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Ágrip	

Snjalltækjavæðing	á	heimilum	og	í	skólum	virðist	hafa	orðið	til	þess	að	læsi	hrakar	

meðal	barna	og	unglinga	og	færni	í	móðurmáli	minnkar.	Til	að	börn	nái	því	að	verða	læs	

og	nýta	sér	þá	færni	í	samfélaginu	er	ekki	nóg	að	læra	að	lesa,	heldur	þurfa	þau	að	iðka	

lestur,	og	til	þess	þarf	áhuga,	fyrirmyndir	og	tækifæri	til	að	lesa.	Yndislestur	er	lykilatriði	í	

þessu	samhengi.	Góðar	barnabækur	geta	vakið	áhuga	barna	á	lestri,	og	þá	er	bæði	átt	við	

skáldskap	fræðibækur.	Börn	þurfa	að	hafa	aðgang	að	fjölbreyttu	lesefni,	þau	þurfa	að	sjá	

að	lestur	skiptir	máli	í	lífi	fullorðinna	og	að	lestur	getur	skipt	máli	fyrir	þau	sjálf.	

Rannsóknir	sýna	að	áhugasvið	drengja	og	stúlkna	eru	ólík,	börn	túlka	sögur	á	mismunandi	

hátt	og	lestur	getur	gegnt	mismunandi	hlutverki	í	lífi	þeirra.	Nú	þegar	er	til	hugbúnaður	

sem	getur	stutt	börn	í	hvers	kyns	námi.	Með	snjalltækjum	í	skólum	og	á	heimilum	er	hægt	

að	ná	til	barna	á	mjög	fjölbreyttan	hátt,	meðal	annars	til	að	auka	yndislestur	og	þá	skiptir	

máli	að	til	sé	efni	á	íslensku	sem	unnt	er	að	miðla	með	þessari	tækni.		
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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	lögð	fram	sem	10	ECTS	einingar	til	fullnaðar	B.Ed.-prófs	í	

grunnskólakennarafræði,	með	áherslu	á	kennslu	ungra	barna	í	grunnskóla,	við	

kennaradeild	Menntavísindasviðs	Háskóla	Íslands.		

Leiðsögukennari	minn	við	gerð	þessa	verkefnis	var	Baldur	Sigurðsson,	dósent	í	

íslensku	á	Menntavísindasviði.	Honum	vil	ég	færa	bestu	þakkir	fyrir	góða	leiðsögn,	

hvatningu	og	þolinmæði	í	minn	garð.	Einnig	vil	ég	nýta	tækifærið	og	þakka	móður	minni,	
Ragnheiði	Hergeirsdóttur,	fyrir	stuðning	og	hvatningu.	Arnari	Péturssyni	vil	ég	færa	

sérstakar	þakkir	fyrir	ómetanlega	aðstoð.		

	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	

Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	
samkvæmt	bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	

verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	
sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	

kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	9.	maí	2017	

	

Svanhildur Lilja Svansdóttir 	(sign.)	
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1 Inngangur		

Tungumálið	er	valdatæki	og	er	jafnframt	ein	elsta	og	eðlilegasta	leið	manneskju	til	að	

tjá	tilfinningar	og	langanir	(Davíð	A.	Stefánsson,	2008,	bls.	9)	

Íslensk	menning	gerir	mikið	út	á	lestur.	Hún	byggist	að	miklu	leyti	á	því	að	við	þekkjum	

íslenskar	bókmenntir,	Íslendingasögurnar,	ljóðskáldin	og	svo	framvegis.		Má	því	segja	að	

bækur	og	lestur	gegni	stóru	hlutverki	í	sjálfsmynd	okkar	sem	þjóðar.		Lögum	um	íslenskar	

bókmenntir	(nr.	91/2007)	er	ætlað	að	efla	bókmenntir	og	bókaútgáfu	til	þess	að	búa	

bókmenningu	hagstæð	skilyrði.		Það	er		erfitt	að	ímynda	sér	umhverfið		án	bóka,	ef	litið	er	

í	kringum	sig	má	sjá	þær	alls	staðar,	lífið	væri	ansi	litlaust	án	þeirra.	Íslendingar	eiga	marga	

frábæra	og	efnilega	rithöfunda	sem	færa	okkur	inn	í	hina	ýmsu	heima	ímyndunaraflsins.		

Lestur	á	sér	stað	alla	daga,	bæði	inni	á	heimilunum	og	í	skólanum.		Einnig	á	hann	sér	

stað	í	umhverfinu	okkar.	Við	þurfum	að	geta	lesið	okkur	til	gagns	og	til	leiðbeiningar	svo	

við	förum	okkur	ekki	að	voða.		Í	nútímasamfélagi	verður		sífellt	fleira	í	umhverfi	okkar	sem	

byggir	á	því	að	við	getum	lesið	okkur	til	gagns	og	í	sumum	tilfellum	getur	það	verið	

algjörlega	nauðsynlegt	til	að	við	getum	fótað	okkur	í	ókunnum	eða	mjög	flóknum	

aðstæðum.	Flest	erum	við	því	sífellt	að	þjálfa	lestrarfærnina	en	lestur	er	lærður	hæfileiki,	

ekki	meðfæddur,	og	hann	þarf	að	þjálfa	og	honum	þarf	að	viðhalda.		Lestur	fjölbreyttra	

bókmennta	er	líklegur	til	að	auka	orðaforða	og	þroska	góða	málvitund	og	oft	er	talað	um	

að	lestur	góðra	bóka	ýti	undir	ímyndunarafl	lesandans.		

Undanfarin	ár	hefur	hins	vegar	dregið	mikið	úr	bóklestri	ungmenna.	Þróunin	í	þá	átt	

er		ekki	góð	og	mikilvægt	að	bregðast	skjótt	við	og	finna	leið	til	þess	að	efla	og	ýta	undir	

yndislesturinn	og	einbeita	okkur	að	því	að	nýta	okkur	tæknina	í	stað	þess	að	einblína	

sífellt	á	vandamálin	sem	henni	fylgja.	Það	er	ýmislegt	sem	bendir	til	þess	að	nútímatæknin	

og	greiður	aðgangur	barna	að	tölvum	sé		að	breyta	því	hvernig	þau	læra	og	tileinka	sér	

nýja	þekkingu.		

Í	ljósi	þess	að	notkun	tækninnar	fari	vaxandi	og	að	yndislestur	bóka	virðist	vera	á	

undanhaldi	þá	tel	ég	mikilvægt	að	við	reynum	að	finna	leiðir	til	að	sameina	þetta	tvennt	á	

jákvæðan	hátt	.		
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Rannsóknarspurningin	sem	ritgerð	þessari	er	ætlað	að	svara	er	á	hvaða	hátt	má	nýta	

jákvæðar	hliðar	tækninnar	og	tölvunotkunar	í	þeim	tilgangi	að	ýta	undir	áhuga	barna	á	að	

lesa	sér	til	yndisauka	með	aðstoð	tækninnar.	Hér	verður	fjallað	um	lestur	og	læsi	með	

tilliti	til	tækninnar	og	hvaða	áhrif	hún		hefur	á	yndislestur	drengja	og	stúlkna.	Loks	verður	

fjallað	um	hlutverk	foreldra	og	kennara	í	að	efla	og	styrkja	yndislestur	barna.		
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2 Lestur	og	læsi	

2.1 Læsi	

Menningarmálastofnun	Sameinuðu	þjóðanna,	UNESCO,	segir	að	læsi	sé	einn	af	

undirstöðuþáttum	mannréttinda	og	grunnur	að	ævilöngu	námi	(United	Nations	

Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization,	e.d.).	Hér	á	landi	hefur	læsi		fengið	

mikilvægan	sess	í	Aðalnámskrá	leik-	og	grunnskóla.	Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013,	bls.	

99)	eru	skilgreindir	sex	grunnþættir	menntunar	sem	hafa	á	að	leiðarljósi	í	öllu	skólastarfi,	

einn	af	þeim	er	Læsi.	

Læsi	er	margþætt.	Það	er	víðtækt	orð	sem	í	Aðalnámskrá	nær	yfir	fjöldann	allan	af	

hugtökum	líkt	og	miðlalæsi,	fjármálalæsi,	upplýsingalæsi,	umhverfislæsi	og	fleira.	Læsi	í	

þessum	víða	skilningi	snýst	því	ekki	einungis	um	það	að	geta	lesið,	að	vera	læs.	Í	því	felst	

svo	miklu	meira.	Til	þess	að	geta	nýtt	okkur	það	sem	við	lesum	verðum	við	að	kunna	að	

nýta	okkur	það	og	til	þess	að	geta	það	verðum	við	að	geta	skilið	og	túlkað	textann	sem	við	

lesum.	Þjálfun	í	læsi	felur	í	sér	færni	í	lestri,	ritun,	lesskilningi,	framsögn,	túlkun,	miðlun,	

að	leggja	mat	á	margs	konar	efni	og	tungumálaþekkingu.	Það	er	erfitt	og	nær	ómögulegt	

fyrir	einstakling	sem	er	ólæs	að	fóta	sig	í	samfélaginu.		

Til	þess	að	geta	tekið	virkan	þátt	í	samfélaginu	þurfum	við	að	hafa	góða	lestrarfærni.	

Þjóðarsáttmáli	um	læsi	var	gerður	með	mennta-	og	menningarmálaráðuneytinu	og	

sveitarfélögum	landsins	haustið	2015.	Markmið	hans	er	að	við	lok	grunnskólans	geti	öll	

börn	lesið	sér	gagns	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2015).	„Góð	lestrarfærni	er	

undirstaða	ævináms	og	þess	að	geta	aflað	sér	upplýsinga	sem	gera	okkur	kleift	að	taka	

virkan	þátt	í	lífi	og	menningu	þjóðarinnar”	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	Hefðbundið	

læsi	tengist	kunnáttu	og	færni	sem	fólk	þarfnast	til	þess	að	geta	fært	hugsanir	sínar	í	letur	

og	skilið	prentaðan	texta.		
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2.2 Barnabókmenntir	

Árið	2015	voru	í	heildina	hátt	í	800	nýjar	bækur	sem	komu	út	það	árið	(Félag	íslenskra	

bókaútgefenda,	2015).	Af	þeim	flokkast	287	þeirra	undir	flokkinn	barnabækur	

(Landsbókasafn	Íslands,	Háskólabókasafn,	e.d.).	Hugtakið	„barnabækur”	nær	yfir	ótal	ólíka	

undirflokka	og	mætti	því	kalla	það	regnhlífarhugtak	yfir	ólíkar	tegundir	bókmennta	(Dagný	

Kristjánsdóttir,	2005,	bls.	18).	Barnabókmenntir	skera	sig	frá	öðrum	bókmenntum	að	því	

leyti	að	þar	skrifar	einn	þjóðfélagshópur	fyrir	annan,	það	er	að	segja	að	fullorðnir	skrifa	

fyrir	börn.	Þau	rök	heyrðust	oft	áður	fyrr	að	barnabækur	væru	skrifaðar	með	uppeldisleg	

gildi	í	huga	(Dagný	Kristjánsdóttir,	2005).		

Rússnesk	–	sænski	barnabókafræðingurinn	Maria	Nikolajeva	skipti	viðhorfum	til	

barnabóka	í	fjóra	flokka	(Dagný	Kristjánsdóttir,	2005,	bls.	19);	
1. Hefðbundin,	uppeldisfræðileg	viðhorf;	barnabækur	sem	hægt	er	að	nota	sem	

uppeldistæki	eru	góðar.	
2. Lestrar-	og	sálfræðileg	viðhorf;	allar	bækur	sem	börn	kunna	að	meta	eru	góðar.	
3. Bókmenntaleg	viðhorf;	góð	barnabók	er	líka	góð	fyrir	fullorðna.	
4. Fagurfræðileg	viðhorf;	góð	barnabók	hefur	sína	eigin	sérstöku	eiginleika.	

	

Í	þessum	viðhorfum	endurspeglast	þessi	tvö	gagnstæðu	sjónarmið,	annars	vegar	um	

nytsemi	og	hins	vegar	um	skemmtun.	Vel	skrifaðar	og	vandaðar	barna-	og	unglingabækur	

geta	kennt	svo	margt	og	eru	mikilvægur	hluti	af	bókmenntauppeldi	barna.	Auk	innihalds	

skipa	uppbygging	og	fjölbreytt	frásagnarform	stóran	sess	til	þess	að	allir	finni	eitthvað	við	

sitt	hæfi	og	njóti	góðs	af.	Guðrún	Helgadóttir	rithöfundur	hefur	sagt	að	góð	barnabók	sé	

einnig	góð	fullorðinsbók.	Ekki	sé	hægt	að	halda	því	fram	að	góð	fullorðinsbók	sé	góð	

barnabók	þar	sem	að	sumar	þeirra	eru	hreinlega	ekki	boðlegar	fyrir	börn	(Dagný	

Kristjánsdóttir,	2015).	Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir	orðaði	þetta	samspil	nytsemi	og	

skemmtunar	á	þennan	hátt:	„Það	á	að	vera	gaman	að	lesa	barnabók,	það	má	vera	gagn	af	

því	að	lesa	barnabók”.	

Vel	skrifaðar	barna-	og	unglingabækur	skipa	stóran	sess	í	lestraruppeldi	barna	og	

unglinga	og	með	þeim	getum	við	kveikt	áhuga	fjölbreytts	hóps	barna	á	bókmenntum	og	

lestri.	Málnotkun	í	barna-	og	unglingabókum	er	ríkulegra	en	í	talmálinu	og	með	lestri	bæta	

börn	og	unglingar	orðum	við	orðaforða	sinn	þannig	að	hann	verður	dýpri	og	víðari.	Þær	

auka	víðsýni	og	menningarmun	og	eru	hluti	af	menningarlegu	uppeldi	barna	þar	sem	þau	
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kynnast	orðlist,	sagnlist	og	myndlist.		Með	lestri	góða	bóka	eflist	talmál	barna	og	virki	

orðaforðinn	stækkar.		

2.3 Hlutverk	í	þroska	barna	

Íslenskar	barnabækur	gegna	því	hlutverki	að	kynna	lesendur	fyrir	breyttu	samfélagi,	í	

fortíð	og	nútíð.	Bestu	barnabækurnar	auka	ímyndunarafl	barna,	stækka	reynsluheim	

þeirra	og	kenna	þeim	að	það	sé	ekkert	einfalt	í	þessum	heimi	(Silja	Aðalsteinsdóttir,	2005,	

bls.	35).	Brynhildur	Þórarinsdóttir	segir	í	grein	sinni	Lestrarhestamennska	„Bækur	opna	

okkur	dyr	að	öðrum	heimum.	Við	getum	lesið	um	framandi	lönd,	gamla	tíma	og	

undraheima	sprottna	úr	huga	höfundanna”	(2005,	bls.	9).	Börn	túlka	hverja	og	eina	sögu	á	

sinn	hátt	og	gera	hana	að	sinni	eigin	með	því	að	gefa	sögunni	líf	og	auka	skilning	og	samúð	

með	öðrum.		

Börn	tengja	við	eigin	reynslu	og	með	barnabókum	geta	þau	bætt	við	reynsluna	og	

opnað	nýjar	dyr,	auk	þess	sem	þau	geta	samsamað	sig	við	persónur	sögunnar	eða	tengt	

þær	við	aðra	í	kringum	sig.	Börn	eru	næm	á	umhverfi	sitt.	Þau	velta	vöngum	og	spyrja	

spurninga,	þurfa	að	læra	að	fóta	sig	í	æ	flóknari	heimi.	Upplýsingasamfélagið	sem	við	

búum	í	setur	börn	og	unglinga	sífellt	í	nýjar	aðstæður	og	andspænis	nýjum	áskorunum.	

Þau	glíma	gjarnan	við	tilfinningar	eins	og	einsemd,	ótta	við	hið	óþekkta,	nýjar	aðstæður	og	

rof	við	eldri	kynslóðir.	Mörg	börn	leita	ennþá	svara	við	hinum	ýmsu	spurningum	í	bókum	

þó	svo	að	margir	óttist	samkeppni	við	nýja	miðla	um	afþreyingartíma	barna	og	unglinga.	Í	

gegnum	bækur	geta	þau	fundið	svo	ótal	margt;	samsömun	og	samkennd	með	öðrum	og	

æfingu	í	að	setja	sig	í	spor	annarra.	Börn	túlka	sögur	á	mismunandi	hátt,	þau	búa	sér	til	

sinn	heim	og	finna	sín	svör	innan	sögunnar.		

Mælt	er	með	því	að	lögð	sé	rík	áhersla	á	námsefni	sem	stuðlar	að	eflingu	jákvæðra	

persónueinkenna,	notkun	á	uppbyggilegu	námsefni	til	að	styrkja	einstaklinginn	og	stöðu	

hans	í	samfélaginu.	Slíkt	námsefni	þarf	að	undirbúa	og	skipuleggja	vel	til	að	það	beri	

tilætlaðan	árangur.	Námsefnið	á	að	aðstoða	nemendur	við	að	þróa	með	sér	hæfileikann	

til	að	velja	milli	þess	sem	er	rétt	og	þess	sem	er	rangt	,	hvernig	þeir	eigi	að	haga	sér	í	

ákveðnum	aðstæðum	með	það	að	markmiði	að	þróa	einstaklinga	með	sterka	

siðferðiskennd	sem	geti	breytt	rétt.	Megináhersla	er	lögð	á	grunnáherslur	og	gildi;	

gjafmildi,	góðmennsku,	heiðarleika,	umburðarlyndi,	traust,	sanngirni,	tryggð,	heilindi,	
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frelsi,	jafnræði	og	virðingu	fyrir	fjölbreytileikanum.		Ein	leið	til	að	koma	slíku	námsefni	að	í	

fjölmennum	hópi	nemenda	er	að	hafa	það	hluta	af	lestrarefninu	í	formi	hágæða	

barnabókmennta.	Bókmenntir	eru	mjög	öflugt	verkfæri	til	kennslu.	Persónurnar	sem	börn	

og	unglingar	lesa	um	geta	haft	djúpstæð	áhrif	á	þau.	Næstum	því	eins	mikil	áhrif	og	fólk	

sem	þau	hitta	og	tala	við.	Rannsóknir	benda	til	þess	að	bækur	af	slíku	tagi	hjálpi	börnum	

að	læra	að	lesa,	hvetji	til	yndislesturs	og	hjálpi	þeim	að	styrkjast	sem	heilsteyptar	

persónur	(Almerico,	G.	M.,	2014).	

2.4 Lestraráhugi	

Mikilvægt	er	að	viðhalda	jákvæðu	viðhorfi	og	áhuga	á	lestri	eftir	því	sem	börn	verða	

eldri	með	því	að	láta	þau	lesa	mikið.	Þetta	virðist	fara	eftir	því	hvernig	þeim	gengur	að	

lesa,	það	er	auðveldara	að	fá	þá	sem	gengur	vel	í	lestri	til	að	lesa	mikið	á	meðan	það	er	

erfiðara	að	fá	þá	sem	gengur	illa	í	lestri	til	að	lesa.	Það	er	ekki	algilt	að	þeim	sem	gengur	

illa	að	lesa	þyki	það	leiðinlegt,	þau	hafa	oft	jákvæð	viðhorf	til	lesturs.	Þá	er	áberandi	að	

stúlkur	hafi	jákvæðari	viðhorf	til	lesturs	en	drengir.	Einnig	hefur	verið	sannað	að	yngri	

börn	hafi	jákvæðara	viðhorf	heldur	en	þau	eldri	(Kush,	J.	C.	og	Watkins,	M.	W.,	1996).		

Krashen,	S.	(2004)		hefur	rannsakað	lestur	mjög	ítarlega	og	rannsóknir	hans	hafa	leitt	í	

ljós	að	þeir	sem	stundi	yndislestur	eigi	auðveldara	með	að	ná	góðri	hæfni	í	lestri,	skrift,	

málfræði	og	þróun	orðaforða.	Þessar	niðurstöður	gilda	líka	um	börn	sem	eru	að	læra	

fyrsta	og	annað	tungumálið	sitt.	Nokkur	söguleg	dæmi	styðja	þessa	kenningu	þrátt	fyrir	að	

vera	kannski	ekki	viðurkennd	sem	„vísindaleg”	dæmi	eru	þau	þó	greinileg	merki	um	áhrif	

yndislesturs	hjá	sjálfmenntuðum	einstaklingum.	Tvö	þessara	dæma	eru	Malcolm	X	og	

Richard	Wright,	báðir	þessara	manna	höfðu	öðlast	mikla	þekkingu	og	sýndu	mikla	færni	á	

áðurnefndum	sviðum.	Þeir	höfðu	það	sameiginlegt	að	hafa	báðir	lýst	því	yfir	að	hafa	

öðlast	þessa	færni	í	gegnum	yndislestur.	Krashen	hefur	einnig	komist	að	þeirri	niðurstöðu	

að	frjálst	lestrarform	(e.	Free	voluntary	reading,	FVR)	sé	áhrifaríkasta	aðferðin	til	að	

viðhalda	lestrar-	og	skriftarhæfni.	FVR	táknar	að	börn	þurfi	ekki	að	skila	bókaskýrslum,	

þurfi	ekki	að	svara	spurningum	í	lok	hvers	kafla	og	þurfi	ekki	að	fletta	upp	hverju	orði	sem	

þau	skilja	ekki,	í	orðabók.	FVR	þýðir	að	ef	þér	finnst	bókin	vera	leiðinleg	þá	einfaldlega	

leggur	þú	hana	frá	þér	og	velur	þér	aðra	bók	í	staðinn.	Þetta	er	lestraraðferð	sem	hæfustu	

lesarar	beita	á	hverjum	einasta	degi.	Rannsóknir	á	FVR	í	samanburði	við	lestrarkennslu	
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sem	styðst	við	skólanámskrá	hafa	leitt	í	ljós	að	þeir	nemendur	sem	að	iðki	FVR	standi	

stundum	samhliða	samnemendum	sínum,	yfirleitt	betur	en	nánast	aldrei	verr.	Þetta	

kemur	best	í	ljós	þegar	lesskilningur	er	mældur.		

Til	þess	að	fá	börn	til	að	átta	sig	á	gildi	bóklestrar	þarf	fullorðna	fólkið	að	átta	sig	á	

ástandinu	og	grípa	í	taumana.	Þjóðfélagið	sem	heild	þarf	að	vinna	í	því	að	efla	

lestraráhuga	og	gerast	kynningarfulltrúar.	Lestur	þarf	að	fá	sitt	pláss	í	tómstundastarfi	

barna	og	unglinga	sem	verða	að	geta	verið	stolt	af	lestraráhuga	sínum	eins	og	hverju	öðru	

áhugamáli	(Brynhildur	Þórarinsdóttir,	2012,	bls.	61-62).	Börn	þurfa	að	skilja	svo	gott	sem	

öll	orð	í	bókinni	svo	að	góður	skilningur	hljótist	af		og	getur		reynst	erfitt	að	finna	góða	bók	

við	hæfi.	Það	má	því	telja	sorglegt	að	þróunin	sé	orðin	sú	að	börn	lesi	lítið	og	sjaldan	og	

búast	má	við		að	það	leiði	til	þess	að		minna	verði	til	af	góðum	og	vönduðum	

bókmenntum.	

2.5 Kynjamunur	

Hlutfall	íslenskra	barna	sem	lesa	sér	til	ánægju	hefur	lækkað	gífurlega	frá	árinu	1968.	

Sú	staðreynd	var	ekki	að	líta	dagsins	ljós	á	síðasta	ári	heldur	hefur	þetta	verið	stöðug	

þróun	í	þessa	þátt	(Brynhildur	Þórarinsdóttir,	2012,	bls.	57).		

Bandarísk	rannsókn	var	gerð	af	tveimur	aðilum,	Kush,	J.	C.	og	Watkins,	M.	W.	(1996),	

þar	sem	að	189	nemendur	í	1.	–	4.	bekk	tóku	þátt.	Þeim	var	fylgt	eftir	í	þrjú	ár	þar	sem	

framkvæmdar	voru	tvær	viðhorfskannanir,	í	byrjun	og	lok	tímabilsins.	Þar	kom	fram	að	

áhugi	dvínaði	og	viðhorf	til	lesturs	versnaði	hjá	langflestum	á	þessu	þriggja	ára	tímabili.	

Þrátt	fyrir	að	áhuginn	og	jákvæðnin	hafi	dvínað	hjá	öllum	nemendunum	þá	var	mun	meiri	

munur	á	drengjum	en	stúlkum.	Drengirnir	voru	ekki	einungis	slakari	lesarar	heldur	fengu	

þeir	oftar	sérúrræði,	áttu	erfiðara	með	að	fóta	sig	í	kennslustofunni	og	eru	líklegri	til	að	

hætta	námi	á	efri	árum.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	þó	það	eigi	ekki	að	

vanrækja	stuðning	við	stúlkur	í	lestri	þá	þurfi	aðaláherslan	að	vera	á	drengina.	

Kennarar	leggja	minni	áherslu	á	efni	sem	höfðar	til	drengja	frekar	en	stúlkna.	

Skilgreining	á	„góðum”	bókum	höfðar	oft	meira	til	stúlkna	heldur	en	drengja	og	þegar	

verið	er	að	velja	bækur	til	að	lesa	eða	skrifa	um	þá	er	oft	bannað	að	velja	bækur	sem	ekki	

eru	skáldsögur.	Eins	er	oft	bannað	að	velja	dagblöð,	tímarit	eða	vefsíður	til	lesturs.	

Afleiðing	þess	er	að	drengir	skynja	það	að	bækur	sem	höfða	til	þeirra	s.s.	fantasíur,	
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hasarbókmenntir,	mikið	grín	og	svo	ýmsir	miðlar	séu	ekki	ásættanleg.	Með	öðrum	orðum	

má	segja	að	strákar	laðist	frekar	að	annars	flokks	efni	og	þar	af	leiðandi	er	fagið	lestur	ekki	

eins	spennandi	fyrir	þá	(Sullivan,	M.,	2004).	

Eftirfarandi	atriði	hafa	skal	í	huga	þegar	verið	er	að	fjalla	um	lestur	drengja	(Smith,	M.	

og	Jeffrey,	W.,	2002):	

• Drengir	hafa	ekki	eins	góðan	skilning	á	frásagnarskáldskap	og	stúlkur	

• Drengir	hafa	mun	minni	áhuga	á	yndislestri	en	stúlkur	

• Drengir	hafa	meiri	tilhneigingu	til	að	lesa	upplýsingatexta		

• Drengir	hafa	meiri	tilhneigingu	til	að	lesa	tímarit	og	dagblaðagreinar	

• Drengir	hafa	meiri	tilhneigingu	til	að	lesa	teiknimyndablöð,	teiknimyndasögur	og	

myndskreyttar	bækur	en	stúlkur	

• Drengir	vilja	lesa	um	áhugamál,	íþróttir	og	hluti	sem	þeir	gera	eða	vilja	gera	

• Drengir	hafa	tilhneigingu	til	að	hafa	gaman	af	tilveruflótta	og	gamansögum		

• Ákveðinn	hópur	drengja	les	vísindaskáldskap	og	fantasíubókmenntir	af	ástríðu	

• Ásýnd	bókar	og	kápa	hennar	skiptir	miklu	máli	fyrir	drengi	

• Fáir	drengir	segjast	ekki	lesa	í	byrjun	skólagöngu	sinnar	en	á	unglingsárunum	gerir	

meira	en	helmingur	þeirra	það	

• Drengir	hafa	tilhneigingu	til	að	finnast	þeir	lélegir	lesarar	

• Þegar	lestur	er	skilgreindur	sem	kvenlegur	munu	drengir	leggja	mikið	á	sig	til	að	

forðast	hann	

Stúlkur	hallast	að	lesefni	sem	fjallar	um	„alvöru”	hluti.	Þess	háttar	efni	varpar	ljósi	á	

tilfinningar	þeirra	og	lífsreynslu.	Þar	sem	að	tilfinningar	þeirra	og	lífsreynsla	þróast	og	

þroskast	sífellt	eftir	því	sem	þær	eldast	breytist	lesefnið	samhliða.	Eftir	því	sem	

tíðarandinn	breytist	þá	breytast	áherslur	í	bókmenntum	sem	höfða	til	stúlkna.	Það	má	

segja	að	þær	séu	meira	háðar	tískubylgjum	í	bókmenntum	heldur	en	drengir.	Þetta	gæti	

verið	ein	ástæða	þess	að	þeirra	lestraráhugi	og	lestrarhæfni	mælist	nánast	alltaf	hærri	en	

hjá	drengjum	(Caskey,	M.	M.,	2008).	

Stone,	J.	C.	og	Veth,	E.	S.	(2008)	fjalla	um	að	breyta	viðhorfi	kennara	til	texta	sem	

notaðir	eru	við	kennslu.	Víkka	sjóndeildarhringinn	með	því	að	notast	við	eitthvað	annað	

en	það	sem	telst	hefðbundið	kennsluefni,	eins	og	efni	af	netinu.	Þetta	gæti	hjálpað	mjög	
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til	að	miða	námsefni	að	kynjum	frekar	en	að	láta	alla	lesa	sama	efni.	Staðreyndin	er	að	

börn	eru	mikið	á	netinu	og	þekkja	sig	vel	þar.	Það	væri	hægt	að	höfða	betur	til	þeirra	með	

því	að	nýta	þetta	betur.	Þessi	grein	einblínir	á	fjórar	vefsíður	þar	sem	verið	er	að	skoða	

hvernig	kynjahlutverk	eru	framsett	á	þessum	síðum	og	hvernig	er	hægt	að	nýta	sér	það	til	

að	útbúa	kynjamiðað	námsefni	til	lesturs.	Það	háir	lestrarkennslu	í	dag	að	þetta	

hefðbundna	lestrarefni	sem	er	barnabókmenntir	sé	ekki	eina	leiðin	til	að	kenna	lestur.	

Þrátt	fyrir	að	allt	efni	á	netinu	sé	ekki	nýtilegt	í	kennslu	þá	er	þarna	verið	að	nýta	sér	

möguleikana	með	tilliti	til	kynjahlutverkanna.	Með	því	að	greina	svona	vefsíður	sem	höfða	

til	kynjanna	á	mismunandi	hátt	er	hægt	að	bæta	aðferðir	til	lestrarkennslu.	Nútímatækni	

gerir	börnum	ekki	eingöngu	kleift	að	fylgjast	með	sögupersónum	og	teiknimyndum	heldur	

gerir	hún	þeim	kleift	að	vera	virkir	þátttakendur	í	sögunum.	Þau	þurfa	stöðugt	að	sjá	

tengsl	á	milli	miðla,	púsla	saman	upplýsingum	úr	mörgum	áttum	og	oftar	en	ekki	taka	þátt	

í	að	skapa	heildarmynd	verksins.		Einnig	eiga	þau	möguleika	á	að	skapa	sín	eigin	verk.	

Mikill	munur	er	oft	á	áherslum	í	þess	háttar	verkefnum	milli	kynja.	Dæmigerðar	vefsíður	

sem	höfða	til	stúlkna	eru	opinberar	vefsíður	Barbie	og	American	Girl	en	fyrir	drengina	eru	

það	Transformers	og	Hot	Wheels.	Þrátt	fyrir	að	þessar	fjórar	vefsíður	séu	í	grunninn	

svipaðar	eru	áherslurnar	ólíkar.	Síðurnar	sem	ætlaðar	eru	stúlkum	leggja	áherslu	á	

menningararfleið,	sterka	sjálfsmynd	og	stolt	en	drengjasíðurnar	fjalla	að	mestu	leyti	um	

tækni	og	vélknúin	tæki	og	tól.		Stúlknasíðurnar	einkennast	af	pastel	litum	og	popptónlist	á	

meðan	að	drengjasíðurnar	eru	dekkri	og	snúast	meira	um	hasarhljóð,	sprengingar	og	

vélahljóð	(Stone,	J.	C.	og	Veth,	E.	S.,	2008).	

Af	framansögðu	má	því	segja	að	mikilvægt	sé	að	foreldrar	og	kennarar	geri	sér	grein	

fyrir	því	að	nota	getur	þurft	mismunandi	aðferðir	og	nálgun	við	að	hvetja	til	lesturs	eftir	

því	hvort	um	er	að	ræða	stúlkur	eða	drengi.		
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3 Tæknin	

Árið	1968	var	lagður		spurningalisti	fyrir	601	nemanda	í	völdum	grunnskólum	í	

Reykjavík,	Akureyri	og	Vestmannaeyjum.	Með	þessum	spurningalista	var	ætlunin	að	safna	

upplýsingum	um	áhrif	tilkomu	sjónvarps	inn	á	íslensk	heimili.	Upphaflega	var	ekki	ætlunin	

að	halda	þessari	rannsókn	áfram	en	þar	sem	niðurstöður	hennar	voru	áhugaverðar	var		

ákveðið	að	framkvæma	aðra	sambærilega	könnun	árið	1979.	Boltinn	hélt	áfram	að	rúlla	

og	er	þessi	könnun	orðin	að	langtímarannsókn	sem	hefur	náð	yfir	41	ár	og	var	síðasta	

könnunin	framkvæmd	árið	2009.		

Það	er	ein	spurning	sem	hefur	alltaf	verið	í	könnununum	og	breyst	lítið,	„Hefur	þú	

lesið	einhverjar	bækur	síðustu	30	daga?	(Hér	er	ekki	átt	við	bækur	sem	þú	kannt	að	hafa	

lesið	í	sambandi	við	skólann)”.	Þessi	spurning	er	áhugaverð	og	merkileg	þar	sem	á	milli	ára	

má	sjá	mun	á	milli	kynja	og	einnig	á	milli	aldurshópa.	Hægt	er	að	tengja	þessa	fækkun	

lesinna	bóka	við	tæknivæðinguna.	Þær	breytingar	sem	hafa	átt	sér	stað	í	samfélaginu	hafa	

óneitanlega	áhrif.	Má	þar	nefna	tölvueign	og	útbreidda	Internettengingu	sem	hefur	haft	

áhrif	á	niðurstöðurnar	fram	til	ársins	2009	þegar	síðasta	könnun	var	gerð.	Gera	má	ráð	

fyrir	áframhaldandi	þróun	í	sömu	átt.	Tæknivæðingin	sækir	hart	að	og	það	er	okkar	

hlutverk	sem	samfélagsþegnar	að	finna	leiðir	til	að	mæta	henni	á	sama	tíma	og	við	eflum	

yndislestur	ungmenna	(Þorbjörn	Broddason,	Kjartan	Ólafsson	og	Sólveig	Margrét	

Karlsdóttir,	2009).	

3.1 Samfélagið	

Samfélagið	okkar	er	að	breytast.	Við	lifum	á	tækniöld	þar	sem	þróunin	er	svo	hröð	að	

erfitt	getur	reynst	að	fylgja	henni	eftir.	Flest	börn	og	unglingar	hafa	gott	aðgengi	að	

einhvers	konar	tækjum;	sjónvarpi,	snjallsíma,	tölvu	eða	spjaldtölvu.	Þó	svo	að	hægt	sé	að	

telja	upp	bæði		kosti	og	ókosti	þessarar	tölvuvæðingar	þá	eru	áhrifin	sem	hún	hefur	á	

yndislestur	barna	greinileg.		

Það	er	krefjandi	verkefni	að	halda	barna-	og	unglingabókum	að	ungu	kynslóðinni	þar	

sem	að	tæknin	og	samskiptamiðlar	virðast	hafa	meira	aðdráttarafl	og	eru	jafnvel	í	

einhverjum	tilfellum	aðgengilegri	en	bækur.	Með	aukinni	tækni	og	alheimsvæðingu	hafa	
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slangur	og	enskuslettur	orðið	algengari	og	sum	börn	geta	ekki	tjáð	sig	né	ritað	á	góðri	

íslensku	þrátt	fyrir	að	íslenskan	sé	þeirra	móðurmál.	Íslenskan	nær	ekki	að	fylgja	hraðri	

þróun	tölvutækninnar	og	er	því	oft	ekki	notuð	í	daglegu	lífi	almennings.	Hættan	er	sú	að	

ungt	fólk	hætti	að	sjá	tilganginn	með	því	að	læra	móðurmál	okkar	vegna	þess	að	allar	

upplýsingar	sem	þau	sækja	á	vefnum	berast	okkur	á	ensku.	Við	þurfum	að	fylgjast	vel	með	

og	gera	þær	kröfur	að	við	getum	notað	íslenskuna	innan	tölvutækninnar	og	í	samskiptum	

okkar	við	tölvur,	spjaldtölvur	og	snjallsíma.	Mikilvægt	er	að	stjórnvöld	átti	sig	á	stöðunni	

og	þeirri	staðreynd	að	ekki	er	hægt	að	draga	þetta	lengur.	Því	verður	að	leggja	fé	í	það	að	

koma	íslenskunni	í	tölvuheiminn	(Eiríkur	Rögnvaldsson,	2015).	

Plowman,	L.	og	McPake,	J.	(2013)	nefna	sjö	mýtur	varðandi	viðhorf	foreldra	um	börn	

og	tækni	og	hrekja	þær.	Höfundar	greinarinnar	tóku	viðtöl	við	foreldra	um	það	bil	fimmtíu	

ungra	barna	og	skráðu	niðurstöðurnar.		

Mýturnar	eru	eftirtaldar:		

1. Barnæska	og	tækni	eiga	ekki	samleið	

Allir	foreldrarnir	töldu	vera	mikilvægt	fyrir	ung	börn	að	hafa	jafnvægi	á	milli	

notkunar	á	tækni	og	lestri	á	bókum,	leikföngum	og	útivist.	Enginn	þeirra	taldi	að	

tengsl	væru	á	milli	notkunar	á	tækni	og	slæmrar	hegðunar,	heilsu	eða	

frammistöðu	í	námi.	

2. Ung	börn	hafa	tæknina	í	blóðinu	

Þó	að	flestir	foreldranna	upplifðu	það	að	börnin	væru	færari	en	þau	að	nota	

tæknina	kom	í	ljós	að	öll	grunnkunnátta	þeirra	var	lærð	af	foreldrunum.	Þau	höfðu	

síðan	tekið	fram	úr	þeim	af	því	að	þau	höfðu	meiri	áhuga	og	voru	óhrædd	við	að	

prófa	sig	áfram.		

3. Tækni	hindrar	félagsleg	samskipti		

Þetta	er	mjög	algeng	skoðun	þeirra	sem	ólust	ekki	upp	við	þá	tækni	sem	er	

áberandi	í	samfélaginu	í	dag.	Þvert	á	móti	hefur	aðgangur	að	þessari	tækni	oftar	

en	ekki	jákvæð	áhrif	á	félagslegan	þroska	barna	þar	sem	hún	opnar	fyrir	þeim	dyr	

að	nýjum	leiðum	til	að	eiga	í	samskiptum	við	aðra.	
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4. Tækni	stjórnar	lífi	barna	

Þar	sem	að	tækni	spilar	stórt	hlutverk	í	lífi	flestra	barna	er	algengt	að	foreldrar	hafi	

áhyggjur	af	of	mikilli	notkun.	Þrátt	fyrir	það	er	tæknin	ómissandi	og	nauðsynlegur	

hlutur	í	lífi	barna	í	nútímasamfélagi	og	þar	af	leiðandi	eru	þeir	foreldrar	sem	talað	

var	við	sáttir	við	notkun	sinna	barna	á	tækni.	

5. Leikur	er	sama	og	lærdómur	

Tækni	hindrar	börn	í	eðlilegum	leik	og	þar	af	leiðandi	í	að	læra	ákveðna	hluti	í	

gegnum	leik.	Þeir	foreldrar	sem	talað	var	við	töldu	þetta	ekki	vandamál	heldur	

töldu	þeir	að	tæknin	myndi	auka	leik	barnanna.		

6. Gagnvirkt	efni	hlýtur	að	vera	fræðandi	

Þetta	er	algengur	misskilningur	því	að	gagnvirk	forrit	og	leikföng	eru	jafn	misjöfn	

og	þau	eru	mörg.	Þrátt	fyrir	að	mörg	gagnvirk	forrit	og	leikföng	séu	fræðandi	og	

þroskandi	þá	er	líka	til	aragrúi	sem	er	það	alls	ekki.		

7. Börn	verða	að	læra	á	tækni	til	að	eiga	möguleika	á	góðri	framtíð	

Viðhorf	foreldranna	á	þessari	skoðun	er	mismunandi.	Sumir	telja	að	framtíð	barna	

þeirra	sé	háð	því	hversu	vel	þau	læra	á	nýja	tækni	á	meðan	aðrir	telja	að	það	sé	

ekki	lykilatriði.		

Niðurstaða	þessarar	greinar	er	í	grófum	dráttum	að	tæknin	geti	hjálpað	börnum	og	

stutt	þau	í	leik	og	námi.	Eins	og	með	svo	margt	annað	þá	snýst	þetta	um	hvernig	tæknin	er	

nýtt	og	hvernig	gæði	tækninnar	sem	verið	er	að	nýta	séu.	(Plowman,	L.	og	McPake,	J.,	

2013)	

Megindleg	rannsókn	sem	gerð	var	árið	2014	í	Bretlandi	þar	sem	fjallað	er	um	notkun	

barna	á	tækni.	Þar	er	meðal	annars	fjallað	um	hvaða	aðgang	börn	hafa	að	tækni,	hvernig	

þau	nýta	þann	aðgang,	hvaða	tækni	þau	eru	að	nota	og	hvert	viðhorf	þeirra	sé	til	

notkunar	á	tækni.		Í	niðurstöðum	kemur	m.a.	fram	að	notkun	barna	á	tækni	eykst	með	

hverju	ári	og	muni	aukast	enn	frekar	á	komandi	árum.	Fyrstu	ár	barna	eru	mikilvæg	í	

þroskaferlinu	og	það	sem	helst	hefur	áhrif	á	þau	er	hegðun	foreldra	þeirra	og	annarra	

uppalenda	frekar	en	hvað	einkennir	þá	aðila	sem	persónur.	Þess	vegna	er	mikilvægt	að	

sýna	gott	fordæmi	til	að	leiðbeina	börnum	hvernig	hægt	sé	að	nýta	sér	þessa	tækni	á	

eðlilegan	hátt.		(Formby,	S.,	2014).	Æskilegt	er	að	börn	læri	frá	unga	aldri	að	nýta	sér	

þessa	tækni	til	gagns	en	ekki	einungis	leiks	þó	að	það	sé	í	aðalhlutverki	á	þessum	aldri.		
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3.2 Áhrif	

Á	veraldarvefnum	er	upplýsingaflæðið	yfirgengilegt	og	börn	og	unglingar	þurfa	aðstoð	

og	leiðbeiningar	til	að	læra	að	vinna	á	gagnrýninn	og	uppbyggilegan	hátt	úr	þeim	

upplýsingum	sem	berast	þeim.	Vandamálið	er	þó	líka	það	að	mikið	af	því	efni	sem	börn	og	

unglingar	skoða	er	á	ensku.	Enskan	verður	því	ráðandi	og	með	tímanum	kæfir	íslenskuna.	

Aftur	á	móti	þá	er	þetta	líka	mikilvægt	tæki	fyrir	nemendur	með	ýmsa	veikleika	og	

raskanir	til	að	fá	að	blómstra	í	námi	því	tæknin	opnar	ýmsa	möguleika	og	nýjar	leiðir	fyrir	

þann	hóp.	

Börn	nú	til	dags	upplifa	margt	í	fyrsta	skiptið	í	gegnum	skjái;	hræðslu,	samkennd	og	

persónuleg	tengsl.	Ekki	nóg	með	það	að	þau	tengist	persónunum	sem	eru	á	skjánum	

heldur	eiga	mörg	þeirra	samskipti	við	önnur	börn	og	annað	fólk	sér	stað	fyrir	framan	skjái.	

Það	er	líklegt	að	börn	undir	sex	ára	aldri	eyði	meiri	tíma	í	að	horfa	á	sjónvarpið	en	að	leika	

sér	úti.	Fólk	í	dag	á	meiri	samskipti	í	gegnum	tölvur	og	tæki	heldur	en	í	eigin	persónu.	Þess	

vegna	er	mikilvægt	að	efnið	sem	börnin	eru	að	fylgjast	með	sé	gott	og	uppbyggilegt.	Það	

telst	sannað	að	það	er	ekki	magnið	sem	hefur	áhrif	á	hegðun	eða	persónuskapandi	þætti	

heldur	eru	það	gæðin.	Þetta	á	einnig	við	um	félagslegu	hliðina	þar	sem	að	þessir	þættir	

geta	haft	áhrif	á	hegðun	barna	gagnvart	öðrum	og	tilhneigingu	þeirra	til	að	haga	sér	

óæskilega	í	félagslegum	aðstæðum.	Tvö	þemu	eru	mest	áberandi	í	þessu.	Í	fyrsta	lagi	að	

rafrænir	miðlar	geti	haft	annaðhvort	jákvæð	eða	neikvæð	áhrif	á	þroskaferli	barna	og	í	

öðru	lagi	að	ekki	verða	öll	börn	fyrir	jafnmiklum	áhrifum	frá	rafrænum	miðlum.	Fáar	

rannsóknir	styðja	þá	kenningu	að	rafrænir	miðlar	hafi	áhrif	á	tilfinningaþroska	barna	

(Wilson,	B.	J.,	2008).	Calvert,	S.	og	Kotler,	J.	(2003)	könnuðu	áhrif	sjónvarpsþátta	á	börn	á	

aldrinum	7	-	11	ára.	Börnin	voru	látin	skrá	í	sérstakt	forrit	viðbrögð	sín	við	ákveðnum	

sjónvarpsþáttum.	Niðurstöður	könnunarinnar	sýndu	að	fræðsluþættir	kenndu	þeim	meira	

um	tilfinningar	og	dyggðir	(virðingu,	að	deila	og	tryggð)	heldur	en	um	áætlað	efni	

þáttanna;	vísindi,	menningu	eða	sögu.	Einnig	kom	í	ljós	að	börnin	lærðu	meira	um	þessar	

dyggðir	af	þessum	fræðsluþáttum	en	af	sínum	uppáhaldsskemmtiþáttum.	Áberandi	var	að	

stúlkur	drógu	meiri	lærdóm	af	áhorfinu	en	drengir.	Ekki	þykir	sannað	hvort	að	þessi	

lærdómur	hafi	áhrif	á	hversdagslíf	barnanna	eða	hvort	að	þau	voru	eingöngu	að	lýsa	því	

sem	þau	höfðu	séð	í	þáttunum.	Önnur	rannsókn	sýndi	það	að	því	yngra	sem	barnið	er	því	
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erfiðara	á	það	með	að	meðtaka	og	túlka	heildstæð	þemu	(Weiss,	A.	J.	og	Wilsons,	B.	J.,	

1996).		

3.3 Nýting	tækninnar	til	góðs	
Það	sem	hefur	breyst	eru	tækninýjungar	og	þau	verkfæri	sem	hafa	breytt	

samskiptaumhverfi	okkar	á	afgerandi	máta.	Nýjar	hugmyndir	ferðuðust	milli	landa	í	formi	

bóka	þegar	Gutenberg	fann	upp	prenttæknina	og	menn	áttuðu	sig	á	mætti	orðsins	og	þar	

af	leiðandi	á	nauðsyn	þess	að	læra	að	lesa.	Svipaða	sögu	má	segja	um	útvarp,	sjónvarp,	

kvikmyndir	og	stafræna	tækni	á	ofanverðri	20.	öld	og	fram	á	okkar	daga.	Hægt	er	að	flétta	

þjálfun	í	læsi	inn	í	margar	eða	flestar	námsgreinar	en	þekkingarskortur,	fordómar	og	

hræðsla	við	tækninýjungar	geta	skapað	hindranir	við	að	tengja	læsi	og	t.d.	tölvunotkun.	

Nú	er	sú	krafa	gerð	að	grunnskólar	skrifi	grunnþættina	sex	inn	í	námskrár	sínar	þar	með	

talið	læsi,	hugtakaskilningur	þarf	þá	að	vera	fyrir	hendi	og	það	getur	talist	hindrun	ef		læsi	

í	víðum	skilningi	er	að	vefjast	fyrir	nemendum.		

Á	vettvangi	náms	og	kennslu	hefur	stafræna	byltingin	falist	í	því	að	öll	helstu	skilnings-	

og	miðlunarverkfærin,	og	málin	sem	þau	snúast	um,	(t.d.	prentmál,	myndmál	og	

margmiðlun),	eru	nú	saman	komin	í	einum	verkfærakassa,	tölvu.	Tölvu	má	nota	til	að	

draga	að	sér	efni,	skapa	þekkingu	og	miðla	henni	út	um	víðan	völl.	Þessar	miklu	breytingar	

hafa	átt	sér	stað	á	tiltölulega	skömmum	tíma	og		meðal	annars	þá	hefur	tæknin	sjálf		átt	

drjúgan	þátt	í	útbreiðslu	sinni.		Enn	er	margt		óuppgötvað	eða	í	þróun	varðandi	nýtingu	

hennar,	kosti	og	galla	jafnt	sem	áhrif	hennar	á	heilsu,	vitsmunalíf	og	tilfinningar	fólks.	Það	

má	því	gera	ráð	fyrir	að	margt	eigi	eftir	að	breytast	í	tengslum	við	tölvutækni	og	

skólastarf.	Starf	nútímakennarans	snýst	ekki	lengur	um	það	að	miðla	fyrst	og	fremst	

þekkingu	til	nemenda,	heldur	er	það	öðru	fremur	hlutverk	hans	að	hjálpa	þeim	að	læra	

með	tilstyrk	þeirrar	tækni	sem	er	í	boði	nú	á	dögum	og	því	verklagi	sem	hefur	sannarlega	

rutt	sér	til	rúms	í	samfélaginu	öllu	(Stefán	Jökulsson,	2012).	

Voice	thread	er	vefsíða	sem	að	leyfir	notendum	að	blanda	saman	margs	konar	

rafrænum	miðlum.	Þú	getur	hlaðið	inn	myndböndum	og	myndum,	hljóðskjölum	og	bætt	

við	skrifuðum	eða	töluðum	athugasemdum.	Hægt	er	að	deila	efninu	með	öðrum	

notendum	eða	geyma	til	einkanota	á	geymsluskýi.	Síðan	2007	hefur	Voice	thread	verið	

mikið	notað	af	margs	konar	einstaklingum	en	síðustu	þrjú	árin	hefur	notkunin	nánast	



20	

eingöngu	einskorðast	við	lestrarkennslu.	Uppsetning	vefsíðunnar	gefur	nemendum	og	

kennurum	kost	á	að	hafa	greið	samskipti	á	mjög	fjölbreyttan	og	einfaldan	hátt.	(Parenti,	

M.	A.	og	Chen,	X.,	2015).	

Það	hefur	reynst	vel	að	nota	spjaldtölvur	sem	kennslutæki	og	þá	sérstaklega	við	

lestur.	Hvort	sem	nemendur	nota	spjaldtölvurnar	við	einstaklingsverkefni	eða	til	vinnu	við	

hópverkefni	nýtast	þær	á	margvíslegan	hátt	þar	sem	að	möguleikarnir	eru	margir	auk	þess	

sem	notkun	þeirra	minnkar	álag	á	kennara.	Auðvelt	er	að	láta	nemendur	lesa	og	vinna	

verkefni	tengd	lestrinum	á	slíkar	tölvur	og	þetta	gerir	þeim	einnig	kleift	að	hafa	samskipti	

sín	á	milli	og	takmarkar	truflun	í	kennslustofunni.	Í	tilfelli	ungra	barna	er	auðvelt	að	finna	

forrit	sem	hvetja	til	uppgötvunar,	ákvarðanatöku,	auka	ímyndunarafl	og	hvetja	til	

lausnaleitar.	Ákjósanlegt	er	ef	að	forritin	stuðla	að	skapandi	hugsun,	veita	vellíðan	og	auka	

jákvæðan	persónuþroska.	(Beschorner,	B.	og	Hutchison,	A.,	2013).	

Helsti	kosturinn	við	nýtingu	spjaldtölva	og	forrita	sem	þeim	fylgja	er	sá	að	hægt	er	að	

sníða	kennsluna	að	hverjum	og	einum	nemanda	eftir	þeirra	lestarhæfni,	áhugasviði	og	

hæfni	þeirra	til	að	nota	slíka	tækni.	Í	stað	þess	að	allir	nemendur	séu	með	sama	textann	til	

að	lesa	getur	hver	og	einn	verið	með	sérsniðinn	texta	og	forrit	til	að	vinna	úr	þeim	texta	

og	þar	af	leiðandi	hámarkað	gæði	kennslunnar	og	lærdómsins.	Þessi	tækni	gerir	kennsluna	

markvissari	og	auðveldar	kennurum	að	nýta	þann	takmarkaða	tíma	sem	þeir	hafa	í	

kennslustofunni	með	nemendum.	Þetta	gerir	kennurum	ekki	bara	kleift	að	auka	hæfni	

nemendanna	á	hnitmiðaðan	hátt	heldur	útilokar	einnig	ójöfnuð	og	misskiptingu	sem	

einhæft	kennsluefni	skapar.			

	„Tækni	er	ekki	aðeins	verkfæri	til	að	auka	lestarhæfni	nemenda	heldur	getur	tæknin	

nýst	til	að	auka	þann	orðaforða	og	grunnþekkingu	til	að	verða	hæfur	lesari”	(Biancarosa,	

G.	og	Griffiths,	G.	G.,	2012).	
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3.4 Kynjamunur	
Fjölmargir	þættir	hafa	áhrif	á	það	hvernig	börn	bregðast	við	tækni.	Félagsleg	

aðlögunarhæfni,	auk	hlutverka	námsefnis	og	annarra	miðla	hafa	bæði	mikil	áhrif	á	hvernig	

börn	nýta	sér	tækni	og	hversu	mikið.	Þættir	eins	og	kynjahlutverk,	væntingar	samfélagsins	

og	viðhorf	barnanna	hafa	einnig	áhrif.	Kynjahlutverk	sem	eru	skilgreind	af	því	sem	

viðgengst	í	samfélaginu	koma	í	ljós	í	hegðun	barna	á	unga	aldri.	Viðhorf	og	hegðun	

fullorðinna	gefa	börnum	vísbendingu	um	kynjahlutverk	og	staðalímyndir.	Það	almenna	

viðmið	að	stúlkur	eigi	að	vera	fallegar	og	viðkvæmar	en	strákar	virkir	og	harðir	af	sér	er	

áberandi	í	samfélagi	fólks	um	allan	heim.	Leikföng	og	leikir	sem	börn	kynnast	á	unga	aldri	

ýta	enn	fremur	undir	þessi	kynjahlutverk.	Námsefni	og	aðrir	miðlar	spila	stórt	hlutverk	í	að	

móta	hugmyndir	barna	um	hlutverk	kynjanna.	Sjónvarpsefni,	bíómyndir,	tölvuleikir	og	

fatatíska	eru	allt	þættir	sem	ýta	undir	þessi	fyrrnefndu	algengu	kynjahlutverk	og	

staðalímyndir.	Sem	dæmi	má	nefna	að	í	mörgum	vinsælum	tölvuleikum	eru	

aðalsöguhetjurnar	nánast	aldrei	kvenkyns	og	ef	að	kvenpersónur	eru	í	aðalhlutverki	eru	

þær	annaðhvort	að	bíða	eftir	að	láta	bjarga	sér	eða	aðstoða	karlkynssöguhetjuna.		

Viðhorf	barna	til	tölvu-	og	snjalltækjanotkunar	mótast	af	ofangreindum	þáttum.	

Drengir	nálgast	tölvur	og	snjalltæki	sem	leikföng.	Þeir	vilja	kanna,	fikta,	byggja	eða	gera	

tilraunir	með	aðstoð	þessara	tækja	á	meðan	að	stúlkur	eru	líklegri	til	að	nýta	sér	þessa	

tækni	sem	verkfæri	til	að	vinna	ákveðin	verkefni.		Það	höfðar	betur	til	drengja	að	spila	leiki	

og	klára	borð	á	línulegum	máta	á	meðan	stúlkur	vilja	frekar	flókinn	texta,	myndir	og	tákn	í	

sinni	notkun	á	tækjum	og	tölvum.	Í	samskiptum	við	hvort	annað	í	gegnum	slík	tæki	virðast	

drengir	deila	meiri	upplýsingum	um	áhugamál	sín	á	meðan	stúlkur	hneigjast	meira	til	

samskipta	um	tilfinningar	og	sambönd	(Kirmani,	M.	H.,	Davis,	M.	H.	og	Kalyanpur,	M.,	

2009).	

	

	

	

	

	



22	

4 Hlutverk	foreldra	og	kennara	
Mikilvægasti	hlekkurinn	í	yndislestri	barna	er	áhugi,	áhugi	á	efninu,	framsetningunni	

eða	hverju	því	sem	snertir	lesturinn	og	hvetur	barnið	áfram	við	hann.		

Það	er	ekki	síst	hlutverk	foreldra	að	veita	börnum	sínum	greiðan	aðgang	að	

fjölbreyttu	lesefni	og	vekja	upp	spurningar	og	forvitni	þeirra	á	nýjum	fróðleik,	nýjum	

ævintýrum	og		ýta	þannig	undir	áhuga	þeirra	á	lestri.	Foreldrar	geta	ýtt	undir	

lestraráhugann	með	því	að	byrja	snemma	að	lesa	fyrir	börnin	sín	þar	sem	að	

undirbúningur	fyrir	lestrarnámið	hefst	þegar	börnin	eru	ung	að	aldri.	Sumir	vilja	jafnvel	

halda	því	fram	að	það	skipti	máli	að	byrja	strax	í	móðurkviði	þó	svo	að	ekki	verði	fjallað	

um	það	hér.	Til	að	leggja	grunninn	að	góðri	lestrarhæfni	er	mikilvægast	af	öllu	að	lesa	

upphátt	fyrir	börn	(Anderson,	R.	C.,		Hiebert,	E.	H.,	Scott,	J.	A.	og	Wilkinson,	I.	A.	G.,	1985,	

bls.	23).	

Fimmtán	mínútna	lestur	á	dag	getur	skipt	sköpum	til	að	vekja	áhuga	barna	og	ef	til	vill	

ekki	síður	til	að	skapa	þá	hefð	að	lesa	á	hverjum	degi.	Það	er	því	mikilvægt	að	foreldrar		

finni	tíma	til	að	lesa	fyrir	börnin	sín	og	að	lesa	með	þeim.		Skemmtileg	leið	getur	verið	að	

lesa	til	skiptis,	foreldri	og	barn.		Þannig		geta	skapast	góðar	stundir.		

Ýmsir	fræðimenn	hafa	haldið	því	fram	að	ekki	þurfi	að	hafa	miklar	áhyggjur	af	lestri	

ungmenna	því	að	þau	séu	sífellt	að	lesa	þar	sem	umhverfið	okkar	sé	fullt	af	ýmiss	konar	

textum.	Til	dæmis	má	nefna	innihaldslýsingar	matvara,	leiðbeiningar,	upplýsingar	um	

sjónvarpsefni	og	bíómyndir,	skjátexta,	leiðarvísa	og	margt	fleira.	Þennan	lestur	má	flokka	

sem	yfirborðslestur	sem	spilar	stóra	rullu	í	að	gera	orðaforða	fjölbreytilegan	en	kemur	

samt	sem	áður	ekki	í	staðinn	fyrir	djúplestur.	Móðir	sem	er	með	nagandi	samviskubit	yfir	

því	að	lesa	of	lítið	fyrir	börnin	sín	skrifaði	áhugaverða	grein	þar	sem	hún	fjallaði	um	hvað	

krakkar	séu	í	raun	og	veru	að	lesa	þegar	þau	eru	ein.	Hún	fjallaði	um	hvaðan	

lestrarkunnáttan	kemur;	sjónvarp,	tölvuleikir,	teiknimyndasögur.	Eftir	að	hún	fór	að	kanna	

raunverulegan	lestur	barna	sinna	þá	uppgötvaði	hún	hvað	þau	voru	að	lesa	mikið	því	allt	

sem	krakkarnir	gera	felur	í	sér	einhvers	konar	lestur.	Í	stað	þess	að	vera	með	bókalista	þar	

sem	krakkar	skrá	niður	allar	þær	bækur	sem	þau	lesa	þá	er	sniðugt	að	vera	með	lista	yfir	

allt	sem	lesið	er,	sama	hversu	lítið	það	er.	Í	staðinn	fyrir	að	börn	reiði	sig	bara	á	bækur	og	

greinar	sem	aðalmiðil	þá	eigi	það	ekki	að	vera	þannig	heldur	eigi	lestur	að	vera	allt	(Cook,	
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S.	R.,	2005).	Innihaldslýsing	er	einnig	lestur,	ekki	göfugara	að	lesa	bók	þó	það	sé	

skemmtilegra,	heldur	er	það	sami	hluturinn	(New	London	Group,	1996).	

Kennarar	og	foreldar	þurfa	að	fara	að	beita	nýjum	aðferðum	til	að	halda	áhuga	barna	

á	lestri	uppi.		Meðal	annars	með	því	að	viðurkenna	miðla	nútímans	sem	hluta	af	lestri	og	

lestrarnámi,	sem	dæmi	má	nefna	internetið,	tölvuleiki	og	aðra	tæknimiðla.	Foreldrar	

þurfa	að	aðstoða	börnin	sín	við	að	velja	bækur	við	hæfi.	Það	er	ekki	nóg	að	vera	duglegur	

að	lesa	fyrir	börn	heldur	þurfa	þau	einnig	að	sjá	foreldra	sína	lesa	og	skrifa;	því	það	læra	

börn	sem	fyrir	þeim	er	haft.		

Það	var	forvitnilegt	að	lesa	grein	Brynhildar	Þórarinsdóttur,	Lestrarhestamennska,	þar	

sem	misjafn	þáttur	kynjanna	í	lestraruppeldinu	kemur	skýrt	fram	og	konur	eru	þar	mun	

fleiri	en	karlar.	Fyrirmyndir	barna	á	heimilinu	virðast	nær	eingöngu	vera	konur.	Réttilega	

má	spyrja	sig	þeirrar	spurningar	hvort	feður	taki	minni	ábyrgð	á	lestraruppeldi	barna	sinna	

en	mæður.	Einnig	er	áhugavert	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	þessi	ábyrgð	hafi	áhrif	á	þann	

litla	lestraráhuga	sem	drengir	virðast	hafa	sem	kemur	út	í	slökum	árangri	þeirra	í	

lesskilningi	(2012,	bls.	60-61).		

Til	að	auka	möguleikana	á	því	að	barn	læri	að	lesa	og	hafi	áhuga	fyrir	lestri	er	

mikilvægt	að	lestrarumhverfi	heimilisins	uppfylli	ákveðin	skilyrði.	Lykilþættir	í	þessu	eru	

lestrarhegðun	foreldranna,	hversu	oft	er	lesið	fyrir	barnið,	fjöldi	bóka	á	heimilinu	og	fjöldi	

barnabóka	á	heimilinu.	Ekki	er	nóg	að	lesa	upphátt	fyrir	barnið	heldur	er	æskilegt	að	

mynda	samræður	í	tengslum	við	lesturinn.	Útskýra	ákveðna	þætti	textans,	spyrja	

spurninga	og	hvetja	barnið	til	þess	að	koma	með	athugasemdir.	Ennfremur	er	jákvætt	

viðhorf	foreldra	til	bóka	hvetjandi	fyrir	barnið.	Allir	þessir	hlutir	mynda	ákjósanlegt	

lestrarumhverfi	fyrir	barn	og	styðja	það	í	að	læra	að	lesa	og	viðhalda	jákvæðu	viðhorfi	og	

áhuga	fyrir	lestri	(Niklas,	F.	og		Wolfgang,	S.,	2014).	Hvert	barn	ver	löngum	tíma	af	ævi	

sinni	í	skóla	og	því	þarf	lestur,	þá	sérstaklega	yndislestur,	að	hafa	meira	vægi	innan	veggja	

skólans	alveg	frá	upphafi.		Samstarf	heimila	og	skóla	er	mikilvægt	auk	þess	sem	starfið	í	

skólanum	og	sú	kennsla	og	mótun	sem	þar	fer	fram	er	ef	til	vill	sérstaklega	dýrmætt	fyrir	

þau	börn	sem	ekki	hafa	hvatningu	heima	fyrir		af	hvaða	ástæðum	sem	það	svo	er.		

Útgáfa	barna-	og	unglingabóka	er	því	eitt	af	fjölmörgu	sem	kennarar	þurfa	að	vera	vel	

upplýstir	um	og	kynna	sér.	Góður	kennari	heldur	vel	skrifuðum	og	fjölbreyttum	

bókmenntum	að	nemendum	sínum	og	hvetur	þá	og	aðstoðar	við	að	velja	sér	bækur	sem	
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höfða	til	áhugasviðs	þeirra	og	getu.	Kennarar	þurfa	að	vera	áhugasamir	og	hvetjandi	til	að	

geta	mætt	nemendunum	og	komið	þekkingu	sinni	til	skila.	

Það	þarf	að	koma	til	móts	við	ólíkar	þarfir,	þroska	og	þekkingu	barnanna	með	

fjölbreyttum	aðferðum	til	að	efla	læsi.	Umhverfið	skipar	stóran	sess	í	lestri,	það	þarf	að	

vera	rólegt	og	afslappað	og	án	alls	utanaðkomandi	áreitis.	Margrét	Tryggvadóttir	(2015)	

talar	í	grein	sinni,	Veröld	barnabókanna	sótt	heim	á	ný,		um	að	börn	þurfi	næði	til	að	lesa	

og	það	er	foreldranna	og	kennaranna	að	veita	þeim	þetta	næði.		

Skólabókasöfn	eru	dýrmætar	perlur	sem	hafa	því	miður	fengið	að	finna	fyrir	

niðurskurði	sem	hófst	fyrst	fyrir	um	20	árum	þegar	skólarnir	fengu	fjárhagslegt	sjálfstæði.	

Þá	fengu	skólarnir	heildarupphæð	til	að	reka	skólann	í	heild	og	það	var	á	þeirra	valdi	

hversu	há	upphæð	fór	í	bókakaup	og	rekstur	skólabókasafnsins	(Margrét	Tryggvadóttir,	

2015,	bls.	14).	Til	þess	að	börnin	geti	notið	góðs	af	er	mikilvægt	að	hlúa	vel	að	

skólabókasöfnum	með	kaupum	á	góðum	og	fjölbreyttum	bókum	þar	sem	allir	geta	fundið	

eitthvað	við	sitt	hæfi.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



25	

5 Lokaorð	
Sem	betur	fer	finna	börn	enn	svör	í	bókum	og	sem	betur	fer	er	útgáfa	barnabóka	í	

miklum	blóma	um	þessar	mundir.	Höfundar	skrifa	frumlegar,	hefðbundnar	eða	

ævintýralegar	bækur	fyrir	lesendahóp	sinn.	Margir	þeirra	gera	þá	kröfu	að	lesandinn	

hugsi,	spyrji	spurninga	og	leiti	sjálfur	svara	fyrir	sig.	Mikilvægt	er	að	þjálfa	samfélagslega	

gagnrýni	hjá	börnum	og	æfa	þau	í	að	spyrja	sig	sjálf	spurninga	en	ekki	láta	mata	sig	með	

spurningum	og	svörum	fyrirfram.	

Guðrún	Helgadóttir	sagði	eitt	sinn	að	maður	gæti	skrifað	um	allt	fyrir	börn,	það	þyrfti	

bara	að	gera	það	vel	(Dagný	Kristjánsdóttir,	2005).	

Ég	hef,	ásamt	svo	mörgum	öðrum,	miklar	áhyggjur	af	minnkandi	lestraráhuga	

ungmenna.	Í	þessu	verkefni	hef	ég	reynt	að	dýpka	þekkingu	mína	á	því	hvað	gæti	verið	að	

hafa	áhrif.	Stöðuna	í	dag	er	ekki	einungis	hægt	að	tengja	við	tæknivæðingu	heldur	liggur	

hún	einnig	hjá	foreldrum	og	kennurum.		

Það	er	ekki	hægt	að	stilla	dæminu	þannig	upp	að		bókmenntir	eigi	að	keppa	við	

tæknivæðinguna,	að	um	sé	að	ræða	andstæður.	Tæknin		er	komin	til	að	vera	og	hún	mun	

halda	áfram	að	þróast.		Það	er	okkar	hlutverk	sem	fullorðið	fólk	að	stýra	því	hversu	mikil	

áhrif	við	viljum	að	hún	hafi	á	ungmennin	í	okkar	samfélagi	og	ekki	síður	hvernig	við	

leiðbeinum	þeim	við	að	nýta	sér	tæknina	til	góðs,	þar	með	talið	til	yndislesturs	

Ég	tel	að	það	sé	mikilvægt	að	hætta	að	horfa	einungis	á	vandamálið	sjálft,	minnkandi	

yndislestur	barna,	og	fara	að	horfa	fram	á	við,	hvernig	eigum	við	að	bregðast	við	því?	Það	

eru	margar	leiðir	færar	en	til	þess	að	sporna	við	þessari	þróun.	Við	munum	ekki	finna	eitt	

rétt	svar,	að	mörgu	er	að	hyggja.	Fyrst	og	fremst	þurfum	við	sem	kennarar	og	foreldrar	að	

vera	góðar	fyrirmyndir	og	skapa	gott	lestrarumhverfi	heima	fyrir	og	í	kennslustofunni.		
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