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Formáli 

Greinargerð þessi er hluti af 30 eininga lokaverkefni til B.Ed.-gráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Lokaverkefnið mitt er annars vegar 

gagnvirk rafbók fyrir spjaldtölvur og hins vegar þessi greinargerð. Vinnan við 

þetta lokaverkefni hefur verið mjög lærdómsrík og jafnframt skemmtileg og 
hef ég lært mikið á þessum ferli mínum.  

Torfi Hjartarson, lektor í kennslufræðum og upplýsingatækni við Háskóla 

Íslands var leiðsagnarkennarinn minn  í verkefninu og vil ég þakka honum 

kærlega fyrir góða leiðsögn og fyrir að hafa haft trú á verkefninu mínu frá 
upphafi og hjálpað mér að móta það og þróa.   

Jenný Gunnbjörnsdóttir sérfræðingur á Miðstöð skólaþróunar við 

Háskólann á Akureyri veitti sérfræðilega ráðgjöf og fær hún kærar þakkir 

fyrir hvatningu og góð ráð. Yfirmenn og og samstarfsfólk mitt í Dalvíkurskóla 

fær þakkir fyrir alla velvild og stuðning í meistaranámi mínu, sérstaklega 

Katrín Fjóla Guðmundsdóttir deildarstjóri fyrir yfirlestur og hvatningu. 

Magnús Ólafsson skólastjóri Tónlistarskóla Dalvíkur fær þakkir fyrir aðstoð 

við upptökur. Fjölskyldu minni og vinum þakka ég þolinmæði og stuðning, 

Hjörvar Óli sonur minn fær þakkir fyrir aðstoð við þýðingu á ágripi og 

Jakobína Kristjánsdóttir vinkona mín fær bestu þakkir fyrir að veita mér 
húsaskjól og andlegan stuðning í staðlotum.  

Sérstakar þakkir fær eiginmaður minn, Sigurður Jörgen Óskarsson fyrir 

endalausa jákvæðni, þolinmæði, hvatningu og stuðning á þessum lærdóms-

ferli mínum.  

 

 

          Í aprílmánuði 2015 

Guðný Sigríður Ólafsdóttir 
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Ágrip 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í upplýsingatækni 

frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Lokaverkefnið er annarsvegar 

gagnvirk rafbók fyrir spjaldtölvur til að nota við læsiskennslu yngri barna og 

hinsvegar þessi greinargerð. Rafbókin er mestmegnis unnin í hugbúnaðinum 
iBooks Author og er ætluð til notkunar í iPad, spjaldtölvum frá Apple. 

Í greinargerðinni verður fjallað um læsi, skilgreiningar á því og aðferðir í 

læsiskennslu, sérstaklega samvirkar aðferðir. Notkun upplýsingatækni í 

kennslu læsis verður skoðuð en einnig upplýsingatækni í skólastarfi almennt 

og þróun þess hér á landi. Farið verður yfir sviðið að einhverju marki, 

möguleikar og verkfæri skoðuð og leitast við að greina stöðu og þróun 

þessara  mála, auk þess sem málin verða reifuð í ljósi reynslu minnar og 

aðstæðna. Rafbækur fyrir lestrarkennslu verða skoðaðar og fjallað stuttlega 

um þróun þeirra og framboð. Að lokum verður nokkuð ítarlegur kafli um 
gerð gagnvirku rafbókarinnar, markmið, uppbyggingu og framkvæmd.   

Verkefnið er að hluta til byggt á áralangri reynslu höfundar af 

lestrarkennslu í yngstu bekkjum grunnskólans og horft er til hugmynda um 

samvirkar aðferðir í kennslu læsis. Í verkefninu er áhersla lögð á 

samþættingu námsgreina. Bókin Gula sendibréfið eftir Sigrúnu Eldjárn er 

notuð sem grunnur að rafbókinni, en efni bókarinnar býður upp á góða 

tengingu við náttúru- og samfélagsgreinar. Í sögunni er gæðatexti, hún er 

spennandi og gefur tækifæri til umræðna um ýmsa þætti, svo sem 

margvíslegar fjölskyldugerðir, uppruna fólks og útlit. Þetta getur aukið 

víðsýni og hvatt lesandann til umburðarlyndis. Sagan er hljóðsett og bætt 

við hana fróðleik um ýmis efni sem tengjast bókinni, einnig býður hún upp á 

gagnvirk verkefni sem ýta undir ólíka þætti læsis, svo sem hlustun, vinnu 

með orðaforða, ritun, stafsetningu og lesskilning. Að auki eru í bókinni 
stuttir kvikmyndabútar með fræðandi texta, hljóðskrár og fleira.  

Litið er svo á að með því að nota upplýsingatækni við kennslu og þjálfun 

læsis megi ná til fleiri barna, vekja áhuga og auka fjölbreytni í 

kennsluháttum. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að megintilgangur í 

kennslu í upplýsinga- og tæknimennt sé að gera nemendur læsa í víðum 

skilningi, þjálfa gagnrýna hugsun og tryggja grunnþekkingu á sviði 

tæknifærni og miðlunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Spjaldtölvuvæðing hefur verið allnokkur í grunnskólum landsins 

undanfarin ár og virðist ekkert lát þar á. Með gagnvirku rafbókinni er 

ætlunin að auðvelda kennurum að bæta upplýsingatækninni inn í 

læsiskennsluna á auðveldan hátt.  
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Abstract 

Information Technology and comprehensive literacy strategies 

Interactive eBook Gula sendibréfið 

 

This explanatory statement is part of a final assignment towards an M.Ed.-

degree in information technology from The School of Education at the 

University of Iceland. The final assignment is on one hand an interactive e-

book, intended for use on tablet computers for Icelandic literary education 

for young children, and on the other hand, this explanatory statement. The 

statement will go over the subjects of literacy, definitions thereof and 

methods for teaching literacy, particularly comprehensive methods. The 

use of  Information technology in literacy teaching will be examined, as well 

as the general use of information technology in schools and its 

development in Iceland. The use of e-books in teaching literacy will be 

examined broadly, followed by a final chapter where the making of the 

aforementioned e-book, its goals, structure and execution will be 
thoroughly examined. 

The assignment is partially based on the author’s several years of 

experience with teaching literacy in the youngest classes of primary school 

and ideas about comprehensive methods in literacy teaching will be 

examined. In the assignment emphasis is placed on the integration of 

school subjects. The book Gula sendibréfið (The Yellow Letter) by children’s 

author Sigrún Eldjárn is used for the foundation of the e-book and the 

book’s subjects relate well to nature studies and social studies. The story is 

well written, exciting and offers opportunities for discussion on various 

subjects, such as varied family types and people’s origins and appearance, 

which increases open-mindedness and encourages tolerance in the reader. 

The story is narrated on an audio track and enriched with information on 

various subjects relevant to the book, it also contains interactive 

assignments that encourage different factors of literacy, such as listening, 

vocabulary, writing, spelling and reading comprehension. In addition, the 

book contains short video clips with informative text, audio tracks and 
more. 

The viewpoint is taken, that through the use of information technology 

in literacy education and training, it is possible to engage more children, it is 

inspiring for many to get to use computers and it increases diversity in 

teaching methods. The Icelandic national curriculum guide for compulsory 

schools states that the main purpose of education in information and 
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technology studies is to make students as literate, in a broad sense, as 

possible, train them in critical thinking and guarantee for all a basic 

understanding and proficiency in the field of technology and communi-

cation. Through the use of e-books in literacy teaching, diversity in teaching 

methods is increased, access to appropriate education is improved and the 
subjects become more interesting for many students.  

There has been a steady increase in the use of tablets in Iceland’s 

primary school in the last few years, and it shows no sign of slowing down. 

The interactive e-book is intended to help teachers introduce information 
technology more fluently into literacy teaching.  
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1 Inngangur 

 

Magnína heimasæta kendi honum að lesa, það voru til rytjur af 

stafrófskveri. Hún sat yfir honum einsog þúst og benti á stafina 

með bandprjóni. Hún sló hann utanundir ef hann sagði þrisvar 

rángt til um sama stafinn, en aldrei fast og aldrei í illu, altaf 

einsog annars hugar, og honum var sama ...“ (Halldór Laxness, 

1999, bls. 8-9). 

 

Þegar ég var fimm ára gömul fannst ömmu minni á Ósi að nú væri kominn 

tími til að stelpuskottið lærði að lesa. Mamma setti bókina um örkina hans 

Nóa í poka fyrir mig og ég arkaði  daglega í nokkurn tíma með pokann niður 

í Ós til ömmu. Amma sat með prjóninn og benti og ég hljóðaði mig í gegnum 

orðin og var fljót að ná tækninni. „Dreingurinn“ í Heimsljósi Laxness (Halldór 

Laxness, 1999) og ég eigum það sameiginlegt að hafa lært að lesa eftir 

bandprjónsaðferðinni, þótt amma hafi umbunað mér með  kandísmola 
þegar vel gekk, en “dreingurinn” hafi fengið kinnhest þegar hann las rangt. 

Mikil þróun hefur átt sér stað í lestrarkennslu í gegnum árin, mikið er 

búið að rannsaka hvað best reynist í þeim efnum eða skili nemendum 

bestum árangri. Bandprjónsaðferðin ofannefnda eða stöfunaraðferðin var 

lengi við lýði. Um miðbik 20. aldarinnar tóku Íslendingar að nota 

hljóðaaðferðina, sem er svokölluð eindaraðferð og byggir á hljóðum og 

einingum í lestrarferlinu, og einnig var LTG mikið notuð, en hún er svonefnd 

heildaraðferð og byggir á talmáli barna.  Samvirkar aðferðir við kennslu 

læsis nýta sér það besta úr báðum aðferðum, leggja jafna áherslu á 

merkingu og ritmál og unnið er með gæðatexta frá upphafi (Rósa 
Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir, 2014).  

Ég hef unnið sem umsjónarkennari yngri barna við Dalvíkurskóla í rúman 
aldarfjórðung eða síðan haustið 1988 og mikið fengist við eða komið að 
lestrarkennslu. Á þessum árum hef ég kennt eftir bæði eindar- og 
heildaraðferðum og nú síðustu ár hafa samvirkar kennsluaðferðir verið 
notaðar í mínum skóla (Dalvíkurskóli, 2012). Eftir að ég byrjaði framhalds-
nám á kjörsviði um upplýsingatækni og miðlun á Menntavísindasviði 
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Háskóla Íslands hefur mér fundist sú tækni og það greinasvið allt of lítið nýtt 
í lestrarkennslu. Því ákvað ég að gera tilraun til að búa til gagnvirka rafbók til 
að nota við kennslu læsis. Ég vildi með því sýna fram á hvernig bæta mætti 
aðgengi kennara að fjölbreyttu námsefni, ekki síst með spjaldtölvur í huga 
en mikill áhugi er á nýtingu þeirra í skólastarfi um þessar mundir (Sólveig 
Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014; Ómar Örn 
Magnússon, 2013; Salaskóli, 2013). Yfirmarkmið mitt með þessu verkefni er 
því að auka vægi upplýsingatækni í kennslu læsis. 

Rannsókn mín í þessu lokaverkefni felst í því að skoða kosti rafbóka með 

spjaldtölvur í huga til að nota við lestrarkennslu og nám yngri barna í 

grunnskóla. Ég mun fara að einhverju marki yfir sviðið, kynna mér 

möguleika og verkfæri, leitast við að greina stöðu og þróun þessara mála 

almennt. Jafnframt mun ég ræða mína stöðu og væntingar í ljósi reynslu 

minnar og aðstæðna í mínu námi og starfi. Loks mun ég spreyta mig á því að 

búa til gagnvirka rafbók til þjálfunar og kennslu í lestri. Rafbókin verður 

unnin að grunninum til í forritinu iBooks Author en auk þess nota ég ýmsan 

annan hugbúnað til að ná settum markmiðum með verkefninu.  

Lokaverkefni mitt til meistaragráðu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands er, eins og að framan greinir, gagnvirk rafbók til nota við 

læsiskennslu yngri barna ásamt þessari greinargerð með samvirkar aðferðir 

við kennslu læsis í huga. Í greinargerðinni verður fjallað um læsi, 

skilgreiningar á því og aðferðir í læsiskennslu, með sérstakri áherslu á 

samvirkar kennsluaðferðir. Þá verður staða upplýsingatækni í skólastarfi 

almennt og nýting hennar við kennslu læsis nokkuð stór þáttur 

greinagerðarinnar. Ég mun fjalla lítillega um rafbækur almennt, framboð á 

þeim á íslensku og notkun þeirra við læsiskennslu. Því næst verður fjallað 

um gagnvirka rafbók höfundar byggða á barnabókinni Gula sendibréfið eftir 

Sigrúnu Eldjárn (2006) teiknara og rithöfund, gerð rafbókarinnar, meginefni, 

ítarefni, verkefni, byggingu, framsetningu og markmið sem þar búa að baki. 

Loks verður rætt um niðurstöður að efnisgerð lokinni og möguleg næstu 
skref, þróunarmöguleika í læsiskennslu og bókagerðinni.   

 

 Hvernig er notkun upplýsingatækni við kennslu læsis háttað og 

hvert stefnir í þeim efnum? 

 Hver er í grófum dráttum þróunin í gerð rafbóka og notkun 

þeirra við lestrarkennslu?   

 

Ég mun leitast við að svara þessum spurningum að einhverju marki með 

því að greina stöðu og þróun þessara mála almennt og nýta reynslu mína og 

aðstæður í námi og starfi með því að gera tilraun um þessa námsefnisgerð, 
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láta reyna á möguleika mína og takmörk á þeim vettvangi. Ég geri ekki 

tilraun til að leggjast í viðamiklar rannsóknir heldur horfi yfir sviðið frá 

mínum bæjardyrum og fæst við efnisgerð sem tekur ekki síst mið af því sem 

ég hef lengi fengist við í kennslu. 

Spjaldtölvuvæðing hefur verið allnokkur í grunnskólum landsins 

undanfarin ár og er ekkert lát þar á. Þó að fátt sé um rannsóknir á þessari 

tækjavæðingu enn sem komið er, er margt sem bendir til að víða hafi 

misfarist að gefa kennurum tækifæri og tíma til að kynnast þessum nýju 

verkfærum og innleiða þau í kennsluna (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi 

Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2015 bls. 306; Allyson Macdonald, 

Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005, bls. 62; Sólrún 

Ársælsdóttir, 2013, bls. 37). Með verkefninu vil ég leitast við að auðvelda 

kennurum að bæta spjaldtölvum inn í læsiskennsluna á nytsaman hátt, auka 

með því fjölbreytni kennslunnar og koma betur til móts við þarfir ólíkra 
nemenda. 
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2 Læsi 

 
Einn af sex grunnþáttum menntunar, sem nefndir eru í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013), er læsi í víðum skilningi. Læsi  er margþætt hugtak sem 

tekur örum breytingum í síbreytilegu umhverfi okkar.  Það tekur meðal 

annars til frumþátta móðurmáls og málnotkunar; tals, hlustunar, lesturs og 

ritunar, enda eru skilgreiningar á læsi fjölmargar. Í aðalnámskránni segir að í 

hugtakinu felist einkum tvennt, lestur og ritun. Þar segir einnig að þær 

kröfur sem samfélagið geri til lestrarfærni hafi breyst mjög á undanförnum 

árum, textinn sé orðinn mun fjölbreytilegri en áður og ekki einungis á 

pappír, heldur einnig á rafrænu formi (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2013, bls. 98).  

Læsi er grundvöllur náms og hver nemandi þarf að ná tökum á því til að 

geta lesið sér til gagns, skilnings og ánægju. Allt umhverfi okkar gerir ráð 

fyrir því að við getum lesið; alls kyns leiðbeiningar, auglýsingar, tímarit og 

vefsíður bera það með sér. Læsi hefur því áhrif á lífsgæði fólks. Á vefsíðu 

UNESCO (2012) segir að læsi falli undir grundvallarmannréttindi og leggi 

grunn að símenntun. Læst samfélag sé öflugt samfélag, þar sem menn 

skiptast á hugmyndum og ræða saman. Ólæsi geti hins vegar komið í veg 

fyrir betri lífsgæði og jafnvel viðhaldið útskúfun og ofbeldi (UNESCO, 2012). 

Tölum um fjölda læsra eða ólæsra er oft hampað í umræðum um 

menningar- og menntunarástand þjóða og læsi þjóðar ekki síður en 

efnahags- og atvinnuástand virðist ráða því hvort viðkomandi þjóð er 

flokkuð með þróunarlöndum eða ekki, en reyndar helst þetta oft í hendur 
(Guðmundur B. Kristmundsson, 1987, bls. 68).  

Margar og ólíkar skilgreiningar eru til á hugtakinu læsi og skulum við nú 
skoða nokkrar þeirra. 

 

2.1  Skilgreiningar á læsi 

 

Hugtakið læsi hefur öðlast nýja og fjölbreyttari merkingu hin síðari ár. Það 

er ekki einungis notað yfir það að einstaklingar geti nýtt sér lestur, 

lesskilning og ritun í daglegum viðfangsefnum, það að geta lesið og skrifað, 

heldur er það notað um margskonar þekkingu og færni. Talað er um  

tæknilæsi, læsi á náttúru og umhverfi, talnalæsi, miðlalæsi, tölvulæsi, 
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upplýsingalæsi og þar fram eftir götunum.  Einnig færni eins og ritun, það að 

geta nýtt texta sér til gagns, tekið þátt í umræðum og í samfélagi almennt.   

Í Hvítbók Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2014) segir: „  skil-

greiningu   hugtakinu l si, sem stuðst er við    I  -ranns kn     , er 

merkingin v ðt kari og v sar  l getu nemenda  l að beita þekkingu sinni og 

f rni   mikilv gum n msgreinum   l að greina, skilja, leysa og  tsk ra 

viðfangsefni  missa n msgreina, skilmerkilega og við alls kyns aðst ður. 

 annig er  l d mis talað um l si   st rðfr ði og n   rufr ði, auk 

lesskilnings“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 7). Þannig 

að læsi með nýjum formerkjum snýst meðal annars um að gera nemendur 

læsa á alls kyns mál og þjálfa þá í að búa til ýmiskonar efni. Læsi er ekki 

lengur bundið við málvísi í hefðbundnum skilningi, heldur við táknvísi í 

víðum skilningi (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 11). Læsi í sinni víðustu mynd 

snertir þá þekkingu og þau samskipti sem gera nemendum kleift að hlutast 

til um umhverfi sitt: „... til að mynda varðandi vöxt og viðgang náttúrunnar 

og jafnrétti og lýðræði á þann veg að þeir og afkomendur þeirra geti búið 

við öryggi og velsæld. Læsi í þessum skilningi, læsi sem víðtæk 

samskiptafærni, er því pólitískt og færir ungu fólki verkfæri og vald til að 

beita orðum og öðrum táknum í eigin þágu og samfélags síns og umhverfis“ 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 57). Sumir telja að læsi sé samheiti yfir marga 

færniþætti og segja að lífsreynsla okkar sé ekki minnsti þátturinn, að við 

notum lestur og ritun til að búa til merkingu sem gagnast okkur í ákveðnu 
félagslegu samhengi.  

Þegar læsi er skilgreint á hefðbundinn hátt er byggt á skilgreiningum á 

lestri og tekur þrengsta skilgreiningin aðeins til þeirrar tæknilegu færni að 

geta lesið og skrifað ákveðið tungumál eða táknmál. Fræðileg skilgreining á 

læsi felur hins vegar í sér tvo meginþætti; annars vegar færni í umskráningu 

(e. decoding) og að þekkja orð (e. word recognition) og hinsvegar 

málskilning (e. linguistic comprehension) (Hoover og Gough, 1990, bls. 128). 

Í Orðaskrá í lestrarfræðum flétta þær Halldóra Haraldsdóttir og Rósa 

Eggertsdóttir (2007, bls. 31) saman lestur, ritmál og talmál auk skilnings, í 

skilgreiningu sinni á læsi. Þær þýða hugtakið læsi þannig að það sé lestrar- 

og ritunarkunnátta og hæfileiki til að geta nýtt sér þá færni í daglegu lífi 
ásamt skapandi og greinandi þáttum sem þarf til að skilja ritmál. 

Börn þurfa að átta sig á tengslum prentmáls og talmáls, lestækni og 

lesfimi eru lykillinn að læsinu. Skilningurinn er svo háður orðaforða, það 

þarf að huga að öllum þáttum læsisins og samvirkni þeirra (Stefán 
Jökulsson, 2012, bls. 12).  
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Baldur Sigurðsson (e.d.) talar um að með læsi geti verið átt við hæfni til 

að geta náð ákveðnum árangri eða færni í þeim þáttum sem læsishugtakið 

nær til. Ef skoðuð er þrengsta merking hugtaksins er miðað við að barn geti 

lesið tiltekinn lágmarksfjölda orða eða atkvæða á mínútu af tiltekinni 

nákvæmni til að geta talist læst, en víðari merking hugtaksins gerir ráð fyrir 

að læsi feli í sér hæfni til að taka virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi (Baldur 
Sigurðsson, e.d.). 

Í gegnum tíðina hefur sagnorðið að lesa verið notað í mun víðara 

samhengi en hér er getið. Við höfum lesið í umhverfi okkar, lesið í skýin og 

garnir dýra, hugtakið læsi hefur verið notað um það að geta skilið ýmiskonar 

tákn í umhverfinu. Í þessum skilningi er allt umhverfi okkar eins og opin bók 

sem við getum lesið ef við erum læs á umhverfið (Baldur Sigurðsson, e.d). 

Hér fyrr á tímum var talað um að börn væru orðin læs ef þau höfðu náð 

ákveðnum atkvæðafjölda á mínútu og gátu lesið sér til gagns og ánægju. Oft 

mátti heyra foreldra tala um með stolti að barnið þeirra væri orðið fluglæst, 

kennarar töluðu um að börnin væru læs ef þau voru komin yfir 200 atkvæði 

á mínútu. Þetta virtist svipað því og að tala um gott veður, menn vissu 

nokkuð hvað við var átt þegar það kom til tals (Guðmundur B. Kristmunds-
son, 1987, bls. 68).  

Menn vissu hvaða merkingu hugtakið hafði, en sú merking hefur breyst, 

hugtakið hefur öðlast nýja og margbrotnari merkingu. Að geta umskráð stafi 

í hljóð og verið tæknilega læs er samkvæmt ofangreindu þrengsta merking 

læsis og langt frá því að vera fullnægjandi til að lýsa þeirri margþættu færni 

í talmáli og ritmáli sem hver maður þarf að búa yfir til að geta tekið fullan og 
virkan þátt í samfélagi (Baldur Sigurðsson, e.d.).  

 

2.2   Aðferðir í læsiskennslu 

 

Kennarar hafa notað mismunandi aðferðir við að kenna börnum að lesa og 

telja verður líklegt að flestir kennarar sem kenna lestur hafi það að 

markmiði að nemendur geti lesið sér til gagns og ánægju. Stefán Jökulsson 

segir í heftinu Læsi í Ritröð um grunnþætti menntunar að til þess að 

kennarar geti ákveðið hvaða aðferðum þeir vilji beita við lestrarkennslu, 

verði þeir að taka hugmyndir sínar um fyrirbærið lestur til athugunar og 

vega og meta kenningar og aðferðir í ljósi reynslu sinnar og hugmynda um 

menntun. Ennfremur segir hann að kennarar verði að hafa í huga að 

lestrarn m sn ist um tvennt: „að l ra að lesa” og „lesa til að l ra”(2012, 

bls. 42). Erfitt er að tala um að ein aðferð sé annarri betri í lestrarkennslu, 
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líklegast nýtist sú aðferð best, sem kennarinn ræður vel við og hentar 

viðkomandi nemendum, sagt er að flest börn verði læs óháð þeirri aðferð 

sem notuð er í kennslu (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, 
bls. 48).  

 

Mynd 1.  Líkan af lestrarkennsluaðferðum (Sigrún Ásmundsdóttir, 2010) 
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Stöfunaraferðin eða bandprjónsaðferðin, sem mörg okkar eldri höfum 

líklega lært að lesa eftir, er elst allra aðferða sem við þekkjum hér í hinum 

vestræna heimi og eru til heimildir um hana allt frá upphafi tímatals okkar 

(Helga Magnúsdóttir, 1987, bls. 86). En núna má segja að almennt séu tvær 

kennsluaðferðir algengastar þegar kemur að því að kenna lestur. 

Annarsvegar er það eindaraðferðin eða samtengjandi aðferð, en hún er ekki 

ólík stöfunaraðferðinni að grunni til. Hún byggir á hljóðum og einingum í  

lestrarferlinu, allt byggist á því sem fyrir er; frá stöfum, til hljóða, til orða, 

tilmerkingar. Smæstu einingar málsins eru tengdar saman í stærri og stærri 

heildir.  Hins vegar er það heildaraðferðin, eða sundurgreinandi aðferð, en 

þá er byrjað á að kenna heil orð eða setningar og farið niður í einingar, 

einstök orð og síðar hljóð og atkvæði; lestrarferlið er talið hefjast á krefjandi 

hugsun sem hefur áhrif á getu til að bera kennsl aftur á orð og byggir á fyrri 

reynslu nemandans og þekkingu hans á málinu (Helga Magnúsdóttir, 1987, 

bls. 86; Sigrún Ásmundsdóttir, 2010, bls. 19). Á Mynd 1 má sjá líkan sem 
lýsir þessum aðferðum (Sigrún Ásmundsdóttir, 2010). 

Oft setja skólar sér stefnu í lestrarkennslu og samræma þær aðferðir 

sem notaðar eru. Í Læsisstefnu Dalvíkurskóla (2012) kemur fram að öllum 

kennurum skólans sé ætlað að stuðla að öflugu læsi nemenda sinna með 

kennsluháttum sínum í tengslum við allar námsgreinar. Þeir skulu ræða 

innihald texta, merkingu einstakra orða og orðasambanda og kynna þannig 

fyrir nemendum leyndardóma tungumálsins (2012, bls. 1). Í Dalvíkurskóla er 

lögð mikil áhersla á að rækta læsi í víðum skilningi þannig að nemendur geti 

frá upphafi skólagöngu lesið sér til gagns og gamans (Dalvíkurskóli, 2012, 

bls. 1). Skólinn leggur kennurum í hendur þær aðferðir sem þeir eiga að 
nota.  

 

2.2.1  Samvirkar kennsluaðferðir í læsiskennslu 

 

Til eru aðrar aðferðir en þær sem rætt var um í fyrri kafla. Þær  sameina 
kosti eindar- og heildaraðferða og eru kallaðar samvirkar kennsluaðferðir. 
Þær þykja sameina það besta úr báðum fyrrnefndum aðferðum og nýta 
eiginleika þeirra beggja. Áhersla er lögð á tæknilega þætti lestrar, samband 
stafs og hljóðs ásamt því að ná til allra helstu þátta móðurmálsins. Vinna 
með tal, merkingu textans, tengsl ritunar, hlustunar og lestrar er felld í eina 
heild og samhliða því er unnið með samband stafs og hljóðs, orðaforða og 
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tæknilega þætti lestrar (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 6-7). Einnig eru 
sértækir þættir íslenskunnar, svo sem hljóðvitund, réttritun, skrift, 

Mynd 2. Líkan af samvirku lestrarkennsluaðferðinni Byrjendalæsi (Rósa 
Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsd., Þóra Rósa Geirsdóttir, 2014) 

orðaforði, setningabygging og málfræði, fléttaðir inn í ferlið.   

Samvirka kennsluaðferðin Byrjendalæsi hefur verið að ryðja sér til rúms 

hér á landi undanfarin ár og hefur hún það að markmiði að bæta læsi 

nemenda og gera þá læsa sem allra fyrst á skólagöngunni. Í Byrjendalæsi er 

unnið með merkingarbæran texta, til dæmis úr barnabókmenntum og 

fræðibókum og er ferli vinnunnar frá heild til eindar og aftur til heildar með 

stigskiptum stuðningi, eins og Mynd 2 sýnir.  Rósa Eggertsdóttir á Skóla-

þróunarsviði Háskólans á Akureyri er höfundur þessarar tilteknu kennslu-

aðferðar, sem var þróuð í Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri 

og hefur verið innleidd í rúmlega helming allra grunnskóla á Íslandi á 

rúmlega áratug (Eygló Björnsdóttir, María Steingrímsdóttir og Sigríður 

Margrét Sigurðardóttir, 2013, bls. 2).  Aðferðin hefur í för með sér tölu-

verðar breytingar á þeim lestrarkennsluaðferðum sem hafa verið við lýði 

hérlendis í fyrstu bekkjum grunnskólans, þar sem fram að því hafði mest 

verið unnið með hljóðaaðferð. Byrjendalæsi hefur breiðst hratt út, en frá því 

fyrstu skólarnir hófu innleiðingu á aðferðinni haustið 2006 má ætla að hún 
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hafi haft áhrif á læsi geysimargra ungra nemenda á Íslandi (Eygló 

Björnsdóttir, María Steingrímsdóttir og Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 
2013, bls.3).  

Sem reyndur lestrarkennari til átján ára var ég ekki alveg sátt þegar 

Dalvíkurskóli ákvað að innleiða Byrjendalæsið á sínum tíma. Mér fannst ég 

vera að gera góða hluti í minni kennslu, búin að skila af mér ótal vel læsum 

nemendum í gegnum árin og fannst við vera að gera breytingar 

breytinganna vegna, en ekki vegna þess að það væri endilega mikil þörf á 

þeim. Fyrstu árin mín í kennslu notaði ég mikið LTG, heildaraðferð, við 

lestrarkennsluna. Síðan var ákveðið að nota hljóðaðferðina meira, að kenna 

heldur eindaraðferð, þar sem stafurinn er kenndur fyrst, svo hljóð hans og 

endað á merkingunni. Sá texti sem þá var notaður var mjög einfaldur og 

byggði fyrst og fremst á einfaldleika og fáum stöfum í senn, „Sísí sá sól ...“ er 

dæmi, sem oft heyrist vísað til þegar rætt er um kennslu af þessum toga. 

Þegar árin liðu og ég öðlaðist meiri reynslu í kennslu læsis, fór ég að blanda 

þessum tveimur aðferðum mikið saman, notaði að mínu mati það besta úr 

báðum og gekk það mjög vel. Þegar við kennarar í Dalvíkurskóla vorum 

sendir á námskeið í Byrjendalæsi gerði ég mér fljótt grein fyrir því að með 

þessari aðferð væri unnið svipað og ég var farin að gera, að flétta saman og 

nota það besta úr báðum lestrarkennsluaðferðum. Helsti munurinn er sá að 

í Byrjendalæsi  er alltaf unnið með gæðatexta og gengið útfrá því að 

kennarar noti margvísleg og fjölbreytt viðfangsefni, þeir lesi upphátt fyrir 

nemendur úr bókmenntum og fræðitexta og sjái til þess að nemendur ræði 

efnið. Þannig þróar nemandi með sér sjálfstæðan lestur í gegnum úrval 

texta, ritun til samskipta og fjölbreytilegan þátttökulestur, en með því er átt 

við lestur þar sem nemendur lesa með kennaranum. Hljóðvitundin og 

samband stafs og hljóðs er fléttað saman, einnig leturvitund, skoðun á 
orðum og myndun orða (Rósa Eggertsdóttir, 2013). 

Eftir því sem ég hef kynnst Byrjendalæsi betur og notað það í mínu starfi, 

líkar mér betur við það sem kennsluaðferð. Fyrri reynsla mín af 

lestrarkennslu hefur nýst mér vel, ég hef getað endurnýjað og endurnýtt 

verkefni, leiki og spil og fært í nýjan búning sem rímar við Byrjendalæsið. 

Það má segja að Byrjendalæsi rammi inn það sem ég hef verið að gera í 

kennslu í gegnum árin og bæti hana á ýmsan hátt.  Þar finnst mér vega hvað 

þyngst að vinna með fjölbreytilegan gæðatexta, það eykur og styrkir 

orðaforða nemenda, en mikilvægt er að tileinka sér góðan orðaforða, enda 

er hann undirstaða góðs skilnings (Rósa Eggertsdóttir, 2013). Einnig er 

tiltölulega auðvelt að laga vinnu í Byrjendalæsi að námsþörfum hvers 

nemenda burtséð frá því hvar nemandi er staddur í sínu námi; aðferðin 
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býður uppá skapandi hugsun og tjáningu, og samskipti við aðra í gegnum 

leiki, spil og fleira.  

Í Hvítbók um umbætur í menntun sem gefin var út á vegum Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins árið 2014 kemur fram að  mikilvægt sé að 

skapa jákvæð viðhorf til lesturs og að allir geti náð árangri í lestri. Ungt fólk 

sé hvatt til að lesa fjölbreytilegt efni og að innan menntakerfisins sé hægt 

að koma til móts við misjafnar þarfir nemenda. Þar er einnig talað um 

mikilvægi þess að hægt sé að bjóða nemendum upp á fjölbreytt námsefni, 

nýta sér meðal annars rafrænt efni og fjölbreytta framsetningu sem höfði 

meira til yngri kynslóðanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, 

bls. 29). Þau sjónarmið og gildi sem eru undirstaða samvirkrar 

kennsluaðferðar eins og Byrjendalæsis koma úr ýmsum áttum og í þeim er 

mikill samhljómur við það sem talað er um í Hvítbók Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis og það sama má segja um verkefnið sem hér er 

til umfjöllunar. 
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3 Upplýsingatækni í kennslu læsis 

 

Látum því þetta vera hina gullnu reglu: Að höfða alltaf til allra 

skilningarvita eins og hægt er, það sem er sýnilegt, fyrir 

sjónina, það sem er heyranlegt fyrir heyrnina og megi eitthvað 

nemast af fleiri skilningarvitum, höfðaðu þá til fleiri 

skilningarvita. (úr Didactica Magna eftir Comenius, 1657, 

þýðing Þuríðar Jóhannsdóttur, 2001). 

 

Á þeim umbrotatímum tækni- og samfélagsbreytinga sem við lifum vakna 

margar spurningar um læsi, kennslu læsis og skipulag skólastarfs. Hvernig 

getum við best komið til móts við einstaklinginn og nám hans? Börn hafa 

mörg áhuga á nýjum tæknibúnaði og hafa aðgang að tölvum í ýmsum 

myndum, snjallsímar eru til á allflestum heimilum og spjaldtölvur 

útbreiddar. Sú hugsun vaknar hvort ekki væri sterkur leikur að reyna að nýta 

þau tæki í skólanum líka. Lifandi myndir, gagnvirkir leikir og margslungin 

margmiðlun hafa orðið ríkur þáttur í lífi barna og eru margir sannfærðir um 

að með þessari nýju fartækni séu komin áhöld sem kennarar í öllum 

greinum þyrftu að ná tökum á og geta nýtt í kennslunni. Grainne Conole og 

Martin Dyke (2004) benda á að margmiðlun í tölvum, þar sem hljóð, myndir 

hvers konar og tengitextar sem brjóta upp línulega framsetningu, geti verið 
öflugt verkfæri til náms ef vel er á haldið (Conole, G. og Dyke, M., 2004).  

Þessi áhugi minnir á þá miklu vakningu sem varð meðal skólafólks undir 

síðustu aldamót þegar skólar höfðu netvæðst og fartölvur komu fram á 

sjónarsviðið en þær væntingar sem þá voru uppi hafa ekki gengið  eftir 

nema að vissu marki ((Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 314; Hrefna Arnardóttir, 2007).  Þá hefur því verið 

haldið fram að starf kennarans hafi breyst, það snúist ekki lengur um það 

fyrst og fremst að miðla þekkingu til nemenda, heldur sé það nú frekar 

orðið hlutverk hans að hjálpa nemendum að læra með tilstyrk þeirrar tækni 

sem býðst á hverjum tíma (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 8).  Eftir sem áður 

þarf kennarinn vitaskuld að miðla ákveðnum fróðleik og upplýsingum til 

nemenda, en ekki síður að liðsinna nemendum við að spyrja spurninga og 

leita svara við þeim. Margir kennarar taka tækninni opnum örmum en þurfa 

stuðning, svigrúm og tíma til að laga skólastarfið að henni. Tækninni fleygir 

fram og stöðugt spretta fram ný tól, forrit og verkfæri með nýja möguleika 

og þótt nemendur séu oft fljótir að tileinka sér tæknina er það ekki 
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sjálfgefið (Ingibj rg   hannsd  r,  l sabet Indra  agnarsd  r og Tor  

Hjartarson 2012, bls. 54). Stefán Jökulsson (2012) bendir á að það sé mikils 

virði að nemendur glími við alls kyns efni og átti sig á því hlutverki sem þeir 

gegni sjálfir við að skapa merkingu; auglýsingar, kynningarefni, blöð og 

ástarsögur og það efni sem við sjáum í sjónvarpinu (Stefán Jökulsson, 2012, 
bls. 56).  

Notkun á upplýsingatækni og tölvum setur svip sinn á og 

gegnsýrir allt þjóðlífið og talið er nauðsynlegt að beita þeirri 

tækni og þeim aðferðum sem henni fylgja í öllum grunnskólum 

landsins.  Kennsla og nám á öllum sviðum skólans þarf að taka 

mið af því að kennarar velji leiðir að markmiðum með það í 

huga að um leið og nemendur öðlist færni í viðkomandi fagi, fái 

þeir að spreyta sig á sem fjölbreyttustum vinnubrögðum og 

geti valið þá leið eða það verkfæri sem best hentar hverjum og 

einum hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls 2). 

 Í Aðalnámskrá segir ennfremur: Læsi er undirstaða alls náms. Í því felst að 

nemendur séu virkir þátttakendur í að vinna með og túlka eigin merkingu og 

bregðast við á persónulegan og skapandi hátt. Lögð er rík áhersla á að þróa 

læsi í víðum skilningi.  Megináhersla er á sviði upplýsinga-, miðla- og 

menningarlæsi ásamt því að stuðla að almennri og góðri tæknifærni/ 

tæknilæsi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2012). 

Þannig virðist gert ráð fyrir því að með því að notfæra okkur upplýsinga-

tækni í lestrarkennslu séum við að auka upplýsinga- og tæknilæsi, stuðla að 

fjölbreyttum kennsluháttum og bæta aðgengi flestra að námi við hæfi. Gina 

Biancarosa og Gina G. Griffiths segja frá því í grein sinni Technology Tools to 

Support Reading in the Digital Age hvernig kröfur um læsi hafa breyst á 

tækniöld og hvernig áskoranir tengdar öðrum greinum skarast við þessar 

nýju kröfur. Þær segja að í stað þess að líta á tækni sem eitthvað sem þarf 

að hæfa fyrirfram ákveðnu skipulagi, sé hægt að nýta tækni sem verkfæri 

fyrir kennara til þess að skapa unga lesendur sem eru búnir þeim æðri 

lestrarhæfileikum og bakgrunnsþekkingu sem krafist er í upplýsinga-

samfélagi nútímans (Biancarosa og Griffiths, 2012). Nói Kristinsson (2015) 

tekur í sama streng í meistararitgerð sinni, Áhrif upplýsingatækni á 

veruheim barna. Þar segir hann að barnið fæðist inn í orðræðuna um örar 

breytingar á stafrænni tækni og áhrif þeirra, það alist upp með ákveðnum 

hugmyndum og ákveðnum orðum sem marka skilning þess á fyrirbærunum 

og móti það til frambúðar. Hann segir ennfremur að þau séu ekki börn 
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upplýsingatækninnar, heldur sé upplýsingatæknin förunautur þeirra frá 

blautu barnsbeini (Nói Kristinsson, 2015, bls. 85).  

Ein leið til að notfæra sér upplýsingatæknina og auka þátt hennar í 

kennslu er að innleiða notkun spjaldtölva í skólum eins og nú er víða að 

gerast. Björn Gunnlaugsson, verkefnastjóri spjaldtölvuvæðingar í 

grunnskólum Kópavogs, segir í viðtali við RUV 30. mars 2015 að verið sé að 

nýta þessa tæki út um allt land og spjaldtölvuvæðing skóla sé víða komin af 

stað (Björn Gunnlaugsson, 2015) Geysilegur áhugi virðist vera meðal 

kennara á þessari þróun hérlendis. Má því til marks nefna hóp á 

samfélagsmiðlinum Facebook, hóp sem nokkrir framhaldsnemar á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands stofnuðu undir heitinu Spjaldtölvur í 

námi og kennslu, en meðlimir í hópnum eru um 4.300, langflestir kennarar 

eða annað áhugafólk um skólastarf. Á vefnum eru stöðugar umræður um þá 
möguleika sem þessi tækni hefur í för með sér.  

Með því að nota spjaldtölvur í læsisnáminu, fá nemendur tækifæri til að 

bregðast við textanum á ýmsan hátt. Til dæmis er hægt að hlaða niður 

bókum þar sem nemendur geta lesið með stuðningi, fengið textann lesinn 

upphátt jafnharðan og þeir lesa sjálfir. Oft er hægt að sjá lifandi myndir 

tengdar sögunni, taka upp eigin lestur og hlusta á einstaka orð með því að 

snerta það á skjánum og jafnvel bæta við eigin athugasemdum um textann. 

Möguleikarnir eru margvíslegir og gera lestrarreynslu hvers og eins 

einstaklingsbundnari en ella, gagnvirka og oft á tíðum aðlaðandi (Hutchison, 

2012).   

Spjaldtölvurnar bjóða upp á ýmsa kosti sem borðtölvur hafa ekki yfir að 

ráða. Þær eru léttar og meðfærilegar og auðvelt að taka þær með hvert á 

land sem er til að taka myndir til að vinna með og gera stuttmyndir. Það er 

hægt að stækka myndina og textann á skjánum með snertingu, taka upp tal 

og upplestur og setja inn í skjöl eða forrit, notkun þeirra stuðlar að aukinni 

gleði og ánægju meðal nemenda. Þær auka áhuga þeirra, einbeitingu og 

virkni, efnið verður lifandi og myndrænt og notkun þeirra hvetur til 

aukinnar samvinnu nemenda (Jóhanna Þorvaldsdóttir, 2014, bls. 49; 

Salaskóli, 2014). Í þróunarverkefninu Spjaldtölvur í Norðlingaskóla kom 

fram að þeir kennarar sem þátt tóku í verkefninu töldu innleiðingu 

spjaldtölva í nám og kennslu geta stuðlað að faglegri þróun og aukið 

starfsánægju. Þátttakendur töldu ennfremur margmiðlunarmöguleika 

spjaldtölvunnar gera starf kennarans fjölþættara og auðvelda þverfagleg 

vinnubrögð (  lveig  akobsd  r,  k l na  .  jartansd  r,  elga  .  . 

  rormsd  r og  agnheiður  .   lsd  r, 2012, bls. 34-36). Af þessu má 

álykta að með því að nota spjaldtölvur í skólastarfi sé verið að fjölga 
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tækifærum til náms og kennslu og auka notkun upplýsingatækni, sem er í 

takt við samfélagsbreytingar.   

Tækninýjungar hafa breytt samskiptaumhverfi okkar á afgerandi máta og 

efla þarf upplýsinga- og tæknilæsi, fylgja þeim nýjungum eftir og nýta þær í 

skólastarfinu. Með því stuðlum við að fjölbreytni í kennsluháttum og bætum 

aðgengi allra að námi við hæfi. Nemendur þurfa að læra að afla sér 

þekkingar, vega hana og meta, skapa nýja þekkingu, umbreyta henni og 

miðla á fjölbreyttan hátt. Kennarar jafnt sem nemendur þurfa að fylgjast vel 

með þessum breytingum og þróa með sér nýtt læsi í takt við þróun nýrra og 

gagnvirkra samskiptamiðla (Sólveig Jakobsdóttir, 2011).  Samkvæmt þessu 

er margt sem styður þá skoðun mína að kennarar eigi að notfæra sér 

upplýsingatæknina í allri læsisvinnu, að þróa læsið í víðum skilningi og 
stuðla jafnframt að almennu og góðu tæknilæsi.   

 

3.1   Upplýsingatækni í skólastarfi 

 

Í rannsókn sem gerð var árið 2014 á starfsháttum í 20 grunnskólum á Íslandi 

voru nýting á upplýsingatækni og áhrif hennar á nám og kennslu meðal 

annars skoðuð, en upplýsingatækni er ætlað að gegna lykilhlutverki í 

skólastarfi og þróun nútímaskóla (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 277). Í bókarkafla sem hér var vísað til 

segir frá þessum þætti rannsóknarinnar og þar er farið yfir sögu 

upplýsingatækni í skólastarfi og rannsóknir um það efni. Meðal annars er 

dregið fram að þróun tækni á síðustu áratugum 20. aldar hafi ekki haft jafn 

miklar breytingar á skólastarfi í för með sér og á ýmsum öðrum sviðum 

samfélagsins. Menn greindi nokkuð á hvaða leiðir best væri að fara í þessari 

þróun innan skólanna, en flestum kom saman um að áherslan þyrfti að vera 

á þjálfun kennara og stuðning við þá, þeir þyrftu að fá góða faglega leiðsögn 

ef þeir ættu að geta nýtt sér upplýsingatæknina í kennslunni (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 281). 

Það var talið grundvallaratriði, ef skólinn ætti að geta nýtt þetta verkfæri, 

að kennarar skildu vel eðli þess og möguleika (Þuríður Jóhannsdóttir, 2001).  

Í alþjóðlegri rannsókn sem gerð var meðal stjórnenda skóla- og tæknimála í 

26 löndum árin 1998-1999 kom fram að aðgengi að tækninni í íslenskum 

skólum var nokkuð gott miðað við önnur Evrópulönd, en Ísland virtist ekki 

vera komið langt í innleiðingu nýrra kennsluhátta og nokkuð hátt hlutfall 

íslenskra kennara sá ekki gagnsemi í nýtingu upplýsingatækninnar (Sólveig 
Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 282). 
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Rannsókn frá árinu 2005 í grunnskólum í Reykjavík leiddi í ljós að 

tölvunotkun var enn nokkuð fátíð í almennum kennslustundum. Kennarar 

töldu að ef nemendur hefðu betri aðgang að tölvum í skólanum, það væri 

meira framboð af efni tengdu viðfangsefnum í kennslu og meiri stöðugleiki í 

tölvukerfum myndi það stuðla að aukinni tölvunotkun. Kennarar voru 

óöruggir og töldu þjálfun í notkun tækninnar ekki nægilega, ekki væri 

nægilegur tími gefinn til undirbúnings og aðgangur að tækjum ekki 

fullnægjandi (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir og 

Matthías Þorvaldsson, 2005). Langtímarannsókn sem gerð var á 

tölvumenningu í skólum á árunum 1998-2011 (Sólveig Jakobsdóttir, 2011) 

leiddi í ljós að heilmikil þróun átti sér stað varðandi aðgengi nemenda að 

tölvum, en mjög mismunandi áherslur reyndust lagðar við notkun þeirra. Á 

meðan áherslan var á forritakennslu í sumum skólunum, var lögð áhersla á 

fingrasetningu og ritvinnslu í öðrum skólum og nýtingu tölvu í ýmiss konar 

verkefnavinnu í enn öðrum skólum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 286). Önnur rannsókn sem gerð var á 

netnotkun íslenskra barna og unglinga (Sólveig Jakobsdóttir, 2005) leiddi í 

ljós að  með aukinni notkun tölva og netsins átti sér stað lífsstílsbreyting 

meðal unglinga. Þeir voru duglegir að notfæra sér ýmiskonar 

samskiptamiðla, spjallforrit og blogg, einnig notuðu þeir leiki, náms- og 

upplýsingavefi ásamt leitarvefjum. Með hliðsjón af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar var kennurum bent á að notfæra sér þessa miðla í kennslunni, 

að nýta áhuga nemenda á fjölbreyttu netefni og færa það inn í tölvu- og 

netnotkun í skólastarfinu (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 287). Nokkuð var um það að upplýsingatækni væri 

notuð til að koma til móts við þarfir nemenda með sérþarfir og bráðger 
börn, bæði í sérkennslu og til að stunda netnám í framhaldsskólaáföngum. 

Áðurnefnd rannsókn á starfsháttum í skólastarfi, sem lýst er í bók frá 

árinu 2014 og byggir á gögnum frá 2009 til 2011 beindi meðal annars 

nokkurri athygli að búnaði í kennslustofum og aðstöðu kennara og 

nemenda í þeim tuttugu skólum sem skoðaðir voru. Gerðar voru 

vettvangsathuganir á húsakosti og búnaði í grófum dráttum, fylgst með 

völdum kennslustundum, lagðir fyrir spurningalistar og tekin viðtöl við 

nemendur og kennara. Búnaður í skólunum var víðast hvar kominn til ára 

sinna í kjölfar efnahagshruns og lítið fjármagn virtist í boði til að viðhalda 

góðum tölvukosti. Kennarar voru mjög duglegir að nota tölvurnar í gerð 

verkefna og undirbúning fyrir kennslu en nemendur virtust hafa fremur 

takmarkaðan aðgang að tölvubúnaði í skólanum og tiltölulega lítil afnot af 

honum. Heimavinna kallaði sjaldnast á notkun tölvu en önnur notkun á 
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tölvubúnaði heima fyrir virtist veruleg (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson 

og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 290-294). 

Í rannsókninni kom í ljós að tölvunotkunin var með mismunandi hætti, 

eftir aldurshópum nemenda. Eldri börnin nýttu tölvurnar í skólunum fyrst 

og fremst í skapandi vinnu með texta eða myndir, gerðu kynningarbæklinga 

eða boðskort eða unnu að ritgerðum eða teiknimyndagerð svo það helsta 

sé nefnt.  Þar var tölvan notuð sem námstæki til stuðnings eða útvíkkunar á 

náminu. Yngri börnin voru hinsvegar helst að nota kennsluforrit, svo sem í 

stærðfræði eða til leiks (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 
Þórhallsdóttir, 2014, bls. 296).  

Kennurum í þátttökuskólunum var mörgum ætlað að kenna 

upplýsingatækni og fengu einhvern stuðning sérfróðra kennara eða annarra 

starfsmanna á því sviði. Fram kom að upplýsingatæknin var talsvert mikið 

notuð til að gera nám einstaklingsmiðaðra, nemendur tóku framhalds-

skólaáfanga í fjarnámi eða unnu við viðbótarefni á vefnum á sínum eigin 
hraða.  

Í einum skólanna voru kennarar farnir að nýta sér samfélagsmiðla eins 

og Facebook til að senda nemendum og/eða foreldrum skilaboð og 

tilkynningar um skólastarfið. Facebook virðist henta vel til notkunar í 

skólastarfi ungmenna frá 13 ára aldri, mjög  margir eiga sína eigin síðu á 

Facebook og fara reglulega þar inn. Með því að nota Facebook við kennslu 

er hægt að sýna nemendum að nota má síður sem eru opnar öllum og 

tengslanet sem upphaflega voru ætluð til afþreyingar á uppbyggilegan hátt 

og jafnvel vekja nemendur til umhugsunar um ábyrga netnotkun (Anna 

Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010, bls. 9). Með því að 

nota lokaðar hópasíður er engin þörf á því að kennarar og nemendur séu í 

vinatengslum. Síðari ár hafa verið búnar til á Facebook margar síður þar sem 

hópar kennara sækja sér faglegan styrk, skiptast á hugmyndum og deila 
reynslu. 

 Þegar kennarar sem þátt tóku í ofangreindri rannsókn á starfsháttum í 

skólastarfi voru spurðir að því hvað hvatt gæti til aukinnar notkunar 

upplýsingatækni í skólastarfi kom í ljós að aukið aðgengi að tölvubúnaði og 

skjávörpum var þáttur sem þeir töldu mikilvægastan. Einnig skoraði aukin 

samvinna, stuðningur og leiðsögn hátt, eins betra netsamband og góður 

búnaður af ýmsu tagi (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014, bls. 304).  Í sömu heimild kom fram að skólastjórn-

endur og aðrir lykilstarfsmenn í þremur skólum voru allir sammála um að 

tæknin myndi auka fjölbreytnina í kennslu og væri til þess fallin að mæta 

mismunandi þörfum nemendanna. Það kom skýrt fram að það sem olli þeim 
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mestu áhyggjum varðandi notkun upplýsingatækni voru skertar fjárveitingar 

og lítið svigrúm til að nýta upplýsingatæknina. Víða höfðu verið keyptar 

tölvur en fjármagn til endurnýjunar á búnaði og kaupa á hugbúnaði virtist 

skorta við marga skólana þegar þarna var komið sögu. Rannsóknin leiddi í 

ljós að það er talsverður munur á framkvæmd náms og kennslu í 

upplýsingatækni í þeim skólum sem skoðaðir voru og mjög mismunandi 

hvort kennarar höfðu með sér eitthvert samstarf um þá kennslu eða nutu 

faglegrar forystu á sviði upplýsingatækni og miðlunar. Umsjónin var ýmist á 

herðum sérstakra starfsmanna eða þá að almennir kennarar sáu um þessa 

kennslu. Í meistaraverkefni sínu segir Halla Ingibjörg Svavarsdóttir (2011) að 

það sé mikil þörf á ákveðnari stefnu skólasafna í tengslum við upplýsinga- 

og tæknimennt. Skólasöfnin eigi að vera miðstöð sem miðli upplýsingum og 

hugmyndum til allra, en til þess að það gerist, þurfi að koma til skýr opinber 

stefna um hlutverk skólasafna. Samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga, 

fagaðila í tölvum og kennara sé nauðsynlegt til að tryggja aðkomu 

upplýsinga- og tæknimenntar að öllum námsgreinum (Halla Ingibjörg 

Svavarsdóttir, 2011, bls. 81-82) 

Hvatning og stuðningur skólastjórnenda gegnir mikilvægu hlutverki og 

símenntun kennara á þessu sviði er mjög mikilvæg.  Þótt ýmislegt gott sé 

líka að gerast í upplýsingatækni í skólum landsins, ýmis skapandi störf 

unnin, fjarnám og stafræn samskipti eigi sér stað, þá er margt sem bendir til 

þess að íslenskir grunnskólar þurfi að sinna markvissar og betur þætti 

upplýsingatækni í skólastarfinu (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 314). 

Í bók sinni Digital Leadership segir Erik Sheninger (2014) að allt sé að 

breytast – heimurinn, kennarar, atvinnumarkaður, tæknin og aðgengi að 

upplýsingum, en sorglega staðreyndin sé sú að skólar taki litlum breytingum 

Hann segir nauðsynlegt að leiðtogar skólanna séu hvatning fyrir starfmenn 

sína svo hægt sé að ná fram breytingum á menningu skólanna. Aðeins þá 

geti skólarnir útskrifað nemendur sem séu hæfir til að standa sig í krefjandi 

þjóðfélagi sem treystir á upplýsingalæsi og sjálfbæra hugsun. Stjórnendur 

þurfa að kortleggja sameiginleg viðbrögð sem einblína á jákvæðar lausnir 

vandamála sem felast í skólamenningunni (Sheninger, 2014, bls. 31-32). 

Samkvæmt þessu er ljóst að víða um heim er við sama vanda að etja við að 

upplýsingatæknivæða skólastarfið. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2012) segir í kafla um upplýsinga- og tæknimennt: 
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Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er að efla 

upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim að öðlast 

almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi ... Nemendur verða 

þannig læsir á texta, myndir og töluleg gögn, ná góðri 

tæknifærni, fingrasetningu og hæfni á sviði upplýsinga- og 

miðlalæsis. Gert er ráð fyrir að nemendur hafi öðlast víðtæka 

hæfni á sviði upplýsinga- og miðlalæsis við lok grunnskóla. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls.225) 

Ljóst er að upplýsingatækni og miðlun eru vaxandi þáttur í nútíma-

samfélagi og eiga að gegna lykilhlutverki í skólastarfi og þróun nútímaskóla. 

Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir nýjungum og breyta kennsluháttum 

sínum með aukna fjölbreytni að leiðarljósi. Með því að notfæra sér tæknina 

má koma betur til móts við þarfir nemenda, ekki síst í námi og kennslu yngri 

nemenda í lestri, ritun og annarri miðlun. Tæknin er orðin stór þáttur í lífi 

nemenda, nýjungar eru sífellt að koma fram í dagsljósið og kennarar verða 

að vera vakandi fyrir því að nýta sér þær, jafnt til að kenna valda þætti 
námskrár og til skapandi vinnu í skólunum.   

Mér virðist af minni reynslu og þeim kynnum sem ég hef haft af 

tækninotkun og fræðilegri umræðu í námi mínu og starfi að með notkun 

tækninnar séu miklar líkur á að hægt sé að gera námið áhugaverðara fyrir 

nemendur, mörgum finnst skemmtilegra að nálgast efnið á þann hátt og er 

margt fengið með því. Þörf fyrir aukið efni og gott aðgengi að því virðist 

knýjandi. Með því að nýta mína sérmenntun á sviði upplýsingatækni með 

gerð gagnvirkrar rafbókar fyrir spjaldtölvur tel ég að ég sé að leggja mitt af 

mörkum til að styrkja spjaldtölvuvæðinguna, stuðla að fjölbreytni í 

kennsluháttum og auðvelda aðgengi nemenda að efni við hæfi.   

 

3.2   Rafbækur fyrir lestrarkennslu 

 

Einn þáttur sem vert er að skoða varðandi upplýsingatækni, uppeldi og 

kennslu læsis eru rafbækur af ýmsu tagi. Nánast á hverju heimili má gera 

ráð fyrir tölvum af einhverju tagi; snjallsímum, spjaldtölvum, fartölvum eða 

borðtölvum og eru þá ótaldar lestölvur, leikjatölvur og ýmis annar búnaður. 

Samkvæmt evrópskum gögnum (Eurostat, 2013) voru til tölvur á 97% 

íslenskra heimila, sem setur Íslendinga í efsta sætið í Evrópu. Börn alast upp 

við þennan stafræna búnað í umhverfinu og eru fljót að læra á þessa hluti. 

Hér áður fyrr þegar þurfti að hafa ofan af fyrir börnum stutta stund, var oft 
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lítil bók, bíll eða dúkka í töskunni hennar mömmu, en nú er barninu oftar en 

ekki réttur sími eða spjaldtölva til að hafa ofan af fyrir sér með. Lítil könnun 

sem Hildur Heimisdóttir (2012) gerði styður þetta, þar kom fram að börnin 

fengju símann eða spjaldtölvuna í hendur til afþreyingar og til þess að kaupa 

fullorðna fólkinu stuttan frið (Hildur Heimisdóttir, 2012). Barnið lærir það 

sem fyrir því er haft og æ algengara er að foreldrar og börn sitji heima fyrir 

hvert með sína tölvuna eða sinn símann og lesi fréttir, horfi á myndefni eða 

fylgist með á samfélagsmiðlum. Því tel ég að nú sé lag að auka þátt rafbóka í 

kennslu læsis, að koma til móts við börnin á þeirra áhugasviði og láta þau fá 

efni sem hentar þeim, á miðli sem þau kunna á og eru vön að nota á heimili 

sínu. Ég tel að með því að notfæra okkur rafbækur í lestrarkennslunni séum 

við að mæta þörfum fleiri nemenda á þeirra vettvangi og auka áhuga þeirra 

á náminu. Mín reynsla er sú að sum börn sem hafa átt erfitt uppdráttar í 

lestrarnáminu, hafi fengið byr undir báða vængi með því að þjálfa lestur og 

ýmsa tengda þætti í tölvum. Dagný Elfa Birnisdóttir talar um það í 

meistararitgerð sinni Safnskjóðan, námsefni til notkunar á skólasöfnum 

(2013), að vísbendingar séu um að rafbókin geti haft jákvæð áhrif á viðhorf 

barna og ungmenna til lesturs. Tæknin geti stuðlað að áhuga á lestri. Bækur 

eru markaðssettar með vefsíðum og leikjum sem tengjast þeim og 

gagnvirkum verkefnum fjölgar. Lesturinn er orðinn mun margbreytilegri en 

áður fyrr og bæði nemendur og kennarar þurfa að velta því fyrir sér hver 
tilgangurinn sé með honum hverju sinni (Dagný Elfa Birnisdóttir, 2013).  

Allnokkuð er til af rafbókum fyrir börn á íslensku. En rafbók er, svipað 

hugtakinu læsi, nokkuð margþætt hugtak og skilgreint á ýmsan hátt.  

 

3.2.1  Hvað er rafbók? 

 

Segja má að orðið rafbók sé nokkurskonar regnhlífarhugtak yfir margar 

gerðir af stafrænu lesefni sem ávallt krefst rafmagns við lestur. Oft virðist 

þó litið svo á að um sé að ræða bækur til á prenti en færðar í rafrænan 

búning. Á vefsetri Norræna hússins (Norræna húsið, e.d.) segir að rafbók sé 

„... bók sem hefur verið yfirfærð á rafrænt form þannig að hægt [sé] að lesa 

textann beint af tölvu, fartölvu, s ma eða sérst kum rafb kalesara“. Svipaða 

skilgreiningu er að finna á vefsíðunni ebaekur.is (eBækur, e.d.), en þar segir 

að rafbók sé stafræn útgáfa af prentaðri bók sem lesa megi af snjallsímum, 

tölvum eða spjaldtölvum. Textabækur með rafbókarsniði hafa fjölmarga 

kosti sem prentaðar bækur geta ekki boðið uppá, til dæmis er hægt að 

stækka texta og breyta bæði lit hans og lögun. Rafbækur er að jafnaði hægt 
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að lesa í ýmsum lestækjum; á lesbrettum, í spjaldtölvum, snjallsímum og 

tölvum. Til að notfæra sér rafbók þarf að kunna á þessi tæki, að nýta 

möguleika þeirra og að kunna að sækja rafbækurnar, en yfirleitt þarf að 
hlaða þeim niður í tækin.  

Saga rafbóka er orðin nokkuð löng. Það eru skiptar skoðanir um hvenær 

hún hófst og fer eftir því hvaða merkingu menn leggja í orðið rafbók. Á vef 

The Guardian er talað um fyrstu rafbókina árið 1993, þegar Peter James gaf 

út bókina sína The Host á tveimur disklingum og töluðu menn um að sú 

útgáfa myndi eyðileggja bókmenntir eins og við þekkjum þær (Flood, A. 

2014). En á öðrum stað í sömu heimild kemur fram að fyrirtækið Gutenberg, 

Project Gutenberg hafi verið fyrst til að setja fram ókeypis rafbækur og 

fundið upp rafbókina árið 1971. Á Íslandi voru þessi skref stigin árið 1997 

þegar Netútgáfan varð til (Óli Gneisti Sóleyjarson, 2012), og verður sú saga 
ekki rakin frekar hér.  

En hvað er rafbók? Fljótt á litið kann hugtakið að virðast einfalt en rafbók 

er ekki bara rafbók, heldur eru þær til af ýmsum gerðum og stærðum, þær 

búa yfir ólíkum möguleikum og notuð eru ýmis orð yfir þessa tegund 
lesefnis. Rafbók – flettibók – snjallbók – gagnvirk rafbók, allt eru þetta orð  

Mynd 3. Samanburður á stafrænum bókum (Óskar Þór Þráinsson, 2014)                  

yfir mismunandi tegundir bóka. Mörg orð eru höfð yfir rafbækur á ensku 

eins og fram kemur á opna alfræðivefnum Wikipedia (Wikipedia, e.d.), þar 

sem talað er um  e-book, eBook, e-Book, ebook, digital book og  e-edition. 

Óskar Þór Þráinsson (2014) gerir stafrænum bókum nokkur skil á vefsíðunni 

snjallskoli.is. Hann flokkar þær í stafrænar prentbækur sem séu eftirmyndir 

bóka sem hafa komið út á prenti og hafa því sama útlit og prentaðar bækur, 

rafbækur sem byggja á flæðandi texta sem fylgir því formi sem lesandinn 
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velur í sínu lestrartæki, bókaforrit (bókaöpp) sem hafa verið sett upp sem 

forrit eða öpp fyrir snjalltæki og bjóða gjarnan upp á einhverskonar viðbót 

og að lokum margmiðlunarbækur sem byggja á flæðandi texta með 

margmiðlunarefni. Á Mynd 3 má sjá samanburð á þessum mismunandi 

tegundum rafbóka (Óskar Þór Þráinsson, 2014).  

Hildur Heimisdóttir (2012) skilgreinir orðið rafbók sem regnhlífarhugtak 

yfir allar gerðir rafbóka en talar um flettibók sem  tölvutækt lestrarefni, oft 

birt með PDF- eða HTML- sniði, snjallbók eða gagnvirka bók  sem rafbók, 

sem býður upp á fleiri kosti, svo sem að horfa á lifandi myndir, kalla fram 

hljóð eða fást við gagnvirk verkefni tengd efni eða orðaforða bókarinnar. 
(Hildur Heimisdóttir, 2012, bls. 3).  

Þróuninni í gerð rafbóka fylgdu ýmis konar lestæki til að njóta þeirra. 

Rafbókarlesarinn Kindle kom á markaðinn árið 2007 og var það nokkur 

bylting í lestri  rafbóka og varð hann strax vinsæll, var þó í samkeppni við 

fjölmörg önnur tæki, sem dæmi má nefna tæki frá Sony, Kobo og 

bóksölunni Barnes and Noble. Árið 2010 kom spjaldtölvan iPad frá Apple á 

markað og hafa margar fleiri spjaldtölvur fylgt í kjölfarið (Óli Gneisti 
Sóleyjarson, 2012). 

Fjölmörg smáforrit hafa verið gerð til að auðvelda aðgengi að þeim 

rafbókum sem settar hafa verið á vefinn (Óli Gneisti Sóleyjarson, 2012, bls. 

4). Ég vel hér að skoða lítilsháttar forritið iBooks fyrir iPad sem ég valdi sem 
vettvang fyrir lokaverkefnið mitt.  

Í smáforritinu iBooks fyrir iPad er hægt að hlaða niður, kaupa og halda 

utan um rafbækur, tímarit og fleira. Í iBooks er hægt að stækka textann eftir 

þörfum hvers og eins, breyta um leturgerð og stilla birtuskilyrði á skjánum. 

Hægt er að yfir- og undirstrika textann, skrifa inn athugasemdir, fletta upp í 

orðabók eða á netinu. Einnig er valmöguleiki sem lætur spjaldtölvuna iPad 

lesa upp textann (Apple.Inc, e.d.). Eitt skemmtilegt smáforrit eða app sem 

Apple býður uppá fyrir iBooks heitir iBooks Author. Þetta app sem hægt er 

að sækja í App Store er endurgjaldslaust og býður upp á marga skemmtilega 

möguleika til þess að búa til bækur. Forritið býður meðal annars upp á að 

setja alls kyns mynd- og hljóðefni inn í bækurnar (Apple Inc, e.d.). Ég mun 

síðar í þessari greinargerð fjalla meira um iBooks Author, en fyrst ætla ég að 
skoða lítilsháttar framboðið á íslenskum rafbókum á markaðnum.  
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3.2.2  Íslenskar rafbækur 

 

Fyrsti íslenski rafbókavefurinn, LESTU.is eða Lestu.is á slóðinni http://lestu.is 

opnaði formlega í janúar 2011. Þar eru að finna vandaðar bókmenntir af 

ýmsu tagi til að lesa beint af tölvunni eða hlaða niður í lestölvu. Þeir sem að 

síðunni standa segja síðuna vera byltingu í bókmenntum og lestri og 

eitthvað fyrir alla til að lesa (Lestu.is, e.d.).  Þar er boðið upp á vandað 

lesefni, mikið úrval af sígildum íslenskum og þýddum bókmenntaverkum 

ásamt umfjöllun um bókmenntir. Bækurnar á Lestu.is eru allar svokallaðar 

flettibækur, sem hægt er að opna í lestölvum á borð við Kindle, 

spjaldtölvum á borð við iPad, snjallsímum og hefðbundnum tölvum.  Með 

áskrift getur maður fengið ótakmarkaðan aðgang að rafbókunum á vefnum.  

Þegar Lestu.is var opnaður eða fljótlega upp úr því má segja að boltinn hafi 

farið að rúlla og fleiri vefir fylgdu í kjölfarið (Óli Gneisti Sóleyjarson, 2012, 
bls. 2-3). 

Annar rafbókavefur er Rafbókavefurinn á slóðinni http://www. 

rafbokavefur.is en hann var upprunalega meistaraverkefni Óla Gneista 

Sóleyjarsonar (2012) í hagnýtri menningarmiðlun. Vefurinn hýsir allskyns 

rafbækur og er hægt að hlaða niður bækur af honum og lesa án 

endurgjalds.  Á vefnum eru einnig leiðbeiningar um hvernig hægt er að búa 

til rafbækur og breyta þeim (Rafbókavefurinn, e.d.).   

Hægt er að kaupa rafbækur með skáldskap og fræðandi texta frá stærri 

bókaútgáfum og bókaverslunum hérlendis, sem dæmi má taka Forlagið (sjá  

http://forlagid.is) og Eymundsson (sjá http://eymundsson.is), einnig er 

rafbækur að finna á vefsetrum á borð við emma.is, ebaekur.is og á fleiri 
stöðum sem ekki verða taldir hér.  

Námsgagnastofnun hefur verið ötul í útgáfu rafbóka undanfarin ár og 

þar er markhópurinn nokkuð annar en almennt gerist.  Á vefsetri 

Námsgagnastofnunar, sem er á slóðinni http://nams.is, er hægt að finna 

gott úrval rafbóka, bæði einfaldar flettibækur með PDF-sniði, þar sem 

stækka má letur og prenta út, en líka gagnvirkar rafbækur sem bjóða upp á 

fleiri kosti. Í þeim er hægt að velja um ýmsar aðgerðir, eins og að hlusta á 

texta, skoða viðbótarmyndir, texta og orðskýringar, horfa á myndbúta, 

hlusta á tónlist og leysa gagnvirk viðfangsefni. Að jafnaði má hlaða þessu 
efni öllu niður án endurgjalds (Námsgagnastofnun, 2010).  

Á Skólavefnum á slóðinni http://skolavefurinn.is, er einnig mikið úrval 

rafbóka, bæði flettibóka og gagnvirkra bóka þar sem hægt er að leysa 

verkefni tengd sögunni og hlusta á söguna lesna. Skólavefurinn er 
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áskriftarvefur og geta allir gerst áskrifendur, jafnt skólar og foreldrar 

(Skólavefurinn, e.d.).  

 

3.3  Rafbækur og annað lestrarefni 

 

Í kennslu minni í gegnum tíðina hef ég notað nokkuð af „óhefðbundnu 

n msefni”, ef svo m  að orði komast.      ég við kvikmyndir, teikni-

myndasögur, tónlist, tímarit og fleira sem hefur hentað í samhengi við það 

efni sem við höfum verið að vinna með í það og það skiptið. Þetta er allt 

gott og gilt og hefur oft orðið til að kveikja áhuga nemenda á efninu og 

hvetja þá í náminu að mínu mati. Rannsóknir hafa sýnt að það er líklegra að 

nemandi og fólk yfirleitt taki betur eftir og tileinki sér það sem um að ræða 

ef höfðað er til fleiri skynfæra en eins (Sadoski, M. og Paivio, A., 2004; 
Þuríður Jóhannsdóttir, 2003).  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan ég byrjaði að kenna í grunnskóla 

haustið 1982, breytingarnar hafa verið stórstígar og hlutirnir gerst hratt. Í 

byrjun starfsferils míns þurfti að klippa og líma handvirkt ef setja átti 

eitthvað saman og fjölfalda með sprittstensli, síðan komu 

ljósritunarvélarnar og svo síðar á níunda áratug síðustu aldar fyrstu 

tölvurnar inn í skólana, þær voru stórar og þungar og fáir kunnu að nota 

þær. Á síðari hluta níunda áratugarins og í byrjun þess tíunda varð ljóst að 

allir þyrftu að læra grunnatriði í tölvum.  Árið 1998 hófst framhaldsmenntun 

fyrir kennara í upplýsingatækni og allt síðan hafa hlutirnir verið í stöðugri 

þróun (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 

2014). Í dag höfum við yfir bæði borðtölvum og fartölvum að ráða og 

nýjasta tæknin eru svo snjalltækin, símarnir og spjaldtölvurnar sem eru að 

ryðja sér til rúms í skólum landsins. Af einhverjum ástæðum hefur tæknin 

alltaf höfðað til mín og ég reynt að tileinka mér hana og notfæra mér sem 

verkfæri til náms og kennslu. Því finnst mér ánægjulegt að upplifa þessa 

upplýsingaöld sem við lifum á og þá möguleika sem tæknin býður upp á í 

kennslunni.  

Gagnvirkar rafbækur hafa mjög marga kosti fram yfir annað námsefni og 

auka fjölbreytina til muna, auk þess að höfða til fleiri greindarsviða 

nemenda, því er um að gera að reyna að nýta sér alla þá kosti sem sá miðill 

hefur upp á að bjóða.   
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4  Gula sendibréfið - gagnvirk rafbók 

 

Ég var svo heppin að fá námsleyfi veturinn 2012-2013 og ákvað ég að nýta 

mér leyfið til að læra allt sem ég komst yfir varðandi upplýsingatækni og 

miðlun af öllu tagi, enda hef ég haft brennandi áhuga á þessum málum 

lengi. Á einu námskeiðinu, Margmiðlun til náms og kennslu, komst ég í 

kynni við forritið iBooks Author, sem er forrit fyrir Macintosh-tölvur. Í 

forritinu er hægt að búa til bækur til aflesturs í iPad og afnota þar. Þetta 

forrit heillaði mig mjög, en í því er meðal annars hægt að setja inn tónlist og 

hljóðefni, myndasýningar, kvikmyndir og myndskeið, texta og gagnvirk 

verkefni. Ég ákvað fljótlega að láta lokaverkefni mitt snúast um gagnvirka 

rafbók með hljóði og ríkulegu myndefni til að nota við kennslu læsis og  

ætlaði að búa hana til í iBooks Author ef ég fengi það samþykkt. Það sem 

heillaði mig við þetta forrit var einna helst gagnvirknin sem það bauð uppá 

og  fjölbreytileikinn. Þegar ég var á fyrrgreindu námskeiði búin að gera eina 

rafbók í forritinu, bók um Byggðasafnið Hvol á Dalvík, sannfærðist ég enn 

frekar. Ég hafði birt ljósmyndir, stuttar kvikmyndir, hljóðskrár, vefslóðir og 

fleira í bókinni og fann að þetta form myndi henta vel til að þjálfa ýmsa 

þætti læsis. Þannig gæti ég sameinað tvö áhugamál mín, sem eru 

upplýsingatækni og læsiskennsla. Eftir að hafa borið þetta undir 

leiðsagnarkennara og fengið jákvæð viðbrögð ákvað ég að þetta yrði 

lokaverkefnið mitt til meistaraprófs, þannig að nú var að ljúka þeim 
einingum sem ég átti ólokið og ganga svo í þessa vinnu.  

 

4.1  Helstu viðmið við gerð rafbókarinnar 

 

Þegar ég fór að hugsa nánar um þetta verkefni, vissi ég að ég þyrfti að setja 

mér ákveðin viðmið við gerð bókarinnar. Þar sem ég hef síðastliðin ár unnið 

mikið eftir kennsluaðferðinni Byrjendalæsi, ákvað ég að hafa hana til 

hliðsjónar við gerð rafbókarinnar, að notfæra mér kennslufræði 

Byrjendalæsis og láta verkefnin í bókinni taka mið af þeim. Ég ákvað að hún 

ætti að henta fyrir nemendur í 2.-4. bekk og að það yrði hægt að nota hana í 

tengslum við þá bók sem fyrir valinu yrði hjá mér og lögð yrði til grundvallar 

læsiskennslunni. Ég ákvað að búa til Byrjendalæsisramma, kennsluáætlun 

fyrir eina bók, og átti rafbókin að koma þar inn sem hluti viðfangsefna og 

ein stöð í stöðvavinnu. Þessi viðmið áttu síðan eftir að breytast nokkuð, því 

segja má að rafbókin hafi öðlast sjálfstætt líf á meðan á gerð hennar stóð og 
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opnað fleiri dyr, hún stækkaði og varð öflugri og getur nú að mínu mati 

staðið sjálfstæð sem heildstætt kennsluefni í læsi. Hún tekur mið af 

samvirkum kennsluaðferðum en hana má nota burtséð frá því hvaða 

kennsluaðferð er beitt við lestrarkennsluna. Að fenginni reynslu tel ég 

samvirkar aðferðir henta flestum nemendum við læsisnámið og því ákvað 
ég að hafa þær í huga við gerð bókarinnar.  

Þau markmið sem ég setti mér með gerð rafbókarinnar voru helst þau að 
hún myndi: 

 bjóða upp á spennandi gæðatexta og fjölbreyttan orðaforða 

 nýta kosti forritsins til að tefla fram áhugaverðu efni til kennslu 

læsis 

 taka á sem flestum þáttum sem í læsi felast, svo sem lestri, ritun, 

hlustun, orðavinnu og lesskilningi 

 þjálfa minni og athygli nemenda 

 stuðla að auknum orðaforða nemenda 

 tengjast þáttum annarra námsgreina, svo sem samfélagsgreina 

og náttúrufræði, lífsleikni og fleiri greinasviða 
 geyma sem fjölbreytilegast efni tengt söguefni bókarinnar 

 

Með þessi markmið í huga hófst ég handa við gerð bókarinnar.  

 

4.2  Gerð rafbókarinnar 

 

Þegar ég var búin að móta markmið og hugsa leiðir við gerð bókarinnar var 

komið að því að byrja. Ég fór af stað með fiðring í maganum, mér fannst 

þetta spennandi þótt ég vissi mest lítið út í hvað ég væri að fara, eins og 

kom í ljós þegar verkefnið fór að þróast.  Frá því að ég fékk hugmyndina að 

lokaverkefninu voru liðin tvö ár og mikið vatn runnið til sjávar, enda hafði á 

stuttum tíma orðið mikil og hröð þróun í upplýsingatækni og gerð 

námsefnis. Það var lítið sem ekkert til af gagnvirkum námsbókum til að nota 

við kennslu læsis þegar hugmyndin kviknaði en nú hafa Námsgagnastofnun 

og fleiri aðilar bætt þar nokkuð úr svo að töluvert er til af gagnvirkum 

tölvubókum fyrir unga nemendur. Mín hugmynd var þó að búa til bók 

alfarið fyrir iPad og nýta fleiri möguleika eða kosti en almennt voru í boði í 

íslenskum rafbókum. Ég ákvað því, eftir að hafa haft samráð við kennara, að 
halda mínu striki.   
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4.2.1  Fyrstu skrefin  

 

Þegar ég fór að hugsa þetta verkefni lengra, var ég alltaf með ákveðinn 

höfund í huga, Sigrúnu Eldjárn og jafnvel eina ákveðna bók eftir þann 

mikilvirka höfund, bókina Gula sendibréfið. Ástæða þess að ég er svo hrifin 

af þessari bók er sú að ég hef unnið með hana í Byrjendalæsi og finnst hún 

sameina svo margt sem ég tel þurfa að prýða góða barnabók; fjölbreyttan 

orðaforða, spennandi gæðatexta, fallegar myndir og tengingar við aðrar 

greinar. Persónur bókarinnar eru af mismunandi uppruna og útliti og bókin 

býður upp á skemmtilegar umræður um vináttu, tillitssemi, framkomu og 

hjálpsemi, sem allt eru þættir sem þarft er að vekja börn til umhugsunar 

um. Myndirnar í bókinni eru mjög vandaðar og falla vel að efninu. Á 

bókarkápu segir meðal annars: „Gula sendibréfið er æsispennandi saga úr 

óbyggðum fyrir ævintýraþyrsta krakka á aldrinum þriggja til 

hundraðogþriggja ...” (Sigrún Eldjárn, 2006). Ein sögupersónan er í hjólastól, 

önnur af asískum uppruna, ein er ósýnileg og á þá fjórðu vantar fingur, svo 

eitthvað sé nefnt. Allar persónurnar eru jafnar, þær aðstoða hver aðra og 

nýta styrkleika sinn með því að hjálpast að við að leysa vandann sem þær 

eiga við að glíma. Kynhlutverkin eru brotin rækilega upp og söguheimur 

bókarinnar er byggður á persónum sem ramba á jaðri ímyndunar og 
veruleika (Dagmar Guðrún Gunnarsdóttir, 2015).  

Áður en lengra var haldið með framangreinda sögu til grundvallar 

verkefninu var nauðsynlegt að hafa samband við höfundinn, Sigrúnu 

Eldjárn. Ég sendi henni tölvupóst þar sem ég lýsti hugmynd minni og bað 

um leyfi til að nota bókina.  Hún svaraði mér um hæl og gaf góðfúslegt leyfi 

sitt til að nota Gula sendibréfið í lokaverkefninu, bæði myndir og texta að 

vild. Að þessu svari fengnu hafði ég samband við Torfa Hjartarson, en ég var 

áður búin að undirstinga hann með að verða leiðsagnarkennarinn minn í 

þessu verkefni og hafði hann tekið vel í það. Eftir að gengið hafði verið frá 

öllum formsatriðum hvað snertir skráningu í meistaraverkefni við Háskólann 

og tekin saman áætlun um verkið var mér ekkert að vanbúnaði að hella mér 
í vinnuna við sjálfa bókina.  

 

4.2.2   Framkvæmdin 

 

Þar sem ég hafði áður unnið í forritinu iBooks Author, sem ég ætlaði að nota 

við bókargerðina, vissi ég nokkuð vel hvernig ég átti að hefjast handa. Ég 
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byrjaði á því að skanna inn allar blaðsíður prentuðu bókarinnar til að geta 

síðan unnið meira með þær. Ég sló inn allan textann til að geta haft 

möguleika á að leika mér með uppsetningu hans seinna meir. Ég hafði 

kynnst nokkrum myndvinnsluforritum í náminu mínu og ákvað að nota 

myndvinnsluforritið Gimp við að lagfæra myndirnar í bókina, mér sýndist í 

fljótu bragði það ráða vel við þá vinnu sem ég þurfti að leggja í myndirnar. 

Ég tók allan texta út af myndunum og lagfærði þær svo sæist sem minnst 

hvar textinn hafði verið á blaðsíðunum. Öll svona vinna er tímafrek og fór 

drjúgur tími hjá mér í þessar tilfæringar. Einnig tók ég alls kyns smáaatriði út 

úr myndunum, svo sem einstaka persónur og fleira til að geta átt við það 

efni og nýtt seinna í ferlinu. Ég ákvað að nota sömu myndina sem grunn á 

allar blaðsíðurnar í rafbókinni og valdi úr safni mínu ljósmynd sem mér 
fannst hæfa vel efni bókarinnar, mynd af lyngi og mosa á steini. 

Meðan ég kom myndum og texta fyrir í rafbókinni sem nú var að taka á 

sig mynd, hugsaði ég um nánari útfærslu á verkefnum og hvernig þau 

myndu best passa inn í bókina án þess að slíta þessa spennandi sögu of 

mikið í sundur. Ég leitaði á netinu að forriti sem ég gæti nýtt til að búa til 

ýmiskonar verkefni eða þrautir, svo sem orðasúpu, krossgátu, minnisleiki og 

fleira sem notað er í Byrjendalæsi og myndi falla vel að efni bókarinnar.  

Fljótlega fann ég vefsíðu sem ber heitið Bookry á slóðinni 

https://bookry.com og fékk að henni aðgang án endurgjalds. Ég notaði 

þetta verkfæri til að búa til svokölluð widgets til að setja inn í bókina. Ég var 

ekki alveg sátt við Bookry þegar ég fór að vinna meira með það verkfæri og 

leitaði því betur og fann annað forrit með  heitinu BookWidgets á slóðinni 

https://www.bookwidgets.com. Þetta verkfæri er áþekkt Bookry en liprara 

að ýmsu leyti, svo ég borgaði fyrir aðgang að því, um sex þúsund króna 

árgjald. BookWidgets er app eða smáforrit sem hægt er að hlaða niður í 

tölvuna og vinna með óháð neti, en Bookry er forrit eða veflausn á netinu. 

Ég skráði mig einnig inn á vefinn freesound á slóðinni http://freesound.org 

þar sem er að finna gott úrval af alls kyns hljóðum til niðurhals án 
endurgjalds. 

Ég lenti strax í vandræðum með að finna gott íslenskt orð yfir widgets. Ég 

ræddi málið við leiðsagnarkennara og fann ýmsar skilgreiningar, 

misheppilegar, á netinu. Í vandræðagangi mínum ákvað ég að leita á náðir 

kollega minna á facebooksíðunni Spjaldtölvur í námi og kennslu og setti þar 

inn fyrirspurn um þetta efni. Margir höfðu skoðun á þessu máli og margar 

góðar hugmyndir komu fram, svo sem ábót, græja, ítól, smától, íhlutur og 

fleira. Eftir heilmiklar vangaveltur og umræður komst ég að þeirri 

niðurstöðu að orðið smától, sem Salvör K. Gissurardóttir mælti með að 
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nota, lýsti þessu best og mun ég nota það í þessari greinargerð yfir það sem 

á ensku nefnist widgets.   

 

4.2.3  Uppbygging bókar og viðbætur 

 

Í samráði við leiðsagnarkennara fór síðan að koma mynd á bókina. Við 

hentum á milli okkar skjámyndum og lýsingum á blaðsíðunum og fékk ég 

mjög góðar athugasemdir varðandi útlit og texta sem ég lagfærði 

jafnharðan. Mér fannst afar gott að geta haft samráð við kennarann um 

útfærslu á einstaka atriðum, betur sjá augu en auga í þessu tilviki eins og 
mörgum öðrum og mig skorti oft faglega sýn á hlutina. 

Mynd 4.  Síða 3 í rafbók (Guðný S. Ólafsdóttir, 2015) 

Þegar vinnan var komin vel á veg í vinnutölvu minni, sendi ég bókina yfir í 
iPadinn til að sjá útlitið á rafbókinni eins og lesandi kemur til með að sjá 
hana. Forritið í tölvunni býður upp á forsýningu (e. preview) og þá er hægt 
að velja að skoða bókina á iPad, en oft er heilmikill munur á útliti blaðsíðna 
og virkni á iPad eða í tölvunni. Í upphafi bókar getur lesandi stutt á mynd af 
Sigrúnu Eldjárn, höfund sögu og mynda og þá birtist vefsíðan bokmenntir.is 
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með upplýsingum um Sigrúnu. Einnig má kalla fram sérstaka kynningarsíðu 
(smától) um helstu persónur sögunnar, sjá Mynd 4. Þegar kom að því að 
setja smátólin inn í bókina reyndi ég að trufla sem minnst eðlilegan gang 
sögunnar, að slíta textann sem minnst í sundur, svo lesandinn tapaði ekki 
þræði í frásögninni. Í bókinni, sem gerist uppi í óbyggðum, fylgir lundi einn 
aðalsöguhetjunni í gegnum söguna og kemur fyrir á einum fjórum stöðum. 
Þar sem ég hef mikið dálæti á lunda og á í fórum mínum margar góðar 
ljósmyndir af lundum sem ég hef tekið sjálf, ákvað ég fljótlega að gera stutta 
kvikmynd um lundann og velja úr myndunum mínum til að hafa með 
fróðleik sem ég tók saman um lundann. Ég setti kvikmyndina saman í iMovie 
og tók fyrst upp talið hér heima í  

Mynd 5. Síða 8 í rafbók (Guðný S. Ólafsdóttir, 2015) 

 

tölvunni minni, en fannst það ekki geta gengið vegna þess hve lélegur 

hljómur var í upptökunni. Í ljós kom að þessi texti var alltof fræðilegur og 

þungur fyrir markhópinn, þann lesendahóp sem bókin er miðuð við, þannig 

að ég átti eftir að endurvinna þessa kvikmynd frá grunni. Ég setti 

kvikmyndina inn í bókina þar sem lundinn kemur fyrst við sögu, á fyrstu 

blaðsíðu sögunnar. Seinna ákvað ég að færa hann aftast í bókina, fannst 

hann trufla byrjun sögunnar of mikið.  Hljóð lundans fann ég á netinu, á 

vefnum freesound á slóðinni http://freesound.org og lét það inn þar sem 
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lundinn kemur fyrir, þannig að lesandi gæti stutt á hljóðhnapp og látið 

lundann „garga“ fyrir sig.  Í bókinni koma fyrir bæði heitur og kaldur lækur, 

þar sem söguhetjurnar búa í nágrenni við virkt eldfjall, eins og sést á Mynd 

5. Þar fannst mér tilvalið að setja inn eitt smától um vatnið og skýringar á 

því að vatnið gæti verið bæði heitt og kalt í sama umhverfinu. Ég fann á 

netinu fræðslumyndir á Fræðsluvef Orkuveitu Reykjavíkur, á slóðinni 

http://fraedsla.or.is og fékk leyfi til að nota úr þeim, tók eina mynd um heitt 

vatn og aðra um kalt ásamt eigin myndum og setti saman í eina mynd búna 
til í iMovie, sauð svo saman einfaldan texta og las inná þá mynd. 

Söguhetjurnar þurfa að skríða í gegnum göng á leið til vina sinna. Á 

leiðinni eru þær með vangaveltur um hvort hugsanlega gætu einhverjar 

hræðilegar verur legið þar í leyni. Ég ákvað þarna að notfæra mér einn 

möguleika forritsins, sem er að birta þrívíðar myndir. Ég fór á vef Google 

SketchUp á slóðinni http://www.sketchup.com og fann þar skrímslamynd 

sem ég setti inn, einnig fann ég urr og hljóð í skrímsli á freesound og bætti 

þeim hljóðum við til að kynda undir ímyndunarafl lesandans. Hægt er að 

smella á skrímslið og skoða það úr öllum áttum í iPad. Á blaðsíðu 11 í 

rafbókinni kemur fyrir fyrsta smátólið sem reynir á lesskilning lesandans. 

Þar þarf að svara spurningum, fylla í eyður og raða orðum í setningu, þessi 

verkefni er erfitt að leysa nema þú hafir lesið eða hlustað vel á það sem á 

undan er komið í bókinni. Svipuð lesskilningsverkefni koma fyrir á tveimur 

öðrum stöðum í bókinni. Á blaðsíðu 19 er eitt smától sem reynir á athyglis-

gáfu lesandans, þar þarf að raða myndum í rétta röð. Á næstu síðu er 

smától með PDF-skjali með ljósmyndum og skýringum á því hvers vegna 

göng og gjótur myndast í hrauni, en á þeirri blaðsíðu skríður ein persónan 

einmitt inn í svona göng í hrauninu. Ómar Smári Ármannsson gaf mér leyfi 

til að nota ljósmyndir af hraunhellum sem ég fann á slóðinni 

http://www.ferlir.is. Táfýla kemur við sögu í bókinni og þar er hægt að 

smella og fá einfalda útskýringu á því hvers vegna táfýla myndast og hvernig 

koma má í veg fyrir hana, þetta er svona meira til gamans gert. Í lokin getur 
lesandi fengið að teikna og búa til hugarkort um persónur sögunnar. 
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Í bókinni er eins og áður er fram komið, hægt að hlusta á hljóðin sem 

lundinn gefur frá sér með því að styðja á hljóðhnapp við mynd af lunda. Eins 

er hægt að heyra urr í skrímsli, hrotur, hringingu í dyrabjöllu, geispa, mjálm, 

kraum í eldfjalli og bjölluhljóm sem ómar þegar óskir rætast. Þessi hljóð öll 

fann ég á freesound og hlóð þeim niður til nota við bókagerðina.  Þegar ég 

setti þessi hljóð inn í bókina hafði ég í huga að dreifa þeim jafnt um síður 
bókarinnar svo ekki liði of langt á milli þess að einhver gagnvirkni væri í  

Mynd 6. Síða 42 í rafbók (Guðný S. Ólafsdóttir, 2015) 

boði. Ég ákvað að hafa einskonar verkefnasíður í lok bókar. Ég setti mig í 

samband við ljósmyndarana Mats Wibe Lund og Daða Harðarson og fékk 

góðfúslegt leyfi þeirra til að nota eldfjallamyndir frá þeim í bókina, og fann 

eitt smától sem vinnur með vefkerfinu Google Maps. Með því að smella á 

tákn af hnetti má sjá hvar eldfjall á valinni ljósmynd er á Íslandskorti. Ég 

setti þarna inn sjö eldfjöll sem hafa gosið á síðustu áratugum. Á þessari 

sömu síðu um eldfjöllin er hægt að horfa á stutta kvikmynd frá eldgosinu í 

Holuhrauni, myndbút, sem ég fékk góðfúslegt leyfi vinar míns til að nota, sjá 
Mynd 6. 
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Mynd 7. Síða 43 í rafbók (Guðný S. Ólafsdóttir, 2015) 

Á næstsíðustu blaðsíðu rafbókarinnar, blaðsíðu 43, eru sex smától sem 

þjálfa ýmsa þætti læsis. Þarna eru minnisspil, flokkunarverkefni, krossgáta, 

stafarugl, teikning eftir fyrirmælum og síðan flettispjöld með spurningum úr 

sögunni, en þær eiga að reyna á lesskilning og athygli lesandans. Þessi 

smától má sjá á Mynd 7. Þau eru öll með þáttum sem snerta söguna í heild 

sinni, þannig að mér fannst ekki fara vel á því að hafa þau inni í sögunni, 

frekar að hafa þau í lokin þar sem þau slíta ekki söguna í sundur.  Að höfðu 

samráði við Jenný Gunnbjörnsdóttur sérfræðing á Miðstöð skólaþróunar við 

Háskólann á Akureyri, sem samþykkti að vera sérfræðingur um það sem laut 

að læsi í verkefninu, bætti ég að lokum við smátólum með verkefnum sem 

reyna á ritunarþáttinn, en hann hafði orðið svolítið útundan hjá mér við 

vinnslu smátólanna sem fyrir voru. Annars vegar var það stutt endursögn úr 

bókinni og hinsvegar nokkurskonar sjálfsmat þar sem lesanda er ætlað að 

senda kennaranum sínum tölvupóst með ákveðnum upplýsingum, sjá Mynd 

8. Rétt er að taka fram að lítill hluti notendaskila í smátólunum og þar með 

rafbókinni er á ensku en við það varð ekki ráðið, æskilegast væri að 

sjálfsögðu að notendaskil væru alfarið á íslensku. 
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Mynd 8. Síða 44 í rafbók (Guðný S. Ólafsdóttir, 2015) 

Ég samdi við skólastjóra Tónlistarskóla Dalvíkurbyggðar um að fá aðgang 

að litlu hljóðveri sem skólinn hefur yfir að ráða. Þar las ég upp nánast allan 

texta sem í bókinni er, klippti hann svo niður og kom honum fyrir með 

hljóðhnöppum á viðeigandi stöðum í bókinni. Eftir að leiðsagnarkennari 

hafði skoðað bókina og gert athugasemdir, þurfti ég að breyta og bæta eins 

og gengur og gerist og tók allan lestur upp aftur. Ég ákvað þá að hafa meiri 

fjölbreytni í upplestrinum, fá fleiri í lið með mér. Það er von mín að sá 
leiklestur geri bókina enn fjölbreyttari og skemmtilegri aflestrar. 

Þótt langflestir sem ég leitaði til vegna höfundarréttar og leyfa til 

birtingar hafi brugðist jákvætt við umleitunum mínum var það ekki alltaf 

raunin. Ég  fann á vefsetrinu YouTube á slóðinni http://youtube.com 

skemmtilega mynd á ensku með barnasöng um skrímsli og fannst upplagt 

að hafa hana með í bókinni, bæta smá enskukennslu við verkefnið til að 

auka enn á fjölbreytnina. Ég klippti myndbandið til, stytti og einfaldaði og 

setti inn í bókina þar sem ein söguhetjan er að hugsa um skrímsli. Eftirá fór 

ég að huga að því að ég hafði ekki fengið leyfi til að nota þetta eða breyta 

efninu og sendi stjórnendum síðunnar bréf, útskýrði verkefnið og spurði 

hvort ég mætti nota lagið. Hélt þetta væri bara formsatriði og auðfengið, 

þar sem lagið væri á YouTube og opið öllum. En nei, því miður fékk ég það 

svar að allt efni frá þessum aðila væri bundið einkaleyfi og ekki hægt að fá 

að nota það í verkefni sem þetta. Ég varð fyrir nokkrum vonbrigðum þar 
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sem ég var viss um að fá jákvætt svar og var búin að leggja nokkra vinnu í 

gerð þessarar viðbótar. 

 

4.3   Þættir læsis í bókinni  

 

Þau markmið sem ég setti mér með gerð bókarinnar voru meðal annars að 

vinna með skemmtilegan gæðatexta og taka á flestum þáttum læsis, svo 

sem lestri, ritun, hlustun og margvíslegri vinnu með orð. Einnig að þjálfa 

minni og athygli nemenda, stuðla að auknum orðaforða og lesskilningi, 

réttritun og setningabyggingu, svo eitthvað sé nefnt. Auk þess ákvað ég að 

samþætta fleiri námsgreinar lestrarþjálfuninni eftir því sem efni bókarinnar 
byði uppá.  

Texti bókarinnar sem fyrir valinu varð er bæði skemmtilegur og 

spennandi að mínu mati, atburðarásin skýr og áhugaverð. Orðaforðinn í 

bókinni er líka fjölbreytilegur og koma  fyrir orð eins og ósýnilegur, 

hættulaus, fingraför og margt fleira. Ef stutt er á þessi orð í bókinni, þá 

birtast orðskýringar og tel ég að það hjálpi nemendum til að tileinka sér 

þessi orð og bæta þeim í orðaforða sinn. Talið er að börn læri nýjan 

orðaforða með tvennum hætti, annarsvegar óbeint í gegnum daglegt líf og 

athafnir en hins vegar beint með því að fá útskýringar á merkingu einstakra 
orða (Armbruster, B., Lehr, F. og Osborn, J. (2001).  

Allur megintexti bókarinnar er hljóðsettur, þannig að barnið getur 

hlustað á textann um leið og það les hann. Þetta þjálfar hlustunarskilning og 

skerpir athyglina, auk þess sem tækifæri gefst til að stoppa lesturinn eða 

endurtaka eftir þörfum. Nemendur njóta þess á jafnréttisgrundvelli þegar 

lesið er upp, hæglæsu börnin fá að upplifa að bók getur verið spennandi og 

að það sé þess virði að lesa hana. Tilfinning barna fyrir uppbyggingu textans 
og mismunandi stílbrigðum eykst (Bjartey Sigurðardóttir, 2007). 

Spurningum úr efni bókarinnar er ætlað að þjálfa lesskilning nemenda, 

örva hugsun þeirra og hjálpa þeim að ná betur samhengi sögunnar. Í bókinni 

eru einnig æfingar sem reyna á stafsetningu og setningabyggingu, auk þess 

sem þær reyna á minni nemenda og athyglisgáfu, allt í tengslum við þann 

orðaforða sem í bókinni er. Því meira sem nemendur fást við lestrartengd 

verkefni, þeim mun meiri líkur eru á góðum árangri í lestri (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir, 2014). Einnig 

er hægt að útbúa hugtaka- eða hugarkort um persónur og atburði í sögunni, 

en með því þjálfast nemendur í að skilgreina orð og hugtök og fá betri mynd 
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af hugtökum sem unnið er með. Skilgreiningar frá eigin brjósti ýta oft undir 

og auðvelda skilning á hugtökum (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010).  

Það er von mín og trú að með því að þjálfa þessa þætti læsis með 

skemmtilegum verkefnum í spjaldtölvu, getum við komið til móts við fleiri 

nemendur og unnið samkvæmt markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Þar 

segir að kennsla og nám á öllum sviðum skólans þurfi að taka mið af því að 

kennarar velji leiðir að markmiðum með það í huga að um leið og nemendur 

öðlist færni í viðkomandi fagi, fái þeir að spreyta sig á sem fjölbreyttustu 

vinnubrögðum og geti valið þá leið sem best er hverju sinni og hentar 
hverjum og einum best (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

 

4.4   Afrakstur og frekari þróun 

 

Þegar upp er staðið er ég nokkuð sátt við þessa gagnvirku rafbók. Auðvitað 

eru þættir sem mættu gjarnan vera öðruvísi og ég myndi vilja breyta þegar 

ég geri næstu bók. Þar má nefna að mér tókst ekki að þýða leiðbeiningar í 

nokkrum tækjanna og þarf að leiðbeina lesanda í þeim þegar þau skoða 

bókina í fyrsta sinn þar sem þær eru á ensku. Eins býður forritið upp á mun 

fleiri þætti, sem ég myndi vilja vinna meira með, svo sem fjölbreyttari 

útfærslu á orðskýringum og fleiri smától að setja inn, svo eitthvað sé nefnt. 

Þessi vinna öll stóð nokkuð undir væntingum hjá mér, nema hvað hún varð 

öll mun tímafrekari en ég hafði gert mér grein fyrir. Ég var mjög glöð með 

viðbrögð frá höfundi texta og mynda, Sigrúnu Eldjárn, hún tók strax vel í 

beiðni mína um að fá að nota bókina. Eins var með flestalla sem ég leitaði 

til, þeir voru tilbúnir að hjálpa á allan hátt. Ég hafði prófað forritið iBooks 

Author áður eins og fram kom og stóð vinna í því fyllilega undir væntingum, 

það var frekar að ég hefði ekki haft tíma eða tækifæri til að notfæra mér alla 

þá kosti sem forritið býður uppá. Ég var dágóða stund að fóta mig í gerð 

smátólanna (e.widgets) og bjó til nokkrar tegundir sem ég var ekki sátt við 

og henti til hliðar þegar á reyndi. Ég er margs vísari um gerð námsbóka í 

iBooks Author og hlakka til að takast á við næsta verkefni.  

Eftir því sem leið á vinnuna kynntist ég forritinu betur og möguleikum 

þess, en ég varð að takmarka mig til að standast tímarammann sem mér var 

gefinn um þetta verkefni. Leit að smátólum tók drjúgan tíma, það verður 

auðveldara fyrir mig næst þar sem ég þekki markaðinn betur núna. Nám 

mitt í upplýsingatækni síðastliðin ár kom sér vel á margan hátt, ekki síst við 

gerð stuttmyndanna og við alla myndvinnslu. Hljóðsetning bókarinnar finnst 

mér mjög mikilvæg, það skiptir máli að hún sé lifandi og áhugavekjandi, 
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bæði leiklesturinn og ekki síður þau hljóð sem ég setti inn. Reynsla mín sem 

lestrarkennari mörg undanfarin ár hjálpaði mér að fá betri yfirsýn yfir þætti 

læsis í verkefninu og er ég mjög sátt við hvernig það gekk fyrir sig. Gerð 

smátólanna var frekar strembin framan af og tók tíma eins og áður er komið 

fram, en ég hef haft mikla ánægju af vinnunni við bókina.  

Bókin er hugsuð til að nota við kennslu barna á aldrinum 7-9 ára, en 

vissulega má teygja þann aldursramma í báðar áttir, eftir þroska og 

námsgetu einstakra nemenda. Þótt bókin sé gerð með kennslu læsis í huga, 

má líka tengja vinnu með hana við kennslu náttúrufræði- og/eða 
samfélagsgreina.  

Ég hefði svo sannarlega viljað hafa haft tækifæri til að leggja bókina fyrir 

nemendur mína og sjá viðbrögð þeirra. Það er ekki ólíklegt að það komi í 

ljós einhverjir hnökrar sem síðan þarf að laga, en því miður gafst ekki tími til 

að prófa hana innan tímaramma þessa verkefnis. Það er von mín að þessi 
vinna mín eigi eftir að vekja athygli og koma að gagni. 
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5 Lokaorð 

 

Í þessari greinargerð hefur verið fjallað um læsi almennt og þær 

kennsluaðferðir sem algengastar eru við kennslu lestrar og læsis. Sérstök 

áhersla var þar lögð á samvirkar kennsluaðferðir.  Skoðuð var staða 

upplýsingatækni í skólastarfi og rætt um beitingu hennar við kennslu læsis. 

Farið var í stuttu máli yfir þróun í gerð rafbóka og notkun þeirra við 

læsiskennslu auk þess sem markaður fyrir íslenskar rafbækur var skoðaður 

og hvað væri helst í boði fyrir kennara. Gerð gagnvirku rafbókarinnar með 

sögunni um gula sendibréfið var reifuð, vinnsluferlinu lýst og fjallað um 

markmið með bókagerðinni. Eins og fram kom hef ég haft mjög gaman af 

þessari vinnu og orðið margs vísari um gerð gagnvirkra rafbóka og notkun 

þeirra í skólastarfi. Gagnvirka rafbókin um gula sendibréfið er gerð með 

kennslu læsis í huga, en mjög auðvelt ætti að vera að tengja hana við 

kennslu í náttúrufræði- og samfélagsgreinum auk lífsleikni. Í henni er mikið 

af alls kyns smátólum sem fræða og skemmta, sagan er með litríkum og 

skemmtilegum sögupersónum, söguþráðurinn er spennandi og er bókin sett 
upp á lifandi hátt með leiklestri og stuttmyndum.  

Fjölbreytni í kennsluháttum er afar mikilvæg í kennslu, ekki síst á yngsta 

stiginu. Endalaust er verið að finna upp nýjar aðferðir til að koma 

þekkingunni til skila til nemenda og í okkar tæknivædda þjóðfélagi fer 

þáttur upplýsingatækninnar í skólastarfinu og lestrarkennslunni vaxandi. 
Með því að nota gagnvirkar rafbækur við kennslu læsis er verið að auka 

fjölbreytni í kennsluháttum og bæta um leið aðgengi að námi við hæfi, gera 

námið áhugaverðara fyrir marga nemendur. Það er afar mikilvægt að okkur 

kennurum takist að kveikja neistann hjá börnum strax við upphaf skóla-

göngu, vekja áhugann á bókum og lestri og að mínu mati er notkun 

upplýsingatækni áhugaverð leið til að kveikja þennan neista. Hún býður upp 

á fjölbreyttari nálgun að efninu og gerir lestrarnámið að öllum líkindum 

meira spennandi og áhugavert fyrir marga nemendur. Eins og fram kom hér 

ofan við er tæknin orðin stór þáttur í lífi nemenda og nauðsynlegt fyrir 

kennara að vera vakandi fyrir nýjungum og að notfæra sér þær í 
skólastarfinu.  

Ég hlakka til að prófa bókina með nemendum og fylgjast með upplifun 

þeirra af henni. Einnig hlakka ég til að fylgjast með frekari þróun á 

upplýsingatækni við kennslu læsis og stefni að því að leggja mitt af mörkum 

til að auka beitingu hennar á því sviði skólastarfs og menntunar.  
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