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Formáli 

Að viðhalda góðum lesskilningi skiptir ekki eingöngu máli fyrir íslenska tungu heldur er það 

mín skoðun að góður lesskilningur eða skilningur á texta sé undirstaða menntunar. Ég, sem 

kennari, hef áhyggjur af þróun íslenskunnar og að lesskilningur nemenda í 10. bekk sé 

kominn á það stig að margir hverjir geti ekki lesið sér til gagns. Ég hef kennt í 12 ár og 

reynslan mín er sú að lesskilningur nemenda fer niður á við, ár hvert. Grunnskólar á landinu 

hafa reynt að sporna við þessari þróun og hafa staðið fyrir lestrarátaki sem mörgum hefur 

ekki þótt skila þeim árangri sem vonast var eftir og því mætti spyrja hvort við séum á réttri 

leið með því að auka lestur eða hvort aðrar lausnir séu í sjónmáli? 

Margar ástæður geta verið fyrir slökum lesskilningi nemenda en eina þeirra telur 

höfundur þessarar rannsóknar vera tilkomu snjallsímabyltingar sem hefur tröllriðið 

heiminum síðastliðin ár og lítur ekki út fyrir að þeirri byltingu sé nærri lokið. Það er ekki bara 

mitt hlutverk að vekja athygli á þessari þróun heldur okkar allra. Það er mikilvægt að nálgast 

tækniþróun af skynsemi og með það í huga mætti skoða hvort  einhver tenging gæti verið á 

milli aukinnar snjallsímanotkunar og lélegs lesskilnings nemenda í grunnskólum. Ég hef lært 

ótal margt í gegnum skrif þessarar ritgerðar og lesið heilan hafsjó af rannsóknum og 

ritgerðum sem munu hjálpa mér að taka ákvarðanir á gagnrýnan hátt þegar kemur að 

kennslu.  

Þessi ritgerð er 30 ETCS eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu á 

námsleiðinni Kennsla íslensku við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

verkefnisins var Sigurður Konráðsson prófessor. Ég vil þakka Sigurði innilega fyrir þolinmæði 

og góða leiðsögn í gegnum vinnslu þessa verkefnis. Sérfræðingur þessa verkefnis var Kristján 

Jóhann Jónsson dósent, ég vil þakka honum fyrir yfirlestur og góðar athugasemdir. Ég vil 

einnig þakka öllum sem tóku þátt í rannsókninni og Hildi Sigurðardóttur jafnframt fyrir 

yfirlestur og góðar athugasemdir. 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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 vil 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. október 2019 

 

Guðný Sigríður Sigurðardóttir 
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Ágrip  

Flestir unglingar eiga snjallsíma um þessar mundir og notkun þeirra hefur aukist til muna í 

grunnskólum landsins. Margir halda því fram að tækin hafi truflandi áhrif á einbeitingu 

nemenda og þar með einnig á kennslu í skólastofunni. Að viðhalda góðum lesskilningi skiptir 

ekki eingöngu máli fyrir íslenska tungu, heldur er góður lesskilningur undirstaða menntunar. 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort tenging væri milli slaks lesskilnings og 

aukinnar snjallsímanotkunar nemenda í unglingadeild. Skoðað var hvað nemendur lásu og 

hvort lestrarvenjur hefðu breyst með tilkomu snjallsíma. Eigindleg aðferð var notuð við öflun 

gagna í rannsóknina. Einstaklingsviðtöl voru tekin við sex kennara, þrjá úr sama skóla og þrjá 

úr jafnmörgum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig voru viðtöl tekin við sex nemendur í 

unglingadeild í sama skóla og fjóra foreldra sem eiga börn sem hafa útskrifast úr grunnskóla 

sem og eiga börn um þessar mundir í grunnskóla. Hver hópur fékk viðtalsramma sem innihélt 

spurningar sem sneru almennt að snjallsímanotkun unglinga og hvort hún hefði áhrif á 

lestur, lestraráhuga og lesskilning. Spurningarnar sneru einnig að hvort snjallsímanotkun 

hefði áhrif á einbeitingu, félagslega hæfni unglinga og beðið var um álit á hvort snjallsímar 

ættu yfir höfuð heima í skólastofunni.      

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að snjallsímar hafa neikvæð áhrif á 

lestur, lestraráhuga og lesskilning unglinga. Einnig má lesa úr niðurstöðunum að 

snjallsímanotkun hafi áhrif á félagsleg tengsl og ýti undir félagslega einangrun.    

Foreldrar, kennarar og nemendur töluðu um hve mikil enska væri í íslensku umhverfi og 

lýstu áhyggjum sínum á almennum málskilningi barna og unglinga. Þeir sögðu að 

samfélagsmiðlar væru meginlesefni unglinga í dag og þar væru textar sem innihéldu 

óvandaðan orðaforða. Niðurstöður rannsóknarinnar sem og annarra rannsókna sem styðja 

þessar niðurstöður ættu að vera öllum víti til varnaðar. Grunnskólar á Íslandi, sem og allir 

sem koma að menntun barna og unglinga á Íslandi, ættu að snúa vörn í sókn og setja 

sameiginlegar reglur sem lúta að snjallsímanotkun í grunnskólum landsins.  
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Abstract 

Reading comprehension could be better. Does the use of cellphones affect 
reading comprehension among teens? 

Most teenagers own cell phones now a days and its usage has increased considerable in 

Icelandic elementary schools. Many share the opinion that access to cell phones in the 

classroom has created a problem as its usage can have interfering effects on students’ 

studies as well as their concentration within the classroom wall. It has been pointed out that 

it is not only good for the Icelandic language that students attain good reading 

comprehension, but it is also the basis for all education. 

The main goal of this research is to explore if there is a connection between decrease in 

reading comprehension and increase in cell phone usage on eight through tenth grade in 

Icelandic elementary schools. The main focus of this research paper was to look at some of 

the materials students are reading and if reading habits have changed due to increase in cell 

phone usage over the last few years. Qualitative research methods in the form of interviews 

with different individuals was applied to obtain data.  

Six teachers, three from the same elementary school and three from different ones in the 

Reykjavik area were interviewed as well as six students in eight through tenth grade. Four 

sets of parents were also interviewed that still have and have had students at the 

elementary level. Each group got a set of questions that focused on cell phone usage among 

teenagers. Questions concentrated on exploring the connection between cell phone usage, 

reading, interest in reading and reading comprehension. The main goal was to find out if the 

increase in cell phone usage has affected the focus and social skills of the children, and if cell 

phones really belong in the classroom. 

The main conclusion of this research is that cell phones do have negative effects on 

reading, interest in reading and reading comprehension in eight through tenth grade. It also 

yielded the result that cell phones contribute to social isolation.      

Parents, teachers and students who participated in this research all expressed great 

concern on how English is increasingly being used by students in Icelandic elementary 

schools. They were worried about this recent development as this can affect Icelandic 

language use among youth and teens. Most teenagers today get their reading fix through 

social media which is concerning because it does not provide vocabulary that includes deep 

academic language since it stays mostly in the social context.     
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The main results of this research as well as others that have been focused on similar 

subjects and support the results of this one is that we should be careful about this 

development we are seeing with increased cell phone usage among teenagers in relation to 

the increase of poorer vocabulary and literacy skills. Everyone who works in the Icelandic 

elementary system should be able to take what has come out of this and similar researches 

to come up with rules about the use of cell phones in elementary schools so that we may 

help prevent decline in literacy among our teens. 
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1 Inngangur  

Snjallsímanotkun hefur aukist gríðarlega á síðustu árum og það virðist sem hún haldi áfram 

að aukast fremur en minnka. Því er ekki úr vegi að velta fyrir sér hvort snjallsímar hafi áhrif á 

námsgetu unglinga og í framhaldi hvort slakur lesskilningur undanfarinna ára tengist eitthvað 

þessari miklu aukningu á notkun snjallsíma. Reynsla mín af kennslu á unglingastigi er sú að 

margir nemendur eiga erfitt með einbeitingu í námi og þá sérstaklega þegar kemur að lestri. 

Margir nemendur eiga mjög erfitt með að slíta sig frá snjallsímanum og áhyggjur mínar sem 

kennara felast í hvort aukin notkun snjallsíma hafi áhrif á lesskilning og orðaforða nemenda. 

Markmið ritgerðarinnar er að svara eftirfarandi spurningu „Hvaða áhrif hefur aukin 

snjallsímanotkun í grunnskólum á lestur og lesskilning unglinga?“ Til þess að fá svar við 

þessari spurningu þarf að skoða marga þætti sem koma inn á snjallsímanotkun, t.a.m. í 

hverju felst hún og hversu löngum tíma er varið í snjallsímanum. 
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2 Fræðin 

2.1 Hvað er lestur? 

Samkvæmt íslenskri orðabók er nafnorðið lestur skilgreint sem blaðalestur eða lestur góðra 

bóka, upplestur og kvæðalestur en sagnorðið „lesa“ er skilgreint á eftirfarandi hátt: „Að ráða 

úr leturtáknum (þannig að úr verði samfellt mál, orð og setningar) jafnframt á skilgreiningin 

einnig við lestur prentstafa, lestur vondrar skriftar, lesa bók, lesa upphátt, lesa í hljóði og 

læra utan að“ (Mörður Árnason, 2007). Íslensk orðsifjabók skilgreinir orðið „lesa“ á 

eftirfarandi hátt: Ráða leturtákn, segja fram lesmál; „tína, safna saman. Samkvæmt henni er 

upphaflega merking orðstofnsins, að tína upp eða safna saman samanber, lith. lesú, lésti 

kroppa upp korn“ (Ásgeir Blöndal Magnússon, 2008). 

Í ritmálssafni Orðabókar Háskólans má finna elsta dæmi um orðið „læsi“ frá árinu 1982 

en orðið læs, þ.e. lýsingarorðið, er mun eldra og er frá 17. öld. Hugtakið „læsi“ og hvað það 

merkir byggist á því að vera læs á skrifað mál en getur haft mun víðtækari merkingu. Læsi er 

notað í fyrsta lagi í almennri merkingu og í öðru lagi sem íðorð í þeirri merkingu sem er 

sérfræðilega skilgreind. Hér má einnig vísa í grein sem Kristján Jóhann Jónsson (2013) skrifaði 

í Skímu. Þar bendir hann á að umræðan um læsi sé oft á tíðum á villigötum. Hann segir að rík 

tilhneiging sé hjá mönnum að kalla allt sem þekkingu varðar og skilningi á heiminum „læsi.“ 

Menn séu í rauninni búnir að yfirfæra hugtakið „literacy“ sem er tekið upp úr ensku. Hann er 

með öðrum orðum að segja að menn séu að nota tvö hugtök sem þýða ekki það sama. 

Hugtakið „læsi“ hefur löngum verið skilgreint sem það að þekkja stafina og geta lesið texta, 

geta skilið hann og nýtt sér til frekari þekkingar og miðlunar. 

Margir segja að lestur feli ekki einungis í sér færni í að lesa orð, enda vilja þeir sem 

rannsakað hafa lestur leggja áherslu á að færnin í að lesa sé ein fjölþættasta aðgerð hugans 

sem einstaklingar þurfa til að ná tökum á í lífinu. Rannsóknir síðustu ára hafa leitt til mikilla 

framfara í lestrarkennslu en rannsóknirnar fólust í að skoða frekar þá hugrænu starfsemi sem 

fer fram við lestrarnám og jafnframt hvaða viðfangsefni eru best til þess fallin að efla enn 

frekar þá færni sem einstaklingar þurfa til að verða læsir. Rannsóknir hafa sýnt að til að auka 

lestrarfærni einstaklinga þurfi að leggja áherslu á alla þætti sem lestrarfærni byggir á, þ.e. 

lesfimi, orðaforða, hljóðkerfisvitund, umskráningu og lesskilning (Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

Hoover og Gough (1990) settu fram kenningu um lestur. Þeir settu jafnframt upp líkan af 

kenningunni sem annars vegar byggist í grófum dráttum á færni við að lesa úr bókstöfum, 

þ.e. umskrá orð, og hins vegar getu til að skilja textann sem lesinn er. Líkanið nefndu þeir 

„einfalda lestrarlíkanið“ en því er ætlað að útskýra á einfaldan hátt þá margflóknu aðgerð 

sem fram fer við lestur. Samkvæmt kenningunni er megininntakið að undirstöðufærnin í 
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lesskilningi og hlustunarskilningi sé sú sama, þ.e.a.s. ef hlustunarskilningur þess sem les er 

kannaður má taka þáttinn sem varðar skilning frá umskráningunni og skoða veikleika og 

styrkleika hvors þáttar fyrir sig. 

Baldur Sigurðsson (e.d.) skrifar um læsi í almennri merkingu og bendir á að hin almenna 

merking sé breytileg, þ.e. fari eftir samhengi hverju sinni og þeim sem notar málið. Hann 

bendir jafnframt á að merking orðsins „læsi“ er átt við kunnáttu að geta lesið og skilið ritað 

mál. Góð lesfærni í venjulegum skilningi snertir marga þætti sem skipta máli í lestri, t.a.m. 

byggist skilningur máls á málþroska og málfærni, rituðum sem og munnlegum. Þættir eins og 

orðaforði, áhugi og þekking á lestri, reynsla af lestri, hæfni til samskipta, hæfni til að lesa í 

aðstæður og geta lesið sér til skilnings og verið þátttakandi í umræðum eru þættir sem 

einkenna góða lesfærni. 

Í námskrá grunnskóla hefur hugtakið „læsi“ þá merkingu að geta ráðið í letur, skilið og 

túlkað það sem skrifað er, sem og lært af því og miðlað þekkingu til annarra. Sértækasta 

merking læsis tekur mið af því að barn skili lágmarksfjölda lesinna orða eða atkvæða á 

mínútu án allra vandkvæða til að barnið teljist læst (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það 

þarf einnig að meta lesskilning hjá barni samanber skilningi á einföldum orðskilningi og hvort 

barnið geti dregið ályktun og rökrætt málefni textans svo það teljist læst. Í meginatriðum má 

segja að hugtakið „læsi“ sé farið að tengjast öðru hugtaki, þ.e. „menntun“ þar sem gott læsi 

verður til þess að við verðum færari um að skilja umhverfi okkar og hæfari í samfélagslegri 

þátttöku, og að við getum haft áhrif á samfélagið í heild (Baldur Sigurðsson, e.d.). 

Þeir sem eru góðir í lestri nota oft margar ólíkar aðferðir við hann, enda reynir 

lesskilningur á dýpri hugsun og flóknar aðgerðir til að ná tökum á lesskilningi. Góður lesari 

leitar ekki einungis að merkingu innan textans sem lesinn er heldur einnig í sinn eigin 

hugarheim þar sem hann metur reynslu, þekkingu, sjónarhorn, tilgang og boðskap textans. 

Færni þess sem les þarf að vera að mestu sjálfvirk svo athyglin beinist aðeins að innihaldi 

lestextans á meðan lesið er. Ef hægt er að koma þessu við aukast líkur á að góður lesari verði 

betri (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007). 

2.2 Málsnið  

Málsnið er yfirbragð málsins og breytist eftir aðstæðum hverju sinni. Fólk gerir sér sjaldnast 

grein fyrir því en í vissum aðstæðum breytist málsnið manna t.a.m. þegar þeir tala við börn, 

unglinga, jafnaldra eða þá sem eldri eru. Einstaklingar miða einnig út frá aldri, menntun, 

fjölda, maður á mann samtal, eða hvort þeir haldi fyrirlestur eða ræðu í brúðkaupi. Fólk 

tekur sjaldnast eftir því þegar málsnið breytist en það tekur eftir ef ekki er notað viðeigandi 
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málsnið. Smábarnamál í ræðu við kistulagningu þætti mörgum til dæmis óviðeigandi    

(Eiríkur Rögnvaldsson, e.d.). 

Það er töluverður munur á málsniði talaðs máls og ritaðs. Sjónvarp og útvarp hafa einnig 

ólíkt málsnið. Hver og einn málnotandi hefur þá hæfni að breyta eigin málstíl eftir því í hvaða 

málumhverfi hann er. Staður og stund skiptir máli hvað málsnið snertir. Við tölum öðruvísi 

við okkar nánustu en ókunnuga og þá erum við farin að greina á milli formlegs og óformlegs 

málsniðs (Ari P. Kristinsson, 2017). Málsnið er misjafnlega vandað. Ef greint er á milli vandaðs 

málsniðs og óvandaðs felur munurinn meðal annars í sér að í vönduðu málsniði eru notuð 

íslensk orð og auðsögð nýyrði en einkenni óvandaðs málsniðs er þá slangur, slettur og rangar 

beygingar. Þegar við tölum um vandað málsnið er beyging orða rétt og í samræmi við þær 

málvenjur sem eru viðurkenndar (Eiríkur Rögnvaldsson, e.d.). 

2.3 Málstefna 

Orðið „málstefna“ er ekki hugtak sem ber á góma í daglegu tali og margir vita jafnvel ekki 

alveg hvað þýðir og hvaða merkingu það hefur í för með sér. Margir gera sér þó ljóst að átt 

sé við texta sem er samþykktur af opinberlegum aðilum, menntamálaráðuneyti eða Alþingi. 

Málstefna er lögfesting eða reglufesting óbein/bein á notkun tungumáls innan þjóðríkis, 

áhrifasvæða þess og nýlendna. Í meginatriðum stendur málstefna fyrir að tungumálið sem 

landsmenn tala sé það sama um allt land og meðal stétta, þ.e. að landsmenn skilji vel hvern 

annan. Í annan stað er heppilegt að málið breytist sem minnst svo að lesa og skilja megi 

helstu bókmenntir fortíðar áfram. Einnig er það gagnlegt að ný orð sem verða til í 

tungumálinu eigi rætur að rekja til málsins, þá verður skilningur þeirra sem nota málið betri 

(Ari Páll Kristinsson, 2007; Ari Páll Kristinsson, 2017). „Málstefna: ráðandi málfélagsleg vitund 

og dulin og sýnileg ferli í tilteknu málsamfélagi; varðar bæði stöðu og form máls.“ (Ari Páll 

Kristinsson, 2007, bls. 103) 

Það má segja að þrír þættir hafi verið kjarni íslenskrar málstefnu, þ.e. málhreinsun, 

nýyrðasmíð og málvöndun. Þessir þættir eru að nokkru leyti enn kjarninn, þó svo að 

málhreinsun falli í skuggann af nýyrðasmíðinni. Málhreinsun þýðir einfaldlega að hreinsa 

erlend orð úr málinu. Nýyrðasmíði er nokkur og tengist t.a.m. fræðilegum orðum, orðum 

sem tengjast flugi og tölvum svo eitthvað sé nefnt. Í íslenskri málstefnu er leitast við að halda 

málinu eins óbreyttu og mögulegt er svo það breytist ekki um of og haldist í hendur við það 

mál sem forfeður okkar töluðu og nýtist fólki nú til dags (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Árið 2009 samþykkti Alþingi þingsályktun um íslenska málstefnu. Málstefnan kallast 

Íslenska til alls og inniheldur t.a.m. tillögur um aðgerðir þegar kemur að íslenskri tungu og 

íslensku táknmáli. Það markaði ákveðin tímamót í sögu íslenskunnar þegar lagasetningin 
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gekk í gegn. Lögin kveða á um að stjórnvöld séu skuldbundin til að nota íslensku í allri sinni 

starfsemi. Þess má geta að ekkert annað tungumál er opinbert á Íslandi (Ari Páll Kristinsson, 

2017: 95). 

2.4 Unglingar og lestur 

Í rannsókninni Lestrarvenjur ungra bókaorma sem var gerð af Kristínu Hebu Gísladóttur, 

Þorbjörgu Ólafsdóttur, Brynhildi Þórarinsdóttur og Herdísi Önnu Friðfinnsdóttur (2013) 

kemur fram að íslensk börn lesa bækur í mun minni mæli en áður. Þar kemur einnig fram að 

börnum sem lesa mikið, eða svokölluðum lestrarhestum, fer einnig fækkandi.  

Samhliða PISA rannsókninni 2009 var lagður spurningalisti fyrir nemendur þar sem spurt 

var um lestrarvenjur, fjölbreytni í lesefni, lestur á veraldarvefnum, bókasafnsnotkun, 

námsvenjur o.fl. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að stúlkur lesa sér frekar til yndis, lesa 

fjölbreyttara efni og nota bókasöfn í frekari mæli en drengir (Almar M. Halldórsson, 2010). 

Evrópska ESPAD rannsóknin 2007 sýndi fram á þá niðurstöðu að 23% 15–16 ára íslenskra 

unglinga lesa aldrei bækur sér til skemmtunar (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur 

Bjarnason, 2010). Hins vegar sýndi sama rannsókn, þ.e. ESPAD 2011, aðra þróun þar sem 

börn voru farin að lesa meira. Bóklaus börn á Íslandi eru þó enn stór hópur eða 21% tíundu 

bekkinga (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). 

Í lestrarskýrslu PISA (Programme for International Student Assessment) þar sem var gerð 

alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu nemenda í 9. bekk í lestri, stærðfræði, náttúrufræði og 

þrautalausnum var fjallað um slæma stöðu lesturs. Í skýrslunni kom fram að 21% íslenskra 

unglinga fannst tímasóun að lesa og þeir áttu erfitt með að klára bók. Úthaldið var lítið þar 

sem 24% sögðust ekki geta lesið meira en nokkrar mínútur í einu. 30% nemenda höfðu ekki 

gaman af lestri og margir eða 38% nýttu sér aðeins lestur við upplýsingaleit og aðeins tíu 

prósent las í eina klukkustund eða meira á dag (Almar M. Halldórsson, 2006). Þegar 

samantektin er skoðuð í rannsóknunum PISA og PIRLS kemur fram að nemendum á 

aldursbilinu 10–15 ára sem hafa ekki gaman af lestri fjölgar mjög eða rúmlega fjórfaldast. 

Þegar lesið er úr rannsóknarniðurstöðum PISA má ætla að því meiri ánægju sem nemendur 

fái út úr bóklestri, þeim meira lesi þeir og eigi auðveldara með að skilja ritað mál. Rannsóknir 

PIRLS og PISA hafa leitt í ljós að ánægja af lestri, áhugi, jákvætt viðhorf og tími sem fer í lestur 

daglega hefur öflug tengsl við lesskilning (Menntamálastofnun, 2018). 

2.4.1 Lestur og tæknivæðing 

Frá árinu 1979 hefur yndislestur barna á aldrinum 10–15 ára dregist verulega saman þar sem 

26% barna lásu tíu bækur eða fleiri síðustu 30 dagana fyrir rannsókn Þorbjörns Broddasonar, 

Kjartans Ólafssonar og Sólveigar Margrétar Karlsdóttur (2009) en 11% barnanna luku ekki við 
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eina bók. Árið 2003 náði lestur nemenda lágmarki þar sem duglegustu lesendurnir töldust til 

þriggja prósenta og þeim sem höfðu ekki lesið bók í meira en mánuð hafði fjölgað verulega 

þ.e. fjöldinn hafði þrefaldast. Árið 2009 hækkaði prósenta þeirra sem lásu mikið úr þremur 

prósentum í fjögur prósent en hins vegar lækkaði prósenta þeirra sem ekki lásu úr 30% niður 

í 28%, sem kemur heim og saman við niðurstöður PISA. Þrátt fyrir þessar niðurstöður hefur 

bókalestur dregist mikið saman síðustu áratugi. 

Sumir benda á að unglingar hafa sjaldan lesið meira en einmitt í dag og benda á að 

lesturinn eigi sér stað á fleiri stöðum en í bókum, þ.e. við áhorf sjónvarps, notkun tölva eða 

farsíma (Íslensk málnefnd, 2015; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). 

Tímarnir breytast og við breytumst með. Í nútímasamfélagi þar sem tæknin tekur hröðum 

breytingum og flestir hafa góðan aðgang að tækjum eins og sjónvarpi, tölvu eða snjalltæki. 

Það getur þá verið þrautinni þyngra að fylgjast með þeim áhrifum sem þessi tæki hafa. Áhrif 

þessara tækniframfara eru þó greinileg þegar kemur að því að greina yndislestur barna. 

Tækin virðast aðgengilegri fyrir börn en bækur. Aðdráttarafl tækjanna er mun sterkara 

heldur en bókanna (Skýrslutæknifélag Íslands, e.d.: 58–64; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). 

Það er staðreynd að í gegnum árin hefur ekki aðeins dregið úr lestri unglinga í grunnskóla 

heldur sýna niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk 2010-Framhalsskólanemar að lestur 

hefur einnig minnkað hjá nemendum í framhaldsskóla.  

Nemendur í framhaldskóla tóku þátt í rannsókninni árið 2010 og svöruðu t.a.m. 

spurningum um lestrarvenjur, þar sem 40% stúlkna og yfir 45% drengja sögðust ekki lesa 

aðrar bækur en skólabækur. Einnig hafa útlán bóka á bókasöfnum dregist verulega saman og 

þá sérstaklega til nemenda sem eru á unglingastigi. Nemendur koma með kennurum á 

bókasafnið en velja það ekki sjálfir (Almar M. Halldórsson, 2006).  

Árið 2008 skall á kreppa sem hafði mikil áhrif á grunnskóla landsins. Þrengt var að 

skólabókasöfnum og bókakaup skorin niður. Árið 2011 lýstu bókasafnsverðir og rithöfundar 

yfir áhyggjum sínum. Þeir töldu þetta bitna á lestraraðstöðu nemenda á landinu (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2011: 136; Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018: 90-91). 

2.4.2 Hvað vilja unglingar lesa? 

Spennandi og fyndin bók er það sem nemendur segja hrífa sig en unglingar sækja einnig í að 

lesa fræðslubækur. Undanfarin 30 ár hefur dregið verulega úr lestri dagblaða hjá börnum á 

aldrinum tíu til 15 ára, þ.e.a.s. lesendum hefur fækkað um tvo þriðju. Ýmislegt bendir þó til 

að unglingar nýti sér netmiðla til að afla sér frétta. Árið 1993 gerði Sigríður Þ. Valgeirsdóttir 

könnun sem átti að kanna hvað ungt fólk væri að lesa í dagblöðum. Könnunin leiddi í ljós að 
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14 ára unglingar lásu aðallega umfjöllun um kvikmyndir, tómstundir og heilsurækt, 

teiknimyndasögur og íþróttafréttir. Þeir sýndu minnstan áhuga á að lesa um fjármál og 

viðskipti (Heimir Pálsson, 2000).  

Sjónvarpsefni hefur aukist jafnt og þétt síðustu áratugi og úrvalið aldrei verið meira en 

það er í dag. En með tilkomu erlendra stöðva, sem og hvað erlent efni er auðsótt á netinu, 

hefur vægi lesturs unga fólksins af sjónvarpsskjánum minnkað þar sem efnið er yfirleitt 

ótextað. Margir velja fremur að horfa á kvikmynd en taka fram bók og lesa. Það ætti því ekki 

að koma neinum á óvart að mikið sjónvarpsáhorf dragi úr lestri bóka (Heimir Pálsson, 2000). 

Nú orðið eru flestir með aðgang að tölvu. Árið 2009 kom í ljós að 60% barna á aldrinum 

10–15 ára voru með tölvu inni í herbergjum sínum. Það mætti ætla að tölvunotkun eða 

netnotkun fylgdi aukinn lestur sem hún gerir vissulega, en þann lestur er ekki hægt að bera 

saman við bóklestur. Einbeiting er mun lélegri, hún fer á víð og dreif, þ.e. lyklaborðið þarf 

hluta af henni sem og skjárinn sem verður til þess að lestrageta verður minni og skilningur 

lélegri. 80% unga fólksins segjast nota netið en aðeins 32% nota netið til að lesa fréttir. 

Netnotkunin felst mun meira í því að afla sér upplýsinga af samskiptasíðum, Facebook og 

bloggsíðum. Texti á síðum sem þessum er oftar en ekki hversdagslegur og tilgangurinn er oft 

að fræðast um vini og kunningja. Einkenni textans er að hann er oftast um daglegt líf, þ.e. 

fréttir úr nánasta umhverfi, einskonar dagbókarfærsla (Birgir Guðmundsson og Sóley Björk 

Stefánsdóttir, 2008). Á þessu má greinilega nema að ungt fólk er að lesa, en lestraráhuginn 

hefur tekið aðra stefnu. Lesturinn tengist nú mun meira tölvunotkun og sjónvarpsáhorfi og 

lestur dagblaða og bóka er á undanhaldi.
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3 Upplýsingatæknibylting 

Árið 1969 fann dr. Leonard Kleinrock upp tæknina sem þurfti til að nýta internetið en 

internetið varð ekki til fyrr en tíu árum seinna. Með internetinu hefur þróast nýr vettvangur 

fyrir samskipti og hefur nánast komið í staðinn fyrir ýmsa samskiptatækni sem var notuð 

áður t.a.m. bréfasendingar með pósti svo ekki sé minnst á fjölmiðla sem hafa nýtt sér netið í 

auknum mæli (Leiner o.fl., 1997).  

Internetvæðing Íslands hófst árið 1986 eða nokkrum árum áður en hin eiginlega 

internettenging varð til, þann 21. júlí árið 1989. Í fyrstu tengdist netið Hafrannsóknarstofnun, 

en seinna sama ár tengdust bæði Orkustofnun og Háskóli Íslands Hafrannsóknarstofnun. 

Þessar tengingar urðu til þess að tölvupóstsamband, aðgangur að umræðu- og fréttaneti 

fengust um internetið. Frá Háskóla Íslands tengdist landið netinu árið 1989. Eftir 1993 jókst 

notkun netsins og fyrirtæki byrjuðu að selja almenningi aðgang að því (Drífa Viðarsdóttir, 

2014; Maríus Ólafsson, e.d.). 

Árin 2008–2012 var stefna þáverandi ríkisstjórnar að leggja áherslu á skilvirkni, þjónustu 

og framþróun. Með tæknina að vopni stóð til að koma á betri þjónustu og skilvirkni hjá hinu 

opinbera t.a.m. sjálfsafgreiðslu á netinu, tilkynningar, umsóknir, tímapantanir og skilum á 

gögnum svo eitthvað sé nefnt. Það má með sanni segja að stefnan hafi gengið eftir og 

netþjóðin Ísland er orðin samkeppnishæfari en áður ef miðað er við önnur lönd 

(Innanríkisráðuneytið, 2013; Matthías Leifsson, 2015: 35). 

3.1 Netnotkun Íslendinga  

Íslendingar nota netið hvað mest af öllum Evrópubúum ef marka má tölur frá Hagstofu 

Evrópusambandsins. Netnotkunin eykst lítilega á milli ára en um 97% íbúa landsins nýta sér 

netið reglulega. Það er hæsta hlutfall sem mælist í Evrópu en í löndum Evrópusambandsins 

telst meðaltal netnotenda 72%. Um helmingur þeirra sem tengjast netinu gera það í gegnum 

farsíma eða snjallsíma. Um 72% þeirra taka myndir með símanum og hlaða beint inn á netið. 

Árið 2013 til 2014 höfðu 58% netnotenda verslað gegnum netið og jukust kaupin á milli ára 

aðallega á hugbúnaði, tölvuleikjum, kvikmyndum og tónlist. Árið 2014 hækkaði hlutfall 

netnotenda á Íslandi í 98%. Samkvæmt Hagstofu eru netnotendur einstaklingar sem tengjast 

netinu í hverri viku, þ.e. reglulegir netnotendur (Hagstofa Íslands, 2015). 
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3.2 Snjallsímar 

Áætlað er að sex milljarðar manna eigi farsíma. Mun fleiri skrá sig á netið í gegnum farsíma 

heldur en í gegnum tölvu (UNESCO, e.d.). Árið 2007 kynnti Steve Jobs fyrsta iPhone símann 

og með tilkomu hans var snjallsíminn tæki sem allir gátu notað. Þegar síminn kom í verslanir 

mynduðust raðir í mörgum þeirra og síminn seldist upp á nokkrum klukkustundum. Í kjölfar 

iPhone símans opnaði smáforritaverslunin App Store. Í júlí árið 2008 bauð App Store upp á 

500 forrit en í dag eru forritin komin yfir 500.000. Símaframleiðendum fjölgaði og buðu upp á 

raunhæfan valkost í stað iPhone (Soukup, 2015). 

Með snjallsíma má taka fallegar myndir og hágæða myndbönd og deila því með öðrum. 

Það má einnig vafra um á netinu og fylgjast með, t.d. vinum, hvað þeir eru að gera, lesa 

fréttir og slúður. Einnig má skrifa tölvupósta, hlusta á tónlist, horfa á myndbönd og spila 

tölvuleiki. Möguleikarnir virðast endalausir og með hverjum degi bætist við fjöldi forrita sem 

eru í boði frá ýmsum stýrikerfum. Snjallsímar bjóða því uppá möguleika sem eru ekki fyrir 

hendi í hefðbundnum farsímum (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2012: 155; 

Soukup, 2015). 

3.2.1 Snjalltæki í grunnskólum  

Hröð tækniþróun og nauðsyn þess að nemendur öðlist færni í að lifa í nútímasamfélagi helst í 

hendur við læsi í víðum skilningi. Með þetta í huga er ákveðin stefnumótun sem er ætlað að 

ýta undir að samskipta- og upplýsingatækni sé nýtt á markvissan og fjölbreyttan hátt í 

kennslu og námi. Reykjavíkurborg gaf út stefnu árið 2011, þ.e. Nýting upplýsingatækni 2012-

2016. Í stefnunni er m.a. fjallað um þróun og notkun snjalltækja í skólastarfi. Sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu voru sammála um að setja menntamál í sameiginlegt forgangsverkefni 

til ársins 2020. Hluti af verkefninu var að auka nýtingu upplýsingatækni í skólastarfi með það 

í huga að virkja sjálfstæði, vekja áhuga og sköpunargáfu nemenda (Reykjavík, e.d.). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem var gefin út 2011 kemur fram að tæki til samskipta og 

tölvur séu góð verkfæri til samþættingar. Upplýsinga-og tæknimennt er skilgreind, rétt eins 

og íslenska og stærðfræði, sem ákveðið námssvið í Aðalnámskrá grunnskóla. Kennslan í 

upplýsinga- og tæknimennt á að bæta læsi og tæknifærni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:7). 

Í Norðlingaskóla í Reykjavík var unnið þróunarverkefni um spjaldtölvur í námi og kennslu. 

Megininntak þess var að skoða hvernig spjaldtölvur gætu haft áhrif á kennslu og nám í 9. og 

10. bekk. Niðurstöður verkefnisins voru, m.a. þær að nemendur fengu aukinn aðgang að efni 

sem er notað í kennslu og ánægja nemenda varð meiri í skólanum. Nemendur þóttu sýna 

meiri dugnað þegar kom að lærdómi og samskiptin þóttu betri (Sólveig Jakobsdóttir og 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). 
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Spjaldtölvuvæðing í Kópavogi er vel á veg komin en þar fá nemendur aðgang að 

spjaldtölvum í skólanum til að auka fjölbreytni í kennslu og aðlaga námið betur að hverjum 

og einum. Allar spjaldtölvur skólans eru tengdar við tölvukerfi skólans. Stjórnendur og 

kennarar eiga því auðveldara með að fylgjast með notkun nemenda, þ.e. hvað þeir eru að 

gera í spjaldtölvunum (Kópavogsbær, 2019). 

3.2.2 Snjallsímar og grunnskólareglur 

Umboðsmaður barna skrifaði reglur um snjallsíma í skólum. Þar segir að það sé ekki í 

samræmi við réttindi barna að kennarar eða starfsfólk skóla megi taka snjalltæki af þeim ef 

þau vilja ekki afhenda þau (Umboðsmaður barna, 2015). 

Fjarðabyggð setti nýjar reglur hvað snjalltæki varðar í grunnskólum þann 1. febrúar 2019. 

Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar hóf vinnu við reglugerðina haustið 2018 sem bæjarstjórn og 

bæjarráð samþykktu. Reglurnar voru settar með það í huga að hlífa börnum við þeim 

vandamálum sem geta fylgt notkun snjalltækjanna. Í reglugerðinni kemur fram: „Rannsóknir 

benda til þess að óhófleg notkun snjalltækja og samfélagsmiðla hafi neikvæð áhrif á 

námsárangur, einbeitingu, tilfinningalíf, svefn og andlega heilsu fólks“ (Fjarðabyggð, 2019). 

Reglurnar fela í sér að nemendur í grunnskólum Fjarðabyggðar, þ.e. Neskaupstaðar, 

Eskifjarðar, Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar mega ekki koma með eigin snjalltæki í skólann. 

Nemendur eiga hvorki að vera með snjalltæki, snjallsíma eða snjallúr í skólanum eða á 

skólalóðinni. Nemendur eiga helst að geyma snjalltæki heima en ef þeir taka þau með í 

skólann á að vera slökkt á þeim. Vonast er til að nemendur nái betri einbeitingu, nái frekari 

árangri í náminu, jafnræði meðal nemenda verði eflt og að félagsleg samskipti verði betri. 

Eftir að reglugerðin var samþykkt hefur tækjakostur grunnskólanna verið stórbættur. Það var 

farið í að bæta nettengingar í skólunum og nýjar tölvur sem og spjaldtölvur hafa verið 

keyptar. Með þessum breytingum er verið að auka fjölbreytni í námi og fylgja þróun 

kennsluhátta (Fjardabyggð, 2019). 

3.2.3 Snjallsímar og nám nemenda  

Það er spurning hvort þetta tvennt fari saman, þ.e. snjallsímar og nám en árið 2011 skoðuðu 

Tremblay, M. S. og nokkrir aðrir skjátíma barna og unglinga og báru saman við námsárangur. 

Skjátími er skilgreindur sem tími sem notaður er fyrir framan tölvu, sjónvarp eða farsíma í 

frítíma. Niðurstöðurnar bentu til að þeir einstaklingar sem verja minna en tveimur 

klukkustundum fyrir framan skjá á dag væru líklegri til að ná betri námsárangri en þeir sem 

eyða lengri tíma fyrir framan skjá (Tremblay o.fl., 2011). Árið 2016 kom út rannsókn sem 

sýndi fram á að ítalskir unglingar sem eyddu of löngum tíma í tölvu væru líklegri til að eiga í 

sálrænum vanda. Unglingarnir sem tóku þátt í rannsókninni eyddu að meðaltali tveimur 
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klukkustundum á dag í tölvu. Flestir þátttakendurnir þjáðust af depurð, stressi/kvíða og 

pirringi. Rannsakendur sögðu að rekja mætti þessa sálrænu kvilla til svefnleysis sem fylgir 

aukinni tölvunotkun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að mikil tölvunotkun leiðir til 

minni svefns sem hefur neikvæð áhrif á andlegan líðan sem hefur áhrif á námsárangur 

(Marino o.fl., in press). 

Erla Björnsdóttir (2017) sálfræðingur hefur rannsakað svefn og svefnvenjur Íslendinga 

undanfarin ár. Hún bendir á hversu mikil aukning hefur verið á notkun snjalltækja hjá 

börnum. Hún telur mjög mikilvægt að skólastjórnendur bregðist við með einhverjum hætti 

og setji skýrar reglur um notkun þeirra í skólastofum þar sem tækin eru farin að hafa 

truflandi áhrif á skólastarfið.  

Ekkert barn þarf að vera í samskiptum við umheiminn og límdur við snjalltæki 

öllum stundum en öll börn þurfa nægan svefn. Ef þau fá ekki nægan svefn mun 

það bitna bæði á líðan þeirra og heilsu og því er svo gríðarlega mikilvægt fyrir 

okkur sem samfélag að vernda börnin okkar og tryggja það að þau hafi tækifæri 

til þess að ná fullum nætursvefni (Erla Björnsdóttir, 2017). 

Erla segir að kvíði hafi aukist til muna hjá börnum og hún telur samfélagsmiðla eiga 

stóran þátt í þeirri þróun. Hún telur það áhyggjuefni og tengir það skjánotkun barna en 

reglur um hana virðast litlar, jafnvel engar (Erla Björnsdóttir, 2017). „Er það raunverulega svo 

óraunhæft að leggja frá sér snjalltækin á kvöldin, banna notkun þeirra í skólastofum og 

bregðast við svefnvanda barna með öðrum aðferðum en lyfjagjöf?“ (Erla Björnsdóttir, 2017) 

Í rannsókn sem var gerð á yfir 125.000 börnum á aldrinum tíu til 18 ára kemur í ljós að 

börn sem höfðu óheftan aðgang að snjalltækjum á kvöldin og á nóttunni voru tvisvar til 

þrisvar sinnum líklegri til að sofa minna (Carter, Rees, Hale, Bhattacharjee og Paradkar, 

2016). Þegar skoðaðar voru ástæðurnar fyrir þessum niðurstöðum kom í ljós að þeir sem 

sváfu minna óttuðust að missa af einhverju á samfélagsmiðlum og varð svefn þeirra því ekki 

jafn djúpur og hjá þeim sem voru ekki með óheftan aðgang. Þetta hafði einnig í för með sér 

að börnin mættu syfjuð, pirruð og orkulaus í skólann. 

Það er mjög auðvelt að skoða snjallsímann í eitt augnablik. Augnablikið getur falið í sér að 

uppfæra stöðu á Facebook, Snapchat, Instagram eða á öðrum samfélagsmiðli. Það getur 

einnig falið í sér að skoða ný skilaboð eða skoða uppfærslu annarra (Li, 2016). 

Turkle, S. (2012) segir að þau samskipti sem eiga sér stað í gegnum samfélagsmiðla skorti 

samfellu og séu ósamstillt. Hann heldur því einnig fram að fólk vilji vera í góðri návist við 

annað fólk. En þegar tæknin býður upp á annan möguleika, t.a.m. notkun snjallsíma, velur 

fólk líka að vera á bakvið skjáinn. Þegar svo á við á sér stað aftenging þar sem fólk á erfitt 
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með að halda einbeitingu að því sem er fyrir framan það. Fólk beinir fremur athyglinni að því 

sem er í snjallsímanum.  

Glass Arnold stjórnaði rannsókn sem snerist um hvort snjalltæki hefðu áhrif á einbeitingu 

nemenda í kennslustofunni. Hann vildi vita hvort snjalltækin yllu truflun í kennslustundum. 

Hann vildi skoða hvort þau leiddu til lægri einkunna eða lélegs gengis nemenda á prófum 

þegar þau eru notuð í kennslu, þ.e. í öðrum en fræðilegum (akademískum) tilgangi. 

Framkvæmd rannsóknarinnar fól í sér að kanna hvort snjalltækin hefðu áhrif á annars vegar 

frammistöðu nemenda í einni kennslustund og hins vegar gengi nemenda til lengri tíma ef 

nemendur færðu athygli af námsefni yfir á afþreyingarefni (snjalltæki) til skiptis. 118 

nemendur í Rutgers háskólanum tóku þátt í rannsókninni. Rannsóknin stóð yfir í eina skóla-

önn. Spjaldtölvur, símar, fartölvur og önnur sambærileg tæki voru bönnuð í helming fyrir-

lestra og leyfð í hinum helmingnum (Glass og Kang, 2018). Í ljós kom að nemendur stóðu sig 

almennt verr í hlutanum sem leyfði snjalltæki. Einnig kom fram að nemendur sem notuðu 

ekki snjallsíma eða spjaldtölvu, en voru í kennslustund þar sem notkun snjalltækjanna var 

heimiluð, stóðu sig verr en þegar þeir voru í kennslustund þar sem snjalltækin voru bönnuð. 

Það bendir til að snjallsímar og spjaldtölvur í skólastofum hafi slæm áhrif á kennsluumhverfið 

í heild en ekki einungis nemendur sem nota slík tæki til afþreyingar á meðan kennslu 

stendur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að notkun snjalltækja í kennslu hafði 

ekki áhrif á getu og skilning nemenda í einni kennslustund. Hins vegar, þegar horft var til 

lengri tíma höfðu snjalltæki neikvæð áhrif, m.a. með lægri einkunnum nemenda og athygli 

nemenda var á öðru en því sem fram fór í kennslustofunni. Samkvæmt rannsókninni hafa 

snjalltæki neikvæð áhrif á langtímaminni nemenda (Glass og Kang, 2018).  

Rannsókn sem var gerð af Drouin, M. og Driver, B. (2014) var ætlað að skoða áhrif 

smáskilaboða á námsgetu unglinga sem og að líta til hegðunar í sambandi við notkunina. Litið 

var til tíðni skilaboða og orðaforðans sem skilaboðin innihéldu. Þeir sem tóku þátt í 

rannsókninni sendu um sextíu skilaboð á dag sem er mun meira en fyrri rannsóknir segja til 

um. Drouin og Driver segja að tenging sé á milli slakrar lestrargetu, lélegs orðaforða og 

smáskilaboða. Þau komust að því að þátttakendurnir sem notuðu afbakaðan orðaforða á 

rafrænum miðlum höfðu einnig lélegan orðaforða sem og slaka lestrargetu (Drouin og 

Driver, 2014: 263–265). 

3.2.4 Snjallsímar heima: Setja foreldrar mörk? 

Fullorðið fólk ber ábyrgð á hvað börnin skoða á samfélagsmiðlum og jafnframt að þau fái 

tækifæri á að skoða og kynna sér ólíka miðla. Fullorðnum ber einnig að kenna börnum að 

varast hættur sem netheimar geyma og þau tileinki sér gagnrýna hugsun (Heimili og skóli, 

e.d.). Samfélagsmiðlar eru orðnir stór þáttur í lífi venjulegrar fjölskyldu þar sem netnotkunin 
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getur verið frá því að eiga myndasímtal við ömmu og afa til þess að þurfa að skila 

heimaverkefni til kennara í gegnum netið. Ráðleggingar á netinu sem snúa að því hversu 

miklum tíma einstaklingur ætti verja á netinu eða hvaða síður beri að varast eru ekki eins 

áberandi. Hins vegar eru netheimar fullir af upplýsingum um hvar tækifærin liggja og hvernig 

hægt sé að tengjast hinum og þessum síðum sem og afla tekna á auðveldan hátt. Það er gert 

ráð fyrir því að foreldrar setji mörk og að hlutverk þeirra sé að fylgjast með hvað börnin 

þeirra aðhafast á netinu en í rauninni fá foreldrar ekki mikinn stuðning til að fylgjast með 

hvað börnin eru í rauninni að gera þar sem börnin eru oft og tíðum orðin betri en foreldrar 

að nýta sér netið. Mismunandi leiðir eru fyrir foreldra að nálgast barnið sitt þegar kemur að 

samfélagsmiðlum. Sumir nýta sér tímaafmörkun eða tæknilegar síur, þ.e. hugbúnað sem 

takmarkar netnotkun og loka vissum síðum til að fylgjast með netnotkun barnsins. Á meðan 

leggja aðrir áherslu á að tala við barnið um netnotkun, áhrif þess og hvað eigi að varast 

(Blum-Ross og Livingstone, 2016). 

Rannsóknir sýna að foreldrar sem samnýta aðferðir eins og að afmarka tíma, nota síur og 

ræða við barnið um netnotkun eiga börn sem eru mun líklegri til að hafa stjórn á eigin 

notkun og kunna að nýta sér netheima á uppbyggilegan máta (Blum-Ross og Livingstone, 

2016). Í rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum árið 2013 kemur fram að foreldrar sem 

takmörkuðu tækninotkun áttu börn sem nýttu hana mun minna heldur en börn foreldra sem 

ekki settu reglur. Það þótti hins vegar athyglisvert að foreldrar sem töldu notkun barna sinna 

ekki áhyggjuefni höfðu á sama tíma áhyggjur af félagslegum þroska þeirra og 

hegðunarörðugleikum (Wartella, Rideout, Lauricella og Connell, 2013). 

Þrátt fyrir mikilvægt hlutverk sitt getur það reynst foreldrum erfitt að hafa stjórn á 

snjalltækjanotkun barna sinna. Börn hafa oft og tíðum betri þekkingu en foreldrarnir á 

snjalltækjum enda er tæknin ung og því hafa foreldrar ekki reynslu eða þekkingu úr eigin 

bernsku til að miða við. Eftir því sem börn eldast og þroskast breytist hlutverk foreldra, þeir 

leiðbeina frekar en stjórna. Það er mikilvægt að foreldrar gefi barni sínu færi á að prófa sig 

áfram í miðlanotkun en þó með verndandi afskiptum. Þannig lærir barnið gagnrýna hugsun 

og á sama tíma öðlast það frekari skilning á hvernig samfélagsmiðlar virka (Cho, Kim og Lee, 

2016). 

Það má stilla aðgengi að netbeini heimilisins á einfaldan hátt og takmarka þannig aðgengi 

barna á netinu. Ef þekking foreldra er ekki nægileg er hægt að hafa samband við 

netþjónustufyrirtæki og fá nánari ráðleggingar (Kópavogsbær, 2019). 

Foreldrar sem setja reglur og passa upp á aðgang barna sinna að netinu eiga í minni 

hættu á að börn þeirra verði fyrir einhvers konar skaða af völdum netsins. Þó má geta þess 
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að eitt af hverjum þremur börnum eða unglingum fara í kringum netreglur foreldra sinna 

(Livingstone, Haddon, Görzig og Ólafsson, 2011).  

3.2.5 Snjallsímar og félagsleg staða 

Netnotkun er orðin stór hluti af samfélaginu nú til dags og stór þáttur af daglegu lífi 

unglingsins. Mitchell, K. og Finkelhor, D. (2003) segja að samskiptasíður á netinu ýti ekki bara 

undir samskipti ungs fólks við aðra heldur ýti undir frekari samskipti við ættingja. 

Netnotkun leiðir hins vegar ekki einungis af sér jákvætt upplýsingaflæði og jákvæð 

samskipti, síður en svo. Margir hafa orðið fyrir neikvæðri reynslu af netinu s.s. meiðandi 

umfjöllun, rafrænu einelti og hefndarklámi svo eitthvað sé nefnt (Hjördís Sigursteinsdóttir, 

Eva Halapi og Kjartan Ólafsson,2014; Livingston o.fl., 2011). 

Niðurstaða einnar rannsóknar sem fól í sér að skoða gæði samtals milli annars vegar 

einstaklinga sem höfðu snjallsíma í hendi eða þeirra sem höfðu það ekki sýndi að gæði 

samtalsins urðu lélegri ef fólk var með snjallsíma á sér. Einstaklingar sem voru með snjallsíma 

við hönd sýndu minni skilning og voru ekki jafn vinsamlegir í garð viðmælenda sinna (Misra, 

Cheng, Genevie og Yuan, 2016). Þrátt fyrir að einstaklingar séu ekki tengdir við internetið 

öllum stundum er hægt að senda skilaboð í gegnum samfélagsmiðla. Skilaboð sem berast og 

eru lesin strax í stað þess að þeim sé svarað í kjölfarið getur haft þau áhrif að viðkomandi sé 

stöðugt að kíkja til að athuga hvort hann hafi fengið svörun við skilaboðunum. Þess má geta 

að sá sem sendir skilaboð á ákveðnum miðlum, í ákveðnum tækjum sér hvort viðkomandi 

hafi opnað skilaboðin. Samskiptaleið sem þessi getur ýtt undir kvíðaeinkenni hjá viðkomandi 

sem og gefið viðkomandi efasemdir um eigið sjálf (Li, 2016). 

Samfélagsmiðlar gefa þeim sem nota þá kost á því að uppfæra stöðu sína. Þegar notandi 

hefur uppfært stöðu sína er í boði að deila henni sem felur oftast í sér viðbrögð frá öðrum 

sem sjá hana. Viðbrögðin fela oft í sér viðurkenningu sem ýtir undir að samfélagsmiðlar séu 

notaðir til að gefa ákveðna mynd af sjálfum sér sem öðrum líkar við (Li, 2016; Turkle, 2012). 

Niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk árið 2014 sýnir að eftir að snjalltækin komu og 

aðgengi netsins varð meiri urðu áhugamál unglinga takmarkaðri. Unglingar lásu minna, fóru 

sjaldnar á kaffihús og fóru síður í teiti (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Síðustu áratugina hefur veröld unglinga breyst til muna. Það má rekja til tilkomu 

internetsins og ber þó sérstaklega að nefna samfélagsmiðla. Margir fræðimenn eru á þeirri 

skoðun að aukin notkun netsins hafi áhrif á daglegt líf fólks. Þeir eru sammála um að þessi 

þróun hafi áhrif á félagsmótun barna og unglinga sem og andlega heilsu þeirra. Í dag eru 

ungmenni tengd Instagram, Spotify, Twitter, Facebook eða Snapchat í marga klukkutíma á 

dag, margir í gegnum snjallsímana og aðrir í gegnum tölvur (Stepanikova, Nie og He, 2010). 
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Hugsuðurnir á bak við samfélagsmiðla bjuggu þá til með það í huga að auðvelda fólki 

samskipti og bæta félagslíf þess. Staðreyndin er hins vegar sú að einstaklingar sem eyða 

miklum tíma á samfélagsmiðlum eiga oft erfiðara með bein samskipti við annað fólk. 

Ofnotkun á miðlunum ýtir einnig undir þunglyndi og félagslega einangrun. Hins vegar sýnir 

rannsókn Cecilie Schou Andreassen fram á að fólk sem er kvíðið og félagslega heft er líklegra 

til að eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum því það á erfitt með samskipti augliti til auglitis 

(Drønen, 2012). 

Einstaklingar með slaka félagsfærni eru líklegri til að ánetjast netinu fremur en þeir sem 

eru félagslega sterkir. Þetta getur leitt til slæmra áhrifa á líf þeirra, til dæmis í skóla, 

samskipta við annað fólk og tómstundir (Kim, LaRose og Peng, 2009). 

Í rannsókn sem kom út árið 2016 kemur fram að unglingar í vestrænum samfélögum velja 

fremur að vera heima við skjá og eiga í samskiptum við aðra í gegnum netið en auglitis til 

auglits. Netnotkun af þessu tagi hefur aukist til muna og leiðir til meiri einmanaleika og minni 

félagslegs stuðnings. Rannsakendur telja að bæði snjallsímafíkn og fíkn í samfélagsmiðla sé 

alvarleg ógn við heilsufar fólks (Jeong, Kim, Yum og Hwang, 2016). 

3.3 Rannsóknir á skjátíma 

American Academy of Pediatrics (2016) segir að börn verji um sjö klukkustundum á dag fyrir 

framan skjá, þ.e. spjaldtölvur, tölvur og sjónvörp. Á Íslandi er ekki búið að gefa út viðmið um 

það hve löngum tíma einstaklingar ættu að eyða fyrir framan skjá. En á ráðstefnu sem var 

haldin í Akureyrarbæ 2016 var komið inn á skjátíma unglinga og talið hæfilegt að hann væri 

um þrjár klukkustundir yfir daginn (Ragnar Hólm, 2017). 

Rannsókn Þorbjörns Broddasonar (2005) á skjátíma íslenskra barna frá árinu 1968 til 2003 

sýndi mikla aukningu á tölvuleikjanotkun og sjónvarpsáhorfi. Hún sýndi einnig fram á að börn 

leituðu í auknum mæli eftir upplýsingum á netinu og niðurhali kvikmynda og tónlistar. 

Þorbjörn segir að eftir því sem börnin eldist aukist notkun netsins. 

Internet og snjallsímavæðing hefur áhrif á æsku barna og unglinga. Talið er að unglingar 

hafi tvöfaldað að meðaltali tímann sem þeir eyða á netinu á milli áranna 2005 og 2015. Þessi 

þróun vekur upp spurningar um hvað afleiðingar hún geti haft í för með sér á líðan unglinga. 

(Przybylski og Weinstein, 2017). Í rannsókn Przybylski og Weinstein (2017) kemur fram að 

hæfileg skjánotkun eða um þrjár klukkustundir á sólarhring 15 ára unglinga hafi ekki skaðleg 

áhrif á þá. Hún gefur einstaklingum frekar tækifæri á að vera í sambandi við umheiminn og 

fylgjast með. Hins vegar getur lítil skjánotkun haft í för með sér að unglingar/ einstaklingar 

missi úr félagslífinu þar sem upplýsingaflæði er nær eingöngu í gegnum samfélagsmiðla í dag. 
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Gullni meðalvegurinn virðist skipta öllu máli þar sem of mikil skjánotkun getur valdið því að 

einstaklingar gefi sér ekki tíma til að stunda vinnu, skóla eða annað nám. 

3.3.1 Skjáfíkn 

Margir telja sér trú um að þeir þurfi ekkert annað en internetið þar sem þeir geta sótt sér allt 

sem þeir þurfa og vilja þar (Eyjólfur Örn Jónsson, e.d.). Netnotkun telst til ofnotkunar ef hún 

er farin að hafa hamlandi áhrif á daglegt líf hjá einstaklingum. Viðmiðið við ofnotkun er um 

fimm klukkustundir á dag. Þeir sem leita sér hjálpar við netfíkn eyða um tíu klukkustundum á 

dag á netinu. Sumir einstaklingar eyða hátt í tuttugu klukkustundum á sólarhring á netinu og 

eru orðnir alvarlega veikir af fíkn (Halla Harðardóttir, 2015). 

Tæki sem veita svörun eins og spjaldtæki eru sérstaklega ávanabindandi. Ástæðuna má 

rekja til snertingarinnar og raddþekkingu tækjanna. Snjallsímafíkn getur verið sterkari en 

hefðbundin tölvufíkn því einstaklingar geta auðveldlega nálgast afþreyingarefni og 

upplýsingar hvarvetna á netinu (Jeong o.fl., 2016). 

Aukist hefur til muna að börn undir fimmtán ára leiti sér aðstoðar sökum netfíknar. Þegar 

börn leita sér aðstoðar eru þau jafnvel komin á þann stað að ekkert annað kemst að en 

tölvan. Þau eru hætt að hitta vini sína í lok skólans og mikið til hætt að stunda tómstundir. 

Unglingar og börn sækjast eftir viðurkenningu og það er auðveld lausn að fá hana í gegnum 

snjalltæki og tölvuleiki. Einstaklingar sem spila tölvuleiki fá jákvæða svörun þegar þeim 

gengur vel og eru því líklegri til að halda áfram að spila til að ná lengra eða til að upplifa 

spennu og vellíðan. Þeir sem nota samfélagsmiðla til að fá jákvæð viðbrögð setja inn myndir 

eða skrifa eitthvað sem þeir fá jákvæða svörun á eins og „like.“ Þeir einstaklingar eru því 

líklegri til að endurtaka hegðunina (Jóhann K. Jóhannsson, 2017). 

3.3.2 Skjáfíkn og nám  

Þegar tölvufíkn eða skjáfíkn er metin er það ekki tíminn sem barnið eða unglingurinn eyðir 

fyrir framan skjáinn sem skiptir máli. Það eru áhrifin á barnið eða unglinginn sem segja til um 

hvort fíkn sé um að ræða eður ei. Helstu einkenni netfíknar hjá börnum og unglingum liggja í 

því að tölvunotkun er viðstöðulaus utan skólatíma. Heimanámið situr á hakanum, nemendur 

eru þreyttir, sofa jafnvel í tíma, einkunnir lækka, skapið verður verra og þá sér í lagi ef 

snjallsíminn eða tölvan er ekki til staðar. Þess fyrir utan hafa margir sýnt ofbeldishegðun ef 

þeir eru án tækjanna. Félagslegi þátturinn verður smám saman einungis í gegnum netið þar 

sem netfíkillinn dregur sig úr tómstundum og áhugamálin snúast aðeins um það sem gerist í 

netheiminum (Hjördís Sigursteinsdóttir o.fl., 2014). 

Hjördís Sigursteinsdóttir og félagar (2014) benda á að Mascheroni, G og Ólafsson, K. segi 

að í dag séu flestir unglingar tengdir netinu allan sólarhringinn. Rannsókn þeirra náði til 3.500 



 

26 

evrópskra barna og unglinga á aldrinum níu til 16 ára. Eftir því sem börnin voru eldri höfðu 

þau óheftari aðgang að netinu og minna aðhald frá forráðamönnum. Meira en helmingur 

barnanna voru daglega á netinu inni í svefnherbergjum sínum. Rosenfield (2016) segir að 

hefðbundinn snjallsímanotandi í Bandaríkjunum skoði símann sinn um 1.500 sinnum á viku 

sem þýðir að notandinn er að skoða símann sinn um 221 sinni á dag.  
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4 Lesskilningur; í hverju felst hann? 

Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum sem var gefin út árið 2018 kemur fram 

að hugtökin læsi og lesskilningur gangi út frá rökleiðslunni að læsi sé lesskilningur, 

lesskilningur sé skilningur og að skilningur sé læsi. Það kemur einnig fram að mikilvægt sé að 

rugla þessum hugtökum ekki saman. Í fyrstu lærir nemandi að þekkja stafi, hljóð og orð síðan 

lærir hann að skilja samhengi, tengja rökhugsun og tilfinningar sínar við það sem hann les 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018: 44). 

Góður orðaforði, góð málfræðikunnátta, hæfni til að draga ályktanir, góður lestrarhraði, 

að geta lesið í aðstæður og sett sig í spor annarra er grundvöllur góðs lesskilnings 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:18). Ef miðað er við PISA - prófin felur lesskilningur í sér að 

skilja það sem lesið er. Hann felur einnig í sér að sá sem les skilji ólíkar textategundir og geti 

svarað spurningum sem eru úr texta sem sá hinn sami las. Skilningur felur einnig í sér að sá 

sem les geti myndað sér skoðun, ígrundað, ályktað og dregið skilning af því sem hann les 

(Baldur Sigursson og Sigríður Ólafsdóttir, 2017).  

Það er mikilvægt að hvetja til lesturs og virða skemmtigildi hans. Lesandi verður að læra 

mikilvægi lesturs, iðka hann og nýta sér uppskeruna. Nemendum sem leiðist lestur eru að 

öllum líkindum ekki að lesa sér til ánægju og lesa minna en þeir sem njóta þess að lesa. 

Orðaforði nemenda skiptir miklu máli þegar kemur að lesskilningi og því er mikilvægt að efla 

hann og rækta vel í grunnskóla. Nemendur verða að geta lesið með það að leiðarljósi að auka 

getu og vitneskju sína með því að lesa. Það er mikilvægt að nemendur geti lesið fjölbreytta 

texta, þ.e. stutta, langa, bókmennta- og vísindatexta og ljóð svo eitthvað sé nefnt (Baldur 

Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2017: 4–5). 

4.1 Orðaforði 

Undirstaða lesskilnings er orðaforði (Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2017). Það var 

gerð rannsókn sem kallaðist Mál í notkun- ritmál og talmál. Rannsóknin sýndi fram á að 

orðaforði íslenskra unglinga væri ekki góður. Hún sýndi einnig að unglingar á Íslandi eru á 

eftir hvað orðaforða varðar ef miðað er við 12 nágrannaþjóðir (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2011). Það er mikilvægt að byggja upp orðaforða nemenda því án hans er enginn 

lesskilningur (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010: 39). Barbara A. Wasik rannsakaði 

orðaforða leikskólabarna og segir hún að málfarslegur þroski og orðaforði sé undirstaða 

lestrar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004a). 
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4.1.1 Mál og málskilningur 

Málþroski einstaklinga mótast bæði af meðfæddum eiginleikum hans og uppeldi. Orðaforði 

ræðst af því við hvernig orðaforða börn alast upp. Málfræðin þroskast hins vegar hjá börnum 

óháð því hversu mikið er talað við þau (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004b).  

Það er ekki erfitt fyrir börn og unglinga í dag að sækja sér erlent efni til afþreyingar. 

Dagskrárliðir sjónvarpsins eru fullir af erlendu efni og auðvelt er að sækja erlent efni á 

netinu, t.a.m. myndbönd, kvikmyndir, tölvuleiki eða annað afþreyingarefni. Enskan er 

ríkjandi tungumál af því erlenda efni sem í boði er og því er mikilvægt að unga fólkinu þyki 

íslenskan skemmtileg og sjálfsögð (Guðrún Kvaran, 2005: 3–4). 

Í doktorsrannsókn Finns Friðrikssonar (2008) kemur fram að þó mörgum þyki þær 

málbreytingar sem verða neikvæðar, þá teljast þær ekki vera það langt gengnar að þær hafi 

komið í stað þess sem áður var. Breytingarnar sem er átt við eru t.d. þágufallshneigð og flótti 

frá eignarfallinu. Það kemur einnig fram í rannsókn Finns að fólk er jákvætt í garð breytinga 

sem eiga sér stað í málinu og finnst þær oftast eðlilegar og jafnvel nauðsynlegar. Margir hafa 

orð á því að brýnt sé að Íslendingar fylgi þróuninni sem á sér stað í tungumálinu. En þegar 

kemur að málfræðilegum breytingum eins og þágufallshneigð eru flestir andsnúnir henni 

(Finnur Friðriksson, 2008: 294, 315; Sigrún Helga Snæbjörnsdóttir, 2016:15). 

Árið 2015 sendi Íslensk málnefnd frá sér ályktun um stöðu íslenskrar tungu. Í ályktuninni 

koma fram áhyggjur af því hversu stór hluti barna á Íslandi elst upp án þess menningarauka 

sem bókum og bóklestri fylgir. Afleiðingar eru þær að margt ungt fólk á í erfiðleikum með að 

koma hugsunum sínum á blað. Sumir halda því fram að margur unglingurinn eigi erfitt með 

að skilja bókmenntir frá síðustu áratugum. Í ályktuninni kemur fram að til að sporna við 

þróun sem þessari þurfi að ýta enn frekar undir lestur og ritun. Það þarf einnig að auka 

framboð á bókmenntun fyrir ungt fólk. Annars er sú hætta fyrir hendi að unga fólkið nái ekki 

tengslum við íslenskt ritmál (Íslensk málnefnd, 2015). 

Enskan hefur rutt sér til rúms í tölvuheiminum og sjónvarpinu og orðið áhrifamikill þáttur 

í lífi unglinga. Skólakerfið gegnir því veigamiklu hlutverki þegar kemur að íslenskri tungu og 

aldrei hefur verið mikilvægara en nú að tryggja stöðu íslenskrar tungu í skólakerfinu (Íslensk 

málnefnd, 2009). Tölur sýna að mun meiri tíma er varið í móðurmálskennslu á hinum 

Norðurlöndunum en á Íslandi. Danskir unglingar fá t.d. 78% meiri kennslu í sínu móðurmáli 

en jafnaldrar þeirra hér á landi. Það er augljóst að Íslendingar þurfa að huga betur að 

íslenskunni og bæta við íslenskutímum á unglingastigi. Þar að auki þarf að efla og bæta þá 

kennslu sem er fyrir í íslensku í öllum grunnskólum á Íslandi (Íslensk málnefnd, 2009). 



 

29 

Aðaláherslan í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) á að vera á bókmenntir, mál og kunnáttu í 

að nota málið. Það er mikilvægt að geta tjáð skoðanir sínar á hvaða vettvangi sem er. 

Einstaklingar sem eru vel máli farnir og hafa gott vald á framsögn og eiga auðvelt með 

samræður eru betur undirbúnir fyrir þátttöku í samfélagsumræðu og eiga gott með að miðla 

af eigin þekkingu (Aðalnámskrá grunnskóla 2013: 98). 

4.1.2 Lesskilningur nemenda í 10. bekk á síðastliðnum árum  

PISA-könnunin var lögð fyrir íslenska nemendur í 10. bekk í fyrsta skipti árið 2000. Nemendur 

stóðu sig jafn vel og nemendur frá öðrum þjóðum (OECD-meðaltalið). Því miður hafa 

niðurstöður sýnt síðan þá að lesskilningi nemenda hefur hrakað verulega (Baldur Sigurðsson 

og Sigríður Ólafsdóttir, 2017). Hluti nemenda átti erfitt með grunnlestrarfærni alla 

grunnskólagönguna sem hefur áhrif á lesskilning, þ.e. lesskilningur hættir að vaxa og dafna. 

Helstu skýringuna á lélegum lesskilningi nemenda telur Freyja Birgisdóttir (2011; 2016) 

vera slakan orðaforða og hún bendir jafnframt á að bóklestur unglinga fari minnkandi. 

Skýring Freyju Birgisdóttur (2011, 2016) ber saman við niðurstöður Hoover og Gough (1990) 

sem telja að léleg frammistaða íslenskra nemenda í PISA - könnunum sé mögulega slakur 

orðaforði og hrakandi lestrarkunnátta. Þess má geta að frammistöðu íslenskra nemenda í 

lesskilningi hefur hrakað sem samsvarar hálfu skólaári (Baldur Sigurðsson og Sigríður 

Ólafsdóttir, 2017). 

Í athugun sem Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) gerði árið 2005 kom í ljós að lestur var ekki 

ríkjandi hjá unglingum þegar kom að því að velja sér eitthvað að gera. Athugunin var gerð í 

tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu og snerist um lestur og venjur tómstunda hjá 

krökkum í tíunda bekk. Í athuguninni kom fram að nemendur völdu fremur samveru með 

vinum, sjónvarpsáhorf og tölvunotkun en lestur. Þess ber þó að geta að stundum er nokkuð 

mikill lestur sem fylgir tölvunotkun en orðaforðinn sem fylgir þeirri lesningu kann ef til vill 

ekki að vera góður á íslenskan mælikvarða (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006: 74). 

4.1.3 Samræmd próf 

Þegar samræmda prófið í íslensku árið 2015 er skoðað á heimasíðu Menntamálastofnunar 

má sjá að lestur og bókmenntir vega 55%, málfræði 25% og ritun 20%. Bókmenntir og lestur 

eru stór hluti prófsins og því er lagt upp með færni nemenda í þeim þáttum 

(Menntamálastofnun, 2016). Lesturinn er mikilvægastur í þeim þremur flokkum sem prófið 

skiptist í. Þegar kemur að bókmenntum, lestri og ritun þarf nemandi að búa yfir færni til að 

geta lesið, svarað og skrifað. Nemandi sem hefur góða færni í lestri er líklegri til árangurs en 

sá sem hefur hana ekki. 
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4.1.4 Er lesskilningur unglinga verri eftir tilkomu snjallsíma? 

Þorbjörn segir að íslensk börn noti netið á skynsaman hátt, þ.e. til afþreyingar og samskipta 

við aðra. Hann bendir samt sem áður á að börnin ráði ferðinni á netinu og geti næstum 

skoðað eða náð í hvað sem er þar. Sú þróun hefur það í för með sér að íslensk börn lesa mun 

minna. En þrátt fyrir lestur á netinu eru færri börn sem geta lesið sér til ánægju og 

lesskilningi þeirra hefur hrakað (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Margar breytur liggja örugglega að baki þess að orðaforði unglinga sé slakari en áður og 

að lestur bóka sé á undanhaldi, t.a.m. er líklegast að það tengist öllu samfélaginu í heild. 

Bylting á notkun snjalltækja hefur mögulega áhrif, þar sem bæði börn og unglingar eyða 

miklum tíma á veraldarvefnum og í kjölfar snjalltækja hefur enskunotkun aukist (Rannsóknir 

og greining, 2016). 

Fyrir utan aukna enskunotkun hefur kennslustundum fækkað í íslensku síðustu ár. 

Nemendur fá því mun færri tíma í móðurmálskennslu en nemendur á hinum 

Norðurlöndunum, bæði í grunn- og framhaldsskóla (Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. 

Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir og Steinþór Steingrímsson, 2012: 12–13).  
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5 Rannsókn 

Í þessum kafla verður sagt frá rannsókninni, undirbúningi hennar, skipulagi og framkvæmd, 

auk þess sem þátttakendur verða stuttlega kynntir. Fjallað verður um aðferðafræði 

rannsóknarinnar, öflun gagna og greiningu þeirra sem og siðferðilega þætti sem varða 

rannsókn sem þessa. 

5.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort tenging sé á milli slaks lesskilnings og aukinnar 

snjallsímanotkunar nemenda í unglingadeild. Einnig verður skoðað hvað nemendur eru að 

lesa og hvort lestrarvenjur hafi breyst með tilkomu snjallsíma. Þegar gögnum var safnað við 

gerð rannsóknarinnar var notuð eigindleg aðferð. Einstaklingsviðtöl voru tekin við sex 

kennara, þrjá úr sama skóla og þrjá úr jafnmörgum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig 

voru viðtöl tekin við sex nemendur í unglingadeild í sama skóla og fjóra foreldra sem eiga 

börn sem hafa útskrifast úr grunnskóla sem og eiga börn í grunnskóla. 

Eftir að hafa rætt við Elínu Heiði Gunnarsdóttur, vinkonu mína og samnemanda í Háskóla 

Íslands, sem hefur samskonar áhyggjur og ég af aukinni snjallsímanotkun sem og slökum 

lesskilningi og málnotkun, langaði okkur að rannsaka frekar hvort áhyggjur okkar ættu við 

rök að styðjast. Ég skoðaði áhrif snjallsímans á lesskilning nemenda á unglingastigi en Elín 

Heiður skoðaði áhrif snjallsímanotkunar á málnotkun. Tilgangur okkar er sá að rannsóknirnar 

styðji hvor aðra þar sem málnotkun og lesskilningur eru nátengd og skipta miklu máli fyrir 

hvort annað. Mér fannst einnig tilvalið að athuga hvort viðmælendum mínum þætti 

snjallsímanotkun hafa haft áhrif á félagsleg samskipti þeirra. 

Við fengum sama leiðbeinanda og sérfræðing fyrir verkefni okkar og leyfi til að nýta gögn 

hvor frá annarri og lögðum upp með svipaða viðtalsramma til að ná fram sem ítarlegustum 

upplýsingum sem gætu gagnast í rannsóknir okkar beggja. Markmið þessarar rannsóknar var 

að kanna hvort notkun snjallsíma hafi áhrif á lesskilning nemenda á unglingastigi og svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum sem lagðar voru upp með: 

− Í hverju felst snjallsímanotkun unglinga og hversu löngum tíma eyða þeir í 

snjallsímanum?  

− Hvað finnst viðmælendum almennt um snjallsímanotkun nemenda? 

− Hvaða áhrif hefur aukin snjallsímanotkun í grunnskólum á lestur og lesskilning 

unglinga? 

− Hefur snjallsímanotkun áhrif á félagslega hæfni unglinga? 
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Til að fá svör við þessum spurningum var annars vegar rýnt í svör viðmælenda sem og 

fræðilegar heimildir. Svör viðmælenda voru ítarleg og þar sem um þrjá ólíka hópa er að ræða 

komu fram svör frá ólíkum sjónarhóli. 

5.2 Rannsóknaraðferð og val á þátttakendum 

Eigindleg rannsóknaraðferð felur í sér að sá sem rannsakar geti rætt við viðmælendur sína í 

eigin persónu, í eðlilegum aðstæðum og umhverfi. Rannsakandi ákveður hvaða gögnum skal 

safna og ræður ferðinni. Eigindleg aðferðafræði er ekki notuð til að finna orsök og afleiðingu 

þess sem skoðað er heldur er hún notuð í þeim tilgangi að rannsakandi geti skilið frekar það 

sem rannsakað er. Eigindleg aðferð getur því reynt á hlutleysi þess sem rannsakar 

(Guðmundur Sæmundsson, 2010). 

Ég nota eigindlega rannsóknaraðferð í rannsókn minni og tók viðtöl við þátttakendur, 

bæði einstaklingsviðtöl og við rýnihóp. Úrtök í rannsókn minni voru svokölluð tilgangsúrtök 

þar sem ég valdi þátttakendur sem hentuðu best markmiði rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Viðtölin voru tekin við þrenns konar hópa: Sex nemendur úr 10. bekk 

grunnskólans, sex kennara sem annað hvort hafa kennt íslensku eða námsgrein þar sem 

mikið reynir á íslenska málnotkun síðustu tíu ár og fjóra foreldra sem áttu börn í 

unglingadeild, annars vegar fyrir tíma snjallsímans og svo hins vegar eftir að snjallsíminn kom 

til sögunnar.  

5.2.1 Öflun gagna 

Tveimur mismunandi aðferðum var beitt við öflun gagna, þ.e. hópviðtöl voru tekin og 

einstaklingsviðtöl. Rannsakandi tók nemendurna í hópviðtal en kennara og foreldra í 

einstaklingsviðtöl. Markmiðið með þessari aðferð var að afla gagna með samræðum og 

beinum orðaskiptum (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Öflun gagna hófst í apríl árið 2018 og þá 

komu nemendur heim til rannsakanda í hópviðtal. Hópviðtölin voru tekin í tvennu lagi. Fyrsti 

hópurinn samanstóð af þremur nemendum, þ.e. þremur stúlkum úr sama skóla og sama 

árgangi. Í seinna hópviðtalinu voru einnig þrír þátttakendur, þ.e. tveir drengir og ein stúlka úr 

sama skóla og sama árgangi. Rannsakandi fékk leyfi til að ræða við nemendur varðandi 

þátttöku í rannsókninni og þeir nemendur sem þátt tóku fengu leyfisbréf með sér heim. Í 

leyfisbréfinu var markmiði og tilgangi rannsóknarinnar gerð skil og þátttakendur skiluðu 

rannsakanda leyfisbréfunum undirrituðum af forráðamönnum áður en viðtölin voru tekin. 

Einstaklingsviðtölin voru tekin í einrúmi, heima hjá viðmælendum og fóru fram í júní- og 

ágústmánuði ársins 2018. Þátttakendur fengu að sjá viðtalsrammann fyrir viðtal og 

upplýsingar um rannsóknarefni rannsóknarinnar. 
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5.2.2 Viðtalsrammar 

Viðtalsrammi var fyrirfram ákveðinn fyrir hvern hóp fyrir sig en viðmælendur innan hvers 

hóps fengu sömu spurningar til að fá sömu upplýsingar. Viðtalsrammarnir voru aðlagaðir 

hópunum. Viðtalsrammi nemenda var byggður upp með fimm spurningum í grunninn sem 

leiddu til annars konar spurninga, þ.e. ramminn fór eftir svörum viðmælenda. Viðtalsrammi 

einstaklingsviðtala samanstóð af sex spurningum. Spurningarnar voru að mestu opnar sem 

gaf viðmælendum kost á að svara eins og þeir sjálfir kusu. Nokkrar spurningar voru lokaðar 

sem gaf viðmælendum þá fyrirfram ákveðna svarmöguleika (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

5.2.3 Greining gagna  

Viðtöl viðmælenda voru hljóðrituð með þeirra samþykki og þau síðan afrituð. Eftir að 

gögnum hafði verið safnað voru viðtölin afrituð inn í Word og litakóðuð þar út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum og tilgátum: 

− Í hverju felst snjallsímanotkun unglinga og hversu löngum tíma eyða þeir í 

snjallsímanum?  

− Hvað finnst viðmælendum almennt um snjallsímanotkun nemenda? 

− Hvaða áhrif hefur aukin snjallsímanotkun í grunnskólum á lestur og lesskilning 

unglinga? 

− Hefur snjallsímanotkun áhrif á félagslega hæfni unglinga? 

5.2.4 Þátttakendur    

Þátttakendur í rannsókninni koma ekki fram undir nafni og rannsakandi gefur því öllum 

þátttakendum dulnefni svo ekki megi rekja svörin til þeirra sem tóku þátt. Flestir 

þátttakendur eru konur en aðeins þrír karlmenn tóku þátt í rannsókninni, þ.e. tveir 

nemendur og eitt foreldri. 

5.3 Viðtöl 

Viðtölin voru tekin við þrjá ólíka hópa, þ.e. nemendur, foreldra og kennara.  

5.3.1 Nemendur 

Nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir að ljúka 10. bekk þegar hópviðtalið var 

tekið. Nemendurnir voru sex, fjórar stelpur og tveir drengir og ganga í sama grunnskóla. Í 

grunnskólanum eru 90 nemendur í unglingadeild og 10. bekkur er næstfámennasti 

árgangurinn. Nemendur rannsóknarinnar voru allir í einni eða fleiri tómstundum eftir skóla 

og stefndu á framhaldsnám að grunnskólagöngu lokinni. 
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Freyja spilar á gítar og syngur. Hún á snjallsíma og taldi sig eyða um 19 klukkustundum á 

dag í símanum, þar sem hún er alltaf að kíkja á hann, líka á nóttunni. Freyja skoðar aðallega 

Instagram, Snapchat og myndbönd á YouTube. Hún fær kvíðatilfinningu þegar hún er ekki 

með símann. Freyju finnst óþægilegt að það séu ekki sömu reglur hjá öllum kennurum, sumir 

kennarar leyfa stundum síma, sumir kennarar segja ekki neitt og sumir kennarar eru mjög 

strangir og leyfa enga síma. Lesturinn binst mikið til við lestur á fyrirsögnum á Facebook og 

Instagram en þó les hún eina og eina bók. 

Signý stundar íþróttir og finnst gaman að lesa góðar bækur. Hún á snjallsíma og taldi að 

hún væri í símanum sem samsvaraði þremur til fjórum klukkustundum á dag. Hún er alltaf 

með símann og kíkir annað slagið á hann. Signý les talsvert af bókum en les þó aðallega 

fyrirsagnir og slúður á Facebook. Hún horfir mikið á myndbönd á YouTube og segir að oft 

þegar hún byrjar að horfa á eitt myndband „poppi upp“ annað sem hana langar að sjá og 

áður en hún viti af er hún kannski búin að horfa á myndbönd í meira en klukkutíma. Í fyrstu 

þegar umræðan um það hvort það ætti að banna snjallsíma í grunnskólum var Signý alls ekki 

sammála því í fyrstu og sagði að það væri svo mikið öryggi að hafa og vita af símanum. Hún 

sagði líka að stundum notaði hún símann til að finna upplýsingar og þá sér í lagi ef kennarinn 

gæti ekki svarað henni. 

Jörð stundar líkamsrækt, hefur áhuga á förðun og að lesa góðar bækur. Hún á snjallsíma 

og eyðir um fimm klukkustundum á dag í símanum. Hún er aðallega að skoða Instagram, 

Snapchat og myndbönd á YouTube. Jörð er alltaf með símann og líður óþægilega ef hún er 

ekki með hann á sér. Hún er með símann í öllum tímum í skólanum en felur hann fyrir 

ákveðnum kennurum sem banna símann. Henni finnst gott að geta kíkt á símann þegar hún 

vill. Jörð er einnig með símann þegar hún lærir heima þar sem henni finnst gott að taka 

stundum pásu og kíkja á nokkur myndbönd. Gallinn við það er að pásan verður oft miklu 

lengri en hún ætlaði og síminn tekur tímann sem hún hafði hugsað í námið. 

Vilji spilar fótbolta og hefur gaman af því að spila tölvuleiki og vera með vinum sínum. 

Hann á snjallsíma, iPhone 8 og hefur ekki hugmynd um hversu miklum tíma hann ver í 

símanum, kannski klukkutíma á dag. Hann les aðallega eitthvað á netinu, fyrirsagnir á 

Facebook og stuttar greinar. Hann hefur ekki gaman af bóklestri en segir að hann hafi 

hreinlega ekki tíma fyrir hann. Honum gengur ágætlega að lesa í skólanum en viðurkennir að 

það sé margt í símanum sem trufli námið. Vilji talar einnig um að honum finnist hann oft í 

vandræðum með að finna íslensk orð yfir ensk orð og þegar hann á að skrifa sögur eða 

ritgerð t.d. í íslensku en þá vantar hann oft réttu orðin.  

Þór æfir körfubolta og spilar tölvuleiki. Hann á snjallsíma og eyðir um tveimur 

klukkutímum á dag í að spila tölvuleiki. Hann er alltaf með símann og kíkir oft á hann. Hann 
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les aðallega samantekt íþróttafrétta og Facebook í símanum. Þór les ekki bækur, hann hefur 

ekki trú á að hann myndi lesa meira ef hann væri minna í símanum þar sem hann er mikið á 

æfingum og finnst það fín afslöppun að fara aðeins í símann eða spila tölvuleiki. Hann telur 

að síminn trufli hann stundum í fögum þar sem hann þyrfti að fylgjast með og þá væri 

kannski betra að setja símann ofan í tösku.  

Embla hefur mikinn áhuga á ljósmyndun og vill vera mikið með vinum. Hún á snjallsíma 

og eyðir miklum tíma í að skoða það sem er sett inn á Instagram eða fyrirsagnir sem aðrir 

skrifa inn á Facebook. Hún segist háð símanum sínum og er alltaf með hann. Embla les ekki 

mikið en les í skólanum og reynir að halda einbeitingu við lesturinn þar. Henni finnst 

lesskilningur oft erfiður þar sem oft koma fyrir orð sem hún skilur ekki og henni finnst hún 

þurfa að byrja oft upp á nýtt á textanum því hún man ekki hvað hún var að lesa.  

5.3.2 Foreldrar 

Fjórir foreldrar tóku þátt í rannsókninni og áttu þeir það sameiginlegt að eiga börn í 

grunnskóla fyrir tilkomu snjallsímans og eftir innreið hans. Rannsakandi vildi athuga hvað 

þátttakendum fyndist um notkun snjallsíma sem og hvort þeir fyndu mun á lestri barna sinna 

fyrir og eftir snjallsíma. 

Iðunn á þrjú börn, stúlku sem er 11 ára og tvo drengi. Annar er 14 ára og hinn er 21 árs. 

Henni finnst ekki mikill munur á námi barna sinna en auðvitað er mikill einstaklingsmunur á 

börnum þannig henni reynist erfitt að leggja mat á það. Henni finnst hins vegar of mikil 

áhersla lögð á hraða í lestrarprófum en að hennar mati mætti áherslan vera á skilning, þ.e. 

að börnin skilji hvað þau eru að lesa. Iðunni þykir mikilvægt að nemendur læri að umgangast 

snjalltæki en finnst jafnframt að snjalltæki eigi ekki heima inn í skólastofu þar sem þau trufli 

kennslu. 

Brynhildur á fjögur börn. Það elsta er 21 árs, svo eitt 15 ára og annað 13 ára en það 

yngsta er fimm ára. Hún hefur miklar áhyggjur af þeirri þróun sem hún verður vitni að, þ.e. í 

sambandi við snjallsíma. Henni finnst aðalmunurinn á námi barna sinna felast í því að ef 

upplýsinga er þörf taka grunnskólabörnin hennar upp snjallsímann. Oft leiðir það til þess að 

þau truflast og fara að skoða eitthvað annað, t.a.m. að skoða Snapchat eða svara 

skilaboðum. Elsta barnið hennar var alltaf að leita sér upplýsinga í bókum eða í borðtölvunni. 

Brynhildur benti einnig á að henni fannst elsta barnið lesa meira heldur en þau yngri og 

henni finnst málfar og málskilningur vera verri hjá yngri börnunum en hjá þeirri elstu á sama 

aldri.   

Guðrún á þrjú börn. Tvö elstu börn hennar eru fullorðnir einstaklingar í dag, þ.e. 36 ára 

og 29 ára. Það yngsta er 16 ára. Henni finnst námsgeta einstaklingsbundin en er þó á þeirri 
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skoðun að símar ættu ekki að leyfast inni í skólastofu. Henni finnst mikilvægt að börn læri að 

umgangast síma og henni finnst snjallsímar góðir í hófi. 

Baldur á fjögur börn, eitt í leikskóla, tvö í unglingadeild og eitt í menntaskóla. Hann skilur 

ekki að nemendur fái leyfi til að nota síma í tíma. Sjálfur er hann mikið í símanum en hann 

segir að símanotkun hans tengist mikið til vinnunni en í vinnunni er hann ekki í símanum og 

bendir á að þá yrði honum ekki mikið úr verki. Honum finnst yngri börnin sín mun meira í 

símanum heldur en elsta dóttir sín, þ.e. þegar hún var á sama aldri og þau eru núna. Baldur 

tók einnig fram að hann vissi svo sem ekki hvernig lesskilningur væri hjá krökkum í dag en 

honum finnst orðræða og málskilningur lakari hjá krökkum í dag en fyrir tíu árum. 

5.3.3 Kennarar  

Ég tók einstaklingsviðtöl við sex kennara. Skilyrði fyrir þátttöku voru að hafa kennt í tíu ár 

eða lengur í íslenskum grunnskóla eða frá því fyrir tilkomu snjallsíma í skólum. Með þessu 

skilyrði er verið að leitast eftir marktækari niðurstöðu þar sem þeir kennarar hafa öðlast 

reynslu og meiri þekkingu á því hvort skilningur í lestri, þ.e. orðaforði hafi breyst yfir höfuð 

eftir tilkomu snjallsíma.   

Gefjun byrjaði að kenna árið 2007 og hefur kennt stærðfræði á unglingastigi síðan í sama 

skóla. Henni finnst mikilvægt að nemendur kunni að setja sér mörk þegar kemur að 

snjalltækjum en henni finnst þau ekki eiga heima inn í skólastofu nema að mjög takmörkuðu 

leyti. Hún bendir jafnframt á að það sé mikilvægt að það sé kennarinn sem ráði ferðinni og 

færni kennarans hvað snjalltæki varðar þarf að vera góð. Gefjun bendir á að margir 

nemendur séu betri en kennarar og foreldrar þegar kemur að snjalltækjum og það sé ekki 

góð þróun. 

Frigg byrjaði að kenna árið 2003. Hún kennir aðallega dönsku, samfélagsfræði og 

textílmennt. Frigg telur að nemendur verji of miklum tíma í snjalltækjum og meiri tíma en 

foreldrar geri sér grein fyrir. Hennar upplifun er sú að nemendur séu að kíkja reglulega á 

símann og oft líða ekki nema fimm mínútur á milli. Þetta truflar einbeitingu og hefur veruleg 

áhrif á námsgetu að hennar mati. Frigg bendir á að þetta eigi ekki einungis við nemendur því 

fullorðið fólk geri þetta líka. Hún hefur áhyggjur af því hve nemendur eigi oft erfitt með að 

lesa sér til gagns. Hún segir einnig að nemendur hrærist í ensku málsamfélagi í gegnum 

snjallsímana sem hafi mikil áhrif á tungumálið og kemur þar af leiðandi niður á lesskilningi 

sem og málfari.  

Sif byrjaði að kenna árið 1971 og hefur hún kennt íslensku og smíði síðan. Sif hefur kennt 

í sama skólanum síðan hún byrjaði að kenna. Hún kenndi íslensku í unglingadeild og smíði á 

öllum stigum. Í dag er hún í hálfri stöðu og kennir einungis smíði. Sif finnst almennt aðgengi 
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að tölvum og snjalltækjum óheft og gera börn sinnulaus, kvíðin og almennt andlega veik. 

Henni finnst skólafólkið ekki samstíga hvað snjalltækjanotkun varðar og bendir á mikilvægi 

samvinnu heimilis og skóla. 

Sif er ekki þeirrar skoðunar að málfarið hafi breyst mikið og vísar í unglingana sem hún er 

mest í kring um - þ.e. barnabörn hennar og vini þeirra. Hún bendir jafnframt á að 

unglingarnir sem hún umgangist mest lesi ekki mikið en málið þeirra sé ekki eins enskuskotið 

eins og hún heyrir dagsdaglega í sínum skóla. Hún telur að lesskilningur sé lakari en áður og 

vísar í sína nemendur og sitt fólk. Að hennar mati helst þetta allt í hendur, þ.e. minni lestur, 

lakari málvitund, lesskilningur og færni í stafsetningu.   

Nanna hefur kennt í tíu ár í sama skólanum. Nanna kennir íslensku og líffræði í 

unglingadeild og telur hún snjalltækjanotkun komna út fyrir öll mörk. Hún telur snjalltækin 

almennt vera taka við af bóklestri og að nemendur lesi orðið fremur fátæka texta sem 

byggjast upp á stikkorðum, slettum og rangri setningagerð. Hún vill banna snjallsíma í skólum 

og bendir á að skólinn sem slíkur eigi að mæta þeim þörfum, þ.e. ef kennarinn vill nýta sér 

snjalltæki í kennslu. Hún bannar síma inn í stofu hjá sér en hún virðist þurfa að gera það á 

hverjum degi. Hún segir m.a. að kennarar innan skólans séu alls ekki samstíga en það sé ekki 

vegna þess að þeir vilji leyfa símana heldur séu þeir frekar búnir að gefast upp á að þurfa að 

banna snjalltækin daglega. Henni finnst kennarar kvarta mikið yfir hversu truflandi áhrif 

snjalltækin hafa á nemendur. Henni finnst einbeitingu nemenda hafa hrakað svo ekki sé 

minnst á félagslega þáttinn sem og málfar.  

Gerður hefur kennt í 37 ár og er sérmenntuð í textílmennt en hefur kennt íslensku í 

unglingadeild í yfir tvo áratugi. Hún hefur kennt í sama grunnskólanum í 17 ár og starfar þar 

enn sem kennari í heimilisfræði. Þegar snjallsímarnir byrjuðu að ryðja sér til rúms var hún 

ekki vör við truflun í fyrstu. Henni fannst ágætt að leyfa sumum nemendum að nota 

heyrnartól og hlusta á tónlist og þá sérstaklega þeim sem höfðu truflandi áhrif á aðra 

nemendur. En þegar á leið og Gerður var með innlagnir eða beina kennslu fannst henni 

nemendur ekki vera að hlusta eða taka eftir. Einbeitingu, málfari og lestraráhuga finnst henni 

hafa farið aftur en hvort það sé snjalltækjum alfarið um að kenna vill hún ekki fullyrða um. 

Hún fullyrðir þó að félagsleg tengsl milli einstaklinga séu mun verri í dag heldur en áður fyrr 

og telur að þar beri snjallsímarnir ábyrgð. Hún vísar í barnabörnin sín sem eru mikið í leikjum 

í símanum og mega ekkert vera að því að tala við ömmu sína þegar hún kemur í heimsókn.  

Heiðrún byrjaði að kenna árið 2006 og kennir aðallega íþróttir en hefur verið 

umsjónarkennari á unglingastigi sem og kennt náttúrufræði á unglingastigi. Heiðrún telur að 

börn og unglingar í dag lesi minna og séu meira í snjalltækjum og eyði jafnframt meiri tíma 

fyrir framan sjónvarpið en áður. Heiðrún segir að snjalltæki geti vissulega haft truflandi áhrif 
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þar sem nemendur hafa oft mikla þörf fyrir að kíkja á samfélagsmiðla og með það í huga eru 

þeir ekki að einbeita sér í kennslustundum. Hún bendir jafnframt á að hún sé aðallega 

íþróttakennari í dag og sé því mikið á móti snjalltækjum hjá nemendum í búningsklefa og 

íþróttasal því þar séu nemendur mjög berskjaldaðir fyrir t.a.m. mynda- eða 

myndbandsupptökum.  

5.4 Samantekt 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru 16, sex nemendur í 10. bekk, fjórir foreldrar, þ.e. þrjár 

mæður, einn faðir og sex kennarar í grunnskóla sem hafa kennt í tíu ár eða lengur.  

Nemendur sem tekið var viðtal við eiga það sameiginlegt að vera í 10. bekk og stefna á 

framhaldsnám að grunnskóla loknum og eiga allir snjallsíma. Foreldrarnir eiga það 

sameiginlegt að eiga börn sem hafa lokið grunnskóla og börn sem eru enn í grunnskóla. 

Kennararnir í rannsókninni eiga það sameiginlegt að vera allar kvenkyns, hafa kennt fremur 

lengi og starfa á höfuðborgarsvæðinu. Eitt hafa þó allir viðmælendur rannsóknarinnar 

sameiginlegt: Allir hafa skoðun á notkun snjalltækja innan skólans.  
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6 Niðurstöður viðtala 

Þar sem viðmælendur eru nemendur, foreldrar og kennarar miðuðust spurningarnar út frá 

þeirra sjónarhorni og reynslu. Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla, þ.e. snjallsímanotkun, lestur 

og lesskilning og áhrif snjallsíma á félagsleg tengsl. 

6.1 Nemendaviðtöl 

6.1.1 Snjallsímanotkun 

Nemendur áttu það sameiginlegt að vera skráðir í tómstundir, s.s. fótbolta, körfubolta, dans 

eða tónlistaskóla. Þeir eiga nýlega snjallsíma, eru alltaf með símana á sér og eyða miklum 

tíma í símunum ef grannt er skoðað. Nemendur voru meira í símunum en þeir gerðu sér 

grein fyrir.  

Nemendurnir töluðu um mikilvægi þess að þegar vinna ætti verkefni í tölvum eða 

snjalltækjum yrðu þau að vera áhugaverð og skemmtileg því annars færu nemendur að vafra 

um á netinu eða spila tölvuleiki. 

Jörð: „Maður tekur ekki eftir hvað tíminn líður hratt og áður en maður veit af er maður 

kannski búin að vera í símanum í tvo tíma.“     

Signý: „Ég læri með símann en ég enda alltaf á samfélagsmiðlum og eitt leiðir að öðru.“ 

Vilji: „Þegar við erum að vinna í tölvum eða spjaldtölvum þá í sjálft verkefnið eyðum við 

kannski rúmlega helmingi tímans í verkefnið sjálft en hinn fer í að stara út í loftið, væla hvað 

þetta er leiðinlegt, vafra um á netinu og spila tölvuleiki. En ég er t.d. með verkefni sem ég hef 

áhuga á og þá finnst mér gaman að vinna það og er að skoða síður sem tengjast því en það er 

hluti af bekknum sem valdi verkefni sem þeim finnst ekki skemmtileg og þeir eru bara í 

tölvuleikjum næstum allan tímann.“  

6.1.2 Lestur og lesskilningur 

Það voru aðeins þrír nemendur sem höfðu áhuga á að lesa bækur en gátu ekki sagt að þeir 

læsu mikið. Það sem nemendur eru aðallega að lesa eru innihaldslitlir textar eins og slúður 

og fyrirsagnir sem aðrir setja inn á Instagram.  

Vilji sagði m.a. að í dag þurfi fólk ekki að lesa eins mikið og tók dæmi um að í stað þess að 

lesa bók horfa margir frekar á bíómyndina. „Maður þarf stundum bara að lesa stuttar 

fyrirsagnir þá veit maður hvað stendur og þarf ekki að lesa lengra.“  
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Nemendur voru allir sammála um að snjallsíminn truflaði einbeitingu og kæmi niður á 

bókalestri og þar af leiðandi einnig niður á lesskilningi. Fjórir af sex töluðu um ólíkan 

orðaforða, þ.e. í bókum og síðan á netinu sem hefur áhrif á málnotkun og hæfni í að skilja 

orð sem eru ekki koma fyrir í daglegu tali. Þeir voru einróma um að enskan væri mjög 

ráðandi á netinu sem og í tölvuleikjum. Þeir töluðu um að þeir fyndu fyrir mikilli breytingu á 

máli nemenda í skólanum og þá sér í lagi nemendum á yngra stigi. Nemendur væru farnir að 

tala mikið saman á ensku þrátt fyrir að vera íslenskir. 

Vilji: „Það eru flóknari orð í bókum eða einfaldari orð á netinu, setningar eru líka öðruvísi 

í bókum heldur en t.d. á Instagram.“ 

Þór: „Það ætti að koma í veg fyrir að krakkar spili tölvuleiki allan daginn því þeir eru allir á 

ensku og krakkar þurfa að tala á ensku. Það ætti að þýða tölvuleiki og setja þá yfir á íslensku 

og láta karlana í leikjunum tala íslensku, þá held ég að það yrði mikill munur. Krakkar myndu 

heyra íslensku frekar en ensku.“ 

Signý: „Mér finnst orðaforðinn vera breytast, ég heyrði litlu systur mína sem er 5. bekk 

tala við vinkonu sína sem er jafngömul og hún á ensku. Mér finnst geðveikt fáránlegt að 

íslenskir krakkar séu að tala saman á ensku í skólanum.“ 

Jörð: „Ég er ágæt í íslensku en mér finnst, t.d. vanta upp á orðaforðann hjá mér og þegar 

ég er í lesskilningsprófum finnst mér mörg orð óskiljanleg.“ „Mér finnst ótrúlega margir 

krakkar, sem tala saman á ensku og ég held að það sé út af snjallsímunum því flest allt sem 

krakkarnir eru að lesa eða horfa á í símanum er á ensku.“ 

Að þessu sögðu má greina að nemendum þykir vænt um tungumálið og vilja greinilega 

vinna gegn því að það verði enskuskotið. Það kemur einnig fram að nemendum finnst 

orðaforði flóknari í bókum en á netinu sem gefur til kynna að nemendur sé frekar að lesa 

texta sem innihalda meira talmál fremur en vandaða bókmenntatexta.  

6.1.3 Áhrif snjallsíma á félagsleg tengsl 

Allir voru sammála um að snjallsímar hefðu neikvæð áhrif á félagsleg tengsl og að það sæist 

vel í frímínútum þar sem allir væru hver í sínum síma. Nemendur væru jafnvel að senda 

skilaboð sín á milli þrátt fyrir að sitja við hliðina á þeim sem þeir væru að senda á.  

Vilji talaði um að 10. bekkur ynni í lokaverkefni og að hans hópur væri með verkefni um 

þunglyndi og kvíða. Þau hefðu fundið margar greinar sem staðfestu að símar ýti undir kvíða 

og þunglyndi. Freyja segir að eftir að hún fékk snjallsíma hafi áhugi hennar á námi og 

almennri útiveru minnkað.  



 

41 

Jörð er alltaf með símann og líður óþægilega ef hún er ekki með hann á sér. Henni finnst 

þróunin ekki góð því henni finnst t.d. allir vera í símanum sínum í frímínútum og þegar hún 

þarf að bíða eftir strætó finnst henni allir vera í símanum.  

Freyja, Signý og Jörð voru sammála um að ef þróunin héldi svona áfram myndu félagsleg 

samskipti taka miklum breytingum og eiga sér einungis stað á netinu. 

Vilji segist hafa áhyggjur af félagslega þættinum þ.e. að frímínútur séu orðnar þannig að 

allir séu í símanum og samskipti á borð við að segja frá einhverju og hlæja saman hafi farið 

minnkandi: „En mér finnst eitt kannski leiðinlegt og það er að mikið af samskiptum mínum 

við vini mína fara bara í gegnum símann og við erum meira segja oft bara í okkar eigin heimi, 

í okkar eigin síma og tölum ekki saman endilega heldur sendum snöpp, samt erum við í sama 

herbergi.“  

Embla bendir á að síminn sé orðinn eins og hluti af henni, hún myndi t.d. aldrei týna 

símanum sínum og þegar hún er í vissum aðstæðum, t.d. að taka strætó, í kringum marga 

sem hún þekkir ekki fari hún í símann. 

Freyja: „Ég er svo kvíðin þegar ég bíð eftir strætó, þá finnst mér gott að fara í símann. Ég 

held að þetta sé ekki gott fyrir kvíðann sem svo margir eru með, því það er auðvelt að fela sig 

bakvið símann.“  

Þór: „Ég er í símanum þegar ég bíð eftir strætó af því að ég nenni ekki að tala við fólk.“ 

Vilji: „Ég hef lent í því að vinur minn þorði ekki að panta pizzu svo hann downloadaði 

appinu og pantaði pizzu í gegnum netið. Ég spurði af hverju hringir þú ekki, af því ég vil ekki 

tala, svaraði hann.“ 

Signý: Í frímínútum er enginn að tala saman lengur nema í gegnum símana. Það eru bara 

allir að senda skiló á milli en sitja samt við sama borð eða að skoða myndbönd, síður eða 

spila tölvuleiki, ég er sko alveg ein af þeim.“  

Nemendur voru sammála því að símar ættu ekki heima í skólastofunni en þeim fannst 

þægilegt að hafa síma í frímínútum því þá væru allir í símanum. Sumir komu með hugmyndir 

um að hægt væri að hafa símann í læstum skáp eða slökkva á honum og setja á borð hjá 

kennara. Flestir voru þó sammála um að þeir ættu erfitt með að fara í tíma og vita af 

símanum inn í skáp. 

Þór: „Persónulega finnst mér gott að hafa símann minn, verð að hafa hann í vasanum og 

ef hann væri í skápnum væri ég alltaf að hugsa: „Hvar er síminn minn?“ 
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Vilji: „En það er ekki gott að hafa símann í tíma því „ding“ í síma truflar mjög mikið - þetta 

er ávani og maður verður að kíkja ef maður heyrir hljóð í símanum, maður bara verður 

einhvern veginn að kíkja. Mér finnst það í lagi í frímínútum en alls ekki í tímum en margir 

kennarar segja manni að slökkva á símanum.“ 

Freyja: „Ég verð að hafa símann minn í vasanum og ef hann væri í skápnum væri ég alltaf 

að hugsa: „Hvar er síminn minn?“ 

Jörð: „Persónulega finnst mér gott að fara í símann þegar það er ekkert að gera í 

skólanum en ég veit að þetta truflar oft tíma. Ég er háð símanum.“ 

6.2 Foreldraviðtöl 

Iðunn, Brynhildur og Guðrún voru sammála um að nám barna sinna væri 

einstaklingsbundið fremur en að námið sjálft hefði breyst.  

Brynhildur og Baldur segja breytinguna felast í „hvernig börnin læra“ þ.e. að síminn sé 

alltaf við höndina.  

Brynhildur: „Bæði börnin mín eru í unglingadeild og ég sé þau aldrei læra nema með 

símann uppi, þá eru þau að hlusta á tónlist eða að horfa á YouTube á meðan þau læra. Mér 

finnst mikill einstaklingsmunur hvað getu varðar í náminu en mér finnst samt málfar og 

málskilningur orðinn mun slakari en áður hjá krökkum og ekkert endilega bara hjá mínum 

börnum.“ 

6.2.1 Lestur og lesskilningur  

Guðrún segir að börnin sín hafi aldrei haft mikinn áhuga á að lesa og að hún viti ekki mikið 

um hvernig lesskilningur unglinga sé í dag. Hún telur þó að orðaforði barna og unglinga í dag 

sé á undanhaldi. Henni þykir miður að málshættir og orðatiltök séu að hverfa úr málinu og 

tekur fram að unglingar í dag eigi erfitt með að skilja bæði málshætti og orðatiltök, hverju sé 

um að kenna veit hún ekki. 

Allar þessar enskuslettur - ég er svolítil Vigdís Finnbogadóttir í mér og vil halda í 

tungumálið en þetta er ekkert nýtt undir nálinni, máli mínu til stuðnings segi ég 

sögu sem ég segi oft þegar yngsti strákurinn minn var á Bakkaborg og sagði „voða 

er mikill dragsúgur hér.“ Starfsfólki (man ekki hverjir) sögðu að það leyndi sér 

ekki að hann ætti gamla foreldra.“ 

 



 

43 

Baldur tekur undir með Guðrúnu hvað lesskilning varðar og honum finnst sorglegt hvað 

það eru mörg orð sem krakkar þekkja ekki og vita varla hvað orðatiltæki eru. Hann telur víst 

að YouTube sé einn orsakavaldur í því samhengi þar sem krakkar í dag hanga alla daga yfir 

enskum myndböndum á YouTube. 

Maður talar ekki við börn í dag án þess að þau tali einhverja ensku og fyrir utan 

það þá þarf maður oft að útskýra fyrir þeim hvað maður er sjálfur að segja, ég 

þurfti t.d. að útskýra fyrir börnunum mínum hvað draga að landi þýddi og að 

renna á rassinn með eitthvað. Orð eins og reka, þvegill og að vera röskur vefst 

fyrir þeim. 

Iðunn er ekki sátt við lestrarkennsluna og segir áhersluna á lestrarhraða barna koma 

niður á lesskilningi. 

Það er einföld lausn að senda börn heim með lestrarbók til að lesa og láta 

foreldra  svo kvitta, börnin skilja kannski ekkert það sem þau eru að lesa, og síðan 

fara þau í lestrarpróf og þá er prófað hve hratt þau lesa. Mér finnst að áherslan 

eigi að vera á lesskilning en ekki hraða. 

Iðunn er sammála Baldri og segir að allt sem börnin hennar séu að skoða í snjalltækjum 

eða í tölvum sé á ensku og það hafi áhrif á tungumálið. Hún telur einnig að börn séu mun 

betri í ensku í dag heldur en þegar hennar kynslóð var að vaxa upp. Þegar svona mikil enska 

er umhverfis fólk hefur það örugglega áhrif á íslenskan orðaforða, þ.e. það koma ný orð í 

stað þeirra gömlu eða þau gömlu detta hreinlega út.  

Brynhildur telur að lestur sé ekki allur góður og tekur dæmi um börn sem lesa einungis 

fyrirsagnir, slúður og enska frasa á netinu. Hún segir að lestur og lesskilningur haldist í 

hendur og því sé mikilvægt að kennarar og foreldrar hafi áhrif á lestrarefni barna sinna og ýti 

undir bóklestur þeirra. Brynhildur tekur undir með Baldri og telur orðaforða barna í dag 

einkennast af enskuslettum. Hún tekur einnig í sama streng og Guðrún og Baldur þ.e. að 

málskilningur barna í dag sé slakari en ef farið er tíu ár aftur í tíma. 

Brynhildur: „Hvernig eiga þessi börn að hafa úthald í að lesa heila bók? Áreitin eru orðin 

svo mikil í umhverfinu og þau hafa líka áhrif á lestraráhugann.“ Hún tók dæmi um að hún hafi 

átt spjall við tíu ára gamlan dreng sem gat ekki með nokkru móti tengt orðið „fæða“ við mat, 

sá bara fyrir sér konu eða dýr fæða afkvæmi: „Þau skilja stundum ekki einföld orð eða 

orðasambönd.“   
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6.2.2 Snjallsímanotkun  

Foreldrar voru einróma um að snjallsímar ættu ekki heima í skólastofunni. Iðunn bendir þó á 

að mikilvægt sé nemendum að læra að umgangast snjalltæki en segir jafnframt að það geti 

verið erfitt að hafa stjórn á notkuninni. Hún telur að tækin trufli örugglega ekki einungis 

kennslu heldur einnig einbeitingu hjá nemendum. Hún sér mikinn mun frá því að elsta barnið 

hennar var í unglingadeild og á börnunum sem hún á í skólanum í dag þegar kemur að 

upplýsingaleit: „Upplýsingarnar sem þau þurfa eru á netinu og þá er mjög auðvelt að taka 

upp snjallsímann.“  

Brynhildur segir þróun snjallsímanotkunar hræða sig þar sem henni þykir hún vera að 

yfirtaka mannleg samskipti og auka félagslegan kvíða. Að hennar mati tala börn orðið saman 

í gegnum netið og þurfa sjaldan að tala við aðra í persónu. Brynhildi finnst fráleitt að 

nemendur fái að hafa síma í skólanum og bannar jafnframt sínum börnum að fara með síma í 

skólann. Hún segir að sumir kennarar ætlist þó til að þau séu með síma sem setur strik í 

reikninginn. Þar sé kennarinn að nýta tæknina sem er gott ef hann ræður við að halda utan 

um notkunina. En að hennar mati er það skólans að útvega tækin, ekki foreldra eða 

nemenda. 

Mér finnst að það þurfi að sporna við þessu, er ekki nóg að krakkar séu í 

símanum öllum stundum, þurfa þau að vera með hann á skólatíma líka, mér er 

spurn? Þessi þróun er engan veginn í lagi og hvað með þennan blessaða kvíða? Ef 

krakkar í dag ætla að panta pizzu eða sækja um vinnu gera þeir það á netinu.  

Guðrún á þrjá drengi. Yngsti drengurinn hennar á snjallsíma og er alltaf með hann. Henni 

þykir það mikilvægt því hún þarf oft að sækja hann á fótbolta- og handboltaæfingar. 

Guðrúnu þykir mikilvægt að börn læri að umgangast síma rétt eins og Iðunni og þykir þeir 

góðir í hófi. Hún telur síma inn í skólastofu trufla kennslu og það eigi ekki að vera í boði fyrir 

neinn: „En snjallsímar eiga ekki heima innan skólans og telur það vandasamt verk fyrir  

kennara að halda utan um nemendur og þurfa svo að halda utan um hvað nemendur eru að 

gera í símanum líka.“ 

Baldri finnst snjallsímanotkun unglinga komin út fyrir öll mörk og skilur ekki að nemendur 

fái leyfi til að nota síma í kennslustund. Hann vill ekki að börnin sín séu með síma í skólanum. 

Hann þekkir það af eign reynslu að hafa unglinga í vinnu sem ekki gátu sinnt vinnunni því þeir 

voru alltaf í símanum og því varð hann að segja þeim upp. Hann getur ekki ímyndað sér að 

kennari nái til nemenda í gegnum snjalltækin þar sem síminn býður upp á svo margt annað 

spennandi heldur en eitthvað námstengt. Sjálfur er hann mikið í símanum en hann segir að 

símanotkun hans tengist mikið vinnunni en í vinnunni er hann ekki í símanum og bendir á að 
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þá yrði honum ekki mikið úr verki: „Ég skil bara ekki að nemendur fái leyfi til þess að nota 

símann í tíma, það er ekki bara námið heldur eineltið og þetta félagslega.“ 

6.3 Kennaraviðtöl 

Kennarar eru almennt sammála um að snjalltæki séu truflandi í kennslu og hafi verulega 

neikvæð áhrif á einbeitingu nemenda. Þeir eru almennt á móti því að nemendur séu með 

snjallsíma inn í skólastofu og þykja þeir oftar en ekki neikvætt áreiti. 

Gefjun: „Snjalltæki geta verið áreiti og það er leiðinlegt að þurfa að eyða tíma í að biðja 

nemendur að leggja niður síma í hverri einustu kennslustund og þurfa að gera það jafnvel 

oftar en einu sinni og oftar en tvisvar.“ 

Gefjun segir að þrátt fyrir að snjalltækin geti verið truflandi sé mikilvægt að nemendur 

kunni að setja sér mörk þ.e. að geta notað tæknina inn í námið þegar við á og leikið sér þegar 

við á. Hún telur að því fyrr sem nemendur læri muninn því fyrr umgangast þeir snjallsímana 

af meiri virðingu. Sif gengur aðeins lengra, hún er alfarið á móti símum í skólum og segir að 

það ætti ekki að dyljast neinum hve truflandi þeir eru í kennslustundum og félagslega 

hamlandi þar fyrir utan. 

Sif: „Við skólafólkið erum ekki samstíga og því er mein þetta orðið alvarlegt.“ Sif segir það 

einnig mikilvægt að skólar og heimili vinni saman því það sé ekki á færi eins kennara að halda 

utan um snjalltækjanotkun í skólanum, foreldrar þurfi einnig að grípa inn í. Hún hefur ekki 

mikla reynslu af snjalltækjum í skólastarfi þar sem hún vill ekki að þau séu aðgengileg í 

kennslustund hjá sér en þarf samt sem áður að hafa annars konar afskipti eins og að biðja 

nemendur að setja niður síma, skrá í Mentor og ræða við stjórnendur um truflunina og hvað 

sé hægt að gera: „Ég hef frekar verið sem áhorfandi frá hliðarlínunni þegar aðrir kennarar 

hafa notað snjalltæki í kennslu og ég er ekki svo viss um að það sé hægt að sporna við þessari 

þróun.“ 

Nanna tekur undir með Sif og vill banna snjallsíma í skólum og bendir á að skólinn sem 

slíkur á að mæta þeim þörfum, þ.e. ef kennarinn vill nýta sér snjalltæki í kennslu.  

Tæknin er komin til að vera og það er mikilvægt að kennarar og nemendur nýti 

sér hana en ekki á kostnað einbeitingar við hlustun eða lestrar. Ég vil líka koma 

því á framfæri að foreldrar eru sáttir við að ég banni snjallsímana í tíma og ég hef 

heyrt á mörgum að þeir vilji láta banna símana í skólanum. Snjallsímar eða 

snjalltæki eru ekkert að hverfa og nemendur komast upp með að nota þau öllum 

stundum, mér finnst þessi tæki best geymd heima. 
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Gerði finnst mikilvægt að halda uppi aga og telur sig nokkuð strangan kennara. Þegar 

snjallsímarnir byrjuðu að ryðja sér til rúms varð hún ekki vör við truflun í fyrstu: „Ég hef 

stundum leyft sumum nemendum að hlusta og þá sérstaklega þeim sem höfðu truflandi áhrif 

á aðra nemendur.“ 

Það leið samt sem áður ekki langur tími þar til Gerður fór að finna fyrir truflunum þ.e. 

þegar hún var með innlagnir eða beina kennslu fannst henni nemendur ekki vera að hlusta 

eða taka eftir og þurfti endalaust að vera skammast eða endurtaka sig. Skólinn setti reglur 

varðandi símana en eftir að bannað var að taka síma af nemendum finnst henni mjög fáir 

kennarar taka á símavandanum: 

Það virðist sem við kennarar séum á góðri leið með að missa völdin sem og 

virðingu sem við höfðum hér áður. Ég er persónulega búin að gefast upp að 

mörgu leyti, ef nemandi er í símanum og er ekki að trufla er það hans mál en 

auðvitað fer ekkert nám fram hjá viðkomandi á meðan. 

6.3.1 Lestur og lesskilningur 

Gefjun telur of mikla áherslu lagða á setningafræði og fræðilegan hluta í íslensku í stað þess 

að einblína frekar á lestur. Hún telur því hættu á að því einfalda eins og að lesa og skilja hvað 

verið er að lesa sitji á hakanum. Hún bendir á að það sé auðveld leið að senda nemendur 

heim með lestrarbók og foreldrar kvitti fyrir að þeir séu búnir að lesa en þá sé ekki þar með 

sagt að nemendur skilji það sem þeir voru að lesa.  Gefjun segir einnig mörg áreiti í 

umhverfinu og í dag sé stór hluti barna í tveimur og jafnvel þremur tómstundum: „Ég þekki 

börn sem eru í handbolta, körfubolta og eru í tónlistarskóla og í hlutastarfi um helgar.“ 

Frigg telur enskuna vera stóran áhrifavald þegar kemur að lélegum lesskilningi og lélegu 

málfari: 

Ég hef áhyggjur af þessari þróun, margir krakkar eiga orðið erfitt með að lesa sér 

til gagns en margir hverjir lifa og hrærast í ensku málsamfélagi í gegnum 

snjallsímana og það hefur áhrif á íslenskuna sem kemur niður á skilningi. Málfar 

unglinga hefur breyst mjög mikið undanfarið og er orðið mun meiri enska en var 

áður. Þau eiga erfitt með að tjá sig nema að nota ensk orð inn á milli. Orðaforði 

þeirra er mjög takmarkaður og skilningurinn einnig. Að tjá tilfinningar, 

hugarástand og upplifun er erfitt fyrir þau því þau hafa ekki orðaforðann til þess. 

Frigg segir snjallsíma samt sem áður ekki alslæma þar sem hún telur kostina vera þá að 

nemendur hafa greiðan aðgang að upplýsingum og eru snöggir að finna þær á netinu í 

snjalltækjunum.  
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Sif er ekki þeirrar skoðunar að málfarið hafi breyst mikið síðustu ár og vísar í unglingana 

sem hún þekkir best, barnabörnin og vini þeirra. Hún bendir jafnframt á að unglingarnir sem 

hún umgangist mest lesi ekki mikið en málið þeirra sé ekki eins enskuskotið eins og hún heyri 

dags daglega í sínum skóla. Sif telur að lesskilningur sé lakari en áður og vísar í sína 

nemendur og sitt fólk. Að hennar mati helst þetta allt í hendur, þ.e. minni lestur, lakari 

málvitund, lesskilningur og færni í stafsetningu: „Allt of miklum tíma er varið í tölvur sem 

kann ekki góðri lukku að stýra í málfarsþróuninni.“ 

Nanna segir að bæði lesskilningi sem og málfari hafa farið aftur og tekur fram að það eigi 

ekki bara við um nemendur heldur líka fullorðið fólk. Ástæður eru margar að hennar mati en 

ein ástæðan gæti verið sú að kennslustundum í íslensku sé að fækka. Önnur ástæða gæti 

verið sú að fólk gefur sér ekki tíma til að lesa. Þriðja ástæðan gæti verið sú að snjalltækin eru 

alltaf við hendi og því mun þægilegra að grípa í þau heldur en að taka sér bók í hönd og lesa.   

Það eru ekki endilega hágæða skrif sem við lesum á netinu og ef krakkar eru alltaf 

með símann á sér kallar það á ólík áreiti t.d. Facebook, Instagram, snjallsímaskila-

boð, snappið og örugglega margt margt fleira. Það felst ekki mikill lestur í þessu 

og ég hef séð hve nemendur verða háðir þessu og það er mjög erfitt að sporna 

við þessu. Við erum í keppni um athygli og fleiri frekar en færri myndu velja 

símann heldur en góða bók, því miður. Margir nemendur í dag hafa ekki eirð í sér 

til að lesa heila bók, því miður. Minni lestur, enskuskotið málumhverfi hefur að 

sjálfsögðu áhrif á lesskilning og þá málið í leiðinni, þetta helst jú allt í hendur. 

Gerður og Heiðrún taka undir með Nönnu og telja að málfari og lestraráhuga hafi farið 

aftur. Gerður vill ekki fullyrða hvort það sé alfarið snjalltækjum að kenna en segir þó að þau 

eigi stóran þátt í því hvernig staðan er. Heiðrún segist geta fullyrt að unglingar lesi minna í 

dag og séu meira í snjalltækjum sem og eyði meiri tíma fyrir framan sjónvarpið en áður. 

6.3.2 Félagslegi þátturinn 

Nönnu þykir snjallsímar eiga stóran þátt í að gera nemendur félagslega heft þar sem 

samskipti þeirra fara oftar en ekki fram í gegnum snjalltækin. Hún telur tækin einnig ýta 

undir kvíða og þunglyndi. Að hennar mati er nauðsynlegt að allir geri sér grein fyrir hversu 

mikilvægt það er að sporna við þessari þróun. 

Það er mikilvægt að allir geri sér grein fyrir því að andleg staða nemenda hefur 

áhrif á námsárangur og snjalltækin hafa svo vissulega sýnt fram á að þau geti haft 

neikvæð  áhrif á andlega líðan nemenda, valdið skjáfíkn, gert einstaklingum 

auðveldara að stunda neteinelti, ýtir undir hreyfingaleysi eða leti og kemur 
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hreinlega í veg fyrir það sem við köllum eðlileg samskipti. Þegar nemendur eru 

farnir að eyða upp undir þremur til fjórum klukkustundum á dag í símanum hlýtur 

það að hefta þá að einhverju leyti félagslega og maður spyr sig líka hvort að allur 

þessi tími í símanum hafi ekki áhrif á námið. 

Gerður segir að félagsleg tengsl milli einstaklinga séu mun minni í dag heldur en áður fyrr 

og segir að þar megi snjallsímum um kenna. Hún vísar í barnabörnin sín sem eru mikið í 

leikjum í símanum og megi ekkert vera að því að tala við ömmu sína þegar hún kemur í 

heimsókn.  

Heiðrún og Sif taka í sama streng og Gerður. Heiðrúnu finnst að nemendur eigi að skilja 

snjallsímana eftir heima því hún er sannfærð um að meira nám færi fram ef snjallsímarnir 

væru skildir eftir utan kennslustofunnar og frímínútur myndu efla frekar félagsleg tengsl 

fremur en gefa nemendum færi á því að einangra sig í snjallsímaheimi. Það má einnig benda 

á að margir nemendur eiga ekki samskipti við aðra nemendur því þeir eru svo uppteknir í 

símanum. Hún bendir jafnframt á að hún sé aðallega íþróttakennari í dag og sé því mikið á 

móti snjalltækjum hjá nemendum í búningsklefa og íþróttasal því þar séu nemendur mjög 

berskjaldaðir fyrir t.a.m. mynd- eða myndbandsupptökum: 

Nemendur verða að vera öruggir um að þeir geti skipt um föt án þess að eiga á 

hættu að einhver taki mynd/myndband af þeim. En því miður þá hafa komið upp 

tilfelli þar sem nemandi tók myndir af öðrum nemanda og í eitt skipti fór svoleiðis 

mál inn á borð lögreglu. Það gerir manni ekki auðveldara fyrir þegar nemendur 

mega vera með síma í skólanum, þeir eru jafnvel með síma sem kosta vel yfir 

hundrað þúsund og geta ekki skilið símann eftir frammi. 

Að hennar mati virðist það vera auðveldara fyrir fólk að hafa samskipti í gegnum 

samfélagsmiðla frekar en augliti til auglits. Heiðrún telur einnig að það sé auðveldara að losa 

sig við neikvæðar tilfinningar án ábyrgðar, þ.e. nýta sér nafnleynd. Heiðrúnu þykir mikilvægt 

að allir skólar í Reykjavík marki sér þá stefnu að banna síma í grunnskólum Reykjavíkur. 

Sif: „Foreldrar verða að vakna til vitundar um þá ógn sem steðjar að andlegri heilsu barna 

þeirra.“ 

6.4 Samantekt 

Flestir viðmælendur sögðu að snjallsímanotkun væri orðin of mikil og að hún hefði frekar 

neikvæð áhrif fremur en jákvæð. Nemendur eigi erfitt með að skilja símann eftir heima og 

eiga tiltölulega auðvelt með að vera í símanum þrátt fyrir að kennari hafi bannað snjallsíma í 

kennslustund. Foreldrar, kennarar sem og flestir nemendur eru sammála um að snjallsímar 
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eigi ekki heima inn í skólastofu. Það voru allir viðmælendur sammála um: Snjallsímar í 

skólastofu trufla kennslu, nám og einbeitingu.  

Lestur bóka getur verið einstaklingsbundinn en viðmælendur telja aukið áreiti á 

einstaklinga hafi áhrif á bóklestur, þ.e. að þeir lesi færri bækur. Nemendur, kennarar og þrír 

foreldrar sögðu að orðaforði væri orðinn verri heldur en áður. Nemendur sögðu að efnið sem 

þeir læsu á netinu væru innihaldslitlir textar og fyrirsagnir. Einn kennari og eitt foreldri hafði 

einnig orð á því að nemendur væru ekki að lesa vel skrifaða texta á netinu. Allir viðmælendur 

sögðu að enskan væri stór þáttur í því að rýra íslenskan orðaforða. Flestir töldu að 

snjallsímanotkun hefði neikvæð áhrif á félagsleg tengsl og ýtti undir kvíða.  
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7 Umræður og samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort snjallsímanotkun unglinga hefði áhrif á lestur, 

lesskilning og félagslega hæfni unglinga. Í þessum kafla verður farið ítarlega í 

rannsóknarniðurstöður. Þær eru bornar saman við rannsóknir sem áður hafa komið fram í 

þessari rannsókn sem og aðrar greinar og rannsóknir. Í lok kaflans verða niðurstöður 

skoðaðar út frá rannsóknarspurningum sem voru notaðar í rannsókninni.  

7.1 Snjallsímanotkun 

Viðmælendur í rannsókninni voru almennt sammála að snjallsímanotkun væri orðin meiri en 

góðu hófi gegnir. Flestir nemendur voru meira en fjóra tíma í snjallsímanum á dag og allir 

höfðu orð á því að þeir væru alltaf með símann, þrátt fyrir boð og bönn. Að þessu sögðu má 

áætla að snjallsímanotkun nemenda sé óhófleg ef miðað er við sex til átta tíma í dagvinnu. 

Samkvæmt American Academy of Pediatrics (2016) eyða börn í dag um sjö klukkustundum á 

dag fyrir framan skjá, þ.e. spjaldtölvur, tölvur og sjónvörp (Veldhuis, van Grieken, Renders, 

HiraSing og Raat, 2014). Það má einnig bæta við að á ráðstefnu sem var haldin í Akureyrarbæ 

2016 var komið inn á skjátíma unglinga og talið hæfilegt að hann væri þrjár klukkustundir á 

dag (Ragnar Hólm, 2017). Með þetta í huga telst viðmið við ofnotkun um fimm klukkustundir 

á dag (Halla Harðardóttir, 2015). 

Nemendur tóku einnig fram að það væri auðvelt að fela snjallsímana fyrir kennurum. Ef 

snjalltæki væru notuð í kennslu sögðu nemendur að ef verkefnin væru ekki skemmtileg þá 

færu þeir að gera annað en þeir ættu að vera gera. Þeir sögðu að notkunin fælist aðallega í 

því að svara skilaboðum, snöppum, skoða Instagram, YouTube og einstaka sinnum Facebook. 

Í hvert sinn sem þeir fá skilaboð eða „like“ á eitthvað sem þeir eða einhver sem þeir 

þekkja hafa sett inn á netið, fá þeir sömu tilkynningu í gegnum snjallsímana. Í dag eru 

ungmenni tengd Instagram, Spotify, Twitter, Facebook eða Snapchat í marga klukkutíma á 

dag, margir í gegnum snjallsímana og aðrir í gegnum tölvur (Stepanikova o.fl., 2010). Einnig 

má vitna í Li (2016) sem segir að snjallsímar séu mjög aðgengilegir og bjóði upp á 

augnabliksskoðun. Hún getur t.a.m. falið í sér að breyta stöðu sinni á Facebook, Snapchat, 

Instagram eða að skoða uppfærslu annarra. 

Foreldrar sögðu að aðalbreytingin á námi barna sinna fyrir tíu árum og í dag væri að 

snjallsíminn væri alltaf við höndina. Foreldrar bera ábyrgð á netnotkun barna sinna. Það er 

mikilvægt að þeir setji börnum sínum mörk hvað varðar notkun þeirra á netinu, t.a.m. 

samfélagsmiðlum (Blum-Ross og Livingstone, 2016; Hjördís Sigursteinsdóttir o.fl., 2014). 
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7.1.1 Reglur og snjallsímanotkun 

Tveir af fjórum foreldrum settu engar reglur hvað varðar notkun snjallsíma en töldu að þeir 

væru án vafa truflandi í kennslustund. Hinir tveir reyndu að setja reglur og bönnuðu 

börnunum sínum að fara með snjallsímana í skólann. Þeir áttu erfitt með að halda í þá reglu 

þar sem sumir kennarar gera ráð fyrir að nemendur séu með snjallsíma í tímum. Sömu 

foreldrarnir og reyndu að setja reglur hvað varðar snjallsímana í skólanum höfðu fasta reglu 

heima þ.e. að börnin sváfu ekki með símana inni hjá sér. Reynslan sýndi þeim að áður en sú 

regla var sett voru unglingarnir þeirra í símanum langt fram á nótt þrátt fyrir að þeim væri 

skipað að slökkva á símanum. Þetta styður rannsókn Carters og félaga (2016) þar sem hún 

sýnir fram á að börn sem höfðu óheftan aðgang að snjalltækjum allan sólarhringinn voru 

mun líklegri til að sofa minna og mæta pirruð og orkulaus í skólann. Einnig kemur fram í 

rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum árið 2013 að foreldrar sem takmörkuðu 

tækninotkun áttu börn sem nýttu hana mun minna heldur en börn foreldra sem settu ekki 

reglur (Wartella o.fl., 2013). Í þessu samhengi má einnig nefna að foreldrar sem setja reglur 

og passa upp á aðgang barna sinna að netinu eiga í minni hættu á að börn þeirra verði fyrir 

einhverskonar skaða af völdum netsins. Þrátt fyrir það er eitt af hverjum þremur börnum eða 

unglingum sem fara í kringum netreglur foreldra sinna (Livingstone o.fl., 2011).  

7.1.2 Snjalltæki í skólastarfi 

Tveir viðmælendur minntust á að ef kennarar vildu að nemendur ynnu með snjalltæki væri 

það skólans að útvega tækin. Foreldrar voru sammála um að almennt yrði að kenna börnum 

að umgangast tækin svo þau væru notuð á réttan hátt. Eitt foreldri taldi að snjalltæki byðu 

alltaf upp á eitthvað skemmtilegra heldur en það sem tengdist náminu. Kópavogsbær er 

kominn vel á veg með spjaldtölvuvæðingu, þ.e. nemendur fá aðgang að spjaldtölvum í 

skólanum. Allar spjaldtölvur skólans eru tengdar tölvukerfi og því eiga stjórnendur og 

kennarar auðveldara með að fylgjast með notkun nemenda (Kópavogsbær, 2018). Kennarar 

voru almennt sammála um að tæknin væri komin til að vera og tveir kennarar sögðu að 

nemendur yrðu að setja sér mörk og læra að nota tæknina þegar kemur að námi. Flestir geta 

verið sammála þessari fullyrðingu enda er mikilvægt að nemendur öðlist færni í að fóta sig í 

nútímasamfélagi. Á síðu Reykjavíkurborgar kemur fram að þróun tækninnar sé hröð og 

mikilvægi þess að nemendur gangi í takt við hana. Í stefnu Reykjavíkurborgar má m.a. lesa 

um að auka nýtingu upplýsingatækni í skólastarfi með þá hugsun að virkja sjálfstæði, vekja 

áhuga og virkja sköpunargáfu nemenda (Reykjavík, e.d.).  

  



 

52 

7.1.3 Snjallsímanotkun og samræmdar reglur  

Einn kennari sagði að eftir að bannað hefði verið að taka snjallsímana af nemendum hefði 

hann gefist upp. Hann sagði m.a. að ef nemandi væri með síma og væri ekki að trufla 

kennsluna, léti hann þar við sitja. Umboðsmaður barna minntist á í grein að ekki væri í 

samræmi við réttindi barna að kennarar eða starfsfólk skóla mættu taka snjalltæki af 

nemendum (Umboðsmaður barna, 2015). Með þetta í huga er hægara sagt en gert að banna 

símana í kennslustundum, þess þá heldur ef foreldrar hafa gefið börnum sínum leyfi til að 

vera með snjallsímana í skólanum. 

Tveir kennarar sem og nemendurnir sem talað var við töldu að það væri allt of lítið 

samræmi á milli kennara þegar kæmi að snjallsímanotkun, þ.e. sumir leyfa snjallsíma í tímum 

en aðrir ekki. Þrír kennarar höfðu orð á að reglur þyrfti að samræma og auka þyrfti samvinnu 

heimilis og skóla varðandi snjallsímana. Erla Björnsdóttir (2017) sálfræðingur segir það brýnt 

að skólastjórnendur setji skýrar reglur hvað notkun tækjanna varðar inni í skólastofu. Hún 

segir þegar kemur að reglum og skjánotkun virðast reglurnar litlar eða engar og það sé mikið 

áhyggjuefni. Erla tekur einnig fram að aukning í notkun snjalltækja hjá börnum skaði ekki 

einungis heilsu þeirra heldur hafi hún áhrif á námsgetu, áhuga og einbeitingu. 

7.1.4 Snjallsímar í skólastofunni 

Foreldrar og kennarar voru einróma um að banna ætti notkun snjallsíma í skólastofunni. 

Flestir nemendurnir, rétt eins og kennarar og foreldrar, tóku undir að það ætti að banna 

snjallsíma í kennslustofum. Tveir nemendur töldu að bann við snjallsímum ætti einungis að 

vera í ákveðnum tímum þar sem það væri vont að missa úr, t.d. í íslenskutímum.  

Foreldrar og kennarar töldu símana trufla einbeitingu nemenda og hefðu neikvæð áhrif á 

kennslu og truflandi áhrif á nám nemenda. Foreldrar töldu einnig að kennari ætti nógu erfitt 

með að halda utan um kennsluna þó hann væri ekki einnig að fylgjast með snjallsímanotkun 

nemenda. Margar rannsóknir styðja að snjallsími eigi ekki heima í skólastofunni. Í þessu 

samhengi má nefna rannsókn Turkle (2012), en þar kemur í ljós að einstaklingar einbeita sér 

fremur að símanum en það sem er fyrir framan þá. Nýleg rannsókn Glass og Kang (2018) 

sýnir fram á að snjalltæki hafa truflandi áhrif á einbeitingu nemenda í skólastofunni. 

Rannsóknin sýndi einnig fram á að snjalltæki inn í kennslustofu til langs tíma litið höfðu 

neikvæð áhrif á frammistöðu nemenda sem og athygli þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu ekki einungis fram á neikvæð áhrif á nám nemenda heldur einnig að snjallsímar og 

spjaldtölvur í skólastofum hafi slæm áhrif á kennsluumhverfið í heild.  

Nýjar reglur um snjalltæki voru settar í Fjarðabyggð (2019) árið 2019. Nemendur mega 

ekki koma með snjalltæki að heiman í skólann. Reglurnar voru settar með það í huga að hlífa 
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börnum við þeim vandamálum sem geta fylgt notkun snjalltækjanna. Eftir að reglugerðin 

gekk í gegn var tækjakostur grunnskólanna stórbættur með kaupum á nýjum tölvum og 

snjalltölvum. 

Fjölmargir hafa skoðun á þessu málefni og ekki eru allir sammála um að banna eigi 

snjallsíma í grunnskólum. Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, skrifaði grein í 

Morgunblaðið þar sem hann segir það afleita hugmynd að banna snjallsíma í skólum. 

Niðurstaða hans er einföld: Honum finnst snjallsímar ekki vera vandamálið. Hann bendir 

jafnframt á að óttinn við að tungumálakunnáttu hraki hjá nemendum því þeir hafa einungis 

samskipti með stuttum skilaboðum og merkjum en skrifi ekki vandaðar og lengri málsgreinar 

sé hreinlega óþarfur því rannsóknir sýni allt aðra þróun og að það ætti ekki að koma neinum í 

opna skjöldu þar sem skrifmál snúist um notkun og því meira sem það er notað - því betra 

verði það. Björn segir snjallsímann vissulega öflugt tæki sem sé kostur og lausnin sé fólgin í 

fræðslu hvernig eigi að umgangast tæknina. Að banna snjallsíma sé fráleitt og það væri alveg 

eins hægt að banna tússpenna svo ekki sé hægt að skrifa á strætóskýlin (Trausti Salvar 

Kristjánsson, 2018). 

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir (2018a) borgarfulltrúi og fyrrverandi oddviti framboðs 

Framsóknarflokksins er alls ekki sammála Birni og bendir á að margar vísbendingar séu á reiki 

um að snjallsímar geti haft slæm áhrif á þroska, athygli og andlega heilsu barna og 

ungmenna. Hún vísar m.a. í rannsóknir sem staðfesta að nemendur sem aðgang hafa að síma 

í skólastofunni finnist efnið sem þeir skoða í símanum áhugaverðara en námsefnið, vinni 

síður með námsefnið og fái lélegri einkunnir, haldi illa athyglinni við kennslu og þeir séu 

ósáttari við kennsluna hjá þeim kennara sem leyfir ekki síma í kennslustund. Þessar 

niðurstöður tengjast einkum notkun nemenda á samfélagsmiðlum. Sveinbjörg Birna 

Sveinbjörnsdóttir vitnar í íslenskar rannsóknir sem hafa leitt líkur að því að aukinn kvíði hjá 

einstaklingum megi tengja við hraða samfélagsins og snjalltækjavæðingu. Hún skrifar 

jafnframt að snjallsímar séu ávanabindandi og að markmiðið með öppunum í þeim séu að 

gera notendur háða þeim. 

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir (2018b) lagði fram tillögu um að Reykjavíkurborg 

samþykkti bann við notkun snjallsíma í grunnskólum borgarinnar. Áður en hún lagði fram 

tillöguna segist hún hafi rætt við allmarga kennara og spurt þá um áhrif notkun snjallsíma á 

nemendur og skólastarf. Hún segir að kennarar hafi verið almennt þeirrar skoðunar að 

símanotkun truflaði nemendur og kennslu. Þeim fannst nemendur telja sig í fullum rétti að 

nota símana í kennslustundum. Kennarar sögðu einnig að það væri orðið erfiðara að halda 

athygli nemenda og árekstrar á milli kennara og nemenda vegna símanotkunar orðnir 

töluverðir. Sveinbjörg greindi frá því, m.a. að einn af kennurunum sem hún talaði við hefði 
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leitað eftir aðstoð skólastjóra, þ.e. um að nota heimild sína til að banna notkun síma í 

kennslustundum og vísa nemendum úr kennslustund ef þeir færu ekki eftir fyrirmælum. 

Skólastjórinn vísaði í skólayfirvöld og sagði að engar reglur hvað snjallsíma varðar liggja hjá 

þeim.  

7.2 Áhrif snjallsímanotkunar á lestur og lesskilning: Eru tengsl á milli 
aukinnar snjallsímanotkunar og slaks lesskilnings? 

7.2.1 Lestur 

Eins og áður hefur komið fram höfðu aðeins þrír af sex nemendum gaman af bókalestri en 

sögðust lesa minna en áður. Rannsóknin Lestrarvenjur ungra bókaorma sýnir fram á að 

íslensk börn lesa bækur í mun minni mæli en áður (Kristín Heba Gísladóttir o.fl., 2013). 

Evrópska ESPAD rannsóknin sem framkvæmd var árið 2007 sýndi fram á þá niðurstöðu að 

23% 15–16 ára íslenskra unglinga lesa aldrei bækur sér til skemmtunar (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). 

Nemendur sögðust aðallega lesa slúður og fyrirsagnir á netinu en tóku fram að þeir læsu 

einnig námsbækur. Einn nemandi tók skýrt fram að margir þyrftu ekki að lesa eins mikið og 

áður. Í stað þess að lesa bók horfa þeir frekar á bíómyndina. Á síðastliðnum árum hefur ekki 

aðeins dregið úr lestri hjá yngri kynslóðinni heldur líka þeim sem eldri eru. Árið 2010 var gerð 

rannsókn á lestrarvenjum framhaldskólanema og kom í ljós að 40% stúlkna og meira en 40% 

drengja sögðust ekki lesa aðrar bækur en skólabækur (Heiða Rúnarsdóttir 2011: 12–14). 

Kennarar voru almennt sammála um að lestraráhugi meðal unglinga hefði dalað en sumir 

foreldrar töluðu meira um einstaklingsmun þegar kæmi að lestri. Evrópska (ESPAD) 

rannsóknin 2007 sýndi fram á þá niðurstöðu að 23% 15–16 ára íslenskra unglinga lesa aldrei 

bækur sér til skemmtunar (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). 

Tveir foreldrar minntust á lestrarkennslu, öðru foreldrinu fannst of mikið lagt upp úr 

lestrarhraða í stað lesskilnings. Hitt foreldrið talaði um að foreldrar þurfi að vinna með 

kennurum og koma betur að lestrinum og ýta undir áhuga nemenda. Tveir kennarar fullyrtu 

að unglingar læsu minna í dag en áður og væru jafnframt meira í snjalltækjum eða fyrir 

framan skjá en áður. Þegar kemur að því að greina yndislestur barna virðist aðdráttarafl 

tækjanna sterkara og eru tækin aðgengilegri en bækur (Svanhildur Lilja Svansdóttir 2017: 

15). Margir velja að horfa á kvikmynd frekar en að lesa bók. Það ætti því ekki að koma 

neinum að óvart að mikið áhorf á sjónvarp dragi úr lestri bóka.      

Þrátt fyrir að foreldrar tali um einstaklingsmun þegar kemur að lestraráhuga voru allir 

sammála um að snjallsími truflaði einbeitingu og kæmi niður á bóklestri. Einn kennari hafði 
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orð á því að „lestur“ væri ekki allur af hinu góða og með aukinni netnotkun fylgdi mikill lestur 

en þann lestur væri engan veginn hægt að bera saman við bóklestur þar sem einbeiting er 

ekki eingöngu við lestur. Einbeitingin dreifist og lestarhæfnin verður minni og skilningur þar 

að leiðandi lélegri. Textinn sem er lesinn er oftar en ekki hversdagslegur og lesningin snýst 

um að fræðast um vini, kunningja eða nánasta umhverfi (Birgir Guðmundsson og Sóley Björk 

Stefánsdóttir, 2008: 181). 

Lestraráhugi ungs fólks hefur tekið aðra stefnu, þ.e. lesturinn tengist nú mun meira 

sjónvarpsáhorfi og tölvunotkun og lestur dagblaða og bóka er á undanhaldi. Eitt ber þó að 

hafa í huga: Með tilkomu erlendra sjónvarpsstöðva og síðna sem hægt er að hlaða niður efni 

hefur vægi lesturs af sjónvarpsskjánum minnkað hjá ungu fólki. Eitt foreldri var ekki sátt við 

lestrarkennsluna og segir áhersluna á lestrarhraða barna koma niður á lesskilningi. Einn 

kennari hafði orð á því að of miklum tíma væri varið í málfræði á kostnað lestrar. Anna S. 

Þráinsdóttir, Hanna Óladóttir og Sigurður Konráðsson gerðu rannsókn á kennslu í málfræði í 

9. og 10. bekk árið 2010. Þar kom fram að kennarar höfðu verulegar áhyggjur af lestraráhuga 

og lesskilningi barna á unglingastigi. Þeir tóku fram að það mætti fækka tímum í málfræði á 

miðstigi og leggja meiri áherslu á lestur (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson, 2018: 28 og 48; Sigurður Konráðsson, 2010). 

Einn kennari sagði að tímum í íslensku færi fækkandi í unglingadeild. Hann kenndi aðeins 

fimm tíma á viku en var að kenna sex fasta tíma áður, sem og þrjá tíma í vali og svo voru 

tímar sem hétu „hlaupandi tímar“ þar sem þjóðsögur voru kenndar. Samkvæmt Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu er talsverð meiri móðurmálskennsla á hinum Norðurlöndunum 

en á Íslandi. Íslenska þjóðin þarf að huga mun betur að íslenskunni og bæta þarf við 

kennslustundum í íslensku á unglingastigi (Íslensk málnefnd, 2009: 33–34). 

7.2.2 Málfar, orðaforði og lesskilningur 

Þegar rætt var við viðmælendur um málfar og orðaforða sögðu fjórir af sex nemendum að 

orðaforði í bókum og á netinu væri mjög ólíkur. Þrír nemendur töluðu um að texti í bókum 

væri mun erfiðari heldur en textinn sem þeir lásu á samfélagsmiðlum. Þeir tóku þó fram að 

flest sem þeir skoðuðu á netinu, tölvuleikirnir sem þeir spiluðu eða efnið sem horft var á í 

sjónvarpi væri á ensku og það hefði áhrif á þeirra málnotkun og orðaforða. Nokkrir 

nemendur höfðu orð á því hve margir krakkar tali ensku dags daglega þrátt fyrir að vera 

íslenskir. Foreldrar og kennarar voru almennt sammála nemendum og sögðu mál margra 

hverra einkennast af enskuslettum. Eins og áður hefur komið fram er aðgengi að erlendu efni 

mun betra í dag heldur en áður. Enskan er ríkjandi tungumál í því efni sem í boði er og því er 

mikilvægt að ungu íslensku kynslóðinni þyki vænt um og leggi rækt við móðurmálið sitt 

(Guðrún Kvaran, 2005: 3–4).   
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Sumir nemendur sem töldu sig færa í íslensku fannst orðaforði í mörgum 

lesskilningsverkefnum óskiljanleg. Foreldrar og kennarar telja orðaforða barna og unglinga 

hafa verið betri fyrir áratug. Þrír af fjórum foreldrum og sumir kennarar höfðu áhyggjur af því 

að unglingar ættu orðið erfitt með að skilja bæði einfalda málshætti og orðatiltök í málinu. 

Einn kennarari sagði m.a. að orðaforði unglinga væri mjög takmarkaður og þeir ættu orðið 

erfitt með að orða eigin tilfinningar. Rannsóknin Mál í notkun – ritmál og talmál styður við 

það sem á undan er skrifað, þ.e. að orðaforði íslenskra unglinga sé ekki góður ef miðað er við 

12 nágrannaþjóðir (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2011). Árið 2015 kom ályktun frá Íslenskri 

málnefnd um stöðu íslenskrar tungu. Áhyggjurnar fólust í því hversu stór hópur barna á 

Íslandi hefur alist upp án þess menningarauka sem fylgir bókum og bókalestri. Í kjölfarið á 

ungt fólk orðið erfitt með að koma hugsunum sínum í skriflegt form (Íslensk málnefnd, 

2015). 

Nemendur og kennarar voru sammála því að lesskilningur unglinga mætti vera betri. 

Foreldrar áttu erfiðara með að meta lesskilning barna sinna en tengdu frekar við lélegan 

orðaforða sem þýðir í raun það sama, þ.e. lélegur orðaforði þýðir oftast lélegur lesskilningur. 

Ef borið er saman við Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er góður orðaforði einn af 

grundvallarþáttum góðs lesskilnings (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013: 20.2). Freyja 

Birgisdóttir (2011; 2016) telur að lélegur lesskilningur nemenda megi rekja til slaks orðaforða 

og minni bókalesturs.  

Viðmælendur voru með margvíslegar skoðanir á því hver ástæðan lægi að baki lélegum 

lesskilningi unglinga undanfarin ár. Kennarar voru almennt sammála um að minni lestur 

þýddi lakari málvitund og lélegri lesskilningur. Kennarar og foreldrar minntust einnig á að 

mörg börn hrærast í ensku málsamfélagi í gegnum snjallsímana sem kemur niður á 

lesskilningi og málskilningi. Börn og unglingar eru mikið á veraldarvefnum og með 

snjalltækjunum hefur enskunotkun aukist sem getur mögulega haft áhrif á orðaforða 

nemenda (Rannsóknir og greining, 2016). Þess fyrir utan hefur kennslustundum í íslensku 

fækkað síðustu ár sem hefur einnig möguleg áhrif á orðaforða og lesskilning nemenda 

(Eiríkur Rögnvaldsson o.fl. 2012, bls. 12–13). 

Einn kennari sagði að það væri mun auðveldara að taka upp símann og lesa færslur en að 

taka upp bók. Sami kennari bendir á að nemendur séu ekki endilega að lesa vandaða og vel 

skrifaða texta á netinu og oft á tíðum lesi þeir ekkert yfir höfuð. Hann tók einnig fram að 

mjög margir nemendur hafi ekki eirð í sér til að lesa heila bók. Þrír kennarar segja áhugaleysi 

unglinga á bóklestri ríkjandi í unglingadeild. Lestrarrannsókn PISA sem var gerð með það að 

leiðarljósi að meta hæfni og getu unglinga í 9. bekk í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og 

þrautalausnum styður það sem viðmælendur halda fram. Í skýrslu PISA kemur fram að staða 
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íslenskra unglinga hvað lestur varðar er mjög slæm. Þar kemur fram að 21% unglinga fannst 

sóun á tíma að lesa og áttu erfitt með að klára bók (Almar M. Halldórsson, 2006: 12, 25). 

Guðný Guðbjörnsdóttir (2006: 74) gerði athuganir og þar kom fram að nemendur völdu 

fremur samveru með vinum, sjónvarpsáhorf og tölvunotkun heldur en að lesa bók. En hún 

segir að tölvunotkun fylgi oft mikill lestur en orðaforðinn sem fylgir þeirri lesningu sé ef til vill 

ekki góður á íslenskan mælikvarða. 

Þetta styðja nýjustu mælingar þar sem kemur fram að 18% nemenda í 10. bekk lesa aldrei 

bækur utan skólatíma (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018: 48). Allir 

viðmælendur voru sammála um að snjallsímarnir væru áhrifavaldar að einhverju leyti. 

Nemendur töluðu um að notkun þeirra fælist ekki í að lesa bókmenntatexta. Þeir væru frekar 

að horfa á eitthvað eða senda eða svara skilaboðum. Í niðurstöðum rannsóknar Drouin og 

Driverst kemur fram að smáskilaboð hafa áhrif á námsgetu unglinga. Það kemur einnig fram 

að tengja megi smáskilaboð við slaka lestrargetu og slakan orðaforða (Drouin og Driver, 

2014: 263–265). 

Einn kennari tók fram að hann hefði verulegar áhyggjur af því hve margir krakkar í dag 

ættu erfitt með að lesa sér til gagns. Árið 2016 birtist grein á ruv.is þar sem kemur fram að 

fimmtungur nemenda í 10. bekk eigi erfitt með að lesa sér til gagns samkvæmt niðurstöðum 

PISA – rannsóknar OECD (Freyr Gígja Gunnarsson, 2016). Forstjóri Menntamálastofnunar, 

Arnór Guðmundsson, vitnar í PISA könnunina 2015 og segir það áhyggjuefni hve árangri 

íslenskra nemenda hefur hrakað í öllum greinum. Hann segir stöðu nemenda aldrei hafa 

verið verri á öllum þremur sviðum PISA. Læsi nemenda í náttúrufræði og stærðfræði hefur 

hrakað mikið síðustu ár og lesskilningur versnaði frá árinu 2000 til 2006 en eftir það hefur 

hann haldist í stað (Freyr Gígja Gunnarsson, 2016).  

7.3 Áhrif snjallsímanotkunar á félagslega hæfni 

Nemendur, flestir kennarar og tveir foreldrar voru því fylgjandi að snjallsímanotkun hefði 

neikvæð áhrif á félagsleg tengsl og ýtti undir kvíða. Flestir töluðu um minnkandi samskipti 

sem ættu sér stað augliti til auglitis og að snjallsímaþróunin væri áhyggjuefni. Hröð þróun á 

notkun unglinga á netinu er áhyggjuefni þar sem notkunin hefur tvöfaldast milli áranna 2005 

og 2015. Áhyggjurnar felast í því hvaða afleiðingar þessi þróun hefur á andlega líðan unglinga 

(Przybylski og Weinstein, 2017). 

Einn kennari talaði um að andleg líðan hefði mikil áhrif á námsárangur og sá hinn sami 

sagði að snjalltæki væru valdur skjáfíknar og ýtti undir hreyfingaleysi og sérhlífni. 

Snjallsímafíkn getur verið sterkari en hefðbundin tölvufíkn því einstaklingar geta auðveldlega 

nálgast afþreyingarefni og upplýsingar hvarvetna á netinu (Jeong o.fl., 2016). Niðurstöður í 
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rannsókninni Ungt fólk (2014) sýndu að eftir tilkomu snjalltækjanna og betra aðgengi að 

netinu urðu áhugamál unglinga færri. Þeir lásu minna og fóru minna út (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2014). 

Nemendur töluðu allir um hve háðir þeir væru símanum og ættu erfitt með að setja hann 

frá sér. Þeir töluðu um að um leið og þeir fengju tilkynningu í símann sinn yrðu þeir að 

athuga hvað það væri, t.d. hvort verið væri að líka við færslu eða mynd sem þeir hefðu sett 

inn. Nokkrir töldu líka mjög mikilvægt að svara skilaboðum á Snapchat. Þetta styður Li (2016) 

og segir að þegar einstaklingur er stöðugt að kíkja á skjáinn til að athuga hvort hann hafi 

fengið svörun við skilaboðum geti það ýtt undir kvíðaeinkenni og efasemdir um eigið sjálf.  

Snapchat er mjög vinsælt samskiptaforrit á meðal unglinga árið 2019. Framleiðendur 

Snaphat bættu við nýlega möguleika á lotum sem sýna hversu marga daga í röð einstaklingur 

hefur talað við einhvern ákveðinn einstakling. Unglingar fá ákveðna tölu og vilja ekki missa 

niður töluna. Þeir finna fyrir kvíða þar sem þeir þurfa að passa að senda skilaboð á ákveðna 

aðila á hverjum degi svo talan hækki eða haldist. Ef unglingar hafa farið í frí eða eru ekki með 

símann sinn hafa þeir jafnvel látið vini sína fá lykilorðin sín til að svara skilaboðum á Snapchat 

(Cooper, 2018). 

Fjórir viðmælendur ræddu um neteinelti og einn tók fram að auðveldara væri fyrir 

einstaklinga að koma neikvæðum tilfinningum frá sér og þurfa ekki að bera ábyrgð á þeim. 

Einn kennari segir t.a.m. að nemendur séu berskjaldaðir í búningsklefa fyrir myndatökum og 

því miður hafi komið upp mál sem sneru að því að nemendur tóku myndir af öðrum 

nemendum. Í rannsókn sem var gerð árið 2011 kom fram að margir einstaklingar orðið fyrir 

neikvæðri reynslu af netinu, t.d. meiðandi umfjöllun, rafrænu einelti og hefndarklámi svo 

eitthvað sé nefnt (Hjördís Sigursteinsdóttir og o.fl.,2014; Livingston o.fl., 2011). 

Eitt foreldri sagði að félagslegi þátturinn eins og að fara á vinnustaði og sækja um vinnu 

eða einfaldlega að hringja og panta pizzu heyrði sögunni til, þar sem þetta er einfaldlega gert 

í gegnum netið. Nemendur voru almennt sammála um að þeir væru allir í símanum í 

frímínútum og þeim fannst leiðinlegt hvernig þetta væri orðið. Eins og áður hefur komið fram 

var gerð rannsókn sem kom út 2016. Niðurstöður hennar segja að unglingar í vestrænum 

samfélögum vilja fremur eiga samskipti við aðra í gegnum netið heldur en að eiga 

hefðbundin samskipti. Samskipti af þessu tagi hafa aukist til muna og leiða til meiri 

einmanaleika og minni félagslegs stuðnings. Einnig kom fram að snjallsímafíkn einstaklinga 

sem og fíkn þeirra í samfélagsmiðla sé alvarleg ógn við heilsufar fólks (Jeong o.fl., 2016).  
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7.4 Niðurstöður 

Við vinnslu þessarar rannsóknar lagði ég upp með mun fleiri spurningar en raun varð. Mér 

varð fljótlega ljóst að til þess að fá sem marktækustu svörin væri betra að nota færri 

spurningar og einblína á innihald hverrar spurningar. 

− Í hverju felst snjallsímanotkun unglinga og hversu löngum tíma eyða þeir í 

snjallsímanum?  

− Hvað finnst viðmælendum almennt um snjallsímanotkun nemenda? 

− Hvaða áhrif hefur aukin snjallsímanotkun í grunnskólum á lestur og lesskilning 

unglinga? 

− Hefur snjallsímanotkun áhrif á félagslega hæfni unglinga? 

Til að ég fengi betri sýn á hvort snjallsímanotkun hefði áhrif á lestur og lesskilning 

unglinga fannst mér mikilvægt að skoða í hverju notkunin fælist og hversu lengi notkunin 

varði. Notkun unglinga á snjalltækjum felst aðallega í því að skoða samfélagsmiðla. Eins og 

viðmælendur sem og rannsóknir styðja eru textar á samfélagsmiðlum oft á tíðum ekki 

vandaðir bókmenntatextar og ýta kannski ekki undir góðan lesskilning. Unglingar eru einnig 

mikið á síðum þar sem engin þörf er á lestri, t.a.m. YouTube. Tími nemenda í snjallsímunum 

nær yfir fjórar stundir á dag, stundum meira og stundum minna. Viðmið við ofnotkun er um 

fimm klukkustundir á dag. Ef rannsakandi gefur sér að nemendur í rannsókninni séu fjórar 

klukkustundir í snjallsímanum á dag og þrjá tíma fyrir framan sjónvarpið er spurning hvort 

tími sé fyrir bóklestur yfir höfuð.  

Allir viðmælendur höfðu áhyggjur af þróuninni þ.e. hversu mikil notkunin væri orðin og 

hvar og hvenær hún ætti sér stað. Flestir viðmælendurnir voru samt sem áður á því að 

snjalltæki væru mikilvæg og unglingar þyrftu að setja sér mörk og læra að umgangast tækin. 

Flestir vour samt sem áður hlynntir því að snjallsímar ættu ekki heima í skólastofu. Það voru 

allir einróma um að snjallsímar inn í skólastofu hefðu truflandi áhrif. Glass styður þá 

fullyrðingu og segir reyndar að öll snjalltæki hafi truflandi áhrif á einbeitingu og nám 

nemenda. Að þessu sögðu spyr rannsakandi sig: Af hverju eru nemendur með snjallsíma í 

kennslustundum þar sem sagt er að þeir hafi truflandi áhrif? Kennarar sem og foreldrar eru 

almennt á móti snjallsímum í skólastofu. Hvað stendur í vegi fyrir að snjallsímarnir séu 

geymdir heima? Rannsakandi er þeirrar skoðunar að reglur þurfi að samræma svo farið sé 

eftir þeim.  

Það má því draga þá ályktun að áhrif snjallsímanotkunar á lestur og lesskilning eru 

umtalsverð. Þrátt fyrir að nemendur lesi texta í snjallsímanum eru þeir ef til vill ekki að bæta 

við sig góðum og gildum orðaforða á íslenskan mælikvarða. Bóklestur er á undanhaldi og þar 
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af leiðandi eru nemendur heldur ekki að bæta við sig orðaforða né að læra að lesa á milli 

lína. Eins og gefur að skilja er orðaforði undirstaða góðs lesskilnings. Unglingar eyða að 

jafnaði sjö tímum fyrir framan skjá á dag, lesa og heyra ensku meira og minna þann tíma sem 

þeir eru fyrir framan skjáinn. Er þá skrítið að íslenskan sé enskuskotin í töluðu máli unglinga? 

Vandað málfar hjá nemanda getur oft á tíðum sagt manni að nemandi leggi stund á bóklestur 

eða komi úr vönduðu málumhverfi. Nemandi sem er vel að máli farinn hefur góðan 

lesskilning og því leyfir rannsakandi sér að halda fram að enskt málumhverfi í íslensku 

samfélagi hefur áhrif á íslenskan lesskilning. .      

Ef nemendur eru í kennslu og eiga að vera að lesa, en fá smáskilaboð á fimm mínútna 

fresti má eflaust gefa sér að einbeitingin hjá nemendum er ekki við þann texta sem þeir eiga 

að vera lesa og því bætist hægt eða ekkert við orðaforða nemenda. Í rannsókn sem var gerð 

á snjallsímanotendum í Bandaríkjunum kemur í ljós að venjulegur snjallsímanotandi skoðar 

símann sinn um fimmtán hundruð sinnum á viku sem þýðir að hann skoðar símann tvö 

hundruð tuttugu og einu sinni á dag. Einstaklingur sem vakir um sextán tíma á dag skoðar þá 

símann sinn fjórðu hverja mínútu (Rosenfield, 2016). Einhverjir kynnu að velta vöngum yfir 

þessum skilaboðum nemenda og segja að lestur felist í þeim, en ef grannt er skoðað 

innihalda þau meira og minna talmál fremur en vönduð skrif.  

Andleg líðan hefur áhrif á námsgetu eða námsvilja nemenda. Nemendur sem eru andlega 

vel stemmdir og líður almennt vel í skólanum gengur betur í námi. Félagsleg færni er því 

mikilvægur þáttur í öllu námsferlinu og er stór hluti af læsi í hinu stóra samhengi. 

Rannsakanda fannst því mikilvægt að skoða hvort snjallsímanotkun hefði áhrif á félagslega 

færni. Samkvæmt viðmælendum og rannsóknum hefur mikil snjallsímanotkun áhrif á 

félagslega færni. Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að hæfileg notkun snjallsíma sé góð að hluta, 

þ.e. einstaklingar hitta annað fólk í gegnum netið sem er að stórum hluta jákvætt. En þegar 

notkun samfélagsmiðla er komin yfir öll velsæmismörk, þ.e. þeir eru farnir að hafa neikvæð 

áhrif á félagsfærni nemenda, hvar liggur sú ábyrgð og hvernig ber að varast þá þróun? Það 

væri efni í aðra rannsókn en kvíði, einbeitingarleysi, eirðarleysi, slakari félagshæfni og 

almenn vanlíðan sökum snjallsímanotkunar kann ekki góðri lukku að stýra.  

Út frá svörum viðmælenda og lestur rannsókna sem styðja við þessa rannsókn gefur 

rannsakandi sér að ofnotkun snjallsíma hafi neikvæð áhrif á lesskilning og félagshæfni 

unglinga. Rannsakandi lítur svo á að nemendur setji sér ekki mörk þegar kemur að eigin 

snjallsímanotkun og séu ekki færir um það. Það eru einfaldlega of margar freistingar sem 

netið og samfélagsmiðlar hafa upp á að bjóða. 

Lesskilningur er að mati rannsakanda forsenda fyrir námi og ef miðað er við síðustu PISA 

rannsóknir hafa íslenskir unglingar átt erfitt uppdráttar hvað lesskilning varðar. Rannsakandi 
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telur að til að ná aftur góðri færni í lesskilningi og koma í veg fyrir frekara tap í félagslegri 

færni þarf að koma í veg fyrir neikvæð áreiti eins og snjallsíma í skólastofunni. 

Snjallsímabann í grunnskólum er í senn geðheilbrigðismál, lýðheilsumál og 

menntamál. Það er því hlutverk Reykjavíkurborgar að styðja við skólastjórnendur, 

kennara, nemendur og foreldra með því að banna snjallsíma í grunnskólum 

borgarinnar á öllum tímum sem og í frístundastarfi. (Sveinbjörg Birna 

Sveinbjörnsdóttir (2018b) 
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8 Lokaorð  

Ég hef starfað sem kennari í unglingadeild grunnskóla í mörg ár og horft á þróun 

snjallsímavæðingar með gagnrýnum augum. Flestir nemendur eru með snjallsíma öllum 

stundum, hvort sé um að ræða í kennslu eða í frímínútum. Ég ætla ekki að alhæfa hvort allir 

unglingar séu í símanum utan skóla en reynsla mín segir að svo sé. Þrátt fyrir að ég sem 

kennari setji bann við snjallsímum í tímum hjá mér þarf ég iðulega að byrja á því að biðja 

nemendur að leggja niður símana sína.         

Ég hef miklar áhyggjur þegar kemur að félagslegri færni, lestri og lesskilningi nemenda. 

Það er mín skoðun að margir hverjir einangrast og láta samfélagsmiðla stýra sér inn á rangar 

brautir sem veldur kvíða og depurð, andleg líðan hefur vissulega áhrif á námsgetu að mínu 

mati. Einnig er stór hluti nemenda sem hafa ekki eirð í sér til að lesa texta í stutta stund - 

hvað þá heila bók. Margir geta ekki lesið sér til gagns og orðskilningur margra kominn langt 

niður fyrir meðallag. Ég tel að margir áhrifaþættir séu þar á ferð, þar á meðal ofnotkun 

snjalltækja. Ég hef fundið leið sem kennari til að vekja áhuga nemenda á lestri en ég á samt 

sem áður langt í land og að verða endalaust fyrir truflun snjallsímanotkunar í kennslu hefur 

áhrif á starf mitt og tengingu mína við nemendur. Tæknivæðing er mikilvæg og nauðsynlegt 

að kennarar og nemendur fylgi straumnum. Að mínu mati er það skólans að láta í té tækin og 

kenna nemendum að vinna með þau í skólanum en foreldrar eiga að sinna sínum skyldum 

utan skólans þegar kemur að netnotkun og setja börnum sínum reglur hvað það varðar. Það 

eru skiptar skoðanir á því hvort eigi að banna eða leyfa snjallsíma í grunnskólum og svo 

virðist sem hver og einn grunnskóli eða kennari setji eigin reglur hvað snjallsímanotkun 

varðar. Á grundvelli þeirrar rannsóknar sem nú liggur fyrir er mikilvægt að samræma reglur 

og banna snjalltæki í einkaeigu innan veggja grunnskóla Reykjavíkur. Þegar ég lít til þeirrar 

vinnu sem liggur að baki þessarar rannsóknar er ég mjög þakklát því hún opnaði augu mín 

enn betur fyrir því hve mikilvægt er að halda utan um almennt læsi, lestur og lesskilning 

barna og unglinga. Það sem kom mér mest á óvart voru viðbrögð nemenda við vissum 

spurningum. Þeir voru mjög hreinskilnir t.d. þegar þeir sögðu að það væri þeim nauðsynlegt 

að hafa símana. En þrátt fyrir að þeir yrðu að hafa símana vildu þeir almennt láta banna 

símana í kennslustundum því þeir hefðu truflandi áhrif. Ég vitna í niðurstöður rannsóknar 

Glass og það sem hann hafði að segja. 

Niðurstöðurnar ættu að vara nemendur og leiðbeinendur við því að misskipt 

athygli í kennslustofum hefur lúmsk áhrif á frammistöðu í prófum. Kennarar ættu 

að upplýsa nemendur um áhrifin - ekki einungis einstaka nemendur heldur alla í 

kennslustofunni. (Glass og Kang, 2018) 
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Ég er kennari sem hefur lagt stund á kennslu í 12 ár. Ég hef horft til þess að meirihluti 

nemenda les minna en áður og lesskilningi hrakar, kröfur til nemenda hafa minnkað, 

einkunnir hafa lækkað og einbeiting sem og félagslegi þátturinn er verri svo ekki sé minnst á 

aukna hegðunarerfiðleika í kennslustofunni. Ég get ekki fullyrt hvað veldur því en ég tel mig 

geta fullyrt að snjallsímar eigi stóran þátt í þessari „árangursríku“ niðurleið hvað þessa þætti 

varðar. Að mínu mati má segja að ná árangri í námi er að geta lesið fjölbreytta texta, skilið þá 

og komið hugsunum sínum í orð. Ef einbeitingin er ekki til staðar og nemandi nær ekki að 

lesa í tuttugu mínútur í senn er augljóst að um truflun er að ræða. Áreiti í umhverfinu er 

mikið og brýnt að minnka það, ekki síst inni í skólastofunni. Að svo sögðu er læsi lykill að 

námi og nám túlkun á tilverunni.  
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