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Formáli 

 

Í þessari ritgerð er greint frá starfendarannsókn um fartölvur í 

Menntaskólanum á Akureyri 1999-2002. Leiðsagnarkennari 

verkefnisins var Dr. Sólveig Jakobsdóttir og vil ég þakka henni 

hlýju og lipra aðstoð á meðan á verkinu stóð. Vægi ritgerðarinnar 

eru 20 einingar af 60 til meistaraprófs. 

 

Einnig vil þakka Valdimari Gunnarssyni kennara við 

Menntaskólann á Akureyri fyrir einstaklega gott samstarf, góð ráð 

og yfirlestur á málfari. Ingvari Sigurgeirssyni og Þuríði 

Jóhannsdóttur þakka ég góðar ábendingar og yfirlestur. Annmarkar 

eða það sem skortir er þó alfarið á mína ábyrgð. Ég vil þakka 

fjölskyldu minni stuðning á meðan á verkefninu stóð og ekki síst vil 

ég þakka nemendum og starfsmönnum Menntaskólans á Akureyri 

gott samstarf án þeirra hefði þetta verk ekki orðið til. 
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Ágrip 

 

Ritgerðin er byggð á starfendarannsókn um hagnýtingu nemenda og 

kennara á fartölvum í námi og starfi í Menntaskólanum á Akureyri á 

árunum 1999-2002 með því markmiði að bæta skólastarf.  

Þátttakendur voru kennarar með fartölvur, sérstaklega kennarar 

fartölvubekkja og  nemendur skólans sem voru með fartölvur. 

Skoðuð er aukning á fartölvueign nemenda og kennara, ásamt 

fartölvunotkun þeirra við nám og kennslu. Notaðar eru megindlegar 

aðferðir með fjölvalsspurningum en mest þó eigindlegar aðferðir 

byggðar á skýrslum, fundum, samskiptum á Netinu og viðtölum. 

  

Í rannsókninni eru skoðuð áhrif fartölvunnar á nám nemenda en 

einnig kennslu og starf kennarans. Helstu niðurstöður eru þær að 

eigin fartölva ávallt aðgengileg auki hagnýtingu upplýsingatækni, 

og símenntun. Kennarinn nýtir fartölvuna til að leita að heimildum, 

búa til kennsluefni og er í betri samskiptum við samstarfsmenn og 

nemendur. Kennarar telja tímafrekt að búa til viðfangsefni fyrir 

fartölvunemendur og takist ekki innan hefðbundins vinnutíma. Þeir 

hafa efasemdir um fartölvunotkun nemenda, erfitt sé að ná athygli 

og fartölvan trufli nemendur frá námi. Hinsvegar telja þeir að 

fartölvurnar nýtist nemendum við frágang á verkefnum, glósur 

þeirra skipulagðari og Netið gagnist vel við leit að heimildum og 

ítarefni.  
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Nemendur telja einnig að fartölvur trufli þá frá náminu en benda á 

þeir nái smám saman auknum sjálfsaga, betri námstækni og vilja að 

námið sé miðað að fartölvum. Þeir telja tölvukunnáttu sína aukast, 

aðgengi að Netinu auki og bæti heimildir, námstækni batni, glósur 

verði skýrari og skipulagðari. Þeir kvarta hinsvegar yfir fyrirhöfn af 

fartölvunum, burði og stuttum líftíma rafhlaða.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar, gagnast vel þeim sem eru að byggja 

upp fartölvunotkun í skólastarfi. Sérstaklega kennurum sem mega 

búast við sífellt aukinni hagnýtingu upplýsingatækni í starfi og 

kennslu. Gagnlegar væri að fá frekari rannsóknir á kennsluaðferðum, 

námstækni og hvort kynjamunur væri fyrir hendi við nám og 

kennslu með fartölvum. 
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Summary 

 

This paper is based on an action research on teachers’ and students’ 

exploitation of laptop computers in teaching and learning in The Junior 

College of Akureyri during the years 1999-2002 with the main aim of 

improving education. Participants were teachers with laptop computers, 

especially those who taught laptop classes and the students in the school that 

had laptop computers. The increase of laptop ownership by students and 

teachers is observed as well as their use of the tools in learning and teaching. 

The research is mainly based on qualitative methods based on students’ and 

teachers’ reports, documented meetings, communication and interviews.  

 

In the research the impact of the laptop on students’ learning is observed as 

well as the teachers’ teaching and other obligated tasks. The main results are 

that a personal laptop computer, always accessible, increase exploitation of 

ICT and teachers’ continuous education. The teacher uses the laptop computer 

to search for information, create learning material and contact colleagues and 

students. The teachers feel that it is time consuming to create tasks for laptop 

students and that it is not possible within normal working hours. They have 

their doubts of students laptop use, they find it difficult to get their attention 

and the laptop distract students from learning. However teachers find laptops 

useful for creating projects.  Students' notes are more organized and the 

Internet is very valuable for information search and further reading material. 

 

Students are unanimous on that the laptop computer distract them from 

learning but point out that their self-discipline increases, their learning 

methods improve and they want the teaching to be customized to laptops. 

They believe that their computer skills increase and their notes are more clear 
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and organized. Students complain though about the effort of having a laptop, 

carrying them around and short battery lifetime. 

 

Those who are developing programs where laptops are used in education will 

benefitfrom this research. Specially teachers that may expect increased 

development of ICT in teaching and their other obligations at schools. Further 

research is needed on teaching methods, learning techniques and if there are 

gender differences on teaching and learning with laptop computers. 
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1. Inngangur 

 

Nemendur og kennarar í framhaldsskólum á Íslandi hafa í auknum mæli 

hagnýtt fartölvur í námi og starfi sínu sem hefur í för með sér stöðugt aðgengi 

að tölvu, hugbúnaði og Netinu. Undir slíkum kringumstæðum eiga talsverðar 

breytingar sér stað og mikilvægt að fá upplýsingar um í hverju þær 

breytingarnar eru fólgnar, hvaða áhrif þær hafa á nám nemenda en einnig 

kennslu og starf kennara. 

 

Fyrirsjáanlegt er, miðað við reynslu undanfarinna ára, að fartölvur eiga eftir 

að breiðast út á næstu árum og verða algengar í skólastarfi. Því er brýnt að 

rannsaka nýtingu þeirra, bæði þá möguleika sem þær bjóða sem og þau 

vandkvæði sem þessu tengjast. Ritgerðin hefur því hagnýtt gildi. 

 

Ritgerðin fjallar um starfendarannsókn á notkun fartölva í Menntaskólanum á 

Akureyri frá hausti 1999 til loka vorannar 2002. Skólinn er hefðbundinn 

menntaskóli með um 600 nemendum og á því tímabili sem rannsóknin stóð 

45-50 kennurum. Á árunum 1998-2002 var hann einn þriggja þróunarskóla á 

sviði upplýsingatækni en hlutverk þeirra var að „vinna að framþróun 

upplýsingatækni í kennslu, námi og skólastarfi‖ (Menntamálaráðuneytið 

1998:1).
1
 Hinir þróunarskólarnir á framhaldsskólastigi voru Fjölbrautaskólinn 

við Ármúla og Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi. Hlutverk sitt ræktaði 

skólinn á ýmsa vegu, m.a. við þróun á hagnýtingu fartölva í starfi kennara og 

námi nemenda. Frá haustinu 1999 hófst eiginlegt fartölvuverkefni skólans og 

                                                 
1
 Sjá fylgiskjal II 
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fjallar þessi ritgerð um þann hluta þróunarstarfsins fram til vors 2002. Einnig 

er fjallað um dreifmenntarverkefni
2
 skólans sem tengist fartölvunotkuninni. 

 

Í rannsókninni leitast ég við að skoða hvaða áhrif stöðugt aðgengi að fartölvu 

hefur á störf kennarans bæði í kennslustofunni og utan hennar. Einnig skoða 

ég hvernig nemendur hagnýta tölvuna í námi og kennslustundum, annars 

vegar þegar þeir eru í fartölvubekk þar sem nám og kennsla er miðuð við 

fartölvunemendur og hinsvegar þegar þau eru með fartölvur í almennum 

bekkjum án þess að bekkurinn allur sé með fartölvu. Niðurstöður eins og þær 

birtust úr viðtölum, skýrslum og könnunum voru notaðar jafnóðum í 

verkefninu til þess að bæta hagnýtingu fartölva í skólanum. 

 

1.1. Kynning 

Haustið 1999 var sett fram stefna skólans í fartölvumálum
3
 og í framhaldi af 

því var kennurum boðið að kaupa fartölvur með skólanum. Ríflega helmingur 

kennara þáði boðið og hafði eftir það fartölvur til eigin nota hvar og hvenær 

sem er. Þetta hafði mikil áhrif á aðgengi þeirra að tölvum þar sem þeir höfðu 

verið þrír til fimm um hverja tölvu fram að þeim tíma. Mörg 

símenntunarnámskeið höfðu verið í boði, og voru áfram, frá árinu áður og því 

sífellt meiri ágangur í kennaratölvurnar til að æfa það sem hafði verið lært. 

Kennarar vildu síðan útfæra viðfangsefni fyrir nemendur byggð á því sem 

hafði verið numið og almenn notkun á tölvum í starfi jókst stöðugt. 

Fartölvuvæðingin breytti því aðgengi kennaranna að tölvum svo miklu 

munaði og um áramótin 2001-2002 var einn kennari um tölvu í skólanum. Ef 

kennari hafði ekki fartölvu hafði hann borðtölvu til afnota.  

 

                                                 
2
 Staðbundnu námi og fjarnámi er blandað saman í dreifnámi. 

3
 Sjá fylgiskjal IV 
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Fartölvan er tölva rétt eins og borðtölvan og því stundum erfitt að greina á 

milli hvenær viðfangsefnin tengjast fartölvum sérstaklega fremur en 

borðtölvum. Fartölva aðgreinist frá borðtölvum að því leyti að hún er 

fyrirferðarminni og kemst því víða fyrir til dæmis í vinnubásum kennara eða á 

skólaborði nemenda. Hún er hreyfanleg og því hægt er að fara með hana milli 

staða, til dæmis milli skóla og heimilis. Fartölvur eru einnig langoftast 

einkatölvur fyrir utan þær tölvur sem eru í fartölvuverum eða á 

fartölvuvögnum en borðtölvur í skólum hafa yfirleitt verið notaðar 

sameiginlega af fleirum í sérstökum kennararýmum eða tölvustofum fyrir 

nemendum.  

 

Skólinn hafði í upphafi verkefnisins tvö tölvuver fyrir nemendur, en frá hausti 

2000 keypti skólinn fartölvuver með 25 fartölvum sem kennarar gætu tekið 

inn í kennslustofur. Tölvurnar voru á sérstökum vagni sem hægt var að aka 

um skólann. Í stað þess að kennarar færu með nemendur í tölvustofur gátu 

þeir nú fengið þann fjölda fartölva inn í kennslustofuna sem hentaði 

viðfangsefninu hverju sinni.  

 

Á sama tíma og kennarar fartölvuvæðast og fartölvuver er tekið í gagnið fóru 

sífellt fleiri nemendur að koma með eigin fartölvur í skólann. Menntaskólinn 

á Akureyri er bekkjarskóli og því ekki einfalt að mynda hóp þeirra nemenda 

sem áttu eigin fartölvu. Því var gripið til þess ráðs að lána nemendum eins 

bekkjar fartölvur á vorönn 2001 til að kennarar fengju tækifæri til þess að 

spreyta sig á kennslu fartölvubekkjar. Þá um vorið var gerð könnun um 

áætlaða fartölvueign nemenda sem gaf tilefni til að bjóða nemendum upp á að 

velja að fara í fartölvubekk á fyrsta eða öðru námsári. Veturinn 2001-2002 

voru því tveir fartölvubekkir í skólanum þar sem nemendur voru með eigin 

tölvur, einn á fyrsta ári og annar á öðru ári. Í lok vorannar 2001 voru 50 
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nemendur með fartölvur í skólanum, að þeim meðtöldum sem höfðu lánaðar 

tölvur, en í lok haustannar 2001 voru 160 nemendur með fartölvur.  

 

1.2. Tilgangur 

Undanfarna tvo áratugi hafa tölvur verið nýttar æ meira í skólastarfi. Í fyrstu 

birtust kröfur stjórnvalda til menntastofnana um hagnýtingu tölva í skólastarfi 

óljóst eða rétt tæpt á þeim í námsskrám eða formlegri stefnumótun. Árið 1996 

kom fyrsta skýra stefna stjórnvalda um upplýsingatækni í námi og skólastarfi 

í ritinu Í krafti upplýsinga (Menntamálaráðuneytið. 1996). Ég tók þátt í mótun 

þessarar stefnu í vinnuhópi á vegum ráðuneytisins og féll hún vel að þeirri 

stefnu sem Menntaskólinn á Akureyri tók í þróun upplýsingatækni.  

 

Í framhaldi af stefnunni komu út nýjar námskrár árið 1999 þar sem mikil 

áhersla var lögð á upplýsingatækni samanber neðangreinda tilvitnun og bent á 

ýmsar leiðir til þess að stuðla að hagnýtingu upplýsingatækni í námi og 

kennslu.  

― Við skipulagningu skólastarfs er aðlögun að náms- og kennslutækni meðal 

flóknustu og brýnustu verkefna. Upplýsingatækni hefur skapað nýjar og spennandi 

forsendur fyrir öflun og miðlun þekkingar. Mikilvægt er að finna skynsamlegar og 

árangursríkar leiðir til að nýta þessa  tækni sem best í þágu nemenda. Skólar skulu 

stefna að því að gera upplýsingatækni að verkfæri í öllum námsgreinum. Jafnframt 

þarf að búa nemendur undir það að nýta sér tæknina og laga sig að breytingum á 

henni síðar á ævinni.‖ (Menntamálaráðuneytið. 1999b:15-16) 

 

Ég tók þátt í að skrifa námsskrána í upplýsingatækni bæði á grunn og 

framhaldsskólastigi.  Einnig var ég ráðgjafi fyrir þá sem sömdu námskrár í 

öðrum kennslugreinum um hvernig mætti nýta upplýsingatækni í þeim 

greinum. Menntamálaráðuneytið setti auk þess á laggirnar þróunarskóla í 

upplýsingatækni og gerði Menntaskólinn á Akureyri samning við 
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menntamálaráðuneytið um að verða einn þeirra (Menntamálaráðuneytið. 

1998).  

 

Af ofangreindu er ljóst að áhugi menntayfirvalda á upplýsingatækni í 

skólastarfi var talsverður. En eitt er að setja stefnu eða taka þátt í að móta 

hana en annað að taka þátt í útfærslu hennar í amstri hversdagsins. Í þessu 

verkefni er tilgangurinn því fyrst og fremst að skoða hvernig kennarar og 

nemendur hagnýta sér fartölvur sem þeir hafa til ráðstöfunar í námi, kennslu 

og öðru starfi.  

 

1.3. Rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið starfendarannsóknarinnar var að skoða hvaða þýðingu notkun 

fartölva hefði fyrir nemendur og kennara í Menntaskólanum á Akureyri með 

það að markmiði að bæta starfsumhverfi þeirra. 

 

Rannsóknarspurningarnar voru:  

 Hvernig má bæta hagnýtingu upplýsingatækni í skólastarfi með tilkomu 

fartölva? 

 Hvernig breytist starf kennarans og kennsluaðferðir þegar hann er með 

fartölvu?  

 Hvernig breytast námsaðferðir nemenda þegar þeir nota fartölvu, 

annars vegar í fartölvubekk og hinsvegar í hefðbundnum bekk? 

 Hvernig breytist atferli og viðhorf nemenda í kennslustundum þegar 

þeir eru með fartölvur? 

Helstu þátttakendahópar í rannsókninni voru:  

1. Kennarar með fartölvur (frá hausti 1999) 

2. Nemendur í fartölvubekk (frá vorönn 2001) 
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3. Nemendur með fartölvur en ekki í fartölvubekk (frá vorönn 2001) 

En einnig tóku allar nemendur og kennarar þátt í ákveðnum þáttum hennar. 

1.4. Eigin tengsl við viðfangsefnið 

Ég hef haft áhuga á upplýsingatækni í skólastarfi frá árinu 1988 er ég byrjaði 

kennslu tölvufræði í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Áður hafði ég unnið við 

forritun og hagnýtingu tölva í viðskiptum frá 1990. Smám saman urðu 

viðfangsefni mín meira tengd kennslu kennara um hvernig hægt væri að 

hagnýta upplýsingatækni og þá sérstaklega Netið í skólastarfi. Þegar mér var 

síðar boðið starf við Menntaskólann á Akureyri fannst mér, sem hafði lengi 

verið að kenna öðrum hvernig ætti að nota tölvur í skólastarfi, tími til kominn 

að spreyta mig á því að vinna að þróun skólastarfs sem hefði markvissa 

nýtingu upplýsingatækni að leiðarljósi.  

 

Eins og áður sagði tók ég einnig þátt í stefnumótun og námsskrárskrifum og 

því þótti mér enn meira spennandi að sjá hvernig hægt væri að útfæra þá 

stefnu í skólastarfi. Í upphafi hafði ég hug á því að vinna 

meistaraprófsverkefni mitt um þróunarverkefnið í heild sinn, en slík afmörkun 

reyndist of umfangsmikil. Því ákvað ég að afmarka mig við fartölvuverkefnið 

enda lítið til af rannsóknum á því sviði og viðfangsefnið fremur nýtt á Íslandi. 

Einnig þótti mér spennandi að skoða hvaða áhrif mikið aðgengi að tölvum 

hefði á nám og skólastarf enda eykst þar með svigrúm nemenda og kennara til 

að hagnýta sér tölvur í skólastarfi. 

 

Ég var starfsmaður skólans frá mars 1998 til loka haustannar (janúar) 2002, á 

þeim tíma var ég verkefnisstjóri þróunarverkefnisins og deildarstjóri 

upplýsingatæknideildar skólans. Því gafst mér gott tækifæri til að skoða og 

hafa áhrif á verkefnið á þeim tíma. Á sama tíma var ég því hluti þess og 
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áhrifavaldur sem hefur áhrif á umfjöllun þrátt fyrir að leitast sé við að gæta 

hlutlægni og leyfa túlkun þátttakenda að birtast sem mest í verkefninu. Eigin 

viðhorf og hugmyndir gætu því litað niðurstöður og umfjöllun. 

 

Síðustu önnina sem ég skoðaði (vorönn 2002) var ég þó ekki við störf í 

skólanum. Lesandanum má því vera ljóst að ég hafði mikinn áhuga á að 

verkefnið tækist sem best á meðan á því stóð. Því gæti verið freistandi á 

stundum að túlka hluti jákvæðar en ástæða er til. Hinsvegar er mikilvægara að 

skilja hvað gengur vel og hvað gengur illa varðandi upplýsingatækni í 

skólastarfi heldur en að tímabundið verkefni skili árangri.  

 

Eitt meginmarkmiði viðfangsefnisins var að bæta skólastarfið og því hafa 

gögnin áhrif á framvindu verkefnisins allan tímann. 

 

1.5. Efnisuppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin byggist upp á umfjöllun um fyrri rannsóknir á fartölvum í skólum 

þar sem skoðað er hvað hefur verið gert á þessu sviði. Því næst er fjallað um 

þær aðferðir sem er verið að beita í rannsókninni. Þar kemur umfjöllun um 

hönnun rannsóknarinnar, hverjir voru þátttakendur í henni, hvaða gagna var 

aflað og framkvæmd rannsóknarinnar. Þá er fjallað um hvernig 

gagnaúrvinnslan var framkvæmd og síðan umfjöllun um réttmæti og 

áreiðanleika ásamt siðferðilegum atriðum. Kafli fjögur fjallar um aðdraganda 

fartölvuverkefnis í Menntaskólanum á Akureyri, hvernig undirbúningi var 

háttað og hvað var gert til að gera sér grein fyrir hvað var að fara að gerast.  

 

Kafli fimm er fyrsti kaflinn um niðurstöður rannsóknarinnar og fjalla allir 

kaflarnir þar á eftir um þær. Í kaflanum er fjallað um þau atriði sem snúa að 

kennurum. Fartölvukaup þeirra með skólanum, starf kennara með fartölvu og 
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umfjöllun þeirra um kennslu nemenda með fartölvur. Einnig er fjallað um 

kennsluna og þau verkfæri sem kennarar vilja hafa í fartölvubekkjum.  

 

Kafli sex fjallar um fartölvubekki skólans á rannsóknartímabilinu, hvernig 

undirbúningi undir fartölvubekki var háttað og hvernig þeir gengu fyrir sig.  

 

Í kafla sjö er úrvinnsla úr spurningakönnun til nemenda og öðrum gögnum 

sem nemendur skila í rannsókninni. Þar eru gögnin flokkuð saman í ákveðin 

atriði til þess að skapa ákveðna heild.  

 

Síðasti kaflinn er síðan sá áttundi þar sem efnið er tekið saman ásamt 

umræðum höfundar. 
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2. Fyrri rannsóknir á notkun fartölva í skólum 

 

Hagnýting fartölva í námi og skólastarfi er frekar ný af nálinni og því eru ekki 

til margar fyrri rannsóknir á þessu viðfangsefni. En hér verður gerð grein fyrir 

fjórum stórum rannsóknum, sú elsta frá 1993 og það nýjasta frá árinu 2000. 

Þær  fjalla yfirleitt um frumkvöðlastarf á þessu sviði þar sem þátttakendum er 

akkur í að sem best takist til með verkefnið. Nemendur fá gjarnan fartölvur í 

tengslum við verkefnið og upplifa sig því sem „sérstaka‖. Því má gera ráð 

fyrir að þeir séu í sérstökum stellingum og viðhorf þeirra mótist af því. Þetta á 

við einn fartölvubekk í þessu verkefni sem fékk fartölvur lánaðar frá 

skólanum
4
 en í tveimur bekkjum voru nemendur sem keyptu fartölvur til að 

fara með í skólann.
5
  

 

Erfitt er að segja til um hver áhrif fartölvunotkunarinnar voru til lengri tíma 

þar sem gögnin byggjast yfirleitt á fremur stuttum tíma. Þó gerð hafi verið 

tilraunaverkefni
6
 fyrir um 10 árum um fartölvunotkun í skólastarfi fann ég 

enga rannsókn sem byggðist á því að skoða hagnýtingu fartölva í svo langan 

tíma.  

 

Á mynd 2.1 er yfirlit yfir rannsóknirnar, hvenær rannsókn á sér stað, hverjir 

voru þátttakendur í þeim, hvaða rannsóknaraðferðum er beitt og hverjir 

fjármögnuðu fartölvurnar. Til að skýringar set ég einnig upplýsingar um mína 

eigin rannsókn. 

                                                 
4
 Þriðji bekkur málabrautar og síðar fjórði bekkur sjá kafla 6.4. 

5
 Fyrsti og annar bekkur sjá kafla 6.2. og 6.3. 

6
 Sbr. kafla 2.1. Upphafsdagar fartölvunotkunar 
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Viðfangs-efni Hvenær 

rannsakað 

og hvar 

Þátttakendur Rannsóknar-

aðferð 

Fjármögnun 

fartölva 

1. Upphafs-

dagar fartölvu-

notkunar 

1991-1992. 

Norður Írland 

235 nemendur í níu 

grunnskólum 

Megindleg og 

eigindleg með 

samanburðarhóp. 

Starfendarannsókn  

Frá skóla 

2. Fartölvur og 

breyttir 

kennsluhættir 

Byrjar 1990 

niðurstöður frá 

1995. 

Ástralía 

Frá 5. bekk 

grunnskóla, fjöldi 

óljós en þá voru 2000 

nemendur í 

skólanum. 

Eigindleg / 

starfendarannsókn. 

Viðtöl, skýrslur, 

spurningalistar, fylgst 

með á fundum og í 

kennslu.  

Skólinn gerir 

kröfu um að 

nemendur eigi 

fartölvur 

3. Rafræni 

skólinn 

1995-1998. 

Danmörk 

Málabrautarbekkur í 

einum skóla og 

náttúrufræðibrautar-

bekkur í öðrum og 

kennarar þerra 

Eigindleg. Viðtöl, 

skýrslur. 

Menntamála-

ráðuneytið, 

IBM, Apple og 

Tele Danmark  

4. Hvar sem er, 

hvenær sem er 

1996-1999. 

Bandaríkin 

Um 450 nemendur og 

um 50 kennarar 

Megindlegt: 

fjölvalsspurningar til 

nemenda og kennara. 

Tímanotkun í tölvum. 

Samanburður 

samræmdra einkunna. 

Eigindlegt: Viðtöl við 

stjórnendur, kennara 

og nemendur. 

Vettvangsathuganir. 

Frá skóla 

5. Fartölvur í 

MA 

Byrjar 1999 en 

meginviðfangs

efni frá 

upphafi  2001 

til vors 2002. 

Ísland 

Um 600 nemendur 

Menntaskólans á 

Akureyri á aldrinum 

16-20 ára. Um 50 

kennarar 

Starfendarannsókn, 

eigindleg og 

megindleg gögn. 

Spurningalistar, 

skýrslur, viðtöl og 

fundir. 

Nemendur með 

tölvur frá skóla 

eða hafa keypt 

sjálfir. Kennarar 

keyptu fartölvur  

með skólanum. 

Mynd 2.1. Yfirlit yfir rannsóknir um fartölvur í skólastarfi. 
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Hér á eftir kemur nánari umfjöllun um þessar rannsóknir sem raðað er í 

tímaröð eftir því hvenær niðurstöður þeirra eru birtar. 

 

2.1. Upphafsdagar fartölvunotkunar 

Nemendaverkefnið stóð skólaárið 1991-1992 en „yfir 235 nemendur í níu 

grunnskólum fengu fartölvu til eigin afnota eitt skólaár‖ (Gardner o.fl. 1993:2) 

og markmiðið að skoða hvaða áhrif upplýsingatæknin og þá sérstaklega 

fartölvur hefðu á menntun (Gardner o.fl. 1993:2). Bornir voru saman 

nemendur sem fengu fartölvur og síðan 191 nemandi (Gardner o.fl. 1993:3) í 

viðmiðunarhóp  sem ekki hafði fartölvu (Morrison, o.fl. 1993:130 og Gardner 

o.fl. 1993:2).  

 

 

Í þeim þremur greinum sem ég hef um efnið er í einni fjallað um hvaða áhrif 

mikið aðgengi að upplýsingatækni hefði á frammistöðu nemenda á 

hefðbundnum prófum í þremur námsgreinum þ.e. stærðfræði, ensku 

(móðurmál) og raungreinum (Gardner, o.fl. 1993:2).  Í annari er fjallað hvaða 

áhrif mikið tölvuaðgengi hafði á viðhorf nemenda til skólans og sömu 

námsgreina (Morrison o.fl. 1993:130). Í þriðju greininni er yfirlit yfir 

rannsóknina.  

 

2.1.1. Aðferðafræði 

Í rannsókninni var beitt eigindlegum og megindlegum aðferðum til að skoða 

þau áhrif sem notkun fartölvanna hafði. Rannsakendur fylgdust með í 

kennslustundum og nemendur og kennarar héldu dagbækur um 

fartölvunotkun. Kennarar héldu einnig aðrar dagbækur um kennslufræðilegt 

gildi fartölvanna og notuðu aðferðir starfendarannsókna í því samband. Viðtöl 

voru einnig höfð við kennara, stjórnendur og foreldra valda af handahófi 

(Gardner o.fl. 1994:161).  
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Grein Morrison o.fl. fjallar um árif á tilfinningaleg (affective) atriði, þ.e. 

viðhorf til kennslugreinanna sem áður er getið og til skólans. Rannsóknin var 

megindleg og rannsóknartilgátan var sú að „tilraunahópurinn mun verða 

marktækt áhugasamari (við 5% marktektarmörk) um þessar þrjár 

kennslugreinar heldur en viðmiðunarhópurinn‖ (Morrison o.fl. 1993. Bls 131) 

Beitt var þáttagreiningu (factoral analysis) á megindleg gögn til að sjá hvaða 

svör lágu saman hjá með hópunum og síðan ANOVA greiningu til að sjá 

hvort marktækur munur væri á milli hópanna.   

 

Til að fá yfirsýn yfir hvað gerðist í kennslustofunni voru kennarar sem kenndu 

fartölvubekkjunum í þeim greinum sem voru til skoðunar þátttakendur í 

starfendarannsókn og skrifuðu dagbækur um framvinduna. (Gardner o.fl. 

1993:2). 

 

Í greinunum kemur fram að kennarar fengu undirbúning undir verkefnið á 

tímabilinu 1. apríl – 30. júní 1991. Ekki kemur fram í hverju þessi 

undirbúningur var fólginn né heldur hversu mikill tími á þessu tímabili fór í 

undirbúninginn. Ekki er ólíklegt að kennarar hafi verið mismunandi 

undirbúnir að taka þátt í verkefninu en það var ekki kannað sérstaklega 

(Morrison o.fl. 1993:138). 

 

Niðurstöður þóttu sýna að ómarktækur munur væri milli hópanna, í 

viðhorfum til tölva og árangurs í ensku, stærðfræði og raungreinum. Þó hægt 

væri að finna marktækan mun á viðmiðunarhóp og tilraunahóp á sumum 

sviðum var talið allt eins líklegt að skýra mætti þann mun með því að 

tilraunahópnum þætti mikið til þess koma að hafa fengið fartölvur og 

niðurstöðurnar litist af því. Hinsvegar er spurning hversu marktækt þetta er 

þegar nemendur fá fartölvur og vinna með þær allan tímann en eru síðan sett í 
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handskrifuð próf í stað þess að nota verkfærin sem þau voru að beita. 

(Gardner o.fl. 1994:162) 

 

Drengir í tilraunahóp höfðu marktækt minni ánægju af stærðfræði en þeir sem 

voru í samanburðarhóp á meðan því var öfugt farið með stúlkur. (Gardner o.fl. 

1994:164). Nemendur í tilraunahóp vönduðu sig meira og voru stoltari af 

verkum sínum og kennarar skráðu meiri starfsgleði og jákvæðara viðhorf til 

námsins þegar þau voru að vinna með fartölvum (Gardner o.fl. 1994:166). 

Nemendur voru þreyttir á því að bera tölvurnar og tölvuvandamálum sem 

komu upp en samt sem áður lýstu þau áhuga sínum á að hafa tölvurnar aftur 

veturinn á eftir (Gardner o.fl. 1994:167).  

 

Kennarar voru taldir nota meira ferlisnám (process learning) sem tengdist 

verkefnabundnu námi og þrautalausnum. Kennurum í stærðfræði og 

raunvísindum þótti erfitt að meta slík verkefni á meðan kennurum í ensku 

hentaði það ágætlega (Morrison o.fl. 1993:140). Ekki sést af þeim greinum 

sem ég hafði undir höndum hvers konar undirbúning kennararnir fóru í 

gegnum í upphafi til að skoða hvort þar sé lögð áhersla á einhverjar 

námsaðferðir fremur en aðrar. 

 

Hafa þarf í huga að verkefnið er afar gamalt á tímaás upplýsingatækninnar og 

því er sá búnaður sem nemendur hafa yfir að ráða engan vegin sambærilegur 

við það sem nemendur hafa í dag. Þau eru ekki tengd Netinu, hafa ekki harðan 

disk heldur einungis disklinga, því eru þetta varla sömu tækin með sömu 

viðfangsefnum og eru í dag.  

 

2.2. Fartölvur og breyttir kennsluhættir 

Í stúlknaskólanum Methodist Ladies’ College (MLC) í Melbourne í Ástralíu 

er lögð gríðarleg áhersla á breytta kennsluhætti og má segja að á það sé lögð 
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megináhersla í verkefninu. Skoðað var hvort tölvunotkun hefði breytt því 

hvernig kennarar unnu og að þeir nýttu frekar aðferðir hugsmíðahyggju og 

beindu sjónum að sjálfstæðu námi nemenda. Verkefnið kallaðist „Sunrise 

classroom‖ og hófst árið 1990 þegar nemendur á níunda ári námsins fengu 

fartölvur (MLC 2002). Nú eru allir nemendur með fartölvur frá 5. bekk (MLC 

2003). 

 

MLC er með 12 bekki og er því sambærilegur grunnskóla hér og hluta 

framhaldsskóla, fjöldi nemenda í skólanum var 2000. Námsumhverfið var 

endurskipulagt og nemendur fengu sérstök vinnusvæði í skólanum þar sem 

þeir stunduðu sjálfstætt nám og jafningjanám. Reglan var sett að nemandi sem 

vantaði aðstoð spyrði þrjá samnemendur áður en kennarinn hann spyrði 

kennarann. Þetta þótti gefast vel.  

 

Eitt megin markmiðið var sjálfstætt nám nemenda og að nemendur væru 

sjálfir gerðir ábyrgir fyrir námi sínu. Ákveðinn rammi var gefinn og höfðu 

nemendur frelsi til þess að vinna innan þessa ramma. Bein kennsla þar sem 

kennarinn var beinn miðlari þekkingar var sjaldan og lögð áhersla á 

nemendamiðuð viðfangsefni. Hlutverk kennarans breyttist í að vera meiri 

verkstjóri og uppspretta upplýsinga þegar jafningja þraut fremur en beinn 

miðlari þekkingarinnar.  

 

Annað meginmarkmiðið var að skipuleggja eða byggja á kenningum 

hugsmíðahyggju skólameistarinn David Loader lagði mikla áherslu á og gekk 

út á þá hugmynd að nemendur lærðu á virkari hátt ef þeir bjuggu til eigin 

þrautir, byggðu eigin þekkingu og legðu fram hugmyndir með miðlum sem 

sýndu reynslu þeirra af viðfangsefninu.(McDonald  1995:4-5) 
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Notuð var aðferðafræði starfendarannsókna og eigindlegar aðferðir í þau 

fjögur ár sem rannsóknin stóð yfir. Rannsakendur tóku viðtöl við kennara, 

lögðu fyrir spurningalista, gerðu vettvangsathuganir og sátu fundi. Einnig 

tóku þeir þátt í viðfangsefnum í skólanum sem tengdist þróunarverkefninu og 

skipulögðu litla umræðuhópa (McDonald o.fl. 1995:1).  

 

Nemendur fengu að vinna á eigin hraða að viðfangsefnum sem þeir kusu en í 

upphafi bauð það upp á nokkra óreiðu sem var umborin. Í stærðfræði var ekki 

sami sveigjanleiki í vali viðfangsefna og í öðrum greinum en hinsvegar var 

ekki hefðbundin bekkjarkennsla. Þetta þótti mjög krefjandi fyrir nemendurna 

sem einstaklinga.  

 

Nokkuð var um samþættingu greina s.s. á 7. ári milli ensku, sögu, landafræði 

og kristinfræði. Vegna þessa var stundatöflu breytt og fengu nemendur að 

vinna í ákveðnum blokkum t.d. tvisvar eða þrisvar sinnum 45 mínútur í senn. 

Þrátt fyrir að stundatafla væri skipulögð fyrir hverja faggrein þá unnu 

kennararnir saman að skipulagningu, eftirliti og námsmati. Hefðbundin 

stundatafla þótti takmarkandi fyrir verkefnið. 

 

Fyrirlestraaðferð þótti óásættanleg hjá MLC og talið að hún væri vinsæl 

vegna þess að hún gæfi kennaranum vald yfir því sem nemendur væru að fást 

við og upptalning staðreynda eða frásagnir af þekkingu. Fremur þyrfti að nota 

aðferðir þar sem nemendur væru virkir í stað þess að vera óvirkir áheyrendur. 

Í MLC skólanum voru fyrirlestrar afar lítið notaðar en þá reyndi meira á 

agastjórnun kennaranna. Henni náðu kennararnir með því að virkja nemendur 

við tölvurnar eða annað nám þar sem þau voru að vinna að viðfangsefum t.d. 

búa til módel af egypskum forngripum.  
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Kennararnir kröfðust ekki fullkominnar yfirferðar á öllu námsefni þeir leyfðu 

nemendum að velja námsefni og kafa dýpra í það efni sem þeir völdu sjálfir 

meira en mögulegt hefði verið í hefðbundinni kennslu. Mikið af tímafrekri 

handavinnu nemenda þar sem þeir afrita það sem kennarinn sagði í glósur var 

talin hverfa með ritvinnslu, geisladiskum og gagnvirkum forritum en þá 

þurftu nemendur ekki að vera að endurskrifa efnið eftir fyrirframgefnum 

uppskriftum kennarans.  

 

Námsumhverfið var breytt þar sem nemendur gátu unnið í vinnuherbergjum 

sem voru aðskilin frá kennslustofunum með glervegg. Nemendurnir þurftu þar 

af leiðandi ekki að vinna við eigið skólaborð heldur gátu þeir unnið á gólfinu, 

við stór borð í sameiginlegu rými eða á bókasafninu. Sumir töldu að 

nemendur á 7. námsári væru of ungir til að vera treyst fyrir slíku en 

vettvangsathuganir og viðtöl við kennara leiddu í ljós að nemendur voru að 

vinna að viðfangsefnunum mestan hluta tímans.  

 

Námsmat var yfirleitt yfirlit yfir hvaða vinna hafði verið unnin og kláruð. 

Samræmd próf voru ekki notuð nema fyrir nemendur á 11. og 12. ári sem 

þurftu að ljúka „Victorian Certificate of Education‖ til þess að komast á næsta 

skólastig. Engu að síður var frjálsræði þó nokkuð í námsmati.  

 

Ráðið var í allskyns stuðningsstöður s.s. tæknimenn, rekstrarráðgjafar til að 

sjá um tölvukaup, en þetta virtist auka álagið. Breytingin var mörgum 

kennurum mjög erfið sem áttu í upphafi fullt í fangi með að læra á tölvurnar. Í 

fyrstu þótti kennurum ógnun við sín störf en eftir því sem þeir fengu meiri 

reynslu fóru þeir að líta á þá möguleika sem þær buðu upp á, sérstaklega til að 

nota ákveðin kennsluforrit eða forrit sem beinlínis studdu við kennsluna.  
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Nemendur gátu oft náð markmiðum sínum á sjálfstæðari hátt með hjálp 

tölvunnar þrátt fyrir að samskipti nemendanna sín á milli væru miklu meiri en 

áður var. Fram kemur í greininni tilvitnun í einn stærðfræðikennara sem 

bendir á að tölvur þvingi fólk til að sjá nauðsyn á breytingum á kennsluháttum. 

Í stað þess að vinna með nemendur sem hóp þar sem allir verða stopp á sama 

tíma þegar unnið er með sama hlutinn en þegar þau hjálpa hvert öðru og eru 

ekki öll á sama stað þá taldi hann breytingarar stórkostlegar. Hann taldi að 

tölvurnar yllu því að það væri enginn möguleiki á að ná árangri nema að 

breytast. Erfitt getur verið fyrir kennara þegar 30 nemendur í kennslustofu eru 

allir að vinna að mismunandi hlutum til að ráða við það þarf nýjar aðferðir og 

þar með var lögð áhersla á jafningjafræðslu „spurðu þrjá áður en þú spyrð 

mig‖ (McDonald. o.fl. 1995:10).  

 

Meginniðurstaðan var sú að margt hefði breyst á þeim tíma sem verkefnið 

stóð. „Breytingarnar komu hægt í ljós. Þær komu oft í ljós eftir tímabil 

óánægju og ágreining en þær höfðu gerst‖ (Mcdonald o.fl. 1995:3). Til þess 

að átta sig á  verkefninu þarf að skilja tengslin milli markmiða, skipulags og 

úrræða. Sjálfstætt nám nemenda varð burðarrás verkefnisins og talin ein 

meginástæða þess að verkefnið heppnaðist hversu vel skólinn skildi þessi 

tengsl. Hefðbundnu skipulagi sem hindraði þróunarvinnuna var rutt úr vegi 

vegna markmiða verkefnisins.  

 

En þetta tókst ekki svona vel átakalaust, álagið í upphafi á þróunarfólkið var 

gríðarleg. Sumir kennarar hættu störfum þar sem voru ekki hlynntir því að 

vinna samkvæmt kenningum hugsmíðahyggjunnar og aðrir lögðu á sig mikla 

símenntun til að læra á tölvur.  

 

Í fyrri skýrslu um þetta verkefni á árunum 1990-1993 var komist að þeirri 

niðurstöðu að langt væri í land með að ná árangri. Hömlur sem bekkir og 
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námsskrá lögðu á verkefnið voru þá augljósar og kröfur á kennarana 

gríðarlegar. Margt hafði verið leyst en átök milli þess gamla og þess nýja 

höfðu ekki öll verið leyst. Þegar þessi skýrsla var gerð árið 1995 var mikið af 

þessum vandamálum horfið. Nemendur höfðu sveigjanlegra vinnurými, 

tæknilegur stuðningur var meiri en áður og hugbúnaður uppfærður til betri 

vegar. Kennurum leið betur með nýja umhverfið og nýju kenningarnar.  

 

Breytingin var talin möguleg hefði skólinn á að skipa sérstaklega vel hæfum 

kennurum, sterkri stjórn, sameiginlegum sjónarmiðum og þar með 

möguleikum á að ná settum markmiðum. Sameiginleg sýn var ekki alveg ljós 

í upphafi en hafði breyst og vísað í að það sjá ekki allir möguleikana fyrirfram 

heldur þurfa að spreyta sig á þeim til að mynda sér skoðun á því hvort 

breytingarnar séu eftirsóknarverðar. 

 

Góðir kennarar voru enn mikilvægari en áður til þess að nemendur næðu 

árangri, tölvurnar studdu kennsluna en komu ekki í stað kennaranna. Nafn 

verkefnisins „Sunrise‖ þótti við hæfi og segja höfundar í lokin að kannski hafi 

risið nýr dagur í menntun þar sem samsvarandi áhersla er á þarfir nemenda og 

kennara. 

 

2.3. Rafræni skólinn 

Menntamálaráðuneyti Dana setti á laggirnar tilraunaverkefni um 

fartölvubekki í tveimur framhaldsskólum, Holstebro Gymnasium og HF-

kursus og Nørresundsby Gymnasium og HF-kursus. Holsterbro ætlaði að þróa 

fartölvunotkun í almennum framhaldsskólabekk með hagnýtingu 

upplýsingatækni í þrjú ár 1995-1998. Nørresundsby stefndi að því að þróa 

upplýsingatækni í öllum kennslugreinum í einum bekk. Skólarnir skrifuðu 

eigin matsskýrslur (Uddannelsesstyrelsen. 1998) en síðan fól 

menntamálaráðuneytið þremur sérfræðingum að meta verkefnið. Matið var 
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eigindlegt byggt á vettvangsathugunum sérfræðinganna í skólana og 

lokaskýrslan byggir síðan á skýrslum nemenda og kennara ásamt viðtölum 

við þá.  

 

Ekki var gerð tilraun til þess að svara spurningum um hvernig ætti að nota 

fartölvur í framhaldsskólum almennt. Matshópurinn skrifaði:  

„Einhverjir munu spyrja spurninga eins og: Sýnir tilraunin, að allir nemendur ættu 

að hafa fartölvu, eigum við að setja upp nokkrar tölvur í sérstökum rýmum í 

skólunum, á að vera ákveðinn fjöldi í hverju kennslurými? Svör við þessum 

spurningum fást ekki í þessari skýrslu. Ekki vegna þess að þær skipti ekki máli, 

heldur fremur vegna þess að það er háð því hvernig maður svarar öllum þeim 

uppeldis- og kennslufræðilegu spurningum sem upplýsingatæknin kallar fram. 

Þessum spurningum reynum við eftir því sem mögulegt er að flokka í þemu í 

skýrslunni – án þess að halda því fram, að slíkt sé gert á tæmandi hátt‖ (Hansen o.fl. 

1998:11) 

 

Sameiginlegar ráðstefnur á staðarneti
7

 skiptu verulegu máli að mati 

kennaranna, sérstaklega á meðan á verkefninu stóð. Í Nørresundsby er skrifað:  

„..einfalt og greinargott kerfi með ákveðnum vinnureglum, fyrir innri samskipti 

milli nemenda og kennara, milli nemendanna sjálfra sem og kennaranna sín á milli. 

Kerfið hefur verið byggt upp á þróunartímanum og notað svo mikið að maður spyr 

sig hvernig maður eiginlega getur verið án þess í kennslunni‖ (Hansen o.fl. 1998:77) 

Í tungumálum þar sem unnið var með texta milli nemenda og kennara virðast 

ráðstefnurnar skipta verulegu máli.  

 

Fjallað er um kosti leiðréttinga í ritvinnsluforritum sem kennarar voru 

ánægðir með en nemendurnir ekki vissir um að tölvan gæfi þeim betri 

möguleika heldur að áhugi kennaranna skipti meira máli. Nemendur drógu 

fram kosti sérstakra gagnvirkra verkefna þar sem þau fengu strax viðgjöf við 

því sem þau voru að gera. Mörgum fannst gott að vera með sérstök 

                                                 
7
 Innanhúsnet skóla ekki opið á Netinu. 
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þjálfunarforrit á geisladiskum heima til þess að æfa sig. Aðrir nemendur 

sögðust ekki hafa fengið mikið út úr þeim.  

 

Áhugavert hefði verið að sjá hvaða hæfni kennararnir hafi búið yfir í 

verkefninu en matsmenn sögðu:  

„ekki má gleyma að kennararnir þurfa að hafa sérstaka hæfni til að sjá um kennslu 

með upplýsingatækni, sem einnig væri hægt að meta. Ekki er fjallað um það í 

skýrslunum og því er því sleppt hér, þrátt fyrir að það gæti verið mikilvægt‖ 

(Hansen o.fl. 1998:79) 

 

2.3.1. Námsmat og skipulag 

Matsmenn veltu fyrir sér námsmati og hölluðust að því að nauðsynlegt væri 

að breyta námsmati í tengslum við hagnýtingu upplýsingatækni. Nemendur 

þurftu í mörgum tilfellum að taka próf á sama hátt og þeir sem ekki voru með 

tölvur og þótti það ekki réttlátt eða í samræmi við verkefnið. Í einhverjum 

tilfellum voru gefnar undanþágur þannig að nemendur gátu tekið tölvurnar 

með sér í próf. 

 

Almennt var það upplifun kennaranna að fagleg þekking nemendanna væri sú 

sama og annarra bekkja bæði í samanburði við sambærilega bekki sama 

skólaárið og aðra sem höfðu verið áður í skólunum. Kennararnir voru þó ekki 

alveg sammála um þetta og bentu á að þessir hópar hefðu verið miklu flinkari 

við að nota tölvur og matsmenn fjölluðu um að tölvuvinna hefði ekki verið 

mæld með hefðbundnu námsmati. Þeir veltu fyrir sér hvað ætti að meta á 

prófum fyrir fartölvuhópa án þess að koma með bein svör en bentu á að 

nemendurnir hefðu aflað sér þekkingar og reynslu sem hvergi væri metin. 

Bæði nemendur og kennarar voru sammála um að þessa nýju hæfni ætti að 

meta í námsmati en spurning hvernig því ætti að vera háttað. Í þessu samhengi 

skrifuðu matsmennirnir „Er það geta nemendanna til að gera það sama og 
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kennarinn og læra námsefnið utanað, eða er það geta nemendanna til að íhuga 

vandamál og meðhöndla þau?‖ (Hansen o.fl. 1998:82). Matsmennirnir taka 

undir þetta og töldu að nemendur sem hafa greiðan aðgang að 

upplýsingatækni væru meiri hæfileikum búnir til að velta fyrir sér 

viðfangsefnum og koma með vel skilgreindar skýringar sem lýsa hugsanaferli 

og skilningi á hugtökum. Þeir töldu því mikilvægt að námsmat og skipulag 

tæki tillit til nýrra verkfæra og gagnrýndu menntamálaráðuneytið fyrir að taka 

ekki nægilega tillit til breyttra kringumstæðna og krefjast þess að þeir 

nemendur sem tóku þátt í verkefninu tækju sömu próf og aðrir. Nemendur og 

kennarar hafa því upplifað togstreitu við að reyna að standa undir 

hefðbundnum kröfum ásamt því að spreyta sig á nýjum náms- og 

kennsluaðferðum með nýrri tækni.  

 

Matsmenn fjölluðu sérstaklega um kennarana sem lögðu mikla vinnu í 

verkefnið, sýnt því mikinn áhuga og unnið meiri vinnu en hægt hafi verið að 

ætlast til af þeim og langt út fyrir það sem gera mætti ráð fyrir í tilraun sem 

þessari.  

 

2.3.2. Vinnutilhögun og skipulag menntunar 

Áhugavert er að sjá að skólarnir hafa reynt að breyta til varðandi 

vinnutilhögun með því að hætta notkun á hefðbundinni stundatöflu með 

stökum tímum með því að leggja aukna áherslu á „tvöfalda tíma og 

blokkdaga” (Hansen o.fl. 1998:88). Blokkdagar
8
 eru mjög áhugaverður kostur 

þegar vinna á að lengri verkefnum og gæti verið spennandi valkostur til að 

brjóta upp hefðbundna vinnu eftir stundatöflu.  

 

                                                 
8
 Dagar þar sem hefðbundin stundatafla er brotin upp í mislangar blokkir þar sem unnið er 

að sama viðfangsefninu í lengri tíma. 
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Einnig var gerð tilraun með fjarkennslu þar sem kennarinn var ekki til staðar 

þegar nemendur voru að vinna verkefni. Þessi tilraun tengist beint 

hugmyndum íslenska menntamálaráðuneytisins um dreifmenntun 

(Menntamálaráðuneytið. 2001) en matsmennirnir veltu fyrir sér hvort ekki 

hefði þurft að skoða betur og setja markmið ef nota ætti annars konar skipulag 

en hefðbundna kennslu og vísa til þess að fjarkennsla hefði ekki verið reynd í 

framhaldsskólum (Hansen o.fl. 1998:89). Þessu er öðruvísi farið hér á landi 

þar sem komin er löng reynsla á fjarkennslu hjá Verkmenntaskólanum á 

Akureyri og nú fleiri skólum. Einnig dreifmenntartilraunir eins og ritað er um 

í þessari ritgerð.  

 

2.3.3. Kennsluaðferðir 

„Bæði nemendur og kennarar lögðu áherslu á hópa- og verkefnavinnu, sem 

áhugaverða‖ (Hansen o.fl. 1998:90). Þegar nemendur eru stöðugt með 

fartölvu fyrir framan sig hafa þeir fengið verkfæri þar sem hægt er að vinna á 

annan hátt heldur en með blaði og penna sem hafa verið megin verkfæri 

nemenda hingað til. Matsmenn bentu á að upplýsingatæknin virtist hvetja til 

hópvinnu og verkefnavinnu þar sem t.d. þrautir voru lagðar fyrir nemendur 

sem þeir þurftu að leysa. Segja má að virknin í kennslustofunni hafi þar með 

verið að færast frá kennara til nemenda, í stað þess að kennarinn miðli 

þekkingunni vinnur nemandinn með hana og gerir að sinni.  

 

Nokkrir ræddu um að nemendurnir fælu sig bak við skjáinn og erfitt væri að 

ná augnsambandi við þá. Sumir kennarar töldu þá mikilvægt að slökkva á 

tölvunum á meðan aðrir töldu að þetta væri eitthvað sem nemendur ættu að 

bera ábyrgð á. Sumir nemendur væru búnir að koma sér upp sérstakri 

glósutækni á tölvurnar sem ekki mætti taka frá þeim. Matsmenn töldu þetta 

vart vandamál sem þyrfti að leysa á víðtækan hátt heldur fjallaði þetta um 

lýðræði nemendanna á hverjum stað. 
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2.3.4. Hlutverk nemenda og kennara 

Matsmenn ræddu nokkuð um breytt hlutverk nemenda og kennara þegar 

fartölva væri sífellt á borði nemendanna. Töldu þeir tæknina opna nýjar víddir 

í kennslustofunni sem leiddi til útvíkkunar á vinnulagi og efni sem unnið er 

með. Samskipti gætu einnig breyst þar sem nemendur og kennarar höfðu 

samskipti án þess að vera til staðar í sömu kennslustofu á sama tíma.  

 

Þegar kennsla yrði verkefnabundin í meira mæli þarf hún að byggja á valfrelsi 

nemenda til að ákvarða hvernig vinna á að verkefnunum, telja matsmennirnir. 

Bæði bentu þeir á að nemendur ættu að fá að velja hvort þeir vinni í hópum 

eða einir, í hvaða fagi nemandinn óskaði að dýpka þekkingu sína og hvernig 

ætti að skila verkefni (skriflega, sem vefsíðu, eða sem kynningu). En ekki 

einasta yrði hlutverk nemandans annað heldur einnig hlutverk kennarans. 

Hann yrði meira leiðbeinandi og verkstjórnandi heldur en beinn miðlari 

þekkingarinnar og þyrfti þá að meta hverju sinni í hversu miklum mæli hann 

miðlaði þekkingunni sjálfur.  Slíkt leysti auðvitað kennarann ekki undan þeim 

skyldum að gera skýrt hvers hann væntir af nemendum sínum. „Samstarf 

nemenda sem gera sér grein fyrir ábyrgð sinni í hópavinnu og kennara sem 

leiðbeinanda virðist hvetja nemendur við vinnuna‖ (Hansen o.fl. 1998:91-92).  

 

2.3.5. Duglegir og hægfara nemendur 

Það er upplifun margra kennara í verkefninu að duglegir nemendur yrðu 

„faglega og félagslega sterkari við notkun á upplýsingatækni en hægfara 

nemendur áfram á lágu faglegu plani. Aðrir telja að hægfara nemendur 

styrkist faglega‖ (Hansen o.fl. 1998:92). Matsmenn fjölluðu um 

skilgreininguna á duglegum og hægfara nemendum og hvort menn þyrftu 

jafnvel að endurskoða hugmyndir sínar með breyttum kennsluháttum. Ekki 
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virðist skýrt hvað kennarar töldu sterka eða hægfara nemendur og heldur ekki 

hvort kennarar hefðu haft á því sameiginlegan skilning. 

 

2.3.6. Námsferli 

Matsmennirnir töluðu um að með hagnýtingu upplýsingatækni virðast koma 

aðrar kröfur til hlutverka nemenda og kennara eins og áður segir. Hinsvegar 

sé ekkert hægt að sjá í tækninni sjálfri sem krefjist þess heldur hitt að það séu 

nemendurnir og kennararnir sjálfir sem vildu beita tækninni á hagkvæman 

hátt í kennslunni. Þeir töluðu einnig um að með breyttum hlutverkum sé 

mikilvægt að taka afstöðu til margra spurninga s.s. um hver er ábyrgð 

nemenda og kennara, hvaða nýju hæfileika eða getu nemendur og kennarar 

þyrftu að hafa,  hvernig væri hægt að styrkja símenntun kennaranna. Þeir 

veltu fyrir sér hvernig áherslan skiptist milli hins faglega innihalds og 

námsáætlana annarsvegar og kennslufræðilegrar uppbyggingar kennslunnar 

hinsvegar.  

 

Matsmennirnir tala um að breytingar á hlutverki og ábyrgð hafi áhrif á 

uppeldis- og kennslufræðileg málefni þegar kennslan er skipulögð. Þeir velta 

fyrir sér hinu nýja hlutverki kennarans sem leiðbeinanda eða verksstjórnanda 

náms í stað þess að áður sagði kennarinn nemendum það sem þeir áttu að vita. 

Áherslur eru því aðrar og „einn útgangspunktur gæti e.t.v. verið að horfa á 

kennsluferlið bæði sem einstaklingsbundið og félagslegt ferli, sem samþættir 

þekkingu og kunnáttu‖ (Hansen o.fl. 1998:94).  

 

Þeir telja ennfremur að upplýsingatækni gefi meiri innsýn í menntun þar sem 

nemendur geta í auknum mæli tekið þátt í ákvörðunum en einnig leitt til meiri 

ósveigjanleika kerfisins. Hlutverk kennarans sem miðlara þekkingarinnar 

virðist ekki ganga upp að mati þeirra. Þeir benda á mikilvægt atriði er þeir 

segja „þrátt fyrir að kennarinn geti skráð að hann hafi farið í gegnum 



 34 

námsefnið og þrátt fyrir að kennarinn telji að hann hafi haft augnsamband við 

nemendurna, eða mælt návist þeirra á einhvern annan hátt, er það einungis álit 

á því að nemendur hafi lært eitthvað‖ (Hansen o.fl. 1998: 94).  

 

2.3.7. Hið almenna og faggreinin 

Matsmennirnir fjalla um heimildarýni nemenda sem hafa sífellt aðgengi að 

allskyns upplýsingum og úr miklu að moða. Þeim er því nemendum 

nauðsynlegt að geta metið það fjölbreytta efni sem þeir hafa undir höndum. 

Af þessu leiðir snýst mat nemenda á upplýsingum, eða gagnrýni á lesefni, um 

hvað eru aðalatriði og aukaatriði, flokkun gagna, hversu fljót þau eru að meta 

gögnin, fagurfræði verkefnis, hæfileikann til að finna efni, samstarfshæfni, 

sjálfstæði og ábyrgðartilfinningu. Hér koma inn hæfileikarnir við að hagnýta 

tölvuna sem verkfæri og miðil í námi nemenda. Þessir hæfileikar eru ekki 

tengdir einhverri ákveðinni faggrein heldur öllum faggreinum.  

 

Með þessu má segja að nýtt innihald sé komið í menntunina, hæfileiki 

kennarans til að beita þessari þekkingu skiptir miklu máli. Hvenær á að 

hagnýta tæknina, Netið, hversu oft? Matsmönnunum finnst erfitt að meta 

þessa þætti og gera sér grein fyrir hvaða uppeldis- og kennslufræðilegu 

breytingar hafa átt sér stað á meðan á verkefninu stóð. 

 

Enn og aftur benda þeir á að námsmat þurfi vera í samræmi við breytta náms- 

og kennsluhætti því sé nauðsynlegt að endurskoða námsskrá og námsmat eins 

og því er nú háttað. 

 

Matsmennirnir koma með umfjöllun um hlutverk upplýsingatækni í tengslum 

við þekkingu: „Magn þekkingarinnar eykst gríðarlega, og nemendurnir geta 

ekki og eiga heldur ekki að tileinka sér alla utanaðkomandi þekkingu, en 

spurningin er, hvað er mikilvægt?‖ (Hansen o.fl. 1998:97). Eftir því sem 
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meira efni er aðgengilegt og menn geta náð í upplýsingar á tiltölulega 

einfaldan hátt er minni þörf á því að nemandinn þurfi að kunna sjálfur heldur 

verður sífellt mikilvægara að hann viti hvernig og hvar hann nær í þekkinguna 

sem hann þarf á að halda hverju sinni.  

 

2.3.8. Tölvunet 

Með tölvusamskiptum virðist sem að samskipti nemenda og kennara hafi 

aukist talsvert og fært þá nær hvor öðrum. Samskipti af þessu tagi eru nýtt 

samskiptaform og kemur í stað tilkynninga á pappír. Aðgangur að Netinu 

hefur aukið aðgang að efni og gert kennsluna meira í takt við tímann og 

raunverulegri á þann hátt sem hefðbundið námsefni getur ekki. 

Tungumálakennarar hafa getað lagt fyrir texta á erlendum tungumálum sem 

sumum kennurunum fannst mikilvægt. En hagnýting Netsins í námi og 

kennslu krefst nýrra aðferða og er stórt kennslufræðilegt verkefni fyrir 

kennarana.  

 

2.3.9. Samantekt 

Matsmennirnir telja sig ekki geta tekið ótvíræða afstöðu til margra spurninga 

sem mikilvægt að spyrja s.s. um hvort mikilvægt sé að hafa fartölvur þegar 

upplýsingatækni er hagnýtt. Þeir draga fram að það sé grundvallaratriði að 

geta flutt fartölvuna með sér og hafa hana aðgengilega en á móti komi að 

tölvan geti verið truflandi.  

 

Þeir draga fram að í verkefninu komi fram að upplýsingatæknin hvetji til 

hagnýtingar á nýjum uppeldis- og kennslufræðilegum aðferðum. Þar með 

breytist hlutverk nemenda og kennara sem síðan hefur áhrif á hvernig 

menntun er skipulögð eins og áður er fjallað um. Niðurstaða þeirra er sú að 

breytt skilgreining á þessum hlutverkum sé pólitísk ákvörðun eða 

menntapólitísk ákvörðun og fagpólitískt val. Þar sem menntapólitík er sú 
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stefna sem menntayfirvöld leggja fyrir hverju sinni og fagpólitísk sú stefna 

sem fagmenn (í kennslufræði og faggrein) vilja fara hverju sinni. 

 

2.4. Hvar sem er, hvenær sem er  

Verkefni Microsoft í Bandaríkjunum sem ber nafnið „Námsverkefnið hvenær 

sem er, hvar sem er‖ stóð þrjú skólaár, 1996 - 1999. Fengin var óháður 

rannsóknaraðili Rockman ET AL til þess að rannsaka verkefnið sem fjallaði 

um hvaða áhrif fartölvur hefðu á nám og kennslu. Fyrir verkefnið fengu 

kennarar kennslu í hvernig þeir gætu samþætt upplýsingatækni hefðbundnu 

námi í kennslustofunni. (Rockman ET AL 2000:iii) . „Kennararnir höfðu 

einnig eigin fartölvur og fengu öfluga þjálfun í tölvunotkun, námskrá og 

samþættingu‖ (Rockman ET AL 2000:9). Þeir virtust einnig hafa mikinn 

áhuga fyrir verkefninu. 

 

2.4.1. Rannsóknaraðferðir 

Eitt grunnskilyrði sem sett var fyrir rannsókninni var að niðurstöður 

samræmdra prófa væru aðgengilegar. Þetta takmarkaði úrtakið þó nokkuð 

(Rockman ET AL 2000:2). Safnað var prófniðurstöðum en einnig voru lagðar 

fyrir nokkrar kannanir og spurningalistar ásamt því að kennarar og nemendur 

voru beðnir um að halda dagbækur. Auk þess voru nemendur beðnir um að 

leysa ritunarverkefni og kennarar beðnir að svara könnun og halda dagbók  

(Rockman ET AL 2000:5). Þrátt fyrir að áhrif fartölva á námsárangur á 

samræmdum prófum væri kannaður var betri námsárangur ekki eitt af 

meginmarkmiðum verkefnisins. Enda töldu starfsmenn Rockman ET AL 

líklegt að áhrif fartölvu á nám birtist ekki fyrr en eftir tvö ár með fartölvu og 

að það geti verið að munur birtist ekki á samræmdum prófum (Rockman et al. 

2000:4).  
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Rannsóknin fyrsta árið snéri að fjölmörgum viðfangsefnum og árangri af því 

að setja verkefnið í gang. Annað árið að áhrifum fartölvuverkefnisins á nám 

og kennslu en því var haldið áfram þriðja árið og þá sérstaklega hvernig 

fartölvur gætu verið hvetjandi fyrir hugsmíðanám (Rockman ET AL 2000:iii). 

Niðurstöður frá þrettán skólum frá tólf mismunandi stöðum voru nothæfar og 

áreiðanlegar frá átta skólum þar sem niðurstöður samræmdra prófa voru 

aðgengilegar. Meira en 450 nemendur og næstum því 50 kennarar tóku þátt í 

rannsókninni í minni eða meiri mæli. (Rockman ET AL 2000:iii).  

 

2.4.2. Helstu niðurstöður 

Kennarar fartölvuhópa breyttu kennsluháttum sínum mjög mikið og beittu í 

ríkari mæli hugmyndafræði og kennsluháttum hugsmíðahyggju. Kennarar í 

samanburðarhópum höfðu ekki breytt kennsluháttum sínum og beittu beinum 

fyrirmælum eins og þeir höfðu áður. Nemendur sýndu meiri viðleitni í námi, 

meira var um samstarfsverkefni, verkefnabundið nám og marktækt minna um 

bein fyrirmæli kennara í fartölvuhóp heldur en  hinum (Rockman ET AL 

2000:65). 

 

Kennarar fartölvuhópa lögðu sjö sinnum oftar fyrir heimaverkefni heldur en 

hinir og nemendur með fartölvur eyddu meiri tíma í heimanám að meðaltali á 

fartölvurnar en nemendur í samanburðarhópum. Bæði nemendur og kennarar 

sáu möguleika fartölvanna og fundu leiðir til að nýta þá á árangursríkan hátt 

(Rockman ET AL 2000:65). 

 

Nemendur í samanburðarhóp sem höfðu góðan aðgang að tölvum í skólanum 

og fullan aðgang heima náðu ekki sömu kunnáttu og fjölbreytni í notkun eins 

og nemendur með fartölvur. Fartölvunemendurnir notuðu tölvurnar oftar, 

lengur, á fjölbreyttari hátt en nemendur í samanburðarhópnum og höfðu meira 

sjálfstraust í tölvunotkun. Þeir kenndu öðrum nemendum oftar en áður og 
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endurskoðuðu og breyttu eigin vinnu oftar. Ein mesta breytingin var á því 

hversu oft kennurum var kennt af nemendum (Rockman ET AL 2000:65-66). 

 

Nemendur með fartölvur skrifuðu meira á tölvur og gæði ritaðra viðfangsefna 

jókst hjá nemendum í miðskóla og framhaldsskóla (middle og high school). 

Tölvuþekking jókst, meira um hugsmíðanám, heimavinna á tölvur jókst, betri 

ritun og fjölbreyttari hagnýting tækninnar í námi og kennslu (Rockman ET 

AL 2000:66). 

 

Ekki kom fram betri námsárangur á samræmdum prófum en rannsakendur 

benda á að þar sé heldur ekki mælt það sem helst breytist. Þar er bent á 

heimildaleit, skipuleggja viðamiklar upplýsingar, búa til kynningar eða það 

sem nemendur með fartölvur eru helst að fást við (Rockman ET Al 2000:67). 

  

2.5. Samantekt 

Í rannsóknunum sem ég tók fyrir eru notaðar fjölbreyttar rannsóknaraðferðir, 

sama á við um mína rannsókn. Í tveimur þeirra eru teknir fyrir 

samanburðarhópar, þeirri elstu frá Norður Írlandi og síðan á bandaríska 

verkefninu „Hvar sem er, hvenær sem er‖. Ein þeirra snýr alfarið að 

framhaldsskóla en það er danska rannsóknin um „Rafræna skólann‖ sem er 

þar af leiðandi best til þess fallin að bera saman við mína. Í bandarísku og 

áströlsku rannsóknunum nær viðfangsefið til nemenda sem eru á sama aldri 

og nemendur sem eru á fyrstu árunum í framhaldsskóla.  

 

Mönnum ber saman um að námsmat fyrir nemendur með fartölvur sé ekki í 

samræmi við hvernig nemendur stunda námið og það þurfi að skoða betur. 

Sérstaklega er talað um að heimildavinna og verkefnavinna aukist og slíkt sé 

erfitt að meta á prófi. Jafnvel kemur fram að nemendur hafa ekki fengið að 
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nota tölvur í prófum og þurfi að handskrifa texta í ritgerðum (Gardner o.fl. 

1994:162).  

 

Breyting á kennsluháttum virðist sterkur sameiginlegur þáttur það er að 

nemendur og kennarar fara að auka samstarf og verkefnavinnu með auknu 

aðgengi að upplýsingatækni. Einnig er það nefnt í þremur þeirra að kenningar 

hugmyndahyggju séu notaðar í ríkari mæli. 

 

Mín rannsókn bætir ýmsu við þær rannsóknir sem áður hafa verið taldar hér 

upp. Helsta breytingin er sú að tæknin hefur þróast og því eru nemendur í 

henni með öflugri tölvur og hugbúnað heldur en voru til ráðstöfunar í hinum 

rannsóknunum. Þetta þýðir til dæmis að þátttakendur höfðu aðgang að öflugu 

staðarneti um örbylgjusamband innan skólans og það samband síðan sítengt 

við Netið. Þátttakendurnir höfðu því nánast ótakmarkaðan aðgang að Netinu 

sem hafði áhrif á nemendur á ýmsa vegu, þeir höfðu aðgang að meira efni en 

áður þekkist og gátu því líka frekar freistast til að fara að gera annað heldur en 

þeir áttu að vera að gera. 

 

Rannsóknin mín er einnig á hluta þróunarverkefnis um upplýsingatækni í 

skólastarfi og bein afleiðing af hlutverki skólans sem þróunarskóla í 

upplýsingatækni. Í hinum rannsóknunum kemur víða fram að hagnýting 

upplýsingatækni hafi aukist í skólunum á meðan á verkefnunum stóð fyrir 

utan fartölvubekkina. Svo var líka í þessu tilfelli. 

 

Ekki má síðan gleyma því að þessi rannsókn er íslensk og endurspeglar þar af 

leiðandi hvað gerist í okkar eigin menningarumhverfi.  
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3. Aðferð  
 

Í þessum kafla er fjallað um hönnun rannsóknarinnar, hverjir voru 

þátttakendur í henni, hvaða mælitæki og efni var stuðst við, hvernig staðið var 

að gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og siðferðilegum atriði.  

 

3.1. Hönnun  

Um er að ræða starfendarannsókn þar sem höfundur var beinn þátttakandi í 

verkefninu frá hausti 1999 til áramóta 2001-2002 og hafði áhrif á framvindu 

verkefnisins. Starfendarannsóknir eru aðferð sem gjarna er notuð til að 

fylgjast með og rannsaka þróunarverkefni. Þær snúa m.a. að því að skoða það 

sem verið er að vinna við með það að markmiði að bæta starfið, skilja 

aðstæður betur sem og hvernig væri hægt að hafa áhrif á þær (McNiff 1996 og 

2002).    

 

Í starfendarannsókn er starfið skoðað kerfisbundið til þess að fá sem 

nákvæmasta mynd af því sem er að gerast. Niðurstöðurnar eru síðan notaðar 

til þess að halda áfram, bæta starfið og koma með nýjar eða breyttar leiðir til 

að ná betri árangri. Í rannsóknum af þessu tagi er ekki byrjað á fastri kenningu 

heldur byrjað á hugmynd sem síðan er þróuð áfram (McNiff 2002). Í þessu 

verkefni var þróuð fartölvunotkun í Menntaskólanum á Akureyri, ég fylgdist 

með því starfi, kannaði það kerfisbundið og reyndi að nota þá þekkingu sem 

ég aflaði mér til að bæta skólastarf með fartölvum eins og kostur var. Ég hafði 

einlægan vilja til að bæta umhverfi fartölvunotkunar fyrir nemendur og 

kennara. Til að ná því markmiði var hluti verkefnisins að hlusta á kennara og 

nemendur og skrá það sem þeir sögðu um reynslu sína. Niðurstöðum úr 
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rannsókninni var miðlað til kennara Menntaskólans á Akureyri á meðan á 

verkefninu stóð.  

 

Lögð var áhersla á að afla fjölbreyttra og ítarlegra gagna. Beitt var hvort 

tveggja eigindlegum (viðtöl, skýrslur, opnar spurningar í spurningakönnun) 

og megindlegum aðferðum (spurningakannanir) sjá nánar á mynd 3.1. 
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Mynd 3.1 Framvinda verkefnis  

Þátttakendur og rannsóknaraðferðir  

 

 

E  Eigindleg gögn 

M Megindleg gögn 

N Fjöldi í úrtaki 

 
 

Kennarar (N~45) 

 Fartölvueign (M) 

 Símenntunarþörf 
könnuð (M) 

 Námskeið 

 

1999h 

- 

2000h 
Undirbúningur 

Nemar 1.-3.bekk 

Spurningakönnun um  

væntanlega 

fartölvueign (M) 
(N=286) 

Kennarar 
 Vikufundir og skýrslur 

3b (E) (N=6) 
 Áhugakönnun um 

kennslu fartölvu-

bekkja (M) (N=49) 

 Námskeið 

Fartölvunemar 
 Spurninga-könnun  

(M og E) (N=50) 

3. bekkur 

málabrautar 
(N=14) 

 Fartölvur frá skóla 
 Vikulegir tímar um 

fartölvunotkun (E) 
 Skýrslur (E) 
 Bekkjarviðtöl (E) 
 Tölvupóstur (E) 

Vorönn 

2001 
Haustönn 

2001 

Kennarar 
 Fartölvueign (M) 

(N=49) 

 Námskeið 

 

Nemar 1.- 3. bekk 
Spurningakönnun um  

væntanlega fartölvueign 

(M). (N=358) 

Fartölvunemar 
 Spurninga-könnun 

(M og E) (N=160) 

4. bekkur  

málabrautar 
(N=14) 

 Fartölvur frá skóla 
 Skýrslur um miðbik 

og lok annar (E) 
 Bekkjarviðtöl (E) 
 Tölvupóstur (E) 

2. bekkur  

náttúrufræði -

brautar (N=23) 

 Bekkjarviðtöl (E) 
 Tölvupóstur (E) 

1b án brautar 
(N=28) 

 Skýrslur í lok annar 
(E) 

 Bekkjarviðtöl (E) 
 Tölvupóstur (E) 

Vorönn 

2002 

Kennarar 
 Fundir og skýrslur  

dreifm (E) (N=4) 
 Viðtöl v 3 kennara 

(E) 

 Tölvupóstur (E) 

(N=49) 

4. bekkur  

málabrautar 
(N=14) 

 Skýrslur (E) 
 Tölvupóstur (E) 

2. bekkur 

náttúrufræði-

brautar (N=20) 

 Skýrslur í mars (E) 
 Bekkjarviðtal (E) 
 Tölvupóstur (E) 

Allir nemendur 
Spurningakönnun um  

væntanlega 

fartölvueign (M) 
(N=507) 
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3.2. Þátttakendur 

 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur og kennarar Menntaskólans á 

Akureyri þeim er nánar lýst hér fyrir neðan, sjá einnig mynd 3.1. 

 

3.2.1. Kennarahópar 

Allir kennarar skólans  

Allir kennarar skólans á árunum 1999 – 2002 tóku þátt í rannsókninni (N~45-

50). Þeir tóku þátt í könnunum um fartölvueign á hverri önn 1999-2000, 

símenntunarþörf haustið 2001 og viðhorfskönnunum vorin 2001 og 2002. 

 

Litlar breytingar voru á kennarahópnum á tímabilinu en skólaárið 2001-2002 

voru 50 kennarar við skólann, 21 kona (42%) og 29 karlar (58%), af þeim 

voru 56% með BA eða BS próf og flestir höfðu bætt við nám sitt til dæmis 

með viðbótareiningum frá háskóla eða símenntunarnámskeiðum. Meistarapróf 

höfðu 26% allra kennara. Samanlagður starfsaldur kennara og námsráðgjafa 

(N=2) var haustið 2002, 751 ár að meðaltali 14,7 ár og dreifðist á eftirfarandi 

hátt: 

 

Starfsaldur kennara Menntaskólans á Akureyri 
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Allir kennarar höfðu einhverja nemendur í bekkjum sínum sem voru með 

fartölvur en um 50% kenndi fartölvubekkjum árið 2001.  

 

Kennarar fartölvubekkja 

Á vorönn 2001 var fylgst með sex kennurum, þremur konum og þremur 

körlum, sem kenndu fartölvubekk málabrautar á 3. ári. Fjórir kenndu erlend 

mál, einn sagnfræði og einn stærðfræði. Þeir skiluðu skýrslum og sóttu fundi 

um verkefnið. Þeir voru valdir til þátttöku vegna jákvæðni sinnar gagnvart 

viðfangsefninu og þess að bekkurinn hentaði verkefninu vel. Þetta voru fjórir 

áhugasamir kennarar, einn mótfallinn en féllst á þátttöku og einn sem hvorki 

var með sérstakan áhuga né mótfallinn. 

 

Þrír kennarar náttúrufræðibrautarbekkjar á öðru ári og einn kennari 

fartölvubekkjar á fyrsta ári tóku þátt í dreifmenntarverkefni þar sem nemendur 

voru með fartölvur. Skráðir voru fundir með kennurum og þeir skiluðu 

skýrslum.
9
 Valdir voru áhugasamir kennarar.  

 

Á vorönn 2002 voru tekin djúpviðtöl við þrjá fartölvukennara. Hér voru valdir 

kennarar sem höfðu tekið mikinn þátt í þróunarverkefni skólans með 

upplýsingatækni. Þeir voru áhugasamir og vanir. 

 

3.2.2. Nemendahópar 

Allir nemendur 

Nemendur í Menntaskólanum á Akureyri voru og eru flestir á aldrinum sextán 

ára til tvítugs. Af þeim eru um 60% stúlkur og 40% piltar. Ein könnun var 

gerð hjá öllum hópnum í lok haustannar 2001 (N=507) og var þar spurt um 

áætlaða fartölvueign á vorönn 2002. 
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Nemendur 1.-3. bekk 

Nemendur í 1.-3. bekk vorið 2000 (N=286) og vorið 2001 (N=358)  svöruðu 

spurningum um áætlaða fartölvueign næstu annar. 

 

Nemendur með fartölvur 

Nemendur með fartölvur (N=50) svöruðu spurningakönnun vorið 2001 og í 

lok haustannar 2001 (N=160), bæði fjölvalsspurningum og opnum 

spurningum. Kennarar tóku spurningakannanirnar með sér í kennslustund og 

báðu þá nemendur sem áttu fartölvu að svara henni. Þannig komst ég að fjölda 

nemenda með fartölvur í skólanum. Ég hef ekki upplýsingar um 

kynjaskiptingu á hópnum vorið 2001 þar sem ekki var spurt um kyn í 

spurningakönnuninni, en á haustönn var til skráning yfir hvaða nemendur 

voru með örbylgjukort til að tengjast Netinu. Þar eru skráðir 139 nemendur 

með netkort og því vantar uppá þá 160 sem svöruðu spurningakönnun. Það 

getur verið vegna þess að þau skráðu þau ekki eins og um var beðið hjá 

upplýsingatæknideild skólans. Af þessum 139 voru 87 piltar eða 63% með 

fartölvur og 52 stúlkur eða 37%.  

 

Fartölvubekkir 

Þriðji bekkur málabrautar (N=14) á vorönn 2001 á aldrinum 18 til 20 ára fékk 

lánaðar fartölvur frá skóla til að verða fartölvubekkur. Nemendur fengu að 

halda tölvunum yfir sumarið og á haustönn. Um áramótin 2001-2002 bauðst 

nemendum að kaupa fartölvurnar á hrakvirði
10

 þeirra og nýttu þeir allir sér 

þennan valkost og héldu því áfram sem fartölvubekkur. Bekkurinn var valinn 

vegna þess að hann var fámennur en annar bekkur jafn fámennur var á 

náttúrufræðibraut en talið var að námsefni málabrautarinnar væri hentugra 

fyrir verkefnið ásamt því að þar var síður að finna nemendur sem voru 

sérstaklega áhugasamir um tölvunotkun. Kennarar þessa bekkjar samþykktu 
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að taka þátt í fartölvuverkefni en meiri efasemdir voru meðal kennara hins 

bekkjarins. Ég taldi betra að fá bekk sem var ekki með einstaklega 

áhugasömum nemendum til að fá raunhæfari mynd af því hvað líklegt væri að 

gerðist hjá nemendum almennt væru þau í fartölvubekk. Kynjahlutfall var líkt 

og í skólanum þegar á heildina er litið eða 43% piltar og 57% stúlkur. 

 

Einn bekkur á öðru ári var fartölvubekkur veturinn 2001-2002. Hann var á 

náttúrufræðibraut (N=23 haustönn 2001 og N=20 á vorönn 2002) en þau voru 

á aldrinum 17-18 ára. Af þeim voru 60% piltar og 40% stúlkur. Nemendur 

gátu valið um að fara í fartölvubekk á öðru ári í lok fyrsta námsársins en ekki 

fékkst nægilegur fjöldi í heilan bekk á neinni braut. Næst komst einn bekkur á 

náttúrufræðibraut. Því var reynt að fá nemendur til að fara í fartölvubekk og 

gerðu nægilega margir það eftir símhringingar frá UT deild skólans. 

Nemendur fengu upplýsingar frá skóla um hvað það þýddi að vera í 

fartölvubekk.
11

 

 

Einn bekkur á fyrsta námsári tók þátt í verkefninu á haustönn 2001 (N=28) en 

nemendur fyrsta bekkjar eru ekki flokkaðir eftir brautum. Þau voru á aldrinum 

16-17 ára, 54% piltar og 46% stúlkur. Nemendur sem voru að hefja nám við 

skólann gátu valið að fara í fartölvubekk og sóttu 36 nemendur um það sem 

nægði ekki í tvo bekki og var því biðlisti í bekkinn. Reynt var að láta stúlkur 

ganga fyrir ef þau sóttu um á svipuðum tíma en annars var farið eftir því hver 

sótti fyrstur um. Væntanlegir nemendur fengu upplýsingar um hvað það þýddi 

að vera í fartölvubekk.
12

 

 

3.3. Mælitæki og efni 

Við öflun upplýsinga var stuðst við eftirfarandi mælitæki og efni: 
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Allir nemendur svöruðu spurningalistum um áætlaða fartölvueign sá fyrsti var 

lagður fyrir vorið 2000
13

, næsti vorið 2001
14

 og sá síðasti í lok haustannar 

2001.
15

 Um var að ræða þrjá spurningalista þar sem markmiðið var að gera sér 

grein fyrir hversu margir nemendur yrðu með fartölvur á næstu önn til að 

tölvukerfi skólans væri undir það búið og kennarar hefðu upplýsingar um 

hvers væri að vænta. Vorið 2000 var spurt um hvort nemandi ætti fartölvu þá, 

ætlaði að kaupa fyrir næstu haustönn og hvort nemandinn myndi kaupa 

fartölvu ef hún kostaði minna en 100.000 krónur. Á þessum tíma stóðu vonir 

til að menntamálaráðuneytið myndi geta gert heildarsamninga sem tryggðu 

nemendum fartölvur á viðráðanlegu verði. Vorið 2001 var síðan spurt hvort 

nemandinn myndi koma með fartölvu haustið 2001. Síðan var spurt aftur í lok 

haustannar 2001 en þá var verið að kanna hver grundvöllurinn væri að því að 

búa til fartölvubekki og hvaða tillit skólinn þyrfti að taka til fartölvueignar 

nemenda. 

 

Spurningalisti til allra nemenda með fartölvur
16

 var saminn af þróunarskólum 

menntamálaráðuneytisins í UT. Hann samanstóð af spurningum um hver 

greiddi fartölvuna sem þau voru með, 16 fjölvalsspurningum um viðhorf, 

námsaðferðir- og ástundun, fyrirhöfn og tillitssemi kennara. Að lokum voru 

tvær opnar spurningar, annars vegar um helstu kosti við að hafa fartölvu og 

síðan helstu galla. 

 

Skýrslur nemenda í fartölvubekk. Nemendur í fartölvubekk skiluðu ítarlegum 

skýrslum um kosti þess og galla að vera í fartölvubekk ásamt því að vera 
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beðnir um að ræða framtíðarsýn. Þeir fengu sendar spurningar sem þeir 

notuðu til viðmiðunar þegar þeir svöruðu.
17

 

 

Skýrslur kennara.  

Kennarar í sérstöku fartölvuverkefni á vorönn 2001 skiluðu ítarlegum 

skýrslum um verkefnið en skýrslurnar voru byggðar upp eftir spurningum 

mínum.
18

 

 

Kennarar í dreifmenntarverkefni á vorönn 2002 skiluðu sérstökum skýrslum 

þar sem þeir svöruðu ákveðnum spurningum
19

.  

 

Viðtalsspurningar. 

Tekin voru djúpviðtöl við 3 kennara um eigin fartölvunotkun og kennslu í 

fartölvubekk eftir haustönn 2002. Hvert viðtal stóð í einn til ein og hálfan 

tíma. Þeir voru spurðir hvernig þeir unnu með fartölvur, hvernig starf þeirra 

hefði breyst og um sýn þeirra á fartölvur í námi og kennslu.  

 

Spurningar til allra kennara  

Sendar voru í tölvupósti spurningar til allra kennara þar sem þeir voru spurðir 

um skoðanir sínar á kostum og göllum: 

 fyrir kennara að vera með fartölvu. 

 fartölvuvera. 

 fartölvubekkjum  

 stökum nemendum með fartölvur í bekkjum.  

 

3.4. Framkvæmd 
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Hér á eftir fer umfjöllun um framkvæmd rannsóknarinnar í þann tíma sem hún 

stóð. Fjallað er um undirbúning verkefnisins og síðan er verkefninu sjálfu 

skipt upp í þrjú tímabil hvert þeirra ein önn frá vorönn 2001 til og með vorönn 

2002. 

 

3.4.1. Undirbúningur 

Haustið 1999 hófu kennarar MA að kaupa fartölvur með skólanum að 

frumkvæði skólameistara samkvæmt sérstökum samningi.
20

 Í upphafi keyptu 

26 af um 45 eða 58% kennara tölvur með skólanum en smám saman bættust 

fleiri kennarar við og í lok árs 2001 voru 38 af 45 kennurum eða 84% komnir 

með fartölvur, þar af einn sem keypti án stuðnings frá skólanum vegna þess 

að hann vildi eiga sína eigin tölvu eins og hann orðaði það. 

 

Veturinn 1999-2000 voru kennarar að vinna með tölvurnar og læra á þær á 

símenntunarnámskeiðum á vegum skólans eða Fjölbrautaskólans við Ármúla 

samstarfsskóla í þróunarskólaverkefninu. Á þessum tíma voru þeir aðallega á 

námskeiðum til að læra á vél- og hugbúnað.  

 

Á vorönn 2000 var gerð könnun
21

 meðal nemenda um væntanlega 

fartölvueign vegna endurskoðunar á tölvukerfi skólans þá um sumarið og þar 

sem nauðsynlegt þótti að gera sér grein fyrir hversu mörgum fartölvum þurfti 

að reikna með í skólanum. Kennarar fóru með könnunina í kennslustund til 

nemenda.  

 

Byrjað var með málstofur um tölvu- og upplýsingatækni með kennurum þar 

sem þeir miðluðu hver til annars því sem þeir voru að gera í kennslustofunni. 
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Kennarar fartölvubekkja tóku þar ríkan þátt í að miðla því sem þeir höfðu 

reynt og hvernig það gekk. 

 

Á haustönn 2000 var orðið ljóst að fartölvueign nemenda jókst stöðugt og 

kennarar þyrftu að vera í stakk búnir til að takast á við kennslu með fartölvum. 

Þá var boðið upp á sérstakt fartölvunámskeið, alls „60 tíma‖ sem skipt var í 

þrjá hluta. Menntamálaráðuneytið bauð upp á námskeiðið og umsjónarmaður 

var Ásrún Matthíasdóttir. Námskeiðið var síðan skipulagt í samráði við 

skólann og þarfir kennara eins þær voru metnar af mér. Alls skráðu 36 

kennarar af tæplega 50 sig á námskeiðið sem stóð allan veturinn. Vegna 

verkfalls urðu mikil afföll og einungis um 10 kennarar luku öllum 

námslotunum þremur.  

 

3.4.2. Tímabil fartölvuverkefnis  

Á vorönn 2001 halda námskeið um fartölvukennslu áfram en um tveggja 

mánaða verkfalli kennara lauk í janúar. Þá var ljóst að verulega þrengdi að 

kennurum með tíma vegna þess að ljúka þurfti haustönn og áætluð 

þróunarverkefni fyrir vorönn voru í uppnámi. Þá var ákveðið að velja einn 

bekk sem fartölvubekk. Skólinn hafði fengið styrk frá þróunarsjóði 

framhaldsskóla, alls 700.000 krónur vegna fartölvunáms- og kennslu, og var 

ég verkefnisstjóri þess verkefnis. Fjármununum var skipt milli kennaranna til 

undirbúnings og annarrar vinnu sem féll til aukalega vegna 

þróunarverkefnisins.  

 

Valinn var 3. bekkur málabrautar (N=14) eins og áður er getið. Nemendur 

fengu fartölvur við upphaf haustannar eftir að þau höfðu sjálf fallist á að vera 

fartölvubekkur og skrifað undir samning
22

 við skólann um að fara vel með 

búnaðinn og taka ábyrgð á tölvunum. Einn nemandi setti fyrirvara um að hann 

                                                 
22

 Sjá fylgiskjal III 



 52 

gæti ekki ábyrgst svo dýrt tæki. Einn nemandi átti eigin fartölvu og notaði 

hana í verkefninu. Nokkur afföll voru af tölvum sem nemendur fengu, en 

skipta þurfti út 4 tölvum af 13 vegna bilana eða hnjasks. Skólinn bar allan 

kostnað af því. 

 

Ég var með eina kennslustund á viku með nemendum þar sem þau gátu fengið 

úrlausn vandamála með fartölvurnar og ég kenndi þeim ýmis atriði sem leiddi 

til þess að fartölvurnar nýttust betur í námi. Kennslustundirnar voru einnig 

nýttar til bekkjarviðtala þar sem farið var yfir verkefnið, hvað mætti betur fara 

og hvað væri að ganga vel. Auk þess var ég í sambandi við nemendur í 

tölvupósti og þau skiluðu skýrslum um framvindu verkefnisins.  

 

Kennarar fartölvubekkjar tóku þátt í verkefninu. Þeir fengu greiddar tvær 

stundir á viku fyrir þátttöku í verkefninu. Tillaga að viðfangsefnum í upphafi 

voru settar fram við kennarahópinn.
23

 Haldnir voru fundir með jöfnu millibili 

þar sem farið var yfir framgang verkefnisins, s.s. verkefnagerð, 

kennsluaðferðir, truflun af fartölvunotkun nemenda og tímaskipulag. Einnig 

var farið yfir hvað nemendur sögðu í vikulegum tímum, það rætt og reynt að 

bregðast við með því að bæta starfið. Kennarar skiluðu síðan skýrslu í lok 

annarinnar byggða á spurningum frá mér.
24

 Ég skrifaði hjá mér punkta og 

athugasemdir á fundum með kennurum. Síðan var gefin út skýrsla um 

verkefnið sem var byggð á þessum upplýsingum, birt á vef skólans og sent 

menntamálaráðuneyti (Lára Stefánsdóttir 2001). 

 

Vegna þátttöku í þróunarskólaverkefni menntamálaráðuneytisins var 

spurningalisti lagður fyrir alla nemendur með fartölvu
25

 (N=50) á vorönn 
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2001. Kennarar tóku spurningalistana með sér í kennslustund þar sem 

nemendur svöruðu. Unnið var úr þeim spurningalista í skýrslu til 

ráðuneytisins.  

  

Áhugakönnun
26

 um að kenna fartölvubekk var send kennurum í tölvupósti 

sem þeir svöruðu. Vegna mjög jákvæðrar niðurstöðu þar sem um 80% 

svarenda vildi endilega kenna fartölvubekk eða svöruðu því játandi var 

ákveðið að halda áfram með tilraunir með fartölvubekk. 

 

Nemendur svöruðu spurningalista um áætlaða fartölvueign í lok annarinnar, 

kennarar fóru með spurningalistana í tíma sem nemendur fylltu út. 

Niðurstöðurnar leiddu til aukins undirbúnings undir fartölvunotkun nemenda í 

skólanum. Keyptur var meiri tækjabúnaður til að þjónusta nemendur og 

kennurum gefinn kostur á að sækja um styrk til að undirbúa kennslu í 

fartölvubekk. 

 

Við upphaf haustannar 2001 voru 35 kennarar komnir með fartölvur. Þeim var 

áfram boðið upp á námskeið af ýmsu tagi eins og verið hafði frá því 1998. 

Námskeiðin tengdust hagnýtingu upplýsingatækni og gögnuðust þeim í 

fartölvukennslu. Námskeiðin voru öll á vegum skólans. Þeir miðluðu áfram 

þekkingu sinni í málstofum í skólanum. Kennarar sem kenndu 

fartölvubekkjum fengu nú ekki sérstaklega greitt fyrir kennslu fartölvubekkja 

þar sem styrkur frá þróunarsjóði hafði verið fullnýttur önnina áður eins og 

samið var um við ráðuneytið. Sótt hafði verið um sérstakan styrk til kennara 

til að taka upp kennslu fyrir nemendur með fartölvur en einungis lítið brot af 

því sem sótt var um fékkst frá ráðuneytinu og gátu kennarar sótt um styrk
27

 til 

aukinnar vinnu vegna fartölvubekkja. Því var mælst til þess að kennarar 
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reyndu að halda vinnu sinni innan hefðbundins vinnutíma þrátt fyrir að vera 

að kenna fartölvubekk. 

 

Spurningakönnun
28

 var aftur lögð fyrir í lok haustannar 2001 til allra nemenda 

með fartölvur (N=160). Kennarar allra bekkja fóru með spurningalistana í 

kennslustund á sama degi þar sem nemendur svöruðu þeim. 

 

4. bekkur málabrautar (áður 3. bekkur) hélt áfram með fartölvur frá skólanum 

en fengu nú ekki eina kennslustund á viku. Þau skiluðu áfangaskýrslum
29

 og 

þá komu upp efasemdir hjá þeim um hvort þau vildu halda áfram sem 

fartölvubekkur. Erfiðlega gekk að fá skýrslur frá nemendum þó allar kæmu 

þegar gengið var eftir þeim. Í framhaldi af því komu upp efasemdir um að það 

borgaði sig fjárhagslega að halda verkefninu áfram. Haldnir voru fundir með 

nemendum um málið til að ræða hvort þau ættu að hætta sem fartölvubekkur. 

Um það var ágreiningur í bekknum og sköpuðust talsverðar umræður um 

málið. Ég bauð þeim að ákvörðunin yrði byggð á skýrslum þeirra ásamt fleiri 

atriðum
30

 sem þau samþykktu. Í framhaldi af því skiluðu þau síðan skýrslum 

sem voru notaðar til að taka ákvörðun um áframhald verkefnisins. Í lok 

annarinnar var ákveðið að hætta formlegu fartölvuverkefni með bekknum og 

taka til baka fartölvurnar sem nemendum voru lánaðar, en þeim boðið að 

kaupa þær á hrakvirði, þ.e. miðað við afskrift fartölvu á þremur árum. Um 

vorið kannaði ég síðan stöðuna
31

 og þá reyndust þau öll hafa keypt 

fartölvurnar og lýstu því hvernig það gekk að vera fartölvubekkur áfram á 

eigin forsendum.  
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2. bekkur náttúrufræðibrautar byrjaði með fartölvur en fengu ekki sérstakan 

stuðning eða hjálp í byrjun né heldur um önnina nema þau óskuðu þess 

sérstaklega.  

 

Á vorönn 2002 var ég hætt störfum í skólanum og var því ekki þar á hverjum 

degi eins og áður. Ég var þó þátttakandi í sérstöku dreifmenntarverkefni þá 

önn vegna styrks sem fékkst frá þróunarsjóði menntamálaráðuneytisins og ég 

var verkefnisstjóri fyrir. Vangaveltur höfðu verið uppi um að dreifmennt 

myndi henta fartölvubekkjum vel og þar með væri gott að kanna þetta saman. 

Fjórir kennarar tóku þátt í verkefninu þar af þrír sem kenndu fartölvubekk á 

öðru ári. Fundir voru haldnir með kennurum, þeir skiluðu skýrslum og höfð 

voru samskipti við þá í tölvupósti. Sérstök skýrsla var gerð um þetta verkefni 

til menntamálaráðuneytis (Lára Stefánsdóttir 2002). 

 

Fyrsti bekkur sem ekki hafði valið sér braut var fartölvubekkur og þau voru í 

áfanga um upplýsingatækni sem hét UTN102. Þar fengu þau sérstaka kennslu 

sem tengdist fartölvunotkun og aðstoð við að nota tölvurnar. Einnig var rætt 

við þau um verkefnið í ítarlegu bekkjarviðtali þar sem þau voru spurð um 

hvernig gengi að vera með fartölvur og hvernig þeim liði í fartölvubekk. Í 

framhaldi af því óskuðu þau eftir að skila skýrslum
32

 um verkefnið til að fá að 

tjá sínar skoðanir ítarlegar. Þeim skiluðu þau síðan í lok annar. Í framhaldi af 

því var talað við einstaka nemendur til að fá nánari skýringar og einn kennara 

vegna kennslunnar.  

 

Einn kennari gerði tilraunir með dreifmenntarfyrirkomulag í einum 

námsáfanga í þessum fyrsta bekk.  
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3.5. Gagnaúrvinnsla 

Megindleg gögn 

Frá hausti 1999 til og með haustönn 2001 fylgdist ég með því hversu margir 

kennarar keyptu fartölvur með skólanum og reiknaði út hlutfall þeirra kennara 

sem voru með fartölvu til eigin notkunar. 

 

Í lok vorannar 2001 var gerð könnun (með tölvupósti) á því hvaða hefðu 

áhuga á að kenna fartölvubekk.  

 

Nemendur í 1.-3. bekk voru spurðir um áætlaða fartölvueign vorið 2000 

(N=286) og aftur voru nemendur í þessum bekkjum spurðir í lok vorannar 

2001 (N=358). Áætluð fartölvueign var síðan aftur könnuð í lok haustannar 

2001 en þá var könnunin lögð fyrir alla nemendur skólans sem voru í 

kennslustund daginn sem könnunin var gerð (N=507). Gerð var tíðnidreifing á 

svörunum til að leitast við að gera sér grein fyrir hvað mátti vænta margra 

nemenda með fartölvu í skólann næstu önn.  

 

Vorið 2001 var spurningakönnun lögð fyrir nemendur með fartölvur (N=50) 

bæði fjölvalsspurningar og opnar spurningar. Gerð var tíðnidreifing á svörum 

við fjölvalsspurningum og svör við opnum spurningum skráð í ritvinnslu. 

Þessi gögn voru síðan notuð til að gera skýrslu til menntamálaráðuneytisins 

(Lára Stefánsdóttir 2001). Sama spurningakönnun var síðan lögð fyrir 

nemendur með fartölvur (N=160) í lok haustannar 2001. Þá voru megindlegu 

spurningar (16) prófaðar og greindar með þáttagreiningu til að finna hvort 

svör við ákveðnum spurningum tengdust að einhverju leyti. Einnig var prófað 

hvort fylgni væri milli þess hver greiddi fyrir tölvuna eða hvort nemandi var í 

fartölvubekk eða ekki. Gerð var tíðnidreifing á svörunum. Sjá nánar umfjöllun 

um opnar spurningar í eigindlega þættinum. 
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Eigindleg gögn 

Svör við opnum spurningum úr spurningalista til nemenda vorið 2001
33

 voru 

flokkuð niður í yrðingar (637) um ákveðin atriði. Þau voru síðan sett í 

gagnagrunn og flokkuð eftir eðli þeirra. Notað var fyrirspurnarmál (SQL
34

) til 

þess að safna saman yrðingum eða svörum sem áttu saman og þau síðan 

flokkuð eftir því hvort þau voru nefnd sem kostur eða galli við að vera með 

fartölvu. 

 

Í könnuninni voru tvær opnar spurningar, annars vegar um kosti þess að hafa 

fartölvu í skólanum og hinsvegar galla. Ég sló síðan inn í gagnagrunn öllum 

yrðingum
35

 og flokkaði þær niður nokkrum sinnum, endurskoðaði gögnin og 

flokkaði aftur. Að lokum endaði ég með 17 meginflokka. Hver flokkur 

fjallaði um tiltekið atriði sem kom fram í svörum nemenda. Þegar flokkarnir 

sautján voru síðan skoðaðir kom í ljós að sumir þeirra áttu ýmislegt 

sameiginlegt og því flokkaði ég þá niður aftur í þrjá meginflokka, þ.e. um 

verkfæri og ytra umhverfi, starfsumhverfi og vinnulag.  

 

Í fyrsta flokkinn, verkfæri, fóru svör nemenda um vél- og hugbúnað, aðgengi 

að rafmagni í skólanum og vandamál sem því tengt. Einnig það sem þeir 

höfðu fram að færa um öryggi við tölvugögn og ótta um að tölvum yrði stolið. 

Til þessa flokks voru einnig talin svör sem tengdust tölvukunnáttu nemenda 

og hvernig þeim gengur að nota tölvuna.  

 

Annar flokkurinn, starfsumhverfið, geymir svör um það hvernig það var að 

hafa fartölvu til eigin nota, og hvað þeim fannst um óskir annarra um að nota 

                                                 
33

 Sjá nánar í umfjöllun um megindleg gögn hér fyrir ofan. 
34

 System Query Language, fyrirspurnarmál á gagnagrunn til að fá upplýsingar samkvæmt 

gefnum forsendum. 
35

 Setningar eða umfjöllun um eitt tiltekið atriði t.d. yrði umfjöllun um truflun ein yrðing 

eða umfjöllun. 
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fartölvurnar þeirra. Í þessum flokki voru einnig svör þeirra um hvernig þeim 

gengi að mynda félagsleg tengsl hvert við annað og aðra nemendur í 

skólanum. Þarna voru einnig svör um fyrirhöfnina af því að vera með fartölvu, 

um tölvuna sem leiktæki og þá truflun sem þau töldu fartölvuna geta valdið 

þeim við námið. 

 

Þriðja flokkinn kalla ég vinnulag en þar voru nemendur að ræða um hvernig 

þau notuðu fartölvuna við námið. Hér fjölluðu þau um glósur, kennsluna, 

námið og hvernig þau hagnýttu Netið. Einnig um hvernig þau skipulögðu 

gögn og vinnu þegar þau stunduðu nám með fartölvu og hvernig þau hagnýttu 

fartölvuna við verkefnavinnu. 

 

Þegar þessi flokkun var komin þá var aftur farið yfir öll svörin til að kanna 

hvort þau pössuðu í viðkomandi flokk. 

 

Auk þessa merkti ég gögnin eftir því hvort nemendur voru í fartölvubekk eða 

ekki til að hafa upplýsingar um hvort mismunur væri milli svaranna eftir því 

hvort nemendur væru í fartölvubekk eða ekki.  

 

Bekkjarviðtöl voru tekin við nemendur þriðja bekkjar á málabraut (N=14) 

vikulega vorönn 2001 og síðan tvisvar á haustönn 2001. Við fartölvubekk á 

öðru ári (N=20) á vorönn 2002 og fartölvubekk á fyrsta ári (N=27) við lok 

haustannar 2001. Ég skrifaði upplýsingar hjá mér, annað hvort beint í tölvu 

eða glósubók. Efnið var síðan rætt á fundum með kennurum og notað til að 

bæta námsumhverfi og kennsluhætti. Gögnin voru flokkuð, kóðuð og merkt.  

 

Nemendur skiluðu skýrslum um veruna í fartölvubekk 3. bekkjar málabrautar 

vorið 2001. Þeir fengu munnleg fyrirmæli um að skrifa um kosti og galla þess 

að stunda nám í fartölvubekk. Veturinn á eftir var þessi bekkur 4. bekkur 
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málabrautar en þá skiluðu þau skýrslum í október
36

og nóvember
37

 ásamt 

skýrslu í lok vorannar 2002.
38

 Einnig skilaði annar bekkur skýrslum í mars 

2002
39

 og fyrsti bekkur í lok vorannar 2001.
40

 Gögnin úr skýrslunum voru 

flokkuð, kóðuð og síðan tengd við flokkun spurninga af spurningalista. Haft 

var samband við nemendur í tölvupósti til að ég fengi betri skýringar á efni 

sem ég skildi ekki til hlítar á skýrslunum. 

 

Skýrslur frá kennurum fartölvubekkja á vorönn 2001
41

 og 2002 voru greindar 

með það fyrir augum að bæta námsumhverfi nemenda í fartölvubekk og 

starfsumhverfi þeirra kennara sem kenndu þeim. Gögnin voru kóðuð og merkt 

en síðan flokkuð eftir flokkum yrðinga nemenda frá opnu spurningalistunum 

þegar það átti við. 

 

Þá gerðu kennurum (N=49) skýrslur byggðar á spurningar sem ég sendi þeim 

í tölvupósti
42

 í lok vorannar 2002 og ég flokkaði svörin þannig að t.d. svör 

kennaranna við spurningu eitt væri á einum og sama stað. Tók síðan saman 

atriði sem virtust kennurum hugleiknari en önnur og einnig atriði sem voru 

sérstök á einhvern hátt og mér fannst sýna sjónarmið sem gott væri að kæmu 

fram.  

 

Fundir voru haldnir með kennurum fartölvubekks á vorönn 2001 og 

fartölvubekkjar á öðru ári á vorönn 2002.  
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Á vorönn 2002 voru líka tekin djúpviðtöl við þrjá kennara. Viðtölin voru 

skráð jafnóðum í tölvu, þeim send skráningin og beðið um athugasemdir og 

leiðréttingar til að tryggja að rétt væri skráð. Þeir leiðréttu ef ástæða var til og 

skýrðu nánar ef ég hafði spurt um nánari skýringu á einhverjum atriðum sem 

ég áttaði mig ekki nægilega vel á. Síðan fór ég yfir viðtölin og dró saman úr 

þeim  helstu atriði, þ.e. atriði sem ég taldi að lýstu viðhorfum þeirra kennara 

sem talað var við. Ég bar gögnin saman við svör nemenda til að sjá hvort 

viðtölin við kennaranna gæfu betri mynd af því hvað fram fór í fartölvubekk í 

kennslustofunni. 

 

 

3.6. Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti í eigindlegri rannsókn fjallar um hvort gögnin sem safnað er 

endurspegli í raun og veru það sem rannsakandinn segir að þau geri 

(Hitchcock og Hughes 1989:105). Fjölprófun (triangular) er ein algengasta 

aðferðin til að auka réttmæti en hún felst í því að nota fleiri en eina aðferð til 

þess að skoða það sem á að rannsaka. Einnig að fá þá sem skráð er eftir til að 

fara yfir efnið og staðfesta að rétt sé farið með. Þetta víkkar út þá mynd sem 

hægt er að gera sér af viðfangsefninu og eykur líkurnar á því að verið sé að 

endurspegla það sem á sér stað (Hitchcock og Hughes 1989:106). Til að 

leitast við að auka réttmæti leitaðist ég við að fá þátttakendur sjálfa til að skrá 

svör sín eða með því að lesa yfir skráningu á viðtölum hjá rannsakanda. 

 

Í djúpviðtölum við kennara skráði ég beint í tölvu það sem viðmælandi sagði 

og sendi að því búnu til hans til yfirlestrar. Hann leiðrétti það sem honum 

fannst að betur mætti fara og bætti við skýringum eftir því sem við átti.  

 

Í bekkjarviðtölum skráði ég hjá mér í tölvu eða í glósubók. Fór síðan yfir 

gögnin strax á eftir til að leitast við að taka þau saman. Til að tryggja réttmæti 
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bar ég skráningar mínar saman við skýrslur nemenda eða svör við opnum 

spurningum í spurningalista.
43

  Ef eitthvað var óljóst eða ekki voru komin 

önnur gögn um efnið sendi ég spurningar í tölvupósti eða ræddi við nemendur 

til að tryggja að rétt væri farið með.  

 

Þar sem rannsakandi skráði gögn án þess að þau væru lesin yfir voru önnur 

gögn, s.s. spurningakannanir, skýrslur eða viðtöl voru þau borin saman til að 

tryggja sem besta mynd. Þannig var margprófun beitt til að leitast við að auka 

réttmæti í rannsókninni með því að fá upplýsingar frá fleiri en einu 

sjónarhorni eða á fleiri en einn hátt. 

 

Réttmæti í megindlegri rannsókn fjallar annars vegar um ytra réttmæti, þ.e. 

hvort niðurstöður endurspegli þýðið í heild og hinsvegar um innra réttmæti, 

þ.e. hvort niðurstöðurnar þýða það sem við höldum að þær þýði (Howell. 

2002:3). Leitast var við að tryggja ytra réttmæti megindlegri spurningakönnun 

með fjölvalsspurningum með því að leggja hana fyrir allt þýðið þ.e. alla 

nemendur með fartölvur. Hinsvegar má efast um innra réttmæti vegna 

spurningagerðanna. Til dæmis var spurt um hvort nemendur nái ―betri árangri 

í námi‖ þegar þeir hafa fartölvu, en nemandi sem var mjög ósammála þessari 

fullyrðingu gat verið það hvort heldur sem hann taldi sig ná ―sama‖ árangri og 

fyrr eða ―verri‖ árangri.  

 

Áreiðanleiki fjallar um hvort hægt sé að endurtaka rannsókn og fá 

sambærilega niðurstöðu. Þar sem kringumstæður eru aldrei þær sömu frá einu 

skipti til annars er ekki möguleiki á að ná þessu fram með eigindlegum 

vinnubrögðum (Hitchcock og Hughes 1989:108). Því endurspeglar eigindlegi 

hluti rannsóknarinnar stöðuna eins og hún var þegar viðtal fór fram, skýrsla 
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var gerð eða tölvupóstur skrifaður. Eigindleg gögn voru burðarásin í þessari 

rannsókn en megindleg gögn notuð til hliðsjónar eða til að fá skýringar. 

 

3.7. Siðferðileg atriði 

Rannsóknin fór fram með leyfi skólameistara Menntaskólans á Akureyri og 

tengdist þróunarvinnu skólans á þessu sviði og unnin undir þeim formerkjum. 

Skólinn fær síðan þetta verk til þess að hagnýta eins og honum hentar enda 

leggja starfsmenn, nemendur og aðstandendur skólans til allt efni í þessa 

rannsókn. Ráðgast var við Persónuvernd um hvort sérstaka heimild þyrfti til 

þess að safna gögnunum. Slíkt þurfti ekki. 

 

Nemendur og kennarar voru upplýstir munnlega (og stundum skriflega einnig) 

um að viðtöl og umræður myndu tengjast meistaraprófsverkefni mínu. Í 

sumum tilfellum var verið að kanna hluti til að bæta þjónustu og skólastarf og 

þá er þess ekki sérstaklega getið. Slíkt kom ekki fram á spurningalistum sem 

lagðir voru fyrir enda voru þeir hluti fartölvuþróunarverkefnis þróunarskóla 

menntamálaráðuneytisins. Þar var markmiðið að þróa og bæta 

fartölvuverkefni skólans og svöruðu nemendur undir þeim formerkjum eða til 

að kanna hvernig hefði gengið. 

 

Í eigindlegum rannsóknum er ekki keppikefli að rannsakandi standi utan við 

viðfangsefnið en hér er reynt að endurspegla á málefnanlegan hátt þann 

raunveruleika sem átti sér stað. Gögnin eru látin túlka það sem var að gerast 

og leitast við að fjalla um efnið málefnanlega byggt á rökum og tilvísunum í 

gögnin sem liggja til grundvallar.  

 

Í starfendarannsóknum er beinlínis gert ráð fyrir að rannsakandinn sé hluti 

viðfangsefnisins. Gott er að hafa þetta í huga enda höfundur beinn þátttakandi 

í verkefninu eins og áður hefur komið fram og á ábyrgð hans að nýta 
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niðurstöður til að bæta verkefnið. Lesandinn þarf því að hafa í huga að þetta 

gæti valdið bjögun í umfjölluninni um efnið.  
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4. Aðdragandi og undirbúningur 

 

Upphaf fartölvuvæðingar Menntaskólans á Akureyri má rekja til frumkvæðis i 

innan skólans en einnig frá menntamálaráðuneyti. Upphafið verkefnisins í 

MA var þegar kennarar gátu keypt fartölvur til eigin nota með skólanum 

haustið 1999 þar sem hvor um sig greiddi helming tölvunnar. Frumkvæði að 

þessum kaupum kom frá skólameistara skólans Tryggva Gíslasonar. 

Menntamálaráðherra Björn Bjarnason hélt ræðu á ársþingi SSNV á Siglufirði 

27. ágúst 1999 undir yfirskriftinni  „Menntakerfið og landsbyggðin‖: 

 

Nýlega lagði ég drög að athugun á því, hvort ekki sé skynsamlegt að hafa það sem 

markmið, að allir nemendur í íslenskum framhaldsskólum hafi eigin fartölvu til 

umráða við nám sitt. Fyrstu niðurstöður benda til þess, að frá fjárhagslegum og 

tæknilegum sjónarhóli sé þessi hugmynd ekki fráleit. Er þá gert ráð fyrir, að 

hugsanlega kunni nemendum að verða veittur einhver fjárhagslegur stuðningur við 

að eignast tölvuna. Reynist þetta skynsamlegur kostur með tilliti til ráðstöfunar á 

opinberu fé og til að styrkja þekkingaröflun nemenda, mun ég beita mér fyrir því að 

þessari hugmynd verði hrundið í framkvæmd. Verði horfið að þessu ráði mun það á 

skömmum tíma breyta öllum kennsluháttum á framhaldsskólastigi og viðhorfi til 

framhaldsnáms (Björn Bjarnason 1999a). 

 

Ummæli ráðherra vöktu ekki einungis viðbrögð þróunarskólanna heldur þótti 

hugmyndin um að skoða þann möguleika að veita opinberu fé í fartölvur 

byltingarkennd þar sem kostnaður við fartölvuvæðingu framhaldsskóla er 

talsverður. Af þessu má vera ljóst að vonir í upphafi stóðu til þess að hægt 

væri að fjármagna fartölvukaup fyrir nemendur og kennara að einhverju eða 

öllu leyti. í Fréttabréfi menntamálaráðuneytisins 9,3:10 var þetta sjónarmið 

ráðherrans ítrekað.  
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Eftir talsverða vinnu ráðuneytisins varð ljóst að ekki myndi takast að ná 

samningum við tölvufyrirtæki um hagstæð kjör á fartölvum sem ráðuneytinu 

hugnaðist.  

 

Björgvin G. Sigurðsson alþingismaður kom með  fyrirspurn til 

menntamálaráðherra um efnið á 127. löggjafarþingi veturinn 2001-2002 þar 

sem hann spurði: 

 

1. Hvað hefur ráðherra gert til að stuðla að því að fartölvuvæða 

framhaldsskólana?  

2. Hefur ráðherra beitt sér fyrir samningum um hagstæð innkaup skólanna á 

fartölvum? 

3. Hvað hyggst ráðherra gera til að koma í veg fyrir að efnahagur mismuni 

nemendum og að fartölvuvæðingin skapi ójafnræði á milli barna efnaðra 

foreldra og efnaminni for eldra? 

4. Hyggst ráðherra veita nemendum fjárhagsstuðning við fartölvukaupin og ef 

svo er, verður hann tengdur efnahag foreldranna? 

 (127. löggjafarþing 2001–2002. Þskj. 186  —  183. mál.) 

 

Þáverandi menntamálaráðherra Björn Bjarnason svaraði fyrirspurninni og 

sagði m.a.  

Ráðuneytið hafði samráð við Ríkiskaup um sameiginleg kaup framhaldsskóla á 

fartölvum. Var óskað eftir tilboðum í fartölvur og þráðlaus net innan 

rammasamnings Ríkiskaupa. Í ljós kom að hvorki ráðuneytið né framhaldsskólar 

gátu skuldbundið sig til kaupa á fartölvum sem nægði til magnafsláttar. 

Tölvufyrirtæki höfðu síðan frumkvæði að því að bjóða skólum og nemendum 

fartölvur og tengingar á hagstæðum kjörum og hefur ráðuneytið fylgst með hvernig 

þau mál hafa þróast. Í ljósi reynslu þróunarskólanna mun ráðuneytið kanna leiðir til 

hagstæðra innkaupa á fartölvum í framtíðinni. (127. löggjafarþing 2001–2002. Þskj. 

318  —  183. mál.) 
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Hið opinbera kom því ekki að kaupum á fartölvum fyrir nemendur enda sagði 

ráðherra skýrt „Ekki eru áform um að veita nemendum fjárstuðning til kaupa 

á fartölvum.‖ (127. löggjafarþing 2001–2002. Þskj. 318  —  183. mál.) Á 

þessum tíma var eftirspurn eftir fartölvum gríðarleg og því erfitt að ná 

samningum um mikil magnkaup á þeim. Þróunarskólunum var síðan falið að 

kanna leiðir til hagstæðra innkaupa sem fólst aðallega í sér að skoða tilboð 

tölvufyrirtækja til skóla og nemenda. Menntaskólinn á Akureyri ákvað að 

hafa ekki milligöngu við tölvufyrirtæki um kaup nemenda á fartölvum heldur 

kynna þau tilboð sem nemendum stæðu til boða.  

 

En þróunarskólunum var ekki einungis falið að skoða leiðir til kaupa á 

fartölvum, ráðherra fjallaði líka í svari sínu á Alþingi um þá hugmynd sína að 

framhaldsskólarnir nýttu sér fartölvur í ríkari mæli. „skólum yrði í sjálfsvald 

sett hvernig þeir stæðu að fartölvumálum en ráðuneytið ákvað að styrkja 

tilraunir á þessu sviði í þremur þróunarskólum í upplýsingatækni.‖ (127. 

löggjafarþing 2001–2002. Þskj. 318  —  183. mál.) Því var það 

óvéfengjanlegt hlutverk Menntaskólans á Akureyri að gera tilraunir á þessu 

sviði.  

 

Í bréfi skólameistara MA undir yfirskriftinni „FARTÖLVUR Í KENNSLU - 

Þróunarverkefni í UT við Menntaskólann á Akureyri 2000-2001‖. og velti 

hann fyrir sér fimm leiðum í tengslum við fjármögnun fartölvukaupa: 

(1) Nemendur kaupi sjálfir fartölvur á almennum markaði án nokkurra afskipta, 

fyrirgreiðslu eða aðstoðar af hálfu skólans. (2) Nemendur kaupi fartölvur á 

kaupleigusamningi sem skólinn kemur á með því að leita hagstæðustu kjara en 

nemendur greiða að fullu allan kostnað af kaupunum. (3) Nemendur kaupi 

fartölvur á kaupleigusamningi sem skólinn stofnar til og leitar hagstæðustu kjara 

en nemendur greiði aðeins hluta af kostnaði (25 til 50%) á móti skólanum/ríkis-

sjóði. (4) Skólinn kaupi ákveðinn fjölda af fartölvum sem nemendur geta fengið að 

láni um stuttan tíma (allt að þrjá daga). (5) Skólinn komi upp nýjum tölvuverum 
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(eins og stefnt var að í upphafi fyrir „fartölvuöldina‖) og stefni að því að fjórir 

nemendur verði um hverja tölvu (þ.e. um 150 tölvur). (Tryggvi Gíslason. 2000:1) 

 

Leið tvö var sú leið sem hinir þróunarskólarnir á framhaldsskólastigi völdu og 

þótti skólameistara MA það vera of hár kostnaður til að jafnræðis væri gætt. 

Kostnaður við að kaupa fartölvur með nemendum hefði orðið gríðarlegur og 

ekki mögulegur miðað við fjárhag skólans. Til að setja upp fleiri tölvuver 

þyrfti að innrétta rými, leggja lagnir og kaupa búnað.  

 

Af ofangreindu er ljóst að bæði menntamálaráðuneytið og skólinn reyndu að 

finna leiðir til fjármögnunar fartölvukaupa fyrir nemendur og kennara. 

Niðurstaðan varð hinsvegar sú að slíkt reyndist ekki mögulegt. Nemendur 

urðu því að öllu leyti að standa straum af kostnaði við eigin fartölvukaup utan 

eins bekkjar sem skólinn lánaði fartölvur í tilraunaskyni. Varð það fyrsta 

skrefið til að byggja upp fartölvubekki í skólanum. 

 

Kennurum var boðið að kaupa fartölvur með skólanum haustið 1999 en þá 

greiddi skólinn helming á móti kennara eða ákveðna upphæð 75.000 ef 

kennarinn vildi dýrari gerð en skólinn valdi almennt fyrir kennara. Þegar ekki 

reyndist mögulegt að fjármagna tölvur allra kennara af skólanum var haldið 

áfram að greiða hluta tölvanna en upphæðin hækkuð í 100.000 árið 2001.  

Reiknað var með afskrift tölvunnar á þremur árum en vildi kennari endurnýja 

innan þriggja ára gat hann fengið þriðjung framlags skólans á hverju ári og 

allt framlagið að þremur árum liðnum. Að liðnum þremur árum var áætlað að 

tölvan yrði að fullu eign kennarans enda liðinn eðlilegur afskriftatími hennar.  

 

Segja má að fartölvuvæðingin hafi verið afleiðing sífellt aukinnar notkunar 

upplýsingatækni í námi og kennslu í tengslum við þróunarskólaverkefnið í 
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upplýsingatækni. Talsvert margir kennarar og nemendur voru um hverja 

borðtölvu þar til fartölvuvæðingin hófst eins og sjá má á meðfylgjandi töflu: 

 

Þróun tölvueignar 

í MA           

  

Fjöldi 

nemenda-

tölva 

Nemendur 

pr. tölvu 

Fjöldi 

starfs-

manna-

tölva 

Starfs-

menn 

pr. 

tölvu 

Fjöldi 

kennara 

með 

fartölvu 

1.1.1998 19 31,1 24 2,25 0 

1.1.1999 34 17,4 24 2,07 0 

1.1.2000 35 16,9 50 1,16 23 

Tafla 4.1 Þróun tölvueignar í Menntaskólanum á Akureyri 

Þróunarskólaverkefnið hófst í ársbyrjun 1998 en í mars árið áður hafði 

skólinn sjálfur byrjað eigin uppbyggingu á hagnýtingu upplýsingatækni í 

námi og skólastarfi með öflugum undirbúningi, stefnumótun og námskeiðum 

fyrir kennara. 

 

4.1. Nemendur 

Nemendur byrjuðu að koma með fartölvur að eigin frumkvæði og fjölgaði 

sífellt án þess að sérstaklega væri fylgst með því. Vorið 2000 gerði ég síðan 

könnun hjá nemendum fyrsta, annars og þriðja bekkjar til að reyna að fá mynd 

af því hvort nemendur byggjust við því að koma með fartölvur í skólann 

haustið 2001. Í skýrslu frá 8. júní 2000 sem send var kennurum og 

stjórnendum skrifaði ég:  

 

„Markmiðið er að gera sér einhverja grein fyrir því við hvað mörgum 

nemendum með fartölvur má búast í skólann næsta haust. Eftirfarandi 

spurningar voru lagðar fyrir nemendur í fyrsta, öðrum og þriðja bekk skólaárið 

1999-2000 þ.e. þá sem munu væntanlega stunda nám í öðrum, þriðja og fjórða 

bekk skólaárið 2000-2001. Rétt er að benda á að könnunin fer fram að vori 

þegar nemendur eru alla jafna lítt fjáðir og margt getur breyst á einu sumri, í 

hvora áttina sem er. Því er rétt að hafa fyrirvara á þessum niðurstöðum. 
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1. Átt þú fartölvu núna sem þú notar í 

skólanum? 

2. Ætlar þú að kaupa fartölvu fyrir 

næstu haustönn? 

3. Ef svar við 2 er neitandi, myndi 

það breyta ákvörðun þinni ef tölvan 

kostaði minna en 100.000 Kr.? 

 

Alls svöruðu 286 nemendur (um 77%) en 370 nemendur voru skráðir á fyrstu 

þrjú skólaárin. 

 

Nemendur stefna ekki á að kaupa sér fartölvur næsta naust nema ef verð 

fartölvanna er minna en 100.000 krónur. Af því má draga þá ályktun að 

nemendur vilja gjarnan eiga fartölvu ef hún fæst á viðráðanlegu verði að þeirra 

mati (Lára Stefánsdóttir 2000:1). 

 

Ári síðar eða í lok vorannar 2001 svöruðu 50 nemendur skólans af um 590 því 

að þeir ættu fartölvu en verðið var ekki nálægt 100.000 krónum heldur 

kostuðu á þeim tíma ódýrustu fartölvur um 150.000 krónur. Þá var lögð fyrir 

Niðurstöður fartölvukönnunar 

vorið 2000

10 16

184

276

225

59

0 14 16

0

100

200

300

1. Átt þú

fartölvu núna?

2. Kaupa fyrir

næstu

haustönn?

3. Kaupi ef verð

minna en

100.000?

Já

Nei

Kannski

 
Mynd 4.1 Áætlanir nemenda um fartölvukaup vorið 2000 
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spurningakönnun
44

 fyrir nemendur með fartölvur og einnig kannað hverjir 

borga fyrir fartölvurnar: 

 

Hver greiddi fyrir fartölvuna?

Ég

34%

Annar

4%

Skólinn

28%

Aðstandendur

16%

Ég og 

aðstandendur

18%

 

Mynd 4.2 Hverjir greiða fyrir fartölvur sem nemendur eiga, lok 

vorannar 2001. N = 50 

 

Eins og sjá má er fartölvubekkur sem fékk tölvur frá skólanum (súla merkt 

skólinn) hér talverður hluti nemenda með fartölvur í skólanum.  

 

Vorið 2001 var síðan aftur könnuð áætlun nemenda í 1. – 3. bekk (N=358) um 

fartölvukaup: 

 

 

                                                 
44

 Sjá fylgiskjal I 
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Ætlar þú að koma með fartölvu haustið 2001 

(N=358)

Pottþétt

13%

Mjög líklega

12%

Kannski

36%

Nei

39%

 

Mynd 4.3 Áætlanir nemenda um fartölvueign haustið 2001 

 

Þegar síðan var gerð könnun í lok haustannar 2001 sást að fartölvueign 

nemenda varð talsvert meiri en ætla mætti miðað við könnunina um vorið.  

 

 

Í þessu ljósi var talið að líklegt sé að nægilega margir nemendur myndu koma 

með fartölvur til að mynda fartölvubekk á öðru ári en nemendum er raðað í 

bekki aftur eftir fyrsta árið miðað við þá braut sem þeir velja. 
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Spurningakönnun var lögð fyrir nemendur með fartölvur vorið 2001 og aftur í 

desember sama ár. Vorið 2001 svöruðu 50 nemendur af um 590 eða um 8,5% 

að þeir væru með fartölvur (sjá ofar) könnuninni en í lok haustannar 160 

nemendur eða um 27% nemenda skólans. Sú könnun var ekki sú sama og sú 

sem lögð var fyrir til að komast að því hvort nemendur ætla að kaupa fartölvu 

og því er N = 152 hér að ofan en N=160 hér að neðan. Ómögulegt er að vita 

hvort það er vegna þess að 8 nemendur hafi eignast tölvur á tímabilinu eða að 

náðst hafi í fleiri nemendur þegar spurningakönnunin var lögð fyrir. 

 

Í spurningakönnuninni fjallaði ein spurningin um hver greiddi fyrir fartölvur 

nemenda. Það kom nokkuð á óvart hversu margir nemendur borguðu sjálfir 

fartölvurnar sínar annað hvort að hluta eða alveg. Niðurstaðan í desember 

2001 var eftirfarandi: 

 

Tölvueign nemenda - lok haustannar 2001

N = 507

Á fartölvu

30%

Ætla að kaupa 

fartölvu seinna

35%

Ætla ekki að 

kaupa fartölvu

23%

Ætla að koma 

með tölvu á 

næstu önn

3%

Vonast til að 

koma með tölvu 

á næstu önn

9%

 
Mynd 4.4 Áætlanir nemenda um fartölvueign í lok haustannar 2001 (desember) 



 73 

Hver greiddi fyrir fartölvuna sem þú ert með (N = 160): 

Nk 2 1 2 3 4 5 

 

Nemi 

sjálf(ur) 

Nemandi og 

foreldrar eða 

aðstandendur 

saman  

Foreldrar 

eða 

aðstandendur Skólinn Annar 

Ekki fartölvubekk   

(N = 98) 54,08% 18,37% 25,51%         -        

   

2,04%      

Fartölvubekk 1. ári   

(N = 27) 25,93% 25,93% 48,15%         -               -        

Fartölvubekk 2. ári   

(N = 22) 50,00%    18,18% 31,82%        -               -        

Fartölvubekk 4. ári
1
   

(N = 13)        -         7,69% 7,69%  84,62%            -        

Tafla 4.1. Hverjir greiddu fartölvur nemenda. Desember 2001. 

 

Ef reynt er að draga saman hversu margir nemendur borga hluta eða allan 

kostnað við fartölvukaup og fartölvubekkur á 4. ári er frátalinn, enda er hann 

með fartölvur frá skólanum vegna tilraunaverkefnis, er niðurstaðan 

eftirfarandi: 

 

 

Dálkar 1+2 töflu 4.1 

Dálkar 3 + 4 töflu 

4.1 

N = 160 Hlutfall nemenda sem 

borga fartölvu einir eða 

með aðstandendum 

Hlutfall nemenda 

sem borgar ekkert í 

fartölvu 

Ekki fartölvubekk 72,45% 27,55% 

Fartölvubekk 1. ári 51,85% 48,15% 

Fartölvubekk 2. ári 68,18% 31,82% 

Tafla 4.2 Hlutfall nemenda sem borguðu einir fartölvurnar sínar eða með 

aðstandendum, og þeir sem borguðu ekkert í fartölvunum., desember 2001.  

 

Skoðað var hvort munur væri milli þess hver borgaði fyrir fartölvuna  

könnuninni með ANOVA. Svarmöguleikarnir voru fimm, að nemandinn hefði 

borgað fartölvuna einn, nemandinn keypti fartölvuna með foreldrum eða 

aðstandendum, aðstandendur hefðu keypt tölvuna fyrir nemandann, einhver 

annar hefði gert það eða skólinn borgað fartölvuna að öllu leyti 

(tilraunaverkefni). Einungis kom fram marktækur munur á þeim nemendum 

þar sem „aðrir‖ greiddu fyrir tölvuna en þetta voru einungis 2 nemendur af 
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160 og því ekki hægt að draga neinar ályktanir. Þar af leiðandi er hægt að 

segja að ekki kom fram marktækur munur á því hverju nemendur svara í 

spurningakönnuninni og því hver borgaði fyrir fartölvuna. 

 

Eins og fram kom í fyrirspurn Björgvins G. Sigurðssonar (sjá ofar) spurði 

hann sérstaklega um fjárhagsstuðning við nemendur um fartölvukaup og hvort 

hann verði tengdur efnahag foreldra. Ekki var skoðað af hverju þeir sem ekki 

eru með fartölvur eru án þeirra en slíkt gæti verið mjög áhugavert til að sjá 

hversu mikið fjárhagur nemenda og foreldra þeirra tengist fartölvueign 

nemandans. 

 

Ég hafði ekki gert ráð fyrir því að einhverjir nemendur ættu fartölvur en 

kæmu ekki með þær í skólann. Þetta kom hinsvegar í ljós þegar 

spurningakönnunin var lögð fyrir en þá var of seint að leggja spurningalista 

fyrir alla nemendur aftur til að kanna þetta sérstaklega. Ég sendi því 

spurningar um af hverju nemendur sem ættu fartölvu kæmu ekki með hana í 

skólann til allra nemenda í skólanum í tölvupósti (enda vissi ég ekki hverjir 

þetta væru).  

 

Tveir nemendur svöruðu tölvupóstinum og annar þeirra sagði:  

„Ég á fartölvu og var með hana í skólanum í fyrra.  Mér fannst það ekki ganga því í 

tímum fór maður kannski bara að gera eitthvað annað en maður átti að vera að gera 

og gleymdi sér því alveg.  Þetta er að vísu kannski bara sjálfsagi sem maður þarf að 

hafa á sér en manni leiðist stundum bara soldið í skólanum ef þú skilur hvað ég á 

við ;o)  Oft nýtist þetta manni ekki neitt í tíma (fyrir utan glósur), jú kannski ef 

maður er að vinna einhver heimildaverkefni sem er nú ekki oft.  Æ ég veit það 

kannski ekki, þetta er ágætt að hafa þær við höndina en samt gott að vera laus við 

þær og fylgjast með og þurfa ekki að brasast með þær.  Mér líkar vel við gömlu 

aðferðina en samt er ég að hugsa um að taka mína með á næstu önn aftur:)‖  
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Hinn nemandinn sagði:  

„Fyrir það fyrsta þá á ég [tölvu] sem er í eldri kantinum, plássmikil og þung, það er 

því erfitt að koma henni fyrir í töskunni ásamt öllu því sem ég þarf að hafa með 

mér. Auk þess þykir mér betra að handskrifa glósurnar mínar, einnig þarf að teikna 

myndir sem eiga við ákveðna texta í t.d. líffræði.  Síðast, en ekki síst, finnst mér 

það mjög heillandi að gera e-ð allt annað en ég á að vera að gera þegar ég er með 

tölvu því ég hef dottið í það að dunda mér í Adobe photoshop.  En það á  víst við 

um aðra nemendur sem stunda víst tölvuleiki grimmt í tímum.  En það er ekki þar 

með sagt að ég noti ekki tölvuna. Reyndar nota ég hana í alla mína verkefna- og 

ritgerðarvinnu og mér þykir mjög handhægt að geta farið með hana á bókasöfn 

bæjarins og vinna þar í ró og næði, eða bara til vina og ættingja sem geta aðstoðað 

mig eða ég er að gera verkefni með.‖ 

 

Nemendur virtust ekki sérstaklega uppteknir af kostnaði í svörum um kosti og 

gallar við fartölvur á spurningalistanum
45

 sem lagður var fyrir í lok 

haustannar 2001 en þar var kostnaður sjaldan nefndur. Nemendur sem ekki 

voru í fartölvubekk nefndu kostnað aldrei en nemendur í fartölvubekk komu 

með 5 yrðingar sem fjölluðu um kostnað. Í þremur þeirra fjölluðu nemendur 

um að viðhald væri dýrt, í einni að kostnaður væri of mikill miðað við notkun. 

Einn nemandi sagði um fartölvuna: „Hún er dýr og allt viðhald er dýrt‖ en 

annar nemandi sagði „Hægt að kenna tölvunni um að maður sé blankur;-)‖.  

 

Í svörum við tölvupósti til 1. bekkjar þar sem sendar voru opnar spurningar 

eftir bekkjarviðtal komu hinsvegar fleiri athugasemdir. Einn nemandi í fyrsta 

bekk sagði „Eitt sem mér finnst svolítill galli er að ekki er tekið tillit til þess 

að þeir nemendur sem eru í fartölvubekk þurftu að fjárfesta í fartölvum.  Það 

er mjög kostnaðarsamt og það hleypur upp í nær tvöhundruð þúsund eða 

meira þegar skólabækurnar bætast við.  Mér finnst að ef fartölvubekkir eiga 

að verða að veruleika að eitthvað verði að gerast í þessum málum, því það er 

                                                 
45

 Sjá fylgiskjal I 



 76 

alltof kostnaðarsamt fyrir unga nemendur að þurfa að kaupa bækur og tölvu 

þegar það er ýmislegt annað sem hugsa þarf líka um.‖ Annar nemandi í sama 

bekk sagði „það ættu að vera sumar bækur sem væru á netinu, eða þá disk 

sem maður gæti keypt í skólanum til að þurfa ekki að kaupa jafn margar 

bækur og hinir bekkirnir því tölvan kostaði svo mikið...!;)‖  Nemendur í 2. 

bekk fjölluðu ekki um kostnað við fartölvur í svörum við spurningum í 

tölvupósti. 

 

Erfitt er að gera sér grein fyrir af hverju nemendur ræddu kostnaðinn ekki 

meira en raun bar vitni sérstaklega í ljósi þess að ríflega 70% þeirra tekur þátt 

í að borga fyrir fartölvuna. Varhugavert er að álykta sem svo að hann skipti 

þau ekki máli heldur líklegra að þegar búið sé að fjárfesta í fartölvunni séu 

aðrir hlutir sem skipti máli heldur en að velta fyrir sér útgjöldum sem þegar er 

búið að ráðstafa.  

 

4.2. Kennarar 

Kennurum var boðið að kaupa fartölvu með skólanum haustið 1999 eins og 

áður sagði, 25 kennarar af um 45 keyptu tölvur þetta haust eða um 55%. Í 

september árið 2000 voru 32 kennarar með fartölvur eða 68% þeirra, 3 til 

viðbótar höfðu óskað eftir að kaupa fartölvu en 12 ekki. Í janúar 2001 voru 40 

kennarar (um 77%) skráðir með fartölvur en 12 ekki.  

 

Heilmiklar umræður voru meðal kennara um hvort eðlilegt væri að þeir 

greiddu hluta vinnutækis. Sumum þótti það fráleitt en einn kennari sagði 

hinsvegar að sér þætti gott að geta sjálfur ráðstafað tölvunni og ákvarðað 

hvernig hún væri notuð og því væri gott að eiga hluta hennar. Kennararnir þrír 

sem tóku þátt í viðtölum fjölluðu um þetta mál, einn þeirra sagði „fartölvu 

nota ég 95% að minnsta kosti vegna starfsins, vegna kennslunnar, 

kennslugagnagerðar og í sambandi við vef og allt sem við kemur kennslunni í 
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skólanum. Að hámarki 5% að einhverju sem er persónulegt og prívat.‖ Annar 

þeirra sagði:  

„Mér finnst að skólinn eigi alfarið að borga hana og ég er alltaf innst inni óánægð 

með að borga kennslutæki. Þó að ég noti hana dálítið sjálf þá hef ég ekki tíma til 

annars en að nota tölvuna í þágu kennslunnar. Endurmenntunin er öll í þágu 

kennslunnar, fiktið er í þágu kennslunnar þannig að það er ekki mikið sem ég er 

prívat að nýta bara fyrir mig sem ekki nýtist beint í kennslu. Þó að maður noti 

tölvupóstinn eitthvað fyrir sig, þá þegar maður fer að skoða póstinn þá er ótrúlega 

lítið af pósti sem snertir ekki fagið, kennsluna eða skólann. Fyrir mér er ekki 

spurning hver á að borga.‖ 

 

Hér er mikilvægt að draga fram að þetta voru sjónarmið tveggja þaulreyndra 

fartölvukennara á þeim tíma sem viðtalið var tekið um hver ætti að borga 

fartölvu kennara en ekki kennarahópsins í heild.  

 

4.3. Kerfi skólans 

Til að taka á móti auknum fjölda tölva var nauðsynlegt að stækka og fjölga 

netþjónum skólans og auka bandvídd að Interneti. Vegna trúnaðarsamninga 

um verð er ekki fjallað um verð í þessari ritgerð. Nauðsynlegt var að tryggja 

aðgang nemenda með fartölvur að hugbúnaði sem nemendur áttu að hafa 

aðgang að en ekki var heimild til að afrita yfir á tölvur nemenda. Þetta var 

leyst með tveimur skjáþjónum (terminal servers) og Citrix™ hugbúnaði til að 

hleypa fartölvum að neti skólans. Þar með komust nemendur með fartölvur að 

heimasvæðum sínum í skólanum og að forritum sem þau þurftu að nota við 

námið. Þessi tilraun féll síðan um sjálfa sig þar sem leyfi fékkst ekki frá 

Microsoft™ til að keyra forrit skólans í gegnum kerfið. 

 

Sérstakur fjárstyrkur fékkst frá menntamálaráðuneyti sem nam u.þ.b. 

þriðjungi þess kostnaðar sem skólinn bar af því að byggja upp netþjónustu 

(bæði innra net og internet) fyrir nemendur og kennara með fartölvur. 
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5. Kennarar 

 

Eins og áður segir gafst kennurum tækifæri til að kaupa fartölvu með 

skólanum frá hausti 1999. Þá keypti ríflega helmingur þeirra fartölvu með 

skólanum en í janúar 2002 voru 77% kennara komnir með fartölvur
46

, þar af 

einn sem keypti sína án framlags skóla. Þetta virtist breyta starfsumhverfi 

kennara sem verður reynt að lýsa hér ásamt viðbrögðum kennara við 

hagnýtingu fartölvuvers, nemendum með fartölvur í hefðbundnum bekkjum 

sem og fartölvubekkjum.  

 

Segja má að undirbúningur kennara hafi staðið allt frá vori 1998 þegar skólinn 

byrjaði að byggja upp upplýsingatækni í skólastarfi með því að ráða 

sérfræðing (mig) til starfa. Fjölmörg námskeið voru haldin á vegum skólans, í 

samstarfi við Fjölbrautaskólann við Ármúla eftir að þróunarskólastarfið hófst 

og einnig voru fengnir kennarar til að kenna námskeið við skólann fyrir 

kennara. Auk þess voru málstofur veturinn 2000-2001 þar sem kennarar 

miðluðu af reynslu sinni við hagnýtingu upplýsingatækninnar. Kennarar voru 

mjög duglegir að sækja UT ráðstefnur menntamálaráðuneytisins enda studdi 

skólinn þá með því að greiða fyrir fargjaldið til Reykjavíkur. Skólinn tók 

einnig þátt í því að vera þróunarskóli á Evrópska skólanetinu
47

 og í norrænu 

þróunarstarfi á vegum IDUN.
48

 Auk þess voru haldnir kennarafundir þar sem 

upplýsingatæknin var rædd, efnið var gjarnan tekið fyrir á sameiginlegum 

vinnudögum við upphaf annar og kynningarfundur fyrir alla nemendur og 

kennara var haldinn í skólanum um hvað var að gerast. Upplýsingatæknideild 

                                                 
46

 Sjá nánar í kaflanum um aðdraganda og fjármál. 
47

 European School Network www.eun.org  
48

 Informationsteknology og datapedagogik i undervisningen www.idun.odin.dk  

http://www.eun.org/
http://www.idun.odin.dk/
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skólans með þremur starfsmönnum hafði einnig það hlutverk að leiðbeina 

kennurum og leysa úr vandamálum ef þau komu uppá við tölvunotkunina. 

 

Í byrjun voru námskeiðin flest um notkun á ákveðnum hugbúnaði í námi og 

kennslu svo sem um vefsíðugerð, glærugerð, hagnýtingu töflureiknis, 

ritvinnslu og margt fleira. Síðar um kennslufræði og aðferðir við að byggja 

upp verkefni fyrir nemendur í kennslustofunni. 

 

Skólaárið 2000-2001 var langvinnt verkfall framhaldsskólakennara sem hafði 

talsverð áhrif á þróunarstarf skólans í upplýsingatækni. Um haustið var haldið 

60 stunda námskeið í skólanum um fartölvukennslu sem var sérstaklega styrkt 

af menntamálaráðuneytinu. Ásrún Matthíasdóttir hélt námskeiðið og var því 

skipt upp í 3 x 20 stunda hluta. Námskeiðið fjallaði um kennsluaðferðir, 

hagnýtingu hugbúnaðar í kennslu, umræður um möguleika og leiðir ásamt því 

að kennarar gerðu eigið kennsluefni. Upphaflega skráðu 36 kennarar af um 45 

eða 80% kennara sig á námskeiðið. Flestir þeirra luku fyrsta hlutanum, færri 

þeim næsta en um 10 kennarar eða 22% luku öllum námskeiðunum þremur. 

Verkfallið setti strik í reikninginn enda var þeim ekki lokið þegar verkfall 

hófst í nóvember. Þegar kennarar komu síðan til baka til starfa í janúar var 

annríkið mikið og heltust því margir úr lestini. 

 

Kennarar voru spurðir vorið 2001 hvort þeir hefðu áhuga á að kenna 

fartölvubekk til þess að meta hvort rétt væri að gera nemendum kleift að 

sækja um í slíkum bekk næsta vetur. Niðurstaðan var eftirfarandi: 
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Hefur þú áhuga á að kenna fartölvubekk

Endilega

19%

Já

54%

Kannski

19%

Nei

8%

 

Mynd 5.1. Áhugi kennara á að kenna fartölvubekk vorið 2001 

 

Áhugi 19% kennara var það mikill að þeir svöruðu því að þeir vildu 

„endilega‖ kenna fartölvubekk en já sögðu 54% og því voru 73% kennara 

tilbúnir til að kenna fartölvubekk. Þetta töldum við það stóran hluta kennara 

að hægt væri að bjóða upp á kennslu fartölvubekkja. 

 

Í ljósi þessarar niðurstöðu var ákveðið að bjóða nemendum þann möguleika 

að sækja um að vera í fartölvubekk á fyrsta ári og öðru ári á félags- og 

náttúrufræðibraut.  

 

5.1. Einkafartölva keypt með skólanum 

Markmiðin með því að kaupa fartölvur með kennurum var sett fram í „Áætlun 

um upplýsingatækni í námi og kennslu 1998-2002, FARTÖLVUR Í 

KENNSLU‖ þar sem sagði m.a.: 

 

Gert er ráð fyrir að þeir kennarar, sem kaupa fartölvur með styrk frá skólanum, taki 

þátt í þróunarverkefninu sem hefur að markmiði að kanna (1) hvernig unnt er að 

nota fartölvur í kennslu, (2) hvernig unnt er að virkja nemendur betur í námi 

með því að nota fartölvu í kennslu – og námi, (3) með hvaða hætti kennarar geta 
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gert kennslu meira lifandi og (4) hvort kennarar og nemendur geti lokið vinnu 

sinni að mestu í skólanum. 

 

Kannað verði hvort unnt er að nota fartölvur í kennslu og námi í öllum 

námsgreinum og hvort aldur nemenda, eðli námsgreina ellegar aðrir þættir kalli á 

mismunandi aðferðir.  Kannað verði hvort (5) gagnvirk kennsluverkefni geti 

virkjað nemendur betur í kennslustundum, (6) hvort nemendur geta fært 

athugasemdir og leiðbeiningar kennara beint inn í tölvur sínar, (7) hvernig 

fartölvunotkun breytir starfi og stöðu kennarans í kennslustundum og gagnvart 

nemandanum og (8) hvaða áhrif fartölvunotkun hefur – eða getur haft - á 

hefðbundið kennslu- og skólastarf (Tryggvi Gíslason 1999). 

 

Ekki var kannað sérstaklega hvort kennarar og nemendur gætu lokið vinnu 

sinni að mestu í skólanum en þó kom fram í viðtölum við kennara að þeim 

hætti til að fara að vinna meira þegar þeir voru komnir með fartölvurnar heim 

með sér.   

 

Ljóst er af þátttöku kennara í verkefninu að áhugi hefur verið talsverður en 

deildarstjórar eðlis- og stærðfræðideilda skrifuðu deildarstjóra tölvudeildar 

(upplýsingatæknideild hét tölvudeild og ég deildarstjóri) bréf þar sem þeir 

sögðu: 

„Aðeins fáir kennarar deildarinnar hugsa sér að nýta sér tilboð skólans. Helzta 

ástæðan fyrir því er sú að allir kennarar deildarinnar, að einum undanskildum, hafa 

á síðustu 12 mánuðum fjárfest í öflugri borðtölvu en það er þekkt staðreynd að 

þessar einkatölvur kennaranna eru að mestu leyti nýttar í þágu þeirrar kennslu sem 

menn hafa að starfi‖ (Níels Karlsson og Þorsteinn Egilson 1999).  

Hér settu þeir það sjónarmið fram að heimilistölvur kennara væru í raun 

verkfæri sem kennarar létu skólanum í té við vinnu sína.  

 

Hinsvegar bentu þeir félagar á að  
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„Þeir sem eru að hugsa um möguleikann á að nýta sér gott tilboð skólans um 

fjárstuðning við fartölvukaupin vilja halda að sér höndum þar til meiri reynzla 

liggur fyrir um notkun og notagildi fartölvunnar í kennslunni.‖ (Níels Karlsson og 

Þorsteinn Egilsson 1999).   

Hér birtust dálitlar andstæður þar sem skólameistari lagði til að fartölvur yrðu 

keyptar til að komast að því hvernig mætti nota fartölvu í námi og kennslu en 

deildarstjórarnir töldu að fyrst ætti að komast að notagildi og síðan kaupa 

fartölvurnar. Sem þróunarskóli í upplýsingatækni bjó skólinn á þessum tíma 

ekki við þann kost að gera ráð fyrir að aðrir væru búnir að þrautreyna hluti 

áður en þeir væru teknir notkun innan skólans ætti skólinn vera í fararbroddi. 

Varkárni deildarstjóranna tveggja er þó skiljanleg í ljósi þess að í verkefninu 

þótti í flestum tilfellum erfitt eða ómögulegt að nota fartölvur í stærðfræði 

vegna skorts á viðeigandi hugbúnaði eða þá að viðfangsefnin voru þeirrar 

gerðar að tölvunotkun hentaði ekki. Stærðfræðikennari sem kenndi 

fartölvubekk sagði í skýrslu sinni um kennslu bekkjarins vorið 2001:  

„Það er skemmst frá því að segja, að enn sem komið er hafa nemendur lítið gagn af 

tölvunum í kennslustund. Ef skrifa á stærðfræðitexta og nota tölvuna til að glósa, þá 

er Mathtype allt of seinvirkt til nota í tímum. Má vera að til séu önnur forrit 

handhægari. Um það veit ég ekki. Síðan eru það forrit eins og Maple til lausna á 

verkefnum. Þannig tæki gætu vissulega komið nemendum að gagni, þó frekar í 

heimanámi en í tímum.‖  

 

5.2. Starf kennara með fartölvu 

Vorið 2002 voru tekin viðtöl við þrjá fartölvukennara. Þar voru valdir 

kennarar sem höfðu mikla reynslu af því að kenna fartölvubekk eða 

nemendum með fartölvur og voru mjög áhugasamir um upplýsingatækni í 

skólastarfi. Einnig voru sendar spurningar á póstlista kennara en þeim 

svöruðu níu aðrir kennarar af um 50 eða um 18% kennara. Auk þess er byggt 

á skýrslum þeirra sex kennara sem voru að kenna fartölvubekk á vorönn 2001. 

Þegar ég segi „kennarar‖ hér eftir er ég að vísa í þessa kennara til að gera 
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textann liprari. Skoðanir annarra eru ekki skráðar og þó ég telji mig hafa 

einhverja tilfinningu fyrir þeim þá legg megin vægi á þau svör sem ég hef 

skrifleg eða skráð í viðtölum.
49

 Nú er erfitt að meta hvers vegna einungis níu 

kennarar af um 50 kennurum svara spurningum mínum í tölvupósti, kannski 

voru þeir orðnir leiðir á spurningum mínum sem tengdust upplýsingatækni 

eftir langt þróunarverkefni. Kannski höfðu þeir mikið að gera og komust ekki 

til að svara eða kannski gleymdist það bara. Vera má að þeir sem svara upplifi 

fartölvuverkefnið sterkar en aðrir, allavega kom mér á óvart hversu sterkt 

sumir þeirra tóku til orða. Því er engan veginn hægt að yfirfæra þau sjónarmið 

sem birtast hér yfir á allan kennarahópinn. Þetta ber að hafa í huga við 

lesturinn. 

 

Kennurum er tíðrætt um aukið aðgengi að tölvu eftir að þeir fengu eigin 

fartölvu enda er það augljóst að kennarar sem áður höfðu aðgang að tölvu á 

vinnuherbergi þar sem voru 2-4 um hverja tölvu fá allt annað aðgengi þegar 

þeir hafa einkatölvu sem er þeirra „eigin‖ hvort heldur er heima eða heiman. 

Einn meginkostur fartölvuvæðingar kennara fólst einmitt í þeirri staðreynd að 

nú varð vinnutölvan „einkatölva‖. Fartölvan varð síðan ekki bara einkatölva 

því hún er hreyfanleg og fyrirferðarlítil, þar með gátu kennarar tekið hana 

heim enda vinna sumir þeirra vinnuna sína heima þó stefna skólans hafi verið 

sú að menn lykju vinnu sinni í skólanum. Smæð tölvunnar gerði kennurum 

einnig kleift að hafa hana í eigin vinnubás, þó þröngur sé, þar sem hún var í 

gangi og aðgengileg allan daginn. Einn kennari sagði  

„sé kennari með fartölvu getur hann alltaf gengið að því vísu að tölva sé til staðar, 

þarf ekki að athuga hvort tölva sé í stofu og þarf ekki að slást við aðra kennara um 

vélar í vinnuaðstöðu‖.  

En í samstarfi milli kennara getur þetta líka verið galli,  

                                                 
49

 Í stað þess þó að skrifa alltaf ―þeir kennarar sem haft var viðtal við og svöruðu 

spurningalistum‖ skrifa ég því ―kennarar‖. 



 84 

 
 

Vinnubás kennara 

„Kennarar vilja nota tölvuna sem sjálfstæða vinnustöð og geyma öll sín gögn þar, 

en nota ekki sameiginlegar gagnageymslur á skólanetinu, hætta síðan.  Þá eru öll 

tölvugögn tengd þeirra áföngum horfin og týnd þeim sem taka við.‖  

Þá kemur upp sú spurning hver á gögn kennaranna 

og hvort kennarar sem taka við hafi rétt á aðgengi að 

öllum gögnum fyrri kennara. Hinsvegar er 

ábendingin mikilvæg og réttmæt, gagnaafritun af 

fartölvu er alfarið á ábyrgð kennara og ekkert tryggt 

í þeim efnum. Almenn afritataka á kerfi skólans 

virkaði ekki á fartölvur kennara. 

 

Einn kennari sagði:  

„Kostirnir eru ótvíræðir, það að vera ávallt með flest sín gögn með sér heima og 

heiman, geta gripið í þau þegar hentar. Ekki þarf að hugsa um það þegar gengið er 

úr húsum skólans hvort nú sé meðferðis það sem vinna á við í kvöld. Það er einnig 

með tölvur eins og önnur verkfæri, manni líður best og maður vinnur best þegar 

maður er alltaf með sama verkfærið í höndum.‖  

Margir kennarar töluðu einmitt um það að það væri mikil vinnuhagræðing að 

fá umhverfi fartölvunnar sett upp eftir eigin höfði, skjáborðið, stillingar, 

skammleiðir og gögnin. Á meðan kennarar deildu tölvum áttu uppsetningar til 

að breytast eftir því hver var síðastur í tölvunni, tölvan var oft með skyldaðri 

grunnuppsetningu sem hentaði misjafnlega.  

 

Annar kennari sagði:  

„Ég er alveg háð minni fartölvu, gæti aldrei bakkað yfir í gamla fyrirkomulagið að 

fara einu sinni á dag í einhverja sameiginlega tölvu til að kíkja í póstinn. Gerir 

mann „tölvuvanari" og ófeimnari við tæknina, breytir hugsunarhættinum, sem er 

forsenda þess að nota tölvur í kennslu. Þarf kannski ekki fartölvu til, en allavega 

eigin tölvu.‖  

Kennarar fóru að nota tölvupóst á annan hátt, þeir sendu samstarfsmönnum 

bréf um ýmis atriði en oft er erfitt fyrir kennara að hittast þar sem þeir hafa 
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„göt‖ í stundatöflu á misjöfnum tímum og eru oft ekki með sameiginlegan 

vinnutíma á vinnuherbergi. Mál voru rædd á póstlista kennara og ræddu 

kennarar sín á milli að upplýsingastreymi innan stofnunarinnar væri meira þar 

sem stjórnendur voru duglegir að senda upplýsingar um ýmis mál á 

póstlistanum. Þegar kennarinn var með tölvuna sífellt aðgengilega fór hann að 

spreyta sig á ýmsum aðgerðum og forritum sem hann kunni jafnvel ekki við 

þegar hann deildi tölvu með öðrum sem e.t.v. voru að bíða eftir tölvunni þegar 

hann var að vinna. Annar kennari sagði um þetta  

„...ef margir voru um tölvuna þá fór maður ekki að læra
50

 í henni, þ.e. að ef maður 

hefur eigin tölvu til afnota þá hefur það áhrif hvort sem það er borðtölva eða 

fartölva.‖  

Réttilega bentu kennararnir á að tölvan þarf ekki að vera fartölva til að ná að 

vera einkatölva en í ljósi vinnuumhverfis kennara, þ.e. stærðar á vinnuplássi 

og þess að hann vill gjarnan taka vinnuna með sér heim í einhverjum mæli 

gerir það að verkum að fartölvan er hagkvæmari kostur. Ábendingar um eigin 

símenntun voru athyglisverðar en talsvert framboð var af 

símenntunarnámskeiðum fyrir kennara á sviði upplýsingatækni í skólanum
51

 á 

meðan á þróunarverkefninu stóð. Námskeiðin voru bæði um verkfæri, s.s. 

hugbúnað sem og kennslufræði t.d. kennsluaðferðir og verkefnategundir. Þrátt 

fyrir námskeið er auðvitað mikilvægt að kennarinn æfi sig sjálfur til að ná 

árangri. 

 

Kennarar ræddu nokkuð aukið skipulag þegar þeir höfðu fengið fartölvu. Einn 

þeirra sagði að eftir hann fékk fartölvuna væri „betra og víðtækara skipulag á 

öllum gögnum‖. Líklegt er að með tilkomu „einkatölvu‖ þá fari kennarinn að 

vinna á annan hátt þar sem hann veit að hann hefur alltaf tölvuna með þeim 

                                                 
50

 Stunda sjálfsnám eða læra að hagnýta sér tölvuna á nýjan hátt. 
51

 Flest á vegum skólans sjálfs, Fjölbrautaskólans við Ármúla í fjarnámi eða fengnir 

kennarar eða fyrirlesarar. 
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gögnum sem hann þarf í stað þess að reiða sig á að tölva sé laus í hvert sinn 

sem hann þarf að fletta einhverju upp eða prenta út gögn. Annar kennari sagði 

„... maður notar styttri og lengri lausar stundir til að vinna verkefni í tölvunni til 

dæmis meðan nemendur eru að vinna verkefni í tímum og þurfa ekki á manni að 

halda í andartakinu.‖  

Tíminn virtist nýttur meira og betur, í stað þess að trufla nemendur við 

verkefnavinnu, fara úr kennslustofu eða vera verklaus nýtti kennarinn tímann 

en var á sama tíma fullkomlega aðgengilegur fyrir nemendur með spurningar 

eða umræður. Í þessu tilfelli er kennarinn greinilega að láta nemendur vinna 

verkefni í stað þess að halda fyrirlestur eða stjórna umræðum. 

 

En aukið aðgengi virtist einnig leiða til aukinnar vinnu. Einn kennari sagði 

„EN- þetta er einnig ókostur. Að hafa vinnuna alltaf í höndunum, detta ofan í 

vinnuna þegar hlé verður á heimilisstörfum og festast í henni fram á nætur, af því 

hún er alltaf við hendina, og margt er svo óskaplega „gaman".  

Annar kennari sagði  

„Sé enga sérstaka galla við fartölvuvæðingu kennarans nema kannski hættuna á 

ofnotkun‖ og enn annar „kennarinn gengur hreinlega fram af sér. Honum finnst 

hann alltaf eiga ótalmargt ólært og ógert og að lokum fallast honum hendur.‖  

Enn einn sagði 

„Ég sé nú ekki marga galla við þetta - nema ef vera kynni að kennarar með slíkan 

grip glæptust til þess að fara með vinnuna heim með sér. Það var verulegur léttir 

þegar því linnti hér á árunum, maður gat lokið vinnunni sinni í skólanum og átti 

síðan „frí" heima.‖  

Það þótti ekki alltaf kostur að geta tekið vinnuna með sér heim. Áreiti virtist 

fylgja því að geta farið með tölvuna heim og unnið áfram, fartölvan virðist 

hreinlega kalla á fróðleiksfúsan kennarann sem sífellt vill vera að bæta sig í 

starfi.  

 

5.3. Kennarar og fartölvuver 
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Skólinn keypti fartölvuver með 25 tölvum haustið 2000. Smám saman 

saxaðist á það eftir því sem tíminn leið. Þriðji bekkur málabrautar fékk fjórtán 

tölvur úr verinu í janúar 2001, tveir kennarar fengu lánaðar tölvur til 

sérverkefna, eitthvað bilaði af tölvum og var tekið úr fartölvuverinu til að 

bæta það. Lengi vel voru því einungis 8-10 tölvur í fartölvuverinu. Því er 

erfitt að sjá hvernig hefði gengið ef fartölvuverið hefði verið með 25 tölvum 

allan tímann. Kennurum virtist þykja fartölvuver ákjósanleg þó þeir bentu á 

fyrirhöfn af því að flytja það og koma nemendum að verki. Einn kennari sagði 

„Kosti tel ég vissulega vera þá að geta sett alla nemendur við tölvu 

fyrirvaralítið án þess að þurfa að yfirgefa stofuna.‖ Annar kennari sagði „Það 

er alltaf tímafrekt að nota verkfæri sem maður er ekki vanur. Hversu vel sem 

vélar eru upp settar, þá er það ótrúlega snúningasamt að koma heilum bekk að 

verki.‖ Þriðji kennarinn sagði „Fínt að hafa aðgang að tölvum fyrir nemendur 

að vinna við. Mér finnst þetta samt vera bara stigsmunur frá venjulegum 

tölvuverum. Stærstu ókostirnir eru bras við uppsetningu og flutning‖.  Þessi 

ábending er athyglisverð, munurinn á tölvuveri sem skólinn á er sá að þar 

voru tölvurnar á ákveðnum föstum stað og kennarar þurftu að fara með 

bekkinn sinn til tölvanna. Utan kennslustunda er tölvuverið aðgengilegt 

öðrum nemendum. Fartölvuver hefur þá kosti að hægt er að fara með tölvur 

inn í kennslustund í hefðbundinni kennslu en utan notkunar er fartölvuverið 

læst inni til öryggis. Einn kennari sagði  

„Þau hafa marga kosti, jafnræðis er gætt (allir hafa jafnan aðgang að þessum 

lífsgæðum), þau hvetja til samvinnunáms (af því að tölvurnar eru ekki nógu margar) 

og þau opna leið úr kennslustofunni út á þann ólgusjó sem upplýsingaflóðið er að 

mynda.‖  

 

5.4. Kennarar um nemendur með fartölvur en ekki í fartölvubekk 

Í meginatriðum fjölluðu kennarar um tvö atriði þegar kom að þeim 

nemendum sem mættu með fartölvur í skólann en voru ekki í fartölvubekk. 
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Annars vegar að gott væri að hafa þá til að finna efni, vera ritarar eða aðstoða 

á einn hátt eða annan með fartölvunni og hinsvegar að þeir væru ekki með á 

nótunum líkt og hinir, sokknir í tölvuna. Einn kennari sagði „Mjög þægilegt 

er að hafa nokkra nemendur í hverjum bekk sem hafa fartölvur. Þær nýtast í 

frágangi á verkefnum og leit að efni. Gallarnir tengjast athyglisbresti nemenda 

og óbeinu sambandi milli nemenda og kennara‖. Annar kennari sagði „Helsti 

gallinn fannst mér að þessir krakkar voru oftar en ekki að leggja öðrum til 

verkfæri, t.d. í hópvinnu og öðrum verkefnum.‖  

 

Sumum kennurum þótti truflun að nokkrum fartölvunemendum í bekk og einn 

þeirra sagði  

„Nemendur fylgjast lítið með í tímum, eru í tölvuleikjum. Tölvurnar eru rándýr 

glósutæki en ágæt ef þær eru notaðar til þess.  Nýtast varla sem viðbót við 

fartölvuver af því að ekki er hægt að vita hvort nem. koma með tölvurnar í dag eða 

ekki.  Sbr. slagorðið „Fartölva er vágestur".  

Þetta slagorð skýrir kennarinn ekki nánar og ég hafði ekki heyrt það áður. 

Annar kennari tók í sama streng og sagði  

„Æ, oft er óttalegt vesen í kringum 1-10 fartölvunotendur í bekkjum. Óhljóð, 

rafmagnsvesen en aðallega þó þetta helvítis fikt alltaf í tónlist og vefsíðum og 

upphrópanir sem fá hálfan bekkinn til að góna á fartölvuna hjá viðkomandi til að 

sjá hvað er svona merkilegt. Fartölvur - sérstaklega í neðri bekkjum – eru náttúrlega 

verkfæri djöfulsins.‖  

Mér kom nokkuð á óvart hversu sterkt sumir kennarar tóku til orða um 

fartölvunotkun nemenda. Þetta væri gott að rannsaka nánar og skoða þá 

sérstaklega hvernig kennurum líður þegar miklar breytingar eiga sér stað í 

skólaumhverfinu.  

 

Einn kennari nefndi að nemendur með fartölvur hafi komið sér saman um 

vinnusparandi aðferð og leið til að gera annað í kennslustundum en læra og 

sagði  
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„Margir nemendur vilja leika sér í tölvuleikjum eða spilum frekar en vinna með 

bekknum. Þegar ég sýni glærur í PowerPoint glósa aðeins nokkrir, því hinir fá 

sendar glósur frá þeim og aukaefni, svo skipta þeir um hlutverk í næsta tíma og þeir 

sem eru ekki að glósa og fylgjast með sýna það með svipbrigðum að þeir eru að 

skoða eitthvað skemmtilegt. Síðan senda þeir á milli sín efni til að spauga með í 

tímanum og líta stundum upp og senda augnaráð til bekkjarfélaga sem sýnir að þeir 

hafa verið að senda eitthvað skemmtilegt á milli sín. Það er frekar leiðinlegt að 

kljást við þetta og ég sem hef tileinkað mér rökræður um efni dagsins eftir að hafa 

lagt upp einhverja ákveðna punkta er oft í vandræðum með að ná öllum nemendum 

inn í umræður. Þeir sem nota penna og blað eða bækur eru mikið betur með á 

nótunum og fljótari að tileinka sér efnið og koma inn í umræður.‖ 

 

Einn kennari sagði „Nokkrar tölvur í bekk eru svo kannski ekki alveg 

nægilegur hvati fyrir kennarann að búa til sérstök „tölvuverkefni", því það 

þýðir þá bara tvöfalda vinnu.‖  Þetta er athyglisvert en ber saman við reynslu 

mína, að einhverjir kennarar upplifa ekki að þeir þurfi að íhuga breytta 

kennslu sérstaklega fyrr en allir nemendur eru komnir með fartölvur. En 

sumum þykir mikilvægt að taka tillit til hinna sem ekki hafa fartölvur sem í 

sumum bekkjum voru mjög fáir.  

 

Einn kennari kom með athyglisvert dæmi um nemendur með fartölvur og 

sagði  

„Nemendur eru iðnir við að vinna á tölvurnar og halda vel utan um glósur og efni 

sem tengt hefur verið við þær. Nemendur eru með allar glósurnar með sér þegar á 

að rifja efnið upp. Auðvelt er að vinna vinnuskýrslur saman og hver hópur leggur 

sitt að mörkum og senda svo á milli sín til að búa til heildarmynd, eða heildstætt 

verkefni.‖ 

 

5.5. Kennarar og fartölvubekkir 

Kennarar gengu að kennslu með fartölvum með mismunandi hætti. Sumir 

héldu fast í þær kennsluaðferðir sem þeir höfðu alltaf beitt á meðan aðrir 
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lögðu á sig mikla vinnu við að þróa nám og kennslu í takt við breytt 

vinnuumhverfi. Full ástæða, og mjög eftirsóknarvert, væri að skoða hvaða 

áhrif mismunandi kennsluaðferðir hafa í fartölvubekkjum en það er ekki gert í 

þessari rannsókn. Einn kennari sagði  

„Ég notaði upplýsingatækni meira í þessum bekk en öðrum í sama áfanga. Það 

munaði heilmiklu að mínu mati. Ég var ánægð að sjá hvað sumir nemendur urðu 

lunknir við að nota [...] orðabókina sína og ég sá samanburð við hina bekkina í 

hópverkefni þar sem leita þurfti heimilda – hér var allt miklu fljótlegra. En það sem 

kom mér mest á óvart varðandi verkefnaskil var hvað það var þægilegt að fá 

munnlegu verkefnin þeirra í tölvupósti í stað þess að slást við gömlu kassetturnar.‖  

Sami kennari sagði síðar  

„Ég myndi vilja prófa að kenna tölvubekk aftur. Mér finnst þetta alls ekki fullreynt. 

Nú þyrftum við að fá tækifæri til að læra af reynslunni og sníða helstu vankantana 

af. Og þegar upp var staðið kom [fartölvubekkurinn] álíka út í meðaleinkunn og 

hinir bekkirnir mínir.‖ 

 

Kennarar nýttu einnig tækifæri sem komu til að tengja kennsluna því sem var 

að gerast í fréttum. Einn sagði  

„þegar [...] varð í haust rauk ég fyrirvaralaust inn á netið til að ná í upplýsingar um 

[efnið]. Því þó ég hefði nokkuð góða vitneskju um [efnið] var allt það nýjasta inni á 

Netinu um þær mundir og lýsingar á [efninu] og ég greip tækifærið enda þótt 

einhverjar vikur væru í það að ég ætlaði að fjalla um [efnið] gafst gullið tækifæri.‖  

Hér er gott dæmi um hvernig kennari var sveigjanlegur og nýtti bæði 

kringumstæður og tæknina til að tengja námsefnið þeim veruleika sem var í 

umhverfinu.  

 

Ekki gekk allt vel og einn kennari sagði „Ef ég set þau í verkefni og eitthvað 

klúðrast aftur og aftur, skiptir ekki máli hvað, þá verða þau hundleið á þessu. 

Maður fær skilning í fyrsta skipti, samúð í annað skipti, svo bara...‖.  
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Nokkrir kennarar upplifðu fartölvubekki mjög neikvæða. Einn kennari sagði 

eftir að kenna fartölvubekk eina önn „sú mest forheimskandi starfsemi sem ég 

hef tekið þátt í um ævina‖. Annar kennari sagði um fartölvubekki „Hef ekki 

reynslu af þeim. Vek athygli á því að almennt virðist námsárangur 

fartölvubekkja slakari en annarra.‖ Mér þótti þessi fullyrðing athyglisverð og 

hafði samband við áfangastjóra skólans sem tjáði mér að ekki væri hægt að 

sjá neinn afgerandi mun á meðaleinkunn fartölvubekkja frá öðrum bekkjum, 

hvorki til hins betra né verra. En ég vil benda á að reynsla af fartölvubekkjum 

er einungis eftir þrjár annir og enginn einn bekkur lengur en tvær og því mjög 

varhugavert að draga nokkrar ályktanir af áhrifum fartölvu á námsárangur. 

Auk þess voru kennararnir að þróa vinnubrögð í fartölvubekkjum á sama tíma. 

Þessi trú kennara virtist þó vera hjá fleirum en einum því annar kennari sagði 

„fartölvubekkir eru mannskemmandi umhverfi. Nemendur gjalda þess 

andlega, líkamlega og félagslega. þetta er staðreynd og þarf ekki annað en að 

líta á móralinn og námsárangur í [fartölvubekknum]  til vitnis.‖ Nú skoðaði ég 

ekki árangur bekkjanna í einstökum greinum heldur fékk einungis upplýsingar 

um meðaleinkunn þeirra þar sem enginn munur fannst  því hef ég ekki önnur 

gögn sem styðja þessa fullyrðingu. 

 

Einn kennari sagði  

„Ég held samt að tómt mál sé um að tala að þetta verði verulega marktækt fyrr en 

meira af námsefni (jafnvel kennsluefni) verður komið á tölvutækt form og kennarar 

hafa vanist meir og betur við að nýta sér það. En þá getur þetta ábyggilega orðið til 

þæginda og jafnvel til að bæta nám og kennslu.‖  

Hér ber þessum kennara saman við marga nemendur sem ræða nauðsyn þess 

að hafa meira námsefni á tölvutæku formi. 

 

5.6. Skjávarpar 
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Kennarar ræddu talsvert hagnýtingu fartölvunnar í tengslum við kennsluna. Á 

þessum tíma komu oft upp umræður um nauðsyn þess að hafa skjávarpa í 

öllum stofum. Einn þeirra sagði:  

„Ef maður hefði föst afnot af skjávarpa því að hvað sem  hver sagði þá eru tölva og 

skjávarpi saman mjög nauðsynlegt tæki í upplýsingatækni ef maður hefði fastan 

aðgang að skjávarpa eða það  væri skjávarpi í hverri kennslustofu þá er einfalt mál 

að stinga tölvunni í samband og sýna nemandanum jafnóðum í staðinn fyrir að 

skrifa misvel upp á töflu‖.  

Þetta var rætt talsvert á fundum með fartölvukennurum sem lögðu þar áherslu 

á mikilvægi skjávarpa í kennslu. Nokkuð dæmigerð lýsing kemur fram í 

eftirfarandi:  

„Mest nota ég PowerPoint og skjávarpa og get ekki hugsað mér þægilegra við 

innlögn á efni sem allir verða að ná. Myndefni er einnig skemmtilegt og gaman að 

bregða einhverju skemmtilegu og fróðlegu upp í upphafi tíma og gefa svo 

nemendum slóðina ef þeir vilja kynna sér betur síðar.‖ 
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6. Fartölvubekkir 

 

6.1. Undirbúningur  

Á vorönn 2001 var einn bekkur valinn af skólanum sem fartölvubekkur og 

fengu nemendur lánaðar tölvur
52

 frá skólanum. Valinn var fámennur bekkur 

eða þriðji bekkur málabrautar. Í hópi kennara bekkjarins voru mjög hæfir 

kennarar til að beita upplýsingatækni í skólastarfi og því bekkurinn vel til 

verksins fallinn. Sá bekkur hélt áfram sem fartölvubekkur á haustönn 2001. 

Ég valdi bekkinn og bar undir skólameistara sem samþykkti valið.  

 

Haustið 2001 bauðst nemendum sem áttu fartölvur að skrá sig í fartölvubekk í 

fyrsta og öðrum bekk og var nóg af nemendum í einn bekk á fyrsta ári og einn 

bekk á náttúrufræðibraut á öðru ári. Nokkur biðlisti var í fartölvubekk á fyrsta 

ári en ekki nægilega langur til að búa til tvo bekki.  

 

Hér kemur myndræn framsetning á þeim fartölvubekkjum sem voru í 

skólanum á meðan á verkefninu stóð. Þriðji bekkur málabrautar fékk tölvur 

frá skólanum á vorönn 2001 og hélt áfram sem fartölvubekkur haustönn 2001. 

Hann hætti síðan sem formlegur fartölvubekkur á vorönn 2002 en þá gafst 

þeim kostur á að kaupa fartölvurnar á hrakvirði sem þau nýttu sér öll. Þar með 

héldu þau áfram sem fartölvubekkur og var því haldið inni í rannsókninni til 

loka vorannarinnar.  

 

Hér er mynd sem sýnir fartölvubekki skólans þær þrjár annir sem ég var að 

skoða viðfangsefnið.  

                                                 
52

 Sjá síðar nánari umfjöllun um 3. og 4. bekk málabrautar. 
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Vorið 2001 var tölvueign nemenda könnuð til að reyna að gera sér grein fyrir 

hvort ástæða væri til að bjóða þeim nemendum sem voru með fartölvur upp á 

að vera í sérstökum fartölvubekk. Kannað var hjá nemendum hverjir ætluðu 

að koma með fartölvur haustið 2001 og var niðurstaðan eftirfarandi: 

 

 

 

6.2. Fyrsti bekkur frá hausti 2001 

Búist var við að nægilega margir nemendur ættu fartölvur til að setja af stað 

einn til tvo fartölvubekki haustið 2001. Niðurstaðan var sú að einn bekkur 

fylltist en ekki sóttu um nægilega margir í fartölvubekk til að bekkirnir yrðu 

tveir. Nám hófu 28 nemendur, einn hætti á fyrstu önninni þannig að 27 

nemendur luku önninni. Þar af voru 14 piltar og 13 stúlkur.  

Vor 2001 

 

Þriðji bekkur 

málabrautar 

Haust 2001 

 

Fjórði bekkur 

málabrautar 

Fyrsti bekkur 

almenn braut  

Annar bekkur 

náttúrufræði-

braut  

Vor 2002 

 

Fjórði bekkur 

málabrautar 

Fyrsti bekkur 

almenn braut  

Annar bekkur 

náttúrufræði-

braut  

Fartölvur 

frá skóla 

Eigin 

fartölvur 

Eigin 
fartölvur 

Mynd 6.1 Fartölvubekkir vor- og haustönn 2001, einnig 

vorönn 2002.  

 Pottþétt Mjög líklega Kannski Nei Samt. 

 Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Fjöldi 

(N) % 

1. Bekkur 20 13% 29 19% 62 41% 41 27% 152 100% 

2. Bekkur 15 13% 9 8% 41 36% 50 43% 115 100% 

3. Bekkur 12 13% 6 7% 26 29% 47 52% 91 100% 

Samtals: 47 13% 44 12% 129 36% 138 39% 358 100% 

Tafla 6.1 Áætlanir nemenda um fartölvueign haustið 2001 
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Hér á eftir kemur úrvinnsla úr svörum nemenda við spurningum
53

 sem þeim 

voru sendar í tölvupósti og 22 þeirra eða 81% svöruðu einnig í tölvupósti. 

Númer spurninganna halda sér hér eins og þær voru lagðar fyrir. 

 

1. hefðir þú valið að fara í annan skóla ef ekki hefði verið fartölvubekkur í 

MA? 

Möguleiki á því að setjast í fartölvubekk hafði nánast engin áhrif á hvaða 

skóla nemendur völdu skv. svörum þeirra við spurningum í tölvupósti. 

Einungis einn nemandi af 21 sem svarar þessari spurningu sagðist myndi hafa 

valið annan skóla. Einn nemandi sagði  

„Ástæða þess að ég sótti um í MA en ekki eitthvað annað var ekki eingöngu vegna 

fartölvubekkjanna heldur vegna þess að ég hafði trú á MA sem góðum skóla. 

Fartölvumöguleikinn var bara stór plús.‖  

Annar sagði „Ég held að fartölvubekkurinn hafi nú ekki verið úrslitaatriði í 

sambandi við val á skóla, en vitanlega enn ein rósin í hnappagat 

Menntaskólans á Akureyri‖.  

 

2. Valdir þú sjálfur að fara í fartölvubekk eða einhverjir aðrir t.d. foreldrar? 

Um helmingur (52,38%) nemendanna eða 11 af 21 segist hafa valið sjálfur að 

fara í fartölvubekk en 10 sögðust hafa gert það í samráði við foreldra. Einn 

nemandi sagði: „Ég valdi það sjálf í samráði við foreldra mína. Ég hef það 

svona nokkurn veginn að venju að gera ekki það sem aðrir segja mér að gera, 

nema ég sé sátt við það.‖ Annar sagði „Þetta var eingöngu mín ákvörðun‖. 

Enginn nemendanna taldi að einhver annar hafi tekið ákvörðun fyrir þá um að 

fara í fartölvubekk. 

 

3. Hvernig taldir þú að það myndi verða að vera í fartölvubekk? 

                                                 
53

 Sjá fylgiskjal XIII 



 96 

 

a) kennslan 

Erfitt er að gera sér grein fyrir hvers nemendur væntu af kennslu í 

fartölvubekk. Þeir virtust með óljósar væntingar og einn sagði: „Ég hafði í 

raun ekki myndað mér neina skoðun á því, ég ákvað bara að fara með 

jákvæðu hugarfari og taka því sem koma skyldi. Ég að sjálfsögðu bjóst við að 

kennslan yrði með öðrum hætti en gengur og gerist ...‖ Nokkrir sögðust hafa 

talið að kennslan yrði „öðruvísi‖ án þess að skilgreina hvernig öðruvísi. Einn 

sagði „eins og venjuleg kennsla úr grunnskóla en mikið lesefni á Netinu‖. 

Annar sagði „við fengjum verkefni og glósur sendar í gegnum tölvupóst og 

kennararnir myndu láta okkur nota tölvuna í tímum, s.s. að fara á Netið og 

finna upplýsingar.‖  

 

a) námið 

Á hinn bóginn virðast nemendur frekar hafa myndað sér skoðanir um námið. 

„Ég hélt við myndum nota tölvurnar meira. Við kaupum allar bækur eins og 

hinir krakkarnir og einnig allar vinnubækur þannig að við erum ekki eins 

öðruvísi og hinir bekkirnir, eins og allir vilja halda.‖ Annar taldi að 

„fartölvunotkunin myndi einfalda mér námið og hjálpa mér að skipuleggja 

glósur og annað slíkt.‖  

 

b) Heimanám 

Nemendur voru einnig spurðir hvers þeir hefðu vænst í tengslum við 

heimanám. Þar virtust flestir nemendur hafa búist við því eins og það varð 

„svipað, maður lærir yfirleitt í einhverjum bókum‖.  Hins vegar mátti finna 

nemendur sem höfðu mótaðar skoðanir og höfðu meiri væntingar en varð 

raunin.  

„Ég gerði fastlega ráð fyrir því að öllu heimanámi gæti ég sinnt í tölvunni. 

Sérstakar vefsíður yrðu fyrir heimanám hvers áfanga, þar sem maður gæti sótt 
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verkefni og skilað. Kennslubækur yrðu nánast engar heima fyrir, einungis textar og 

einhverskonar vefefni af Internetinu‖.  

 

d. Almennt 

Í almennum athugasemdum frá nemendum kennir ýmissa grasa allt frá því að 

einn sagði „hafði í raun ekki gert mér nógu greinargóða hugmynd um það‖ og 

í ítarlegri skilgreiningar. „Ég hafði ímyndað mér að við myndum aðeins hafa 

tölvurnar og kannski nokkrar bækur, alls ekki allar‖ sagði einn, en annar 

nemandi „Almennt taldi ég að þetta gæti verið gagnleg og skemmtileg reynsla. 

Ég hafði heyrt af nemendum við skólann sem notuðu tölvu í námi og höfðu 

þeir nemendur góða reynslu af því.‖ 

 

4. Hvernig hefur fyrsta önnin verið í fartölvubekk?  

 

Kostir 

Af 22 yrðingum nemenda um kosti fartölvubekkja fjölluðu þau um betra 

skipulag eða alls 14 nemendur (63%) og er skipulagið þar með það atriði sem 

flestir fjölluðu um. Einn sagði: „Betra skipulag, auðveldari upplýsingaöflun‖. 

Skipulagið snýr að „betra skipulag[i] á öllum glósum og verkefnum‖, 

„þægilegt að geta skrifað allt niður í tölvuna og skipuleggja þar‖ og annar 

nemandi sagði „ég er mikið skipulagðari og læri betur og kannski meira‖. 

 

Fyrir utan skipulag voru glósur algengasta umfjöllunarefnið eða hjá 11 

nemendum (50%)„ég glósa miklu hraðar...‖, „auðveldara að glósa...‖, „fljótur 

að skrifa upp glósur‖ og einn nemandi sagði „ég skrifa persónulega ekki mjög 

fallega þegar ég brúka „gamaldags‖ verkfæri eins og penna eða blýant, og svo 

vélrita ég mun hraðar en ég skrifa með handskrift svo að fartölva í mínu 

tilviki er algjört möst ef ég á að geta gert eitthvað með mín verkefni/glósur 

síðar meir‖. 
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Aðrir kostir sem nemendur nefndu eru „tölvukunnáttu minni hefur farið fram‖, 

„mér líður vel fyrir framan tölvuskjá‖, „mér finnst námið skemmtilegra‖, 

„miklu meiri vinnufriður en í venjulegum bekk‖, „gott að losna við 

endalausan flaum af einhverju blaðarusli sem beyglast og týnist‖. Einnig 

fjölluðu þau um hversu þægilegt er að fá verkefni og senda í tölvupósti. 

 

Gallar 

Nemendur fjölluðu talsvert um þá truflun sem er af tölvum í námi eða 16 

þeirra (72%) þegar kom að göllunum en þó er eftirtektarvert að sjá að mörg 

þeirra töldu sér fara fram í þessum efnum. „Í byrjun stal tölvan mjög mikilli 

athygli frá mér og öðrum nemendum og gerir enn, en mun minna en áður‖. 

„Þannig að mín niðurstaða er sú að fartölvubekkir eru gott mál, svo framarlega sem 

fólk stundi það ekki í gríð og erg að vera að gera eitthvað annað. Samnemendur 

mínir hafa þá talað um að þó svo að fólk hefði ekki fartölvu mundi það samt truflast, 

einfaldlega gera bara eitthvað annað, en því ér ég ekki alveg sammála. Ég er VISS 

um að fartölvunemendur freistast mun frekar til að fylgjast ekki með sem skyldi og 

fara að sörfa netið eða hanga í tölvuleikjum eða köplum. Allt er þetta spurning um 

sjálfsaga, og ef fólk hefur hann eru fartölvubekkir ekkert nema snilld.‖ 

 

Einn nemandi var ekki sáttur við að þurfa að sitja undir athugasemdum 

kennaranna um einbeitingu og sagði  

„...tímarnir fara of mikið í kjaftæði sem mér finnst vera meira kennurunum að 

kenna heldur en okkur. Þeir eru alltaf að skipta sér af einhverju sem þeim kemur 

ekki við og eru að hafa sífelldar áhyggjur af því að við séum ekki að læra og eru þá 

bara að tuða við okkur. Það eru einhverjir sem geta ekki slitið sig frá leikjum en 

þegar kennarar eru að skamma okkur fyrir það aftur og aftur eyðileggur það fyrir 

okkur hinum.‖   

 

Aðrar athugasemdir 
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Sjö nemendur bættu við öðrum athugasemdum. Einn talaði um að hafa 

aðgengi að staðarneti skólans lengur en til 10 á kvöldin, annar um áhyggjur 

sínar af því að tölvur gætu bilað. Einn fjallaði um bekkjarandann og sagði 

„krakkar eru uppteknir af tölvunum og truflast síður af bekkjarfélögum og tala 

þ.a.l. minna saman. ... En þetta er ekki stórt vandamál því það má leysa með 

ýmis konar aðferðum‖. Annar nemandi kom inn á þennan þátt og sagði „erfitt 

að ná athygli allra í bekknum‖. Tveir nemendur fjölluðu síðan um kennara og 

bentu á að þeim finnst að sumir kennarar séu ekki nógu duglegir að nota 

tölvurnar án þess að skilgreina hversu mikið eða hvernig. 

 

5. Mætti bæta nám og kennslu í fartölvubekk með einhverjum hætti? Hverjum?  

Nokkrir nemendur vildu nota tölvurnar meira, „sumir kennarar [...] nota þær 

mikið en aðrir lítið‖, „meira í fögum eins og dönsku, ensku og þýsku‖,„auka 

fartölvunotkun í almennri kennslu‖, „meira af verkefnum‖. Enginn nemandi 

talaði um að nota tölvurnar minna.  

 

Nemendur í fyrsta bekk ræddu talsvert um námsgögn í bekkjarviðtali og 

einnig þegar þau svöruðu þessari spurningu. Nokkrir töluðu um að hafa meira 

námsefni á tölvutæku formi „Kannski hafa bækur í gegnum tölvuna og öll 

verkefni, próf og allt svoleiðis‖. Einn nemandi rökstuddi þetta með því að 

segja „...það heldur nemendum frekar við efnið og þeir freistast ekki til þess 

að vera að gera eitthvað annað á Netinu.‖ 

 

Einn nemandi gerði sér góða grein fyrir að verkefnið væri þróunarverkefni og 

svaraði spurningunni á þessa leið „Já, með því að bíða og sjá, þróa og velta 

fyrir sér ... þegar ég fer í 4. bekk verður þetta allt fullkomið‖.  

 

6. Finnst þér viðhorf kennara, samnemenda, annað til nemenda í fartölvubekk 

en annarra? 
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Þessari spurningu var bætt við eftir bekkjarviðtal þar sem kom í ljós að 

nemendur voru uppteknir af því hvað aðrir sögðu um þá. Allir nemendur 

nema tveir sögðu að viðhorfið til þeirra væri annað vegna þess að þau væru í 

fartölvubekk. Annars vegar fjölluðu þau um viðhorf samnemenda og 

hinsvegar um viðhorf kennara. Einn nemandi sagði „Sumir nemendur kalla 

þennan bekk líka „nördabekkinn‖ en ég held að það sé enginn það vitlaus að 

taka því eitthvað alvarlega!! Ég geri það að minnsta kosti ekki!!!‖ Annar 

nemandi sagði „þó kemur það fyrir að þeir sem ekki eru í fartölvubekk líta á 

mann sem nörd, en það tel ég bara vera vegna þess þeir vita ekki hvernig það 

er að vera í fartölvubekk og vinna alltaf á tölvur‖. Þegar það kom í ljós að 

nemendur voru viðkvæmir fyrir því að vera kallaðir „nörd‖ eða að þau væru í 

„nördabekk‖ áttaði ég mig á því að ég var ekki viss hvað þau áttu við þegar 

þau töluðu um „nörd‖. Ég spurði því þrjá nemendur skólans og einn annan 

ungan pilt á þeirra aldri hvað orðið „nörd‖ þýddi í þeirra huga.  

 

Ein stúlka í bekknum sem ég kalla Emelíu sagði í MSN spjalli: 

Emelía sagði: 

þeir eru með feitt hár.. yfirleitt, hafa yfirleitt bara eitt áhugamál, og gera lítið annað 

en að sinna því 

Emelía sagði: 

hugsa ekki mikið um fatnað og hvað öðru fólki finnst 

Lára Stefánsdóttir segir: 

Af hverju heldur þú að þeir séu svoleiðis 

Emelía sagði: 

[...] ég ætlaði alls ekki að dæma þá neitt illa, mér er ekkert illa við nörd 

(MSN spjall 4. mars 2002) 

 

Tvær stúlkur í bekknum sem við skulum kalla Magnfríði og Sesselju sögðu: 

Magnfríður og Sesselja segja: 

neikvætt orð yfir að vera gáfaður og vera rosalega góður í einhverju sérstöku, og 

engu öðru kannski í rauninni, einbeitir sér að aðeins einum hlut 
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Lára Stefánsdóttir sagði: 

OK, hvernig lítur hann út? 

Magnfríður og Sesselja segja: 

yfirleitt með gleraugu ..... 

Lára Stefánsdóttir sagði: 

jamm og... 

Magnfríður og Sesselja segja: 

hmm bara ekki mikið í tískunni 

Lára Stefánsdóttir sagði: 

Eitthvað meir? 

Magnfríður og Sesselja segja: 

hmmm já ... það er samt einhvern veginn hægt að breyta merkingu orðsins en maður 

veit bara alltaf að það er neikvætt 

Magnfríður og Sesselja segja: 

flestir krakkar nota þetta orð yfir fólk sem það er með minnimáttarkennd fyrir 

 (MSN spjall 4. mars 2002) 

 

Einn piltur á svipuðum aldri sem ekki var í þessum bekk, ég kalla hann Emil 

sagði: 

Emil sagði: 

oft er talað um nörd í því samhengi að einhver lifi lífi sínu eftir einhverju t.d. 

íþróttanörd 

Lára Stefánsdóttir sagði: 

Er það? 

Emil sagði: 

en oft líka talað um fólk sem lærir mikið heima, bælt fólk, ljótt fólk, vinalaust fólk, 

gáfað fólk og þvíumlíkt 

(MSN spjall 4. mars 2002) 

 

Einn nemandi sagði í tölvupósti „Ég held að tölvunörd sé manneskja sem á 

eiginlega ekkert líf utan tölvunnar. Manneskja sem á enga vini og getur varla 

slitið sig frá tölvunni til að borða og sinna líkamlegum þörfum. Þannig finnst 

mér það hljóma.‖ 
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Orðið „nörd‖ virðist því í þeirra huga tengjast útliti, s.s. klæðaburði og gáfum. 

Upplifunin er neikvæð fyrir þau flest enda kom það fram í bekkjarviðtali þar 

sem sumar stúlkurnar voru mjög ósáttar við vera kallaðar nörd.  

 

Nemendur voru sérstaklega ósáttir við einn kennara í bekkjarviðtali og 

endurspeglaðist það að nokkru leyti í svörum þeirra. Þrír nemendur nefndu 

hann á nafn og einn sagði „Sérstaklega má nefna einn kennara sem er [...] en 

[þessi kennari] er allra verstur, heldur að við séum hálf furðuleg!!‖ Þegar rætt 

var við kennarann varð hann miður sín og bjóst ekki við að eigið óöryggi 

gagnvart tölvum hefði valdið þeim viðbrögðum sem koma fram í 

bekkjarviðtali og könnuninni. Kennarinn upplifði óöryggi í fyrirlögn, fannst 

bekkurinn öðruvísi þar sem allir voru með tölvur og reiknaði með að þau 

kynnu meira en hann komst að raun um síðar. Þetta passar við það sem einn 

nemandinn sagði eða „[þessi kennari] hallast að því að hérna séu eingöngu 

hreinræktaðir nördar sem lifa fyrir tölvurnar sínar‖. Kennarinn sagði að hann 

„upplifði algert sambandsleysi” við bekkinn og fannst þau bara vera í 

tölvunni, fleiri nemendur hefðu verið erfiðir með verkefnaskil en í öðrum 

fyrstu bekkjum og hefði þurft að ganga alvarlega á eftir fimm nemendum í 

þessum bekk í stað tveggja í öðrum bekkjum. Einn nemandi taldi viðhorfin 

öðruvísi og sagði „það er bara vegna þess að þetta er tiltölulega nýtt fyrirbæri 

hérna. Kennarar og samnemendur eiga bara að venjast þessum tölvubekkjum 

betur‖. 

 

Einn nemandi sagði „Ég hef ekki tekið eftir neinu sérstöku viðhorfi. Að vísu 

verða kennarar skiljanlega mjög pirraðir þegar nemendur taka ekki eftir‖. 

Einn nemandi velti fyrir sér viðhorfi til fartölvubekkjarins og sagði  

„Mér finnst flestir mjög jákvæðir á þetta verkefni, þó kemur það fyrir að þeir sem 

ekki eru í fartölvubekk líta á mann sem nörd, en það tel ég bara vera vegna þess að 
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þeir vita ekki hvernig það er að vera í fartölvubekk og vinna alltaf á tölvur. Ég held 

að flestir hins vegar viti að tölvur ERU framtíðin og því fyrr sem maður byrjar að 

nota þær sem vinnutæki því betra.  Sumir kennarar pirrast reyndar, sem er 

skiljanlegt, þegar tölvan fangar athygli nemenda þegar nemendur eiga að vera að 

fylgjast með.  En það er held ég vegna þess að þetta er nýtt fyrir nemendum og það 

tekur tíma að venjast‖.  

 

7. Annað sem þú vilt benda á eða fjalla um? 

Sjö nemendur komu með ábendingar um annað en áður var spurt um, tveir 

fjölluðu um að það hafi verið „frábær hugmynd‖ eða „sniðugt‖ að hafa 

fartölvubekk. Þrír fjölluðu um nauðsyn þess að fá meira af tölvutæku efni og 

einn sagði „við lærum að slíta okkur frá tölvunum eins og aðrir‖.  

 

8. Mynduð þið velja að fara í fartölvubekk aftur á næsta ári? 

Af 18 nemendur segja 12 já eða 67%, 1 nei og 5 eru í vafa. Einn nemandi 

sagði:   

„Auðvitað mundi ég velja fartölvubekk á næsta ári. Nú, þegar ég hef vanist því að 

vinna á tölvu, get ég vart ímyndað mér hvernig það yrði að þurfa aftur að burðast 

með heilt tonn af stílabókum og blöðum, auk þess sem ég mundi ábyggilega týna 

helmingnum af blöðunum.  Mér finnst að skólayfirvöld eigi að innleiða 

fartölvubekki sem fyrst.  Það munar að hafa allt á sama stað í sérstökum 

„folderum‖.  

Af þeim sem eru í vafa sagði einn „Mig langar aftur á næsta vetri í 

fartölvubekk því það er skemmtilegra en maður lærir mun minna á því, svo ég 

veit ekki alveg hvað ég geri.‖ Það má deila um hvort sá nemandi sem ég skrái 

að hafi sagt nei geri það alfarið sá sagði „Kannski, ég er ekki viss, ég ætla að 

nota tölvuna og hennar möguleika, en ég efast um að ég vilji fara í sérstakan 

fartölvubekk‖. 
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6.3. Annar bekkur frá hausti 2001 

Ekki sóttu nægilega margir nemendur um til að búa til fartölvubekk á öðru ári 

hvorki á félags- né náttúrufræðibraut. Til að reyna að ná saman í einn bekk 

var hringt í nemendur sem líklegt þótti að vildu fara í fartölvubekk og reynt að 

hvetja þá til að fara í fartölvubekk og náðist að lokum í nægilega marga 

nemendur í einn bekk náttúrufræðibrautar. Athyglisvert var að nokkrir 

nemendur sem áttu fartölvur og ætluðu að mæta með þær í skólann vildu ekki 

fara í fartölvubekk. Ég greindi ekki nánar markvisst af hverju það væri en 

nemendur nefndu félaga sem þeir vildu vera með í bekk og áttu ekki fartölvur, 

þeir lærðu betur með því að handskrifa glósur og fleira. Alls voru 22 

nemendur í þessum bekk í upphafi en í lokin 19 þar af 60% piltar og 40% 

stúlkur. 

 

Að þessu leyti var annar bekkur ólíkur fyrsta bekknum þar sem var biðlisti að 

komast í bekkinn og einnig ólíkur tilraunabekknum sem fékk fartölvur frá 

skólanum. Þessi bekkur upplifði réttilega að skólinn hefði sóst eftir því að þau 

væru fartölvubekkur. Ólíkt hinum tveimur fengu þau ekki sérstaka tölvutíma í 

upphafi fartölvuverkefnisins. Fyrsti bekkur settist sjálfkrafa í áfangann 

UTN102 eins og aðrir fyrstu bekkir og fékk þar af leiðandi tvær 

kennslustundir á viku í upplýsingatækni. Þar var kennslan sniðin að 

fartölvubekk og farið í atriði sem skiptu máli fyrir þau s.s. um tengingu 

fartölvanna við örbylgjunet skólans. Hvernig þau gætu unnið með ýmis konar 

hugbúnað í tengslum við skólanetið. Þriðji bekkur hafði fengið einn tíma á 

viku vegna tilraunaverkefnis fyrstu önnina sína og þar af leiðandi meiri 

stuðning. Annar bekkurinn var því eini bekkurinn sem fékk ekki sérstaka 

kennslu til að hagnýta fartölvurnar.  
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Nemendur annars bekkjarins (N=16) svöruðu spurningum í tölvupósti
54

 um 

fartölvunotkun sína um leið og þau svöruðu spurningum um 

dreifmenntarverkefni bekkjarins
55

 ásamt því hvernig þeim þætti í fartölvubekk.  

 

Í bekkjarviðtali kom fram nokkur pirringur vegna tækniörðugleika sem helst 

fólust í því að nemendur náðu ekki sambandi við örbylgjunet skólans. Ég taldi 

aftur á móti að nemendur hefðu ekki verið nægilega duglegir að láta vita af 

því sem væri að. Þessu samsinntu nemendur í sumu en ekki öðru. Þeim þótti 

tækjabúnaður óáreiðanlegur og sumir vildu hafa annars konar tæknilegar 

uppsetningar á skólanetinu. Í bekkjarviðtalinu komumst við sameiginlega að 

þeirri niðurstöðu að það þyrfti að fylgjast betur með tæknimálum 

fartölvubekkjar þannig að tryggt væri að staðan væri eins og best verður á 

kosið. Greinilegt var að upplýsingatæknideild skólans vissi ekki nægilega um 

vanda bekkjarins og vildi ekki samþykkja að vandinn væri eins umfangsmikill 

og nemendur héldu fram. Niðurstaðan varð sú að bæði yrðu nemendur að vera 

duglegri við að láta vita þegar eitthvað væri að og upplýsingatæknideild 

skólans yrði að fylgjast sérstaklega með fartölvubekkjum og heimsækja 

nemendur.  

 

Nemendur ræddu einnig að ekki væri samræmi milli þess hvernig kennarar 

legðu fyrir verkefni og töldu að það væri farsælt að hafa samræmdan vef þar 

sem væri alltaf hægt að finna hvað ætti að gera í hvaða fagi, finna lesefni og 

slíkt. Kennarar ræddu um að hagnýta WebCT
56

 námsumhverfið á Netinu en 

einn kennari gerði tilraun með notkun þess forrits en tækniörðugleikar komu í 

veg fyrir að það tækist svo vel væri.  

 

                                                 
54

 Sjá fylgiskjal VIII 
55

 Fjallað er um dreifmenntarverkefnið síðar 
56

 Hugbúnaður sem setur upp námsumhverfi á Neti þar sem nemendur og kennarar geta 

unnið að viðfangsefnum. Frekari upplýsingar á http://www.webct.com 

http://www.webct.com/
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Í bekkjarviðtali kom fram að nemendur vildu vinnureglur um fyrirlagnir þ.e. 

að kennarar gætu ekki sent fyrirmæli í tölvupósti á kvöldin milli 8 og 10 hvað 

ætti að gera fyrir daginn eftir. Nemendum fannst sanngjarnt að það væri 

ákveðið að eftir klukkan eitthvað ákveðið þyrftu þau ekki að líta í 

tölvupóstinn vegna námsins.  

 

 

1. Hvernig taldir þú að það myndi verða að vera í fartölvubekk? 

a. Kennslan 

Nokkrir nemendur töldu kennsluna verða tölvuvæddari heldur en hún varð, 

einn sagði: „ég hélt þó að það yrði nokkuð mikið um verkefni á Netinu og það 

mættu jafnvel vera fleiri verkefni unnin þar heldur en eru í gangi núna‖. 

Annar nemandi sagði:  

„Ég sá fyrir mér að kennslan yrði aðeins meiri í gegnum tölvur, þ.e.a.s. fengjum 

fleiri verkefni í tímum sem við mundum leysa í gegnum Netið eða tölvuna. Einnig 

hélt ég að kennararnir mundu senda okkur kannski meira af dóti sem mundi gagnast 

í náminu, einhverja fróðleiksmola eða ítarefni.‖  

Sá þriðji sagði „kennsla hefði átt að breytast meira en varð og vera meira í 

tölvum‖. Sumir virðast hafa búist við því sem varð og einn sagði „hún er eins 

og ég bjóst við‖ án þess að skilgreina hverju var búist við og hvað varð. 

 

b. Námið 

„Ég hélt það yrði jafnvel skemmtilegra en áður og það er eiginlega raunin. 

Það er eiginlega nokkuð skemmtilegt að læra með tölvunni‖ sagði einn 

nemandi um námið og annar sagði: „Glósugerð er mun þægilegri, hraðari og 

skipulagðari. Auðvelt er að fara í gegnum glósurnar fyrir próf. Við aðrar 

athafnir er oft gott að láta tölvuna afskiptalausa‖. Einn bjóst við því að allt 

nám yrði í gegnum tölvuna og annar að námsefnið yrði meira á Netinu. Þar 

sem spurningarnar eru sendar nemendum á vorönn í stað þess að leggja hann 
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fyrir í lok haustannar eins og hjá 1. bekk koma nokkrir athyglisverðir punktar 

varðandi framvindu. Einn nemandi sagði „ég er ánægðari með vorönnina 

heldur en haust, maður er búinn að læra inná þetta‖. Enda er ekki ólíklegt að 

það taki kennara og nemendur nokkurn tíma að læra ný vinnubrögð.  

 

c. Heimanám 

Einn nemandi bjóst við því að heimanám yrði „alveg jafn lítið og hingað til‖ 

annar sagðist hafa búist við því að „það yrði meira að læra heima en það tæki 

ekki eins langan tíma‖. Einn nemandi benti á væntingar um breytta 

kennsluhætti „þá hélt ég að heimanámið færi mikið í þessi GRÍÐARLEGU 

verkefni, en á móti mundi reglulegum kennslustundum fækka (s.s. um 40-

60%)‖. Nú er erfitt að segja til um af hverju nemandinn bjóst við stórum 

verkefnum en líklegt má telja að hann hafi reiknað með verkefnamiðuðu námi 

í ríkari mæli en varð raunin. 

 

d. Almennt 

Nemendur tóku á mörgum ólíkum málum undir þessum lið s.s að væntingar 

þeirra til fartölvubekkjarins hefði verið að það yrði „skemmtilegra‖ í 

fartölvubekk, „gaman, sem það er‖, „að mestu í gegnum tölvur‖, „ekki mikið 

frábrugðið frá venjulegu námi, bara svona smá tölvukeimur‖.  

 

2. Hvernig hefur verið í fartölvubekk hingað til? 

„Það hefur reynst miklu betur en á horfðist, til að byrja með hélt ég að þetta 

yrði algjört klúður en svo virðist sem það ætli að rætast úr þessu. Ég held bara 

að það þurfi aðeins meiri reynslu á þetta, þetta er jú tiltölulega nýlegt‖.  

 

a. Kostir 

„Fyrir mig sem notaði fartölvu í fyrra líka, þá eru mjög fáir nýir kostir...‖, 

„skemmtilegra í skólanum, auðvelt að slaka á og hlusta ekki á kennarann‖. 
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Ekki byrjuðu athugasemdirnar gæfulega og því nokkur léttir að þeir kostir 

sem á eftir komu voru nokkuð athyglisverðir. Einn nemandi sagði:  

„Aðalkostirnir eru þeir að það er auðveldara að nálgast ítarefni eða upplýsingar 

þegar maður er að vinna verkefni og svoleiðis, svo eru glósurnar snyrtilegar og 

skiljanlegar, svo eru heimaverkefnin og glósurnar allar á sama stað...‖.  

Sjö nemendur fjölluðu um glósur s.s. „minna af pappír sem flækist fyrir‖, 

„glósurnar skipulagðari og verkefnin líka‖, „lærdómurinn í sumum fögum 

verður auðveldari (glósufög)‖. Þrír nemendur ræddu aðgengi s.s. „maður 

hefur alltaf tilgang að netinu/tölvu‖, „Internetið og alskyns upplýsingar 

aðgengilegri‖, „líka mjög þægilegt að hafa alltaf netið og póstinn við 

höndina‖. Einn nemandi taldi „yndislegt að hafa tölvuna hjá sér í tímum‖ og 

annar sagði „þetta eru fjölhæf tæki sem við notum í margt‖ án þess að 

skilgreina nánar hvað það er. 

 

b. Gallar 

Nokkuð kom á óvart hversu kerfisbilanir virtust há þessum bekk fremur en 

öðrum bekkjum sem sérstaklega kom fram í bekkjarviðtali. Einn nemandi 

sagði „Þeir kennarar sem ætluðu sér í minniháttar vefleiðangra gátu það ekki 

90% af skiptunum vegna kerfisbilunar.‖ Annar nemandi sagði: „það er alltaf 

eitthvað að klikka og maður getur aldrei reitt sig almennilega á þetta allt.‖   

 

Átta nemendur (50%) töluðu um þær freistingar tölvunnar og þá truflun sem 

af þeim hlýst. Einn nemandi sagði „þetta tekur athyglina og getur valdið 

truflunum‖, annar sagði „Maður hefur ekki sjálfsaga til að fylgjast með í 

tímum þegar tölvan er fyrir framan mann‖.  

 

Fjórir nemendur (25%) töluðu um að reynsluleysi kennara hefði verið galli á 

verkefninu, einn sagði „kennararnir eru ekki með neina/takmarkaða reynslu í 

að kenna fartölvubekk‖ og annar sagði „helstu gallar held ég að sé aðallega 
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reynsluleysið og hvað er í rauninni búið að undirbúa þetta lítið, en hey við 

erum náttúrulega tilraunabekkur þannig að ...‖.   

 

Auk þess má bæta því við hér að í bekkjarviðtali kom fram að nemendur vildu 

gjarnan hafa einn vef þar sem allir kennarar myndu setja inn efni og gögn eins 

og áður sagði. Þeim þótti óþægilegt að kennarar höfðu eigin vef, ef þeir höfðu 

vef, fyrirlagnir og skilaboð bárust með ólíkum hætti. Enn nemandi sagði 

„kennarar með mjög ruglingslega og óskipulagða vefi sem erfitt er að rata um 

(reyndar ekki [ákveðinn kennari])‖, í bekkjarviðtali endaði það með að 

bekkurinn sjálfur ákvað að búa til vef og tengja í vefi kennara. Ég veit ekki 

hvort þau gerðu það eða hvort slíkt reyndist vel. 

 

c. Aðrar athugasemdir 

Sjö nemendur (44%) komu með aðrar athugasemdir, einn vildi frá strangar 

reglur um MSN og tölvuleiki, annar sagði „Skólinn þarf að huga meira að 

þeim sem eru með tölvur. T.d. fjöltengi, betra netsamband, verkefni á Netið 

og almennt bæta aðgang að kennurum‖. Aðrar athugasemdir fjölluðu um að 

þetta sé „fínt bara‖, að nemendur þurfi sjálfsaga til að stunda nám með 

fartölvum, hægt hafi verið farið af stað með fartölvurnar og athugasemdir um 

tölvukerfi skólans.  

 

5. Mætti bæta nám og kennslu í fartölvubekk með einhverjum hætti? Hverjum? 

Nemendur komu með margar ábendingar einn sagði „kennarar ættu að fá 

kennslu í að kenna fartölvubekk‖, og annar sagði „bæta menntun kennaranna‖ 

en þau gátu því miður ekki skilgreint hvað kennarinn ætti að læra. Einn 

nemandi sagði „hafa fleiri tilbúin verkefni og bæta skipulag. T.d. með 

heimasíðu bekkjarins þar sem kennararnir myndu skrifa skilaboð til okkar‖. 

Annar sagði „hafa meira samband milli nemenda og kennara þar sem 
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skilaboðin eru ekki alltaf skýr, það mætti setja reglur og þannig til þess að við 

getum líka  verið skipulögð‖.  

 

Einn nemandi sagði:  

„Það væri alveg eins  hægt að hafa meira dreifnám. Eins og í sögu, ég mundi ekkert 

tapa svo mikið á því að mæta bara í örfáa tíma og fá kannski glósurnar sendar. Og í 

íslensku, þá eru verkefnin sem við fáum mjög oft á netinu og ef svörin eru það líka 

þá þarf maður ekki að mæta jafn mikið í tíma. Sumir gera þá kannski ekkert 

verkefnin en það kemur þá í sama stað niður og að fylgjast ekki með í tímum. Og 

það að geta nálgast efnið á Netinu gerir það að verkum að maður hefur val hvenær 

(hvort) maður gerir verkefnin og jafnvel bara náð í þetta og lesið fyrir próf. 

Auðvitað á ekki að gera þetta þannig en þó nemendur mæti í tíma þá er samt alls 

ekkert endilega lært meira‖.  

 

6. Finnst þér viðhorf kennara, samnemenda, annað til nemenda í fartölvubekk 

en annarra? 

Hér komu alls ekki jafn sterk viðbrögð fram og hjá fyrsta bekknum í 

bekkjarviðtali og sama gildir með svörin við spurningum í tölvupósti. Einn 

nemandi sagði „það er einhvernvegin ætlast til meira af okkur en hinum 

bekkjunum í sambandi við fyrirlestra og svoleiðis, kannski er það bara rugla‖, 

annar sagði „en mér finnst kennarar ekki hafa neitt annað viðhorf til 

tölvunemenda nema hugsanlega að þeir geri aðeins meiri kröfur. En samt 

ekki‖. Einn nemandi sagði: „nei, það er aðallega hjá kennurum sem það er 

ekki nógu gott, þeir líta á þessi tæki sem höft en ekki gróða fyrir nemendurna‖.  

 

7. Annað sem þú vilt benda á eða fjalla um 

Nemendur höfðu litlu við að bæta og einungis tveir nemendur bæta einhverju 

markvissu við, annar þeirra sagði:  

„ég held að um 80% af þeim nemendum á öðru ári sem gerðu heimasíðu í fyrra hafi 

ekki hugmynd um það hvað þau voru að gera, hvernig þau geta gert það aftur 
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o.s.frv. ... Það mætti kenna öll undirstöðuatriði vel (svo sem hvar skjölin eru geymd, 

hvaða tilgangi þau sinna og fyrst og fremst hvað skjal eða fæll er í raun og veru 

(því það virðist sem ekki allir hafi náð því)) og síða kenna einföldunaraðferðir svo 

sem theme
57

 (sem ég er reyndar mjög á móti) og aðrir effektar‖.  

 

Hinn nemandinn sagði:  

„Það er náttúrulega fullt hægt að kvarta og heimta breytingar. Þetta hefur samt alls 

ekki verið slæmt en spurningin er hvort það ætti kannski að bylta náminu algjörlega. 

Það virkar ekkert svo vel að vinna út frá þessu námskerfi sem hefur verið eins í 

mörg, mörg ár. Kannski það ætti bara að gjörbylta því hvernig við lærum. Ekki 

brjóta upp sömu stundatölfu og allir aðrir eru með heldur læra bara út frá öðrum 

forsendum, fá nýtt kerfi. Það er reyndar kannski ekki auðvelt en það mætti kannski 

prufa það... ‖ 

 

6.4. Þriðji bekkur málabrautar vor 2001 og fjórði bekkur veturinn 2001- 

2002 

Í þessum bekk voru fáir nemendur eða alls fjórtán nemendur, 43% piltar og 

57% stúlkur og voru þau fartölvubekkur vor- og haustönn 2001. Tildrög 

verkefnisins voru þau að skólinn hafði fengið styrk úr þróunarsjóði 

framhaldsskóla til að skoða fartölvunotkun og lítið hafði gerst vegna langs 

verkfalls frá nóvember 2000-janúar 2001. Því var með skömmum fyrirvara 

ákveðið að velja fámennan bekk, lána þeim tölvur og kennarar bekkjarnins 

myndu spreyta sig á að læra að kenna fartölvubekk. Einn nemandi átti 

fartölvu fyrir og einn keypti sína fartölvu vorið 2001. Auk þess að fá fartölvu 

til afnota fengu þau bakpoka fyrir tölvu og kennslubækur, örbylgjukort til að 

tengjast staðarneti skólans og þaðan Netinu. Auk þessa gaf Penninn Bókval 

þeim heyrnartól fyrir annað eyrað en tölvurnar voru af Hewlett Packard gerð 

frá því fyrirtæki.  

 

                                                 
57

 Útlitsmót í FrontPage™ þannig að nemandinn þarf ekki að hanna sjálfur útlit vefsíðu 

heldur velur útlit sem er í boði.  
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Eftir eina önn var talið að tíminn væri of skammur tími til að meta verkið, 

nemendur þyrftu að vera með tölvurnar lengur og kennarar að spreyta sig 

aftur á kennslu fartölvubekkjar. Því var haldið áfram með bekkinn sem 

fartölvubekk á haustönn 2001. Í lok þeirrar annar var ákveðið eftir viðtöl við 

nemendur og könnun á áhuga kennara að hætta formlegu þróunarverkefni en 

bjóða nemendum að kaupa fartölvurnar á hagstæðum kjörum. Öll þeirra 

keyptu fartölvurnar sem þau höfðu verið með í láni frá skólanum og héldu því 

áfram að nota fartölvur við námið þó upphaflegu verkefni væri formlega hætt.  

 

Nemendur bekkjarins voru ekkert sérstaklega áhugasamir um fartölvur eða 

upplýsingatækni almennt, einn var beinlínis á móti þeim en féllst á að taka 

þátt í verkefninu. Einmitt vegna þessa þótti bekkurinn kjörinn til verkefnisins 

þar sem miklir áhugamenn um tölvur eru líklegri til að nálgast vinnuna á 

annan hátt en hinir.  

 

Þar sem skólinn fékk styrk úr þróunarsjóði framhaldsskóla til 

fartölvuverkefnis undir minni stjórn fengu kennarar bekkjarins greidda 2 tíma 

aukalega á viku fyrstu önnina til að takast á við breytt námsumhverfi nemenda. 

Lítill undirbúningstími var vegna verkfalls en kennarar áhugasamir og 

jákvæðir enda var það skilyrði fyrir því að hægt væri að velja bekkinn til 

verkefnisins. 

 

Ég var verkefnisstjóri verkefnisins og hitti nemendur einn tíma á viku þar sem 

leyst var úr tölvuvandamálum ef einhver voru, námið rætt og framvinda 

verkefnisins. 

 

Eftir fyrstu önnina skrifaði ég skýrslu um reynsluna til þróunarsjóðs 

menntamálaráðuneytisins sem hafði styrkt verkefnið. Lesa má skýrsluna í 

heild á Netinu http://www.lara.is/?main=greinar/farMA2001.htm 
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Allir kennarar bekkjarins tóku þátt í verkefninu utan stærðfræðikennari sem 

taldi námsefnið þess eðlis að fartölvur hentuðu illa við stærðfræðinám 

nemenda. Aðrar námsgreinar fyrstu annarinnar voru enska, þýska, franska, 

íslenska og saga.  „Kennarar virðast beita meira verkefnabundnu námi en ella. 

Þeir nýta tölvupóstinn mikið til samskipta við nemendur, leggja fyrir verkefni, 

veita umsagnir, senda glærur, fá skilaverkefni o.fl.‖ (Lára Stefánsdóttir 2001). 

Þetta mat mitt byggði á fundum með kennurum á meðan á verkefninu stóð. 

Kennurum þótti aukið vinnuálag af kennslunni sérstaklega vegna aukinna 

verkefna sem þeir gerðu fyrir nemendur. Í verkefnavinnunni var notuð vefleit, 

vefsíðugerð, glærugerð, tölvupóstur auk ritvinnslunnar. Í skýrslum eftir 

önnina skrifuðu nemendur talsvert um glósugerð sem þeir töldu auðveldari í 

tölvum en án.  

„Kennarar ræddu talsvert áhyggjur sínar af því að nemendur væru að gera eitthvað 

annað í tímum heldur en það sem þeir áttu að vera að gera. Þetta pirraði nemendur á 

stundum þrátt fyrir að þeir viðurkenndu að í upphafi annarinnar hafi tækið verið 

spennandi og þau freistast til að gera annað. Þetta töldu þau þó alla jafna hafa 

breyst þegar líða tók á önnina en bentu líka á að þau væru stundum með hugann við 

annað í kennslustundum þó engar væru tölvurnar‖ (Lára Stefánsdóttir 2001). 

 

Einn nemandi skrifaði í skýrslu um reynsluna fyrstu önnina:  

„Þar sem að verið er að framkvæma þetta verkefni/tilraun í fyrsta sinn hefur margt 

verið í frekar lausu lofti, ekki verið allt í föstum skorðum. Að mínu mati hefur 

borið á agaleysi hjá bæði kennurum og nemendum, í sambandi við það að halda sig 

að vinnu. Þá hefur það líka gerst að verkefni hafa teygst á langinn, en hvort það er 

gott eða slæmt veit ég ekki. En það að loka tölvum er engin trygging á áhuga og 

athygli, heldur eru það kennarinn og nemandinn sem spila þar inní, nemandinn með 

jákvæðu viðhorfi og sjálfsaga, og kennarinn með því sama, gera efnið áhugavert og 

beita einnig aga.‖ 
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Nemendur ræddu heilmikið glósugerð í skýrslum eftir fyrstu önnina sem og í 

bekkjarviðtölum. Svo virðist sem megináhrif af fartölvuvæðingu bekkjarins 

hafi verið á glósugerð. Sama var upp á teningnum í spurningakönnun til allra 

nemenda (50) með fartölvur eftir þessa önn. Því væri gríðarlega áhugavert að 

kanna kennsluaðferðir kennara og hvort glósuvinna sé almennasta virkni 

nemenda í námi sínu almennt við skólann. Ekki er hægt að fullyrða það út frá 

þeim gögnum sem komu eftir þessa einu önn en ljóst er að það er sá þáttur 

sem nemendur ræða helst. 

 

Um miðja haustönnina 2001 voru nemendur beðnir um stöðuskýrslu, erfitt 

reyndist að ná skýrslunum frá nemendum sem virtust farin að fjarlægjast 

vitundina um að þau væru í sérstöku fartölvuverkefni. Ég heimsótti þau ekki 

heldur vikulega eins og önnina áður. Loks komu skýrslurnar og þar komu 

fram athugasemdir um breytt vinnubrögð, meiri reynslu og vana en einnig að 

það væri „þreytandi‖ að hafa fartölvuna. Einn nemandi vildi fara að sjá 

dreifnám og sagði:  

„Mér finnst að þegar maður er kominn í 4.bekk þá eigi maður aðeins að ráða sér 

meira en t.d. fartölvubekkir í 1.bekk.  Mér finnst kennarar samt ekki nýta sér það að 

senda okkur verkefni og gefa þá sjéns á því að vinna verkefnið þegar við viljum svo 

sem og þá ekki mæta í viðkomandi tíma.‖  

Annar nemandi fjallaði um vinnuskipulag og sagði:  

„ég er mun skipulagðari núna heldur en í fyrra, núna loksins er ég búin að læra 

almennilega inn á þetta, ég er búin að temja mér þá sjálfstjórn að geta setið í 

gegnum tíma og fylgst með. Ef ég tek dæmi um skipulag, þá eru möppur fyrir hvert 

fag og undir þeim möppur þar sem heita annað hvort glósur eða verkefni og svo 

undir verkefna möppunni eru aðrar möppur sem heita eftir þeim verkefnum sem ég 

geymi þar.‖ 

 

Þreyta á verkefninu var áberandi í skýrslum nemenda um miðja haustönnina. 

Einn nemandi sagði: „Nemendur nota tölvurnar enn aðallega til skemmtunar 
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(hefur mér sýnst) og kennarar keppa hver við annan um að nota tölvurnar til 

þess eins að nota þær.  Þó finnst mér gæta meiri og meiri óánægju hjá sumum 

kennurum. ― Annar nemandi sagði:  

„En fólk er ekkert að fylgjast þannig séð með í tíma og það er að gera alveg það 

sama og í fyrra, bara að finna lög og myndbönd á netinu og savea það og vera í 

einhverjum leikjum eða bulla sín á milli í einhverjum chatrúmum og í teiknileik. 

Mér finns þetta ekki vera nógu sniðugt, þetta sýnir bara að bekkurinn hafi ekki 

nógan aga til að vera með þessar tölvur! ―  

Sá þriðji sagði:  

„Sumir kennarar eru svo þreyttir á verkefninu að þeir banna okkur að hafa tölvu í 

tímum, jafnvel þó að við hefðum gert verkefnin á tölvuna, það finnst mér 

ósanngjarnt.  Svo eru sumir alveg hræðilega „paranoid‖ vegna tölvanna, og treysta 

ekki neinum í bekknum, eða leggja suma svolítið í einelti vegna þess, þ.e. halda 

alltaf að þeir séu að gera e-ð annað en þeir eiga að vera að gera bara ef þeir líta á 

skjáinn.‖  

Fjórði nemandinn sagði:  

„Þetta með fartölvurnar gengur alveg ágætlega og sumir kennarar eru að standa sig 

mjög vel við að nota þær (t.d. [Jón og Gunnar]) en þetta er ekki alveg að ganga hjá 

sumum þar sem er verið að búa til einhver fáránleg verkefni sem hafa lítið sem 

ekkert með námsefnið að gera...það er slæmt mál og mér finnst eins og þetta sé 

farið að hafa slæm áhrif á námið hjá mér (og öðrum) í sumum fögum. En það 

breytir ekki því sem ég hef sagt svo oft áður...glósurnar eru mun snyrtilegri og 

skipulegri og það er þægilegt að hafa skipulag á verkefnum og öðru, en hitt er 

slæmt‖ 

 

Í ljósi þessara athugasemda og fleiri þótti mér sem umsjónarmanni 

verkefnisins nauðsynlegt að endurskoða hvort bekkurinn myndi halda áfram 

sem fartölvubekkur á vorönn. Mikið fjármagn var bundið í fartölvunum og 

því þótti mér mikilvægt að athuga hvort tölvunum væri ekki betur varið í 

annað t.d. fartölvuver skólans sem hafði rýrnað mjög af ýmsum orsökum. 

Nemendur virtust líka vilja losna undan verkefninu og einn þeirra sagði: 
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„Þegar allt kemur til alls finnst mér fartölvuverkefnið sem slíkt ekki standa 

undir sér lengur og það yrði mér mikill léttir að fá að gera tilraun til að ljúka 

stúdentsprófi á „eðlilegan" hátt.‖ 

 

Ég ræddi við bekkinn og sagði þeim frá því að athugasemdir í skýrslum hefðu 

verið á þessa leið og því nauðsynlegt að ræða hvort þau hættu sem 

fartölvubekkur um annarskipti. Þessi umræða vakti sterk viðbrögð hjá 

bekknum og atyrtust nemendur sem voru áhugasamir um áframhald út í þann 

nemanda sem alltaf hafði verið fremur neikvæður á verkefnið. Sá hafði 

virkilega lagt sig fram í verkefninu og unnið vel skýrslur og alltaf komið með 

viðbrögð við spurningum mínum en kom ætíð með skýr skilaboð um að hann 

vildi vinna á annan hátt. Nokkrir þeirra sem höfðu skrifað neikvæðar 

athugasemdir í skýrslurnar þorðu ekki að koma með þær skoðanir fyrir 

framan bekkinn og því var nokkur togstreita um tíma þar sem nemendur vissu 

ekki nákvæmlega hverjir þeirra hefðu valdið mínum viðbrögðum. Ég bað þau 

þá að skrifa skýrslur aftur þar sem þau rökstyddu af hverju þau ættu, eða ættu 

ekki að halda áfram sem fartölvubekkur. Á sama tíma voru þeir kennarar sem 

ætluðu að kenna bekknum á vorönn spurðir hvort þeir myndu nýta sér að 

bekkurinn væri allur með fartölvur. Tveir kennarar sögðust myndu gera það 

annar vildi hafa fartölvurnar en hinn taldi tölvuver jafngilt. Talsverð verðmæti 

eru bundin í fartölvum sem nemendum eru lánaðar og því ekki réttlætanlegt 

að binda tölvurnar hjá nemendum væri ekki verið að vinna með þær við 

námið.  

 

Þegar nemendur fóru að ræða kosti þess og galla að hafa fartölvurnar af 

alvöru komu ýmsir punktar fram. Einn nemandi sagði:  

„En jæja, á tímabili í vetur var ég á því að ég nennti ekki að vera í tilraunabekk á 

vorönn, því mér fannst ég fara á mis við eitthvað, en núna er ég alveg á báðum 
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áttum. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá langar mig eiginlega bara að vera með 

tölvuna áfram fyrir mína eigin hagsmuni, það er svo þægilegt að nota þetta.‖  

Nemandinn skilgreinir ekki hvað hann á við með „eigin hagsmunum‖ en af 

orðanna hljóðan er ekki hægt að ganga að því vísu að einungis sé verið að 

vísa til námsins. Annar nemandi skrifaði „Mér finnst óendanlega gott að hafa 

tölvurnar, og get ekki hugsað mér að skila þeim  og mér finnst sorglegt ef allir 

þurfa að skila þeim þótt e-r hafi ekki nóg sjálfsaga til að nota þær í námi og 

gleyma sér á netinu eða í leikjum í tímum....‖  Einn nemandi sagði „Ég er 

ennþá á þeirri skoðun að það væri hægt að nýta sér þetta enn betur.  [Einn 

kennari] virðist vera að gefast upp á þessum tölvum og maður þarf stundum 

að biðja sérstaklega um að mega glósa á tölvunum...‖ Þegar líða tók að 

ákvörðun og ljóst var að brugðið gæti til beggja vona urðu sumir nemendur 

heldur óhressir með þá hugmynd að hætta sem fartölvubekkur. Einn þeirra 

sagði við samnemendur sína á póstlista bekkjarins:  

„Eruð þið búin að gera ykkur grein fyrir hvernig þetta verður á næstu önn ef við 

höldum ekki áfram með tölvurnar.  Við erum að gera fyrirlestra, ritgerðir, vefsíður, 

og alls konar verkefni allt á tölvur.  Ef við verðum ekki með þær hvernig gerum við 

þá fyrirlestra? Hummm... Við förum upp í tölvustofu, finnum okkur tölvu, ef það er 

e-r laus, reynum að einbeita okkur að því að gera góðan fyrirlestur, innan um alla 

hina sem eru líka að vinna í tölvustofunni, svo þurfum við að vista hann á disk og 

fara svo í tíma og láta kennarann fá diskinn??? Ef þið viljið það, þá finnst mér það 

svolítið skrýtið...‖  

Annar nemandi sagði:  

„Stærsti gallinn sem ég sé við tölvurnar eru bilanir og hvað það er vont að bera 

þessar þungu töskur á bakinu...og það eru gallar sem maður getur alveg horft 

framhjá...ég er sammála því sem þið flest eruð búin að segja, það eru svo miklu 

fleiri kostir en gallar við tölvurnar.‖ 

 

Nemendurnir leystu sjálfir togstreitu í bekknum en einn nemandi sagði við 

samnemendur sína: „Hugsiði aðeins útí hvað þetta er ómerkilegt, hvaða máli 

skipta þessar tölvur miðað við góðan bekkjarfélaga? Ég mæli með að þið 
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reynið öll að sættast og hætta þessari vitleysu, ræðið þetta skynsamlega ekki 

eins og ég veit ekki hvað.‖ Ég blandaði mér lítið í þessa umræðu en sendi bréf 

til að kynna hvar málin stæðu í mínum huga sem og viðbrögð við átökum 

bekkjarins og sagði:  

„Það er ekki þar með sagt að í skýrslunum komi fram að menn vilji ekki vera með 

fartölvurnar, ástæðurnar eru margar. Til dæmis svarið þið fyrirspurnum mínum um 

framgang verkefnis seint og þá fremur stuttaralega sem gefur mér litlar upplýsingar 

um hvernig gengur. Þetta styður ekki þróunarverkefni sem á að læra af, við lærum 

ekkert af verkefni sem lítið er sagt um. Þetta er ein ástæðan. Önnur ástæða er sú 

hvernig þið segið að þið nýtið tölvurnar í námi ykkar. Það styður ekki áframhald 

verkefnisins. Kannski er það skýrslunum að kenna því ég hef til dæmis séð meira 

um notkun sumra ykkar í umræðunum á föstudag [umræðurnar á póstlistanum]  

heldur en í skýrslunum frá ykkur. Nokkuð mörg ykkar eruð orðin leið á þessu 

verkefni og þá er ég ekki að tala um [ákveðinn nemanda] sem hefur verið 

heiðarlegur  og skýr í umfjöllun sinni um þetta verkefni frá fyrsta degi sem hefur 

verið afar gagnlegt. Öll okkar vissum afstöðu hans  en þrátt fyrir hana hefur hann 

tekið samviskusamlega þátt í verkefninu og ég met það mjög mikils við hann. 

Verkefni af þessu tagi snýst ekki um að allir séu sammála um að allt sé gott, hreint 

ekki. Það er ekki [þessi nemandi] sem hefur verið verkefninu þungur heldur þeir 

sem ekki svara spurningum, ekki gefa góðar skýrslur, ná ekki að láta fartölvur 

styðja við námið o.s.frv. Ég hugsa um hvar ég fæ mest út úr þessum fartölvum, eins 

og staðan er held ég að það sé ekki mest út úr þeim að hafa hjá ykkur.‖  

Þannig að áður en ákvörðun er tekin gaf ég til kynna skoðun mína á því að 

ekki virðist ganga vel. Á sama tíma gaf ég nemendum færi á að breyta 

skoðuninni og sagði:  

„EN ég tek það skýrt fram að ég hef ekki tekið ákvörðun en ég taldi rétt að þið 

fengjuð ævinlega rétt svör og þegar þið spyrjið hver mín afstaða er á ákveðnum 

tíma þá fáið þið hana eins og hún er. Þannig fáið þið tækifæri til þess að sannfæra 

mig um eitthvað annað en ég hef trú á þessa stundina. En það er ekki víst að það sé 

ástæða til þess þið metið það.‖  
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Í framhaldi af þessu bað ég nemendur að svara eftirfarandi spurningum í 

tölvupósti: 

 Hvernig nota ég fartölvu í námi mínu 

 Hverjir eru kostir þess að hafa alltaf fartölvu 

 Hverjir eru gallar þess að hafa alltaf fartölvu 

 Rökstuðningur fyrir því að bekkurinn sé áfram fartölvubekkur 

 Rökstuðningur fyrir því að bekkurinn sé ekki áfram fartölvubekkur 

 Hvaða ákvörðun vilt þú að sé tekið um áframhald fartölvuverkefnis [bekkjarins] 

 

Nemendur skiluðu þá miklu betri skýrslum um fartölvuverkefnið og skoðanir 

sínar á áframhaldi. Einn nemandi sagði kostina við að vera í fartölvubekk:  

„Öll vinna við stærri verkefni gengur hratt og skipulega fyrir sig s.s. ritgerðir og 

fyrirlestrar.  Að geta alltaf sent tölvupóst ef mann vantar eitthvað gerir það að 

verkum að mjög sjaldan vantar mann glósur.  Námið verður í raun aðeins 

fjölbreyttara þó að við séum í raun að gera það sama.  Það skjóta alltaf nýjar 

hugmyndir upp kollinum annað slagið og er maður yfirleitt jákvæður í að prófa 

eitthvað nýtt.‖  

 

Annar nemandi sagði um notkun sína á fartölvunni:  

„Ég nota tölvuna á eftirfarandi hátt: Hún er mér mjög mikilvæg í allri fyrirlestra- og 

ritgerðavinnu. Þannig hef ég möguleika á að vinna þessi verkefni meira heima fyrir 

eftir að hafa orðið mér úti um allar þær upplýsingar sem ég þarf á að halda, á 

veraldarvefnum, í skólanum. Einnig nota ég tölvuna við glósur í nánast því öllum 

fögum og þá er stæ. nánast því eina undantekningin. Þannig get ég raðað glósunum 

niður líkt og ég væri með eina bók fyrir hvert fag. Einnig veitir hún mér góðan 

stuðning í öllu tungumálanámi mínu þar sem ég get orðið mér úti um hraðvirkar 

síður á netinu sem ég er mun fljótari að fletta upp í en venjulegri orðabók. Þessar 

síður eru þar að auki mjög oft hentugri eða betri en venjulegar orðabækur þar sem 

þú getur fengið upp orðasambönd en ekki bara stök orð. Það þarf ekki að tvítaka 

það hversu mikilvægt þetta er fyrir mig þar sem ég er á málabraut. Að lokum þá get 

ég þakkað þessu verkefni fyrir að bæta skrifhraða minn á tölvur margfalt, ég er 

kannski ekkert svo fljótur núna en þið hefðuð átt að sjá mig þegar ég byrjaði!‖  
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Galla nefndi einn „þungar töskur og stífar axlir‖ og bætir við: 

 „Misundirbúningur kennara getur einnig verið vandamál en það er þó eitthvað sem 

ég skil og vil engan veginn bölsótast út í kennarana sem eru búnir að standa sig 

flestir með ágætum. Engu að síður bitnar þetta á stundum töluvert á námi. Fyrir því 

eru tvær aðalástæður, a) Lélegur undirbúningur og vanhæfni sumra kennara til að 

takast á við þetta tölvuverkefni. b) Hins vegar er það hinn óstýriláti og 

óútreiknanlegi hugur ungs fólks á okkar aldri. Vandamálið er að sjálfsögðu agi og 

einbeitingarleysi. Þetta verður til þess að fólk fer að týnast á vefnum og detta alveg 

út úr sambandi við allt og alla og þá meðal annars kennarann og kennsluna.‖  

Einn nemandi fjallaði um kosti fartölvunnar og sagði „Frábær undirbúningur 

fyrir allt sem koma skal og skiptir þá litlu hvað maður hefur ákveðið að fást 

við.‖ En galla „Einbeitingarleysi og vanvirðing við kennslu er það fyrsta sem 

mér dettur í hug‖ Annar nemandi nefndi sem kosti:  

„maður þarf ekki að fara alltaf inná bókasafn til að fá heimildir. Það er ágætt að 

nota bara enskar heimildir sem hægt er að finna á netinu. Það er skemmtilegt að 

gera þessi glærushow. Tölvur eru framtíðin og það er gott að fá góðan grunn. 

Gaman að gera heimasíður og fyrirlestra.‖  

Annar nemandi sagði:  

„Mér finnst þetta virka fínt allt saman.  En tel þó að það væri betra að hafa svona 

UT tíma eins og í fyrra
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, þá yrði ekkert vesen með svona skýrslur ein og þessa.  Ég 

held að þetta sé það sem koma skal að vera með fartölvu, ég er nokkuð viss um ég 

muni aldrei hætta að nota tölvur í námi ef ég mögulega get. ‖ 

 

Varðandi ákvörðun um framhald verkefnisins sagði einn nemandi „Nú ef að 

ákveðið verður að hætta þessari tilraun mun ég ekki gráta, því ég er ekki 

væminn gaur. Ég get lifað án þeirra þó það sé gott að lifa með þeim.‖ 
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 121 

Ég hitti bekkinn og við ræddum málin og niðurstaðan varð sú að ég lagði til 

að formlegu fartölvuverkefni myndi ljúka um annarskiptin haustönn 2001 og 

vorönn 2002. Bjóða nemendum að kaupa fartölvurnar á hrakvirði af skólanum 

á hagstæðum kjörum. Skólameistari samþykkti tillöguna sem og 

verkefnisstjórn um þróunarskólaverkefnið í UT. Ég kynnti nemendum 

niðurstöðuna voru þeir tiltölulega sáttir sérstaklega vegna möguleikans á að 

kaupa fartölvurnar á góðum kjörum. Þau keyptu svo öll fartölvurnar sem þau 

höfðu verið með.  

 

Um vorið 2002 eftir eina önn án þess að vera í formlegu fartölvuverkefni 

sendi ég þeim bréf og spurði hvernig hefði gengið eftir að verkefninu lauk.  

„Veistu við keyptum öll tölvurnar meira að segja [nemandinn sem var á móti 

verkefninu] og nú mætir hann alltaf með hana:)‖ sagði einn og heldur áfram: 

 „Lífið hefur í sjálfu sér ekki mikið breyst t.d. hjá mér ég er með tölvuna í hverjum 

tíma og kennarar eins og Pétur og Gunnar  treysta á það að við séum með þær.  En 

annars verð ég að segja að ég er feginn því að vera ekki lengur e-ð sjéní á 

tölvu.  Við áttum að kunna allt fyrir fram.  En reynslan er skemmtileg og 

lærdómsrík og ég setti það inn í allar atvinnuumsókninni minni að ég hefði verið 

fartölvubekk:)‖  

Með „séní‖ átti nemandinn við að nú kunnu allir í bekknum á tölvur og hann 

þurfti ekki að aðstoða hina.  Annar sagði „Þó að við séum ekki lengur 

eiginlegur fartölvubekkur hefur lítið breyst.  Ég tek tölvuna alltaf með mér í 

skólann og nota hana ennþá mjög mikið.‖ Þriðji nemandinn sagði „Héðan er 

allt gott að frétta, þó svo að við séum ekki lengur opinber fartölvubekkur, en 

við erum öll nema [einn] með fartölvur. En við erum enn sömu nördarnir og 

við vorum í 3.bekk og við erum bara ánægð með það‖ Nemandinn sem var á 

móti verkefninu í upphafi og gagnrýndi það harðlega sagði að lokum:  

„ég keypti mína fartölvu og finnst mjög hentugt að eiga slíka (þó hún sé að verða 

forngripur) ég nota hana ekki mikið í námi nema við heimasíðugerð í frönsku og 

eitt og annað tilfallandi svo sem fyrirlestra og tölvuleiki í tímum;-) Líf eftir 
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fartölvubekk? Það er ekki svo slæmt. Ég tel að núna séu tölvurnar að gagnast okkur 

mun meira en þegar verkefnið var í gangi. Flestir eiga fartölvu og nota þær eins og 

hentar best hverjum og einum. 

Þetta sannar í raun og veru að það er hægt að hafa gagn af fartölvu í námi við þær 

aðstæður sem MA hefur upp á að bjóða en maður verður þá að gera það á sínum 

eigin forsendum. Fartölvunotkun ætti einmitt að laga að námi á 

einstaklingsgrundvelli frekar en nám að fartölvunotkun, alla vega svona í grófum 

dráttum. Fólk er nefnilega svo misjafnt og því ættu möguleikarnir að vera sem 

flestir.‖ 

 

6.5. Fartölvubekkur og dreifnám 

Menntaskólinn á Akureyri fékk styrk úr þróunarsjóði framhaldsskóla undir 

minni verkstjórn til að gera tilraunir með dreifmenntun
59

. „Markmið 

dreifnámsverkefnisins var að kanna forsendur þess að taka upp dreifnám sem 

þátt í skólastarfi í Menntaskólans á Akureyri‖ (Lára Stefánsdóttir. 2002:2). Í 

dreifmenntun er ein af forsendunum að nota Netið og tölvur, sem fellur vel að 

fartölvubekk. „Framtíðarsýn menntamálaráðuneytisins felst í því að nýta kosti 

Netsins sem upplýsingaveitu fyrir skólastarf‖ (Menntamálaráðuneytið. 2001:1) 

 

Dreifmenntarverkefnið er hluti fartölvuverkefnisins og sami spurningalisti
60

 

hefur spurningar um voru tveggja til fartölvubekkjar á öðru ári. Þó þurfti að 

birta niðurstöður að þeim hluta í skýrslu til menntamálaráðuneytisins vegna 

uppgjörs á verkefninu. Því var ekki hægt að bíða útgáfu þessa rits heldur hluti 

birtur í þeirri skýrslu. Litlu hefur verið breytt frá þeirri skýrslu hér. 

 

Þegar aðgengi að tölvum eykst jafn ríkulega og þegar nemendur eru með sína 

eigin fartölvu heima og heiman koma upp umræður um náms- og 

kennsluaðferðir. Menntamálaráðuneytið setti fram framtíðarsýn sem kölluð 
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60

 Sjá fylgiskjal VIII 



 123 

var Forskot til framtíðar – Verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins í 

rafrænni menntun 2001-2003. Þar sagði „Í þessari sýn felst að hefðbundnir 

kennsluhættir þróist yfir í það sem kalla má dreifmenntun og nemendur stundi 

þá nám í dreifskólum.‖ og síðar:  

„Í dreifskóla er ekki gerður greinarmunur á staðbundinni kennslu og fjarkennslu 

heldur tvinnast þessir kennsluhættir saman í dreifkennslu þar sem jöfnum höndum 

er notuð  hefðbundin kennsla og þekkingu miðlað með notkun Netsins.‖ 

(Menntamálaráðuneytið. 2001:1) 

 

Vegna þess m.a. að vonir stóðu til að skólinn myndi hafa fartölvubekki var 

sótt um styrk til að gera tilraunir með dreifnám. Mér þótti líklegt að 

nemendum sem hefðu stöðugt aðgengi að tölvum myndi geta gengið vel að 

vinna á annan hátt en áður tíðkaðist. Sumir nemendur annars bekkjar höfðu 

sóst eftir því að blanda saman staðbundnu námi og fjarnámi. Kennarar höfðu 

prófað að blanda saman fjarnámi og dreifnámi í litlum mæli hjá fartölvubekk 

málabrautar á vorönn 2001. Eftir að styrkur fékkst var ákveðið að gera 

tilraunir markvisst í öðrum bekk náttúrufræðibrautar sem var fartölvubekkur 

og síðan afmarkaða tilraun í valhóp í íslensku á fjórða ári hjá hóp sem ekki 

var með fartölvur. Fjórir kennarar tóku þátt í verkefninu, þeir kenndu sögu, 

íslensku og þýsku.  

 

Nemendum í fartölvubekk á öðru ári þótti hagræði í að hafa fartölvur í 

dreifnámi en hinsvegar þótti þeim það ekki skilyrði „Mér finnst dreifnámið 

frábært. En þó verð ég að viðurkenna að mér finnst ekki vera mjög mikið í 

þessu dreifnámi sem nemendur sem væru ekki með tölvur gætu ekki gert.‖ 

Annar nemandi sagði: „ég held að fartölvubekkur sé vel í stakk búinn til að 

vera í dreifnámi.‖ Einn kennari gerði tilraunir með dreifmennt í hefðbundnum 

bekk og sagði: „Reynslan sýndi mér að það er næsta nauðsynlegt í dreifnámi 

að nemendur hafi fartölvur eða að minnsta kosti mjög mikinn aðgang að 
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einkatölvum og séu jákvæðir gagnvart vinnu með tölvum.‖ Einnig var gerð 

tilraun með eitt dreifmenntarverkefni í fartölvubekk á fyrsta ári en nemendur 

skiluðu viðfangsefnum fjarnámshlutans illa og því voru uppi nokkrar 

efasemdir hvort nám af þessu tagi hentaði nemendum á fyrsta ári. En tilraunin 

var vart það viðamikil að hægt sé að draga af því ályktanir. 

 

Þannig má álykta að það sé þægilegt en ekki forsenda fyrir dreifnámi að hafa 

fartölvu, hinsvegar má fullyrða að án góðs aðgengis að tölvu sé dreifmenntun 

ómöguleg. 

 

6.5.1. Stundatafla og skipulag skóla 

Hefðbundin stundatafla með 40 mínútna kennslustundum hentar 

fartölvubekkjum illa og þegar fella á niður kennslustundir fyrir fartölvubekk 

er oft erfitt að taka út kennslustundir fyrst eða síðast í degi til að ná samfelldri 

stundatöflu með þeim tímum sem eftir standa. Kennarar ræddu líka að það 

gæti verið hentugt að fjarkenna meira einn hluta annarinnar en annan eftir 

viðfangsefnum hverju sinni. Einnig þyrfti að skipuleggja vinnusvæði 

nemenda fyrir hóp- og verkefnavinnu þar sem nemendur geta unnið. Aðstaða 

þeirra heima fyrir er æði misjöfn til að stunda nám og ekki er hægt að beina 

hópastarfi á bókasafn þar sem yfirleitt er gert ráð fyrir að nemendur geti lesið 

í næði.  

 

6.5.2. Agi og nám 

Bæði nemendur og kennarar í verkefninu voru sammála um að námsagi væri 

gríðarlega mikilvægur. Einn nemandi sagði: „ég held að það þurfi meiri aga. 

Það þarf að stýra náminu meira.‖ Misjafnt er hvort þau telja að kennararnir 

eigi að sjá til þess eða að þau sjálf þurfi að læra að vinna í meira frelsi. Einn 

þeirra sagði: „Ég held að dreifnám henti fartölvubekk ágætlega, maður þarf 

náttúrulega gríðarlegan aga til þess að heltast ekki úr lestinni og  vera með á 
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nótunum, en ég held að það komi samt bara af sjálfu sér.‖ Enn annar nemandi 

sagði:  

„Ég tel að maður þurfi miklu meiri aga í dreifnámi en venjulegu námi þvi að maður 

er náttúrulega ekki með kennara sem stendur yfir manni og skipar manni að halda 

áfram að vinna. Maður þarf bara að vera búin miklum sjálfsaga, metnaði og 

skipulagsgetu.‖  

Síðan sagði einn „Maður þarf aðeins að aga sjálfan sig til að nenna að læra 

þessi hellings ósköp í hverri viku‖ Þetta kemur heim og saman við skoðanir 

kennara sem lýst er hér að framan.  

 

6.5.3. Vinnureglur 

Í dreifmenntarverkefninu kom í ljós að nokkrar vinnureglur gætu komið sér 

vel sérstaklega í dreifnámi. Hér má til dæmis nefna: 

 

 Fjarvist ef nemandi vinnur ekki viðfangsefni fjartímanna. Einhverjir 

kennarar prófuðu að í stað þess að fara yfir þau verkefni sem nemendur 

áttu að vinna þá fengju þau fjarvist ef verkefnin væru ekki unnin. 

Nemendur virtust ágætlega sáttir við þetta fyrirkomulag. Einn nemandi 

sagði „Mér finnst að það ætti að gefa skróp fyrir að skila ekki 

verkefnum eins og hefur verið prófað t.d. í íslensku. Þá gera flestir 

verkefnin.‖ 

 Tímamörk hvenær fyrirmæli eiga að vera komin frá kennara. 

Nemendur vildu hafa á hreinu að kennarar gætu t.d. ekki komið með 

fyrirmæli um hvað ætti að gera í kennslustund kvöldið fyrir kennsludag. 

Þau vildu hafa tímamörk á fyrirmælum frá kennara á Neti. Þau ræddu 

nokkuð um að þau vildu hafa fyrirmæli á vef í stað þess að fá þau í 

tölvupósti þá sæju þau á einum stað hvað ætti að gera.   

 

6.5.4. Námstækni 
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Nemendum er nauðsynlegt að læra að stunda dreifnám og það virðist ákveðna 

aðlögun. Sérstök kennsla tengist þó ekki endilega dreifmennt eingöngu heldur 

virðist það gagnlegt öllum þeim sem eru í fartölvubekk. Þar væri til dæmis 

hægt að fjalla um glósutækni í tölvum og námstækni almennt þar sem 

vinnulag og verkfæri eru önnur þegar fartölvan er við hendina. Einn 

nemandinn sagði í svari sínu við spurningum í tölvupósti
61

:  

„Já það mætti kannski setja mann betur í þetta þegar skólinn byrjar á haustin, bjóða 

upp á svona tveggja tíma kynningartíma með tölvukennurum skólans þar sem 

námið yrði útskýrt í smáatriðum og kennararnir segðu hvaða væntingar þeir bæru til 

nemendanna.‖  

Annar nemandi sagði í sinni umsögn: „þá finnst mér vanta skipulag og það 

þarf að kynna þetta fyrir okkur, hvernig við eigum að vinna, og hvernig þetta 

á að vera, þetta er í svo lausu lofti.‖ 

 

 

6.6. Tölfræðigreining á fartölvubekkjum 

Í spurningakönnun
62

 var skoðað með ANOVA hvort það væri munur milli 

þeirra nemenda sem voru í fartölvubekk og þeirra sem voru það ekki. 

Nemendur sem ekki eru í fartölvubekk telja sig ná betri árangri í námi eftir að 

þeir fengu fartölvu heldur en nemendur sem eru í fartölvubekk, 

F(2,144)=3,238, p<0,05. Nemendur í fartölvubekkjum töldu að þeir ynnu 

meiri hópavinnu, F(2,140)=4,832, p<0,05, og skipulegðu nám sitt betur heldur 

en nemendur sem ekki voru í fartölvubekk, F(2,148)=2,885, p<0,05. 

Nemendur í fartölvubekk töldu einnig líklegra að þeir færu að gera eitthvað 

annað í kennslustund heldur en nemendur sem ekki voru í fartölvubekk, 

F(2,148)=4,460, p<0,05. Ekki er vitað hver munurinn er á kennslu kennara í 

fartölvubekk og öðrum bekkjum. Þessi atriði væri mjög áhugavert að kanna 

nánar og þá einnig í sambandi við kennsluaðferðir kennara, bekkjarstjórnun, 
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viðfangsefni og önnur atriði sem gætu kastað gleggra ljósi á það hvað gerir að 

verkum að nemendur fara að gera eitthvað annað í kennslustund. Því miður 

var ekki spurt um kyn nemenda en athyglisvert hefði verið að sjá hvort 

einhver kynjamunur hefði verið á svörunum. 
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7. Nemendur með fartölvur 

 

Þessi kafli fjallar í megin dráttum um svör þeirra 160 nemenda sem voru með 

fartölvur í skólanum á haustönn 2001 bæði í fartölvubekk og ekki í 

fartölvubekk og svara spurningakönnun
63

 sem var lögð fyrir í desember 2001. 

Allar hlutfallstölur síðar í kaflanum vísa til hlutfalls af þessum fjölda. Af þeim 

voru 98 eða 61% ekki í fartölvubekk en 62 eða 39% í fartölvubekk.  

 

Spurningakönnunin var gerð af þróunarskólunum þremur á 

framhaldsskólastigi og einnig lögð fyrir á vorönn 2001 en þá voru 50 

nemendur með fartölvur. Fjallað er um þá könnun í skýrslu sem var gerð 

vorið 2001 (Lára Stefánsdóttir 2001). Helstu niðurstöður í þeirri skýrslu um 

fartölvuverkefni vorannarinnar voru þær að flestir sýndu jákvæða afstöðu til 

verkefnisins. Símenntun kennaranna breyttist, þeir vildu nú frekar fá aðstoð 

við þau viðfangsefni sem þeir voru að fást við hverju sinni í stað þess að fara 

á námskeið. Þeir stunduðu mikið eigið sjálfsnám og spurðu spurninga og 

miðluðu hver til annars. ―fóru einnig að vinna fleiri verkefni í tölvupósti, setja 

kennsluefni á vef, sækja ítarefni af Internetinu og gera vefsíður. Líklegt má 

telja að einn stærsti áhrifavaldur í aukinni nýtingu upplýsingatækni í starfi 

kennara hafi verið þegar þeir fengu eigin fartölvu til umráða og stöðugrar 

samfelldrar notkunar‖ (Lára Stefánsdóttir 2001). Þar var einnig fjallað um 

fartölvuver skólans en ―[af] fenginni reynslu í Menntaskólanum á Akureyri og 

þess sem ég sá á NECC2001 vil ég draga þá ályktun að fartölvuver séu afar 

ákjósanlegur kostur fyrir skólastofnun, opni nýja möguleika í hópstarfi 

nemenda og skapi gott námsumhverfi í almennum kennslustofum.‖ Verkefni 
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með fartölvubekk á málabraut á þriðja ári þóttist hafa tekist vel þrátt fyrir að 

undirbúningur hefði verið lítill vegna verkfalls en það væri nauðsynlegt að 

halda verkefninu áfram til að byggja upp meiri reynslu, ein önn væri of stuttur 

tími. Nemendur í fartölvubekk voru mjög sáttir, þeir vildu aukna fjölbreytni 

viðfangsefna heldur en verið hafði en þó höfðu kennarar lagt mikla vinnu í 

fjölbreyttari verkefni og ræddu talsvert aukið vinnuálag vegna þess. 

Nemendur sem ekki voru í fartölvubekk voru mjög sáttir og töldu fartölvurnar 

hafa gagnast þeim mjög vel við glósugerð og heimildaleit. 

 

Könnunin
64

 skiptist í tvo megin hluta, í þeim fyrri eru fjölvalsspurningar en í 

hinum síðari tvær opnar spurningar, annars vegar um kosti þess að hafa 

fartölvu í skólanum og hinsvegar galla. Þróunarskólar 

menntamálaráðuneytisins í upplýsingatækni þ.á.m. Menntaskólinn á Akureyri 

sömdu spurningarnar. Að ýmsu leyti eru þær gallaðar til að nota í rannsókn 

þar sem þær mæla gjarnan hvort eitthvað sé ―meira‖, ―skemmtilegra‖ en þar 

af leiðandi ekki hvort eitthvað sé ―minna‖ eða ―leiðinlegra‖. Einnig vantar 

viðmiðunarbreytur um aldur og kyn. Nemendur í skólanum eru þó yfirleitt 

nemendur sem halda beint áfram úr framhaldsskóla og því að mestu leyti á 

aldrinum 16 - 20 ára.  

 

Markmið þróunarskólanna með spurningalistanum var að kanna áhrif fartölva 

á nám og námsumhverfi nemenda. Tvær viðmiðunarbreytur voru í könnuninni, 

annars vegar hvort nemandi var í fartölvubekk eða ekki og hinsvegar hver 

greiddi fyrir fartölvuna. Spurt var um viðhorf nemenda til þess hvort það væri 

skemmtilegra í skólanum eftir að þeir fengu fartölvu, um hvort þau teldu sig 

ná betri árangri í námi, skipuleggja námið betur, eyða meiri tíma í heimanám, 

hafi náð betri stjórn á náminu, sæki sér meira ítarefni. Einnig hvort þau teldu 

að námsaðferðir hefðu batnað, eða þau ynnu meiri hópavinnu. Í könnuninni 
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var einnig fjallað um kennslustundir, hvort þau fylgist betur með eða fari að 

gera eitthvað annað. Spurt var hvort þau teldu að kennarar tækju tillit til 

nemenda með fartölvur og hvort þau gætu hugsað sér að vera án fartölvu í 

skólanum. 

 

Ég velti fyrir mér að sleppa því að nota fjölvalsspurningarnar í rannsókninni 

vegna ágallanna sem ég nefndi áður. Opnu spurningarnar tvær þ.e. um hvað 

nemendur nefna sem kosti og galla þess að hafa fartölvu veita hinsvegar það 

miklar upplýsingar að þeim er ómögulegt að sleppa. Því ákvað ég að láta 

megindlegu spurningarnar fylgja með en minni á að rétt er að  hafa fyrirvara á 

niðurstöðunum vegna þess hvernig spurningarnar eru orðaðar. Meðal annars 

stýra opnu spurningarnar framsetningunni en einnig því að þar tjá nemendur 

ákveðin atriði að eigin frumkvæði en ekki viðbrögð við fyrirfram gefnum 

spurningum. 

 

Ég tók svörin við opnu spurningunum og flokkaði niður í yrðingar. Síðan sló 

ég yrðingunum inn í gagnagrunn og gaf þeim meginheiti eftir innihaldi. Þegar 

því var lokið fór ég aftur yfir flokkun, sameinaði flokka eða skipti upp eftir 

því hvort heildin stæði saman þegar upp var staðið. Þannig hafa nemendur í 

rauninni búið þessa flokka til með svörum sínum. Tíðnitöflum yfir svör frá 

fjölvalsspurningum er síðan bætt inn eftir því sem þær passa við flokkunina. 

Auk þess er bætt við upplýsingum úr skýrslum nemenda ef ég tel að þær bæti 

einhverju við.  

 

Í lokin er síðan þáttagreining á svörum við fjölvalsspurningum úr 

spurningalistanum til að gefa betri mynd á hvaða svör úr þeim þætti falla 

saman hjá nemendum.  

 

7.1. Verkfæri og aðbúnaður 
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Þessi kafli fjallar um hugbúnað, tölvukunnáttu, vélbúnað, rafmagn og 

rafhlöður sem og öryggi. Þetta eru því umfjallanir um verkfærið sjálft þ.e. 

fartölvuna, notkun á henni og ytra umhverfi hennar.  

 

7.1.1. Hugbúnaður 

Tæp 72% nemenda voru frekar eða mjög sammála því að þau notuðu forrit 

sem þau hefðu ekki notað hefðu þau ekki fartölvu. 

 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann nota ég forrit til náms sem ég hefði 

að öðrum kosti ekki notað 

 Fjöldi 

 

% 

Svarar ekki 8 5 

Mjög ósammála 8 5 

Frekar ósammála 29 18 

Frekar sammála 56 35 

Mjög sammála 59 37 

Alls 160 100 

 

 

Nemendur fjölluðu tiltölulega lítið um þann hugbúnað sem þau notuðu í opnu 

spurningunum en fremur meira hvað þau gerðu í tölvunni sbr. kafla um glósur 

og Netið. Einungis 4% nemenda fjölluðu um efni sem tengdist hugbúnaði 

beint en eitt dæmi var þegar nemandi sagði að það væri „Hægt að vera með 

tölvuorðabók í tölvunni þannig að ég nýti mér það‖.  

 

7.1.2. Tölvukunnátta 

Yfirgnæfandi hluti nemenda eða 81% voru frekar eða mjög sammála því að 

tölvufærni þeirra hefði aukist eftir að þeir fengu fartölvu. Þar sem flestir 

nemendur voru búnir að vera með fartölvurnar í fremur stuttan tíma í 
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skólanum (1-2 annir) væri spennandi að skoða þennan þátt nánar til lengri 

tíma litið þ.e. hvað aukin tölvukunnátta færir nemendum þegar kemur að námi. 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann hefur tölvufærni mín aukist (nota 

forrit, Internet, tölvupóst) 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 6         4     

Mjög ósammála 8         5    

Frekar ósammála 16       10      

Frekar sammála 40       25      

Mjög sammála 90       56      

Alls 160      100      

 

Um 9% nemenda fjölluðu um tölvukunnáttu á einn eða annan hátt í 

spurningakönnuninni. „Kunnátta mín á tölvur eykst‖ sagði einn á meðan 

annar sagði að það „[fari]  mikill tími í að gera verkefni ef maður kann ekki 

almennilega á hana.‖ Annar nemandi segir: „Ég er líka að sjá að sumir 

krakkar eru að lenda í tölvuveseni sem þau myndu ekki lenda í ef þau hefðu 

fartölvur eins og t.d. að kunna ekki á ákveðin forrit sem ég t.d. nota daglega.‖ 

 

7.1.3. Vélbúnaður 

Í spurningakönnuninni fjölluðu átta nemendur í fartölvubekk um vélbúnað og 

þrettán sem ekki voru í fartölvubekk alls um 13% nemenda. Allar 

athugasemdir nemenda í fartölvubekkjum snéru að aðgengi staðarneti skólans 

sem þeir vildu hafa traustara og öflugra. Sérstaklega snéru athugasemdirnar 

um aðgengi um staðarnetið að Netinu. Einn vildi fá öflugra netsamband á 

heimavist skólans, en tveir töluðu einnig um óáreiðanleika tölva almennt. 

Helmingur af yrðingum nemenda sem ekki eru í fartölvubekk snúa að neti 

skólans en aðrar um bilanir í tölvum eða óþjálan tækjabúnað. „Stundum virkar 

skólanetið [ekki] og þá er maður ekki smá pirraður‖.  
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7.1.4. Rafmagn og rafhlöður 

Nemendur sem ekki voru í fartölvubekk kvörtuðu undan erfiðu aðgengi að 

rafmagni eða 24 nemendur (24%). Einungis 4 nemendur (6%) í fartölvubekk 

ræða það sama en þeir höfðu sérstakar raflagnir í skólaborðunum þegar þeir 

voru í „sinni‖ kennslustofu. „Ef þú ert ekki í fartölvubekk þá getur stundum 

verið erfitt fyrir tölvuna að komast í straum‖ sagði einn nemandi sem var ekki 

í fartölvubekk og „getur ekki alltaf setið hjá innstungu og þá verður hún 

auðvitað á endanum batteríislaus‖ sagði annar. Tenglar (innstungur) eru 

meðfram veggjum og stundum bara einum vegg í kennslustofu þannig að 

fæstir nemendur áttu auðvelt aðgengi að tenglunum. Þegar nokkrir nemendur 

voru með fartölvur í sama bekk þá útveguðu þeir sér stundum fjöltengi til að 

eiga auðveldara aðgengi að rafmagni „við erum oftast með millistykki sem 

fylgir bekknum og það er ekki nægilega stórt‖.  

 

Vandamál nemenda varðandi rafmagn var tvíþætt, annars vegar að það voru 

einfaldlega ekki nógu margir rafmagnstenglar í kennslustofum til að tengja 

tölvur og hinsvegar að rafhlöður fartölvanna duga of stutt „rafhlaða endist 

MJÖG stutt (1-2 klst í fullri vinnslu)‖ eins og einn nemandi sagði, eða frá 2-

3,5 klukkustundum utan ein sem ég veit um er um sem dugar í um 5 tíma. 

„Tölvan er mjög oft rafhlöðulaus -> kemur semsagt ekki að gagni‖.  

 

7.1.5. Öryggi 

Eins og rætt er í kaflanum um fyrirhöfn af fartölvum þá höfðu sjö nemendur 

sem svöruðu spurningakönnuninni áhyggjur af því að geta ekki lagt frá sér 

tölvuna hvar sem er. Sumir nefndu þetta sem fyrirhöfn, þ.e. að þurfa alltaf að 

bera töskuna með sér hvert sem er, en aðrir ræddu þetta sem öryggismál. Ekki 

er hægt að leggja svo dýrt tæki frá sér þar sem því getur verið stolið. Einn 

nemandi sagði „Gæti glatað öllum verkefnunum sínum á einu bretti ef 
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eitthvað kemur fyrir tölvuna og maður á ekki afrit‖ . Það gæti því verið 

skynsamlegt að fara yfir það með nemendum hvernig best er að taka afrit og 

geyma til að tryggja að mikilvæg gögn glatist ekki. 

 

7.2. Starfsumhverfi 

Þessi kafli fjallar um starfsumhverfi nemenda. Þeir fjölluðu um aðgengi sitt að 

tölvum, hvernig það hefði breyst þegar þau fengu fartölvu sem þau voru alltaf 

með sjálf. Sum ræddu ágang frá öðrum í notkun á tölvunni, félagsstarf þegar 

sumir væru talsvert mikið í tölvum og fyrirhöfn af því að vera með tölvur.  

 

7.2.1. Aðgengi 

Af nemendum sem ekki eru í fartölvubekk nefna í spurningakönnun 28 (29%) 

að það sé kostur að hafa sífellt aðgengi að tölvu, en 13 (21%) nemenda í 

fartölvubekk. Í skólanum eru um 40 borðtölvur fyrir nemendur sem eru alls 

um 600, að frádregnum 160 fartölvum nemenda yrðu þetta 13 nemendur um 

tölvu. Af þeim hafa a.m.k. 160 eða þriðjungur fartölvur með sér í skólann eða 

þeir sem svara spurningakönnun. Ekki er vitað hversu margir nemendur hafa 

gott aðgengi að tölvum á heimili eða heimavist. Þörfin fyrir tölvur fer eftir því 

hversu mörg og viðamikil verkefni eru lögð fyrir nemendur þar sem þeir þurfa 

að nýta tölvur en vegna þróunarverkefnis skólans í upplýsingatækni hafa 

verkefnin aukist heilmikið og þar af leiðandi ásóknin í tölvur skólans. Því er 

ekki óeðlilegt að nemendum þyki það kostur að hafa fartölvu sem þeir geta 

komist alltaf í enda sagði einn nemandi um að með fartölvu hafi hann „alltaf 

þann kost að komast í tölvu, þarf ekki að bíða eftir lausu plássi í tölvuveri.‖  

Nemendur draga oft að gera verkefni þar til á síðustu stundu og því skapast 

oft óbærilegt ástand rétt fyrir verkefnaskil séu margir nemendur sem eiga að 

skila á sama tíma.  
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Erfitt er að gera sér grein fyrir hvað er eðlilegt jafnvægi milli framboðs á 

tölvum, eignar nemenda á fartölvum og krafna um verkefni unnin með tölvum. 

Hinsvegar er alveg ljóst að ef reiknað er með því að nemendur hagnýti tölvur 

markvisst í námi sínu þarf aðgengi að þeim að vera gott og áreiðanlegt.  

 

Nemendur nefna einnig að það sé mikill kostur að hafa tölvuna hvar sem er, 

einn sagði „Geta gert öll tölvuverkefnin hvar og hvenær sem er‖. Einn 

nemandi sagði „betra að geta bara unnið á bókasafninu í ró og næði‖ og annar 

nemandi „getur unnið verkefni hvar sem manni hentar og fundið upplýsingar 

á staðnum‖. Enn annar nemandi sagði „Farið með tölvuna á bókasöfn 

bæjarins og vinna á henni þar‖ og einnig „Get farið til annarra sem eru ekki 

með tölvu og unnið verkefni þar‖.   

 

Með fartölvunni er því nemandinn ekki bundinn við stund og stað til að vinna 

verkefnin sín og eykst þar af leiðandi sá sveigjanleiki sem hann hefur. Hvort 

það er síðan kostur eða galli má deila um, gallinn gæti verið sá að nemendur 

eru að vinna verkefni seint á kvöldin og fram á nótt sem þá er í andstöðu við 

þá stefnu að nemendur og kennarar ljúki vinnu sinni í skólanum (Tryggvi 

Gíslason 1999). Kosturinn er hinsvegar sá að nemendur geta nýtt tíma sinn 

vel og unnið verkefni hvort sem er í skólanum, heima, á almenningsbókasafni, 

hjá vinum eða annarsstaðar þar sem þeim hentar.  

 

7.2.2. Ágangur 

Í spurningakönnun nefna fjórir nemendur sem ekki eru í fartölvubekk ágang 

við að hafa fartölvur. Einn talar um „nöldur í bekkjarfélögum um aðstoð‖, 

annar um að „þurfa alltaf að lána hana þeim sem ekki eiga tölvu‖. Tveir 

nemendur fjalla síðan um að vera látinn vera ritari í hópavinnu og annar sagði 

ókost við að hafa fartölvu að „þurfa alltaf að vera ritarinn í hópverkefnum‖.  
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7.2.3. Félagsandi 

Kennarar nefna nokkuð þá upplifun sína að nemendur með fartölvur og þá 

sérstaklega í fartölvubekk einangrist. Nemendur ræða þetta lítið í 

spurningakönnun, nemendur sem ekki eru í fartölvubekk nefna þetta aldrei en 

tvær yrðingar koma fram hjá þeim sem eru í fartölvubekk. Annar nemandinn 

sagði „Bekkjarmórall í fartölvubekk er lengur að verða góður af því að allir 

eru alltaf í tölvunni‖. Hinn nemandinn sagði „Samheldni eykst í bekknum því 

við erum alltaf á MSN‖.  

 

7.2.4. Fyrirhöfn 

Athyglisvert er að nemendum virðast ekki draga fram sömu mynd í 

fjölvalsspurningum og opnum spurningum þegar kom að umfjöllun um 

fyrirhöfn að því að hafa fartölvur. Tæp 62% nemenda voru frekar eða mjög 

ósammála því að það væri fyrirhöfn af því að vera með fartölvu í skólanum. 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann [finnst mér] fyrirhöfn af því að vera 

með fartölvu í skólanum 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 7         4      

Mjög ósammála 53       33      

Frekar ósammála 46       29      

Frekar sammála 46       29      

Mjög sammála 8         5      

Alls 160      100      

 

Þegar opnu spurningarnar eru hinsvegar skoðaðar þá virðist sem nemendum 

finnist nokkur fyrirhöfn af því að hafa fartölvur því alls nefndu 48% nemenda 

sem ekki voru í fartölvubekk og 37% nemenda sem voru í fartölvubekk 

eitthvað sem flokkast getur sem fyrirhöfn af því að vera með fartölvu. 
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Nemendur í fartölvubekk voru oftar í sömu stofu og þurftu því ekki að pakka 

tölvunni niður eftir hverja kennslustund. Þetta getur skýrt þennan mun. 

 

„Of þungt, vont fyrir bakið‖  sagði einn nemandi og „maður mætir síður með 

skólabækurnar þar sem taskan verður óendanlega þung‖ sagði annar. Þyngslin 

voru aðalfyrirhöfnin sem nemendur tóku fram og í 45 yrðingum (64%) nefna 

nemendur beint þyngsli eða bakverki. Nemendur nefna einnig þá fyrirhöfn 

sem er að því að fara með tölvuna milli kennslustofa, hver kennslustund var 

40 mínútur en í einhverjum tilfellum voru þær tvöfaldar. Reynt var að hafa 

nemendur fartölvubekkja sem mest í sömu stofum til að tryggja aðgang að 

rafmagni og láta þau síður vera að þvælast milli stofa. Einn nemandi sagði 

„Óþolandi að kveikja og slökkva alltaf á milli tíma‖ en nemandi úr 

fartölvubekk sagði „þær eru þungar en það er samt leiðinlegt að vera alltaf í 

sömu stofunum (maður missir af „röltinu" á milli tíma)‖. Nemendur gátu ekki 

lagt frá sér tölvuna hvar sem er eins og einn nemandi sagði „svo er manni 

ekki sama um tölvuna svo maður getur ekki kastað töskunni út í horn.‖  

Nemendur voru því bundnir við að bera fartölvuna með sér allan daginn og 

einum þótti „leiðinlegt að dröslast með þær‖ nema þeir leigi sér skáp og skilji 

tölvuna þar eftir. Skáparnir eru í einu húsi skólans og nokkur fyrirhöfn að fara 

þangað með fartölvurnar ef nemendur voru mest í öðrum húsum skólans.  

 

Nemendur minntust nánast aldrei á eitthvað sem hægt væri að flokka sem 

fyrirhöfn sem kosti við fartölvur. Einn nemandi sagði þó „þú þarft ekki að 

bera eins mikið af glósubókum í skólann‖.  

 

7.2.5. Skemmtan 

Almennt virtist nemendum skemmtilegra í skólanum eftir að þeir fengu 

fartölvu. Í spurningakönnun svara um 77% nemenda að þau séu frekar eða 

mjög sammála því að svo sé.  
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Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann þá er skemmtilegra í skólanum 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 10         6     

Mjög ósammála 4         3      

Frekar ósammála 23       14      

Frekar sammála 82       51      

Mjög sammála 41       26      

Alls 160      100      

 

Þeir fjölluðu síðan tiltölulega lítið um leiki í spurningakönnuninni. Þrír 

nemanda í fartölvubekk nefndu þá sem truflun frá námi og er fjallað nánar um 

það í kaflanum um truflun. Sex aðrir nemendur (4%) með fartölvur nefndu þá 

en voru ekki sérstaklega að tala um að leikir trufluðu þau frá námi í 

kennslustundum heldur „gott að spila CM í rúminu‖ sem kost við fartölvu og 

„stundum getur verið gaman að hvíla sig í frímínútum og fara í leiki til að 

hressa sig upp.‖ Þrír nemendur (2%) nefndu í spurningakönnuninni að það 

væri gott að hafa tónlist og sagðist einn þeirra gott „að hlusta á tónlist í tímum 

á meðan maður lærir. Tónlist (að mínu mati) hefur örvandi áhrif á hugsun og 

fær nemendur frekar til þess að læra.‖ Einn nemandi sagði „gerir námið 

skemmtilegra‖, annar að það væri „skemmtilegra í tímum‖ og einn sagði 

einfaldlega að kosturinn við að hafa fartölvu væri að það væri „gaman‖.  

 

7.2.6. Truflun 

Tæplega 26% nemenda voru frekar eða mjög sammála því að þeir fylgdust 

betur með í kennslustund þegar þeir eru komnir með fartölvur. Hinsvegar 

töldu rúm 68% nemenda svo ekki vera.  

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann fylgist ég betur með í kennslustund. 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 10         6      
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Mjög ósammála 37       23      

Frekar ósammála 72       45      

Frekar sammála 36       23      

Mjög sammála 5         3      

Alls 160     100      

 

Þetta viðhorf kemur enn betur fram í svörum við næstu spurningu: 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann fer ég oft að gera eitthvað annað 

en það sem ég á að gera í kennslustund. 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 8         5    

Mjög ósammála 13         8      

Frekar ósammála 37       23      

Frekar sammála 66       41      

Mjög sammála 36       23      

Alls 160     100      

 

Þarna kemur fram að tæp 64% nemenda voru frekar eða mjög sammála því að 

þeir hafi oft farið að gera eitthvað annað en þeir áttu að vera að gera í 

kennslustund. Ekki stundum, sjaldan eða einstaka sinnum heldur oft. Erfitt er 

að meta hversu mikið oftar nemendur fara að gera eitthvað annað en þeir eiga 

að vera að gera í kennslustundum eftir að þeir fengu fartölvurnar en þessar 

niðurstöður hljóta að vekja okkur til umhugsunar. 

 

Þegar farið er að skoða yrðingar nemenda í opnu spurningunum kemur fram 

að sumir nemendur telja að þeir læri að standast freistingar sem fartölvan 

miðlar en ekki er hægt að fullyrða hvort það sé almennt eða ekki. Nemendur í 

fartölvubekk nefna truflun miklu frekar en hinir eða um 64% nemenda í 

fartölvubekk á móti 30% nemenda sem ekki eru í fartölvubekk. „[Hún er] 

mikill tímaþjófur. Ég fylgist miklu minna með í tímum en ég gerði hér áður 
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fyrr‖ sagði einn nemandi í fartölvubekk. Annar sagði „Fer oft að gera eitthvað 

annað en að fylgjast með í tímum svo sem eins og MSN, netið, tónlist‖. 

„Tölvan stelur athygli sem kennarinn ætti að fá‖ sagði einn nemandinn og 

annar „Fer oft að gera eitthvað sem maður ætti ekki að gera‖.  

 

Ekki eru allar yrðingarnar þannig að ætla megi að þeir ráði alls ekki við þá 

freistingu að fara að gera annað í tímum en þeir eiga að vera að gera og sumir 

telja sig þroskast og ná því að yfirstíga freistingarnar. Nemendur í 

fartölvubekk koma frekar með slíkar fullyrðingar og einn sagði „allavega fyrst 

þá var maður svolítið upptekinn af henni‖  og annar „stundum truflandi (en 

auðvelt að yfirstíga það)‖, og enn einn sagði „Hættir til að vera að flækjast um 

á netinu í tíma og gleyma að fylgjast með, en það hefur reyndar ekki ennþá 

komið niður á mér.‖ Hann var sá eini sem sagði beint að truflunin háði honum 

ekki við námið. Allir hinir tala um að tölvan truflaði þá frá náminu. 

 

Á sama tíma og ekki virðist nokkur efi á því að hafa fartölvu fyrir framan sig 

allan daginn trufli nemendur við námið voru samt 50% þeirra mjög eða frekar 

sammála því að þeir hafi náð betri stjórn á námi sínu. Ríflega 43% voru 

hinsvegar frekar eða mjög ósammála því. Þá er ekki hægt að fullyrða hvort 

þeir telji enga breytingu hafa átt sér stað eða sigið hafi á ógæfuhliðina við 

stjórn á eigin námi. 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann hef ég náð betri stjórn á námi mínu 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 9         6      

Mjög ósammála 10         6      

Frekar ósammála 60       38      

Frekar sammála 64       40      

Mjög sammála 16       10      

Ógilt svar 1         1      
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Alls 160     100      

 

7.3. Vinnulag 

Fróðlegt er að skoða hvað nemendur fjölluðu um þegar kom að því hvernig 

þau ynnu með fartölvunum. Glósur voru nefndar oftast og virðist því óhætt að 

álykta sem svo að sú námsaðferð sé mjög algeng í námi þeirra. Þau ræddu 

kennsluna fremur lítið og settu sjaldan fram skoðanir um hvernig kennslunni 

ætti að vera háttað þegar þau sjálf væru með fartölvur.  

 

7.3.1. Glósur 

Glósur voru án efa það sem nemendur tóku fram í spurningakönnun til allra 

eða 113 af 160 nemendum eða 71% sem svara könnuninni. Fjörutíu og tveir 

nemendur í fartölvubekk (67%) og 71 (72%)sem ekki voru í fartölvubekk 

fjölluðu um glósur á einn eða annan hátt. Glósur virðast því vera námsgögn 

sem eru afar mikið notuð og virðist lýsa námsaðferðum sem nemendur beita. 

Flestar yrðingar fjalla um að „gera betri og skipulagðari glósur‖ þetta tvennt 

virðist skipta mestu máli og fjalla flestar yrðingar um það ásamt því að vera 

„fljótari að glósa‖. „Ef maður er veikur er hægt að láta annan senda sér glósur 

sem maður missti af‖ og þar með missa síður af því sem gerðist í 

kennslustund. „Loksins get ég skilið glósurnar mínar‖ sagði einn nemandi og 

virðist nokkuð létt, enda er sjálfsagt ekki öllum lagið að skrifa snoturt. „Þar 

sem ég skrifa mjög illa er mjög gott fyrir mig að hafa tölvu. Þá skil ég það 

sem ég skrifa og kennarar skilja þau verkefni sem ég sendi.‖  

 

Einungis 9 nefna galla (6%), 6 (3%) sem tengjast erfiðleikum við að teikna 

myndir í tölvunni, einum nemanda fannst of mikið af glósum í ákveðinni 

kennslugrein, ein um áhættuna við að glósur geti glatast ef eitthvað kemur 

fyrir tölvuna og einn að kennarar skipuleggi glósur ekki með tilliti til 

nemenda með fartölvur.  
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7.3.2. Kennsla 

Tveir nemendur (2%) sem eru ekki í fartölvubekk fjalla um kennsluna. Annar 

þeirra telur að kennsluaðferðir hjá nemendum sem eru í fartölvubekk séu 

annars konar en hjá þeim og sagði: „Ef maður er ekki í fartölvubekk þá eru 

kennsluaðferðir ekki vel sniðnar að þeim sem hyggjast nota fartölvu.‖ Hinn 

telur að kennararnir sínir hafi ekki áhuga á að gera námið hentugt fyrir 

fartölvur og sagði „Það er ekki tekið nógu mikið tillit til þeirra sem eru með 

tölvur, þá á ég við að sumir kennarar eru ekki nógu viljugir til að gera námið 

meira fyrir tölvur.‖ 

 

Nemendum virðist þó finnast að kennarar taki almennt tillit til nemenda með 

fartölvur þar sem um 62% þeirra segja að svo sé.  

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann finnst mér kennarar taka tillit til 

nemenda með fartölvur 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 11 7 

Mjög ósammála 6 4 

Frekar ósammála 42 26 

Frekar sammála 75 47 

Mjög sammála 24 15 

Ógilt svar 2 1 

Alls 160 100 

 

Áhugavert væri að vita hvað það er sem nemendur skilgreina sem tillitssemi 

kennaranna og hvaða tillitssemi þau þurfa á að halda. Það er því miður ekki 

gert hér. 

 

7.3.3. Nám 
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Námsárangur þriðja bekkjar, fartölvubekkjar á vorönn 2001, var kannaður og 

ekkert benti til að námsárangur hans fyrstu fartölvuönnina væri betri eða verri 

en vænta mætti m.v. fyrri árangur bekkjarins eða annarra sambærilegra bekkja. 

Einnig spurðist ég fyrir hjá áfangastjóra um námsárangur fyrsta og annars 

bekkjar eftir skólaárið 2001-2002 en þar fannst enginn marktækur munur á 

meðaleinkunn fartölvubekkja miðað við aðra bekki. 

 

Í spurningakönnuninni segja 46% nemenda að námsárangur hafi batnað og 

sama hlutfall segir að hann hafi ekki batnað. Vegna þess hvernig spurningin 

er orðuð er ekki hægt að segja til um hvort hann er sá sami að þeirra mati eða 

verri. Einungis er hægt að fullyrða að 46% nemenda telja árangur sinn betri. 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann næ ég betri árangri í námi 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 11         7      

Mjög ósammála 15         9      

Frekar ósammála 59       37      

Frekar sammála 62       39      

Mjög sammála 12         8      

Ógilt svar 1         1      

Alls 160 100 

 

 

Samkvæmt spurningalistasvörum töldu 27% nemenda sig verja meiri tíma í 

heimanám eftir að þeir fóru að vera með fartölvu í skólanum. Hinsvegar telja 

65% nemenda svo ekki vera, hvort þeir eyði minni tíma eða sama tíma er 

óljóst vegna spurningarinnar.  

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann ver ég meiri tíma í heimanám 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 11         7     
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Mjög ósammála 28       18      

Frekar ósammála 76       47      

Frekar sammála 37       23      

Mjög sammála 7         4      

Ógilt svar 1         1      

Alls 160      100      

 

Tæp 59% nemenda voru frekar eða mjög sammála því að námsaðferðir sínar 

hefðu batnað eftir að þeir fóru að vera með fartölvur. Nú er erfitt að geta sér 

til nákvæmlega hvaða námsaðferðir það eru en tæp 60% nemenda telja að 

aðferðirnar hafi batnað.  

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann finnst mér að námsaðferðir mínar 

hafi batnað 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 8         5      

Mjög ósammála 8         5      

Frekar ósammála 49       31      

Frekar sammála 75       47      

Mjög sammála 19       12      

Ógilt svar 1         1      

Alls 160      100      

 

Ef til vill er þessi spurning að endurspegla þá skoðun nemenda að skipulag 

þeirra hafi batnað og þeir túlki það sem betri námsaðferðir. Eins og fyrr er 

engan veginn hægt að segja til um hvort þeim tæpu 36% sem voru frekar eða 

mjög ósammála fannst að þeim hafi farið aftur eða að fartölvan hafi ekki haft 

nein áhrif á námsaðferðirnar.   

 

7.3.4. Netið – Internet 
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Ánægjulegt er að sjá að aukið aðgengi nemenda að Netinu virtist gera það að 

verkum að nemendur sóttu sér meiri upplýsingar en þeim var skylt að gera. 

Alls sögðu 75% nemenda að þeir séu frekar eða mjög sammála því að þeir 

sæki sér meiri upplýsingar en skylt var í náminu við skólann.   

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann fer ég oft að sækja mér meiri 

upplýsingar en skylt er í námi við skólann 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 9         6      

Mjög ósammála 8         5      

Frekar ósammála 23       14      

Frekar sammála 73       46      

Mjög sammála 47       29      

Alls 160      100      

Þessi spurning tengist spurningunni um hvort nemandinn telur að sér gangi 

betur að afla upplýsinga fyrir námið. Rétt tæp 90% nemenda voru frekar eða 

mjög sammála því að þeim gangi betur að afla upplýsinga fyrir námið. 

 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann gengur mér betur að afla mér 

upplýsinga fyrir nám mitt. 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 7         4      

Mjög ósammála 2         1      

Frekar ósammála 8         5      

Frekar sammála 62       39      

Mjög sammála 81       51      

Alls 160      100      

 

 

Netið virðist mikið notað og alls fjalla 69 (43%) nemendur um efni sem 

tengist notkun Netsins í opnum spurningum, 44% ekki í fartölvubekk og 42% 
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í fartölvubekk. „Auðveldara að afla sér ýmissa upplýsinga sem maður þarf að 

nota í náminu‖, sagði einn nemandi og „við getum farið og fræðst meira um 

það sem við erum að gera í tímum‖ sagði annar. En upplýsingarnar tengjast 

ekki bara náminu heldur sagði einn nemandi „ég er miklu betur upplýstur um 

það sem er að gerast í heiminum‖ og annar sagði á sömum nótum að nú „get 

[ég] lesið fréttirnar meira‖. Þannig virtist hið stöðuga aðgengi verða til þess 

að sumir nemendur læsu efni sem tengist því sem er að gerast á hverjum tíma.   

 

En nemendur fjölluðu ekki einungis um upplýsingaleit heldur sagði einn að 

eftir að hann fékk fartölvuna að „maður hefur betri tök á að vinna og skila 

verkefnum á netinu‖  

 

En aukið aðgengi að Netinu virtist ekki alltaf kostur heldur einnig truflun frá 

náminu. „Á stundum til að fara á netið á vitlausum tíma‖, sagði einn nemandi 

og endurspeglar sjónarmið margra þeirra sem nefna truflunina af Netinu. 

„Kannski er þetta meira frelsi en maður ræður við!‖, „[ég veit] að það eru 

margir sem taka ekkert eftir í tímum og hafa sumir vinir mínir talað um að 

þeir læri ekkert!!!‖ 

 

Sumum nemendum fannst að það ætti að vera „gaman‖ í kennslustundum og 

ef því marki er ekki náð þá „getur [maður]  týnt sér í óendanleika 

veraldarvefsins í fremur óskemmtilegum og tímum sem vekja ekki áhuga‖. 

Annar nemandi sagði „Þegar leiðinlegt er í tímum er auðvelt að freistast til 

þess að fara að gera eitthvað annað í kennslustundinni‖.  

 

7.3.5. Skipulag 

Umfjöllun nemenda um eigið skipulag eftir að þeir fóru að nota fartölvur er 

mjög áhugaverð. Rétt ríflega 58% nemenda töldu sig skipuleggja nám sitt 



 147 

betur en tæp 37% töldu svo ekki vera en ekki er hægt að fullyrða hvort um er 

að ræða að þau telji sig skipuleggja eins eða verr vegna spurningarinnar 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann skipulegg ég nám mitt betur.  

 Fjöldi % 

Svarar ekki 8         5      

Mjög ósammála 14         9      

Frekar ósammála 45       28      

Frekar sammála 55       34      

Mjög sammála 38       24      

Alls 160      100      

 

Alls fjölluðu 35 nemendur af 160 um skipulag í spurningakönnuninni, 21 af 

98 sem ekki eru í fartölvubekk eða 21% og 14 af 62 sem eru það eða um 23%. 

Annars vegar fjallar skipulagið um gögnin sjálf „get geymt öll verkefni og 

annað skipulega í skjölum í tölvunni‖ en hinsvegar um eigið skipulag eða 

„betur skipulagður týni aldrei verkefnum og veit alltaf hvað á að gera heima.‖   

 

7.3.6. Verkefnavinna 

Þrír nemendur í fartölvubekk (5%) fjölluðu um verkefnavinnu í opnu 

spurningunum í spurningakönnuninni, tveir að það sé skemmtilegra að vinna 

verkefni en einn að skipulag verkefna sé betra. Tíu nemendur (10%) sem ekki 

voru í fartölvubekk ræddu verkefnavinnu og einn sagði „bara betra að hafa 

tölvuna þegar kemur að hinum ýmsu skilaverkefnum‖. Annar nemandi sagði 

„Hópavinna verður mun fljótunnari og skemmtilegri‖.  

 

Tæp 49% nemenda voru frekar eða mjög sammála því að þeir ynnu meira í 

hópavinnu. Spurningin er eftir á að hyggja ekki nægilega vel orðuð þar sem 

ekki kemur fram hvort þeir séu stakir í bekk og því látnir vera ritarar eins og 

tveir nemendur nefna (sjá kafla sem kallaður er ágangur) eða hvort hér er um 



 148 

að ræða að áhugi og virkni aukist í hópastarfi við verkefnavinnu. Því er það 

eina sem hægt er að fullyrða út frá spurningunni að tæp 49% nemenda hafi 

verið  frekar eða mjög sammála því að þeir vinni meira í hópavinnu sem í 

sjálfu sér getur verið jákvætt þar sem slíkt virðist endurspegla meiri virkni en 

í því felast ýmsir kennslufræðilegir kostir.  

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í 

skólann vinn ég meira í hópvinnu 

 Fjöldi % 

Svarar ekki 15         9      

Mjög ósammála 18       11      

Frekar ósammála 48       30      

Frekar sammála 45       28      

Mjög sammála 33       21      

Ógilt svar 1         1      

Alls 160      100      

  

7.4. Þáttagreining 

Eins og áður segir voru svörin við fjölvalsspurningunum voru slegin inn í 

SPSS og þáttagreining gerð til að sjá hvort svörin við spurningunum tengdust 

(p<0,05) sjá töflu 7.1 en þar eru þáttahleðslur undir 0,3 ekki sýndar. 

Feitletraður texti er á atriðum sem náðu mestri þáttahleðslu. Markmiðið var að 

finna hvort fylgni væri milli ákveðinna spurninga á listanum, hún leiddi 

eftirfarandi í ljós: 

 

Eftir að ég byrjaði að mæta með fartölvu í skólann þá: 

1.  

Náms-

tækni 

2. 

Heimilda-

vinna 

3. 

Trufl-

un 

finnst mér kennarar taka tillit til nemenda með fartölvur       

Fer ég oft að gera eitthvað annað en það sem ég á að 

gera í kennslustund     0,70 
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mer finnst fyrirhöfn af því að vera með fartölvu í 

skólanum     0,48 

Fer ég oft að sækja mér meiri upplýsingar en skylt er 

í námi við skólann   0,76   

gengur mér betur að afla mér upplýsinga fyrir nám mitt   0,64   

vinn ég meira í hópvinnu   0,58   

Skemmtilegra í skólanum   0,57   

hef ég náð betri stjórn á námi mínu 0,79     

Finnst mér að námsaðferðir mínar hafi batnað 0,77     

skipulegg ég nám mitt betur 0,72     

Næ ég betri árangri í námi 0,65   -0,37 

hefur tölvufærni mín aukist (nota forrit, Internet, 

tölvupóst) 0,58   0,51 

get ég ekki hugsað mér að vera án fartölvu í skólanum 0,55 0,42   

ver ég meiri tíma í heimanám 0,50     

nota ég forrit til náms sem ég hefði að öðrum kosti ekki 

notað 0,46   0,40 

fylgist ég betur með í kennslustund 0,41   -0,60 

Tafla 7.1 Þáttagreining á svörum við spurningalista65 

 

Ég hópaði síðan saman þættina sem komu út og reyndi að finna hvort 

marktækur munur væri á hópunum en það kom ekki fram. Því er ekki hægt að 

álykta á annan hátt en að líklegra er að ákveðin svör liggi saman án þess að 

marktækur munur sé fyrir hendi í þýðinu. 

 

7.4.1. Námstækni (þáttur 1) 

Gögn flokkuðust saman á þátt sem ég kalla námstækniþátt þar sem sterkustu 

atriðin tengjast námstækni á einn eða annan hátt. Þar kemur fram að nemandi 

sem telur sig hafa náð betri stjórn á námi sínu eftir að hann fékk fartölvu 

finnst einnig að námsaðferðir sínar hafi batnað og hann skipuleggi námið 
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betur. Hann er einnig líklegur til að telja að hann nái betri árangri í námi, 

tölvufærnin hafi aukist, hann getur ekki hugsað sér að vera án fartölvu í 

skólanum. Hann er líklegur til að svara því einnig að hann verji meiri tíma í 

heimanám. Nemandinn telur sig einnig nota forrit til námsins sem hann hefði 

ekki að öðrum kosti notað og segist fylgjast betur með í kennslustund.  

 

7.4.2 Heimildaöflun (þáttur 2)  

Gögnin í þætti tvö tengjast heimildaöflun aðallega en nemandi sem segist oft 

fara að sækja sér meiri upplýsingar en skylt er í námi við skólann telur líka að 

sér gangi betur að afla sér upplýsinga fyrir námið. Honum finnst hann vinna 

meira í hópavinnu og þykir skemmtilegra í skólanum. Þessir nemendur eru 

líklegri til að svara því að þeir geti ekki hugsað sér að vera án fartölvu í 

skólanum.  

  

7.4.3. Truflun (þáttur 3) 

Í þætti 3 kemur í ljós að nemandi sem segist oft fara að gera eitthvað annað en 

hann á að vera að gera í kennslustund telur sig ekki ná betri árangri í námi. 

Hann telur að tölvufærin sín hafi aukist og notar forrit sem hann hefði ekki að 

öðrum kosti notað en fylgist ekki betur með í kennslustund. Þarna liggja 

saman þættir sem taka á truflun vegna fartölvunnar og eðlilegt að nemandi 

sem telur sig oft fara að gera eitthvað annað í kennslustund en hann á að vera 

að gera telji sig ekki ná betri árangri í námi eða fylgjast betur með í 

kennslustund. 

 

Af þessu má álykta að það sé mikilvægt að minnka truflun sem af tölvunni 

verður til að nemandinn fylgist betur með í námi og nái betri árangri.  

 

Áhugaverð framhaldsrannsókn gæti fjallað um þessa þrjá þætti og skoðað 

áhrif þeirra á námsárangur. 
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8. Samantekt og umræður 

 

Þessi tími sem ég fylgdist með fartölvunotkun í Menntaskólanum á Akureyri 

virðist vera bæði langur og stuttur. Þrjú skólaár eru tiltölulega langur tími til 

að fylgjast með fartölvunotkun kennara en þrjár annir eru ekki nándar nærri 

nógu langur tími til gera sér glögga grein fyrir áhrifum fartölvunotkunar á 

nám og skólastarf.  Kennararnir voru á sama tíma að þróa eigin 

kennsluaðferðir og hugmyndir og halda því væntanlega áfram. Full áhrif 

fartölvuvæðingar í námi og skólastarfi kemur því ekki fyllilega í ljós fyrr en 

að lengri tíma liðnum. Menn vildu fara sér rólega við að hefja kennslu 

fartölvubekkja en sumu leyti var ekki hægt að stjórna því á hvaða hraða 

fartölvuvæðing nemenda ætti sér stað. Fartölvueign þeirra jókst mun hraðar á 

meðan á verkefninu stóð heldur en við sem stýrðum verkefninu áttum von á. 

Enda kemur það í ljós að í lok vorannar 2001 eru 50 nemendur með fartölvur 

og þar af 14 frá skólanum en það þýðir að 6% nemenda hafa þá sjálfir keypt 

sér fartölvur. Í lok haustannar 2001 eru hinsvegar 160 nemendur með 

fartölvur og áfram þar af fjórtán þeirra frá skólanum sem þýðir að 24% 

nemenda hafa þá þegar keypt sér fartölvur. Erfitt er að sjá fyrir tæknivæðingu 

nemenda enda má benda á að það leið ekki langur tími milli þess að það þótti 

flottræfilsháttur nemenda að vera með farsíma þar til það þótti sérstakt að 

nemandi hefði hann ekki.  

 

Í upphafi setti ég mér meðal annars að skoða hvernig mætti bæta hagnýtingu 

upplýsingatækni í skólastarfi með tilkomu fartölva. Nemendur töldu 

tölvukunnáttu sína aukast, þeir áttu auðveldara með að finna sér heimildir, 

glósur bötnuðu og námstækni batnaði. Kennarar töldu að þegar þeir voru 
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alltaf með eigin fartölvu færu þeir að nota tölvurnar meira, samskipti innan 

skólans ykjust með tölvusamskiptum, þeir áttu auðveldara með að afla sér 

heimilda og efnis en einnig að útbúa kennsluefni.  

 

8.1 Kennarar 

Starf kennara breyttist sem og kennsluaðferðir. Þeim þótti þegar best tókst til, 

nemendur áhugasamir, kennslan fjölbreyttari, Netið nýtast vel til heimilda- og 

efnisöflunar og fjölbreytileiki aukast í námi og kennslu. Þar með taka þeir 

undir þetta: 

Þegar samvirkni milli tölva, stuðnings, kennara og nemenda á sér stað geta 

þráðlausar tölvur leitt til hvatningar, hreyfanleika og náms nemenda þegar 

kennarinn eykur fjölbreytni í kennsluaðferðum og námsmati í hefðbundnum 

kennslustofum (Vavel og Harnisch 2001). 

 

Efasemdir voru hinsvegar líka fyrir hendi, tækin þóttu dýr og sumum þótti 

kostnaður varla réttlætanlegur miðað við hugsanlegan ávinning. Kennarar áttu 

þó mun auðveldara með að sjá gagnsemi fartölvanna fyrir sig í starfi en höfðu 

frekar efasemdir um gagnsemi þeirra fyrir nemendur við námið. Nemendur 

með fartölvur kröfðust gjarnan breyttra kennsluhátta sem kennurum þótti 

stundum erfitt að mæta eða töldu ekki árangursríkar.  

 

Meðal þess sem kennarar töldu upp sem annmarka á fartölvunotkun í námi 

var að: 

 kennslugreinin væri ekki þess eðlis að þar henti að nota tölvur 

 fartölvunotkun hentaði ekki kennsluaðferð kennarans 

 tímafrekt væri að undirbúa kennslustundir fyrir fartölvunemendur og 

rúmaðist ekki innan starfstíma kennarans 

 

Í sumum tilfellum voru ekki til hentug forrit eða kostnaður við kaup á þeim 

var einfaldlega of mikill til þess að kennarar teldu réttlætanlegt að óska eftir 
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því að nemendur keyptu þau á fartölvurnar. Einnig áttu þeir erfitt með að 

halda athygli nemenda og fannst þeir þar af leiðandi ekki geta sinnt starfi sínu 

við að uppfræða nemendur.  

 

Eftir því sem tölvunotkun kennaranna sjálfra jókst og þeir nýttu 

upplýsingatækni meira í kennslu leituðust þeir við að beita annars konar 

kennsluaðferðum. Þeir notuðu gjarnan verkefnabundið nám og breyttu 

áherslunni frá beinni miðlun þekkingar til að vera meiri verkstjórar námsins 

og leiðbeinendur nemenda við námið.  Þuríður Jóna Jóhannsdóttir fjallar um 

þetta í meistararitgerði sinni og segir: 

 

Mér virðist margt benda til að vegna áhrifa af því öfluga verkfæri sem tölva tengd 

Netinu er, sé áherslan að flytjast frá námsefninu og miðlun þess yfir á það hvernig 

nemandinn lærir og hvernig þekking er byggð upp í námssamfélagi (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir 2001). 

 

Þetta skapaði hinsvegar nokkra óvissu hjá sumum kennurum sem fannst þeir 

ekki vera að „kenna‖ þegar nemendur voru uppteknir við nám og þeir 

upplifðu að þeir hefðu ekki sérstakt hlutverk. Aðrir kennarar voru mjög 

ánægðir með þessa breytingu og fannst nemendur virkari við námið og kunnu 

verkstjórnarhlutverki sínu vel. Þeim þótti tilbreyting að vera ekki lengur 

sjálfir í miðdepli við kennslu fyrir framan misvirka nemendur. Sumir þeirra 

upplifðu gjarnan að ―[...] þeir væru ekki að vinna vinnuna sína‖ þar sem þeir 

sátu aðgerðarlitlir á meðan nemendur unnu. Aðrir höfðu með sér fartölvur í 

kennslustofuna og sinntu öðrum störfum sínum en voru á sama tíma til taks 

fyrir nemendur. Þeir voru samt ekki alltaf vissir um að nemendur væru í 

rauninni að læra og því fóru sumir þeirra að láta nemendur skila fleiri 

verkefnum til að vera vissir um að nám hefði átt sér stað. Þar með fór meiri 

tími í að fara yfir verkefni og nemendur kvörtuðu yfir sífelldum 

verkefnaskilum og vantrausti á því að þeir væru að læra. 
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Kennarar vildu gjarnan búa til eigið kennsluefni á vefsíðum, í gagnvirkum 

forritum, og sérstökum viðfangsefnum, enda hafa fræðimenn bent á Netið og 

ýmsan hugbúnað sem ágætan kost til þess. Þuríður Jóna fjallar einmitt um 

þetta þegar hún skrifar:   

 

Þróunin í upplýsingatækni og hinn nýi miðill Internetið gerir í auknum mæli þær 

kröfur til kennara að þeir verði færir um að semja og setja upp eigið námsefni á vef 

jafnframt því sem þeim lærist að nota það sem til er (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 

2001). 

 

Þeir bentu þó ítrekað á að vinnan við námsefnisgerðina væri svo mikil að hún 

rúmaðist ekki innan eðlilegs vinnutíma.  Þeirra skoðun var sú að breytingarnar 

þyrftu að eiga sér stað yfir lengri tíma þannig að þeir hefðu tíma til þess að 

breyta skipulagi ásamt náms- og kennsluefni smám saman. Nemendur í 

fartölvubekkjum vildu aftur á móti sjá breytingar strax og þar af leiðandi 

skapaðist nokkur togstreita sem dró úr áhuga sumra kennara á að kenna 

fartölvubekkjum. 

 

Áhrif fartölva á nám og kennslu til á eftir að koma betur í ljós enda ólíklegt að 

viðamikil breyting á námi og kennslu fari að hafa veruleg áhrif fyrr en að 

meiri reynsla er fengin. Enginn kennari kenndi fartölvubekk sama námsefnið 

tvisvar og nokkur leiði kom upp á sífelldri þróunarvinnu. Einn kennari sagði 

„[...] ég er orðin leið á því að láta fylgjast stöðugt með mér, ég vil bara kenna 

í friði‖. Þetta kemur einnig fram í dönsku rannsókninni „Rafræni skólinn‖: 

 

 [...] kennarar, sem oft er tilfellið í tilraunaverkefnum, geta orðið þreyttir á að skoða, 

meta og gera skýrslur. Þegar maður hefur lítinn tíma er vinnan við tilraunaverkefni 

auka álag (Uddannelsesstyrelsen 1998:88). 

 

En hvers vegna ættum kennarar að stuðla að hagnýtingu upplýsingatækni í 

skólastarfi? Oft er spurt að því hvort nemendur læri meira eða betur þegar þeir 

hafa tölvur. Fyrir áratug skrifar Larry Cuban um árangur af hagnýtingu tölva í 
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skólastarfi og segir að þá eftir notkun í áratug: ―[...] í besta falli auka tölvur 

virkni í skólum en í litlum mæli‖ (Cuban 1993). Í rannsókn á nemendum með 

fartölvur á miðskólastigi í Beufort sýslu í Suður Karólínu kemur fram í megin 

niðurstöðum „Notkun fartölva sem rafrænna vinnutækja
66

 er tengd því að 

halda uppi námsárangri yfir lengri tíma á meðan þeir sem höfðu þær ekki 

lækkuðu í einkunn á samræmdum prófum‖ (Stevenson 1999). Ég sé í þessari 

rannsókn ekki nein glögg merki þess að þeir nemendur sem taka þátt í henni 

læri endilega meira eða betur og ekki heldur minna eða verr en ég geri litla 

tilraun til að bregða á það mælistiku. Enda tel ég fremur ólíklegt að áhrif 

fartölva á nám nemenda komi í ljós fyrr en þeir og kennarar þeirra, hafa notað 

tölvurnar um lengri tíma en þessi rannsókn stóð yfir. En þegar verið er að tala 

um „meira og betra‖ þá er spurningin við hvað skal miða. „Framhaldsskólum 

ber að búa nemendur sína undir líf, starf og frekara nám‖ 

(Menntamálaráðuneytið 1999b:15). Tölvur munu verða í umhverfi 

nemendanna í lífi, starfi og frekara námi og því eðlilegt að þær séu hluti 

námsumhverfis í framhaldsskóla. Við erum ekki að mennta nemendur fyrir 

fortíðarsamfélag heldur nútíðar- og framtíðarsamfélagið og þar má mjög víða 

gera ráð fyrir tölvum. Því er ekki hægt að bregða sömu mælistiku á nám nú og 

áður þar sem ekki er verið að mennta nemendur fyrir sama samfélagið nú og 

gert var fyrir 20 eða 30 árum. Þar af leiðandi tel ég að það verði ekki 

mögulegt að fullyrða neitt sem kalla megi „meira og betra‖ heldur læra þeir á 

þann hátt sem líklegt er að þeir muni beita þekkingu sinni síðar meir. Þannig 

verður menntunin eða þekkingin gagnlegri og nýtilegri. Þetta sjónarmið er 

einnig stutt í námsskrá menntamálaráðuneytisins:  

 
Skólar skulu stefna að því að gera upplýsingatækni að verkfæri í öllum 

námsgreinum. Jafnframt þarf að búa nemendur undir það að nýta sér tæknina og 

laga sig að breytingum á henni síðar á ævinni. Kennsluaðferðir þurfa að taka mið af 

                                                 
66

 Að nota hugbúnað við nám s.s. ritvinnslu, tölfureikni, gagnagrunna, kynningarforrit og 

tölvusamskipti (Stevenson 1999). 
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breyttu umhverfi og breyttum áherslum á hverjum tíma (Menntamálaráðuneytið 

1999b:18). 

 

Þegar kennarar og nemendur búa við stöðugt aðgengi að fartölvu með ýmsum 

hugbúnaði, stöðugt aðgengi að Netinu þá fer fyrst virkilega að reyna á hvað 

gerist í námi og skólastarfi við hagnýtingu upplýsingatækni. 

 

Eins og áður kemur fram töldu kennarar það ótvíræðan kostur að hafa fartölvu 

sem er sífellt aðgengileg.  

 
Í viðtölum okkar í skólunum kom fram að kennarar framhaldsskólanna þriggja hafa 

nú nánast allir aðgang að fartölvu. Í umræðu um þessi mál sannfærðumst við um að 

virk og markviss nýting á upplýsingatækni krefðist þess að hver kennari hefði sína 

fartölvu, í það minnsta einkatölvu (Jón Torfi Jónasson, o.fl. 2002:13). 

 

Þetta er í samræmi við það sem ég sá þegar ég var að skoða kennarana. 

Sérstaklega kom mér á óvart hversu símenntun kennaranna breyttist, þeir urðu 

sjálfir frumkvöðlar símenntunarinnar. leituðu leiða, könnuðu efni og spurðu 

þegar þá rak í vörðurnar. Á sama hátt fannst mér að þeim nýttust 

símenntunarnámskeið þar sem þeir komu með fartölvurnar sínar betur heldur 

en þegar aðgengi að tölvunum var minna. Þekking þeirra tók stórt stökk 

framávið að mínu mati og það varð um margt auðveldara að þjónusta þá við 

hagnýtingu upplýsingatækninnar. Á móti kom að miklum mun fleiri kennarar 

notuðu tölvur og þar af leiðandi jókst þjónustuþörfin og breyttist. Óskir um 

hjálp urðu þó í æ ríkari mæli um nýtt efni, möguleika við að nýta fartölvuna í 

kennslu og starfi í stað lausna á einfaldari vandamálum s.s. prentarinn virkar 

ekki, ég veit ekki hvernig ég á að ná í póstinn minn. Ekki svo að skilja að slík 

vandamál hafi alfarið horfið heldur urðu önnur mál ofar á baugi.  

 

Mikill munur er á hvernig kennarar hagnýta sér upplýsingatækni eftir því 

hvort þeir eru að samnýta tölvu með öðrum kennurum eða þegar þeir hafa 

fartölvu sem þeir nota einir. Þetta segja kennararnir sem ég tala við sem og 

þeir sem senda inn svör við spurningum í tölvupósti. Þegar ég var að fylgjast 
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með vinnu þeirra kom sama í ljós. Kennari sem verður „einkatölvunotandi‖ 

reiðir sig meira á fartölvuna í starfi og byrjar að nota hana markvissar. Áður 

hertóku þeir áhugasömustu gjarnan borðtölvur og þeir sem voru hæfilega 

áhugasamir létu upplýsingatæknina eiga sig.  

 

Þegar kemur að útfærslu á upplýsingatækni í kennslugreinum kennaranna og 

kennsluaðferðum þeirra þá er annað upp á teningnum. Kennarar sem nýta 

fartölvuna mjög mikið við undirbúning og kennslugagnagerð voru ekki 

endilega að nýta hana í kennslustundum með nemendum eða láta þau vinna 

verkefni þar sem fartölvan var notuð. Hagnýting upplýsingatækninnar í 

kennslustofunni virtist fara fremur eftir þeim kennsluaðferðum sem kennarinn 

aðhylltist fremur en því hvaða tækjabúnað hann hefði yfir að ráða. Þeir 

kennarar sem beittu helst hefðbundinni fyrirlestraraðferð virtust eiga erfiðast 

með að hafa nemendur með fartölvur, nemendur fóru gjarnan að gera eitthvað 

annað en hlusta, eða eins og einn kennari segir sammælast um að einn taki 

glósur, sendi til annarra en þau taki sér önnur viðfangsefni fyrir hendur í 

kennslustund. Kennarar sem hinsvegar beittu verkefnabundnu námi eða 

viðfangsefnum þar sem fartölvan kom að góðum notum áttu auðveldara með 

að innleiða upplýsingatækni í kennslustundirnar. Þeir sáu einnig almennt 

meira markmið með hagnýtingu fartölvunnar heldur en þeir sem beittu öðrum 

kennsluaðferðum.  

 

8.2. Nemendur  

Aukið aðgengi að tölvum virðist koma sér mjög vel fyrir nemendur og þeir 

ánægðir að þurfa ekki að bíða í biðröð eftir tölvu í tölvustofu. Þeim er tíðrætt 

um að það muni miklu að komast í tölvu hvenær sem er, þannig að sífellt 

aðgengi að fartölvu virðist skipta þau máli. Í umfjöllun sinni um hvað þau 

gera með fartölvunum nefna nemendur í hefðbundnum bekkjum helst glósur 
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og heimildaleit á Netinu. Nemendur í fartölvubekkjum nefndu einnig þessi 

atriði en líka verkefnavinnu ýmiskonar s.s. vefsíðu- og glærugerð.  

 

Atferli og viðhorf nemenda í kennslustundum breyttist talsvert þegar þeir voru 

með fartölvur. Þeir virðast alla jafnan jákvæðir á notkun fartölvunnar í námi 

sínu. Þó þeir sjái ýmsa annmarka á því sem gert er í fyrstu benda þeir oft á að 

þetta muni breytast með aukinni æfingu bæði þeirra eigin og kennaranna. 

Helsta ábending kennaranna um að nemendur fari að gera annað í 

kennslustundum þegar þeir eru með fartölvur er staðfest af nemendum. Þeir 

segja hinsvegar einnig þeir hafi ―lært‖ að vera ekki að láta tölvuna trufla sig 

eða telja að með auknum þroska þá muni þeir hafa betri stjórn á sér. Þeir 

nemendur sem lengst var fylgst með töldu að sér hafi farið fram og einnig 

bentu þeir á að þó nemendur væru ekki með tölvur fyrir framan sig þá færu 

þau samt stundum að gera eitthvað annað í kennslustundum.  

 

Kennarar töluðu einnig um að nemendur yrðu áhugasamari þegar þeir fengu 

viðfangsefni við hæfi, einn sagði í þessu samhengi: 

 

Ef þeim tekst að sökkva sér niður í verkefni sem þau eru að vinna, og þetta er í eina 

skiptið sem ég hef lent í því að þegar ég segi að tíminn sé búinn og þá sögðu 

nemendur bara beinlínis nei og vildu ekki hætta (þeir voru að vinna vefleiðangur). 

 

Áhugavert væri að skoða nánar fullyrðingar nemenda um að námsaðferðir 

hafi batnað og þeir hafi náð betri stjórn á námi sínu og skipuleggi nám sitt 

betur. Hvað eiga nemendur við nákvæmlega en af því tel ég að mikið mætti 

læra um hagnýtingu fartölva í námi og skólastarfi. Rannsóknir Siegle og 

Foster virðast leiða í ljós að ákveðinn hugbúnaður breyti virkni nemenda í 

kennslustundum þeir verði virkir námsmenn í stað óvirkra (Siegle og Foster 

2000). 
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Hið mikla aðgengi að fartölvum getur skipt verulegu máli þar sem fartölvan er 

alltaf innan handar 

 

Þær [fartölvurnar] eru nemendum aðgengilegar hvenær sem þeir sjá möguleikana 

og nemendur ákveða hvernig fartölvan getur best mætt þeim þörfum sem þeir hafa. 

Fartölvan er verkfæri nemandans (Stevenson 1999). 

 

Nemendur tala um sem þunga skólatösku með fartölvu og öllum 

skólabókunum. Líklegt má telja að byrði af fartölvu verði alltaf einhver og 

erfitt sé fyrir nemendur að leggja tölvurnar frá sér nema í læsta skápa. 

Rannsóknir Straker, Jones og Miller leiða líka í ljós „[...] meiri spennu í hálsi 

og halla á höfði við fartölvunotkun‖ (Straker o.fl. 1997). Fartölvurnar virðast 

hafa neikvæðari áhrif á líkamann heldur en borðtölvur og segja höfundarnir 

því „Þar sem nauðsyn ber til að nota fartölvur, skal notkunin vera takmörkuð 

við styttri tíma heldur en borðtölvur‖ (Straker o.fl. 1997). Þrátt fyrir að 

fartölvur virðist leiða til verri líkamsstöðu við vinnuna benda þeir þó einnig á 

að nemendur sem nota þær hafi tilhneigingu til að ná ―betri árangri‖ og benda 

þá sérstaklega á ritun á lyklaborð sem ritvinnslukennarar hafi talið betri á 

fartölvur.  

 

Hinsvegar tel ég að gera megi ráð fyrir að um einhverja fækkun skólabóka 

verði til dæmis með tilkomu Menntagáttar menntamálaráðuneytisins þar sem 

nemendur eiga að geta fundið efni á Netinu til að nýta í kennslustundum.  

Þjónustan á Menntagátt verður á fimm meginsviðum:  

 efnismiðlun  

 námi og kennslu 

 nýsköpun  

 samskiptum 

 markaðstorgi  

Efnismiðlun snýst um að veita upplýsingar um námsefni í víðum skilningi, tengja það 

við markmið námskráa og miðla því í rafrænu formi. Í námi og kennslu verða veittar 

ítarlegar upplýsingar um það nám sem er í boði og kennslu miðlað á rafrænan hátt. Á 

Menntagátt verður nýsköpun í upplýsingatækni fyrir menntun styrkt og stuðlað að 
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samstarfi milli ólíkra aðila. Á samskiptasviði verður miðlað upplýsingum um íslenskt 

skólakerfi, erlent samstarf byggt upp, námsamfélög og fjarskipti efld 

(Menntamálaráðuneytið 2003). 

 

Nemendur tala einnig um allt of stuttan líftíma rafmagns í rafhlöðum og 

aðgengi að rafmagni þar sem ekki var sérstaklega lagt rafmagn fyrir 

nemendur með fartölvur. Líftími rafhlaða er þáttur sem tölvufyrirtækin hafa 

verið og að berjast við að lengja sem leiðir vonandi til þess að vandinn verði 

leystur að einhverju leyti. Hinsvegar fær því ekkert breytt að nemendur munu 

þurfa að komast í rafmagn miklu víðar en nú hefur verið og tillit þarf að taka 

til þess við nýbyggingar og endurbætur á skólahúsnæði.  

 

Möguleikar fartölva í námi nemenda eru miklir en hinsvegar eru menn fastir í 

ákveðnar venjur og aðferðir sem tekur tími að breyta. Menn eru vanir að 

kenna á ákveðinn hátt og því er erfitt að breyta.  

 

8.4. Upphafleg markmið 

 

Í upphafi fartölvuverkefnisins sagði skólameistari Menntaskólans á Akureyri, 

Tryggvi Gíslason markmið fartölvuverkefnis
67

 skólans vera að kanna: 

 

(1) hvernig unnt er að nota fartölvur í kennslu, (2) hvernig unnt er að virkja 

nemendur í námi sínu með því að nota fartölvu í kennslu og námi, (3) með hvaða 

hætti kennarar geta gert kennslu meira lifandi og (4) hvaða áhrif fartölvunotkun 

hefur á vinnu kennara og nemenda, t.a.m. hvort kennarar og nemendur geti lokið 

vinnu sinni að mestu í skólanum. 

 

Þó þessi rannsókn hafi ekki beinst að þessum spurningum sérstaklega heldur 

rannsóknarspurningunum þá er áhugavert að skoða hvort svör hafa fengist við 

einhverjum þessum atriða. Kennarar fjölluðu mikið um hvernig þeir notuðu 

                                                 
67
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fartölvurnar, þeir höfðu tölvusamskipti við nemendur, útbjuggu handa þeim 

verkefni og ítarefni á vefsíðum, glærur sem þeir sendu nemendum, en síðast 

en ekki síst jókst heimildaöflun nemenda og verkefnavinna. Þar með 

virkjuðust nemendur meira í námi sínu með breyttum kennsluháttum. Líklega 

hefur kennslan orðið meira lifandi þegar nemendur og kennarar höfðu sífellt 

aðgengi að tölvum en erfitt er að svara þessu atriði. 

 

Hinsvegar er alveg ljóst af því sem þegar hefur komið fram að vinna kennara 

jókst og þeir unnu ef eitthvað er meira heima eftir að hefðbundnum 

kennsludegi lauk. Þetta var þó fyrst og fremst vegna þeirra eigin áhuga og 

metnaðar en einnig vegna þess þrýstings sem þeir upplifðu bæði vegna 

fartölvuverkefnisins og því að nemendur fóru gjarnan að gera eitthvað annað í 

kennslustundum þegar hefðbundnum kennsluaðferðum var beitt með 

fartölvubekkjum. 

 

8.5. Tillögur að frekari rannsóknum 

Mikilvægt er að skoða frekar náms- og kennsluaðferðir í fartölvuumhverfi. 

Sífellt tölvuaðgengi býður upp á mikla möguleika og því væri afar gagnlegt 

að skoða þann þátt nánar til að miðla til þeirra sem eru að spreyta sig á þessu 

sviði. 

 

Einnig væri gagnlegt að skoða hvernig kennsluefni nemendum og kennurum 

gagnaðist best þegar þeir eru með fartölvur. Sérstaklega hvernig mætti spara 

tíma kennara þannig að þeir geti, innan samningsbundins vinnutíma, 

undirbúið og stundað kennslu fartölvubekkja með árangursríkum hætti. 

 

Kynjamunur var ekki skoðaður eða lögð nein áhersla á að reyna að greina 

gögn eftir kynjum. Þetta var meðvituð ákvörðun í upphafi og má segja eftir á 

að sú greining hefði verið áhugaverð en ég taldi að sérstök greining eftir 
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kynjum væri ekki nauðsynleg. Slíkt hefur verið eftir á að hyggja dálítið 

vanhugsað og því væri mjög eftirsóknarvert að skoða hvernig piltar annars 

vegar og stúlkur hinsvegar takast á við hagnýtingu fartölva í náminu. 

 

8.6. Lokaorð 

Mjög áhugavert var að skoða þróun á hagnýtingu fartölva í námi nemenda og 

starfi kennara á þessu tímabili. Margt breyttist, bæði nemendur og kennarar 

sífellt meira um hvernig mætti beita tækninni í námi og kennslu. Því hefði 

verið fróðlegt að fylgjast náið með þróuninni áfram yfir lengri tíma til að sjá 

frekari þróun. Með þeim breytingum sem fylgir hagnýtingu fartölva í námi og 

skólastarfi kemur einnig sú krafa að námsmat sé endurskoðað og verði í 

samræmi við þessar breytingar. Með tilkomu samræmdra prófa á 

framhaldsskólastigi er því mikilvægt að þar sé tekið tillit til þess hvernig nám 

og kennsla hefur verið að þróast með aukinni hagnýtingu upplýsingatækni og 

sérstaklega við aukna notkun fartölva í skólastarfi.  

 

Kennarar skipa lykilhlutverk í þeim breytingum sem eiga sér stað í skólastarfi 

með aukinni hagnýtingu upplýsingatækni eins og á sér stað með aukinni 

fartölvuvæðingu. Larry Cuban skrifar: 

 

Án þess að taka tillit til vinnuaðstæðna kennara þar sem þeir vinna og virðingar 

fyrir sérþekkingu þeirra, er lítill möguleiki á því að ný tækni muni hafa meira en 

sáralítil áhrif á nám og kennslu (Cuban 2001:197). 

 

Aukin hagnýting upplýsingatækni með notkun fartölva í Menntaskólanum á 

Akureyri krafðist mikils af bæði kennurum og nemendum. Þeir þurftu að 

tileinka sér nýja tækni, sífellt nýjan hugbúnað, náms- og kennsluaðferðir 

breyttust og kennslustofan sem hingað til hafði verið lokuð umheiminum 

opnaðist upp á gátt. Möguleikarnir voru gríðarlegir en tíminn ekki nægur til 

að njóta alls þess sem í boði var. Á sama tíma varð minni friður í 
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kennslustofunni og margt glapti fyrir nemendum sem voru með tölvur fyrir 

framan sig alla daga. Til þess að ná árangri þarf að gefa kennurum, 

sérfræðingum okkar í menntun, nægan tíma til að þróa hagnýtingu 

upplýsingatækni í námi og kennslu, skapa þeim starfsumhverfi til þess og 

endurskoða hefðbundna skipan skólastarfs svo sem stundatöflu, 

vinnuumhverfis nemenda og kennara og fleiri þátta. 

 

Hagnýting upplýsingatækni í skólastarfi mun án efa þróast gríðarlega á 

komandi árum og þátttakendur í þessari rannsókn munu án efa eiga ríkan þátt 

í þeirri þróun. Þeir byggja á mikilli reynslu og þekkingu sem þeir geta byggt á 

í störfum sínum í framtíðinni. 
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