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Ágrip  
 

Í ritgerð þessari verður fjallað um hina prentuðu bók og hlutverk hennar í lífi manna. 

Bornar verða saman bækur og aðrir upplýsingamiðlar sem hafa komið til sögunnar á 

seinni tímum. Nú til dags þarf ekki að fara á bókasöfn til að afla sér upplýsinga heldur 

er einfaldlega hægt að taka upp snjallsímann og leita upplýsinga á netinu.  

Bóklestur breytti á sínum tíma samfélagi manna ekki síst í gegnum áhrifin sem 

hann hefur á mannsheilann. Bókin festi sig í sessi og var ríkjandi sem 

upplýsingamiðill og  upplýsingageymsla í þó nokkrar aldir. Það var ekki fyrr en á 20. 

öldinni sem fleiri tegundir af upplýsingamiðlum, fyrst kvikmyndagerð, síðan 

sjónvarpið og internetið, voru fundnar upp og bókin fékk harða keppinauta. Sögur 

sem á bókaöldinni lifnuðu eingöngu við í huga lesandans hafa núna öðlast líf á 

sjónvarps- og bíóskjám. Telja má að í dag séu nýju miðlarnir jafnvel vinsælli en bókin 

meðal ákveðinna hópa. 

Hefur bókin kannski skilað sínu og runnið sitt skeið á enda eða hefur 

hefðbundinn lestur einhverja dýrmæta kosti sem nýju miðlarnir hafa ekki upp á að 

bjóða? Hefur bókin ennþá eitthvert gildi í nútímasamfélaginu eða geta nýju miðlarnir 

tekið við hlutverki hennar auk þess sem þeir opna ýmsa nýja möguleika? 
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1. Inngangur 

 

Í ritgerð þessari verður fjallað um tilgang hinnar prentuðu bókar og hlutverk hennar í 

mannkynssögunni. 

Í öðrum kafla er litið til upphafs ritunar og þar með bókarinnar. Gerð er grein 

fyrir áhrifum skrif- og leskunnáttu á einstaklinga og samfélög í heild en hún gerir 

mönnum kleift að dreifa upplýsingum víða og geyma þær í langan tíma. Í mörgum 

ríkjum hefst menntunarferlið á lestri. Ólík samfélög nota mismunandi merkingarkerfi 

til að miðla upplýsingum og varðveita þær, eitt þeirra er skrift. Skriflegar heimildir, til 

að mynda bækur, eru notaðar í margvíslegum tilgangi: auk þess að miðla upplýsingum 

og varðveita þær hafa bækur einnig skemmtunargildi. 

Í þriðja kafla verður greint frá bókmenntalegum hugsunarhætti mannsins 

samkvæmt kenningu bókmenntafræðings Mark Turners í bókinni The Literary Mind. 

Turner telur bókmenntir nauðsynlegar í lífi manna vegna þess að mönnum sé 

eðlislægt að hugsa á frásagnakenndan hátt. 

Hetjur sem hafa öðlast líf á prenti hafa oft og tíðum verið mönnum til 

fyrirmyndar. Halldór Laxness, höfundur Sjálfstæðs fólks, lét Bjart í Sumarhúsum, eina 

aðalpersónuna í bókinni, fara með gamlar rímur um hetjur hinna fornu tíma á meðan 

Bjartur barðist rennblautur í snjóbyl fyrir lífi sínu. Bjartur ímyndaði sér að hann 

sjálfur væri hetjan í rímunum að berjast við óvini. Bjartur getur einnig fengið hlutverk 

sem einskonar dæmi í lífi lesandans, ýmist sem dæmi um eftirsóknarverða eiginleika 

eða eiginleika sem ber að forðast. Sögur veita einstaklingum öryggi, orku og huggun. 

Um skáldskaparlistina segja menn, „að hún sé oss borin í blóð“.
1
 Þó að menn hugsi 

sjaldan út í það er talmál fullt af hugtökum og máltækjum úr bókmenntaverkum 

aldanna.
2
 Þannig umvefur bókmenntaheimurinn menn á hverjum degi. 

Í fjórða kafla verður fjallað um tilkomu hinnar prentuðu bókar og áhrif hennar 

á einstaklinginn í kjölfarið. Einnig verður sjónum beint að víðtækum breytingum í 

trúarlífi og vísindum sem aukin lestrarhefð átti drjúgan þátt í.  

Í fimmta kafla verður fjallað um nýrri upplýsingamiðla. Þegar kvikmyndir og 

sjónvarp komu til kynntust bækur keppinautum sínum. Sögur, sem áður fyrr fylltu 

                                                 
1 Sjá Aristóteles: Um skáldskaparlistina, bls. 9 
2 Sbr. Jan Kaus: Lugeda. Paberil. Raamatut. 
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blaðsíður bóka og urðu að lifandi veruleika í huga lesandans, öðluðust nú nýtt líf í 

hreyfimyndum sem allir geta upplifað og séð með sínum eigin augum. 

Í lok 20. aldar rann upp tími tölvu- og netnotkunar. Nú virðist sem endalausir 

nýir möguleikar til að sækja upplýsingar séu sífellt að skjóta upp kollinum. Fyrir tíma 

internetsins leituðu menn í orðabækur, alfræðirit o.s.frv. Sendibréfin fóru í gegnum 

pósthús til að komast á áfangastað, þetta gat tekið töluverðan tíma. Veraldarvefurinn 

gerir okkur kleift að ná fram þessu ferli á fáeinum mínútum. Í stað þess að vera 

dögum saman á bókasafni getur maður dregið snjallsímann upp úr vasanum og fundið 

svör við hverju sem er á netinu. Skjátæki eru eðlilegur hluti af lífi yngri kynslóða í 

mörgum löndum. Við hliðina á orðabókum og alfræðiritum hafa fagurbókmenntir 

einnig öðlast tækniútgáfur líkt og rafbækur og hljóðbækur. Ef framtíðin felur í sér 

aukna rafvæðingu bóka þá vaknar spurningin: hver verður staða prentaðra útgáfa? 

Í sjötta kafla verða borin saman annars vegar áhrifin af bóklestri og hins vegar 

lestri af skjám. Til þess að styðja mál mitt mun ég taka dæmi úr rannsókn eftir 

rithöfundinn Nicholas Carr um samanburð á bóka- og tölvunotkun. 

Breytingar eru eðlilegur hluti í þróun mannkynsins, án þeirra yrðu engar 

framfarir. Umhverfi okkar í dag er gjörólíkt því sem var hversdagslegt fyrir hundrað 

árum. Forfeður okkar samþykktu ákveðnar breytingar og byggðu þannig upp grunninn 

að veruleikanum sem við þekkjum í dag. Síminn, bíllinn og þvottavélin eru fáein 

dæmi um tæki sem okkur þykir nauðsynlegt að eiga. Líkt og á dögum forfeðra okkar 

stendur nútíminn frammi fyrir mögulegum breytingum á hverjum einasta degi. Í 

þessari ritgerð er gerð tilraun til að leita svara við þeirri spurningu hvort bækur séu 

orðnar úrelt fyrirbæri. Þýðir aukin eftirsókn eftir upplýsingum og skemmtun í gegnum 

skjáinn að bókaöldin sé liðin eða er hlutverk bóka eitthvað annað og meira en að veita 

og varðveita upplýsingar? 
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2. Hvaðan kemur bókin? 
 

„Bók er samanheft blöð (með kápu eða spjöld utan um), auð, skrifuð eða prentuð, ætluð 

til að skrifa, teikna í eða lesa.“
3
 Bækur eru upplýsingamiðlar sem gefa fólki kost á að 

nálgast upplýsingar óháð tíma og rúmi. Þær eru framleiddar til þess að geyma 

upplýsingar af ýmsu tagi sem mönnum finnst mikilvægar og mega ekki glatast. 

Hvers vegna fóru menn að skrifa bækur? Hvernig er hægt að varðveita 

upplýsingar og hugmyndir með því að nota letur? Segja má að bókmenntaheimurinn 

hafi verið til síðan menn fóru að krota merki á alls konar efni í kringum sig.
4
  Súmerar 

við Efrat og Tígris voru ein af fyrstu þjóðunum sem bjuggu til merkjakerfi til að skrá 

niður hugsanir sínar og upplýsingar. Þeir byrjuðu u.þ.b. 3500 f. Kr. að skrifa lögin sín 

með fleygletri á leirplötur.
5
 Sennilega fannst þeim nauðsynlegt að þróa skriftarkerfi, 

nánar til tekið fleygletur, í þeim tilgangi að geyma margbrotnari upplýsingar en 

fleygletrið bauð upp á, t.d. munnlegan arf sem fólk lét eftir sig í lögum, sögum og 

kvæðum. Á þeim 5000 árum sem liðu þar til prentlistin var fundin upp þróuðust 

bókmenntir meðal ólíkra þjóða og voru skráðar á papýrus, bókfell og pappír, fyrst á 

rollur og seinna í bækur. Í víðasta skilningi eru bókmenntir allt ritað eða prentað mál en 

ýmsir nota hugtakið eingöngu um skáldskap í bundnu eða óbundnu máli.
6
  René 

Welleck og Austin Warren skilgreina bókmenntir sem fyrirbæri út frá mismunandi 

þáttum í bókinni Theory of Literature. Að þeirra mati er hægt að útlista eðliseinkenni 

bókmenntanna með því að skoða tungumál, fagurfræði og tilvísanir í textum. 

Hefðbundin samskipti í orðum fá nýjan búning í máli fagurbókmennta. Höfundurinn 

brýtur að vissu marki upp staðlað og venjubundið form tiltekins tungumáls, vekur 

þannig athygli lesandans og gefur honum tækifæri til að öðlast betri skilning á 

viðfangsefni textans. Einnig gefur listrænn texti neytanda sínum fagurfræðilega 

fjarlægð frá hinu hversdagslega og nýja sýn á atburði lífsins. Þrátt fyrir innblástur frá 

raunveruleikanum eru bókmenntir uppspuni og bera vitni um hugarflug höfunda.
7
 

                                                 
3 Sbr. Snara: Íslensk orðabók: bók 
4 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 63  
5 Sbr. Carr: Triiv Madalikule bls. 64 
6 Sbr. Hugtök og heiti, bls. 46 
7 Sjá Warren: Kirjandusteooria, bls. 28-31 
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Án tungumáls væri ekki til ritmál né skriflegar heimildir eins og þær eru þekktar 

nú til dags. Myndletur táknaði hugmyndir með teiknuðum merkjum.
8
 Þess konar 

skriftarkerfi breiddist lítt út vegna þess hversu erfitt var að læra það. Öll þessi kerfi 

voru mun flóknari en kerfi sem eru algeng í dag og kallast hljóðletur þar sem hvert 

hljóð fær sérstakt tákn. Í myndletri þurfti hins vegar að finna tákn fyrir endalaust mörg 

fyrirbæri og læra svo táknin. „Áður en lesandi áttaði sig á því hvað táknin merktu þurfti 

hann að greina þau og flokka í þætti til að geta nýtt sér þau.“
9
 Það voru Grikkir sem 

fundu upp hljóðletrið u.þ.b. 750 f.Kr. Hljóðön (fónem) fengu öll tákn í nýja kerfinu og 

þau voru skrifuð í samræmi við röð þeirra í orðum. Þetta gerði mönnum kleift að skrifa 

orð eftir framburði og urðu mun fleiri færir um að læra að lesa og skrifa.
10

 

Hvaðan kom hugljómunin að búa til kerfi sem er í samræmi við talmálið? 

Ritmál endurspeglar merkingarkerfi talmálsins og þróaðist til að tjá hugmyndir manna á 

líkan hátt og talmálið gerir. 

Menn eins og flestar lifandi verur gefa frá sér hljóð sem eru notuð við ákveðnar 

aðstæður í tjáskiptum sín á milli. Einstök líkamsbygging mannverunnar gerir henni 

kleift að mynda hljóð og orð. Útblástur loftsins frá lungunum og notkun raddbandanna 

gefur hljóð sem eru mótuð með talfærunum en þau eru úfur, tunga, gómur, nefgöng, 

tennur og varir.
11

 Þannig myndast málhljóð í tali sem greinir menn frá öðrum dýrum.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Sjá Maðurinn, bls. 303 
9 Sbr. Wolf: Proust and The Squid, bls. 29 
10 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 62 
11 Sjá Snara: Íslenska alfræðiorðabókin: talfæri 
12 Sjá Marshall: Talk it over: language, uniquely, makes us human. 
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3. Bókmenntir urðu til á undan bókinni. 
 

„Miðað við líkamsstærð er maðurinn með stærsta heila allra spendýra.“
13

 

Skilningarvitin fimm eru að vísu ónæmari hjá manninum en öðrum dýrum, t.d. sjá 

ránfuglar smáhluti í órafjarlægð og lyktarskyn hunda er margfalt næmara en lyktarskyn 

manna.
14

 En maðurinn hefur getu til að vinna úr upplýsingum úr umhverfinu sem 

heilinn tekur við með hjálp tauga í skynfærunum. Hann nýtir þessi boð sér í hag með 

því að draga ályktanir og haga gjörðum sínum á sem skynsamlegastan hátt. Fræðimenn 

hafa lengi leitað skýringa á þessu „Ein kenningin er sú að þróun mannsheilans hafi 

verið knúin áfram af þróun tungumálsins. Tungumálið virðist hafa breytt byggingu 

heilans.“
15

 Börn fæðast með milljónir taugunga (neurons) sem eru næmir á sérhvert 

hljóð sem menn gefa frá sér. Langflest börn læra að tala án mikillar áreynslu með því 

að heyra annað fólk tala.
16

 Tungumál er kerfi sem menn nota til að tjá hugmyndir og 

hugsanir sínar og endurspegla viðhorf til lífsins. Þetta geta verið lýsingar á ytri 

heiminum eða skýringar á innri tilfinningum.
17

  Þar sem maðurinn getur hugsað og tjáð 

sig í orðum hefur vitund hans orðið öflug og áhrifavald hans í heiminum hefur aukist 

gríðarlega.
18

 Tungumál er bæði tæki til túlkunar og tæki sem hjálpar manninum að 

skynja ytri og innri aðstæður og nota þær sér til framdráttar. 

Tungumál er afkvæmi bókmenntalegs huga segir Mark Turner í bók sinni The 

Literary Mind. 
19

 Með því að koma með dæmi úr bókmenntaverkum útskýrir Turner 

hvernig hversdagslegur hugsunarháttur manna er ekki aðgreinanlegur frá þeim 

menningarmiðli sem við köllum bókmenntir.  

Turner hefur rannsakað eðli bókmenntamálsins í tengslum við hugsanagang 

manna sem tengist bókum ekki beint. Hann hefur komist að þeirri niðurstöðu að ýmis 

hugtök sem hafa verið greind sem bókmenntaleg eru í rauninni grunnþættir þess 

                                                 
13 Sjá Maðurinn, bls. 18 
14 Sjá Maðurinn, bls. 168 
15 Sjá Maðurinn, bls. 18 
16 Sjá Maðurinn, bls. 168 og Sigríður Sigurjónsdóttir: Máltaka og setningafræði, bls. 

636-7  
17 Sjá Maðurinn, bls. 149 
18 Sjá Maðurinn, bls. 168 
19 Sjá Turner: The Literary Mind, bls.168 
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hvernig menn skynja raunveruleikann. Hann útskýrir að margt sem er greint sem 

skáldskapur og bókmenntaleg fyrirbæri er ekki valfrjáls skemmtun fyrir einstakling 

heldur mikilvæg tækni til að halda sér á lífi.
20

 Turner heldur því fram að hugmyndir í 

bókmenntaverkum séu settar fram á bókmenntalegan og skáldlegan hátt af því að menn 

sem skrifa bækur hugsa og sjá heiminn á þennan hátt.
21

 

Raunveruleiki manna er túlkaður heimur. Allar upplýsingar frá umhverfinu 

birtast heilanum sem skeyti í kóðum sem taugafrumur flytja til heilans og heilinn túlkar 

síðan og geymir sem reynslu í vitundinni.
22

 Maðurinn er umkringdur af 

eðlisfræðilegum og lífeðlisfræðilegum lögmálum sem  mannshugurinn túlkar á sinn 

hátt. Skynfærin fanga ljós- og hljóðbylgjur og önnur skynboð sem breytast í 

skiljanlegar upplýsingar í takti við mannlega hugsun. Heilinn flokkar einstök atriði eftir 

einkennum þeirra og túlkar þau. Mannskepnan sér umhverfi sitt í ákveðinni reglu. 

Hugarferli manna og annarra dýra byggist upp á ómeðvitaðri getu til að raða 

verknuðum (actions) til að ná ætluðu markmiði. Turner kallar þetta ferli röðun 

(sequencing) og segir þetta fyrirbæri vera upphaf málfræðinnar.
23

 Heilinn getur myndað 

agaðar og flóknar hreyfingarunur sem líkaminn fylgir eftir.
24

 Til dæmis það að leggjast, 

standa upp, veiða eitthvað eða flýja frá einhverju. Lifandi verur hreyfa líkama sinn 

samkvæmt eðlishvötum. Það er eins og líkaminn hreyfist af sjálfsdáðum. Maðurinn 

hugsar ekki hvenær og hvernig á að lyfta fótunum þegar hann vill ganga. Hins vegar 

notar vitundin þessi tengsl á milli brottfarar- og áfangastaðar líkt og tengsl á milli 

forsendu og afleiðinga í hugarferli. 

Þetta ferli lýsir því hvernig maðurinn túlkar heiminn án þess að þurfa að 

þekkja eðli hans nákvæmlega. Maðurinn lærði að nota eld til matreiðslu og smíða 

verkfæri úr ýmis konar efni án þess að hafa vit á því náttúrufræðilega ferli sem 

verknaðinum fylgir. Hann sér einn atburð í tengslum við aðra og leiðir rök að 

heiminum. Slík upplýsingaskipan heitir hugsun og samkvæmt Mark Turner fer hún 

fram á frásagnakenndan hátt af því að maðurinn túlkar skynboð frá umhverfinu í röð. 

Verknaður sem maðurinn skynjar í ákveðinni röð myndar sögur í mannshuganum.
25

 

„Maðurinn er forritaður til að koma auga á samhengi upplýsinga úr 

                                                 
20 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 14 
21 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 14-15 
22 Sbr. Godwin: The Mind Code 
23 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 18 
24 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 19 
25 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 18-19 
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umhverfinu“ 
26

 Að mati Turners sýna skáldsögur hvernig maðurinn veltir hlutunum í 

umhverfi sínu fyrir sér. Getan til að átta sig á sambandi ólíkra þátta og til að finna leið 

að markmiði hefur hjálpað mannkyninu að byggja upp mannleg samfélög eins og við 

þekkjum þau í dag. 

Til dæmis áttu framfarir í vísindum sér stað vegna þess að maðurinn var fær 

um að taka eftir tengslum milli orsaka og afleiðinga í umhverfi sínu. Vísindagreinar á 

borð við stærðfræði og eðlisfræði urðu upphaflega til á grundvelli samanburðar 

upplýsingabúta og kunnáttu til að sjá tengsl þeirra á milli. 

Verkefnalausn felur í sér þekkingu á hlutum við tilteknar aðstæður.
27

 Heili 

sem getur flokkað fyrirbæri getur einnig endurraðað þeim til þess að ná ákveðnu 

markmiði. Til dæmis eru dans og laglína raðir af stökum atriðum sem mynda heild. 

Þessi línulega hugsun lýsir öllu sköpunarferli mannsins. Í tungumáli eru hljóð sem 

mynda orð sem merkja fyrirbæri og úr þeim er hægt að mynda setningar sem tjá tengsl 

milli fyrirbæranna.  

Hugsunarhátt þar sem hugmyndirnar eru tengdar í raðir kallar Mark Turner 

bókmenntalegan af því að þess konar raðir mynda sögur og koma líka fram í 

bókmenntaverkum. Hann heldur því fram að frásagnarhefðin sé lífsnauðsynlegt 

fyrirbæri af því að með hjálp þessarar ómeðvituðu getu skynjar maður heiminn sem röð 

og reglu en ekki óreiðu.
28

 

3.1 Málfræði spratt upp úr sögum 
 

Röðun eða sögur urðu að grundvelli allrar tungumálanotkunar, meðal annars í þróun 

málfræðinnar og eru þar af leiðandi forsenda skrifta og bókmennta. 

Ein saga er atburður eða verknaður eða einhvers konar samansafn af þeim.
29

 Maður 

tjáir sögur með tungumáli með því að raða orðum saman í runu eftir málfræðireglum í 

tilteknu máli. Samkvæmt Turner er málfræði útkoma bókmenntalegs hugsanagangs 

manna en ekki öfugt. 

Mismunandi málfræðileg uppbygging tjáir mismunandi möguleika og skilaboð 

frá umheiminum. Til dæmis eru nútíð og þátíð málfræðilegar formdeildir sem hafa 

orðið til af þörfinni til að gera greinarmun á liðnum tíma og nútíma. Líkt og maðurinn 

                                                 
26 Sjá Maðurinn, bls. 153 
27 Sjá Maðurinn, bls. 161 
28 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 20 
29 Sbr. Keeleveeb: Eesti keele seletav sõnaraamat: lugu 
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lærði að nota eld án þess að þekkja eðlisfræðileg einkenni hans þurfti hann ekki 

málfræðireglur til að skynja mun á því sem er og því sem er liðið.  

Til eru mörg ólík tungumál og hvert og eitt þeirra hefur einstakt málfræðikerfi. 

Sum tungumál eru skyld og lík (t.d. sænska og norska, eistneska og finnska). 

Málfræðikerfi skyldra tungumála getur haft ýmis sameiginleg einkenni. 

En jafnvel tungumál sem eru gjörólík á yfirborðinu (t.d. íslenska og kínverska) 

byggjast upp á rökhugsun mannverunnar og djúpgerð mannhugsunar er alls staðar eins 

óháð þeim tungumálaheimi sem málhafi tilheyrir. Þess vegna er hægt að læra framandi 

tungumál á fullorðinsaldri – menn kunna grunneðli þess. Mismunandi tungumál bjóða 

gjarnan upp á mismunandi möguleika á að skynja heiminn og sjá hann frá mismunandi 

sjónarhornum eftir því sem orðaforði og málfræði þeirra leyfir. 

Beygingakerfið í íslensku er frekar margbrotið í samanburði við t.d. ensku. Í 

íslensku hafa meira að segja fyrstu fjögur töluorðin kyn og þau eru beygð í fjórum 

föllum. Samanburður á orðaforða mismunandi tungumála getur gefið til kynna við 

hvaða aðstæður þjóðin býr og hvað þykir nauðsynlegt að tjá í orðum. Grænlenska býr 

til að mynda yfir ógrynni samheita til að tákna mismunandi tegundir snævar, en þýska 

eða ítalska þurfa ekki að lýsa snjó í slíkum smáatriðum og því eru samheitin mun 

færri.
30

 Málfræði endurspeglar afstöðu milli fyrirbæra. Í málvitund málhafans eru til 

staðar eðlilegir flokkar sem greina orðin í sundur eftir því hvort um er að ræða nafnorð, 

sagnir, lýsingarorð, fyrir utan undirflokkana t.d. fyrir mismunandi tíðir. 

3.2 Málfræði í mannshuganum byggist upp á dæmisögu 
 

Hægt er að búa til mismunandi sögur með því að byggja segðina eða málsgreinina upp 

á sama hátt hvað snertir bása fyrir mismunandi setningarliði og jafnvel föll þegar t.d. 

íslenskan er annars vegar. Setningarliðir sem hafa samskonar hlutverk mynda 

hliðstæðar málsgreinar. 

Pabbi steig inn í herbergið. Mamma hljóp inn í húsið. Músin skreið inn í 

bælið. Allar þrjár setningarnar eru merkingarleg tilbrigði sem málfræðilega eru byggð 

upp á sama hátt. Þetta eru allt einfaldar setningar sem innihalda nafnlið, sagnlið og 

atvikslið. Setningarnar eru í þátíð og þar af leiðandi er verknaðinum lokið. Verknaðirnir 

sem setningarnar lýsa fela í sér flutning líkamans milli staða. Samkvæmt Mark Turner 

virkar undirliggjandi skilningarvitið í þessum dæmum svipað og kerfi sem myndar rót 

                                                 
30

 Sbr. Kaplan, Lawrence: Inuit Snow Terms: How Many and What Does It Mean? 
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mannlegrar hugsunar. 

3.3 Málsgrein myndar eins konar málfræðilega heild. 
 

Samsvarandi heild í hugsun mannsins er saga. Maður skynjar tengsl atburða í sögum 

líkt og tengsl á milli málsgreina. Uppbygging málsgreina ræðst af málfræði og 

samsvarandi uppbygging hugmynda kallar Turner dæmisögu (parable). Að mati Mark 

Turners hefur maðurinn getu til að finna tengsl á milli hugrænna þátta í umhverfinu 

með því að varpa dæmisögum á það.
31

  

Minnsta heildin í setningafræðinni er einföld setning sem inniheldur eina sögn 

eða bara sögn „rignir“. Í mannshuga er samsvarandi eining lítil frásögn sem Turner 

kallar litla rúmsögu (spatial story). Rúmsaga lýtur að rými og það er hægt að skynja 

hana með skynfærum í tíma og rúmi - aðstæður líkt og að hlaupa, að krjúpa, að horfa á 

o.s.frv. Turner telur menn hafa lært á ýmis lögmál í heiminum í gegnum þessar 

rúmsögur. „Með því að greina umhverfið og fyrirbærin í því í sundur, greinir maður 

heiminn í litlar rúmsögur.“ 
32

 

Einstaklingur kannast við stök fyrirbæri sem eru háð samhengi í frásögnum. 

Þessi fyrirbæri fá einkenni sín í tilteknu samhengi.
33

 Um er að ræða litlar athafnir sem 

einstaklingurinn er vanur að sjá í daglegu lífi án þess að taka sérstaklega eftir þeim. 

Þetta eru einfaldir verknaðir á borð við Mamma hellir vatni úr könnu. Pabbi drekkur 

kaffi. O.s.fr. Menn þekkja gang þessara sagna af því að hversdagsleg tilvera þeirra 

byggist upp á þessum sögum. Spádómar, mat, ímyndanir, áætlanagerðir, útskýringar 

o.s.frv. eru öll byggð á sömu rúmsagnarökfærslunni.
34

 Slíkir atburðir sem heita 

rúmsögur eru minnsta útgáfan af dæmisögum. 

3.4 Hlutverk orða í dæmisögum 
 

Eins og hægt er að greina setningarliði skiptast dæmisögur einnig í hluta. Tungumálið 

er tjáningaraðferð dæmisagna og samanstendur af orðum sem tákna ýmis fyrirbæri. 

Tungumál er um leið viðfangsefni málvísinda. Menn koma orðum að fyrirbærum, sem 

tilheyra ýmist innri eða ytri veruleika þeirra, til að geta gert grein fyrir veruleikanum. 

Merkingar orða skiptast í flokka í samræmi við hugrænt samhengi þeirra án þess að við 

                                                 
31 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 19 
32 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 19-20 
33 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 17 
34 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 20 
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áttum okkur á því. Þessir merkingarflokkar hafa svipað hlutverk og svokölluð 

setningarbrot og setningarliðir í málvísindum. Til þess að mynda rökrétt samhengi í 

málsgreininni þarf málhafinn að kunna að velja rétta setningarliði og raða þeim saman. 

Þessir merkingarflokkar orða eru lykilatriði í hugmyndabyggingunni jafnvel þó að 

málhafar séu ekki endilega meðvitaðir um tilvist þeirra.
35

 

Mark Johnson skilgreinir orð sem flokkast samkvæmt hugrænu skynjunarferli 

sem myndframsetningar (image schema).
36

 Þetta eru grunnmynstur sem koma fram í 

hreyfi- og skynjunarreynslu í víxlverkun (interaction) og eftirtekt.
37

 Málhafi kann að 

greina myndframsetningu í ákveðinn flokk þegar hann er búinn að bera kennsl á 

samhengi hennar í mismunandi atburðum. Þessir flokkar heita t.d. gerandi (actor), 

kast/sending (throwing), á ferð eftir braut (motion along the path), ílát (container), 

vökvi (liquid), rennsli (flowing) o.s.frv.
38

 Samkvæmt þessu kann málhafinn að skipa 

myndframsetningum niður í litlar rúmsögur á borð við Mamma hellir vatni úr könnu. 

Pabbi drekkur kaffi. Pabbi og mamma flokkast sem gerendur. Kaffi og vatn tilheyra 

vökvaflokknum, þau geta kallað fram myndframsetningu rennsli þegar verið er að hella 

þeim eða drekka þau. Á meðan gerandi framkvæmir myndframsetninguna rennsli er 

vökvi á ferð eftir braut ofan í ílát sem er glas eða líkami. Myndframsetningin ílát er 

fyrirbæri sem er holt að innan og hægt er að láta eitthvað í það. 

Merking orðanna sprettur af viðfangsefninu.
39

 Notkun orðanna í tungumálinu 

ræðst af hlutverki myndframsetninganna í dæmisögum. Hugræn merking sem verður til 

með skynreynslu er rót rökhugsunar sem þýðir að einkenni myndframsetninganna þurfa 

að vera í samræmi við hlutverk þeirra í dæmisögum. Einkenni ílátsins og það sem verið 

er að láta í það þurfa að passa saman. T.d. er karfa ílát en ekki er hægt að geyma í henni 

vatn. Það að átta sig á tengslum milli fyrirbæra í kringum sig er grunnur sem skapar röð 

og reglu í mannshuga.
40

  

Á grundvelli þessarar hugrænu merkingar þróuðust út frá rúmsögum önnur 

sagnaform – til varð saga óháð rými (non-spatial story). Þetta frásagnarfyrirbæri notar 

myndframsetningar úr rúmsögum en lýsir verknaði sem ekki er hægt að skynja í rými 

                                                 
35 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 16 
36 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 16 
37 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 16 
38 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 16 
39 Sbr. Þorsteinn Gylfasson: Að hugsa á íslenzku. 
40 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 15 
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þrátt fyrir að eðli þess sé tjáð með sömu aðferðum og eru notuð við rúmsögur.
41

 

Myndframsetningar í rúmsögum skapa skilning á notkunarmöguleikum þeirra eftir því 

sem eðli þeirra býður upp á. Maður skynjar ekki merkingu heldur hlutverk og 

möguleika orðanna. Það að byrja að nota myndframsetningar úr rúmsögum líka í 

sögum sem ekki lúta að rými víkkaði tilfinningu málhafanna fyrir tungumálinu. 

Rúmsagan Það er verið að brjóta ísinn á sjónum hefur aðra merkingu en Hún 

brýtur ísinn með brandara. Sagnliðurinn að brjóta ís felur í sér hugrænu merkinguna að 

losna við eitthvað kalt og hart sem kemur í veg fyrir árangur í samskiptum fólks. Báðar 

setningar tjá þannig sömu dæmisöguna. Annað dæmið er rúmsaga sem hægt er að 

fylgjast með í hinum efnislega veruleika en hitt dæmið er óháð rými og lýsir eðli 

andartaksins í mannlegum samskiptum. Þessi túlkun sýnir hvernig orð bera ekki 

einhverja takmarkaða merkingu í mannshuga heldur skilgreinir samhengi hvernig orðin 

eru notuð.  

Til dæmis táknar orðið hjarta líffæri sem dælir blóði en sama orðið er einnig 

notað til að tjá tilfinningar. Það er hægt að létta á hjarta sínu eða ljúka upp hjarta sínu 

fyrir einhverjum, meira að segja tala menn um að missa hjartað í buxurnar. Ekkert af 

þessu er mögulegt í rúmsögum í bókstaflegri merkingu. Missi maður virkilega hjartað í 

buxurnar er dauðinn vís. 

3.5 Mismunandi tungumál – mismunandi dæmisögur 
 

Málhafi sem hefur tiltekið tungumál að móðurmáli verður ef til vill ekki var við sögu 

sem er óháð rými í málnotkun sinni. Hins vegar blasir slík saga ljóslifandi við þegar 

verið er að þýða texta milli tungumála. Í því samhengi liggur beint við að nefna til 

dæmis þýðingarforritið Google Translate. Forrit af þessu tagi geta sjaldan þýtt 

heildarhugmyndir sem eru flóknari en einfaldar rúmsögur. Orðatiltæki sem ekki ber að 

skilja bókstaflega getur orðið að brandara. Skrifi maður finna upp hjólið aftur í 

þýðingarforritið fær maður ensku þýðinguna find the bike again, ekki reinvent the 

wheel sem væri nær lagi. Sú ranga þýðing sem forritið gefur breytir allri 

hugmyndinni.
42

 Ef þetta orðatiltæki væri hluti af stærra textasamhengi myndi þess 

konar þýðing rugla söguþráðinn fyrir lesanda. 

Góð þýðing má ekki þykja klaufaleg þó að textinn hafi upprunalega verið 

                                                 
41 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 34 
42 Sbr. Jón G. Friðjónsson Mergur málsins: finna upp hjólið aftur og Google translate: 

finna upp hjólið aftur þýðing yfir á ensku. 
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skrifaður á öðru tungumáli. Lestrarskilningur myndast af tengdum hugmyndum sem eru 

um leið dæmisögur. Í þýðingarferlinu þarf að skynja þessar hugmyndir og 

heildarhugmyndina í frummáli til þess að geta orðað hana á viðeigandi hátt í 

þýðingarmálinu. Þannig verða textarnir á frummáli og þýðingarmáli eins konar 

dæmisögur hvor annars. Þeir tjá sömu hugmyndina en nota til þess mismunandi 

myndframsetningar. Léleg þýðing getur hins vegar komið í veg fyrir að skilaboð 

höfundar komist til skila. 

3.6 Dæmisaga eins og stærðfræði 
 

Að hugsa um heiminn í dæmisögum gerir menn mennska.
43

 Samkvæmt kenningu 

Turners eru fyrirbæri sem talin eru bókmenntaleg eða skáldleg, t.d. myndhverfing, 

persónugerving, allegóría, viðlíking o.s.frv. grundvallarverkfæri mannshugans. Að sjá 

eitt í öðru er eins og að finna óþekkta stærð X með jöfnu í stærðfræði. Maðurinn varpar 

ljósi á ókunnugleg fyrirbæri með því að bera þau saman við sögur sem hann þekkir. 

Þessar sögur heita uppsprettusögur (source story) samkvæmt Turner. Og þær 

grundvallast á endurtekningum úr lífsreynslu einstaklingsins.
44

 Fyrst lærir maðurinn 

atburðarásir sem innihalda líkamlegar orsakir (bodily causation) og áþreifanleg öfl 

(physical forces) og notar þær sem dæmisögur.
45

 Dæmi um áþreifanlegt afl er hver 

hreyfing eða verknaður sem líkami getur gert eins og að hlaupa, að lyfta, að slá, að 

sofna o.s.frv. Með áþreifanlegum öflum kemur líkami í verk eins konar atburðarás sem 

verður að afleiðingu sem hefur áhrif á líkama í sögunni.  Þannig verður uppsprettusagan 

Pabbi drekkur kaffi að markmiðssögu (target story) Bíllinn drekkur bensín. Áðurnefnd 

óþekkt stærð X í markmiðssögu um bílinn er sögnin: Hvað gerir bíllinn við bensín? 

Myndframsetning bensíns er fljótandi vökvi eins og vatn eða kaffi. Eins og þyrstur 

maður missir mátt hættir bensínlaus bíll að ganga áfram án eldsneytis. 

Heimildarsögur sem eru geymdar í undirvitundinni hjálpa okkur að skilja 

fyrirbærið þegar því er varpað yfir á markmiðssöguna. Þegar uppsprettusagan og 

markmiðssagan eru í samræmi hefur maður „fundið“ óþekktu stærðina X sem getur 

verið myndframsetning eða brot af henni. Með þessu ferli öðlast maðurinn skilning á 

nýjum upplýsingum. 

 

                                                 
43 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 15 
44 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 26-7 
45

 Sjá Turner: The Literary Mind, bls. 18 
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3.7 Dæmisaga er undirstaða mannlegrar sköpunar 
 

„Ég hugsa, þess vegna er ég til,“ sagði Descartes.
46

 Dæmisaga er uppskrift tilverunnar 

og hefur hjálpað mönnum að blanda saman viðeigandi myndframsetningum og ná 

þannig tilætluðum árangri eða einfaldlega halda sér á lífi. Myndframsetningar gefa 

endalausa möguleika á að búa til dæmisögur sem tjá hugmyndalega heild. Tungumál er 

útkoma dæmisagna og leið okkar til að miðla þeim. Það hjálpar málhöfum að koma 

hugsunum sínum í orð og letur og varðveita þær og er þar með grunnur að 

menningarfyrirbærinu sem við köllum bókmenntir. 

En bókmenntir eru ekki eina greinin sem spratt upp úr getu manna til að sjá 

tengsl á milli forsenda og afleiðinga. Eins og Turner ítrekar varpa menn dæmisögum á 

allt sem er í kringum þá. Bókmenntalegur mannshugur verður þannig að 

grundvallarforsendu mannlegrar tilveru. 

Þannig er hægt að segja að bókmenntalegur hugsunarháttur hafi byggt borgir, 

smíðað vélar og skapað vísindagreinar og menningin er full af dæmisögum sem útskýra 

hver á eftir annarri á hvaða lögmálum heimurinn byggir. Heimspekingurinn Martin 

Heidegger sagði að vísindin taki við þar sem heimspekin endar. Hann átti við að 

sönnunargögn gera hugmyndir um möguleika að viðurkenndum raunveruleika.
47

 

Vísindi felast í sköpun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46

 Sjá Elmar Geir Unnsteinsson: Hver var René Descartes og fyrir hvað var hann 

þekktur? 
47 Sbr. Heidegger: The End of Philosophy and the Task of Thinking. bls. 374-5 
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4. Þróun lestrarsamfélags með tilurð hinnar prentuðu 
bókar 
 

Áhrif lestrarferlis á einstaklinginn 
 

Menn hafa alltaf búið til sögur. Þjóðsögur, goðsögur og lýsingar á liðnum tíma eru 

eðlilegur hluti af mannkynsssögunni. Þegar fyrstu ritin voru skrifuð voru trúarbrögð 

miðja samfélagsins. Fyrstu prentuðu bækurnar voru útgáfur af Biblíunni og gerði 

prentunaraðferð á pappír bækur aðgengilegri fyrir stærri lesendahóp en fyrri úgáfur úr 

dýrara efni á borð við pergament, skinn eða papýrus.
48

 Heimsmynd manna reist á 

dæmisögum fékk nýtt líf bókum. Mest bar á guðsorðabókum í fyrstu en smám saman 

fjölgaði ritum um veraldleg efni. Hvort tveggja hafði áhrif sem engan gat órað fyrir á 

þeim tíma. Vitaskuld var geysimikið skrifað fyrst á latínu, máli kirkjunnar, en einnig 

urðu smátt og smátt til textar í móðurmáli alþýðu og lestrarkunnátta almennt jókst. Með 

því að byrja að skrifa niður hugmyndir sínar sá maðurinn hugsanir sínar í nýju ljósi. Á 

blaði var hægt að skipuleggja innihald textans og leiðrétta orðalag. Skriflegir textar 

breyttu einnig því hvernig menn hugsuðu. Walter J. Ong, prófessor í enskum 

bókmenntum, segir að tækni sem hafi áhrif á orð hafi einnig áhrif á notkun orðanna í 

undirmeðvitundinni.
49

  

Vísindamenn hafa sýnt fram á það að við lestur bóka herma taugafrumur í 

heilanum eftir viðbrögðum úr aðstæðum sem lesandi myndi upplifa í 

raunveruleikanum: heilasvæðin sem virkjast við lestur eru þau sömu og örvast þegar 

viðkomandi skynjar svipaðar aðstæður í gegnum skynfærin.
50

 

Lestur er öfugt ferli í samanburði við myndun dæmisagna. Maður sem setur reynslu 

sína í orð myndar dæmisögu og lesandinn öðlast reynsluna í gegnum orðin með því að 

lesa söguna. Skáldsögur sem mynduðust af ótalmörgum rúmsögum og sögum sem ekki 

lúta rými og dæmisögum sem mynduðust af þeim báðum, gáfu mönnum tækifæri til að 

skynja stærri heildir en áður hafði verið mögulegt. Rithöfundar orðuðu fyrirbæri í tíma 

og rúmi og náðu að skapa vitneskju um lengra tímabil en líf mannsins. Sögur geta sagt 

frá fleiri löndum og einstaklingum en nokkur maður þekkir. Þannig jókst 

dæmisagnasafnið í undirmeðvitundinni. 

Til þess að láta texta lifna við í heilanum þarf að ná góðri einbeitingu. 

                                                 
48 Ólafur Jens Pétursson: Hugmyndasaga, bls. 121 
49 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 18 
50 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 85 
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Maryanne Wolf, prófessor í þroskunarfræði barna, segir að heili reynds lesanda 

endurskipuleggi sig á þann hátt að þar sé að finna ákveðin svæði sem eru tilbúin til að 

skilja innihald lesins texta um leið og þau fá merki um skrift. Þessi svæði eru mynduð 

til að taka inn myndrænar, hljóðrænar og merkingarfræðilegar upplýsingar og vinna úr 

þeim.
51

 

Því betri sem heilinn verður í textatúlkun, þeim mun nákvæmari og flinkari 

verða lesendur í að ráða í merkingu textans. Lestrarferli sem krefst verulega mikillar 

einbeitingar gefur lesanda nýja reynslu, auk þess sem það breytti hugsanaganginum í 

taugabrautum. Tengslin sem myndast á milli taugunga við lestur hafa áhrif í öðrum 

aðstæðum en við lestur. Mannsheili sem hefur kynnst lestrarhefðinni er frábrugðinn 

heila manns sem er ekki vanur að lesa.  

Þegar menn byrjuðu að lesa og skrifa röðuðust hugsanirnar á línulegan hátt 

eins og orð eða setningar í rituðum texta. Maður sem lærði að orða hugsanir sínar 

skriflega öðlaðist betri og skipulagðari skilning á heiminum. „Hlutir verða röklegir 

þegar þeir eru orðaðir í heilum málsgreinum.“
52

 Texti á pappír gefur mönnum tækifæri 

til að sjá hugsanagang sinn svart á hvítu í einni heild og skilja hann þannig betur.
53

 

Sama hvort menn lásu einfalda texta eða lesefni sem innihélt flóknar vísindakenningar, 

allt voru þetta línulega uppbyggðir textar sem gerðu það að verkum að nýjar 

taugabrautir mynduðust. Með því að þjálfa einbeitingu sína við lestur öðluðust menn 

einbeittan huga.
54

 

Þessar lífefnafræðilegu breytingar bættu heila einstaklings sem lærði að hugsa 

skýrar og markvissar. Breytingarnar hjá einstaklingum breiddust yfir samfélagið í heild. 

Með dreifingu bóka dreifðust um leið mismunandi hugmyndir. Nýjar upplýsingar sem 

urðu aðgengilegar öllum sem voru læsir, leiddu til mikilla breytinga í vísindum. Fram 

að því höfðu fáar sögur, sem tengdust trúarbrögðum, stjórnað mannkyninu. Kirkjan 

hafði predikað um vanmátt manna gagnvart guði almáttugum. Þegar fólk fékk tækifæri 

til að mennta sig meira fóru menn að kanna hvers þeir væru megnugir sem einstaklingar 

hér og nú. Út frá þessum hugsunarhætti þróaðist húmanisminn og honum fylgdu 

tækninýjungar, betri menntun almennings og fleiri þjóðfélagsbreytingar sem grófu 

                                                 
51 Sjá Wolf: Proust and the Squid, bls. 29 
52 Sbr. Krista Taim: Huvitaja. 
53

 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 76 
54

 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 75 
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undan valdi kirkjunnar.
55

 Mannkynið í heild varð upplýstara. Það má líta svo á að 

bækur hafi verið grunnur að upplýsingastefnunni á 18. öld og upplýsingastefnan var 

góður jarðvegur fyrir einstaklingshyggjuna. 

Fulltrúar upplýsingastefnunnar horfðu til gullaldar Grikkja, einnig fékk 

hugmyndin um lýðveldi sem stjórnmálafyrirbæri góðan hljómgrunn. Ríkjandi einveldi 

með ríkiserfingjum höfðaði ekki lengur til einstaklings sem vildi tjá sínar eigin 

hugmyndir um stjórnmál. 

Eftir að farið var að prenta bækur hætti Biblían að vera eina ríkjandi sagan 

sem gaf útskýringar um fyrirbærin. Það voru vísindamenn á borð við Nikulás 

Kóperníkus (1473-1543), Galileo Galilei (1564-1642), Isaac Newton (1642-1727) o.fl. 

sem sköpuðu nýja heimsmynd með því að fræðast um ýmis náttúrulögmál. Kópernikus 

afneitaði jarðmiðjukenningu Ptólemaíosar sem var viðurkennd af kirkjunni og sagði að 

jörðin snerist um sólina og ekki öfugt.
56

  Galilei var fylgjandi Kópernikusar sem gerði 

margar uppgötvarnir í eðlis- og stjörnufræði  og er meðal annars sagður hafa verið 

fyrstur til að beina sjónaukum að himinhnöttum.
57

 Margir þekkja söguna um Newton 

og eplið sem fékk vísindamanninn velta fyrir sér hvaða kraftur ylli því að það féll 

lóðrétt til jarðar. Ekki er þess getið hvort þessi eplasaga sé sönn en Newton birti þrjú 

lögmál um hreyfingu og þyngdarlögmálið sem skýrðu fall eplisins og einnig hreyfingu 

tunglsins.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Sjá Ólafur Jens Pétursson: Hugmyndasaga, bls. 116 
56 Sbr. Fríða Rakel Linnet: Hver var Kóperknikus? 
57

 Sjá Hrafnhildur L. Rúnólfsdóttir: Hver var Galíleó Galíleí? 
58

 Sbr. Hrafnhildur L. Rúnólfsdóttir: Hver var Sir Isaac Newton? 
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5. Keppinautar bókanna 
 

Í dag verja margir miklum tíma fyrir framan tölvu- eða sjónvarpsskjá og lesa þar af 

leiðandi minna af bókum. Því er haldið fram að skjálestur hafi neikvæð áhrif á 

lesskilning.
59

 Miðlarnir þrír , bækur, sjónvarp og veraldarvefurinn eiga það sameignlegt 

að hafa verið búnir til af mannkyninu sem hugsar á bókmenntalegan hátt. Marshall 

McLuhan bendir á að menn hafi ekki áhuga á miðlum sem slíkum heldur á 

upplýsingum sem koma í gegnum þá.
60

 Eins og Mark Turner lýsti í kenningu sinni um 

hugsunarhátt í dæmisögum gefa upplýsingar meiri vitneskju um lögmál sem gilda í 

heiminum sem maður þráir að skilja. Vellíðan og öryggi mannverunnar veltur á þeim 

skilningi sem hún hefur á umhverfi sínu, umhverfið verður skiljanlegra með því að 

koma auga á ákveðið mynstur.
61

 Upphaflegur tilgangur með öllum upplýsingamiðlum 

er löngunin til að öðlast þekkingu af ýmsu tagi, til dæmis staðreyndir og ráðgjöf, en 

ekki síður þörfin til að skemmta sér. 

5.1 Reynsla af kvikmyndaáhorfi og bóklestri er ólík. 
 

Árið 1997 hélt Friðrik Rafnsson því fram í Morgunblaðinu að með komu sjónvarpsins 

væri bókin hætt að vera undirstaða íslenskrar þjóðmenningar.
62

 Þessi pistill var 

skrifaður til að benda á muninn á skemmtanagildi bókar og sjónvarps. Friðrik hefur trú 

á bókum: „Ef maður ber saman sjónvarp og bók verður fljótt ljóst að bókin er að verða 

griðastaður fyrir þá sem þora að vera einir með sjálfum sér í ró og næði.“
63

 Hann sagði 

að kynslóðin sem er að vaxa úr grasi hafi tækifæri til að taka miðilinn [sjónvarpið] ekki 

jafn alvarlega og mun jafnframt endurskoða fyrirbærið sjónvarp frá grunni og koma á 

eðlilegu jafnvægi milli myndefnis og bóka. 

Færri lesa nú bækur í tómstundum sínum en í gamla daga. Sérstaklega hefur 

lestrarhefð minnkað hjá ungu fólki sem elst upp með val á milli skjás og bókar.
64

 Í stað 

þess að grípa til bókar ýta margir gjarnan á takka á fjarstýringu og glápa á hreyfimyndir 

                                                 
59

 Sbr. Jan Kaus: Lugeda. Paberil. Raamatut. 
60

 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 12  
61

 Sjá Skaggs, New Neurons for New Memories, bls. 51 
62

 Sbr. Friðrik Rafnsson: Af lestrargæðingum 
63

 Sbr. Friðrik Rafnsson: Af lestrargæðingum 
64 Sjá Kjartan Ólafsson ofl. Ný börn og nýir miðlar á nýju árþúsundi.bls. 258 



20  

sem veita ýmis konar upplýsingar. Margt sem maður „sá“ í huga sér meðan hann las 

orð úr bókum eða blöðum blasir núna við á skjánum sem raunverulegt myndefni - 

fréttamyndband frá vettvangi eða ímyndun kvikmyndagerðarmanns framleitt sem 

lifandi saga.  

Kvikmyndagerð er menningarsvið sem hefur verið í sífelldri þróun síðan 

fyrstu hreyfimyndirnar voru fundnar upp í kjölfar ljósmyndatækninnar. Hugmyndin um 

að leika atburði er sennilega jafn gömul og mannkynið sjálft. Í mörgum trúarbrögðum 

hafa menn reynt að hafa áhrif á atburðarás og aðstæður með látbragði til að snúa þeim 

sér í hag. Slíkar athafnir áttu sér stað til að kalla fram rigningu, bæta frjósemi eða í 

lækningaskyni. Til að styrkjast í trúnni og mynda sterkari bönd milli kynslóða hafa 

menn flutt helgileiki.
65

 Á tímum Forn-Grikkja urðu sjónleikir að skemmtun og 

menningargrein á grundvelli vísindalegra pælinga. Aristóteles sagði að eftirhermur 

væru manninum eðlilegar frá blautu barnsbeini og þess vegna nyti hann þess að horfa á 

eftirmyndir. Að sögn Aristótelesar lærir maðurinn um heiminn með hjálp eftirlíkinga.
66

 

Miklu seinna þegar filmur komu til sögunnar var hægt að varðveita leiknar 

sögur og hægt að horfa á þær með aðstoð tækninnar. Sjónleikir fengu þannig eins konar 

sjálfstætt líf alveg eins og sögur höfðu fengið eftir að hægt var að geyma þær í bókum 

og ekki þurfti lengur sérstakan sögumann til að segja söguna. Kvikmyndir eins og við 

þekkjum þær í dag þróuðust út frá svart-hvítum, þöglum og stuttum myndbrotum. 

Kvikmyndir í dag geta verið stórverk, þær eru ýmist leiknar eða teiknaðar. 

Sögusvið og -persónur sem einu sinni voru einungis myndir í huga manns lifna nú við 

þökk sé tölvuunnum tæknibrellum og við skynjum þau eins og um raunveruleikann 

væri að ræða. Kvikmyndum sem eru byggðar á skáldsögum getur fylgt hætta á að fólk 

kæri sig ekki lengur um að lesa sömu sögurnar úr bókum. Það er auðveldara að fylgjast 

með án þess að þurfa að virkja ímyndunaraflið sem lesturinn krefst, tilvera bókapersóna 

og sögusviðið er ósýnileg þar til lesandi gæðir orðin lífi með því að einbeita sér. Ólesin 

bók er engum til skemmtunar. Til þess að skilja bíómynd þarf maður ekki að vera læs. 

Kvikmyndir hafa orðið vinsælar af því að það er í eðli manna að veita frekar 

eftirtekt öllu sem er á hreyfingu og gefur frá sér hljóð en að beina athyglinni að 

kyrrstæðum hlutum.
67

 Áhorfandi þarf bara að fylgjast með söguþræðinum sem 

                                                 
65 Sjá Maðurinn, bls. 287-95 
66 Sbr. Aristóteles: Um skáldskaparlistina, bls. 49 
67 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 74 
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sjónarspili á meðan leikarar og kvikmyndagerðarmenn sjá um að halda athygli 

áhorfandans á skjánum. Bókalestur þarfnast tíma, þjálfunar og einbeitingar áður en 

hann fer að veita ánægju. Nútímasamfélagið hvetur menn til að gera allt á sem stystum 

tíma, jafnvel skemmtunin má ekki vera of löng. Þess vegna er upplagt að velja 

kvikmyndir fram yfir bækur. Maður lýkur fæstum skáldsögum á tveimur klukkutímum 

en það tekur ekki nema eina og hálfa klukkustund að horfa á heila meðallanga 

bíomynd. 

Það er frásagnarhefðin sem tengir saman kvikmyndalist og bókmenntir en 

bókaheimur og kvikmyndaheimur kalla fram ólík viðbrögð hjá einstaklingum. 

Kvikmyndir eru að vísu að verða lengri og lengri en samt er ekki hægt að troða öllum 

smáatriðum, sem komast fyrir í bókum, inn í atburðarásina í kvikmyndum. 

Upplýsingaveita hjá bókum og bíómyndum er einnig af ólíku tagi. Án efa sýna 

kvikmyndir margt en athyglisgáfa áhorfanda á sér mörk og hann nær því ekki öllu sem 

birtist á skjánum í örskotsstund. Bíómyndir stjórna því ekki hvaða upplýsingar 

áhorfandi meðtekur og hvað fer fram hjá honum. 

Lestrarferlið er strangara í eðli sínu varðandi stjórn upplýsingaveitunnar þegar 

smáatriði eru annars vegar. Að lesa sögu orð fyrir orð, setningu fyrir setningu gefur 

lesanda frekar tækifæri til að meðtaka allt sem höfundur hefur að segja. Þegar hegðun 

sögupersónunnar er lýst með orðum er líklegra að lesandi taki eftir skilaboðum vitandi 

vits en þegar horft er á frábært leikrit vegna þess að lesefni lifnar við í huga reynds 

lesanda og heilinn túlkar athafnir eins og lesandi væri sjálfur inni í sögunni. Heilinn 

vinnur úr reynslu sem er fengin við lestur svipað og úr raunverulegum atburðum. 

Áhorfandinn er alltaf fyrir utan, hann er óvirkur og tekur ekki þátt í atburðarásinni. 

Maður sem horfir á fótboltaleik veit að hann er ekki að spila og þetta skapar tómarúm 

milli áhorfandans og þess sem fram fer. En lýsing á fótboltamanni í skáldsögu sem 

hleypur um á vellinum móður og másandi og er alveg að gefast upp vekur samkennd 

lesandans vegna þess að tengsl milli orða og skynjana skapar raunverulega reynslu í 

heila lesandans. Í báðum tilvikum er hugur þess sem fylgist með upptekinn af fótbolta 

en úrvinnslan fer fram á mismunandi hátt. Lestur er ekki aðgerðalaus athöfn af því að 

lesandi verður hluti af bókinni.
68

  

 

                                                 
68 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 85 
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5.2 Internetið 
 

Enn einn keppinautur bókanna, veraldarvefurinn, krefst einnig lestrarkunnáttu. Til að 

rata á netinu þarf maður auk þess að hafa vald á lyklaborðinu og tölvuskipunum. Bókin 

og tölvan miðla báðar texta og að því leyti hafa netnotkun og bóklestur fleiri 

sameiginleg einkenni en bóklestur og það að horfa á sjónvarp eða kvikmynd. 

Möguleikum sem internetið býður upp á fer fjölgandi og tæknin er notuð á æ 

fjölbreyttari hátt. Á meðan bókin var ríkjandi upplýsingamiðill í tæpar fimm aldir hefur 

tölvan fengið keppinauta á mun styttri tíma. Þróun smáforrita (application, app) sem 

hægt er að sækja í síma eða spjaldtölvu er næsta skrefið í hversdagslegri tækninotkun. 

Fyrir tilstilli ólíkra appa myndast smám saman samfélag sem er háð tölvutækni. Notkun 

appa verður algengari á öllum sviðum allt frá matarpöntunum til notkunar orðabóka. 

Internetið býður upp á fleiri og skjótfengnari svör en nokkurt hefðbundið 

bókasafn gæti gert. Það er nóg að skrifa einfaldlega orð í leitarforrit og eftir nokkrar 

sekúndur birtast á skjánum ógrynni upplýsinga sem samsvara leitarorðinu. Í því 

samhengi er skiljanlegt af hverju menn kjósa fremur internetið í stað þess að eyða 

klukkutímum saman á bókasafni. En með leitarforritum eins og Google, Yahoo eða 

Bing er ekki allt sem menn nota á netinu upptalið. Þessi miðill virðist vera 

takmarkalaus og hefur skapað möguleika sem bækur hefðu aldrei getað gert. 

5.3 Samfélagsmiðlar hafa áhrif á orðanotkun og uppbyggingu setninga 
 

Bandarísk rannsókn bendir til þess að samfélagsmyndandi vefir hafi stærstan 

notendahóp allra vefja á netinu: „Samfélagsmyndandi miðlar eru þeir sem notaðir eru 

til að hjálpa fólki að tengjast öðrum sem viðkomandi á eitthvað sameiginlegt með, 

hvort sem aðilarnir þekkjast utan samfélagsmiðilsins eða ekki.“
69

 Meðalnotandi er 37 

mínútur á dag á samfélagsmiðlum eins og Facebook eða Twitter.
70

 Facebook er 

vinsælastur þeirra samkvæmt rannsókninni, sem var gerð í nóvember árið 2014.
71

 

Hugmyndin með Facebook var að gefa mönnum tækifæri til að hafa samskipti, tjá sig 

og deila öllu sem þeim finnst skipta máli.
72

 Notandi fær að búa til prófíl með þeim 

persónuupplýsingum sem hann kýs sjálfur að birta. Á prófílveggnum er hægt að deila 

því sem manni „liggur á hjarta“, pósta myndum eða tenglum af netinu. Með því að 

                                                 
69 Sbr. Menntamiðja: Hvað eru samfélagsmiðlar og til hvers notum við þá? 
70 Sjá R.Fitzgerald: Data Point: Yes Email Still Eats Up a Good Chunk of Your Day. 
71 Sbr. eBizMBA: Top 15 Most Popular Social Networking Sites 
72 Sjá Facebook: Facebook info 
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senda vinabeiðnir og samþykkja þær myndast vinanet. Notendur geta verið í opinberum 

eða lokuðum samskiptum. Fréttaveitan sýnir póstana frá vinum sem eru á vinalistanum 

og veggurinn uppfærist stöðugt. Þannig er facebook eins og persónulegt fréttablað eða 

tímarit með upplýsingum um fólk sem skiptir mann máli. 

Áhugi mannsins á bókmenntum kom að hluta til af því að vilja skilja eitthvað í 

þeirri ráðgátu sem hann upplifir með við að búa með öðru fólki. Rithöfundar birta 

hugsanir persóna og þetta veitir lesandanum ánægju, honum finnst hann skilja annað 

fólk í samfélagi sínu.
73

 Bókmenntir auðvelda mönnum að reikna út hvaða hugsanir 

liggja að baki hegðunar og gjörðum annarra vegna þess að bækur bjóða upp á 

dæmisögur sem þeir geta svo varpað á atburði í sínu eigin umhverfi. Áhugi einstaklings 

á að útskýra fyrir sjálfum sér hvað aðrir vilja, hugsa og ætla sér er ómeðvituð þörf fyrir 

að koma auga á reglu í heiminum. 

Þetta getur verið ástæða fyrir því að þriðjungur jarðarbúa er Facebook 

notendur.
74

 Möguleiki á að bera saman prófílsíður er eins og dæmisagnavörpun. Auð 

prófílsíða er eins og dæmisaga og sérhver notandi fyllir hana með myndframsetningum 

úr sínu eigin lífi. Facebook kallar á fólk til að deila persónulegum upplýsingum um 

sjálft sig og tjá hugsanir sínar eins og rithöfundar lýsa persónum í bókum sínum.  

Samkvæmt bókmenntafræðingnum James Phelan skiptir ekki máli hvort 

upplýsingarnar sem maður les séu réttar, svo framarlega sem lesandi skilur þær og þær 

eru skynsamlegar samkvæmt hans eigin reynslusamhengi. Jafnvel þegar lesandi túlkar 

upplýsingar á rangan hátt veitir lesturinn ánægju vegna þess að lesandi heldur að hann 

viti rétta svarið.
75

 Þetta gerir mann öruggari í að ráða í fólkið í kringum mann, eðli og 

hegðun þess.  

Facebook er ekki eina síðan sem sífellt er verið að uppfæra á tölvu- eða 

símaskjám. Næstvinsælasti samfélagsmiðillinn er Twitter. Þessi vefsíða er einfaldari í 

notkun. Notendur á Twitter geta sent stutt skeyti, að hámarki 140 slög.
76

 Styttri skeyti 

og aukin notkun skammstafana og slangurs hafa áhrif á orðin og með því breytist 

lestrarferlið í eðli sínu. 

                                                 
73 Sjá Zunshine: Why We Read Fiction, bls. 19 
74 Zephoria: The top 20 Valuable Facebook Statistics. Samkvæmt Zephoriu var 

Facebook með 1,39 milljarð notendur frá 1. Febrúar 2015. Íbúafjöldi jarðarinnar í 

febrúar 2015 var 7,2 milljarðar samkvæmt Worldometer. 
75 Sjá Zunshine: Why We Read Fiction, bls. 25 
76

 Menntamiðja. 2014. Hvað eru samfélagsmiðlar og til hvers notum við þá? 
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6. Munurinn á skjálestri og lestri á prentuðum útgáfum 
 

Með tilurð netheimsins hefur lestur að einhverju leyti aukist en menn lesa ekki lengur á 

sama hátt. Alls kyns skjátextar og skilaboð fá menn ef til vill til að lesa fleiri orð en 

áður en tölvur og snjallsímar urðu hluti af daglegu lífi.
77

 Guðrún Edda Bengtsdóttir 

skrifar í grein sinni Lestrarhvatning að samkvæmt mörgum rannsóknum sé vitað að 

ungt fólk les miklu meira rafræna texta en texta sem eru í prentuðu formi.
78

 Þannig má 

draga þá ályktun að internetið og aðrir rafrænir miðlar sem hafa texta að geyma stuðli 

að auknum lestri og skriftum. Aukin netnotkun leyfir þessari kunnáttu ekki að hverfa á 

meðan orð táknuð með hljóðletri skipa enn mikilvægan sess í upplýsingamiðlum. 

Ljóst er að stutt stöðuuppfærsla á Fésbók og skáldsaga þola engan veginn 

samanburð. Að skrifa innlegg á samskiptasíðu tekur oftast ekki nema nokkrar mínútur 

og það er engin skylda að vanda málfar sitt með leiðréttingum nema einstaklinginn 

sjálfan langi til þess. Fyrir rithöfund sem leitast við að skapa fullkomna heild getur 

tekið mörg ár og kostað mikla vinnu að semja verk sín. Listin að skrifa snýst ekki um 

lengd textanna heldur inntak og form en eðli sínu samkvæmt hvetur internetið menn til 

að hugsa frekar um textamagn en gæði. 

Til þess að hvetja netnotendur til að kíkja á sem flestar vefsíður er búinn til 

stikluleggur sem tengir saman vefsíður með sameiginlegum eða tengdum upplýsingum. 

Lesefni sem inniheldur stikluleggi fær lesanda auðveldlega til þess að fara á flakk. 

Þannig verður lestur á internetinu frábrugðinn línulegum bóklestri. 

Algengt er að lestrarefni á internetinu samanstandi af stuttum upplýsingabútum og 

hafi þar með öðruvísi áhrif á lesanda en línulegur lestur. Talmeinafræðingurinn Philip 

Davis segir frá lestrarhegðun sinni sem hafi orðið fyrir áhrifum af slíkum 

netnotkunarhætti: „Ég les mikið – ég ætti að lesa mikið – en ég geri það ekki. Ég renni 

augunum yfir texta. Ég er að skrolla. Ég hef ekki þolinmæði til að lesa langa þétta texta 

en ég saka aðra um að hafa of einfaldan þankagang.
79

 Í stað þess að einbeita sér og 

reyna að tileinka sér djúptækari vitneskju reynir nútímamaður að sanka að sér miklum 

upplýsingum og auka yfirborðsþekkingu sína án þess að kafa dýpra í merkingu 

textanna. „Fréttir og fréttaskýringar eru orðnar langtum styttri en þær voru, jafnvel 

                                                 
77 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 99 
78 Sbr. Guðrún Edda Bengtsdóttir: Lestrarhvatning. 
79 Sbr. Nicholas Carr: Triiv Madalikule, bls. 17 



25  

auglýsingar eru styttri í dag en þær voru.“ 
80

 Tilhneigingin er að lesa frekar fyrirsagnir, 

greinarnar sjálfar eru bara lesnar ef fyrirsögnin vekur nógu mikla athygli.
81

 

Algengt er að vefsíður innihaldi mikið áreiti fyrir skilningarvitin, jafnvel þegar litið 

er framhjá stikluleggjum. Skjárinn er gjarnan troðfullur af upplýsingum sem gerir það 

að verkum að lesandi fær ekki tóm til að einbeita sér að einhverju einu. Nicholas Carr 

viðurkennir í bók sinni The Shallows að honum hafi fundist eins og heilinn í sér væri 

allt í einu orðinn svangur. Leitandinn er á höttunum eftir upplýsingabrotum eins og 

internetið býður upp á. Carr þráði að athuga tölvupóstinn sinn hvað eftir annað, fór á 

mismunandi vefsíður, las alls kyns fréttir og svo fram eftir götunum.
82

 Þetta var ekki 

einungis þörf fyrir upplýsingar heldur fann hann fyrir athyglisskorti þegar hann reyndi 

að lesa langan texta á skjá eða á blaði. Hann er ekki sá eini sem á erfitt með að ná 

einbeitingu. Eva Dís Björgúlfsdóttir fjallar um þennan vana sem „áunninn 

athyglisbrest“ í grein sinni um breytingar á einbeitingu einstaklings vegna aukinnar 

tækninotkunar. Hún segir einnig að ekki sé hægt að þróa með sér athyglisbrest 

samkvæmt Þresti Emilssyni framkvæmdastjóra ADHD samtakanna en fíkn sem getur 

myndast með netnotkun veldur svipuðum einkennum í hegðun einstaklings og 

meðfæddur athyglisbrestur.
83

  

 

Fólk fær ákveðna umbun fyrir að vera í tölvunni eða símanum. [-] Við viljum 

ekki missa af neinu. Þó svo að ekkert gerist í marga klukkutíma þá fáum við 

umbunina þegar það kemur skemmtileg Facebook-færsla, skilaboð eða frétt 

sem fáir aðrir hafa séð. Þessi hegðun getur farið út í öfgar eins og er með svo 

margt og þá verður að finna út hvernig hægt sé að laga þá hegðun. 
84

 

 

Nicholas Carr sem þekkir tímann fyrir komu tölvunnar og snjallsímans ber 

saman hugsunarhátt á ólíkum tímum og áhrif miðlanna fyrir og eftir uppgötvun margs 

konar skjátækni. Carr fór að sakna gamla heila síns þegar honum fannst hann aldrei fá 

nóg af upplýsingum. „Undanfarin ár hef ég fengið óþægilega tilfinningu eins og 

einhver sé að leika sér í heilanum mínum – hann breytir stefnu skeytanna í taugakerfinu 

                                                 
80 Sjá Eva Dís Björgúlfsdóttir: Óhollur vani eða áunninn athyglisbrestur? 
81 Hafsteinn Gunnar Hauksson: Tíu ástæður fyrir því 
82 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 15 
83 Sjá Eva Dís Björgúlfsdóttir: Óhollur vani eða áunninn athyglisbrestur? 
84 Sjá Eva Dís Björgúlfsdóttir: Óhollur vani eða áunninn athyglisbrestur? 
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og breytir minninu."
85

 Það að sakna þess að geta hugsað skýrar hvatti Carr til að 

rannsaka hugsunagang manna og lestarhegðun og það af hverju tölvunotkun hefur þau 

áhrif á menn að þeir fara að hugsa á annan hátt. 

6.1 Hvernig vinnur mannsheilinn úr upplýsingum? 
 

Hlutverk heilans hefur verið rannsóknarefni hjá vísindamönnum síðan þeir fengu  

fyrstu upplýsingarnar um líffræðilega byggingu mannslíkamans.
86

 Í dag er vitað að 

líffæri úr gráu efni vinnur úr öllum upplýsingum sem það fær og samhæfir starfsemi 

líkamans. Heilinn er eins og harðdiskur í höfuðkúpunni sem stjórnar öllu í líkamanum, 

bæði því viljastýrða og því sjálfvirka. Þetta flókna líffæri ræður líka minninu sem er 

grunnforsenda þess að menn geta lært nýja hluti í stað þess að þurfa alltaf að læra sömu 

hlutina upp á nýtt.
87

  

William James sagði árið 1892 að listin að hugsa felist í listinni að muna.
88

 

Auðveldur aðgangur að upplýsingum er oftast talinn vera kostur internetsins: 

„Nemendur eru alla jafna fljótari að finna þær heimildir og upplýsingar sem þá vantar 

og þeir eiga líka auðveldara með að skipta á milli verkefna.“
89

   

Vegna þess hve auðvelt er að nálgast upplýsingar á netinu þarf ekki lengur að 

læra allt utan að og ofhlaða heilann. Upplýsingaöldin hjálpar að finna svör við æ fleiri 

spurningum en minnið sem tæknin býr yfir gerir það að verkum að menn þurfa ekki 

lengur að tileinka sér nýja þekkingu.
90

  

Þrátt fyrir að heita sama nafni eru mannsminnið og tölvuminnið tvennt ólíkt. 

Taugafrumur í heilanum haga sér ekki eins og rafrása- og segulkerfi í tölvum. Ólíkt 

tölvuminni verður mannsminnið aldrei fullt af því að heilinn býr til nýjar taugafrumur 

og tengingar þegar aðstæður krefjast þess.
91

 Hins vegar skiptir máli hversu miklar 

upplýsingar koma í heilann í einu. 

 

 

                                                 
85

 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 15 
86 Sjá Maðurinn, bls. 340 
87 Sjá Maðurinn, bls. 154 
88 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 193 
89 Sjá Eva Dís Björgúlfsdóttir: Óhollur vani eða áunninn athyglisbrestur? 
90 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 192 
91

 Sjá Skaggs, New Neurons for New Memories, bls. 52 
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6.2 Minni 
 

Mannsminnið virkar á ólíkan hátt við ólíkar aðstæður. Vinnslan í minninu fer eftir því 

hve lengi þarf að muna tilteknar upplýsingar. Skammtímaminni og langtímaminni 

stjórna upplýsingaflæðinu.
92

 Skammtímaminni geymir atriði sem maður þarf að hafa í 

huga á hverjum tíma og gerir manni kleift að setja minningar í bið áður en þær eru 

umtáknaðar í langtímaminnið. Flestar upplýsingar úr skammtímaminninu glatast eftir 

u.þ.b. 20 sekúndur.
93

  

Langtímaminnið verður til þegar upplýsingamynstur í skammtímaminninu 

endurtekur sig. Við minnisstyrkingu mynda ákveðnir taugungar í minnisvefnum æ 

sterkari tengsl sín á milli. Sama taugungamynstrið þarf að virkja nógu oft til að það 

endist alla ævi og minningar verða aðgengilegri með því að mynda fleiri 

taugungabrautir.
94

 Upplýsingar sem ekki verða umtáknaðar í langtímaminnið eyðast 

eða aðgangur að þeim er skertur vegna of veikra taugabrauta. Myndun langtímaminnis 

er lífeðlisfræðilegt ferli sem þarf ákveðinn tíma áður en það fer af stað því að þekking 

er búin til úr efnahvarfi í heilanum sem myndar hvítuefni.
95

 Þannig er einstaklingur 

bókstaflega uppfærður eftir að hafa lært nýja hluti – hann hefur breyst líffræðilega. 

Breytingin í heilanum gerir það að verkum að maður skynjar og túlkar heiminn á annan 

hátt út af nýjum taugatengslum. Tileinkun nýrra minninga er um leið tileinkun nýrra 

myndframsetninga og dæmisagna af því að í undirmeðvitund sinni túlkar 

einstaklingurinn upplýsingar frá sjónarhorni hins bókmenntalega hugar. Þar af leiðandi 

eru öll atriði í kenningu Mark Turners, til dæmis litlar rúmsögur og 

myndframsetningahópar, í rauninni lífeðlisfræðileg taugatengsl sem mynda 

hugsunarkerfi í heilanum. 

Eins og nefnt var hér áðan verður langtímaminnið aldrei fullt vegna myndunar 

nýrra taugunga, aftur á móti stjórnar notkun á skammtímaminninu því hvaða efni 

verður umtáknað í langtímaminnið. Í skammtímaminninu er takmarkað rými og til þess 

að koma þar fyrir nýjum upplýsingum er fyrri upplýsingum eytt.
96

 Einbeitingin er 

hugarástand sem hjálpar að örva tengsl milli taugunga. Upplýsingar í 

skammtímaminninu eru umtáknaðar og geymdar í langtímaminninu í stað þess að 

                                                 
92 Sjá Maðurinn, bls. 156 
93 Sjá Maðurinn, bls. 156 
94 Sjá Maðurinn, bls. 157 
95 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 196 
96 Sjá Maðurinn, bls. 156 



28  

eyðast fyrir fullt og allt.  

 

6.3 Þekking er samhengi 
 

Maðurinn er dýrategund og á það m.a. sameiginlegt með öðrum dýrum að beina athygli 

fremur að fyrirbærum sem hreyfast. Þessi eðlishvöt er innbyggð í öryggiskerfi margra 

lífvera. Það að auki hefur manndýrið leitandi augnaráð til að fá upplýsingar frá 

umhverfi sínu og vera viðbúið öllu sem getur gerst. Þessir eiginleikar hafa hjálpað 

dýrategundum að lifa af.
97

 

Maður sem er fjarhuga og síleitandi eftir viðeigandi orðum og upplýsingum hér og 

hvar á netinu hegðar sér og bregðst við umhverfinu á netinu á svipaðan hátt og lýst var 

hér að framan enda eru þetta eðlileg viðbrögð. Þrátt fyrir að búa ekki lengur í 

frumskóginum er manninum ennþá eðlislægt að beita athygli sinni líkt og hann væri 

stöðugt á varðbergi til þess að geta forðast það sem getur verið honum hættulegt. 

Verkefni sem kröfðust þess að menn einbeittu sér að einu verki í einu í tiltölulega 

langan tíma, til dæmis það að smíða, mótuðu mannsheilann á nýjan hátt.
98

  Bóklestur 

krefst einnig stöðugrar einbeitingar auk þess sem tengsl milli hugtaka og orða annars 

vegar og hugmynda og veruleika lesandans hins vegar geta orðið afar skýr í rituðum 

texta. Læsir menn þróuðu með sér enn einbeitari hug og skipulagðari hugsanagang. 

Einbeittur línulegur lestur er andstæða þess að vera viðutan. Einbeitingin sem 

beinist að einhverri einni heildstæðri hugmynd kallar fram öðruvísi viðbrögð í 

heilanum en þau sem myndast þegar verið er að flakka á milli viðfangsefna, t.d. 

stikluleggja. Of miklar upplýsingar í einu ná ekki að örva taugunga nógu mikið til að 

mynda tengsl milli þeirra og festa upplýsingabúta í langtímaminninu. Þetta gerir það að 

verkum að maður leitar ef til vill aftur og aftur eftir sömu upplýsingum en lærir fátt. 

Tilhneigingin í dag er að menn afla sér ekki endilega heildstæðrar þekkingar um 

tiltekið viðfangsefni heldur er hugsunin sundurtætt og skiptist milli upplýsingabúta á 

vefnum. Við einbeittan lestur bóka beinist athyglin stöðugt að einum texta, 

hugmyndum sem felast í honum og tengslum milli þessara hugmynda. Ferlið sem fer 

fram í heilanum er hentugra til þess að lesandi miðli upplýsingum til meðvitundar 

sinnar og tileinki sér þær í heild sinni.  

                                                 
97 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 74 
98 Sbr. Carr: Triiv Madalikule, bls. 75 
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Þær staðreyndir sem við einbeitum okkur að eru líklegri til að festast í minninu 

en það sem við meðtökum í framhjáhlaupi. Líklegra er til dæmis að lesandi muni 

bókarkafla ef hann einbeitir sér algjörlega að merkingu orðanna og útilokar allt 

annað.
99

 

 

Dreifing bóka ýtti af stað mikilli þróun í samfélögum manna. Bóklestrarferli er 

hentugt fyrir heilann til þess að hann geti aflað sér upplýsinga svo að þær festist á 

minnið. Því meira sem maður les því fleiri dæmisögur og samhengi myndframsetninga 

lærir hann og þar af leiðandi býr hann til nýtt samhengi. Þessi hæfileiki gerði 

manninum kleift að vinna að framförum og verða að uppfinningamanni í stað þess að 

búa enn í hellum og veiða mat og safna. 

Eftir að stuttir upplýsingabútar og stikluleggir urðu algengir í 

upplýsingaveitunni er heilanum ekki gefinn nógur tími til að örva tengsl á milli 

taugunga sem búa til þekkingu. Lestur gerir ekkert gagn þegar maður horfir á orð og 

kannast við þau en tekur sér ekki tíma til að hugsa um merkingu þeirra. Þess konar 

lestur á sér einmitt stað þegar verið er að leita að ákveðnu orði í textanum eða á 

skjánum en einnig þegar maður rennir augunum yfir texta en hugurinn er annars staðar. 

Tölvur og netheimurinn stuðlar fremur að þess háttar lestri. 

Tíminn til að örva tengsl milli taugunga í heilanum sem búa til þekkingu er 

ekki nógur við notkun stikluleggjanna. Þess konar lestur samanstendur af stuttum 

upplýsingabútum sem mynda veikt eða ekkert samhengi. Þegar einstaklingurinn rennir 

augunum yfir texta til að finna lykilorð en sleppir því að lesa samhengi þess hefur 

heilinn færri verkfæri fyrir þekkingarmyndun. Tölvu- og netheimurinn ýtir undir 

framannefndan lestrarhátt með því að setja áherslu á stök orð eins og skipanir eru 

notaðar í mismunandi forritum.  

Tölvuskjárinn er fullur af stökum orðum sem mynda ekki línulegan texta 

heldur gefa möguleika á að gefa skipanir og framkvæma mismunandi verkefni. 

Tölvunotandi þarf að þekkja réttan stafaklasa til þess að finna réttu skipunina. Þetta 

kerfi er ekkert öðruvísi en hlutverk myndleturs til forna. Tölvumál sem inniheldur m.a. 

orðin eins og vista, leita, eyða o.s.frv. eru stuttar skipanir sem standa einar og sér. 

Lestur á slíkum skipunum kennir heilanum að skynja orðin öðruvísi en lestur á orðum 

                                                 
99 Sjá Maðurinn, bls. 155 
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sem koma fram í setningum í línulegum texta. 

Öll tæknin sem hefur haft áhrif á það hvernig menn finna, geyma og túlka 

upplýsingar hefur einnig breytt því hvernig mannsheilinn er uppbyggður og hvernig 

hann vinnur. Tækninotkun hefur stuðlað að myndun ákveðinna taugatengsla en um leið 

unnið á móti öðrum tengslum. Vitað er að mannsheilinn hefur ekki breyst mikið síðustu 

40.000 ár.
100

  

Þannig hefur heilinn virkað í grunnatriðum allan þennan tíma eins og hann 

gerir í dag – taugungar mynda tengsl sín á milli. Taugatengslin sem myndast í 

meðvitund einstaklings gera honum kleift að hugsa og setja hugmyndir sínar í orð 

samkvæmt bókmenntalegum hugsanagangi. Dæmisögur og myndframsetningar eru 

ákveðin lífeðlis- og lífefnafræðileg taugatengsl í heilanum sem hafa myndast á sama 

hátt frá því að menn fóru að skrifa og lesa bækur. Málnotkun á netinu er hins vegar 

frábrugðin málnotkun í bókmenntum líkt og hverdagsleg málbeiting í netspjalli er ólík 

textum prentaðra úgáfa sem hefur verið ritstýrt áður en þær birtast. Álykta má að 

internetið kenni heilanum að mynda öðruvísi taugatengsl en myndast við bóklestur. 

Sem dæmi um slík áhrif má nefna breytingar í notkun „réttrar“ málfræði t.d. 

þágufallshneigð hjá einstaklingi sem les meira af óritstýrðum textum en þeim sem hefur 

verið ritstýrt. Taugatengsl sem eru örvuð nógu oft með því að lesa mér langar verða 

virkari en þau tengsl sem standa fyrir rétta málið mig langar. Með breytingum af 

svipuðu tagi breytist einnig bókmenntalegur hugsunarháttur varðandi orðaforða, 

setningamyndun og röksemdafærslu. 

Tölvumál tengist ekki tilfinningum heldur felur í sér skipanir. Slíkt 

skipunarkerfi útþynnir tilfinningalegt gildi orða á svipaðan hátt og innihald hugtaksins 

vináttutengsl getur breyst á Facebook. Þessi samskiptasíða getur lækkað gengi 

merkingar á orðinu vinátta: Menn verða „vinir“ með því að samþykkja vinabeiðni í 

tölvunni. Sameiginleg reynsla, skilningur og kynni árum saman skipta ekki lengur 

aðalmáli.
 101

 Samskonar áhrif á myndframsetningar gilda einnig hjá öllum dæmisögum 

sem þær eru settar í samhengi við. Notkun á tölvumáli getur útrýmt mannlegri þýðingu 

orðanna. Tileinkun orðaforða fer fram í textasamhengi líkt og tileinkun 

myndframsetninganna fer fram í gegnum dæmisögur. Til að búa yfir miklum orðaforða 

þarf að þekkja myndframsetningar í þeim, einnig notkun þeirra í dæmisögum. Jan 

                                                 
100 Sbr. Wolf, Proust and the Squid, bls. 58 
101 Sjá Laja: Sotsiaalmeedia mõju inimeste usaldamisele. 
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Kaus, eistneskur rit- og pistlahöfundur, heldur því fram að ríkur orðaforði hafi bein 

áhrif á getuna til að skynja raunveruleikann og tala um hann á fjölbreyttari og 

nákvæmari hátt og hjálpar þar með til við túlkun á ýmis konar umhverfi og 

aðstæðum.
102

 Tileinkun nýrrar þekkingar þýðir að upplýsingar þurfa að fara úr 

skammtímaminninu inn í langtímaminnið. 

Skorti einstaklinginn getu til að hugsa í samhengi gerir mikið magn 

upplýsinga ekkert gagn því hann kann ekki að varpa dæmisögum á nýjar upplýsingar 

og læra þar með á fyrirbærin í umhverfi sínu. Við lestur bóka skiptir skilningur á 

samhengi orðanna öllu máli ef lesturinn á að vera árangursríkur. 

Tölvur og önnur skjátæki eru notuð í síauknum mæli um leið og dregið hefur 

úr áhuga á bóklestri. Taugungatengsl myndast þar af leiðandi á annan hátt: Getan til að 

einbeita sér að einhverju einu og tileinka sér trausta þekkingu versnar. Það gæti leitt til 

þess að skipulag heilans verði aftur í takt við það sem var áður en bókaöld hófst og 

menn lærðu að lesa línulega framsettar hugmyndir. Mismunandi miðlar mynda 

mismunandi taugaviðbrögð í líkamanum þrátt fyrir það að fela í sér sömu upplýsingar. 

Bækur miðla upplýsingum ekki jafn hratt og internetið en það hvernig mannsheilinn 

meðtekur þessar upplýsingar er vænlegra til þess að festa veigamiklar staðreyndir í 

langtímaminninu, skapa samhengi milli þeirra og byggja upp þekkingu. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
102 Sbr. Kaus: Lugeda. Paberil. Raamatut. 
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7. Lokaorð  
 

Mannleg hugsun hefur hjálpað mannkyninu að takast á við hindranir á þann hátt sem 

öðrum dýrategundunum er um megn. Maðurinn er eina lífveran sem er fær um að hugsa 

um hugsanir sínar sem að mati bókmenntafræðingsins Mark Turner fer fram á 

bókmenntalegan hátt. Mark Turner telur að mannlegt mál, þar með einnig hugmyndin 

að skriftarkerfum, sé sprottin úr jarðvegi bókmenntalegs hugsunarháttar en ekki öfugt. 

Knúnir áfram af þörfinni til að varðveita hugmyndir sínar og miðla þeim, fundu menn 

upp ýmis skriftarkerfi og í kjölfar þess fylgdu fyrstu bækurnar. Í þessari ritgerð hefur 

verið fjallað um tilgang bókarinnar í samanburði við aðra upplýsingamiðla á borð við 

sjónvarp og netvef varðandi lestur og upplýsingaöflun. 

Umfjöllunin skilgreinir uppruna bókarinnar og upplýsingamiðla sem fylgdu í 

kjölfar hennar svo að hægt væri að svara þeirri spurningu hvort bókin væri í raun úrelt 

fyrirbæri samhliða sjónvarpi og interneti. Rök hafa verið færð fyrir því að dreifing 

lestrarmenningarinnar ýtti einnig af stað þróun í vísindum og þar með möguleikanum á 

þróun annarra upplýsingamiðla sem veita áhugasömum meiri upplýsingar á styttri tíma 

en bókin gerir. En vert er að hafa í huga að áhrif ýmiss konar miðla á notandann eru 

margslungnari en það að veita eingöngu upplýsingar. Segja má að miðlarnir séu eins 

konar tæki til að móta mannsheilann og verða breytingarnar bæði eðlisfræðilegar og 

hugrænar. Samanburður á upplýsingainntökunni úr bókum annars vegar og skjámiðlum 

hins vegar sýnir að bóklestur er betri leið til að tileinka sér nýja þekkingu og hugsa 

uppbyggilega. Of mikil tölvunotkun á móti bóklestri hefur áhrif á hugsanagang 

lesandans. Hann hættir að hugsa á línulegan hátt en það var einmitt þess konar 

hugsunarháttur sem breytti aðstæðum hans til hins betra. Uppbygging upplýsingaveitu á 

skjánum gerir það að verkum að hugsanagangur lesandans breytist í átt til fyrra horfs, 

þ.e.a.s. verður líkari því hvernig hann var fyrir tilkomu bókarinnar. 

Einstaklingur sem hefur lélega einbeitingu og skortir færni til að tengja saman 

hugmyndir áttar sig verr á umhverfi sínu og skynjar það jafnvel sem öngþveiti sökum 

hugsanaóreiðu í sínum eigin heila. Til að koma í veg fyrir þessar breytingar er æskilegt 

að hefðin að lesa bækur verði áfram í hávegum höfð í öllum samfélögum sem vilja hafa 

einstaklinga með einbeittan huga og skýran hugsanagang.  

Niðurstaðan er sú að bóklestur er ennþá nauðsynlegur þáttur í lífi mannsins þar 

sem hlutverk hans er ekki einungis að veita upplýsingar heldur eru þær aðferðir sem hún 

býður upp á til þess að afla sér upplýsinga ómissandi.  
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