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Útdráttur 

Margt hefur breyst í samfélag okkar með tilkomu tækninnar. Magn þeirra upplýsinga sem hægt er að 

sækja hefur aukist verulega og fjölbreytileik efnis er endalaus. Aldrei hefur verið eins auðvelt að leita 

sér fróðleiks eða eiga samskipti við fólk hvar sem er í heiminum. Þó getur verið erfitt að greina á milli 

gæða og áreiðanleika allra þeirra skilaboða sem miðlar færa okkur. Læsi á miðla hefur því aldrei verið 

eins mikilvægt og vegna þess hefur orðið til ný skilgreining, miðlalæsi. Miðlalæsi (e. media literacy) 

er sú færni að geta nálgast og greint það efni sem miðlar færa okkur, að geta meðtekið og metið það.  

Vegna reynslu- og þroskaleysis síns eru börn sérstaklega viðkvæm fyrir áhrifum miðlaskilaboða. Með 

markvissri kennslu í miðlalæsi standa börn betur að vígi gagnvart öllum þeim miðlum sem umlykja 

þau.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að vekja athygli á mikilvægi miðlalæsiskennslu í grunnskólum 

og leita svara við rannsóknarspurningunni „Á hverju veltur kennsla í miðlalæsi á grunnskólastigi?“ 

Við vinnu þessarar ritgerðar var rýnt í fyrirliggjandi göng, þau voru aðalnámskrá og skólanámskrár 

fimm grunnskóla. Leitað var eftir merkjum um miðlalæsiskennslu. Einnig var byggt á eigindlegri 

greiningu á þekkingu og viðhorfi grunnskólakennara til fjölmiðlalæsis. Tekin voru viðtöl við þrjá 

grunnskólakennara sem voru á misjöfnum aldri, með mislangan starfsaldur og kenndu á misjöfnu 

bekkjarstigi. Þá var leitað til sérfræðinga í málefnum barna og miðlanotkunar. 

Niðurstöður benda til þess að lítið sé um miðlakennslu á grunnskólastigi. Orsakir þess virðast vera 

margþættar, þekkingar- og áhugaleysi kennara, lítil umræða í þeirra hópi um miðlalæsi, skortur á 

fræðsluefni um miðlalæsi auk þess sem skortur virðist hafa verið á miðlalæsiskennslu í kennaranámi.   

 

Lykilhugtök: Miðlalæsi, læsi, börn, skóli, grunnskólakennari, upplýsingatækni,   
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Abstract 

Many things have changed in our society with the arrival of technology. The quantity of information 

that is accessible has grown tremendously and it’s variety is endless. Never before has it been so easy 

to find information or communicate with people across the world. It can be difficult to discern the 

quality and reliability of the information the media present. Literacy of media has never been as 

important and as a result the term media literacy was coined. Media literacy is the ability to gather, 

analyze, understand and evaluate the relevance of the content that media present. Children are 

particularly vulnerable to media influence because of their lack of maturity and experience. With 

focused media literacy education, children will be better equipped to deal with the media influences 

that surround them.  

The purpose of this essay is to raise awareness of the importance of media literacy education 

in elementary schools and to seek answers to the question „On what is media literacy teaching in 

elementary schools depended on? For the creation of this essay, existing data was analyzed. Namely, 

main curriculum and school curriculum of five elementary schools. Signs of media literacy teaching 

were looked for. A qualitative analysis of teacher’s knowledge and attitude towards media literacy was 

also used. Three elementary school teachers were interviewed. All three had different tenure and age 

as well as teaching at different levels. Experts in the field of children and media use were also 

consulted. This research indicates that there is little actual media literacy education taking place at the 

elementary school level. The possible causes seem to be multiple. Teacher’s lack of knowledge and/or 

interest, little discussion of the topic in teaching circles, lack of education materials and lack of media 

literacy training in teacher education. 

Key words: Media literacy, literacy, children, school, primary/elementary school teacher, information 

technology 
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Inngangur 

Með tilkomu tækninnar hefur aðgengi að upplýsingum gjörbreyst síðustu ár. Magn þeirra 

upplýsinga sem hægt er að sækja hefur ekki aðeins aukist umtalsvert heldur einnig fjölbreytni 

efnis þeirra. Þeir miðlar sem færa okkur efni eru fjölmargir og skilaboð þeirra af öllum 

gerðum og gæðum. Hvort sem við erum meðvituð um það eða ekki eru miðlaskilaboð að 

dynja á okkur alla daga. Allir miðlar setja efni sitt fram með einhvern ákveðin tilgang í huga 

og það er gríðarlega mikilvægt að geta greint hver hann er og hvaða leiðir eru notaðar til 

framsetningar. Það að meðtaka, greina og skilja skilaboð getur verið erfitt verkefni, ekki síst 

fyrir börn, því er þeim nauðsynlegt að vinna upp hæfni og öryggi til þess að vera læs á miðla 

og efni þeirra. 

Margt hefur breyst frá því aðeins var hægt að lesa efni prentað á blað og hefur hið nýja 

upplýsingaumhverfi víkkað skilning fólks á læsi. Læsi er í dag tengt tækni og 

menningarstraumum okkar tíma. Það sem áður var prentað eða skrifað á blað er auk hins 

hefðbundna í dag tjáð sjónrænt, rafrænt og/eða stafrænt. Því tengist læsi nýjum 

menningarlegum aðferðum og hugtökum sem tengd eru breiðari skilningi á sértækum 

læsisaðferðum. 

Hvati minn að þessari ritgerð er áhugi sem vaknaði á fjölmiðlalæsi í námi mínu. Börn 

sem sérstaklega viðkvæmur hópur gagnvart skilaboðum miðla þykir mér þó sérstaklega 

áhugavert efni. Það virðist vera lítil umræða í gangi um hæfni barna til að nota miðla á réttan 

hátt en áhersla á skjátíma þeirra talin í mínútum. Mér þykir áhugavert að lögð sé meiri áhersla 

á að börn fái ákveðin mínútufjölda fyrir framan skjá heldur hvaða efni þau meðtaki og hvaða 

þekkingu og færni þau hafi til þess. Ætla mætti að 60 mínútur af vönduðu og fræðandi efni 

myndi alltaf vera betri valkostur en 20 mínútur af lélegu og tilgangslaus efni. 

Samkvæmt aðalnámskrá 2013 á að kenna miðlalæsi í grunnskólum. Ég velti því fyrir 

mér, verandi foreldri með börn á misjöfnum aldri, af hverju ég hefði ekki orðið vör við þetta 

mikilvæga námsefni eða umræðu um það. Úr varð að ég ákvað að leggja af stað í þessa vinnu 

með opna en spennandi ritgerðarspurningu, „er fjölmiðlalæsi gert nógu hátt undir höfði í 

grunnskólum og hvers vegna er það nauðsynlegt?“ Ég komst þó fljótt að því að ekki voru allir 

eins áhugasamir um efnið. Ég lagði upp með að fá leyfi til að leggja könnun fyrir 

umsjónarkennara á öllum bekkjarstigum sjö grunnskóla. Þrír skólar höfnuðu beiðninni, tveir 

svöruðu ekki og tveir veittu leyfi sitt. Að endingu svöruðu aðeins tveir kennarar könnuninni. 

Þar með var stefna þessarar ritgerðar mörkuð „Á hverju veltur kennsla í miðlalæsi á 

grunnskólastigi?“ 
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Þrátt fyrir mikla umræðu um miðlanotkun barna og unglinga hefur lítið farið fyrir 

vangaveltum um miðlalæsi og gildi þess fyrir þennan viðkvæma hóp. Umræða um áhrif miðla 

á líf og störf barna og unglinga hefur snúist um bönn frekar en fræðslu.  

Í þessari ritgerð leitast ég við að skýra hvað miðlalæsi er og hvers vegna sé 

nauðsynlegt að læra það. Hvort það tengist grunnþáttum aðalnámskrár grunnskóla og hvert 

hlutverk skóla og kennara er í tengslum við miðlalæsiskennslu barna.  

Fyrst verður gerð grein fyrir hlutverki aðalnámskrár og skólanámskrá og tengingum 

þeirra við grunnþætti menntunar. Með því að varpa ljósi á aðalnámskrá sýni ég fram á hvort 

að miðlalæsi eigi þar sess og hvernig það tengist læsi sem er einn af grunnþáttunum. Því næst 

mun ég fjalla um fræðin að baki miðlalæsis og miðlalæsiskennslu svo ljóst sé hverjar 

grunnhugmyndir og lykilspurningar þess séu. Þá leita ég svara við því hvers vegna ætti að 

kenna miðlalæsi og hver staða þess sé á Íslandi. Í rannsóknarhlutanum verður athugað hvort 

og hvaða atriði tengd miðlalæsi birtast í skólanámskrám. Eigindlega viðtöl verða tekin við 

þrjá grunnskólakennara til að fá svör við spurningum um þekkingu, áhuga og væntingar 

kennara til miðlalæsiskennslu í grunnskólum. Skyldu þeir þekkja vel til miðlalæsis og hafa 

fengið kennslu í því eða vantar þar upp á? Verða þeir varir við umræðu meðal kennara um 

miðlalæsi? Spurning mín er þessi ”Á hverju veltur kennsla í miðlalæsi á grunnskólastigi?”  

Vonast ég til að með því að leita svara við þessari spurningu megi vekja athygli á 

nauðsyn þess að leggja áherslu á miðlalæsikennslu grunnskólabarna og ef því er ábótavant að 

komast að því hvar hnífurinn stendur í kúnni.  

Aðalnámskrá og hlutverk grunnskóla 

Menntun gerir fólk hæfara til að takast á við það sem lífið hefur upp á að bjóða en til þess að 

svo megi vera þarf að leita leiða til að ná þeim markmiðum. Aðalnámskrá og skólanámskrár 

eru leiðarvísar menntastofnana til að uppfylla lög og reglugerðir (Stjórnarráð Íslands, 2013, 

bls. 12-13). Markmið menntunar er meðal annars að viðkomandi verði virkur samfélagsþegn 

sem getur tekið þátt í lýðræðislegri umræðu og mótað samfélag sitt á jákvæðan hátt. Það er 

því nauðsynlegt að tileinka sér þá hæfni sem til þarf hverju sinni (Potter, 2016, bls. 16).  

Skólakerfi landsins er byggt upp af mörgum skólum á mörgum stigum, allt frá 

leikskóla til háskóla (Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 12). Íslensk börn hefja grunnskólagöngu 

sína á sjötta aldursári og útskrifast á því sextánda. Grunnskólaskylda er því almennt, 

samkvæmt lögum nr. 91/2008, tíu ár hér á landi þó á því séu undantekningar og til séu tilfelli 

þar sem nemendur byrji seinna eða klári fyrr (Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 31). Börn eyða 
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því stórum hluta æskuára sinna, á mikilvægu þroska- og mótunarskeiði, utan heimili síns og 

innan veggja skólastofnana (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 40; 

Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 32). Á blaðsíðu 31 í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tilgreint 

að “í grunnskóla er lögð undirstaða að þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi og þau 

manngildi ræktuð sem styðja eiga alhliða þroska þeirra, efla vitund um íslenska menningu og 

virðingu fyrir menningu annarra þjóða.” 

Markmið skóla eru fjölþætt og snerta á mörgum þáttum sem allir koma fram í 

aðalnámskrá mennta- og menningarmálaráðuneytis Íslands. Aðalnámskrár leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla eru gefnar út á grundvelli laga um viðkomandi skólastig og er 

hlutverk þessara skólastofnana skilgreint í löggjöf um menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 10; Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 12-13). Aðalnámskrá 

er jafngildi reglugerðar sem tilgreinir nánari útfærslu laga og reglugerða um skólamál. Í henni 

er tilgreint hvernig fyrirkomulag kennslu og skólastarfs skal vera hverju sinni, því menntun er 

háð stund og stað, samfélags- og einstaklings þörfum hvers tíma (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 10). 

Í aðalnámskrá segir að hvert skólastig innan kerfisins skuli undirbúa nemendur fyrir 

það næsta og samfella skuli ríkja milli þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 

bls. 16). Í henni er einnig sagt til um tilgang náms og hver markmið og viðmið skulu vera um 

framvindu náms (Stjórnarráð Íslands, e.d). Hvert skólastig á að endurspegla námsstöðu og 

ólíkar þarfir nemenda. Skólarnir eiga að þroska nemendur, auka velferð þeirra og menntun 

auk þess að stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi, innan skóla sem utan (Stjórnarráð 

Íslands, 2013, bls. 12-13). 

Í aðalnámskrá er fjallað um grunnþætti menntunar en þeir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 16). Til að auðvelda fagfólki að gera sér grein fyrir 

inntaki grunnþáttanna og innleiða þá í skólastarfið voru gefin út sex rit þar sem farið er 

ítarlega yfir hvern þessara þátta. Hvert rit er einstakt og höfundar þeirra ekki þeir sömu en öll 

eiga þau það sameiginlegt að útskýra hvað grunnþættirnir standa fyrir og eru kveikjur að 

notkun þeirra í skólastarfi.  

Aðalnámskrá setur skólum ákveðinn ramma en innan hans hafa skólastjórnendur og 

kennarar nokkuð svigrúm til að vinna skólanámskrá sína (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 13). Skólastjórnendur eru í leiðtogahlutverki í sínum 

skóla og það er á þeirra ábyrgð að sýna frumkvæði og innleiða grunnþættina í verklag og 

stefnu skóla síns (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 4-5). 
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Skólanámskrá er leiðarvísir hvers skóla í vinnu sinni þar sem unnið er á námssviðum, innan 

námsgreina og samkvæmt námsáföngum til að ná markmiðum aðalnámskrár (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 13). Skólar hafa heimild til að útfæra ákvæði 

aðalnámskrár í skólanámskrá sinni á þann hátt að sérstöðu hvers skóla er haldið en fara skal 

eftir lögum, reglugerðum og stefnu hvers sveitarfélags (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 65-66).  

Stjórnvöld á Íslandi hafa síðustu áratugi mótað stefnu um aukna fræðslu sem tengir 

saman menntun og tækni. Þar sem grunnþættir menntunar og nýjungar tækninnar gera 

nemendum kleift að nýta sér miðla og upplýsingatækni við nám sitt. Með þessu má tengja hið 

gamla og nýja fræðasamfélag svo nemendur geti hámarkað hæfni sína til að taka þátt í því 

samfélagi sem þeir tilheyra í dag. Við þessa þróun hefur orðið til nokkuð sem er nátengt læsi 

og heitir miðlalæsi (e. media literacy) (Stefán Jökulsson, 2003, bls. 139-140). 

Læsi 

Í aðalnámskrá grunnskóla er læsi einn af grunnþáttunum sex. Það er sú færni og kunnátta sem 

gerir fólki kleift að koma hugsunum sínum á blað og skilja prentaðan texta. Læsi tengist 

menningu og tjáningarformi hvers tíma og hvers samfélags. Það er félagslegt kerfi sem snýst 

um merkingarsköpun sem byggist á reynslu, túlkun og fjölmörgum öðrum aðstæðubundnum 

þáttum í lífi einstaklinga. Á þann hátt geta einstaklingar lagt misjafnan skilning í sama efni 

þrátt fyrir að vera jafn læsir (Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 18).  

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, hefur allt frá árinu 1946 talað 

fyrir auknu læsi í heiminum. Samkvæmt stofnuninni er læsi eitt af stólpum lýðræðis og 

jafnréttis og eflir fólk til að taka fullan þátt í og leggja til samfélags síns. Viðhorf UNESCO til 

læsis hefur fylgt framþróun í heiminum og telja samtökin mikilvægt að líta ekki aðeins á læsi 

á hefðbundinn hátt heldur viðurkenna þróun þess. Læsi er því ekki aðeins það að lesa eða 

skrifa heldur aðferð til að auðkenna, túlka, skilja, skapa og og tjá sig í breyttum heimi 

(UNESCO, e.d.) 

Rannsóknir og aukin tækni hafa breytt afstöðu og þekkingu fólks til læsis og ritunar. 

Tæknin hefur breytt umhverfi þess, aukið möguleika til margbreytileika í merkingarsköpun og 

leitt til fjölbreyttari leiða í kennslu. Nemendur og kennarar hafa tileinkað sér þær 

tækninýjungar sem komið hafa fram síðustu ár og eru þær orðnar sjálfsagður hlutur við nám 

og kennslu. Þegar vinna skal verkefni í grunnskólum í dag er prentað mál ekki lengur talin 

eina leiðin til að afla upplýsinga eða koma þeim til skila. Með því að notfæra sér tölvutæknina 
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hafa nemendur kost á að nýta sér fleiri mál en prentmálið og í því umhverfi hafa nýjar 

skilgreiningar á læsi orðið til sem viðbætur við hið hefðbundna læsi (Stjórnarráð Íslands, 

2013, bls. 18-19). Stafrænt læsi er ein hinna nýju læsis skilgreininga og vísar til þeirrar hæfni 

sem einstaklingur tileinkar sér svo hann geti tekið þátt í stafrænu umhverfi, skapað þar efni og 

átt samskipti. Þetta á við um allt efni, hvort sem það er tónlist, ljósmyndir eða ritað mál. 

Upplýsingalæsi snýr að aðgengi og færni en miðlalæsi að skilningi og gagnrýninni hugsun 

(Trültzsch-Wijnen, C.W.,  Trültzsch-Wijnen, S, og Ólafsson, K., 2019). Miðlalæsi er oft notað 

sem regnhlífarhugtak yfir þessar skilgreiningar (Koltay, 2011). Í aðalnámskrá má finna fleiri 

læsis- og tæknitengdar skilgreiningar undir kafla um upplýsinga- og tæknimennt (Stjórnarráð 

Íslands, 2013, bls. 19, 224-232) 

Miðlalæsi 

Í Læsi – Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum sem gefin er út til að auðvelda fagfólki 

að átta sig á grunnþáttum menntunnar segir: 

 

 

Hefðbundið læsi tengist kunnáttu og færni sem fólk þarfnast til þess 

að geta fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta. Læsi í 

víðum skilningi vísar hins vegar til þess að nemendur nái tökum á 

ýmsum táknkerfum og miðlum; kunni til dæmis að búa til vef eða 

stuttmynd eða þjálfist í að leggja mat á margs konar efni, til að mynda 

fréttir og auglýsingar. Tungumálið er jafnmikilvægt og áður en er nú í 

sambýli við aðra tjáningarmiðla sem gegna afar mikilvægu hlutverki í 

námi, starfi og lýðræðisþátttöku fólks (Stefán Jökulsson., 2012). 

 

 

Í áttunda kafla þessa rits er miðlalæsi gerð góð skil þar sem útskýrðar eru tengingar milli 

„hefðbundins“ læsis og miðlalæsis og grundvallarhugmyndir og lykilspurningar þess settar 

fram. Hugtakið er útskýrt og gert grein fyrir hvaða þýðingu það hefur fyrir nemendur að 

öðlast góða færni í miðlalæsi. 

Ísland er aðili af mörgum alþjóðastofnunum sem telja fjölmiðlalæsi eða miðlalæsi jafn 

mikilvægt í dag og almennt læsi var talið fyrr á tímum. Samkvæmt fjölmiðlanefnd á Íslandi er 

markmið miðlalæsis að notendur miðla geti borið kennsl á þætti sem haft geta 

skoðanamyndandi áhrif. Notandi sem er læs á miðla er betur í stakk búinn til að sjá hvaða 

áhrif þeir hafa á menningu og val almennings. Á þann hátt getur miðlalæsi aukið gagnrýna 

hugsun og gert viðkomandi auðveldar fyrir að komast að rökréttum niðurstöðum út frá réttum 

forsendum (Fjölmiðlanefnd, e.d.).  
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Miðlalæsi er leið sem gerir okkur kleift að aðlaga okkur að breytingum í samskiptum. 

Það er sú færni að geta nálgast og greint það efni sem miðlar færa okkur, meðtaka það og 

meta. Hæfni til þess að skapa og miðlað upplýsingum, sjá hið jákvæða og neikvæða við miðla 

og vinna úr þeim upplýsingum á skilvirkan hátt er einnig nauðsynlegt. Miðlalæsi opnar hug 

okkar fyrir nýjum leiðum, eykur aðgang okkar að upplýsingum og greiðir leið okkar til að 

nýta tjáningarfrelsið. Það er mikilvægt að hræðast ekki þær framfarir sem verða heldur læra á 

nýjungar, vinna með þær og hætta að líta á þær sem annað hvort slæman eða góðan hlut 

(Potter, 2016, bls. 16). 

Grundvallarhugmyndir og lykilspurningar miðlalæsis 

Samkvæmt Miðstöð miðlalæsis í Bandaríkjunum eru grundvallarhugmyndir miðlalæsis fimm: 

Öll skilaboð sem miðlar senda frá sér eru uppbyggð. Við uppbyggingu skilaboðanna er notað 

skapandi tungumál sem byggir á eigin reglum en fólk skynjar skilaboðin á misjafna vegu. 

Gildi og sjónarmið eru órjúfanlegur hluti miðla og almennt eru skilaboð sett upp til að skapa 

hagnað eða völd (Center for Media Literacy, e.d). Miðstöð miðalæsis í Kanada tekur í sama 

streng en orðar hugmyndirnar örlítið öðruvísi. Þær eru einnig fimm: Öll skilaboð sem miðlar 

senda frá sér eru uppbyggð, fólk skynjar skilaboðin á misjafna vegu, miðlaskilaboð eru 

hagnaðardrifin, þau hafa félagslegar og pólitískar skírskotanir og hver miðill hefur einstakt 

fagurfræðilegt form (Key Concepts for Media Literacy, e.d.).  

Þessar tvær miðstöðvar um miðlalæsi eru sammála um það að miðlaskilaboð eru 

byggð upp á ákveðinn hátt og við gerð þeirra eru teknar meðvitaðar ákvarðanir um hvernig 

þau eru framsett, hvað þau eigi að færa notendum og hverju þau eigi að halda frá þeim. 

Miðlaskilaboð eru því túlkun á raunveruleikanum. Reynsla þess sem meðtekur skilaboðin, 

aldur, kyn, menning og aðrir slíkir þættir hafa áhrif á hvernig sá einstaklingur skynjar 

skilaboðin. Til að halda velli verða flestir miðlar að skila hagnaði og því er eitt af markmiðum 

þeirra að koma sér upp markhópi. Slík krafa hefur áhrif á hver tilgangur, efnisval og 

framsetning miðlaskilaboða eru. Allir miðlar hafa einhver undirliggjandi gildi sem lögð eru til 

grundvallar þegar þeir ákveða hverju er mikilvægt að miðla og hverju ekki, hvað skal lagt 

fram og hverju haldið eftir. Þessar aðgerðir geta verið meðvitaðar ákvarðanir hjá þeim sem 

því ráða en einnig ómeðvituð áhrif umhverfis þeirra. Gríðarlegt magn af skilaboðum eru sett 

fram á degi hverjum og því leita miðlar allra leiða til að grípa athygli fólks. Aðferðir til 

framsetningar geta því verið fjölmargar og ólíkar eftir því til hvaða hóps á að ná og um hvaða 

miðil er að ræða. Þær geta haft áhrif á sjálfsmynd fólks og hvaða mynd það gerir sér af 
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veruleikanum. Það skyldi því ekki trúa öllu því sem borið er á borð fyrir notendur (Center for 

Media Literacy, e.d; Key Concepts for Media Literacy, e.d; Stefán Jökulsson, 2003). 

Fimm lykilspurningar hafa verið setta fram til að greina og aðstoða fólk við að sjá 

hvað býr að baki miðlaskilaboðum. Fyrst er að spyrja sig hver bjó viðkomandi skilaboð til, 

næst hvaða aðferðir eru notaðar til að grípa athygli mína, á hvaða hátt gæti einhver annar 

meðtekið skilaboðin á öðruvísi en ég, hvaða gildi eða sjónarmið koma fram eða er haldið frá 

mér í þessum skilaboðum og að lokum hver er tilgangur þessara skilaboða? Þessar 

lykilspurningar og grundvallarhugmyndir um miðlalæsi eru góður grunnur að fyrstu skrefum 

miðlalæsis. Hvort tveggja aðstoðar börn og fullorðna við að koma sér upp nokkurs konar 

vinnureglum við að meðtaka miðlaskilaboð (Center for Media Literacy, e.d.).  

Miðlalæsi á Íslandi 

Margar þeirra stofnana sem hafa með mál íslenskra barna að gera hafa lýst áhyggjum sínum af 

varnarleysi þeirra gagnvart notkun miðla og tækja sem þeim fylgja. Þar eru oftar en ekki boð 

og bönn og vernd og varnarleysi lykilorðin en ekki þekking og valdefling.  

Á heimasíðu umboðsmanns barna á Íslandi má finna níu kafla um börn og fjölmiðla. 

Kaflarnir eru mjög fjölbreyttir og vísa í reglur, lög og sáttmála sem sniðin eru til að vernda 

börn fyrir skaða að völdum hvers kyns miðla. Aðeins á einum stað, undir kaflanum “Ábyrgð 

hinna fullorðnu”, er bent á nauðsyn þess að aðstoða börn við að þjálfa upp færni til að nýta sér 

miðla á fjölbreyttan og jákvæðan máta (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Hlutverk og starfssvið fjölmiðlanefndar er að annast eftirlit samkvæmt lögum um 

fjölmiðla nr. 38/2011. Eitt af hlutverkum nefndarinnar, samkvæmt lögum, er að efla 

fjölmiðlalæsi meðal almennings í landinu (Fjölmiðlanefnd, 2016). Fjölmiðlanefnd hefur unnið 

með SAFT sem „er samstarfsverkefni um örugga og jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun barna 

og unglinga á Íslandi. Verkefnið er hluti af Better Internet sem er hluti samgönguáætlunar 

Evrópusambandsins og er styrkt af framkvæmdastjórn ESB.“ Árið 2015 gáfu SAFT og 

fjölmiðlanefnd út handbók fyrir foreldra um börn og miðlanotkun þeirra. Í þessari handbók er 

tekið á fjölmörgum þáttum sem tengjast börnum og miðlum og er miðlalæsi einn þeirra. 

Meðal annars eru grundarvallarhugmyndir miðlalæsis þar tíundaðar og útskýrt hvað felst í 

því. Vísað er í aðalnámskrá fyrir frekari fróðleik (Heimili og skóli, 2015). 
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Hvers vegna að kenna miðlalæsi? 

Börn fæðast í dag inn í upplýsinga- og tækniumhverfi og því er auðvelt að gefa sér að þau séu 

fullfær um að bjarga sér þar sjálf. Þau þekkja jú alla helstu samfélagsmiðla og smáforrit, 

kunna jafnvel að forrita sjálf og leika sér að því að búa til hvers konar efni til að setja á miðla. 

Þau þekkja hvernig þau geta fundið sér afþreyingu og leitað sér upplýsinga. Það er þó 

misskilningur að þau þurfi ekki kennslu í þessum málum eins og öðrum (Potter, 2016, bls. 3).  

Samkvæmt Potter (2016) eru tvær ástæður fyrir því að líta skyldi á börn sem sérstakan 

hóp þegar kemur að umgengni þeirra um hvers kyns miðla. Í fyrsta lagi er sú staðreynd að þó  

börn séu klár á mörgum sviðum hafa þau ekki öðlast mikla reynslu af lífinu, enda ung að 

árum. Því eiga þau eðlilega erfiðara með að greina milli þess sem er raunverulegt og þess sem 

á sér minni stoð í raunveruleikanum. Reynsluleysi þeirra gerir þau varnarlaus fyrir 

neikvæðum áhrifum miðla og gefur þeim ranga mynd af því hvernig skuli haga sér í hinum 

raunverulega heimi. Vegna þessa reynsluleysis eru þau í meiri hættu á að verða fyrir 

neikvæðum áhrifum miðlanna. Þau telja margt af hinu miðlaða efni raunverulegt á meðan 

hinir fullorðnu vita, reynslu sinnar vegna, að svo er ekki. Börn hafa ekki þróað með sér 

þekkingarform varðandi flesta hluti lífsins og vegna þessa er grunnskólakennsla hverju barni 

mjög mikilvæg. Í grunnskóla mynda börn með sér grunnhugmyndir og gildi um fjölmarga 

hluti líkt og landafræði, vísindi, sögu og fleira. Slíkar grunnhugmyndir fylgja þeim áfram í 

gegnum lífið og setja hlutina í samhengi (Potter, 2016, bls. 80-81). Í öðru lagi eru börn ekki 

nógu þroskuð til að geta vegið og metið ýmsa þætti sem þarf til að vernda sig gagnvart 

skilaboðum miðla. Vitsmunalegur, tilfinningalegur og siðferðislegur þroski barna skiptir 

miklu máli varðandi umgengni þeirra við miðla. Vitsmunalegur þroski barna vex með hverju 

aldursári og gerir þeim kleift að lesa betur úr skilaboðum í umhverfi sínu, til dæmis 

auglýsingum og hver tilgangur þeirra er. Sú geta er þó frekar bundin við reynslu þeirra af 

vörum sem auglýstar eru, líkt og leikföng. Tilfinningalegur þroski er meðfæddur en þrátt fyrir 

það þroskast meðvitund barna um hvað grunntilfinningar líkt og reiði, gleði, sorg, ótti og ást 

þýða. Þau þroska með sér dýpri þekkingu á tilfinningaskalanum með reynslu og upplifun af 

aðstæðum og læra að þekkja muninn á tilfinningum á borð við hneykslun, tortryggni, andúð 

og hatur. Góður tilfinningaþroski leiðir til þess að börn eiga auðveldara með að greina í 

sundur, tengja saman og lesa tilfinningar í umgengni sinni við miðla. Best er ef vitsmunalegur 

og tilfinningalegur þroski einstaklinga fylgist að, annars heldur annað aftur af hinu. Börn með 

góðan vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska eiga auðveldara með að lesa milli lína, ná 

söguþræði, skilja frásagnir og gera sér grein fyrir annarlegum ástæðum miðlaskilaboða svo 
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eitthvað sé nefnt. Siðferðislegur þroski barna er bundinn við, reynslu þeirra af lífinu. Við 

fæðumst ekki með siðferðislegan áttavita sem segir okkur hvað er rétt eða rangt, heldur lærum 

að þekkja gildi og viðhorf. Siðferðisþroski barna er þrepaskiptur þar sem hvert þrep byggir á 

því næsta. Það er því mikilvægt að börn fái örvun og leiðbeiningar á hverju stigi þessarar 

vegferðar svo þau þroskist í átt að því sem kallað er venjubundinn siðferðisþroski. Sá sem býr 

yfir venjubundnu siðferði telst það sem við köllum góð/ur og væri einstaklingur sem væri 

sanngjarn, heiðarlegur og umhugað um aðra, svokallaður vel séður einstaklingur (Potter, 

2016, bls. 80-86).   

Persónuvæðing á tækjum og hvers kyns miðlum er sú þróun sem orðið hefur síðustu 

ár. Hvort sem það er á heimilum, skólum eða vinnustöðum verður æ sjaldgæfara að fólk þurfi 

að deila tækjum með öðrum. Upplýsingar sem og upplýsingatækni miða sífellt meira að því 

að vera sniðin að einstökum notendum. Samfélagsmiðlar líkt og Facebook gera notendum 

sínum kleift að velja úr og ákveða hvers konar upplýsingar hann hefur helst áhuga á að birtist 

honum. Það er því auðvelt, með hjálp tækninnar að festast í svokallaðri síubólu eða 

bergmálshelli. Þegar viðkomandi finnur sig í slíkri stöðu er afskaplega auðvelt að telja rangar 

eða misvísandi upplýsingar rökréttar svo lengi sem þær renna stoðum undir aðrar upplýsingar 

sem stuðst er við (Tryggvi Thayer, e.d.).  

Máttur miðla er mikill og mikilvægt er að geta nýtt sér þá á gagnrýnin hátt það er að 

geta skilið milli viðbragða sem stýrast af tilfinningum og þeirra sem byggja á rökhugsun. Því 

meira sem börn umgangast miðla á ábyrgan og meðvitaðan hátt því færari og fljótari verða 

þau að skilja skilaboð þeirra. Fólk sem telur að börn geti orðið fyrir neikvæðri reynslu af 

notkun miðla vegna reynsluleysis síns er líklegt til að banna börnum sínum að nota þá. Slík 

forræðishyggja veldur því að börnin missa þar með af því að ná upp hæfni til að meðtaka og 

skilja miðlaskilaboð og verða því enn viðkvæmari fyrir áhrifum miðla (Potter, 2016, bls. 81).  

Upplýsingatækni í íslenskum skólum 

Á Íslandi hefur lengi verið mikill áhugi á tölvu- og upplýsingatækni sem hluta af skólastarfi. 

Upphaf upplýsingatæknimenntunar í skólum á Íslandi má rekja aftur til ársins 1980 þegar 

tölvutækni varð hlut af aðalnámskrá. Inntak slíkrar menntunar var fyrst og fremst að 

nemendur lærðu að nota stýrikerfi, ritvinnsluforrit og töflureikni, sem sagt að vinna með þau 

forrit sem tölvur þess tíma buðu upp á (Trültzsch-Wijnen, C.W.,  Trültzsch-Wijnen, S, og 

Ólafsson, K., 2019, bls. 14). Þrátt fyrir að aðgengi að tölvum væri ekki gott á þessum tíma, en 
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sú ábyrgð hvíldi á sveitarfélögunum, ríkti mikil bjartsýni um áhrif tölvu- og upplýsingatækni 

á nám og kennslu (Hrefna Arnardóttir, 2007). 

Mjög misjafnt var milli sveitarfélaga hvernig og hvort skólar þeirra gátu innleitt 

upplýsingatækni með góðu móti. Tölvur voru dýrar og því ekki á færi allra skóla að fjárfesta í 

þeim. Færni nemenda gat því verið misjöfn eftir því hvar þeir voru búsettir ( Trültzsch-

Wijnen, C.W.,  Trültzsch-Wijnen, S, og Ólafsson, K., 2019, bls. 14-15). Flestir sáu og gátu 

nýtt sér tækifæri í forritun fyrir nemendur, ritvinnslu og töflureikni, tengingum milli 

gagnasafna og annarra skóla meðal annars með tölvupósti sem þá kom til sögunnar ásamt 

fleiri nýjungum (Hrefna Arnardóttir, 2007). Innan menntakerfisins mátti merkja áhuga og þörf 

á að stjórnvöld settu sér stefnu um þessi mál. Árið 1996 sendi menntamálaráðuneytið frá sér 

slíka skýrslu. Þar var lögð áhersla á að upplýsingatækni yrði kennd í skólum og auk þess var 

hvatt til þess að tæknin yrði notuð í sem flestum viðfangsefnum skóla. Skýrslan hét Í krafti 

upplýsinga. Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og upplýsingatækni 

1996-1999. Skjalið markaði tímamót og lagði grunn að nýjum áherslum í aðalnámskrá, 

áherslum á aðlögun að upplýsingatækni og hámarks nýtingu á möguleikum hennar. Þessar 

áherslur mátti sjá á þremur skólastigum, í aðalnámskrám leik- grunn- og framhaldsskóla. 

Þessir nýju straumar áttu ekki aðeins við starf nemenda heldur einnig kennara með auknum 

áherslum á símenntun og tilraunakennslu (Wilde, 2011, bls. 17-20). 

Kennarar eru allt í senn stjórnendur, uppeldisaðilar, ráðgjafar, rannsakendur og svo 

mætti lengi telja. Áhugasöm og vel menntuð kennarastétt er undirstaða gæða menntunar og 

góðs árangurs í skólakerfi okkar. „Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu 

til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva 

starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun.“ Breytingar á áherslum og umhverfi í skólamálum á 

Íslandi hefur haft áhrif á kennarastéttina. Kröfur á kennara hafa breyst en ætlast er til að þeir 

bregðist við, aðlagi sig að breyttum aðstæðum og starfi sem áður þrátt fyrir stöðugar 

breytingar í umhverfi þeirra (Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 12-13). 

Námskröfum tölvukennslu í grunnskólum var skipt í fjóra hluta; viðhorf, tölvulæsi, 

beitingu tölva og tækniskilning, auk þess sem nokkur áhersla var lögð á forritun. Þessum 

þáttum var ætlað að gera nemendur hæfari til að læra á tæknina, setja hana í rétt samhengi og 

beita henni á ný viðfangsefni að eigin frumkvæði. Skilja út á hvað tæknin gengur og þekkja 

þar með möguleika hennar og vankanta (Wilde, 2011, bls. 17-20). Áhugi fólks á 

upplýsingatækninni var mikill á þessum tíma og allt fram að efnahagshruni, en miðlalæsi var 

lítt þekkt og lítill ef einhver áhugi fyrir því (Trültzsch-Wijnen, C.W.,  Trültzsch-Wijnen, S, og 

Ólafsson, K., 2019, bls. 16). Kjartan Ólafsson (munnleg heimild, 2. Apríl 2019) segir að lítið 
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sé til af íslensku efni, rannsóknum og heimildum um miðlalæsi og kennslu þess á Íslandi. Í 

ljósi þessa var ákveðið að leita að vísbendingum um stöðuna á Íslandi í dag í þeim tilgangi að 

sjá hvað þarf að rannsaka frekar og vekja athygli á mikilvægi miðlalæsis. 

Rannsókn 

Í Handbók í aðferðafræði rannsókna segir: “Rannsóknir eru undirstaða vísinda og forsendur 

framfara.” Til þess að rannsókn geti verið slík undirstaða og bætt við þann þekkingargrunn 

sem þegar er til þarf ferli hennar að vera kerfisbundið og formlegt. Mikilvægt er að fara eftir 

reglum aðferðarfræðinnar svo sú þekking sem skapast verði bæði trúverðug og nákvæm. 

Hringferli rannsókna má skipta i fimm skref. Fyrst þarf rannsakandi að kynna sér hvaða 

þekking er þegar til staðar um efnið og því næst hvað það er sem viðkomandi langar eða 

vantar að vita til viðbótar. Þriðja skref er að taka ákvörðun um með hvaða aðferðir sé besta að 

vinna hverju sinni út frá efni og aðstæðum. Þegar aðferð hefur verið valin er hafist handa við 

að safna gögnum, greina þau og að endingu birta niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, o.fl., 

2016, bls. 17).  

Aðferðafræði félagsvísinda skiptist í tvær rannsóknaraðferðir; megindlegar og 

eigindlegar. Val á milli þessara tveggja aðferða veltur á því hvert markmið rannsóknar er og á 

hvaða hátt viðkomandi rannsakandi nálgast viðfangsefni sitt. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

miða að því að rannsaka hugtök sem lýsa reynslu fólks, túlkun og aðstæðum. Markmið slíkra 

rannsókna er að fá dýpri skilning á því hver er orsök eða ástæða þess að fólk breytir á ákveðin 

hátt. Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast hins vegar á tölulegum gögnum þar sem hægt 

er að alhæfa um þýði, en þýði er hugtak sem notað er um ákveðin hóp (Jón Gunnar Bernburg, 

2005). 

Aðferð 

Rannsókn þessi er byggð á eigindlegri greiningu á þekkingu og viðhorfi grunnskólakennara til 

fjölmiðlalæsis. Við val á aðferð til gagnasöfnunar var ákveðið að taka viðtöl með opnum 

spurningum þar sem viðmælendur fengu tækifæri til að svara eins og þeir kusu. 

Spurningaramminn er birtur sem viðauki við þessa ritgerð. Engin mörk voru sett á hversu 

löng eða stutt svörin skyldu vera (Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 26). Styrkleiki þess að 

beita viðtölum sem aðferð er að þau geta gefið mjög lýsandi rannsóknargögn. Tilgangur 

þessarar aðferðar er að safna upplýsingum um það sem viðmælendur eru með í huga sér 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016, bls. 67). Viðtöl eru leið sem 
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hentar vel þegar líta á inn í reynsluheim fólks og rannsaka upplifanir þeirra og þekkingu líkt 

og í þessari rannsókn. Þó viðfangsefni sé hið sama í viðtölum má búast við að vegna 

misjafnra aðstæðna og samhengis milli atburða og reynslu geti viðtöl verið misjöfn milli 

fólks. Eitt af þremur viðtölum í þessari rannsókn var tekið með aðferð sem kallast tölvustutt 

viðtal. Það er þegar viðtöl eru tekin með hjálp tækninnar og í þessu tilviki í gegnum tölvupóst. 

Helsti kostur slíkrar aðferðar er að þá hefur viðmælandi tækifæri til að svara spurningum 

þegar honum hentar best. Rannsakandi og viðmælandi senda þá spurningar og svör til skiptis 

sín á milli (Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 137, 143-151). 

Í þessari rannsókn var leitað til þriggja kvenna sem allar starfa sem umsjónarkennarar 

barna á misjöfnum bekkjarstigum, engin starfar á unglingastigi. Aldursbil viðmælenda er 

breitt, sú elsta er fædd 1956 en sú yngsta 1982. Lengsti starfsaldur þessara þriggja kvenna er 

17 ár en sá stysti fjögur ár, tvær þeirra voru útskrifaðir frá Háskólanum á Akureyri og ein frá 

Kennaraháskóla Íslands. Allar kenna þær íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði og 

náttúrufræði.  

Samband var haft við Stefán Jökulsson en hann er lektor í kennslufræði með áherslu á 

miðlun og miðlalæsi við Háskóla Íslands auk þess sem hann er höfundur ritsins Læsi: 

Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Var rætt við hann um miðlalæsi og stöðu þess 

innan grunnskóla á Íslandi. Einnig var rætt við Kjartan Ólafsson lektor við hug- og 

félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri, en hann veitir sérfræðiálit á sviði barna og fjölmiðla 

og gat bent á góðar heimildir og verkefni sem ættu samleið með þessari rannsókn. 

Auk viðtala var ákveðið að rýna í fyrirliggjandi gögn, sem eru í þessu tilfelli 

skólanámskrár grunnskóla. Skólanámskrá er leiðarvísir hvers skóla og eru áherslur í starfi 

hans settar þar fram. Aðalnámskrá leggur línurnar og skólanámskrá útfærir markmið hennar. 

Ákveðið var að velja skólanámskrár út frá misjafnri stærð skóla og staðsetningu þeirra. Tveir 

skólanna voru í dreifbýli, annar með nemendafjölda undir 50 börnum en hinn með 

nemendafjölda á bilinu 80-100 börn. Þrír voru í þéttbýli og voru þeir allir svipaðir að stærð 

um og yfir 250 börn. Við athugun á skólanámskrám var leitað eftir ákveðnum merkjum sem 

sýndu að í skólanum væri kennt miðlalæsi. Leitað var eftir orðinu ”miðlalæsi” og/eða 

lykilhugmyndum og lykilspurningum miðlalæsis. 

Tilgangur þess að nota fyrirliggjandi gögn til að svara rannsóknarspurningunni er að 

með því má skoða hvaða tilhneigingar og útkomur séu ríkjandi, í þessu tilfelli í 

skólanámskrám. Styrkleikar þessarar leiðar eru að hún er ódýr, í henni felst engin íhlutun og 

aðgengi að gögnum er yfirleitt gott (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2016, bls. 67). 
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Niðurstöður 

Raddir kennara  

Þegar viðmælendurnir þrír voru spurðir í rannsókn þessari hvaða skilning þeir leggðu í 

hugtakið miðlalæsi voru þeir sammála um að það væri að vera læs á gagnrýnin hátt á 

fjölmiðla og þær upplýsingar sem þeir færa okkur. Geta greint á milli trúverðugra og 

ótrúverðugra upplýsinga og skoða áreiðanleika þeirra. Hafa hæfni til að leggja eigið mat á það 

efni sem hægt er að nálgast í fjölmiðlum sem og hvers kyns miðlum. Viðmælendurnir þrír 

tengdu því miðlalæsi við hina ýmsu miðla, netmiðla, samfélagsmiðla og prentmiðla.  

Voru viðmælendur mjög sammála um að miðlalæsi væri mikilvægt á grunnskólastigi 

svo börn og unglingar yrðu sterk á velli og myndu ekki gleypa við öllu því efni sem á þeim 

dyndi. Þau yrðu að læra að flokka það efni sem þau kæmust í tæri við svo þau myndu ekki 

falla fyrir falsfréttum. Einn kennari sagðist telja að það væri mikilvægt að markviss 

miðlalæsiskennsla væri á unglingastigi þó að vissulega þyrfti líka að færa það yfir á yngri 

stigin þar sem að notendur miðla yrðu sífellt yngri. Mikilvægt væri að þau lærðu að hafa trú á 

eigin skoðunum og kynnu að nýta sér miðlana til þess. 

Allir þrír kennararnir voru sammála um að þörf væri á að efla miðlalæsiskennslu á 

grunnskólastigi en aðeins einn kennari sagðist reyna að gera það en af veikum mætti þó. 

Ástæður sem gefnar voru upp fyrir því að kenna ekki sjálfur miðlalæsi voru margskonar. 

Nemendahópur viðkomandi væru svo ung börn og því ætti miðlalæsiskennsla ekki við í 

umræddum bekk. Þekkingarleysi á hvernig kenna ætti miðlalæsi og skortur væri á handhægu 

efni sem auðvelt væri að tileinka sér í í kennslu, slíkt efni myndi hjálpa mikið. Einn kennari 

sagði „það er oft eins og ekkert megi missa sín en allt þurfi að taka inn.“ Erfitt væri að finna 

tíma til að velja og hafna, kynna sér og tileinka sér þetta með öllu öðru sem þyrfti að gera. 

Umræður vöknuðu þó stundum um útlitsdýrkun, óraunhæfar væntingar, neyslumenningu 

okkar og hvernig miðlaskilaboð væru byggð upp til að höfða til langana okkar.  

Þegar kennararnir voru spurðir um hvort þeir yrðu varir við umræðu um miðlalæsi 

meðal annarra kennara svöruðu allir neitandi. Einna helst væri það umræða um að vera 

gagnrýnin á það sem birtist í fjölmiðlum og umræða um áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd 

unglinga en engin umræða um miðlalæsi sem slíkt. Töldu þeir að vekja þyrfti áhuga kennara á 

miðlalæsi og bjóða upp á námskeið eða einhvers konar endurmenntun í miðlalæsi. Áhugi og 

áherslusvið skóla og kennara spönnuðu yfir breytt svið og því þyrfti að vekja áhuga þeirra á 

miðlalæsi og sýna fram á leiðir til að kenna það. 
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Þegar spurt var hvort að kennararnir hefðu fengið kennslu í miðlalæsi í kennaranámi 

sínu svöruðu tveir kennarar að það hefði verið fjallað eitthvað um það en alls ekki nein 

kennsla að ráði. Einn af þremur viðmælendum sagðist enga kennslu hafa fengið en hafa reynt 

að leita sér sjálfur einhverrar þekkingar. Allir þrír kennararnir voru sammála um að slæmt 

væri að hafa ekki fengið kennslu í þessum efnum. Einn kennari sagðist búa vel að einu 

námskeiði í siðfræði og heimspeki sem hefði opnað augu sín fyrir að trúa ekki öllu sem sýnist 

og lesa í aðferðir fólks sem vill koma málstað sínum til annarra.   

Stefán Jökulsson (munnleg heimild, 20. apríl 2019) segir að miðlalæsi snúist fyrst og 

fremst um færni í að meta og búa til alls konar efni og snerti því gagnrýna og skapandi hugsun 

nemenda. Vel miðlalæsir nemendur geti til dæmis lagt mat á fréttir eða auglýsingar og búið til 

vef eða stuttmynd. Jafnframt telji skólayfirvöld víða að miðlalæsi sé nauðsynlegur þáttur í 

lýðræðismenntun. Þótt gert sé ráð fyrir því í námskrá að nemendur þjálfist í að nota og nýta 

sér nýja miðla þýði það þó ekki að minni áherslu eigi að leggja á hefðbundið læsi. Prent sé 

enn afar mikilvægt þótt það tengist í auknum mæli öðrum miðlunarháttum, til dæmis myndum 

og hljóði. Stefán segir enn fremur að það blasi við að hin nýju heimkynni barna og ungs fólks 

séu að stórum hluta í hinum stafræna heimi þar sem sumir dvelji jafnvel meira en í 

raunheimum. Því sé  mjög mikilvægt að kenna ungmennum hvernig sá heimur virki. Fjallað 

sé um miðlalæsi í kennaranámi, og það sé komið á kortið í námskrám, en nauðsynlegt sé að 

styrkja stöðu þess með útgáfu námsefnis og endurmenntun kennara. 

Skólanámskrár 

Samkvæmt 29. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 29. gr. skal skólanámskrá varpa ljósi á 

hvernig viðkomandi skóli útfærir markmið gildandi aðalnámskrár (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Við þá útfærslu hafa grunnskólar ákveðið svigrúm til að taka mið af sérstöðu hvers 

grunnskóla og aðstæðum hverju sinni. Sú framsetning sem finna má í aðalnámskrá á inntaki 

og viðfangsefnum eru hjálpartæki fyrir skóla til að ná markmiðum skólastarfsins. 

Skólanámskrá skal meðal annars taka til þess hver viðfangsefni kennslu skulu vera og hvernig 

námsmati sé háttað. Skólanámskrá er lifandi plagg sem skal reglulega tekið til endurskoðunar 

(Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 13). Gerð skólanámskrár er á ábyrgð skólastjóra sem semur 

hana í samráði við kennara skólans (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Við athugun á skólanámskrám grunnskóla var farin sú leið að skoða hvaða línur 

aðalnámskrá leggur en hún er grundvöllur skólanámskrár hvers skóla. Leitað var eftir orðinu 

”miðlalæsi” og/eða lykilhugmyndum og lykilspurningum sem settar voru fram í áðurnefndu 
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riti um læsi og af miðstöðvum um miðlalæsi í Bandaríkjunum og Kanada. Rýnt var í 

skólanámskrár fimm skóla af misjöfnum stærðum.  

Skóli nr. 1 setur fram hugtaki ”fjölbreytt læsi” í skólanámskrá sinni þar sagt er að 

kennari skuli þjálfa nemendur sína í að vera læsir á umhverfi sitt, myndmál, tákn og miðla. 

Hvergi er minnst á miðlalæsi né má finna neina útfærslu á því hvaða leið nemandi fari til að 

öðlast slíka hæfni. Hvergi kemur fram hvernig kennari skal haga kennslu í fjölbreyttu læsi. 

Skóli nr. 2 kemur örstutt inn á sex grunnþætti menntunar en minnist þar hvergi á 

miðlalæsi, lykilhugmyndir þess né lykilspurningar. Hvergi er að finna neitt sem bendir til þess 

að miðlalæsiskennsla fari þar fram.  

Skóli nr. 3 tekur markmið aðalnámskrár virkilega til sín í skólanámskrá sinni. Fjallað 

er um læsi eins og það er skilgreint í aðalnámskrá. Undirkafli sem segir hvernig læsi birtist í 

skólastarfinu segir meðal annars hvað það feli í sér að vera læs í víðum skilningi. Þar má finna 

lykilorð eins og tjáningu, notkun ýmissa miðla, dagblöð, stafræn tækni, gagnrýnin hugsun, 

stafrænt læsi, miðlalæsi og miðlamennt. Leiðir til læsis eru útskýrðar og gert grein fyrir með 

hvaða leiðum innan þessa skóla sé stuðlað að læsi í þessum skilningi. 

Skóli nr. 4 gerir grein fyrir grunnþáttum menntunar en orðið miðlalæsi kemur hvergi 

fyrir líkt og það gerir í aðalnámskrá. Lykilhugmyndir og lykilspurningar miðlalæsis má hvergi 

finna neinar tengingar við. Umbótaáætlun má finna í einum kafla námskrárinnar og þar er 

upplýsingamiðlun á lista. Gera má ráð fyrir að það sem er á þeim lista eigi að reyna að koma 

inn í skólanámskrár komandi ára.  

Í skólanámskrá fimmta og síðasta skólans má finna kafla um upplýsingatækni. Í þeim 

kafla er öll áhersla lögð á tæknina og ”spjaldtölvuvæðingu” en hvergi minnst á miðlalæsi eða 

hugtök og orð tengd því.  

Samantekt niðurstaðna 

Þeir þrir kennarar sem tóku þátt í þessari rannsókn virðast vera mjög áhugasamir um 

miðlalæsi og kennslu á því. Engin virðist þó treysta sér til eða gefa sér tíma til að undirbúa 

miðlakennslu fyrir sína nemendur. Engin sagðist hafa fengið góða kennslu í miðlalæsi í námi 

sínu og aðeins einn sagðist hafa aflað sér markvisst örlítillar þekkingar. Tveir af þremur 

kennurum höfðu orð á því að jafnvel væri minni þörf á miðalæsiskennslu fyrir yngri 

bekkjarstig heldur en eldri nemendur grunnskóla. Engin sagðist vera var/vör við umræðu 

meðal annarra kennara um miðlalæsi. Raddir þeirra kennara sem hér var rætt við virðast vera 

jákvæðar í garð miðlalæsis og þörfinni á kennslu í þeim efnum en fáir treysta sér til eða gefa 
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sér tíma til að taka af skarið með sinn umsjónarhóp. Allir þrír viðmælendur voru sammála um 

að þörf væri á námskeiði eða einhvers konar endurmenntun um miðlalæsi fyrir kennara.  

Þegar rýnt var í skólanámskrár mátti sjá að þær eru eins misjafnar og þær eru margar. 

Gæði þeirra eru mjög misjöfn og virðast sumir grunnskólar hreinlega ekki vera með 

skólanámskrár sínar aðgengilegar á heimasíðum sínum. Aðeins ein skólanámskrá af þeim 

fimm sem hér voru rannsakaðar gerði góða grein fyrir miðlalæsi í tengslum við læsi í 

aðalnámskrá. Í þeirri skólanámskrá mátti finna nokkuð mörg hugtök og orð sem tengja má við 

miðlalæsi og miðlalæsiskennslu. Takmarkanir þeirrar aðferðar að rýna í fyrirliggjandi gögn 

geta verið að rannsóknargögn séu oft ófullnægjandi bæði að magni og gæðum og á það 

vissulega við í þessari rannsókn. 

Umræður og ályktanir  

Miðlalæsi verður að teljast nauðsynleg hæfni í heimi þar sem offramboð er á upplýsingum af 

misjöfnum gæðum. Þar sem krafa er um að hlutirnir gerist hratt og færni til að beita 

gagnrýninni hugsun er nauðsynleg. Miðlalæsi gerir okkur færari í nálgast efni, greina það á 

gagnrýnin hátt, meðtaka og meta það. Reynslu- og þroskaleysi barna gerir þau að viðkvæmum 

hóp gagnvart ágangi hina ýmsu miðla. Því er mikilvægt að börn fái hjálp fullorðinna til að 

tileinka sér þær grundvallarhugmyndir sem miðlalæsi byggir á.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna á hverju kennsla í miðlalæsi í grunnskóla 

veltur. Rannsóknin leiddi í ljós að aðalnámskrá sem er leiðarljós hvers skóla við gerð 

skólanámskrár og skipulag skólastarfsins gerir miðlalæsi ítarleg skil. Þar má sjá fyrir hvað 

miðlalæsi stendur, hvers vegna það er mikilvægt og hvernig hægt er að koma því að í 

skólastarfinu. Í riti um læsi er því gerð enn betri skil og ætti því hverjum þeim sem les það að 

vera ljóst mikilvægi þess í nútímasamfélagi.  

Því næst var rýnt í skólanámskrár fimm grunnskóla af misjafnri stærð. Við þá athugun 

kom í ljós að ekki eru allir skólar með skólanámskrá sína aðgengilega á heimasíðum sínum. 

Oft voru þetta ekki mjög ítarlegar skrár og næstum ekkert fjallað um miðlalæsi í þeim. Aðeins 

ein af þeim fimm sem rýnt var í fjallaði um miðlalæsi og gerði það nokkuð vel og ítarlega. 

Hinar fjórar var ekki hægt að tengja við miðlalæsi þó reynt væri. Þetta rímar einnig við grein 

Trültzsch-Wijnen, C.W.,  Trültzsch-Wijnen, S, og Ólafsson, K. (2019) þar sem segir að 

miðlalæsiskennsla fyrirfinnist varla í íslenskum námskrám. Skólanámskrár eru jafn misjafnar 

og þær eru margar og má velta því upp hvort að það sem þangað ratar sé bundið áhuga 

kennarahóps hvers skóla. Það væri áhugavert að skoða til samanburðar við miðlalæsi hvort að 
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aðrar námsgreinar fái jafn lítið eða ekkert pláss í skólanámskrám. Við gerð þessarar ritgerðar 

varð ljóst að það eru mörg hugtök sem tengjast miðlalæsi á einn eða annan hátt. Það má því 

velta fyrir sér hvort að skólastjórnendur hreinlega treysti sér ekki til að koma því inn í 

skólanámskrá.  

Í upphafi rannsóknarinnar var sett saman könnun sem senda átti á umsjónarkennara á 

hverju bekkjarstigi sjö grunnskóla. Í þeirri könnun átti að leita svara frá kennurum varðandi 

miðlalæsiskennslu í grunnskólum. Það gekk ekki eftir þar sem ekki fékkst leyfi frá þremur 

skólum til að senda á kennara þeirra auk almenns áhugaleysis þeirra sem eftir stóðu. Því var 

ákveðið að fara aðra leið og taka viðtöl við þrjá grunnskólakennara sem kenna á misjöfnum 

bekkjarstigum. Kennararnir eru allar konur á aldrinum 37 – 63 ára og starfsreynsla þeirra 

spannar fjögur til sautján ár. Ein þeirra er útskrifuð frá Kennaraháskóla Íslands og tvær frá 

Háskólanum á Akureyri.  

Frá öllum þremur kennurunum fengust ágætis svör um þekkingu þeirra og skoðanir á 

miðlalæsiskennslu. Engin af viðmælendunum þremur hefur mikla þekkingu á miðlalæsi né 

hvernig skuli bera sig að við að kenna það. Samhljómur var áberandi í niðurstöðum þessara 

viðtala. Óöryggis og þekkingaleysis virðist gæta í þessum hópi gagnvart því að kenna 

miðlalæsi. Allir þrír kennararnir telja að það mætti bæta aðgang að íslensku kennsluefni og 

leiðbeiningum í þessari námsgrein. Enginn sagðist verða var við umræðu um miðlalæsi meðal 

annarra kennara. Helst væri verið að ræða samfélagsmiðla og afleiðingar þeirra á sjálfsmynd  

og hugarfar unglinga. Töldu viðmælendur að vekja þyrfti áhuga kennara á miðlalæsi þar sem 

áherslur og áhugi kennara gætu legið svo víða. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa okkur vísbendingar um að áhugi á miðlalæsi 

innan grunnskólasamfélagsins á Íslandi sé lítill þó að hans gæti meðal einstakra kennara. Þær 

vísbendingar eru að kennarar segjast ekki verða varir við mikla umræðu meðal kennara um 

miðlalæsi. Miðlalæsi fær lítið eða ekkert pláss í skólanámskrám og kennarar hafa lítið verið 

að afla sér þekkingar sjálfir á því. Þetta mögulega áhugaleysi gæti einmitt verið skýring á því 

hvers vegna svo erfiðlega gekk að fá þátttakendur í þessa rannsókn. Það tónar vel við það að 

tveir skólastjórnendur svöruðu aldrei beiðni um að fá að senda könnun á kennara þeirra, þrír 

gáfu kennurum sínum ekki leyfi og tveir svöruðu ekki. Af kennarahóp þeirra tveggja sem gáfu 

grænt ljós svöruðu aðeins tveir kennarar. Það verður að teljast öruggt að segja að þarna má 

aðeins greina áhuga hjá einstaka kennara. 

Samkvæmt þeirri takmörkuðu vísbendingu sem viðtölin þrjú í þessari rannsókn gefa 

virðist bakgrunnur og menntun kennara ekki skipta máli þegar kemur að þekkingu á 

miðlalæsi. Konurnar sem rætt var við voru á nokkuð breiðu aldursbili og nokkuð mikill 
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munur á hversu lengi þær höfðu starfað sem kennarar. Hafa ber í huga að ekki er hægt að 

alhæfa úr frá þremur viðtölum. Það verður einnig að geta þess að ekki var rætt við kennara 

sem höfðu numið við Háskóla Ísland og heldur ekki var rætt við karl kennara.  

Samkvæmt viðtölum við kennara, rýni í skólanámskrár og kafla Trültzsch-Wijnen, 

C.W.,  Trültzsch-Wijnen, S, og Ólafsson, K. (2019) um stöðu miðlalæsis á Íslandi er lítið til 

af rannsóknum og hvers kyns efni um miðlalæsi á Íslandi. Það gæti því reynst mörgum erfitt 

að skilgreina vel hvað felst í því og koma því inn í kennslu. Ein af mögulegum skýringum 

þess að miðlalæsi er erfitt að finna í skólanámskrám og kennslu gæti því verið að ekkert eða 

lítið handhægt efni er til staðar fyrir þá sem myndu virkilega vilja tileinka sér miðlalæsi í 

kennslu. 

Samkvæmt þeim vísbendingum sem þessi rannsókn gefur eru margir þættir sem benda 

til þess að miðlalæsiskennslu í grunnskólum sé ábótavant. Kennsla í miðlalæsi á 

grunnskólastigi veltur á áhuga- og þekkingarleysi kennara og skólastjórnenda á miðlalæsi, 

skorti sem var á miðlalæsiskennslu í kennaranámi, vöntun á leiðbeinandi efni fyrir kennara og 

lítilli umræðu innan kennarasamfélagsins.   

Á meðan á þessari rannsókn stóð vöknuðu ýmsar hugmyndir um áframhaldandi og 

ítarlegri rannsóknir tengdu þessu málefni. Til dæmis væri gaman að skoða hvort munur er á 

kennslu í miðlalæsi milli þeirra skóla sem bjóða upp á kennaranám. Skoða hvort að 

kennaranám er að undirbúa kennara nægilega vel undir að kenna í umhverfi þar sem 

miðlalæsi skiptir svo miklu máli. Fara dýpra í málefni þessarar ritgerðar og gera ítarlegri 

rannsókn með fleiri rannsóknarþáttum. Skoða mætti hvaða námsefni um miðlalæsi er í boði 

fyrir kennara, hvort að það er oftar kennt á unglingastigi en mið- og yngsta stigi eða hversu 

mikill áhugi er meðal skólastjórnenda á miðlalæsiskennslu. Þetta efni býður upp á endalausar 

hugmyndir af frekari rannsóknum einmitt vegna skorts á þeim hér á landi. Vonast ég til þess 

að þessi ritgerð verði kveikjan af meiri umfjöllun um miðlalæsi barna.  
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Viðauki 1  

1. Hvaða aldri ert þú helst að kenna og hvaða námsgreinar? 

2. Hvaða skilning leggur þú í hugtakið fjölmiðlalæsi? 

3. Þykir þér kennsla í miðlalæsi mikilvæg á grunnskólastigi?  

a. Ef svo er, hvers vegna?  

4. Þykir þér þörf á að efla miðlalæsiskennslu á grunnskólastigi?  

5. Hvaða aldri ert þú að kenna og hvaða námsgreinar? 

6. Hvað heldur þú að þyrfti að koma til svo að miðlalæsi yrði meira áberandi í 

grunnskólum? 

7. Telur þú þig hafa næga þekkingu á fjölmiðlalæsi til að kenna það á grunnskólastigi?  

8. Fékkst þú kennslu í fjölmiðlalæsi í kennararnámi þínu eða aflaðir þú þér sjálf/ur 

þekkingar á efninu?  

9. Reynir þú markvisst að efla fjölmiðlalæsi nemenda þinna í kennslu?  

a. Hvaða aðferðum beitir þú? 

b. Af hverju reynir þú ekki að efla fjölmiðlalæsi nemenda þinna? 

10. Telur þú að vanti meira íslenskt fræðsluefni um miðlalæsi? 

11. Verður þú vör/var við umræðu um miðlalæsi hjá öðrum kennurum?  

a. Hvað er helst verið að ræða í  

b. Hvers vegna heldur þú að kennarar í kringum þig séu almennt ekki að velta 

miðlalæsi fyrir sér? 

12. Hvert er fæðingarár þitt? 

13. Hvaða ár útskrifaðist þú og frá hvaða skóla? 

 
 

 


