályktun af rannsókninni að farsælast sé 

að setja reglur um símanotkun í grunnskólum í sátt við nemendur.  
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Formáli 

Ég fékk hugmyndina að verkefninu þegar umræða skapaðist í grunnskólanum sem ég starfa 

við um stefnu um símalausa grunnskóla og hvort það væri skynsamlegt að skólinn tæki upp 

slíka stefnu. Áður hafði ég aðeins starfað í skólum þar sem síminn er leyfður að öllu eða að 

einhverju leyti. Þegar ég fór að kanna betur hvernig þessu væri háttað í íslenskum skólum var 

lítið að finna af upplýsingum um hvernig þeim væri að ganga. Það eina sem ég fann var 

örlítið um hvernig fyrstu símalausu dagarnir hefðu gengið í einum skóla og hvað nokkrir 

nemendur sögðu um að skólinn væri símalaus. Það var ekki mikið meira en það að finna um 

þessi mál á Íslandi. Því fannst mér það kjörið verkefni að rannsaka hvernig símalaus stefna 

hefur verið að reynast í íslenskum skólum. 

Ég vil þakka fjölskyldunni minni, vinum og vinnuveitanda fyrir umburðarlyndi og alla þá 

aðstoð sem þau hafa veitt mér í gegnum það ferli sem skrifin hafa verið. Einnig vil ég þakka 

þeim sem veittu mér ábendingar um heimildir og greinar í sambandi við viðfangsefnið. Ég vil 

þakka skólanum sem rannsóknin fór fram í sérstaklega fyrir að taka vel á móti mér og gott 

samstarf.  

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

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 6. maí 2022 

 

Alexandra Þorsteinsdóttir  
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1 Inngangur  

Í samfélaginu sem við lifum í í dag eru farsímar orðnir nauðsynjahlutur og öryggistæki fyrir 

unglinga jafnt og fullorðna (Ott, Magnusson, Weilenmann og Hård, 2018). Þeir eru 

algengasta snjalltækið sem fólk notar í dag (Arnavut, Nuri og Direktor, 2018). Símarnir víkja 

sjaldan frá fólki hvort sem það er í skólanum eða á öðrum stöðum. Þeir hafa haft mikið að 

segja í kennslustofum í langan tíma, allt frá því áður en tækin urðu eins fullkomin og þau eru í 

dag (Ott, Magnusson, Weilenmann og Hård, 2018).  

Það er mjög umdeilt í grunnskólum hvort það eigi að leyfa nemendum á unglingastigi að 

vera með síma á skólatíma (Ott og fleiri, 2018). Margir skólar hafa brugðið á það ráð að 

banna símana alveg í skólunum en samt sem áður koma langflestir nemendur alltaf með þá 

með sér í skólann. Aðrir skólar hafa ekki sett bönn á síma og hafa sumir þeirra séð námslegan 

tilgang með notkun þeirra og náð að tvinna þá inn í kennsluna (Ott og fleiri, 2018). Það getur 

þó verið erfitt fyrir kennara að greina hvort nemendur séu í símanum í námslegum tilgangi 

eða ekki (Ali og Smith, 2014). Nemendur og kennarar hafa ekki sömu skoðun og viðhorf 

þegar kemur að símanotkun nemenda í skólanum (Ott og fleiri, 2018). 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig nokkrir grunnskólar á Íslandi hafa sett reglur um 

símanotkun sem stundum nefnist símabann. Margir skólar hafa sett sérstaka stefnu um 

símanotkun nemenda sem felur í sér að reglur eru strangari. Ekki eru allir skólar með slíka 

stefnu. Þeir eru samt sem áður margir með einhverjar reglur í skólareglunum um 

símanotkun. Í ritgerðinni verða skólareglur mismunandi skóla skoðaðar í sambandi við 

símanotkun nemenda. Skoðaðar verða nokkrar erlendar rannsóknir um hvernig símanotkun 

er í skólum erlendis, hverjir kostir og gallar notkunar síma eru í skólum og möguleg vandamál 

sem geta komið upp. Ásamt því að skoða aðra þætti eins og skjáviðmið unglinga, þ.e. viðmið 

um skjánotkun og hvernig þau geta verið útfærð á mismunandi vegu. 

 Gerð var eigindleg rannsókn í skóla sem var með símabann. Tekin voru tvö viðtöl við 

kennara á unglingastigi. Einnig svaraði skólastjórinn úr sama skóla nokkrum spurningum í 

tölvupósti. Svörin frá kennurunum og skólastjóranum eru skoðuð í niðurstöðukaflanum. Í 

umræðukaflanum er rýnt í niðurstöðurnar og þær bornar saman við fyrri rannsóknir á 

sviðinu. Markmiðið með rannsókninni var að kanna viðhorf kennara, nemenda, skólastjóra 

og foreldra og hvort stefnan væri að skila árangri í skólastarfinu.  

Rannsóknarspurningin sem leiddi þessa ritgerð áfram var: „Hver er reynsla kennara á 

unglingastigi á símalausum grunnskóla eða símabanni?“ 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Skjáviðmið 

Snjalltæki eru tæki á borð við síma, spjaldtölvur eða snjallúr. Þessi tæki hafa þá eiginleika að 

geta tengst þráðlausu neti, hafa snertiskjá eða aðra snjalla möguleika. Samt sem áður eru 

snjallsímar í dag fullir af tæknibúnaði sem hægt er að nýta sem kennslutæki eins og 

myndavél og hljóðupptökubúnaði (Mavhunga, Kibirige, Chigona og Ramaboka, 2016). Með 

snjalltæki er hægt er að vafra um netið, nota staðsetningartæki, kort og margt fleira 

(Mavhunga og fleiri, 2016).  

Sett hafa verið ýmis viðmið um skjánotkun barna sem að foreldrar og skólar geta nýtt sér 

til viðmiðunar, en þá er átt við skjái s.s. á snjalltækjum, sjónvörpum og tölvum (Ragnar Hólm, 

2017). Ein leið er að setja takmörk í mínútum og viðmið um hvar sé ekki mælt með að nota 

skjái. Þessi viðmið eru sett fram fyrir mismunandi aldursbil. Viðmið fyrir 8.-10. bekk eru 180 

mínútur á dag eða þrjár klukkustundir og ekki er mælt með að skjáir eða snjalltæki séu notuð 

við matarborðið eða upp í rúmi (Ragnar Hólm, 2017).  

Mikið er um skjái og snjalltæki í umhverfi barna og ungmenna í dag og er tæknin í 

sífelldri þróun (Heilsuvera, 2021 A). Í seinni tíð hafa því verið sett önnur viðmið en 

mínútutalningar sem gera ráð fyrir þessum samfélagslegu breytingum. Ef rétt er farið 

varðandi umgengni er hægt að hafa tæknina með í uppeldi barnanna og er það í höndum 

foreldra að finna hinn gullna meðalveg. Mikilvægt er að skjátími hafi ekki áhrif á nauðsynlega 

þætti og að grunnþarfir barna eins og félagsleg samskipti bæði við foreldra og vini, hreyfing, 

heilbrigt líferni, hreinlæti og svefn séu uppfylltar. Svefnþörf unglinga eru 8-10 klukkustundir 

á sólarhring (Heilsuvera, 2021 A). Ráðlögð hreyfing barna og unglinga er að lágmarki 60 

mínútur á dag (Heilsuvera, 2021 B). Þessum tíma má skipta upp í styttri lotur og dreifa oftar 

yfir daginn. Hreyfingin ætti að vera fjölbreytt og æfa mismunandi þætti líkamans. 

(Heilsuvera, 2021 B).  

Ef tekið er dæmi um hefðbundinn skóladag hjá nemanda í unglingadeild þá er gert ráð 

fyrir 37 kennslustundum á viku ef miðað er við að hver kennslustund sé 40 mínútur 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þar sem ekki er kennt samfleytt yfir allan daginn eins og í 

Lágafellsskóla lengist skóladagurinn (Lágafellsskóli, e.d.). Inni í skóladeginum er til að mynda 

frímínútur og matartími sem er þá samtals í kringum klukkutími á dag í hlé (Lágafellsskóli, 

e.d.). Ef þetta er sett í samhengi við grunnþarfir og nauðsynlega þætti í lífi barna er hver 

skóladagur í kringum 6 klukkutímar með hléum. Þegar tíminn fyrir skóla, svefn og hreyfingu 

eru teknir saman eru farnar u.þ.b. 15-17 klukkustundir. Þá á eftir að gera ráð fyrir aðra 

nauðsynlega þætti og grunnþarfir en gera má rá fyrir að þeir geti tekið í kringum tvo til fimm 

klukkutíma á dag. Þá eru eftir 2 til 7 klukkutímar sem fara ekki í nauðsynlega þætti og 
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grunnþarfir hvers og eins á virkum degi. Meiri tími gefst um helgar þegar unglingurinn er ekki 

í skólanum í 6 tíma á dag og þá er undir hverju foreldri að setja mörk um skjánotkun. 

Þegar kemur að skjátíma barna og ungmenna eru foreldrar fyrirmyndir (Heilsuvera, 2021 

A). Mikilvægt er að foreldrar tali við börnin sín um skjátíma og komi sér upp reglum í 

sameiningu. Mikið áreiti getur verið frá tækjunum þegar tilkynningar berast. Því er æskilegt 

að slökkva á þeim til að minnka áreitið sem barnið verður fyrir þannig að það geti sinnt 

daglegum þörfum (Heilsuvera, 2021 A).  

Flestir unglingar og fullorðnir eru á þeirri skoðun að síminn sé nauðsynlegt tæki í því 

nútímavædda samfélagi í heiminum í dag (Ott og fleiri, 2018). Samt sem áður er ekki talið 

æskilegt að börn og ungmenni séu límd við snjalltæki eða aðra skjái allan daginn (Sagar, 

2019). Snjallsíminn og annar tölvubúnaður getur valdið vandamálum. Nú til dags geta verið 

vandamál sem koma upp í sambandi við símana (e. nomophobia) sem lýsir sér þannig að 

einstaklingur sé hræddur við að vera án símans (Sagar, 2019). Áhrif sem vandamálin geta 

haft eru til að mynda léleg sjálfsmynd, kvíði og félagsfælni. Það er mikilvægt að skoða hvort 

einstaklingur sé mögulega of mikið í símanum eða eigi við einhver vandamál að stríða. Þetta 

getur verið þegar hann ver meiri tíma í símanum heldur en án hans og sé lítið í samskiptum 

við fólk í kringum hann. Einnig þarf að skoða það ef einstaklingur nær ekki að standast 

freistingar að kíkja í símann í sífellu. Í dag fer mikið af samskiptum fólks í gegnum 

snjallsímann. Það getur verið allt frá því að tala við vini og ættingja og til þess að tala við fólk 

sem það hefur aldrei hitt í eigin persónu. Það getur verið gott í hófi en það þarf einnig að 

passa upp á að halda í raunveruleg samskipti við fólk í kringum sig en ekki bara í gegnum tæki 

(Sagar, 2019).  

Þrír íslenskir nemendur á unglingastigi voru spurðir út í hversu miklum tíma þeir vörðu í 

símanum á hverjum degi (Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, 2019). Sá sem var minnst í 

símanum var stelpa í 10. bekk en hún varði tveimur til þremur klukkutímum í símanum á 

hverjum degi. Næst var það drengur í 8. bekk sem taldi sig vera í símanum aðeins meira en 

meðal nemandi þar sem hann spilar mikið af leikjum og horfir á myndbönd. Hann varði í 

kringum fjórum tímum í símanum á dag. Sá nemandi sem varði mestum tíma í símanum var 

stelpa í 7. bekk en hún sagðist verja sjö til átta tímum á dag í símanum daglega. (Hólmfríður 

Dagný Friðjónsdóttir, 2019). 

2.2 Símareglur í skólum á Íslandi 

Ýmsir skólar á landinu hafa sett á svokallað símabann og tilgreint það í skólareglum eða sett 

þær reglur að nemendur mega ekki vera í símunum á skólatíma (Umboðsmaður barna, 

2015). Það er því mismunandi hvernig þessu er háttað í skólunum landsins, stundum er það 
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kallað símabann en í öðrum kallast það símalaus skóli. Rökin fyrir símabanninu eru þau að 

símarnir séu áreiti fyrir nemendur. Sumir skólar hafa gripið til þessara aðgerða til að koma í 

veg fyrir að tækin ónáði nemendur (Umboðsmaður barna, 2015). Símarnir geta verið 

truflandi þegar þeir gefa frá sér hljóð, titra eða á þeim kviknar ljós á meðan nemandinn er í 

kennslustund (Kolbrún Baldursdóttir, 2019). Það er truflandi í hvaða námsgreinum sem er 

þegar síminn er staðsettur nálægt nemendum eins og í vasanum, undir bókunum eða annars 

staðar á borði nemandans (Kolbrún Baldursdóttir, 2019).  

Nemendur í Ölduselsskóla sögðu að fyrstu dagarnir eftir að símabann var sett á í 

skólanum hafi verið erfiðir og mikil breyting (Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, 2019). Þá hafi 

ekki verið hægt að flýja í símann heldur hafi nemendur þurft að tala meira saman og gera 

eitthvað annað. Þau töluðu öll vel um símabannið eftir að það var búið að vera á í nokkra 

daga og það búið að venjast. Einn nemandi talaði um að nemendur höfðu neyðst til að ræða 

við hina nemendurna því enginn vildi sitja í þögninni. Það tengist því sem annar talaði um að 

þau hafi kynnast skólafélögunum upp á nýtt með þessu nýja fyrirkomulagi. Einn nemandi í 7. 

bekk sagði að símabannið hefði ekki mikil áhrif á hann. Hann átti þó von á að breytingin 

kæmi meira fram í 8. bekk því þá eru nemendur ekki lengur úti í frímínútum. Skólinn hafi líka 

komið fyrir borðtennisborði og einhverju fleiru eftir að skólinn varð símalaus þannig að 

unglingadeildin muni líklega verða skemmtileg þrátt fyrir að símarnir væru bannaðir 

(Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, 2019).  

Skólastjóri Borgarhólsskóla á Húsavík sagði að það hefðu verið skiptar skoðanir á meðal 

nemenda um bannið þegar skólinn tók upp stefnuna símalaus grunnskóli (Nína Richter, 

2022). Sumir hefðu orðið spenntir og ánægðir með breytinguna. Hinir sem voru ekki eins 

sáttir sögðu margir hverjir að skólinn væri að skemma líf þeirra. Skólastjórinn talaði einnig 

um að sumir nemendur ráði ekki við sig að kíkja stanslaust í símann á meðan aðrir áttu ekki 

jafn erfitt með að aðlagast. Ástæðan fyrir símabanninu var að eftir covid hafi félagsleg 

samskipti dalað meðal nemenda. Nemendur hafi verið meira í símanum en áður og þau ekki 

getað lagt hann frá sér þegar kennslustundin átti að hefjast. Þegar bannið var sett á komu 

kennarar og annað starfsfólk með spil og annað skemmtilegt fyrir nemendur að nota til 

afþreyingar. Það var eitthvað sem nemendur nýttu mikið í frímínútum eftir að þau fengu ekki 

lengur að vera með símana. Þau hafi einnig farið meira út að leika sér. Skólastjórinn sagðist 

taka eftir því að nemendur töluðu meira saman en áður og það væri meiri kliður á göngunum 

en var áður fyrr (Nína Richter, 2022). 

Í Öldutúnsskóla mega nemendur ekki nota síma á skólatíma og gilda þær reglur frá því 

fyrsti tími hefst, í kennslustundum, í matarhléum, í frímínútum, í ferðum á vegum skólans og 

ferðum til og frá íþróttum (Öldutúnsskóli, e.d.). Foreldrar bera ábyrgð á tækjunum ef 



10 

 

nemendur koma með þau í skólann en þá skal vera slökkt á þeim og þau vera geymd í 

læstum skápum sem nemendur í unglingadeildinni hafa aðgang að eða ofan í tösku 

nemenda. Í skólanum er unnið samkvæmt agaferlum skólans ef brotið er á þessum reglum. 

Ferlið fer eftir hversu oft nemandinn fær skráningu um að hann sé í símanum. Eftir þrjár 

skráningar er gerð áætlun á milli umsjónarkennara og foreldra um næstu skref. Eftir fimm 

skráningar bætast stjórnendur skólans við og er gerð áætlun um framhaldið (Öldutúnsskóli, 

e.d.). 

Í Smáraskóla fá nemendur ekki að nota símana í skólanum eða á skólalóðinni þegar 

kennsla er í gangi (Smáraskóli, e.d.). Nemendur bera sjálfir ábyrgð á símunum ef þeir hafa þá 

meðferðis í skólann. Það á að vera slökkt á þeim og þeir geymdir ofan í tösku, á skrifstofu 

skólans eða í læstum hólfum sem nokkrir nemendur hafa aðgang að saman. Ef nemandi 

brýtur reglur um notkun síma á skólatíma býðst honum fyrst að setja tækið ofan í tösku. Ef 

nemandinn neitar því er honum boðið að geyma hann á sérstökum stað í skólastofunni ef 

brotið á sér stað í tíma. Ef brotið á sér stað utan tíma býðst nemandanum að geyma tækið á 

skrifstofu skólans. Ef að það gengur ekki býðst nemandanum að geyma tækið hjá ritara og 

getur nemandinn sótt það í lok skóladags. Ef kemur að þessu eru foreldrar látnir vita og 

atvikið skráð í Mentor. Ef símareglur eru sífellt brotnar tekur agaferli skólans við í samræmi 

við skólareglur (Smáraskóli, e.d.). 

Í Grunnskóla Húnaþings vestra er tekið fram í skólareglum að það sé bannað að hafa 

hluti meðferðis í skólann sem geta truflað nemendur (Grunnskóli Húnaþings vestra, e.d.). Í 

skólanum gildir sú regla að á meðan tíma stendur skuli símar vera í töskum eða í skápum. Ef 

nemendur fylgi ekki þessum reglum eru truflandi hlutir teknir og þurfa foreldrar að sækja 

tækin. Ef nemandinn neitar að að láta tækið af hendi er hann sendur til skólastjórans og er 

kallað í foreldra til að finna lausn á málinu (Grunnskóli Húnaþings vestra Hvammstanga, e.d.). 

Skólar sem skilgreina sig ekki sem símalausa eru margir samt sem áður með reglur í 

sambandi við notkun á tækjum á skólatímum. Á unglingastigi Lágafellsskóla er bannað að 

vera í símanum í tíma (Lágafellsskóli, e.d.). Kennarar geta gert undantekningu á þessari reglu 

ef notkunin er í námslegum tilgangi. Ávalt er bannað að nota síma í íþróttasal og í 

búningsklefum íþróttahússins. Biðja þarf um samþykki fyrir mynd- og hljóðupptöku en 

annars er hún með öllu óheimil. Nemendur á yngsta- og miðstigi mega ekki vera í símum á 

skólatíma. Þær reglur gilda í kennslustundum, matsal, á göngunum og útisvæðum skólans. 

Skólinn lítur svo á að tæki nemenda séu öryggistæki sem aðeins á að nota eftir skóla. Líkt og í 

öðrum skólum eru símar á ábyrgð nemendanna (Lágafellsskóli, e.d.).  

Réttarholtsskóli er aðeins með unglingastig og eru þar aðeins vægari reglur en í 

Lágafellsskóla um símanotkun nemenda. Í kennslustundum verða nemendur að hlýða 
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kennurum ef þeir biðja nemendur um að setja símann niður (Réttarholtsskóli, e.d.). Ef 

nemandi er ítrekað truflaður af símanum getur hann verið sendur til skólastjórans. Ekki er 

tekið fram hver beri ábyrgð á símum og öðrum tækjum nemenda. Tekið er fram að ekki skuli 

skilja verðmæti eftir á glámbekk (Réttarholtsskóli, e.d.). 

 Skólareglur Álfhólsskóla í Kópavogi eru enn vægari en í hinum tveimur skólunum en þar 

segir aðeins: „Skólinn tekur ekki ábyrgð á verðmætum. Notkun snjalltækja er í samráði við 

kennara“ (Álfhólsskóli, e.d.). Þó svo að það standi lítið í reglum skólans um símanotkun hafa 

kennarar leyfi til að setja reglur eftir nemendahópnum og aðstæðum hverju sinni. 

Börn njóta mikillar verndar með margskonar lögum, reglum og mannréttindum. Bæði 

falla þau undir þau sömu mannréttindi og fullorðnir eins og mannréttindaákvæði 

stjórnarskrár Íslands (Umboðsmaður barna, 2015). Einnig eru sér mannréttindayfirlýsingar 

fyrir börn eins og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Hann er í 45 greinum og var gerður til 

að tryggja rétt barna sem eru viðkvæmur hópur sem þarf meiri vernd heldur en fullorðnir 

(Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, e.d.). Allir þeir sem umgangast börn verða að vera 

meðvitaðir um rétt barna og hvað felst í Barnasáttmálanum (Barnasáttmáli sameinuðu 

þjóðanna, e.d.). Börn njóta eignarréttar líkt og fullorðnir. Það kemur fram í stjórnarskránni í 

grein 72 að eignarréttur er friðhelgur og í grein 71 segir að allir eiga rétt á friðhelgi einkalífs 

(Umboðsmaður barna, 2015). Það má aðeins brjóta þessi réttindi ef það er nauðsynlegt til að 

passa upp á almanna- eða einstaklingshagsmuni og þá aðeins á grundvelli lagaheimildar. 

Miðað við þessi lög mega skólar setja reglur um símanotkun barna, það er hvort símar og 

önnur tæki í einkaeigu barna séu leyfð innan veggja skólans. Skólinn þarf að útskýra í 

skólareglum hvers vegna tækin eru bönnuð. Skólinn brýtur þessi lög ef síminn er tekinn af 

börnum þar sem það stangast á við eignarétt nemenda og ráðstöfunarrétt þeirra. Aðeins er 

hægt að gera undantekningu á þessum lögum á grundvelli neyðarréttar. Þann rétt er bara 

hægt að nota ef tækið er að skaða aðra með einhverjum hætti eins og ef nemandi er að 

leggja einhvern í einelti með tækinu eða annað slíkt. Ekki er nóg að tækið sé truflandi til að 

hægt sé að grípa til neyðarréttar (Umboðsmaður barna, 2015).  

Sumir skólar hafa brugðið á það ráð að safna tækjunum saman í byrjun skóladags eða 

hvers tíma (Umboðsmaður barna, 2015). Það gilda sömu reglur um það eins og að taka tækin 

af nemendum ef þeir brjóta símabann. Hægt væri að gera samkomulag á milli nemenda og 

kennara um þessi mál. Þá þyrftu allir nemendur að samþykkja fyrirkomulagið um að láta 

tækið af hendi. Þó að nemendur samþykki samkomulagið gefur það ekki kennurum leyfi til 

að leita á nemendum ef þeir segjast til dæmis ekki vera með síma meðferðis hvort sem það 

er í vösum eða töskum, til að kanna hvort þau séu að segja satt. Börnin njóta friðhelgi 

einkalífs líkt og fullorðnir. Skólar þurfa að meta þá fjárhagslegu ábyrgð sem þeir eru að taka á 
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sig ef gera á samning við nemendur um að láta símana af hendi í skólanum (Umboðsmaður 

barna, 2015). 

2.3 Erlendar rannsóknir 

Í dag hafa símarnir mikil áhrif á samfélagið og á hvern einstakling fyrir sig (Ali og Smith, 

2014). Það er margt gott við þessa tækni sem símarnir færa okkur. Nú til dags eru þeir ekki 

aðeins símar heldur hafa mikið af annarri tækni sem gagnast fólki (Ali og Smith, 2014). 

Mörgum finnst þeir mikilvægt öryggistæki fyrir börn og unglinga því þá geta foreldrar náð í 

börnin sín hvenær sem er, bæði á og fyrir utan skólatíma (Ott og fleiri, 2018). Notkun 

þessarar tækni getur þó líka farið út í öfgar og verið slæm og óviðeigandi ef hún er notuð 

vitlaust í kennslustofunni (Ali og Smith, 2014). 

Margir skólar í Suður Afríku hafa bannað síma í skólanum. Í rannsókn sem gerð var þar 

kom fram að ekki sé tekið tillit til nemendanna sjálfra og þeirra skoðunar á símum en þeir sjái 

hvernig þeir geta nýtt þá í náminu (Mavhunga og fleiri, 2016). 55,9% nemenda sem tóku þátt 

í rannsókninni sögðu að síminn myndi gagnast í skólanum. Þessir nemendur höfðu ekki 

aðgengi að tölvum eða spjaldtölvum og því vildu þau fá að nýta símana í náminu (Mavhunga 

og fleiri, 2016). Þegar taka þarf ákvörðun um hvort símar eigi að vera bannaðir eða ekki á 

skólatíma verður að vega bæði kosti og galla þess (Thomas og Muñoz, 2016). Í þessari 

ákvarðanatöku þarf að fá nemendur með í lið og fá þeirra viðhorf. Mikilvægt er að leyfa þeim 

að segja sína skoðun og hvernig þau sjá símana sem kennslutæki. (Thomas og Muñoz, 2016). 

Hvort sem síminn sé leyfður eða ekki þurfa að vera skýrar reglur um símanotkun bæði í 

skólareglum og í bekkjarreglum (Ali og Smith, 2014). 

Ástæður þess að nemendur fái ekki að hafa símana í skólanum og í kennslustundum geta 

verið vegna hindrana, slæms aðgengis, menningunni í skólunum eða viðhorf kennaranna 

(Thomas og Muñoz, 2016). Oft er það frekar viðhorf eldri kennara að þeir vilji ekki tækni í 

kennsluna (Mavhunga, 2016). Það er oft vegna þess að kennarar eru ekki tilbúnir að takast á 

við áskorunina að breyta kennslunni þannig að símarnir nýtist sem verkfæri þar sem þeir 

kunna ekki sjálfir nógu vel á tæknina og hvað hún hefur upp á að bjóða. Sumir kennarar og 

skólastjórar segja að þeir banni tækin því þeir vilja ekki að nemendur truflist af 

samfélagsmiðlum. Þá geti nemendur einnig notað símana til að svindla í prófum og tekið svör 

beint af netinu í staðinn fyrir að læra námsefnið utan af eða finna það í námsefninu sjálfu 

(Mavhunga, 2016). Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum þar sem nemendur voru spurðir út í 

símanotkun þeirra í kennslustundum (Thomas og Muñoz, 2016). 72% unglinga sögðu að 

síminn þeirra hafi hringt í tíma og 85% sögðu að þau höfðu sent skilaboð á meðan kennsla 

var í gangi (Thomas og Muñoz, 2016).  
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Margir nemendur gera sér ekki grein fyrir því að þegar þeir eru í símanum eru þeir ekki 

bara að truflast sjálfir með því m.a. að missa þráðinn í umræðum, fyrirlestrum eða annarri 

kennslu heldur trufla þeir einnig aðra sem sitja í kringum þá og kennarann líka (Ali og Smith, 

2014). Ali og Smith (2014) rannsökuðu áhrif símanotkunar á aðra nemendur. Þegar 45% 

nemenda notuðu síma í kennslustund trufluðust í kringum 85% nemenda í bekknum. Þessi 

truflun var ekki aðeins þegar nemendur fengu símtöl heldur einnig þegar nemendur voru á 

netinu, skrifuðu skilaboð eða annað. Þegar kennarinn sjálfur truflaðist af nemendum í 

símanum truflaðist allur bekkurinn þar sem athygli hans fer að beinast að einhverju sem er 

ekki kennslan sjálf (Ali og Smith, 2014). Það hefur sýnt sig á prófum að þeir nemendur sem 

eru námslega slakir eiga erfiðara með nám þegar það eru ekki skýrar reglur um að síminn sé 

bannaður í tímum (Ott og fleiri, 2018). Það sé af því að þeir eiga erfiðara með sjálfsstjórn og 

truflast fyrr en aðrir af símunum (Ott og fleiri, 2018). 

Aðrir gallar við skjánotkun geta verið þegar einstaklingur gleymir sér í tækinu við að spila 

leiki eða að skoða á netinu hvort sem það eru vefsíður, samfélagsmiðla eða horfa á 

myndbönd (Sagar, 2019). Þetta getur leitt til þess að nemandi nýtir tímann ekki nægilega vel 

og verður því ekki eins afkastamikill og hann þarf að vera til að sinna náminu vel. Þá er hann 

heldur ekki að rækta áhugamálin sem hann hefur eða félagslífið sem tilheyrir því að vera 

unglingur. Þegar síminn fer að valda vandamálum eins og símafíkn getur það leitt til annarra 

vandamála eins og einmanaleika, þunglyndis, kvíða, dýpri og skapandi hugsun tapast, 

svefnvandamála og fleira (Sagar, 2019). Þetta getur leitt til þess að að þeir geta ekki lifað 

eðlilegu lífi án símans við höndina (Arnavut og fleiri, 2018). Þeir tjá sig frekar í gegnum 

símann en beint við fólkið í kringum það. Þetta getur haft mikil áhrif á félagslega getu fólks. 

Þegar fólk glímir við fíkn er það oftast tengt líkamlegum erfiðleikum, umhverfinu, venjum 

fólks og erfðafræðilegum þáttum (Arnavut og fleiri, 2018). 

Það eru margir kostir við að nota símana í kennslu. Hægt er að nýta hljóðupptökur 

og/eða myndbandsupptökur í símunum til að búa til hlaðvörp og myndbönd. Rannsóknir 

hafa sýnt að notkun síma í kennslu geti eflt áhuga, skarpari hugsun, bæti lestur, skrift og 

hlustun. Þeir nemendur sem læra best af sjón eða heyrn læra einnig betur með þessari tækni 

(Thomas og Muñoz, M, 2016). Þegar nemendur koma með símann í skólann er hægt að horfa 

á það á mismunandi vegu (Ott og fleiri, 2018). Eitt sjónarhornið er að sjá þá sem verkfæri 

sem nemendur koma með til að nýta í námi (Ott og fleiri, 2018). Í dag er fullt af bókum á 

netinu, þannig ef bókin gleymist heima er hægt að fletta henni upp í símanum (Ali og Smith, 

2014). Tæknin er í stöðugri þróun og mun halda áfram að þróast um ókomna tíð (Preston, 

Wiebe, Gabriel, Mcauley, Campbell og Macdonald, 2015). 
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 Í dag eru símarnir hluti af daglegu lífi fólks. Þeir vinna hraðar en áður og eru auðveldari í 

notkun (Ali og Smith, 2014). Kennarar bera ábyrgð á að samþætta upplýsingatækni inn í 

daglega kennslu og kenna nemendum á þá tækni sem er í boði hverju sinni (Preston og fleiri, 

2015). Í rannsókn sem gerð var í Svíþjóð sögðust nemendur vita hvenær æskilegt væri að 

vera í símanum og hvenær ekki (Ott og fleiri, 2018). Það væri á milli tíma eða verkefna en 

ekki í kennslustundinni sjálfri. Sumir nemendur sögðust aðeins nýta símana til að kíkja á 

stundatöfluna eða klukkuna en aðrir segjast nota þá í margt annað. Í námslegum tilgangi 

sögðust þessir nemendur nýta símana til að kíkja á innri vef skólans, fletta upp upplýsingum 

á netinu, reikna, fletta upp orðum í orðabók, glósa þegar þeir gleyma stílabók eða 

skipuleggja daginn. Einnig voru nemendur í samskiptum við hvern annan í gegnum símana. 

Nú til dags bjóða margir skólar upp á aðra tækni eins og spjaldtölvur eða fartölvur sem 

nemendur hafa aðgang að. Þá er hægt að nota þau tæki í námslegum tilgangi í staðinn fyrir 

símana (Ott og fleiri, 2018). 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar það er hvaða aðferðir voru 

notaðar, hvernig þátttakendur voru valdir og hvernig gagnaöflun og gagnagreining fór fram. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf kennara, skólastjóra og nemenda gagnvart 

stefnunni um símalausan skóla og hvort stefnan skilaði tilætluðum árangri. Einnig að fá betri 

innsýn í skólastarf þar sem tekin hafði verið upp stefna um símalausan grunnskóla. 

3.1 Eigindlegar rannsóknir 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Það eru aðferðir til að dýpka skilning á 

ákveðnu efni (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Markmið þeirra er að einstaklingurinn túlki sinn 

veruleika, aðstæður og reynslu (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Aðferðirnar eru mjög 

fjölbreyttar (Sigríður Halldórsdóttir, 2021 B). Það sem er sameiginlegt með þeim er að þær 

eru nýttar til þess að skilja og lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum. Leitast er eftir að ná 

fram heildarsýn af einhverju ákveðnu fyrirbæri og koma auga á tengsl innan ákveðins kerfis, 

samfélags eða menningar. Á meðan megindlegar rannsóknir reyna að spá fyrir um ákveðna 

niðurstöðu þá eru eigindlegar rannsóknir persónulegri og skoða hvernig eitthvað er á þeim 

stað á þeim tíma (Sigríður Halldórsdóttir, 2021 B). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Farið var í upplýsingaleit um hvaða skólar væru með stefnuna 

símalaus grunnskóli. Það var gert með því að leita eftir „símalaus grunnskóli“ og „símabann“ 

á Google. Í framhaldinu var farið inn á heimasíður grunnskólanna sem komu upp í leitinni á 

Google og skólareglur skólanna skoðaðar. Sendur var tölvupóstur á sjö skóla á 

höfuðborgarsvæðinu sem voru símalausir samkvæmt heimasíðum skólanna. Mismunandi var 

hvort tölvupósturinn var sendur á tölvupóstfang skólans eða beint á skólastjórann. Mikilvægt 

var að sigta út hvaða skólar væru með þessa stefnu til að sjá hverjir gætu tekið þátt í 

rannsókninni þannig ekki væri sendur út póstur á skóla sem ekki væru með símabann. Illa 

gekk að fá viðbrögð frá skólunum um þátttöku í rannsókninni. Einn skóli svaraði strax á þá 

leið að skólinn væri ekki lengur símalaus. Þá var spurt hvort skólinn gæti samt sem áður tekið 

þátt og svarað spurningum um hvernig hvernig gekk og hvers vegna hætt var með stefnuna. 

Ekki fékkst svar við þessum pósti. Einn af skólunum var aðeins upp í 8. bekk, hann uppfyllti 

því ekki kröfur rannsóknarinnar þar sem rannsaka átti efnið í 8.-10. bekk. Hringt var í fimm af 

skólunum og kannaður áhugi á þátttöku í rannsókninni.  
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Aðeins fékkst svar frá einum skóla sem hringt var í. Sá var hættur með stefnuna. Sendur 

var póstur til baka að spyrja hvort skólinn myndi vilja taka þátt í rannsókninni. Skólastjórinn 

svaraði að þau væru tilbúin að taka þátt. Í ritgerðinni fær skólastjórinn dulnefnið Guðrún og 

rannsóknarskólinn dulnafnið Vetrarskóli. Guðrún gaf upp tölvupóstfang hjá tveimur 

kennurum sem mátti hafa samband við. Annar kennarinn hefur verið að kenna í 19 ár, hann 

mun fá dulnefnið Skúli og hinn í 8 ár, hún mun fá dulnefnið Stína.  

3.3 Gagnaöflun og gagnagreining 

Gagnaöflun fór fram í Vetrarskóla en hann hafði verið með stefnu um símalausan grunnskóla 

í fjögur ár en feldi hana úr gildi s.l. haust. Gagnaöflunin fór fram með tvennum hætti. Annars 

vegar með viðtölum við kennarana Skúla og Stínu og hins vegar með spurningalista sem 

Guðrún svaraði.  

Viðtölin voru byggð á sama viðtalsrammanum (viðauki A og viðauki C). Viðtalsramminn 

var notaður til að leiða viðtölin áfram. Báðir viðmælendurnir gáfu samþykki á að viðtölin 

væru tekin upp og afrituð eftir á. Viðtalið við Skúla fór fram á fjarskiptaforritinu ZOOM og var 

viðtalið tekið upp í gegnum forritið. Viðtalið við Stínu fór fram á vettvangi og var það tekið 

upp á síma rannsakandans. Viðtölin gengu vel og voru þátttakendur tilbúnir að tala um 

viðfangsefnið. Skúli var opnari í umræðunni og talaði meira en Stína. Stína svaraði 

spurningunum en fór ekki mikið út fyrir efnið og varð því það viðtal styttra. Kennararnir 

svöruðu spurningunum og í lokin voru þeir spurðir hvort þeir vildu bæta einhverju við eða 

koma einhverju á framfæri í sambandi við efnið. Báðir kennarar nýttu sér þá spurningu til að 

skerpa á hlutum og koma fleiru á framfæri. Hægt er að lesa viðtölin í viðauka A og viðauka B.  

Guðrún skólastjóri fékk 8 spurningar sendar til að svara sem voru valdar úr 

viðtalsrammanum kennaranna (Viðauki C). Spurningarnar snéru að viðhorfi nemenda og 

kennara skólans, bæði á meðan stefnan var í gangi og eftir að hún var lögð af. Einnig var 

spurt hvernig stefnunni var háttað í skólanum, hvernig reglur skólans eru í dag og hversu 

lengi þau voru með stefnuna. Guðrún svaraði spurningalistanum í samfelldu máli en ekki 

hverri spurningu fyrir sig.  

Gagnagreining fór fram með því að afrita viðtölin í heild sinni. Þau voru síðan 

þemagreind (Sigríður Halldórsdóttir, 2021 A). Það er gert með því að lesa textana nokkrum 

sinnum yfir sem heild til að sjá stóra samhengið í þeim. Þar á eftir var merkt við það sem 

rannsakandanum fannst mikilvægt fyrir rannsóknina sjálfa. Þessi texti var síðan lesinn yfir, 

flokkaður og hverjum flokk gefið nafn í samræmi við innihald hans (Sigríður Halldórsdóttir, 

2021 A). 
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3.4 Siðferðileg álitamál 

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna er mikilvægt að passa trúnað við alla þátttakendur 

rannsóknarinnar. Einnig að gæta að gæta hagsmuna þeirra og halda trúverðugleika við 

viðmælendurna í öllu ferlinu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Til að halda 

trúnaði við viðmælendur rannsóknarinnar er þess hvergi getið hvaða skóla þeir stafa við og 

koma nöfn þeirra ekki fram. 

Þátttakendur mega ekki vera þvingaðir til þátttöku heldur taka þátt af fúsum og frjálsum 

vilja (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Það getur verið umdeilt að biðja 

skólastjóra eða aðra yfirmenn um að finna viðmælendur í rannsóknir þar sem þeir geta 

skipað þeim að taka þátt (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Í þessari rannsókn 

var skólastjóri beðinn um að auglýsa eftir þátttöku meðal kennara í skólanum. Passað var 

upp á að kennararnir væru samþykkir þátttökunni fyrir viðtalið og samþykktu þeir einnig að 

viðtalið væri tekið upp og afritað í texta.  

Réttmæti, áreiðanleiki og hlutlægni eru allt hugtök sem þarf að huga að þegar gæði 

rannsókna eru skoðuð (Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2021). Þetta 

á við bæði í megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Það er þó mismunandi á milli 

þessara aðferða hvernig hugtökin eru túlkuð þar sem það er notast við mismunandi 

mælikvarða eftir aðferðum. Í eigindlegum rannsóknum getur verið erfitt að skilgreina gæði 

því að það er mismunandi hvernig hver og einn túlkar veruleikann og það sem er skoðað. 

Þegar kemur að réttmæti og áreiðanleika eigindlegara rannsókna felst það í skilningi 

rannsakandans á rannsóknarferlinu sem kerfisbundnu og vel ígrunduðu ferli. Ferlið þarf að 

birta raunverulega mynd af aðstæðum og veita þekkingu sem nýtist fyrir rannsóknina. Það 

þarf einnig að passa að beita gagnrýnni hugsun þegar niðurstöðurnar eru túlkaðar og ekki 

stimpla þær sem fastan sannleika (Margrét Hrönn Svavarsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 

2021). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið í helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir 

þeim þemum sem greind voru úr gögnunum, bæði viðtölunum og spurningalistanum. Þemun 

litast af því að skólinn var símalaus í fjögur ár en er það ekki lengur. Kennararnir töluðu mikið 

um hvernig þetta var og hvernig þetta er í dag. Helstu þemun sem komu úr gögnunum voru: 

tímabilið fyrir símabann, símalaus grunnskóli, skólinn í dag og viðhorf. 

4.1 Tímabilið fyrir símabann 

Skúli kennir stærðfræði og talar um þegar símarnir voru að koma á sjónarsviðið: 

Þetta er 19. árið mitt í kennslu og þegar ég byrja þá voru eiginlega engir símar í 

gangi. Og ég man eftir hvernig tilfinningin var þá í kennslu þá var ekkert sem að 

truflaði. Svo fóru símar aðeins að láta bera meira á sér en þá voru ekki komnir 

allir þessir samfélagsmiðlar og símarnir ekki það góðir. 

Þarna rifjar hann upp þegar engar truflanir voru í tímum. Hann talar vel um þessa tíma 

og rifjar þá upp eins og góða minningu. Þegar símarnir voru orðnir algengari fór Skúli að nýta 

síma nemenda í kennslunni. Það var ekki eitthvað sem skólinn sá um heldur ákvað hann 

sjálfur að nýta þessar nýjungar í tækninni sem var að líta dagsins ljós:  

Svo fór þetta út í það að flestir áttu síma þá til dæmis fór ég að nýta það í 

kennslu, ég lét alla nemendur gera Gmail og ég var sjálfur með Gmail og ég bjó til 

drif sem tengdi saman alla nemendur þar sem ég deildi myndböndum og 

allskonar upplýsingum inn á möppur og þetta létti kennsluna mjög mikið. Ég var 

mjög ánægður með símana þá af því ég gat nýtt þá í kennslu og þetta var áður en 

spjaldtölvurnar komu. 

Skúli nýtti símann með því að vera: „með efni og vendikennslu og alla útreikninga þar þá 

gátu þau bjargað sér rosalega mikið með því að nýta símana ef þau lentu í vandræðum og 

unnið heima“. Þegar hann segir „þar“ er hann að vísa í drifið sem hann bjó til sem að 

nemendur höfðu aðgang að. Þó svo að Skúli tali vel um símana segir hann einnig: „Í dag hafa 

nemendur aðgang að spjaldtölvum sem skólinn útvegar“ og „þá fóru símarnir að verða óþarfi 

sem kennslutæki“. Þannig þó svo að þeir hafi gagnast sem kennslutæki áður fyrr þá er komin 

betri tækni í dag sem nýtist betur. 
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4.2 Símalaus grunnskóli 

Viðtalsramminn leiddi til að mikið var talað um símabann. Hægt er að skipta þemanu upp í 

tvo minni flokka sem koma hér á eftir. Undirkaflarnir eru framkvæmd og kostir og gallar. Í 

þessum tveimur undirflokkum eru kennarar og skólastjórinn að vitna í þann tíma sem þau 

voru símalaus. 

4.2.1 Framkvæmd 

Skúli sagði frá framkvæmdinni á símabanninu. Í megin dráttum var það þannig að: „bannið 

gilti um allan skólann“. Þegar hann fór að lýsa því nánar sagði hann: 

Þegar það kom út þá var bara alveg bann, símar voru almennt ekki leyfðir í 

skólanum. Nemendur áttu helst að skilja símana eftir heima en þeir sem komu 

með þá í skólann áttu að skilja símana eftir í körfu hjá kennara í tímum en svo 

fljótlega varð stemmingin þannig að þau voru bara með hann ofan í töskunni 

sinni, maður nennti ekki að vera á fleygiferð með körfuna að taka saman símana 

og skila þeim í lokin og svo var alltaf einhver sími sem gleymdist þannig þetta 

fjaraði aðeins út í það að þau sem komu með símana földu þá bara. 

Það sem má lesa í þetta er að það hafi verið tekið harðar á því í byrjun en þegar leið á 

bannið varð það ekki eins strangt þó svo að síminn mætti enn ekki sjást. Stína sagði frá því 

þegar nemandi var í símanum á skólatíma og reglunum sem voru á meðan þau voru 

símalaus:  

Þá voru skrifaðir skráningarmiðar og haldið utan um hversu oft aðili fær 

skráningu og komið var með viðurlög um hvenær átti að hafa samband við 

foreldra, ég held að eftir þrjá miða þá var einstaklingur boðaður í viðtal svo ef að 

það bættist við það á einhverju tímabili að þá var hringt heim.  

Þegar Stína var spurð út í hvort reglunum hafi verið fylgt eftir svarar hún: „já deildarstjóri 

sá um seinustu skrefin ef þetta var síendurtekið en þetta fór líka að sjálfsögðu mikið eftir 

umsjónarkennaranum“. 

4.2.2 Kostir og gallar 

Það eru ýmsir kostir og gallar sem koma upp þegar nýjar breytingar líta dagsins ljós. Það er 

alltaf eitthvað sem þarf að meta þegar gera á breytingar. Einn af göllunum eða vandamálum 

sem geta komið upp við innleiðingu símabanns er að nemendur stelast meira í símana þrátt 

fyrir að þeir séu bannaðir. Stína talaði um að vera lögga. Hún sagði: „Þegar þetta var símalaus 

skóli var maður bara eins og lögga um alla ganga haldandi á skráningarblöðum liggur við og 
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maður komst ekki í kaffi af því maður þurfti að stoppa alltaf sömu nemendurnir sem voru í 

símanum“. Skúli var sammála en talaði um reipitog sem varð í símabanninu:  

Svo varð þetta allt of mikið reipitog því að þau voru að stelast með því að fara 

afsíðis og fela sig til að fara í símann og voru í þeim á göngunum til að hafa 

samband við foreldra eða hvað sem þau voru að gera í símunum og það voru 

skólaliðar og við kennarar að góma þau og koma með athugasemd „Hey þú ert í 

símanum“ og þetta endaði sem bölvað vesen með að búa til endalausar skrár um 

hverjir þetta voru og svo framvegis. 

Stína talaði einmitt um vandamálið þegar nemendur sögðust vera að tala við foreldra 

sína: „Stundum fékk maður það þegar maður gómaði nemendur að þau voru bara svara 

mömmu og þá var maður ekki viss hvort ég ætti að horfa fram hjá þessu núna eða var 

nemandinn ekki að segja satt?“  

Þarna eru báðir kennarar búnir að tala um símabannið sem reipitog eða lögguleik. Það 

hafi verið mikið vandamál hvað þau voru oft að stoppa nemendur og skrá niður hjá sér 

hverjir voru í símunum hverju sinni. Annað sem kennararnir töluðu um var þegar nemendur 

voru að slæpast eða stelast í símann líkt og kom í síðustu tilvitnun Skúla. Hann talar um að 

þau hafi verið að fara afsíðis, fela sig og stelast til að vera í símanum á meðan símabannið 

varði. Stína talaði einnig um að nemendur hafi mikið verið að stelast í símann á meðan 

bannið varði. Nemendur áttu að skilja símana eftir heima eða skila þeim á skrifstofuna en 

fóru ekki eftir þeim fyrirmælum og voru þess í stað að reyna að fela sig og stelast í símana 

þegar þau áttu ekki að vera að gera það. 

Þegar kennararnir voru spurðir út í hvort þeir hefðu fundið mun á nemendahópnum eftir 

að stefnan um símalausan grunnskóla var sett á. Þau svöruðu bæði játandi. Skúli bar saman 

hvernig þetta var áður en bannið var sett á og eftir að það var sett á:  

Fyrst um sinn þá fannst okkur eins og þau þurftu að tala betur saman og eyða 

tíma saman á göngum, okkur fannst eins og það léttist á þeim brúnin. En áður en 

að bannið kom á þá voru þetta bara andlit ofan í skjánum og þau voru bara hætt 

að tala saman. 

Þetta bendir til jákvæðra breytinga hjá nemendum þegar þau fengu ekki að vera í 

símanum. Þetta skarast þó á það sem Stína talaði um þegar hún sagði: „Nemendurnir eru 

með spjaldtölvur þannig ef þau voru ekki í símanum þá voru þau bara í þeim í staðinn“. Hún 

segir þó: „Jú jú kannski töluðu þau meira saman“. Þau eru því sammála um að nemendur hafi 
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talað meira saman en þau höfðu greinilega aðgang að spjaldtölvum á milli tíma þegar þeir 

voru símalausir.  

Þegar símabann er sett á hafa sumir skólar boðið upp á einhverja aðra afþreyingu í 

staðinn. Skúli sagði að svo hefði ekki verið: „En þau hafa haft aðgengi af spilum, skákborði og 

smá svona félagsherbergi. En þau sækja svolítið í bókasafnið, þar eru ekki bara bækur heldur 

svona eitt og annað skemmtilegt“. Stína sagði að: „unglingarnir hafa verið með svoleiðis 

bæði fyrir og eftir stefnuna“. Afþreyingin sem Stína er að vitna í er ekki borðtennisborð eða 

álíka afþreying heldur spil eins og Skúli kemur inn á. 

4.3 Skólinn í dag 

Þegar kennararnir og skólastjórinn töluðu um Vetrarskóla í dag mátti skipta þeirra 

svörum upp í framkvæmd á reglum í skólanum og hins vegar kosti og galla.  

4.3.1 Framkvæmdin 

Þrátt fyrir að búið væri að aflétta banninu sem hafði staðið yfir í fjögur ár var það ekki alveg 

farið en Guðrún skrifaði um hvernig ákvörðunin var tekin um afléttinguna:  

Í skólanum vinnum við í anda nemendalýðræðis og það var einlæg ósk nemenda í 

unglingadeild að taka þessa ákvörðun um símalausan skóla til umræðu á 

skólaþingi. Á þinginu komu nemendur með rök með og á móti símalausum skóla í 

8. – 10. bekk og að lokum var fallist á það að leyfa síma í 8. – 10. bekk á 

ákveðnum svæðum skólans þar sem eingöngu unglingarnir eru. 

Þar sem nemendalýðræði er við lýði er frumkvæði og virkni meira áberandi á meðal 

nemenda í tímum. Nemendurnir eru virkir þátttakendur í þeirra námi (Bergström, H., Finnur 

Jens Númason, Hulda María Magnúsdóttir, Sigurlína Freysteinsdóttir, Örn Arnarson, & 

Sigurður Þ. Sigurþórsson, 2018). Ein leið til að stuðla að nemendalýðræði er að halda 

nemendaþing í skólanum (Barnaheill, 2020) eða skólaþing líkt og er í Vetrarskóla. Það eflir til 

dæmis lýðræði sem er hluti af grunnþáttum menntunar (Barnaheill, 2020). Gott er að ákveða 

hvað á að leggja fyrir þingið hverju sinni áður en fundurinn er haldinn (Barnaheill, 2020). Í 

Vetrarskóla var beiðni nemenda um að fella niður símabannið sett fram á skólaþingi. Skúli 

talaði um hvernig reglurnar væru í dag í sambandi við símana og hvernig framkvæmdin á því 

er: 

Nemendur mega vera með símann á ákveðnum svæðum eins og hjá 

unglingunum þá eru þau með símann á unglingardeildargangi sem er ágætlega 

stórt svæði > ... < en ekki þegar þau nálgast aðra krakka skólans eins og miðstig 
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eða aðra af því þau mega ekki vera með síma alls staðar en svo eiga unglingarnir 

að setja símann ofan í tösku í kennslustund af því símarnir eru aldrei leyfðir í 

kennslustund. 

Stína segir svipað frá framkvæmdinni. Hún sagði: „Símar eru leyfðir á unglingastiginu en 

ekki alls staðar í skólanum, eins og það er bann í matsal og þar sem yngri krakkarnir eru, þau 

mega vera með símana á ganginum en ekki inn í kennslustofu“ Það eru því enn reglur þó svo 

að búið sé að létta á þeim frá því að skólinn vann eftir stefnunni símalaus grunnskóli. Stína 

bætti einnig við: „þannig núna eru þau bara í símanum og mega það. Ég er með þannig reglur 

inn í kennslustofu að þau taka ekki upp símann og ef þau taka hann upp þá er tækið tekið af 

þeim“. Skúli sagði frá reglunum sem eru í dag:  

Það á að skrá á þau símanotkun ef þau eru í símanum á þeim svæðum og því er 

fylgt eftir en ég veit ekki hversu sterkt þessu er fylgt eftir, maður er kannski á 

fleygiferð milli staða og sér einhvern í símanum á bannsvæði og lætur það 

kannski soldið óáreitt en ég skrái. 

Það fer líklega mikið eftir kennurum hversu sterkt er tekið á reglunum á bannsvæðum 

eins og Skúli talaði um í viðtalinu. Það er greinilegt að hann velur sér slagi þar sem hann talar 

bæði um að láta sumt sleppa en hann segir einnig að hann skrái brot á reglunum. Stína talaði 

svipað um bannið. Hún tekur dæmi úr skólanum, bæði almennt og tekur sérstaklega dæmi 

um einn nemenda. Þegar Stína var spurð út í hvort eitthvað væri gert ef nemandinn væri í 

símanum í tíma svaraði hún: 

Já það er skráning og svo ef að þetta er síendurtekið þá er haft samband við 

foreldra og svo er það þannig að þau skilja símann eftir á skrifstofunni, það er 

einn nemandi hjá okkur núna sem þarf að skila símann eftir í byrjun dags og getur 

sótt hann í lok dags. Þetta þarf að gera með skriflegu samþykki nemanda og 

foreldra. En svo ef að símanotkun sést í tíma þá er tækið bara tekið og 

deildarstjóri fær hann. Þau nenna því ekkert alltaf að bíða eftir að fá hann til baka 

þannig þau eru fljót að hætta að stelast í símann. 

Þrátt fyrir að þau tali bæði um reglur og að kennarar þurfi enn að vera að veita 

áminningar og skrá hjá sér þá sagði Skúli: „þau eru alveg með athygli það er auðvitað alltaf 

einhver nemandi sem kannski fattar þetta ekki alveg og þarf alltaf að vera kíkja í símann en 

mér finnst vera komið gott jafnvægi í þetta“. 
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4.3.2 Kostir og gallar 

Báðir kennararnir töluðu um fíkn nemenda með einum eða öðrum hætti. Í dag fá þau að 

svala þessari fíkn með því að fá að vera í símanum á göngunum en einnig hafa þau 

spjaldtölvur. Skúli talaði bæði um fíkn og þörf. Hann sagði í lok viðtalsins þegar hann mátti 

koma einhverju öðru á framfæri: „með því að setja upp svæði þar sem símarnir voru leyfðir 

og svo að leyfa þeim að vera með spjaldtölvurnar í tímum geta þau þá svalað þessari fíkn“. 

Hann sagði einnig: 

Núna mega þau vera í símanum frammi á ákveðnum svæðum svo þessari þörf 

fyrir að horfa á einhvern skjá er svalað. Svo hafa þau spjaldtölvuna þau geta 

vafrað á netinu og séð á youtube, þessari fíkn er smá svalað í kennslustundum 

þau geta þó ekki farið inn á alla samfélagsmiðla það er töluvert minna síma vesen 

í kennslustund heldur en hérna áður fyrr þegar bannið kom á. 

Þarna er Skúli að benda á að þeir nemendur sem glíma við símafíkn geti svalað þörfinni 

með því að vera í spjaldtölvum í kennslustund og því ekki eins mikil þörf á að vera í símanum 

í tíma eins og ef þau hefðu ekki nein tæki í tíma. Hann sagði einnig: „þau eru alveg með 

athygli. Það er auðvitað alltaf einhver nemandi sem kannski fattar þetta ekki alveg og þarf 

alltaf að vera kíkja í símann en mér finnst vera komið gott jafnvægi í þetta“. Það eru 

greinilega ekki allir nemendur sem ná að svala þörfinni með því að vera með spjaldtölvu í 

tímum. Það er þó skref í rétta átt að margir nemendur ná að leggja hann frá sér á meðan 

kennslustundir eru í gangi. Sérstaklega þar sem nemendur geta svo farið í símann á milli 

kennslustunda.  

Stína talaði minna um fíkn eða þörf en sagði eftir að búið var að leyfa símana: „Þá geta 

þau svalað þessari þörf að kíkja í símann eftir kennslustund og eru kannski að senda á 

foreldra“. Þó það sé ekki gott að nemendur glími við vandamál í sambandi við símanotkun þá 

er það betra fyrir kennsluna eins og þau tala um, að nemendur séu minna að stelast og reyna 

að svala þörfinni í tímum með símunum og hafa í staðinn spjaldtölvur til að nýta í 

kennslustundum og geta þá verið í símanum á leyfðum svæðum. Annað jákvætt sem Skúli 

sagði um breytinguna úr símalausum grunnskóla var að:  

Þau eru ennþá alveg að spjalla saman og eru í svo miklum samskiptum í gegnum 

tækið. Eitt jákvætt sem ég sé í þessu eru krakkar sem til dæmis eiga ekki mikið af 

vinum þá geta þau gert eitthvað í símanum frekar en að sitja ein/n frekar en að 

stara út í loftið. 
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Eitt það jákvæða við þetta er að þau eru enn að spjalla saman þó svo að þau hafi fengið 

símana aftur. Þau spjalla saman bæði í eigin persónu og í gegnum tækin. Skúli bendir á annan 

punkt sem honum þykir jákvæður, það er að þeir nemendur sem eiga lítið af vinum geti þá 

leitað í tækin í staðinn fyrir að sitja ein. Þó svo að þau væru ekki með símana sátu þessir 

nemendur samt sem áður einir. Það væri ekki gott að ef nemendur hefðu einangrast eftir að 

símabannið var tekið af. Það væri betra ef fundin væri leið til að virkja þessa nemendur og 

koma þeim inn í hópa. Meðal galla sem komu fram var hvernig nemendur umgangast 

spjaldtölvurnar. Skúli sagði: 

En svo er svo merkilegt þau koma alltaf með símana fullhlaðna í skólann en 

spjaldtölvan gleymist oft heima eða er oft illa hlaðin eða alveg óhlaðin. Það er 

eitthvað hugarfar sem þarf að breyta. Ég væri til í að sjá þau hugsa jafnvel um 

kennslutækið eins og símana. 

Þetta er eitthvað sem verður að breytast til að spjaldtölvurnar nýtist sem best í 

skólanum. Ef hún gleymist heima eða komið er með hana í skólann óhlaðna nýtist hún ekki 

eins og hún á að gera. Það veldur því að kennslan getur ekki farið fram eins og hún var 

skipulögð þar sem ekki allir eru með þau gögn sem á að vera með hverju sinni. 

4.4 Viðhorf 

Viðtalsramminn leiddu til þess að mikið var rætt um viðhorf nemenda og kennara í 

Vetrarskóla, bæði á meðan símabannið var og hvernig reglunum er háttað hjá þeim í dag 

(Viðauki A, Viðauki B og Viðauki C). Einnig var talað um viðhorf foreldra á símabannið. Allir 

þrír viðmælendurnir komu inn á þessa þætti og verður kaflanum annars vegar skipt í viðhorf 

kennara og skólastjóra og hins vegar í viðhorf nemenda og foreldra. 

4.4.1 Viðhorf kennara og skólastjóra 

Kennararnir sögðu bæði frá sinni reynslu og töluðu einnig um reynslu annarra kennara 

almennt. Guðrún skrifaði aðeins um viðhorf kennara til símanotkunar: „Kennurum finnst 

erfiðara að hafa símana. Þeir þurfa meira að skipta sér af því að nemendur láti símana niður í 

tösku eða í körfu hjá þeim“. Skúli sagði frá viðhorfi kennara almennt á meðan símabannið var 

í gildi. Þegar hann var spurður út í hvort kennarar hafi verið ánægðir með að börnin hafi 

verið símalaus sagði hann: „Já, mjög svo. Það munaði alveg um þessa truflun og kennarar 

voru ánægðir með að símar voru bannaðir í kennslustundum“. Kennarar hafa greinilega 

fundið fyrir mun þegar nemendur höfðu ekki símana. Þegar Stína var spurð sömu spurningar 

svaraði hún: 
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Já og nei. Það voru allir ánægðir með það að þetta var bara skýrt að við vildum 

ekki síma en aftur á móti samkvæmt skólareglum þá máttu þeir ekki sjást og þá 

var maður kominn í þennan lögguleik að þurfa að skrá alla sem eru að stelast og 

það tók svo rosalega mikinn tíma. 

Þetta sýnir að kennarar eru greinilega ekki á sama máli um hvort þeir hafi verið ánægðir 

með að nemendurnir væru símalausir. Sama gildir um viðhorf kennara eftir að símabannið 

var tekið af. Það virðist þó vera meiri skipting á milli kennara hvort þeir séu ánægðari með 

fyrirkomulagið í dag heldur en þegar stefnan var á. Stína talaði um viðhorf kennara eftir að 

símabannið var tekið af. Hún sagði: „Það er svolítið skipt í helming viðhorf kennara með að 

bannið sé hætt. Ætli það séu ekki frekar eldri kennararnir sem eru óánægðari með 

fyrirkomulagið núna“. Skúli talaði um að þetta væri líklega ekki eins á milli kennara. Þegar 

hann var spurður út í hvað kennurum fyndist um símabannið svaraði hann: 

Sumir eru óánægðir af því nemendur eru kannski meira að stelast í 

kennslustundum. Mig grunar að þetta sé kannski bara frekar misjafnt eftir fögum. 

Sum fög eru þannig að það þarf kannski að klára eitthvað ákveðið efni og þá 

getur myndast dauð stund hjá sumum. Þá eru fyrstu viðbrögð nemenda að taka 

upp símann. En til dæmis það sem ég er með þá erum við stanslaust að fara 

áfram og áfram þannig ég upplifi ekki eins mörg vandamál og þetta truflar mig 

ekki eins og samstarfsfólk mitt nefnir á fundum. 

Með þessu er Skúli að vitna í að einhverjir kennarar séu ósáttir, það fari líklega eftir 

hvaða fög kennarinn kenni og hvernig kennslunni sé háttað. Þau töluðu líka mikið um sína 

skoðun á hvernig skólareglurnar eru í dag og báru það saman við hvernig það var á meðan 

símabannið var í gildi. Stína talaði mikið um sína upplifun þegar hún var spurð út í breytingar 

á nemendunum þegar símabanninu var hætt: „En svo var þetta leyft á göngunum. Þá fannst 

mér persónulega mikill léttir af því maður gat ekki verið í því að vera horfa fram hjá þessu“.  

Skúli segir að það hafi strax farið að ganga betur eftir að stefnan hafi verið tekin af. Hann 

sagði einnig: „Þetta er minna mál og alveg mjög viðráðanlegt“ þegar hann talaði um hvernig 

símamálum er háttað í dag. Þau töluðu einnig um hvernig skólinn hefði verið ef bannið hefði 

ekki verið tekið af. Stína sagði: „Þannig núna finnst mér mitt starf auðveldara að þau megi 

vera í símanum frammi og að ég þurfi bara að hugsa um þessa reglu inn í kennslustund en 

ekki um allan skólann“. Skúli sagði svipað frá hvernig starf hans væri ef bannið hefði ekki 

verið tekið af:  
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Ég tel að setja algjört bann á síma alls staðar hefði aldrei virkað. Þetta eru tæki 

sem eru komin til að vera og ég var mjög ánægður með málamiðlunina sem var 

tekin upp með því að setja upp svæði þar sem símarnir voru leyfðir og svo að 

leyfa þeim að vera með spjaldtölvurnar í tímum og geta þá svalað þessari fíkn. 

Allsherjar bann hefði kostað allt of mikla orku og eytt tíma bæði kennara og 

nemenda með því að vera í endalausu stríði við símanotkun. Ég er ánægður með 

stöðuna eins og hún er og mér finnst þetta alls ekki trufla eins og þetta gerði áður 

fyrr. 

Skúli sagði einnig: „En núna mega þau vera með símana á göngunum og eru þá líka með 

spjaldtölvurnar. Ég hef ekkert allt of miklar áhyggjur af þessu“. Báðir kennararnir tala því vel 

um að nemendur fái að hafa símana á göngunum og eru sáttari með fyrirkomulagið eins og 

það er í dag. 

4.4.2 Viðhorf nemenda og foreldra 

Þegar fjallað var um ákvörðunina um að verða símalaus skóli er ekki samræmi í viðtölum 

kennaranna og svari skólastjórans. Guðrún sagði: „Nemendur voru með í þeirri ákvörðun og 

flestir voru ánægðir að vera símalaus og töldu það vera til góðs fyrir þau. Þó voru alltaf 

nokkrir sem vildu vera með síma og töldu þetta forræðishyggju“. Kennararnir sögðu hins 

vegar allt annað. Skúli svaraði neitandi þegar hann var spurður út í hvort nemendur hafi 

verið með í ráðum þegar stefnan var sett á. Skúli sagði einnig: „Nei, alls ekki: Það var einhver 

pínulítill hluti man ég sem að var eitthvað ánægður með það en langstærsti hlutinn var alls 

ekki ánægður með símabannið“. Þegar Stína var spurð hvort nemendur hafi verið með í 

ráðum við að setja bannið á svaraði hún „nei alls ekki“. Hún bætti við:  

Það er alltaf í skólanum lýðræðisþing og þá fá þau að tala við skólastjórnendur og 

koma með sínar skoðanir, og þetta var búið að vera í mörg ár að þau voru alltaf 

að reyna berjast fyrir því að fá aftur símana.  

Þegar Stína var spurð út í hvernig nemendunum liði í dag sagði hún að þeir væru mun 

ánægðari með þetta fyrirkomulag. Guðrún sagði svipað frá: „Nemendum sem eru núna í 

unglingadeild fannst þeir eiga að fá að hafa síma á ákveðnum svæðum“. Þó svo að það séu 

ekki allir sammála um hversu mikill hluti var ánægður með símabannið í upphafi tala þau um 

að það hafi verið nemendurnir sem pressuðu á að fá símana aftur. Þeim hafi fundist þeir eiga 

að fá að vera með símana og nemendurnir voru ekki ánægðir með fyrirkomulagið í lokin. Það 

er eitthvað sem Skúli, Stína og Guðrún voru sammála um. Ekki var spurt sérstaklega út í 

viðhorf foreldra í viðtalsrammanum. Guðrún sagði í sínu svari: „Foreldrar voru ánægðir með 

símalausan skóla flestir og tjáðu sig mikið um það“. 
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5 Umræða 

Árið 2017 voru 169 grunnskólar á landinu (Mennta – og menningarmálaráðherra, 2019). 

Skólar hafa nokkuð frjálsar hendur þegar kemur að reglum um símanotkun nemenda. Sumir 

skólar eins og Smáraskóli, Borgarhólsskóli á Húsavík, Öldutúnsskóli og Grunnskóli Húnaþings 

vestra hafa sett á stefnu um símalausan skóla eða símabann (Öldutúnsskóli, e.d; Grunnskóli 

Húnaþings vestra, e.d; Smáraskóli e.d. og Nína Richter, 2022). Aðrir skólar eins og 

Lágafellsskóli, Réttarholtsskóli og Álfhólsskóli hafa ekki sett algjört bann við símum á 

skólatíma. Þar eru reglurnar ekki eins klipptar og skornar miðað við þar sem búið er að setja 

algjört bann við símanotkun nemenda. Í Lágafellsskóla er bannað að vera með símann í 

kennslustund (Lágafellsskóli, e.d.) og hinir tveir skólarnir eiga það sameiginlegt að nemendur 

þurfa að hlýða tilmælum kennara um símanotkun í kennslustundum (Álfhólsskóli, e.d. og 

Réttarholtsskóli, e.d.). Þar sem margir skólar eru á landinu og ekki er ein regla yfir alla, 

finnast einnig skólar sem hafa prófað bæði símabann og aðlagað reglurnar í gegnum tíðina. 

Þar á meðal er Vetrarskóli.  

Í rannsókninni kom skýrt fram að Skúli og Stína voru bæði sammála um að starfið þeirra 

væri léttara núna þegar símarnir væru leyfðir heldur en þegar þeir voru bannaðir. Þó svo að 

það hafi verið ósk nemenda að leyfa símana aftur þá virðast þessir tveir kennarar vera sáttari 

með fyrirkomulagið í dag. Þetta snýst mögulega um að velja slagina sem kennarar taka við 

nemendur. Stína talaði um að þegar símabannið var í gildi hafi hún nánast ekkert komist í 

kaffi þar sem hún var endalaust að skrá símanotkun nemenda á leiðinni á kaffistofuna og 

loksins þegar hún komst þangað var kaffitíminn búinn. Þó svo að hvorugt þeirra segi það 

með beinum orðum þá tala þau bæði um miklar skráningar sem segir að það hafi verið mikið 

um að nemendur væru að stelast til að vera í símunum þegar þeir voru bannaðir. Ef 

nemendur hefðu verið að virða bannið þá hefðu kennarar ekki verið að skrá í tíma og ótíma.  

Það að enginn af skólunum fimm sem haft var samband við þegar var verið að leita af 

þátttakendum vekur upp spurningar. Sérstaklega eftir að kennarar sem höfðu verið með 

stefnuna lýsa því sem lögguleik og reipitogi. Spurningar sem vöknuðu þegar skólarnir 

svöruðu ekki voru hvort stefnan væri ekki að virka og skólarnir ekki tilbúnir að horfast í augu 

við það. 

Laugardaginn 26. mars 2022 birti Fréttablaðið viðtal við Kolbrúnu Ödu Gunnarsdóttur, 

starfandi skólastjóra Borgarhólsskóla á Húsavík (Nína Richter, 2022). Skólinn hafði þá verið 

með stefnuna símalaus skóli í þrjá daga. Í þessu viðtali talar skólastjórinn vel um símabannið. 

Þau hafi séð mikinn mun á nemendunum, hvað þau væru að tala meira saman og gera 

eitthvað annað eins og að spila eða fara út í fótbolta (Nína Richter, 2022). Það getur verið 

erfitt að sjá hvort símabannið sé virkilega að virka og hver áhrif bannsins eru fyrr en lengra 
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hefur liðið og meiri reynsla hefur komið á það. Til að mynda svaraði Skúli: „Já fyrst um sinn 

þá fannst okkur eins og þau þyrftu að tala betur saman og eyða tíma saman á göngum“ 

þegar hann var spurður út í félagslegar breytingar hjá nemendum þegar bannið var sett á. 

Miðað við þetta þá virkaði símabannið betur fyrst líkt og í Borgarhólsskóla á Húsavík en 

þegar leið á var ekki jafn mikill munur og í byrjun. Þetta er eitthvað sem tíminn leiðir í ljós á 

Húsavík.  

Þegar viðhorf nemenda í Borgarhólsskóla á Húsavík eru borin saman við svörin í 

Vetrarskóla eru niðurstöðurnar sambærilegar. Í Borgarhólsskóla voru skiptar skoðanir á milli 

nemenda hvort þeir væru sáttir með fyrirkomulagið eða ekki. Þeim sem fannst það slæm 

hugmynd sögðu að það væri verið að eyðileggja líf þeirra (Nína Richter, 2022). Ef þetta er 

borið saman við Vetrarskóla eru Stína og Skúli ekki alveg sammála Guðrúnu í sambandi við 

viðhorf nemenda. Guðrún skólastjóri sagði: „Flestir voru ánægðir að vera símalaus og töldu 

það vera til góðs fyrir þau. Þó voru alltaf nokkrir sem vildu vera með síma og töldu þetta 

forræðishyggju“. Þetta er í samræmi við það sem Kolbrún Alda segir um Borgarhólsskóla á 

Húsavík. Kennararnir voru hins vegar ekki sammála þessu.  

Stína segir að nemendur hafi ekki verið ánægðir með bannið og Skúli sagði: „Nei, alls 

ekki. Það var einhver pínulítill hluti man ég sem að var eitthvað ánægður með það en 

langstærsti hlutinn var alls ekki ánægður með símabannið“. Þannig að samkvæmt Guðrúnu 

var meirihlutinn ánægður en samkvæmt kennurunum var meirihlutinn óánægður með að 

vera símalaus. Það er mjög áhugavert að starfsmenn innan sama skóla tala mismunandi um 

bannið. Einnig kemur fram í svörum skólastjórans að nemendur hafi verið með í ráðum þegar 

ákvörðunin var tekin um að setja bannið á. Þegar kennararnir voru spurðir sögðu þau bæði 

að þeir hafi ekki verið með í ráðum. Thomas og Muñoz (2016) sögðu að það væri mikilvægt 

að hafa nemendur með í ráðum þegar ákvörðun væri tekin um símanotkun í skólum til að 

þeir verði sáttari með ákvörðunina. Það að kennararnir séu ekki á sömu skoðun og 

skólastjórinn stafar líklega af því að kennararnir eru með nemendunum allan daginn og heyra 

meira hvað er í gangi á meðal nemenda á meðan skólastjórinn er ekki jafn mikið með 

nemendum og situr meira inn á skrifstofu skólans. 

Þegar kemur að viðhorfum kennara sagði Guðrún að kennurum finnst starfið erfiðara 

eftir að símarnir voru leyfðir aftur og þeir þurfi að hafa meiri afskipti af nemendum. Stína og 

Skúli voru hins vegar á öðru máli. Skúli var á því að símabannið hefði ekki virkað mikið lengur 

þar sem það hefði kostað of mikla orku og tíma. Stína segir það vera misjafnt milli kennara. 

Það er því meira samræmi þegar viðhorf kennara eru borin saman heldur en viðhorf 

nemenda. Kennararnir eru þó sammála því að á meðan símabannið varði voru kennarar 

almennt ánægðir með hversu skýrar reglurnar voru en þeir voru ekki jafn ánægðir með hvað 
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nemendur voru að fela sig og stelast í símana. Ali og Smith (2014) töldu skýrar reglur um 

notkun síma á skólatíma vera stóran þátt í auðveldari umgengni um símana hvort sem þeir 

voru bannaðir í skólanum eða ekki.  

Mavhunga (2016) sagði að viðhorf kennara, um hvort símarnir eigi að vera leyfðir í 

skólanum eða ekki færi oft eftir aldri kennaranna. Sama gildir um að samþætta þá inn í 

kennslu. Það eru þá eldri kennarar sem eru meira á móti þeim heldur en þeir sem eru yngri. 

Þeir yngri virðast vera opnari fyrir nýjum kennsluaðferðum og hugmyndinni um að nýta 

tækni í kennslunni (Mavhunga, 2016). Þetta sást einnig í viðtalinu við Stínu. Hún sagði: „Það 

er svolítið skipt í helminga viðhorf kennara með að bannið sé hætt. Ætli það séu ekki frekar 

eldri kennararnir sem eru óánægðari með fyrirkomulagið núna“. Þetta er að hluta til af því að 

þeir eru vanir því hvernig þeir hafa kennt í áraraðir og geta verið óöruggir að breyta út af 

laginu með það (Mavhunga, 2016).  

Hægt er að nýta símana sem kennslutæki á marga vegu í dag (Ott og fleiri, 2018) líkt og 

Skúli gerði þegar snjallsímar voru að líta dagsins ljós og flestir nemendur höfðu símann 

meðferðis í skólann. Hann nýtti þá símana til að deila með þeim skjölum og öðru efni í 

gegnum drif sem hann setti upp með tölvupósti í tækjum nemenda. Þetta er ekki 

nauðsynlegt lengur þar sem allir nemendur Vetrarskóla hafa aðgang að spjaldtölvum sem 

kennslutækjum bæði í skólanum og heima fyrir.  

Í rannsókninni kom fram að á meðan símarnir voru leyfðir fannst kennurum vera meiri 

truflun af þeim. Þeir trufluðu Stínu og Skúla þó ekki mikið en þau töluðu um hvernig símarnir 

trufluðu aðra kennara í skólanum. Þessum kennurum fyndist meiri truflun af símunum núna 

þegar þeir eru leyfðir. Ali og Smith (2014) sögðu að nemendur trufluðu ekki eingöngu sjálfa 

sig við námið heldur einnig aðra í kennslustundinni og þá sérstaklega þá sem sitja næst 

nemandanum og einnig kennarann. Þeir sögðu að nemendur sem eru í símanum eru sífellt 

að missa þráðinn í kennslustundinni. Þar af leiðandi eru nemendur ekki að fá það sem þeir 

eiga að vera að fá út úr tímanum. Ef að 45% nemenda eru í símanum að skrifa skilaboð, 

skoða vefsíður eða annað þá truflast 85% af bekknum við það (Ali og Smith, 2014). Þetta 

sýnir sig að mikilvægt er að síminn sé bannaður inn í kennslustundum til að minnka þá 

truflun sem símarnir hafa á nemendahópinn svo hann geti einbeitt sér að náminu og missi 

ekki af. 

Vandamál tengd símanotkun aukast þegar fleiri hafa aðgang að þessari tækni. Sumir 

upplifa hræðslu þegar þeir eru án símans. Á ensku kallast sú hræðsla nomophobia (Sagar, 

2019). Báðir kennararnir í Vetrarskóla töluðu um að það væri auðveldara að leyfa símana á 

göngunum á milli tíma í staðinn fyrir að banna þá alveg. Þá næðu nemendurnir að svala þeirri 

þörf sem þeir höfðu til að skoða símann sinn. Einnig næðu nemendur að uppfylla þörfina í 
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kennslustundum með því að geta verið í spjaldtölvum að læra. Símarnir eru svo ekki langt 

undan þar sem þau mega vera með þá á sér og taka þá upp á milli kennslustunda. Sagar 

(2019) sagði einnig frá að það geti verið stórt vandamál þegar einstaklingar geta ekki látið 

símann frá sér og standast ekki freistinguna að kíkja á hann. Vetrarskóli tekur enn á því 

vandamáli þegar nemendur geta ekki sleppt símanum í tímum. Þeir gera það með því að 

halda sama skráningarkerfinu og var í skólanum þegar símarnir voru bannaðir áfram í 

kennslustundum og þegar nemendur eru í símunum utan leyfðra svæða. Einhverjir 

nemendur í skólanum hafa ekki náð að fylgja því eftir að síminn sé bannaður í 

kennslustundum og þurfa því að skila símanum inn í upphafi dags. 

Skiptar skoðanir eru á því hvort símafíkn sé í raun og veru til. Panova og Carbonell (2018) 

rannsökuðu hvort símafíkn væri raunveruleg fíkn eða ekki. Þeir skilgreina fíkn sem sjúkdóm 

sem hefur mikil áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu fólks. Þó svo að hegðun fólks sé 

svipuð og þegar fólk glímir við fíkn þá þýðir það samt ekki að um fíkn sé endilega að ræða. 

Þeir komust að þeirri niðurstöðu þegar þeir skoðuðu símanotkun fólks að ekki væri um 

raunverulega fíkn að ræða heldur mætti frekar telja það vandamál við notkun á tækjunum. 

Þeir vilja frekar rannsaka símanotkun með félagsfræðilegri nálgun þar sem vandamál tengd 

símanotkun uppfylla ekki þá alvarlegu orsakir sem raunveruleg fíkn getur haft (Panova og 

Carbonell, 2018). Í þessu sambandi vekur það athygli að Björn Hjálmarsson sem vinnur sem 

geðlæknir á barna- og unglingageðdeild Landspítalans sagði: „Skjáfíkn verður faraldur 21. 

aldarinnar við hliðina á offitunni“ (Jóhann Bjarni Kolbeinsson og Ingvar Haukur 

Guðmundsson, 2022). Þetta sagði hann þegar hann hélt fyrirlestur á læknadögum í mars 

2022. Hann sagði einnig að skjáfíkn sé raunverulegur sjúkdómur sem hefur miklar 

samlíkingar með spilakassafíkn (Jóhann Bjarni Kolbeinsson og Ingvar Haukur Guðmundsson, 

2022). Hann vitnar ekki í neinar rannsóknir þegar hann talar um símafíkn og því þarf að taka 

þessu með fyrirvara. Pavona og Carbonell vitna aftur á móti í raunverulega rannsókn sem 

þeir framkvæmdu. Það væri áhugavert að rannsaka frekar hvort símafíkn sé raunverulega til 

eða hvort hér sé um að ræða það sem á ensku kallast nomophobia eða aðrar raskanir. 

Það má líka velta því fyrir sér af hverju sumir skólar setja upp sérstök afþreyingarsvæði 

með tækjum eins og borðtennisborði eða öðru slíku þegar símabann er sett á (Hólmfríður 

Dagný Friðjónsdóttir, 2019). Það er merkilegt að það þurfi að taka símana af nemendum til 

að gefa þeim sérstaka afþreyingu í staðinn. Spyrja má hvers vegna sé ekki hægt að gefa 

nemendum þessa afþreyingu án þess að taka af þeim símana? Þá hafi nemendur val um hvað 

þau gera í frítímanum sem þau hafa í skólanum. Það væri áhugavert að rannsaka þetta 

frekar.  
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Umboðsmaður barna (2015) telur ekki lagalega rétt að skólar taki síma af nemendum án 

þeirra samþykkis. Skólar virðast vera að aðlaga skólareglur sínar að lögum um eignarrétt, 

grein 71 og 72 í stjórnarskrá Íslands og hinum ýmsu sáttmálum (Umboðsmaður barna, 2015). 

Smáraskóla og Öldutúnsskóla taka mið af þessum lögum þar sem tekið er fram í 

skólareglunum að símar séu ekki teknir af nemendum án þeirra samþykkis (Öldutúnsskóli, 

e.d. og Smáraskóli, e.d.). Hins vegar eru skólareglur Grunnskóla Húnaþings vestra þannig að 

símar eru teknir af nemendum ef þeir eru truflandi (Grunnskóli Húnaþings vestra, e.d.). Þetta 

er eitthvað sem þyrfti að fara yfir og passa að skólar brjóti ekki slík lög. 
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Lokaorð 

Greinilegt er að skólar þurfa að huga að mörgu þegar þeir ákveða hvort skólinn eigi að vera 

símalaus eða ekki (Thomas og Muñoz, 2016). Nauðsynlegt er að skoða kosti og galla við 

báðar leiðir og þarf skólinn að velja út frá þeim. Minni líkur eru á því að stefnan um 

símalausan grunnskóla virki ef nemendur eru ekki með í ráðum þegar hún er sett á. 

Mikilvægt er að fá nemendur með skólanum í lið og leyfa þeim að segja sína skoðun (Thomas 

og Muñoz, 2016). Ef þeir eru með í ákvörðuninni og eru sáttir með hana eru meiri líkur á að 

hún virki til frambúðar. Það verði þó alltaf einhverjir nemendur sem munu ekki vera ánægðir 

og verði sífellt að reyna að fela sig og stelast í símann. 

Miðað við rannsóknina og heimildirnar sem komu fram í þessari ritgerð, er betra að leyfa 

símana að einhverju leyti innan veggja skólans í staðinn fyrir að banna þá alveg. Kosturinn við 

símabann er samt sem áður að þá eru skýrar reglur sem aðeins er hægt að túlka á eina vegu. 

Þótt reynslan hafi verið góð voru viðmælendurnir sammála því að það sé auðveldara fyrir alla 

að leyfa símana að einhverju leyti í skólunum þó svo að reglurnar séu þá ekki alveg jafn 

skýrar. Það séu færri að stelast í tímum og það er ekki jafn mikið tuð og vandamál frammi á 

göngunum. Erlendar rannsóknir sýna að vel sé hægt að vinna með símana inn í 

kennslustofunni. Ef nemendur hafa ekki aðgang að spjaldtölvum eða fartölvum í skólanum er 

margt sem síminn býður upp á sem kennslutæki. Í Vetrarskóla hafa þau aðgengi að 

spjaldtölvum frá skólanum og því er síminn sem kennslutæki ekki nauðsynlegt þar.  

Draga má þá ályktun út frá sjónarhorni kennara að það sé betra að leyfa símana á 

ákveðnum svæðum í skólunum og banna þá í kennslustundum líkt og reglurnar eru í 

Vetrarskóla heldur en að banna þá alveg. Þá eru þau minna að stelast og reyna að fela 

símann frá starfsmönnum skólans og passa að vera ekki gripin. Þá mega þau vera í símanum 

á milli tíma og eiga þá auðveldara með að leggja þá frá sér og einbeita sér að náminu í 

kennslustundum. Tíminn á milli kennslustunda er einnig þeirra frítími og ættu því nemendur 

að fá að vera í símanum ef það er það sem þau vilja. Það verða alltaf einhverjir nemendur 

sem eru stelast í símann en ég tel að þeir verða færri heldur en ef þeir eru alveg bannaðir 

inna veggja skólans. Símarnir eru komnir til að vera. Þeir eru ekkert á förum og því þurfum 

við að læra að lifa með þeim í staðinn fyrir að neita að horfast í augu við þá innan veggja 

skólans. Því væri gott að tala við nemendur um vandamál sem símarnir geta skapað, 

umgengni við þá og mikilvægi þess að passa upp á að sinna grunnþörfum þeirra. 
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Viðauki A: Viðtal við Skúla kennara 

Karlkyns kennari. Sem hefur verið að kenna við skólann í 18-19 ár. Hann kennir stærðfræði 

við skólann. Í ritgerðinni fær hann dulnefnið Skúli. 

Þegar þið voruð með símalausan grunnskóla hvernig var því háttað? 

Þegar það kom út þá var bara alveg bann, símar voru almennt ekki leyfðir í skólanum. 

Nemendur áttu helst að skilja símana eftir heima en þeir sem komu með þá í skólann áttu að 

skilja símana eftir í körfu hjá kennara í tímum en svo fljótlega varð stemmingin þannig að þau 

voru bara með hann ofan í töskunni sinni, maður nennti ekki að vera á fleygiferð með 

körfuna að taka saman símana og skila þeim í lokinn og svo var alltaf einhver sími sem 

gleymdist þannig þetta fjaraði aðeins útí það að þau sem komu með símana földu þá bara.  

Var þá bannið alveg á göngunum og um allan skólann? 

Bannið gilti um allan skólann.  

Hvað varði þetta bann lengi? 

Bannið var í held ég einn til tveir vetrar svo varð þetta alltof mikið reiptog því að þau voru að 

stelast með því að fara afsíðis og fela sig til að fara í símann og voru í þeim á göngunum til að 

hafa samband við foreldra að hvað sem þau voru að gera í símunum og það voru skólaliðar 

og við kennarar að góma þau og koma með athugasemd „Hey þú ert í símanum“ og þetta 

endaði sem bölvað vesen með að búa til endalausar skrár um hverjir þetta voru og svo 

framvegis. 

Hvernig var tekið á því ef að nemendur voru í símanum? 

Við vorum að vinna með svona þriggja skráninga kerfi, ef nemandi fékk þrjár skráningar átti 

að taka harðar á þessu, senda póst heim til nemenda eða taka símann af þeim og fara með til 

deildarstjóra og láta foreldra þá sækja símann.  

Hvernig eru reglurnar í dag? 

Síðan var þessu breytt í það að nemendur mega vera með símann á ákveðnum svæðum eins 

og hjá unglingunum þá eru þau með símann á unglingardeildargangi sem er ágætlega stórt 

svæði og þetta er strax að ganga betur þau geta þá verið í símanum þar en ekki þegar þau 

nálgast aðra krakka skólans eins og miðstig eða aðra af því þau mega ekki vera með síma alls 

staðar en svo eiga unglingarnir að setja símann ofan í tösku í kennslustund af því símarnir eru 

aldrei leyfðir í kennslustund. 

Voru nemendur ánægðir með bannið þegar það var sett á? 

Nei alls ekki það var einhver pínulítill hluti man ég sem að var eitthvað ánægt með það en 

langstærsti hlutinn var alls ekki ánægt með síma bannið. 
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Þannig nemendur voru ekki með í ráðum að setja bannið á? 

Nei 

Fundið þið fyrir breytingum á nemendum þegar bannið tók gildi? Voru þau að læra betur? 

Já ég held það, þetta er 19 árið mitt í kennslu og þegar ég byrja þá voru eiginlega engir 

símann í gangi. Og ég man eftir hvernig tilfinningin var þá í kennslu þá var ekkert sem að 

truflaði. Svo fóru símar aðeins að láta bera meira á sér en þá voru ekki komnir allir þessir 

samfélagsmiðlar og símarnir ekki það góðir að vera í endalausu fikti allan daginn. Svo fór 

þetta útí það að flestir áttu síma þá til dæmis fór ég að nýta það í kennslu, ég lét alla 

nemendur gera Gmail og ég var sjálfur með Gmail og ég bjó til drif sem tengdi saman alla 

nemendur þar sem ég deilt myndböndum og allsskonar upplýsingum inná möppur og þetta 

létti kennsluna mjög mikið. Ég var mjög ánægður með símana þá af því ég gat nýtt þá í 

kennslu og þetta var áður en spjaldtölvurnar komu. 

Eruð þið með spjaldtölvur í dag? 

Já og höfum nýtt það í 4 eða 5 ár og þegar þær koma þá fóru símarnir að verða óþarfir sem 

kennslutæki. Ég kenni stærðfræði ég var með efni og vendikennslu og alla útreikninga þar þá 

gátu þau bjargað sér rosalega mikið með því að nýta símana ef þau lentu í vandræðum og 

unnið heima. En svo er svo merkilegt þau koma alltaf með símana fullhlaðna í skólann en 

spjaldtölvan gleymist oft heima eða eru oft illa hlaðin eða alveg óhlaðinn, það er eitthvað 

hugarfar sem þarf að breyta. Ég væri til í að sjá þau hugsa jafnvel um kennslutækið eins og 

símana. 

Fundið þið fyrir félagslegri breytingu þegar þau máttu bara ekki vera í símanum? 

Já fyrst um sinn þá fannst okkur eins og þau þurftu að tala betur saman og eyða tíma saman 

á göngum, okkur fannst eins og það léttist á þeim brúnin. En áður en að bannið kom á þá 

voru þetta bara andlit ofan í skjánum og þau voru bara hætt að tala saman. En núna mega 

þau vera símana á og eru þá líka með spjaldtölvurnar. Ég hef ekkert alltof miklar áhyggjur af 

þessu því þau eru ennþá alveg að spjalla saman og eru í svo miklum samskiptum í gegnum 

tækið. Eitt jákvætt sem ég sé í þessu eru krakkar sem til dæmis eiga ekki mikið af vinum þá 

geta þau gert eitthvað í símanum frekar en að sitja ein/nn frekar en að stara útí loftið. 

Þegar bannið var sett á fengu þau þá eitthvað í staðinn? Eins og sumir skólar hafa sett upp 

borðtennis eða þythokkí. 

Mig minnir ekki, ég samt þori ekki að fara með það en þau hafa haft aðgengi af spilum, 

skákborði og smá svona félagsherbergi. En þau sækja svolítið í bókasafnið, þar eru ekki bara 

bækur heldur svona eitt og annað skemmtilegt. 
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Er eitthvað tekið á því í dag ef þau eru í símanum fyrir utan þessara svæða sem síminn má 

vera á? 

Það á að skrá á þau símanotkun ef þau eru í símanum á þeim svæðum og því er fylgt eftir en 

ég veit ekki hversu sterkt þessu er fylgt eftir, maður er kannski á fleygiferð milli staða og sér 

einhvern í símanum á bannsvæði og lætur það kannski soldið óáreitt en ég skrái. 

Voru kennarar ánægðir með að börnin voru símalaus? 

Já mjög svo það munaði alveg um þessa truflun og kennarar voru ánægðir með að símar voru 

bannaðir í kennslustundum. 

Hvernig finnst nemendum þetta í dag þegar það er búið að leyfa símana aftur? 

Núna mega þau vera í símanum frammi á ákveðnum svæðum svo þessari þörf fyrir að horfa á 

einhvern skjá er svalað. Svo hafa þau spjaldtölvuna þau geta vafrað á netinu og séð á 

youtube þessi fíkn er smá svalað í kennslustundum þau geta þó ekki farið inn á alla 

samfélagsmiðla það er töluvert minna síma vesen í kennslustund heldur en hérna áður fyrr 

þegar bannið kom á. Þetta er minna mál og alveg mjög viðráðanlegt, þau eru alveg með 

athygli það er auðvitað alltaf einhver nemandi sem kannski fattar þetta ekki alveg og þarf 

alltaf að vera kíkja í símann en mér finnst vera komið gott jafnvægi í þetta. 

Hvað segja kennarar eftir að það var tekið af símabannið? 

Sumir eru óánægðir af því nemendur eru kannski meira að stelast í kennslustundum. Mig 

grunar að þetta sé kannski bara frekar misjafnt eftir fögum, sum fög eru þannig að það þarf 

kannski að klára eitthvað ákveðið efni og þá getur myndast dauð stund hjá sumum þá eru 

fyrstu viðbrögð nemenda að taka upp símann en til dæmis það sem ég er með þá erum við 

stanlaust að fara áfram og áfram þannig ég upplifa ekki eins mörg vandamál og þetta truflar 

mig ekki eins og samstarfsfólk mitt nefnir á fundum. 

Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Ég tel að setja algjört bann á síma alls staðar hefði aldrei virkað, þetta eru tæki sem eru 

kominn til að vera og ég var mjög ánægður með málamiðlunina sem var tekin upp með því 

að setja upp svæði þar sem símarnir voru leyfðir og svo að leyfa þeim að vera með 

spjaldtölvurnar í tímum og geta þau þá svalað þessari fíkn. Allsherjar bann hefði kostað alltof 

mikla orku og eytt tíma bæði kennara og nemenda með því að vera í endalausu stríði við 

símanotkun. Ég er ánægður með stöðuna eins og hún er og mér finnst þetta alls ekki trufla 

eins og þetta gerði áður fyrr. 
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Viðauki B: Spurningalisti með svörum frá skólastjóra  

Í ritgerðinni fær hún dulnefnið Guðrún. 

Spurningar sem sendar voru á skólastjóra 

Hvað voru þið alveg símalaus lengi? 

Þegar þið voruð með símalausan grunnskóla hvernig var því háttað? 

Hvers vegna hætti skólinn með stefnuna símalaus grunnskóli? 

Voru nemendur ánægðir með að vera símalaus? 

Voru kennarar ánægðir með að vera símalaus? 

Hvernig eru reglur um símanotkun nemenda á unglingastiginu í dag? 

Hvað segja nemendur um að vera ekki lengur símalaus skóli? 

Hvað segja kennarar um að vera ekki lengur símalaus skóli? 

Svar frá skólastjóra 

Við vorum alveg símalaus skóli þar til á síðasta skólaári . Við vorum það í fjögur ár og gekk vel 

þar til undir lokin. Nemendur voru með í þeirri ákvörðun og flestir voru ánægðir að vera 

símalaus og töldu það vera til góðs fyrir þau. Þó voru alltaf nokkrir sem vildu vera með síma 

og töldu þetta forræðishyggju. Foreldrar voru ánægðir með símalausan skóla flestir og tjáðu 

sig mikið um það.  

Í skólanum vinnum við í anda nemendalýðræðis og það var einlæg ósk nemenda í 

unglingadeild að taka þessa ákvörðun um símalausan skóla til umræðu á skólaþingi. 

Á þinginu komu nemendur með rök með og á móti símalausum skóla í 8.–10. bekk og að 

lokum var fallist á það að leyfa síma í 8.–10. bekk á ákveðnum svæðum skólans þar 

sem eingöngu unglingarnir eru. Skólinn er símalaus frá 1.–7. bekk.  

Nemendum sem eru núna í unglingadeild fannst þeir eiga að fá að hafa síma á ákveðnum 

svæðum. Reglan er að símar hvorki sjást né heyrast í kennslustundum nema kennari leyfi.  

Kennurum finnst erfiðara að hafa símana þeir þurfa meira að skipta sér af því að nemendur 

láti símana niður í tösku eða í körfu hjá þeim. 
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Viðauki C: Viðtal 2 við Stínu kennara 

Kvenkyns kennari sem hefur verið að kenna við skólann síðan 2014. Hún kennir stærðfræði 

og íslensku á unglingastiginu. Í ritgerðinni fær hún dulnefnið Stína. 

Þegar þið voruð símalaus grunnskóla, hvernig var því háttað? 

Þá mátti hvergi sjást í símann innan um veggi skólans. 

Og hvernig var tekið á því ef að þau voru í símanum? 

Þá voru skrifaðir skráningarmiðar og haldið utan um hversu oft aðili fær skráningu og komið 

var með viðurlög um hvenær átti að hafa samband við foreldra, ég held að eftir þrjá miða þá 

var einstaklingur boðaður í viðtal svo ef að það bættist við það á einhverju tímabili að þá var 

hringt heim. 

Var verið að fylgja reglunum eftir? 

Já deildarstjóri sá um seinustu skrefin ef þetta var síendurtekið en þetta fór líka að sjálfsögðu 

mikið eftir umsjónarkennararum.  

Hvernig eru reglurnar varðandi símanotkun í dag? 

Símar eru leyfðir á unglingastigi en ekki alls staðar í skólanum, eins og það er bann í matsal 

og þar sem yngri krakkarnir eru, þau mega vera með símana á ganginum en ekki inn í 

kennslustofu. 

Voru nemendur ánægðir með að vera símalausir? 

Nei alls ekki. 

Þannig nemendur voru ekki með í ráðum þegar þetta var tekið upp? 

Það er alltaf í skólanum lýðræðisþing og þá fá þau að tala við skólastjórnendur og koma með 

sínar skoðanir, og þetta var búið að vera í mörg ár að þau voru alltaf að reyna berjast fyrir því 

að fá aftur símana.  

Hvað voruð þið lengi símalaus? 

Ég því miður man það ekki. 

Var mikil breyting á nemendum þegar þið hættuð með stefnuna símalaus grunnskóli? Var 

munur á þeim námslega? 

Nei eða ekki ég að minnsta kosti. Þetta hefur aldrei verið vandræði fyrir mig, þegar þetta var 

símalaus skóli. Þá var maður bara eins og lögga um alla ganga haldandi á skráningarblöðum 

liggur við og maður komst ekki í kaffi af því maður þurfti að stoppa alltaf sömu nemenduna 

sem voru í símanum en svo var þetta leyft á göngunum þá fannst mér persónulega mikil léttir 

af því maður gat ekki verið í því að vera horfa framhjá þessu þannig núna eru þau bara í 

símanum og mega það. Ég er með þannig reglur inn í kennslustofu að þau taka ekki upp 
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símann og ef þau taka hann upp þá er tækið tekið af þeim. Þannig fyrir mitt leyti hefur það 

létt á mínu starfi að leyfa síma á göngum. 

Voru einhverjar félagslegar breytingar þegar þið tókuð regluna af? 

Nemendurnir eru með spjaldtölvur þannig ef þau voru ekki í símanum þá voru þau bara í 

þeim í staðinn en núna bætist bara síminn við en jú jú kannski töluðu þau meira saman en 

núna tala þau bara saman og eru líka í sitthvoru tækinu. 

Þegar stefnan var í gangi eða þegar hún var sett á fengu nemendurnir einhverja aðra 

afrþreyingu í staðinn? Borðtennisborð, billiardborð eða eitthvað álíka? 

Nei en unglingarnir hafa verið með svoleiðis bæði fyrir og eftir stefnuna. 

Er eitthvað gert ef nemendur eru með símann í tíma? 

Já það er skráning og svo ef að þetta er síendurtekið þá er haft samband við foreldra og svo 

er það þannig að þau skilja símann eftir á skrifstofunni, það er einn nemandi hjá okkur núna 

sem þarf að skila símann eftir í byrjun dags og getur sótt hann í lok dags. Þetta þarf að gera 

með skriflegu samþykki nemanda og foreldra. En svo ef að símanotkun sést í tíma þá er 

tækið bara tekið og deildarstjóri fær hann. Þau nenna því ekkert alltaf að bíða eftir að fá 

hann til baka þannig þau eru fljót að hætta að stelast í símann. 

Voruð þið kennarar ánægðir með það að vera símalaus? 

Já og nei. Það voru allir ánægðir með það að þetta var bara skýrt að við vildum ekki síma en 

aftur á móti samkvæmt skólareglum þá máttu þeir ekki sjást og þá var maður kominn í 

þennan lögguleik að þurfa að skrá alla sem eru að stelast og það tók svo rosalega mikin tíma. 

Fundið þið að þau voru meira að slæpast um þegar þetta var bannað? 

Já eða mér fannst það. 

Hvað finnst nemendum um fyrirkomulagið í dag? 

Þeir eru ánægðari, alveg til muna. 

En kennararnir? 

Það er svolítið skipt í helming viðhorf kennara með að bannið sé hætt. Ætli það séu ekki 

frekar eldri kennararnir sem eru óánægðari með fyrirkomulagið núna.  

Eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri? 

Mín upplifun er sú að það sé betra að leyfa símana á tilteknum svæðum frekar en að banna 

þá alveg um alla veggi skólans. Þá geta þau svalað þessari þörf að kíkja í símann eftir 

kennslustund og eru kannski að senda á foreldra, stundum fékk maður það þegar maður 

gómaði nemendur að þau voru bara svara mömmu og þá var maður ekki viss hvort ég ætti 

að horfa framhjá þessu núna eða var nemandi ekki að segja satt? Þannig núna finnst mér 
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mitt starf auðveldara að þau megi vera í símanum frammi og að ég þurfi bara að hugsa um 

þessa reglu inní kennslustund en ekki um allan skólann 
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