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Ágrip 
 

Þróun upplýsingatækninnar er hröð og hefur áhrif á möguleika til náms og kennslu. Í 

lokaverkefni okkar fjöllum við um þjálfun barna í lestri og ritun í tengslum við 

upplýsingatækni. Auk þess birtum við niðurstöður rannsóknar okkar þar sem við 

könnuðum hvort nemendur í 9. bekk hljóti þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Með 

rannsókninni var leitast við að fá upplýsingar um hvort nemendur hljóti markvissa 

þjálfun í lestri og ritun með netnotkun og nýti sér það framboð af íslensku námsefni sem í 

boði er á Veraldarvefnum. 

Við gerðum megindlega rannsókn á viðfangsefninu og lögðum spurningalista fyrir 28 

nemendur í 9. bekk í tveimur grunnskólum, Grunnskóla Reyðarfjarðar og Grunnskóla 

Seltjarnarness. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar studdu tilgátu okkar sem var þess 

efnis að nemendur hljóta ekki markmvissa þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Við 

drögum þá ályktun að nemendur og kennarar geti nýtt upplýsingatæknina frekar til náms 

og kennslu í lestri og ritun en gert er.  
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Formáli 

Rannsóknarskýrsla þessi er lokaverkefni til fullnaðar B.Ed.-gráðu í 
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1. Inngangur 

Samkvæmt 24.gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 ber íslenskum grunnskólum að þjálfa 

nemendur í íslensku í öllum námsgreinum.
1
 Í Aðalnámskrá grunnskóla (íslenska 

hlutanum) kemur fram að markmið íslenskukennslunnar sé að gera nemendur að betri 

málnotendum og stuðla að heildstæðri móðurmálskennslu þar sem tungumálið er í eðli 

sínu ein heild. Jafnframt er þar tekið fram að þjálfa eigi mismunandi lestrar- og 

ritunaraðferðir hjá nemendum og að leggja eigi áherslu á fjölbreytt lesefni, meðal annars 

lesefni á netinu.
 2

 Ofangreind ákvæði sýna áhrif upplýsingatækninnar og gera ráð fyrir að 

hún sé nýtt í námi og kennslu.  

Upplýsingatæknin leikur stórt hlutverk í lífi 21. aldar kynslóðarinnar og hún stækkar 

heiminn og opnar landamæri. Þetta er fjölhæf kynslóð sem er fær um að framkvæma 

marga hluti í einu, getur verið stödd á mörgum rásum samtímis, í símanum, tölvunni, í 

tölvuleik og um leið hlustað á tónlist. Þetta er raunveruleikinn í dag og við þessu þarf að 

bregðast, aðlaga námsefni, menntakerfi og kennaramenntun að þessari fjölhæfu kynslóð. 

Framsetning námsins þarf að fylgja tíðarandanum.  

Með rannsókn okkar vildum við fá vísbendingar um hvort raunin væri sú að nemendur í 

9. bekk hljóti þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Við gerðum megindlega rannsókn 

þar sem spurningalisti var lagður fyrir nemendur í 9. bekk í tveimur grunnskólum, einum 

á landsbyggðinni og öðrum á höfuðborgarsvæðinu.  Niðurstöður okkar fengum við með 

því að kanna hvort og hvernig nemendur nýta sér upplýsingatæknina, með þjálfun í lestri 

og ritun að leiðarsljósi, og hvort nemendur þekkja og nýta sér það námsefni sem í boði er 

á netinu. Tilgátan var sú að nemendur hljóti ekki markmvissa þjálfun í lestri og ritun með 

netnotkun og niðurstöðurnar studdu þá tilgátu okkar.  

Okkur fannst ákveðin áskorun felast í því að kanna viðfangsefnið þar sem engar víðtækar 

íslenskar rannsóknir virðast vera til um áhrif netnotkunar á þjálfun barna í lestri og ritun. 

Auk þess vöktu niðurstöður PIRLS 2006 athygli okkar þar sem fram kom að íslensk börn 

standi illa að vígi í upplýsingalæsi í alþjóðlegum samanburði.
3
  

                                                           
1
 Lög nr 91/2008 um grunnskóla, 12. júní 

2
 Aðalnámskrá grunnskóla Íslenska 2007:23 

3
 Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum 2009:12 
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Rannsóknarskýrslan hefst á inngangi og í framhaldi af honum kemur kafli þar sem fjallað 

er um hugtökin lestur og ritun. Tengsl upplýsingatækninnar við börn eru skoðuð í þriðja 

kafla. Áhrif upplýsingatækninnar á nám og færni barna í lestri og ritun eru 

umfjöllunarefni kafla fjögur. Í kafla fimm greinum við frá aðferð og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Niðurstöður eru túlkaðar í sjötta kafla og í sjöunda kafla koma fram 

umræður okkar og vangaveltur um viðfangsefnið í heild sinni.   

Við skýrslugerðina studdumst við við fjölmargar heimildir, bæði íslenskar og erlendar. 

Við túlkun niðurstaðna litum við til fyrri rannsókna sem gerðar hafa verið á lestri og ritun 

hér á landi. Þær rannsóknir voru aðallega alþjóðlegu rannsóknirnar PISA  og PIRLS. Von 

okkar er sú að ráðist verði í frekari rannsóknir á þessu sviði í framtíðinni. 
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2. Lestur og ritun 

Lestur og ritun eru tvær af grunnstoðum móðurmálsins ásamt tali og hlustun. Þessir 

frumþættir íslenskrar tungu sameinast svo í hugtakinu læsi, en það orð á rætur að rekja til 

latínu. Hugtakið er víðtækt og byggir í meginatriðum á færni einstaklinga í eftirfarandi 

þáttum: Lestækni, lesskilningi, ritun og stafsetningu.
4
  

Í þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á hugtökin lestur og ritun. Fjallað verður 

um nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á lestri og ritun barna og að lokum verður 

vikið að áherslum og markmiðum aðalnámskrár á þessu sviði. 

2.1. Hvað er lestur? 

Lestur er lærð aðgerð sem byggir á samverkan margra þátta sem allir eru mikilvægir til 

að túlka og skilja ritmál.
5
 Lestur byggist á færni í móðurmálinu og undirbúningur 

lestrarnáms hefst um leið og barn fer að veita hljóðum í umhverfi sínu athygli eða strax á 

fyrstu ævidögum þess. Um leið og hljóðkerfisvitund barna vaknar fara þau að byggja upp 

eigið mál og málvitund. Því betri málþroska sem barn hefur, þeim mun betur er það 

undirbúið til að takast á við lestrarnám.
6
  

Lestur er vitræn aðgerð og því þarf að kenna hann og þjálfa. Í upphafi lestrarnáms beinist 

athygli barnsins að bókstöfum og hljóðum, hinni tæknilegu hlið lestrarnámsins. Upphaf 

lestrarnámsins reynir á hljóðkerfisvitund barna og þau börn sem eiga í erfiðleikum með 

þann þátt lestrarnámsins eiga á hættu að lenda í lestrarerfiðleikum á borð við lesblindu 

(dyslexíu). Börn verða einnig að hafa góða málfærni og þekkingu á tungumálinu. Þau 

verða að vera fær um að skilja merkingu orða, samhengi í texta og draga ályktanir út frá 

lestextanum. Börnum, sem búa yfir slakri málfærni, er hætt við að lenda í erfiðleikum 

með lesskilning.
7
  

Að þessu sögðu ættu markmið lestrarkennslu að beinast að þjálfun í lestri og lesskilningi. 

Á Lesvefnum kemur fram að lesandi þarf að ná góðum tökum á þrenns konar færni:
8
 

                                                           
4
 Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir 2008 

5
 Steinunn Torfadóttir 2008 

6
 Steinunn Torfadóttir [Án árs]  

7
 Steinunn Torfadóttir 2008 

8
 Steinunn Torfadóttir 2008 
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 Hann þarf að eiga auðvelt með að greina samspil bókstafa og hljóða til að geta 

umskráð orðin sem síðan festast smám saman í sjónrænu orðasafni hugans. 

 Hann þarf að hafa góðan málskilning og góðan orðaforða til þess að skilja 

merkingu textans. 

 Hann þarf að hafa góða lesfimi, geta lesið hratt og fyrirhafnarlaust til að geta 

beint athyglinni að innihaldi textans. 

Börn þurfa á stuðningi foreldra og uppalenda að halda við lestrarnám. Til þess að börn 

nái tökum á tungumálinu og læri að lesa þurfa þau að hafa greiðan aðgang að fólki sem 

ræðir við þau um heimsins gagn og nauðsynjar, les fyrir þau og kennir þeim ný orð. Það 

er hlutverk foreldra sem og annarra uppalenda að hlúa að og leggja grunn að lestrarnámi 

barna. Það er hægt að gera á margvíslegan hátt, til að mynda með því að tala við börnin, 

syngja með þeim, kenna þeim vísur og þulur og síðast en ekki síst að lesa fyrir þau.
9
  

2.2. Rannsóknir á lestri barna  

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á lestri barna og unglinga, bæði hér á landi og 

erlendis. Ekki leikur vafi á því í niðurstöðum að lestur eykur málþroska barna. Mikilvægi 

lestrarfærni fyrir framtíð einstaklinga og samfélagsins var hvatning að fjölþjóðlegu 

rannsókninni PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Viðfangsefnið 

hefur verið rannsakað þrisvar sinnum og nú síðast árið 2009.  

PIRLS er fjölþjóðleg rannsókn á læsi 9 ára barna. Rannsóknin tekur til þriggja þátta 

lestrar: Lesleikni*, lesturs ólíkra tegunda texta, lestrarvenja og viðhorfs til lestrar. 

Aðalmarkmið með PIRLS eru þrjú:
10

 

 Að skoða hugræn ferli við lestur. 

 Að skoða tilgang með lestri sem er annars vegar lestur til ánægju og hins vegar 

lestur til þess að afla upplýsinga. 

 Að kanna lestrarvenjur og viðhorf til lestrar.  

* Hugtakið lesleikni merkir að hafa færni í lestri og spannar því það sem PIRSL mælir, að geta    

   lesið, skilið og nýtt sér texta.
11 

                                                           
9
 Steinunn Torfadóttir [Án árs] 

10 Námsmatsstofnun 2007 
11

 PIRLS 2006 – Lesleikni í 4. og 5. bekk á Íslandi 2007:7 
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Árið 2006 var ákveðið að prófa nemendur í 4. og 5. bekk á Íslandi því að í PIRLS 2001 

reyndist meðalaldur íslenskra nemenda hálfu ári lægri en meðalaldur nemenda hinna 

þátttökulandanna. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að frammistaða íslenskra barna var nánast 

óbreytt á milli áranna 2001 og 2006. Nemendur í 5. bekk á Íslandi eru í 10. sæti í 

lesleikni með meðalaldur rétt fyrir ofan alþjóðlegt meðaltal og standa best að vígi á 

Norðurlöndum.  Nemendur í 4. bekk á Íslandi eru rétt ofan við alþjóðameðaltal í lesleikni 

en eru að meðaltali um hálfu ári yngri en nemendur annarra þátttökulanda.
 12

  

PISA (Programme for International Student Assignment) er önnur alþjóðleg rannsókn 

sem hefur verið gerð meðal nemenda í 10. bekk hér á landi. PISA er stærsta 

samanburðarrannsóknin á frammistöðu menntakerfa í heiminum. Rannsóknin var gerð 

árin 2000, 2003, 2006 og nú síðast 2009 en niðurstöður nýjustu rannsóknarinnar verða 

birtar síðar á þessu  ári (2010). Árið 2000 var áhersla lögð á lesskilning, árið 2003 á 

stærðfræði og árið 2006 á náttúrufræði. Ávallt er þó lestrarþátturinn kannaður svo að 

samanburður fáist milli ára. Mikil umræða skapaðist um niðurstöður PISA 2006 því þær 

sýndu að staða íslenskra nemenda, miðað við nemendur annarra þjóða, hafði versnað frá 

niðurstöðum PISA 2000. 

Árið 2000 náðu 8 lönd betri árangri en íslenskir nemendur í lestrarprófinu en 15 lönd 

náðu betri árangri árið 2006. Á sama tíma hafði nemendum fjölgað í lægstu 

getuhópunum en fækkað í þeim efstu. 
13

  

Niðurstöður PISA rannsóknarinnar 2006 urðu meðal annars aflvaki rannsóknar, sem 

unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, þar sem staða lestrarkennslu í 

íslenskum grunnskólum var könnuð. Skýrsla rannsóknarnefndarinnar var gefin út í apríl 

2009 og sýndi hún meðal annars eftirfarandi niðurstöður:
14

  

 Margir kennarar og skólastjórnendur virtust einskorða lestrarkennsluna við fyrstu 

bekki grunnskólans. 

 Stefnumótun í lestrarkennslu í þeim grunnskólum sem könnunin fór fram í var 

nokkuð óljós. 

                                                           
12

 PIRLS 2006 – Lesleikni í 4. og 5. bekk á Íslandi 2007:3-7 
13

 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 2007 
14

 Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum 2009:9-18  
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 Langflestir kennarar sögðust nota Aðalnámskrá grunnskóla til að ákvarða inntak 

lestrarkennslu sinnar.  

 Lestrarkennsla á yngstu stigum beindist fyrst og fremst að því að kenna börnum 

að lesa, byggja upp hraða í lestri og þjálfa lesskilning. 

 Lestrarkennsla í 10. bekk var oft á tíðum ómarkviss. 

 Endurmenntun kennara í tengslum við lestrarkennslu er ábótavant, það kom 

greinilega fram í umræðum um upplýsingalæsi. Skortur virtist vera á 

námsgögnum til að kenna þessa tegund lestrar og kennarar höfðu ekki þekkingu á 

kennsluháttum til slíkrar kennslu. 

 Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum (PIRLS 2006) standa íslensk börn illa að 

vígi í upplýsingalæsi.  

 Talsverður munur var á frammistöðu drengja og stúlkna. Drengir stóðu ver að 

vígi.  

Af ofangreindum niðurstöðum að dæma hefur frammistaða íslenskra skólabarna í lestri 

farið dvínandi og ekki ríkir fullvissa um ástæðu þess. Ein af skýringunum getur verið sú 

að á árunum í kringum rannsóknina 2006 var mikil uppsveifla í efnahagslífi landans og 

þá hafi gildi góðra bóka verið vanmetið og dregið hafi úr bókagjöfum til ungmenna. 

Önnur skýring gæti verið sú að börn eyða í auknum mæli meiri tíma á netinu og lítið 

framboð er af rafrænu lesefni. Þar að auki er ákveðið áhyggjuefni að lestrarkennslu 

virðist formlega lokið eftir fyrstu bekki grunnskóla. Auk þess er afar slæmt að íslensk 

börn standi ekki betur að vígi í upplýsingalæsi þrátt fyrir þá staðreynd að nánast hvert 

heimili í landinu er nettengt og aðgangur því greiður að upplýsingamiðlum.  

Vert er að hafa í huga að þessar niðurstöður eru rúmlega þriggja ára gamlar og framboð 

af afþreyingarefni fyrir börn, í tölvum og á internetinu, eykst með degi hverjum. Því er 

ljóst að lestur á í vök að verjast. Athuganir hafa leitt í ljós að mikilvægt er að vekja 

löngun barna til lestrar  því áhugi barns er öflugur hvati til árangurs í námi. Að þessu 

sögðu er nauðsynlegt að kennarar og aðrir uppalendur aðlagist breyttu námsumhverfi og 

nýti sér til að mynda kosti upplýsingatækninnar á uppbyggilegan hátt.  
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2.3. Hvað er ritun? 

Lestur og ritun haldast í hendur og ritun er ein af grunnstoðum móðurmálsins, líkt og að 

framan greinir. Hugtakið ritun hefur verið skilgreint á marga vegu. Við höfum ákveðið 

að ganga út frá því, sem fram kemur í bókinni Börn og ritun, handbók um kennslu 

ritunar, að ritun sé ákveðið ferli sem fer fram í huga höfundar og hefst með hugmynd og 

lýkur þegar ritaður texti liggur fyrir. Texti er því afsprengi ritunar og tilgangur hans er 

mismunandi líkt og hugarflug höfunda. Ritun getur haft bæði bein og óbein áhrif á fólk 

og samfélag. Bein áhrif ritunar eru meðal annars þau að varðveita þekkingu, miðla 

upplýsingum, efla lýðræði og fleira. Óbein áhrif ritunar eru meðal annars þau að hafa 

áhrif á umhverfið, efla sjálfsskoðun og sjálfsvitund þess er ritar og fleira. 
15

 Líkt og fram 

kemur í niðurstöðum Donald H. Graves og samstarfsmanna hans, um störf rithöfunda, þá 

er öll ritun persónuleg því hún lýsir persónunni sem stýrir pennanum.
16

 

Eftir að börn hafa náð einhverju valdi á ritun er talið að hægt sé að flokka ritun þeirra í 

þrjá flokka. Staðreyndaritun er sá flokkur þar sem markmið höfundar er meðal annars að 

upplýsa og fræða, flokkurinn Persónuleg ritun er mjög tengdur höfundi því þar skrifar 

hann fyrir sjálfan sig, Skáldritun er flokkur sem einkennist af hugmyndaflugi höfunda þar 

sem sköpunargleði þeirra nýtur sín.
17

 

Nú síðustu áratugi hefur ferlisritun eða skrifað í skrefum (Process writing) rutt sér til 

rúms hér á landi og erlendis. Þessi ritunarstefna er sprottin af óánægju kennara og 

fræðimanna með ritunarkennslu í Bandaríkjunum. Þeir Donald H. Graves og Donald 

Murray eru helstu höfundar þessarar stefnu. Þeim fannst ábyrgð kennara of mikil í 

ritunarferli nemenda og vildu gera nemendurna ábyrgari fyrir eigin ritun. Í þróuninni að 

nýjum leiðum í ritunarkennslu kynntu Graves og samstarfsmenn hans sér störf rithöfunda 

og komust að þeirri niðurstöðu að vinnu rithöfunda væri hægt að skipta í fjögur þrep:
18

   

 Undirbúning 

 Uppkast 

 Umritun 

                                                           
15

 Guðmundur B. Kristmundsson 1992: 5-6 
16

 Auður Ögmundsdóttir, Helgi Grímsson og Sigríður Heiða Bragadóttir 1997:8 
17

 Kristín Björk Gunnarsdóttir  2004:19 
18

 Auður Ögmundsdóttir, Helgi Grímsson og Sigríður Heiða Bragadóttir 1997:8-9 
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 Birtingu 

Ofangreind ritunarstefna er notuð í mörgum grunnskólum og í Aðalnámskrá grunnskóla 

(íslenska hlutanum) frá 1999 er ferlisritun nefnd á nafn.
19

 Áhrifa stefnunnar gætir einnig í 

Aðalnámskrá grunnskóla (íslenska hlutanum) frá 2007. Þar segir meðal annars (feitletrun 

okkar):  

„Nemendur þurfa að læra að taka uppbyggilegri og faglegri gagnrýni á 

eigin texta og nýta sér hana. Þeir þurfa jafnframt að eiga þess kost að 

umrita og bæta texta sína eftir því sem þurfa þykir.“
 20

  

Kennarar ættu því að hafa ferlisritun að leiðarljósi við ritunarkennslu í grunnskólum.  

2.4. Rannsóknir á ritun barna 

Ritun líkt og lestur hefur verið mikið rannsakað bæði hér á landi og erlendis. Erlendu 

rannsóknirnar hafa oft einkennst af því að skoða mismunandi þætti í ritunarferlinu. Sumir 

hafa horft á einkenni máls út frá setningafræðilegum margbreytileika (syntactic 

complexity) til að finna svör við hvernig ritunarfærni þróast. Aðrir hafa meðal annars lagt 

áherslu á hlutverk ritunarinnar og markmið með henni, kannað ritunarferlið sjálft og áhrif 

upplýsingatækninnar á ritað mál.
21

 

Á Íslandi hafa verið gerðir rannsóknir þar sem þróun ritunar hjá börnum er könnuð. 

Guðmundur Björn Kristmundsson er einn þeirra sem hefur kannað þetta viðfangsefni. Í 

rannsókn hans frá árinu 1983 komst hann að þeirri niðurstöðu að íslensk börn fengjust 

við ritun eins oft og enskir jafnaldrar þeirra en kennsla ritunar virðist ekki eins skipulögð 

hér á landi og í Englandi. Auk þess komst Guðmundur að því að mismunandi þættir hafi 

áhrif á ritun nemenda og sumir þeirra eru óbreytanlegir líkt og aldur en hægt er að hafa 

áhrif á aðra þætti eins og kennsluaðferðir, efnisval og fleira.
22

  

Á árunum 1999-2000 vann Hrafnhildur Ragnarsdóttir að rannsóknarverkefni sem nefnist 

Málþroski skólabarna – ritmál og talmál. Verkefnið var hluti af erlendri 

samanburðarrannsókn. Rannsóknin var gerð til að afla þekkingar á þroskaferli máls og 

málnotkunar hjá íslenskum skólabörnum og unglingum allt til fullorðinsára en auk þess 

                                                           
19

 Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska. 1999:61 
20

 Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska. 2007:10 
21

 Kristín Björk Gunnarsdóttir  2004:20 
22

 Kristín Björk Gunnarsdóttir  2004:20-23 
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kemur hún inn á þróun ritmáls. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða að því líkur að 

mikil þróun og langt þroskaferli eigi sér stað í textagerð hjá börnum á grunnskólaaldri og 

það nái til fullorðinsára.
23

 

Börn tjá sig á marga vegu og ritun er eitt tjáningarformið. Þau skrifa niður óskalista til 

jólasveinsins, skilaboð til mömmu og pabba og ekki má gleyma teikningum þeirra og 

táknum. Ritun barna þróast í þrepum og það er hlutverk foreldra og annarra uppalenda að 

þroska ritunarhæfileika barna og nýta áhugasvið þeirra líkt og við nefndum hér að ofan  

með lesturinn. 

2.5. Hvað stendur í Aðalnámskrá grunnskóla um færni barna í lestri 

og ritun? 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (íslenska hlutanum) er íslenskukennslunni skipt í fjóra þætti: 

Talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Skiptingin er í samræmi 

við fjóra grunnþætti íslenskrar tungu: Lestur, ritun, tal og hlustun. Allir þessir 

grunnþættir eru veigamiklar stoðir í tungumálinu og haldast í hendur. Nauðsynlegt er að 

einstaklingar hljóti sem besta þjálfun í tungumálinu því það er mikilvægt „tæki“ í lífi 

hverrar manneskju. Við notum tunguna meðal annars til þess að koma skoðunum okkar á 

framfæri, finna sköpun okkar farveg, eiga félagsleg samskipti og fleira.  Færni 

einstaklinga í tungunni er hluti af sjálfsmynd þeirra, mikilvægasti máttarstólpi náms og 

forsenda þátttöku í samfélaginu. Nauðsynlegt er að kennarar virkji upplýsingatækni í 

námi barna því hún er stór þáttur í lífi þeirra. Börn í nútímasamfélagi nýta netið til 

samskipta, þekkingarleitar og afþreyingar.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (íslenska hlutanum) er markmið íslenskukennslunnar að gera 

nemendur að betri málnotendum og stuðla að heildstæðri móðurmálskennslu þar sem 

tungumálið er í eðli sínu ein heild. Í námskránni segir að nemendur þurfi að finna tilgang 

með íslenskunáminu og læra að setja sér markmið. Þar kemur fram að ekki sé æskilegt að 

nemendur vinni að öllum markmiðum námsins í einu en nauðsynlegt sé að þeir nái að 

tengja þau innbyrðis. Í námskránni segir að það þurfi að skýra fyrir nemendum gildi 

góðrar íslenskukunnáttu og setja í samhengi við nám þeirra og málnotkun. Þar sem 

málnotkun barna er að breytast með tilkomu fjölbreyttra samskiptaleiða er mikilvægt að 

                                                           
23

 Kristín Björk Gunnarsdóttir  2004:24-25 
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gera nemendum grein fyrir mun á talmáli og ritmáli og þeir átti sig á gæðum góðs texta. 

Þetta segjum við vegna þess að nemendur skrifa í auknum mæli texta í smáskeytastíl, á 

tengslasíðum og spjallforritum, til þess að koma miklum upplýsingum að á skömmum 

tíma.   

Þá kemur fram í námskránni að lestrarfærni sé nauðsynleg til þess að einstaklingar geti 

tekið virkan þátt í samfélaginu. Nauðsynlegt sé að vekja áhuga nemenda á lestri og gera 

þeim grein fyrir mikilvægi góðrar lestrarkunnáttu. Frjáls lestur eigi að skipa fastan sess í 

lesþjálfun barna. Í námskránni er lögð áhersla á að nemendur hljóti þjálfun í að lesa 

fjölbreyttan texta hvorttveggja sér til gagns og gamans. Kennarar þurfa að tengja þessa 

lesþjálfun við upplýsingatæknina og þjálfa nemendur í að lesa og afla sér upplýsinga á 

netinu. 

Fram kemur í aðalnámskránni að lestrar- og ritunarnám séu nátengd ferli og því þurfi að 

skipuleggja kennsluna með hliðsjón af því. Áhersla er lögð á að nemendur læri að draga 

rétt til stafs og fái stöðuga þjálfun í skrift. Námskráin segir jafnframt að þjálfun í ritun 

megi skipta í tvo meginþætti, annars vegar tæknileg atriði, skrift, stafsetning og 

uppsetning texta og hins vegar efnisleg atriði á borð við skipulag og málsnið. Fram 

kemur að leggja skuli áherslu á ritunarverkefni í öllu námi á öllum skólastigum og að 

nemendur eigi að hljóta þjálfun í að rita mismunandi form texta. Kennarar fái tækifæri til 

þess að bjóða nemendum upp á fjölbreyttar leiðir i ritunarkennslu með því að nýta 

upplýsingatæknina og til dæmis virkja  nemendur í að halda dagbækur á bloggsíðum, 

hvetja þá til wiki-skrifa, greinaskrifa og fleira. 

Áhrif upplýsingatækninnar eru mjög greinileg í Aðalnámskrá grunnskóla (íslenska 

hlutanum). Þar kemur fram að þjálfa eigi mismunandi lestraraðferðir og að leggja eigi 

áherslu á fjölbreytt lesefni, meðal annars lesefni á netinu. Auk þess eru nefndar kröfur 

21. aldarinnar um að fólk geti skrifað margvíslegan texta og tjáð sig skriflega í námi, 

starfi, félagslífi og einkalífi. Einnig kemur fram nauðsyn þess að nemendur tileinki sér 

rétta fingrasetningu þegar þeir rita á tölvur. Ávallt skulu kennarar og uppalendur hafa í 

huga að minna nemendur á mikilvægi móðurmálsins. 
24

 

                                                           
24

 Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska. 2007:10 
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3. Upplýsingatækni og börn 

Við lifum á tækniöld og það er ekkert launungarmál að tölvu- og upplýsingatæknin er að 

breyta öllu okkar lífi. Veröldin sem við lifum og hrærumst í er án landamæra með 

tilkomu Veraldarvefjarins. Upplýsingatækni hefur breytt vinnustaðnum, skólastarfinu, 

námsumhverfinu, námi, fjölskyldu- og einkalífinu. Möguleikarnir á námi hafa gjörbreyst 

með tilkomu upplýsingatækninnar og Veraldarvefjarins. Það er deginum ljósara að 

hnattvæðingin, sem hefur átt sér stað, hefur haft áhrif á skólastarf og á eftir að hafa enn 

frekari áhrif í framtíðinni. Netið, Veraldarvefurinn hefur gjörbreytt aðstæðum, hvort sem 

það á við atvinnulífið, skólastarf, samskipti við umheiminn eða einkalíf. Nú er talað um 

mannauðinn sem auðlind heimsins, því í manninum býr þekkingin og leiðir til að afla sér 

þekkingar hafa stóraukist með tilkomu Veraldarvefjarins. 

Heimurinn, sem börnin þekkja í dag, er miklu stærri og víðari en sá heimur, sem við 

fullorðna fólkið, þekktum þegar við vorum börn. Börn og unglingar á sama aldri tengjast 

víðs vegar um heiminn, gegnum Veraldarvefinn, þau tengjast gegnum alþjóðlega 

unglingamenningu í leikjum, tónlist, íþróttum, kvikmyndum, á félagsnetsíðum, 

samskiptasíðum og geta talað saman án tillits til uppruna eða þjóðernis. Auknar kröfur 

um gæði og þjónustu, sem netið býður uppá, koma samhliða aukinni notkun þess. Áhrifin 

skila sér í skólastarfi og bregðast verður við breyttum aðstæðum. Veraldarvefurinn hlýtur 

að bjóða upp á aukin tækifæri til náms. Þriðja kynslóðin getur samþætt marga hluti í 

einu, hún er skjálæs, snillingur í smáskilaboðum sem einkennist af skammstöfun, getur 

lært, hlustað á tónlist og leitað allt í senn. Þvílík breyting hefur orðið með kynslóðum 

með allri þessari tæknivæðingu.
25

  

Meðal afþreyingartækja í dag eru tölvur. Tölvur skipa stóran sess í lífi barna samkvæmt 

þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á tölvu- og netnotkun barna og ungmenna á 

Íslandi. Í nýrri könnun sem SAFT gerði í samstarfi við Capacent á netnotkun barna á 

aldrinum níu til sextán ára sögðust 77% þeirra vera í leikjum á netinu þegar þau voru 

spurð hvað þau gerðu helst á netinu.
26

 Tölvunotkun barna og ungmenna virðist hafa 

stóraukist og tölvan virðist hafa mikil áhrif á lifnaðarhætti þeirra. Netið býður upp á nýja 

                                                           
25

 Gerður G. Óskarsdóttir  2003 
26

 SAFT 2009 
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veröld, engin landamæri eru til staðar og margir virðast eyða töluverðum tíma á netinu 

miðað við kannanir sem SAFT hefur gert í samstarfi við Capacent. 

SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni) er vakningarátak um örugga tækninotkun barna og 

unglinga á Íslandi. Verkefnið er hluti af Safer Internet Action Plan, aðgerðaáætlun 

Evrópusambandsins um öruggari netnotkun og er styrkt af ESB. Samningsaðili við ESB 

er Heimili og skóli - landssamtök foreldra, sem sér um að annast útfærslu og framkvæmd 

verkefnisins að öllu leyti fyrir Íslands hönd. Heimili og skóli er í samstarfi við önnur lönd 

í Evrópu og deilir með þeim upplýsingum, aðferðafræði og þekkingu. Markmiðið er að 

til verði sameiginlegur evrópskur sjóður þekkingar og aðferðafræði á þessu sviði sem 

styður hið jákvæða og hamlar gegn neikvæðum hliðum upplýsingatækninnar.
27

 

Íslendingar eiga met í netnotkun eins og mörgu öðru samanber niðurstöður könnunar sem 

Hagstofa Evrópu lét gera til að kanna hversu mörg heimili í ríkjum Evrópusambandsins 

væru með aðgang að neti. Niðurstöður þessarar könnunar birtust á fréttamiðlinum 

www.mbl.is í desember síðastliðnum. En þar kemur fram að netaðgangur á íslenskum 

heimilum er um 90% og er það hæsta hlutfallið í Evrópu
28

. Miðað við þær kannanir sem 

gerðar hafa verið í tengslum við netnotkun og upplýsingatækni er ljóst að tölvunotkun 

hér á landi hefur stóraukist undanfarin ár. Þess vegna er brýnt að nýta þau tækifæri sem 

bjóðast til að auka fjölbreytni náms og leiðum til að hvetja til frekara náms.  

Vegna þróunarinnar, sem hefur orðið í upplýsingatækni og í netnotkun, er nauðsynlegt að 

kanna hvort ungmenni nýti tæknina til að efla færni sína í lestri og ritun með fjölbreyttari 

aðferðum, meðal annars með netnotkun. Ástæðan fyrir þessari rannsóknarskýrslu er til 

dæmis vegna tilkomu þessara breytinga á Veraldarvefnum án landmæra og vegna 

niðurstaðna kannana sem hafa sýnt fram á að börn og ungmenni verja töluverðum tíma á 

netinu samanber umfjöllun okkar hér að ofan. 

Í þessum kafla er ætlunin að fjalla um upplýsingatæknina og börn, hugtökin netnotkun og 

upplýsingatækni, kosti og galla upplýsingatækninnar og reifa málið í stuttri samantekt. 
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 SAFT 2010 
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 Mbl.is 2009 
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20 
 

3.1. Hugtökin: Netnotkun og upplýsingatækni 

Þegar hugtakið netnotkun er skilgreint er talað um notkun einstaklings á hug- og 

vélbúnaði sem ábyrgðaraðili lætur honum í té, t.d. til að vafra um netið, til að taka við og 

senda tölvupóst eða til snarspjalls (msn). 
29

 

Hugtakið upplýsingatækni má skilgreina á eftirfarandi hátt: Upplýsingatækni er það að  

beita viðeigandi tækni við upplýsingavinnslu. Með tækni er átt við tölvutækni, 

fjarskiptatækni og rafeindatækni.
30

 Upplýsingatækni (e. information technology) nær yfir 

vítt svið. Almennt er talað um að upplýsingatækni sé það að beita viðeigandi tækni við 

gagnavinnslu. Upplýsingatækni er notuð í viðskiptalífinu, í iðnaði, í skólastarfi, við 

fjarnám, á heimilum, í stórmörkuðum og á bókasöfnum og upplýsingamiðstöðvum svo 

eitthvað sé nefnt. Upplýsingatæknin er grundvöllur upplýsingaþjóðfélagsins, tækni sem 

gerir fjarskipti og hraðvirka miðlun þekkingar og upplýsinga mögulega. Einföld 

skilgreining samkvæmt Íslensku orðabókinni er hagnýting upplýsinga og annars efnis úr 

ýmsum miðlum, einkum á rafrænu formi.
31

  

3.2. Kostir og gallar upplýsingatækninnar 

Upplýsingatækninni fylgja margir kostir en jafnframt fylgja henni gallar og því er 

mikilvægt að fræða börn og ungmenni frá upphafi um kosti og galla netsins. Á netinu er 

mikið magn upplýsinga sem getur nýst vel við nám á ýmsum stigum og í ýmsum 

greinum. Brýnt er þó að ítreka við börn og ungmenni muninn á upplýsingum og 

þekkingu sem er einhvers virði.  

Kostir upplýsingatækninnar og netsins eru meðal annars eftirfarandi: 

 Upplýsingatæknin getur skapað nemendum fjölbreyttara nám 

 Netið er uppspretta þekkingar og afþreyingar fyrir börn og ungmenni  

 Aðgangur að fjölbreyttara námsefni 

 Auðvelt og ódýrt að birta efni á Veraldarvefnum með tilkomu 

upplýsingatækninnar 
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 Persónuvernd 2006 
30

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2010 
31

 Mörður Árnason 2002:1657  
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 Tækifæri til að samþætta námsgreinar 

 Auka upplýsingaflæði milli nemenda, kennara og foreldra um framvindu náms og 

annað sem tengist námi og kennslu 

Gallar upplýsingatækninnar: 

 Það er ekki allt satt og rétt sem birtist á Veraldarvefnum 

 Óæskilegt efni vafrar um netið 

 Ný forrit geta verið kostnaðarsöm 

 Lokaðar námssíður 

Upplýsingatækni gæti breytt menntakerfinu og framsetningu náms í framtíðinni og mun 

væntanlega gera það. Þróunin er ör og við verðum að horfast í augu við veruleikann. Þótt 

gallar séu til staðar eru kostirnir margir. Kynslóð upplýsingasamfélagsins mun 

væntanlega takast á við raunverulegri verkefni og námsefnið verður meira lifandi en 

verið hefur hingað til. Hægt er að fara fjölbreyttar leiðir við notkun upplýsingatækni í 

kennslu og hvíla hefðbundið bóknám. Með tölvutækninni er hægt að þroska skynfæri 

barna þar sem hreyfing, myndir og hljóð geta verið hluti námsefnis. Nauðsynlegt er að 

horfa til þeirra sóknarfæra sem bjóðast og taka upp nýjar kennsluaðferðir þar sem byggt 

er á virkum samskiptum, upplýsingum af Veraldarvefnum er safnað saman í viskupott á 

ljóshraða. 

3.3. Samantekt 

Í nútímasamfélagi þurfa einstaklingar að tileinka sér fjölbreytta færni á mörgum sviðum. 

Til að mynda gerir samfélagið kröfu um að einstaklingar séu færir í að lesa og rita 

fjölbreyttan texta. Börn og ungmenni þurfa að vera læs og gagnrýnin á hið stafræna 

umhverfi og læs á menningu sína og annarra.  Foreldrar, forráðamenn og uppalendur 

þurfa að leggja áherslu á læsi komandi kynslóða. Skólinn er kjörinn vettvangur til að 

kenna alhliða læsi og stuðla að því að efla færni barna og ungmenna í lestri og ritun með 

netnotkun í bland við aðrar kennsluaðferðir og námsgögn.  
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4. Áhrif upplýsingatækninnar á nám og færni barna í 

lestri og ritun 

Í þessum kafla verða áhrif upplýsingatækninnar á nám og færni barna í lestri og ritun 

reifuð, rannsóknir skoðaðar sem tengjast börnum og upplýsingatækni og námskenningar 

fræðimanna skoðaðar. Jafnframt verða möguleikar upplýsingatækninnar í íslenskunámi 

skoðaðir og gagnvirkt efni til náms sem er til staðar í dag á Veraldarvefnum. Undanfarin 

ár hefur tölvan og netið verið að ryðja sér til rúms í skólum sem annars staðar í 

þjóðfélaginu. Netið hefur nú þegar valdið mikilli byltingu í námi og kennslu. Það hefur 

aukið námsframboð og möguleika til náms.  

Tölvan er ekki eingöngu miðill, hún er tæki sem hægt er að láta vinna með margvísleg  

táknkerfi: Tölur, texta, myndir og hljóð – og nemandinn getur nýtt sér hana sem verkfæri 

til náms.
32

 Nú á dögum hefur trú manna á möguleika tölvunnar aukist vegna vitneskju og 

nýrra kenninga um hvernig nám á sér stað. Rannsóknir í menntunarfræðum hafa gert það 

sýnilegra hversu flókið og virkt ferli nám er og í kennslufræði hefur í auknum mæli verið 

tekið mið af kenningum í vitsmunasálarfræði og hugsmíðahyggju sem gera ráð fyrir að 

virkni sé forsenda náms sem styrkir rökin fyrir því að netið og tölvan geti haft góð áhrif 

á nám og færni barna meðal annars í lestri og ritun. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla um nám og kennslu í íslensku kemur eftirfarandi fram: 

„Markviss öflun og miðlun upplýsinga er vaxandi þáttur í 

nútímasamfélagi. Traust undirstaða í íslensku gerir nemendur hæfari en 

ella til þess að vega og meta upplýsingar úr margvíslegum miðlum. 

Þekking á móðurmálinu og trú á eigin málnotkun gefur þeim færi á að 

beita íslenskunni á áhrifaríkan hátt. Góð þekking og sjálfstraust fæst 

með æfingu og glímu við margvísleg viðfangsefni”. 

Og í Aðalnámskrá grunnskóla um nám og kennslu í upplýsinga- og tæknimennt kemur 

eftirfarandi fram: 

„Upplýsingamennt er þverfagleg að því leyti að áhersla er lögð á að 

kenna og leiðbeina nemendum um sérstaka aðferð og tækni við öflun, 

úrvinnslu og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám nemenda. 

Kennarar í upplýsingamennt vinni því með einstökum kennurum að 

gerð kennsluáætlana sem lúta að samþættingu markmiða 

upplýsingamenntar og annarra námsgreina í upplýsingaverkefnum. 
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Með því að gera upplýsingamennt þannig í senn að sjálfstæðum þætti í 

námi og samþættum við annað nám er verið að ýta undir þann skilning 

með nemendum að upplýsingalæsi er öðrum þræði sérstök aðferð til að 

afla sér af sjálfsdáðum þekkingar og færni á ólíkum sviðum. Inntak 

kennslunnar, upplýsingarnar, það sem unnið er úr þeim, túlkað og sett 

fram, er þannig sótt til annarra námsgreina skólans, t.d. skólaíþrótta, 

tónlistar, íslensku eða stærðfræði. Mikilvægt er að viðkomandi 

faggreinakennari beri ábyrgð á þessum þætti kennslunnar. Hlutverk 

kennarans í upplýsingamennt getur verið með ýmsu móti í þessu ferli, 

allt frá því að vera til staðar á skólasafni eða tölvuveri til aðstoðar 

nemendum ef svo ber undir, yfir í það að vinna náið með 

faggreinakennara að upplýsingaverkefnum.”
33

  

 

Miðað við þessar áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægt að koma til móts við 

tíðarandann og þær breytingar sem hafa orðið í samfélaginu með tilkomu 

Veraldarvefjarins og nýta tækifærin til að samþætta nám og kennslu í lestri og ritun við 

upplýsingatækni. Með netnotkun er hægt að efla ákveðna þætti sem lúta að lestri og ritun 

í nútímaþjóðfélagi.  

4.1. Rannsóknir 

Lítið virðist hafa verið gert af því að rannsaka áhrif netnotkunar á lestrar- og ritunarfærni 

barna og ungmenna hér á landi. Einnig eru rannsóknir á áhrifum upplýsingatækni á nám 

á Íslandi af skornum skammti en breytingar eru að verða á því og nokkrar slíkar eru í 

gangi um þessar mundir. Sólveig Jakobsdóttir dósent við Háskóla Íslands á 

menntavísindasviði stóð fyrir rannsókn árið 1998 og í þeirri rannsókn kemur fram að 

áhrif upplýsingatækni á nám eru frekar lítil. Í flestum tilvikum virðist upplýsingatæknin 

vera kennd sem sérstök námsgrein og tengdist á þeim tíma lítið öðrum námsgreinum. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðast hefðbundnir kennsluhættir ennþá 

vera ríkjandi þrátt fyrir þennan öfluga miðil, upplýsingatæknina og Veraldarvefinn. 

Miðað við þær heimildir og fræðigreinar sem við höfum lesið þá virðist staðan vera 

svipuð í dag.
34

 Við hefðum gjarnan vilja sjá meira af því að netið væri notað til að efla 

lestrar- og ritunarfærni nemenda í grunnskóla í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á 

lífsháttum og afþreyingartólum barna og ungmenna í dag.  

                                                           
33
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4.2. Upplýsingatæknin og námskenningar 

Með tilkomu Veraldarvefjarins, þróun í upplýsingatækni og vefsíðugerð og  tilkomu 

fullkomnari samskiptaforrita og sérhæfðra forrita til nota við kennslu og nám hafa 

möguleikar á þessu sviði stóraukist. Greinilegt er að þróun tækninnar og nýir möguleikar 

henni samfara eru farin að hafa áhrif á kennsluhætti í skólum landsins. Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir nefnir m.a. í meistaraprófsverkefni sínu Veiðum menntun í Netið að 

kenningasmiðir í menntunarfræðum haldi að sínu leyti fram nauðsyn þess að byggja 

námskenningar á nýjum kenningagrunni (paradigm) sem henti við póstmódernískar 

aðstæður, þar sem tekið er mið af öðrum þekkingarfræðilegum forsendum en pósitíviskri 

vísindahyggju.
35

   

Gagnlegt er að leita í smiðju Timothy Koschman til að átta sig á þeim hugmyndum sem 

fólk hefur um nýtingu tölvutækni í menntun og hvernig hún hefur þróast eins og tæknin í 

ólíkar áttir. Koschman flokkar þær breytingar, sem greina má í upplýsingatækni í 

menntun síðastliðna áratugi, í smiðju sinni. Sú nálgun sem hann notar við flokkunina 

byggir á kenningum Kuhns um breytt viðmið eða afgerandi skil sem verða í 

vísindarannsóknum. Koschman telur að greina megi sögulega þróun 

upplýsingatækninnar í menntun í fjórar stefnur þar sem viðmið þeirra eða 

kenningagrunnar eru frábrugðnir í grundvallaratriðum.
36

 Í greiningunni leggur Koschman 

áherslu á að brýnt sé að gera sér grein fyrir hvaða námsefniskenningar liggja til 

grundvallar þeim hugmyndum sem einstaklingar hafa gert sér um nýtingu tölvutækninnar 

í skólastarfi. Spurningarnar, sem Koschman gengur út frá við flokkunina, eru fjórar, tvær 

sem tengjast kenningum og tvær sem tengjast framkvæmd. Spurningarnar eru þessar:
37

 

 Hver er sú innbyggða námskenning sem stefnan byggist á? 

 Hvers konar uppeldisfræðileg kenning eða hvaða kennsluaðferð er innbyggð í 

stefnuna? 

 Hvers konar aðferðafræði er beitt í rannsóknum á námi og kennslu innan 

viðkomandi stefnu? 
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 Á hvaða rannsóknarspurningum er byggt eða álitið brýnt að svara samkvæmt 

stefnunni? 

Koschman telur að út frá þessum spurningum megi skipta nýtingu í tölvu- og 

upplýsingatækni í kennslu og námi í fjórar stefnur sem hver um sig byggir á ólíkum 

kenningagrunni.  Þær eru eftirtaldar: 

 Tölvustudd kennsla 

 Kennsluforrit með innbyggðri leiðsögn eða gagnvirku þjálfunarkerfi 

 „Lógó í latínustað” sem vísar til þess að forritunarmálið Logo megi nota til að 

þjálfa hugann á sama hátt og latína var álitin geta gert í klassískri menntun 

 Tölvustutt samvinnunám 

Flokkunina  má tengja við sögulega þróun en þrátt fyrir það eru allar þessar ólíku stefnur 

mikilvægar og enn virkar í rannsóknum og umræðum á sviði upplýsingatækni í 

skólastarfi. 

Oftast hefur kennslu- og uppeldisfræði byggt á kenningum í heimspeki öðru fremur enda 

má segja að allt fram á 19.öld hafi fræðin um eðli mannsins heyrt undir heimspeki. Á 20. 

öldinni fer ný grein að hafa æ meiri áhrif og gera sig sýnilegri. Sálfræðin, einkum 

atferlisstefnan, fór að láta til sín taka meðal annars með mælingum á því hvernig mætti 

kenna hundum og mannfólkinu, en kenningarnar byggðu í upphafi á rannsóknum á 

dýrum. Vitsmunasálfræðingar byggja gjarnan niðurstöður sínar á rannsóknum á 

einstaklingum og kennslufræðingar hafa leitast við að byggja á þeirri vitneskju sem 

þessir aðilar hafa haft fram að færa um starfsemi mannsheilans. Verkefni 

kennslufræðinga felast gjarnan í því að yfirfæra þær niðurstöður yfir á þannig form að 

nothæft sé til að kenna hópi nemenda. Þetta hefur ekki verið auðvelt og gefið er að margt 

hefur verið ofureinfaldað og kenningar sálfræðinnar ef til vill stundum mistúlkaðar í 

starfi kennara. Í skóla er nemendahópur flókið félagakerfi sem lýtur sínum eigin 

lögmálum sem geta verið önnur en gilda þegar einstaklingur vinnur einn og einangraður. 
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Þar eru meðal annars lögmál óreiðunnar til staðar en inn á þetta kemur Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir í meistaraprófsritgerð sinni, Veiðum menntun í Netið.
38

 

Á 20. öldinni eru þær sálfræðikenningar, sem mest hafa haft áhrif á kennslufræði, 

eftirfarandi: 

 Atferlisfræðin 

 Vitsmunasálfræðin 

 Þróunarsálfræði Piagets 

Rætur að kenningum hugsmíðahyggjunnar eru taldar liggja í kenningum Piagets. Þessar 

þrjár meginnámskenningar, atferlisfræði, vitsmunasálfræði og hugsmíðahyggja myndu 

hver um sig teljast sjálfstæð stefna í fræðunum í samræmi við kenningar Kuhns þar sem 

þær byggja á nýrri sýn á nám sem er í grundvallaratriðum frábrugðin þeirri sýn sem 

viðtekin var í fræðunum hér á árum áður.  

Þeir sem hafa hugsmíðahyggju að leiðarljósi við kennslu og nám leggja áherslu á að 

námsumhverfi sé opið, auðugt og hvetjandi. Einnig leggja þeir áherslu á að 

námsumhverfi byggi á þátttöku nemenda. Með þeim hætti ýti það undir viljastyrk 

nemenda til að læra og þeir hafi meiri áhuga á að takast á við verkefni. Brýnt sé að 

nemendur sjái tilgang í því sem þeir taka sér fyrir hendur og taki mið af fyrri þekkingu til 

að byggja ofan á. Það má því segja að frá aðferðum við kennslu flyst áherslan yfir í 

hönnun og skipulagningu umhverfis námsins.
39

  

Með þessum áherslum er hægt að hvetja nemendur til að vinna skapandi verkefni sem er 

meðal annars hægt að vinna með upplýsingatæknina og þeim verkfærum sem henni 

fylgja. Eitt af hlutverkum kennara er að styðja nemendur, hvetja þá til dáða og leiðbeina 

þeim. Með því að skapa nemendum þægilegt umhverfi til náms, kenna þeim að þróa með 

sér fagleg vinnubrögð og láta þá finna að þeirra hugmyndir skipta máli er kennarinn að 

sinna sínu hlutverki. Færð eru rök fyrir því í hugsmíðahyggju að framangreint kalli á 

annað námsmat en venjubundin próf, til dæmis eins og símat, sjálfsmat eða jafningjamat.  
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Á sviði menntunarfræða telja margir fræðimenn að námskenning hugsmíðahyggjunnar sé 

forsenda þess að tölvur og netið breyti eða komi inn með nýjar námsleiðir í skólastarfi. 

Talið er að með því að hvetja til merkingarbærs samspils nemenda og efnis á netinu sé 

hægt að stuðla að árangursríkri notkun netsins í námi.
40

  Í ljósi þessara röksemda er 

nauðsynlegt að námsefnisgerð á Íslandi hugi að þessu samspili sem talið er að skipti máli 

fyrir börn og ungmenni í nútímasamfélagi.  

4.3. Upplýsingatæknin og lestur 

Upplýsingatæknin og lestur tengjast sterkum böndum. Á tækniöld er alls ekki nóg að 

vera læs á bókina heldur verða börn og ungmenni að vera fær í tölvulæsi/nýlæsi. 

Hugtakið nýlæsi (new literacy) felur í sér gagnrýna nálgun til þess sem lesið er.
41

 

Einkenni nýlæsis er að það fylgir ekki ákveðinni braut eins og þegar blaðsíður í bók eru 

lesnar, heldur felur það í sér þetta ólínulega ferli. Byggir þessi lestur á mörgum 

sundurleitum brotum sem þarf að setja saman í eina merkingarbæra heild. Í raun verður 

lesturinn erfiðari með þessum hætti jafnvel meira spennandi og fer það allt eftir því 

hvernig lesandanum gengur með lesturinn. Lesandi velur hvaða leið hann fer í lestrinum 

andstætt til dæmis lestri í bók sem er línulegur og einfaldur í meðförum. 

Veraldarvefurinn og tölvan, snúast um blöndu af orðum, myndum, hljóðum og 

hreyfingu.
42

 Tæknin og Veraldarvefurinn krefjast nýrra vinnubragða og gera aðrar kröfur 

til lesanda og þess sem skrifar. Góð færni í lestri er brýn forsenda þess að geta tekið þátt í 

hinum flókna tæknivædda heimi, upplýsingatækninni, sem og Veraldarvefnum sem er 

kominn til að vera í framtíðinni.  

Upplýsingatækni býður upp á fjölbreytni í lesefni og ekki síst auðveldari leiðir til þess að 

ná sér í efnivið. Hljóðbækur eru orðnar aðgengilegar á Veraldarvefnum, ýmis tæki og tól 

til að auka námstækni nemenda og má þar nefna hugakortin sem geta meðal annars verið 

góð tæki til auðvelda sumum lestur og efla sjónminni. 

Miklar tækniframfarir undanfarinna ára hafa aukið námsmöguleika fólks með 

lestrarerfiðleika og stuðlað að auknu sjálfstæði og góðri lestrarfærni sem segir okkur  
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m.a. að upplýsingatæknin og netið gefa fleiri einstaklingum tækifæri til náms. Á 

Lesvefnum er meðal annars að finna hagnýtar upplýsingar um læsi og lestrarerfiðleika 

sem byggðar eru á rannsóknum og þekkingu sem safnast hefur á undanförnum þremur til 

fjórum áratugum. Hlutverk vefjarins er að efla þekkingu foreldra, kennara og nemenda á 

læsi og lestrarerfiðleikum og þeim kennsluaðferðum og úrræðum sem best mæta þörfum 

allra nemenda. Lesvefurinn var unninn á vegum SRR, en skammstöfunin stendur fyrir 

Símenntun Rannsóknir Ráðgjöf, fyrir menntamálaráðuneytið, skólaárið 2007 til 2008 og 

verkefnisstjóri vefjarins er Helga Sigurmundsdóttir, aðjúnkt við Kennaraháskóla Íslands. 

Þar er til dæmis að finna yfirlit yfir helstu tölvuforrit sem nýtast fólki með 

lestrarörðugleika og hvernig hægt er að nálgast þau. Veffang Lesvefjarins er eftirfarandi: 

http://lesvefurinn.khi.is/tolvutaekni. 
43

 

4.4. Upplýsingatæknin og ritun 

Í upplýsingatæknisamfélaginu sem við búum í er brýnt að vera fær í ræðu og riti eins og 

við erum stöðugt að hamra á. Með tilkomu Veraldarvefjarins og stafrænna miðla hefur  

ritfærni tekið ákveðnum breytingum. Þar sem tölvur og upplýsingatækni eru til staðar 

eru líka gerðar kröfur um ákveðna ritfærni líkt og í prentmiðlum. Upplýsingatækni á 

Veraldarvefnum virðist að einhverju leyti draga úr óbeinum samskiptum einstaklinga 

með ýmsum hætti, í atvinnulífinu, skólasamfélaginu, einkalífinu svo dæmi séu tekin. 

Unga kynslóðin hefur tekið upp nýja siði í samskiptum gegnum upplýsingatæknina og er 

eldklár að nýta möguleika netsins sem og upplýsingatækninnar í samskiptaleiðum sem í 

boði eru. Hún skrifar mikið í skeytastíl, hefur samskipti með smáskilaboðum, beinu 

spjalli í gegnum tölvu með samskiptaforritum sem hafa litið dagsins ljós, tölvupósti og 

jafnvel bloggi. Í nútímanum hefur mannfólkið mun frekar samband gegnum tölvu eða 

síma með tölvupóstum, samskiptum á spjallrásum eða þráðum, smáskilaboðum gegnum 

farsíma eða bloggi á netinu. Við búum við þennan veruleika og því verðum við að 

bregðast við breyttum aðstæðum. Staðreyndin er sú að ritunin hefur breyst með tilkomu 

upplýsingatækninnar og Veraldarvefjarins sem eru í raun öflugt verkfæri til ritunar. 

Fjölbreyttari leiðir eru í boði til að þjálfa ritun og sumir telja að hún sé orðin meiri 

                                                           
43

 Lesvefurinn 2008 

 
 

http://lesvefurinn.khi.is/tolvutaekni


29 
 

almenningseign en áður var. Netið er opið öllum, það sem fer einu sinni á netið er ávallt 

á netinu og er aldrei aftur tekið. Ör þróun í upplýsingatækninni krefst þess að kunnátta 

ríki í samskiptahæfni á öllum sviðum. Góð lestrar- og ritfærni er forsenda þess að geta 

tekið þátt í því upplýsingatæknisamfélagi sem við búum í.  

Tölvan er í raun nýtt verkfæri til ritunar með fjölmörgum ritvinnslukostum sem gefur 

nemendum, kennurum og öðrum í samfélaginu tækifæri til að fara fjölbreyttari leiðir til 

að þjálfa ritun. Í ljósi upplýsingatækninnar leiðir ritun af sér ný hugtök, svo sem  

skjálæsi og ólínulega ritun. En í eðli sínu er ritun línuleg og orðaröðin eftir íslenskri 

málfræðireglu, þ.e.a.s eitt orð tekur við af öðru og orðin eru í ákveðinni röð. Lesandinn 

þarf að fylgja þeirri röð til að öðlast skilning á innihaldi efnisins sem fram er sett með 

rituninni og til að ná samhengi við lesturinn. Í okkar menningarheimi er byrjað efst til 

vinstri og honum lýkur neðst til hægri. Með upplýsingatækninni hefur ritunin verið að 

taka á sig aðrar myndir. Til dæmis hættir ritunin að vera línuleg og brotnar upp í einingar 

sem tengjast innbyrðis ef svo má að orði komast. Í vefrænni framsetningu verður 

framsetning texta oft ólínuleg þar sem hægt er að ferðast vítt og breitt innan sama 

textans, hoppa á milli kafla, skoða myndir, hlusta á hljóð og jafnvel fá upplýsingar í 

stiklutexta. Lesandinn hefur meira val, hann getur valið hvaða leiðir hann vill fara í 

gegnum textann og rýnt í samspil hans við myndir, hreyfingu og hljóð.
44

 

Möguleikarnir til að þjálfa ritun með upplýsingatækninni, tölvu- og netnotkun, eru 

fjölmargir í boði. Ritvinnslutæknin, sem kom með tölvunni, er sögð bera blæ af 

mannlegu málkerfi þar sem hægt er að geyma upplýsingar í minni og endurheimta þær 

seinna. Hægt að kenna ákveðið vinnuferli eða hugsun sem byggð er á ákveðnum þrepum 

með því að nota tölvur.
45

 Kennarar verða að fylgja tíðarandanum ef þeir ætla að leggja 

áherslu á lestur og ritun í því upplýsingatæknisamfélagi sem nú er ríkjandi. Þeir verða að 

líta til þeirra breytinga sem nýlæsið krefst og leita leiða í kennsluháttum til að kenna 

nemendum í samræmi við það. Donald J. Leu hefur fjallað um þær breytingar sem fylgja 

upplýsingatækninni og telur að hið hefðbundna læsi sé engan veginn nóg til að búa 

nemendur undir líf á 21. öldinni en sé samt sem áður brýnn grunnur fyrir hið nýja læsi 

sem gerir kröfur um það að nemandinn geti nálgast texta hratt og metið þá með hraði. 
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Leu segir jafnframt að vera læs á tölvutæknina sé nýr veruleiki sem allir standi frammi 

fyrir og kalli á nýjar aðferðir til að nálgast texta, staðsetja, meta og nýta upplýsingar; 

vinna með nýjar aðferðir sem ekki hafa verið notaðar í skólum áður. Hann leggur áherslu 

á að færni í ritun sé jafnvel miklu brýnni en nokkru sinni fyrr því stafrænir textar eru 

þeim eiginleikum gæddir að auðvelt er að vista þá og uppfæra í takt við nýjustu 

upplýsingarnar eins og við þekkjum í dag.
46

 

Fjölmargir kostir hafa verið nefndir við að nota tölvu við ritun og þeir eru meðal annars 

þessir: 

 Ritarinn einbeitir sér betur að hugsunum sínum og hugmyndum við ritunina 

því hann þarf ekki að veita rithönd sinni sérstaka athygli. 

 Tölva hæfir vel fyrir afþreyingarskrif og frjálsa ritun. Sá sem ritar getur fyllt 

skjáinn af hugmyndum nær endalaust og án mikillar fyrirhafnar. 

 Tölvan aðstoðar við að halda einbeitingu við skrifin sjálf en ekki útlit þeirra. 

 Einfalt er að dreifa skrifum til annarra með útprentun, tölvupósti eða birtingu 

á vef og fá þannig gagnrýni á skrifin. 

 Tímasparnaður á öllum þrepum ritunar, sér í lagi í lengri skrifum. 

 Upplýsingum í tölvunni er breytt, þær eru færðar til og bætt við aðra hluta 

með nokkrum einföldum skipunum. 

 Hjálp fæst með tölvunni við stafsetningu þar sem beita má 

leiðréttingaforritum eða svonefndum villupúkum eða stafsetningarpúkum. 

 Uppsetning á texta er innbyggt í forrit og einkar þægilegt að nýta sér það
47

 

Kostirnir eru ótvíræðir en hins vegar eru líka ákveðnir gallar og ber að hafa þá í huga. Til 

dæmis getur stafað hætta af því að tölvan geti truflað hugarflæði sem þarf að vera til 

staðar þegar semja skal texta, því notanda hættir til að lesa of oft yfir sem getur  leitt til 

þess að hann stendur í stað og hjakkar í sama farinu með endurskrifum. Einnig ber að 

varast að treysta ekki blint á villupúka heldur treysta fyrst og fremst á sjálfan sig með 
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gagnrýnum yfirlestri og láta fleiri aðila lesa yfir. Jafnframt er talað um að lestur á skjá 

fari allt öðruvísi fram en lestur af blaði. Við getum samt sagt með góðri samvisku að 

tölvan hefur opnað nýjar og fróðlegar víddir í ritun þó margt sé vandmeðfarið. Fyrst og 

fremst er brýnt að vanda til verks í öllu því sem einstaklingar taka sér fyrir hendur. 

4.5. Möguleikar upplýsingatækninnar í íslenskunámi 

Möguleikar upplýsingatækninnar í íslenskunámi eru margir og í Aðalnámskrá er fjallað 

um þau markmið sem þarf að vinna að. Þar segir að samþætta eigi upplýsingatækni og 

aðrar námsgreinar.
 48

 Við höfum hér að ofan reynt að benda á árangursríkar leiðir til að 

nýta þau sóknarfæri sem tölvan býður upp á. 

Upplýsingatæknin kallar á enn meiri þörf fyrir fjölbreyttari lestrarfærni, gott vald á 

móðurmáli og rökvísa, gagnrýna og skapandi hugsun. Netið mun stuðla að því að 

sveigjanleiki verði meiri í námi og hver einstaklingur mun geta nýtt sína persónulegu 

eiginleika út í ystu æsar. Þetta er álit margra fræðimanna og meðal annars fjallar Martin 

Ågerup um þetta í grein sinni sem hann ritaði árið 1997.
49

 Í dag hafa börn og ungmenni í 

lang flestum tilvikum greiðan aðgang að upplýsingum á Veraldarvefnum heima og í 

skóla. Við sjáum fyrir okkur að ýmsir tölvuleikir verði hannaðar  og byggðir upp  með 

menntagildi að leiðarljósi. Með þeim hætti muni hugtakið menntun renna saman við 

skemmtun, tómstundir og neyslu. Mennt verður þá ekki bundin við ákveðinn stað eins og 

skólann eða tíma. Þetta fjallar Martin Ågerup einnig um í grein sinni og þetta er hans 

framtíðarsýn eða spá. Við erum sammála þessari sýn og teljum því möguleika 

upplýsingatækninnar í íslenskunámi bæði spennandi og fjölbreytta.  

Staðreyndin er sú að ef við ætlum að búa börn undir starf í netsamfélagi 21. aldar verðum 

við að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum sem miðar meðal annars að því að efla 

frumkvæði, skapandi og gagnrýna hugsun. Til staðar eru til fjölbreyttar kennsluaðferðir 

sem blasa við okkur sem hafa eitthvað verið notaðar hér á landi en ekki nógu mikið. 

Ingvar Sigurgeirsson gerði rannsóknir á þeim kennsluaðferðum sem notaðar eru og þar 

kemur fram að virkni mætti vera meiri.
50

 Til dæmis má vel nýta sjálfstæð skapandi 
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verkefni í ritun sem gera miklar kröfur til nemenda um sjálfstæða vinnu, verkefni sem 

þeir taka virkan þátt í að velja og þróa. Hægt er að nýta kennsluaðferðir fyrir íslenskunám 

eins og samvinnunám, söguaðferð, þemanám og spurnar- og leitaraðferð. Allt hentar 

þetta í íslenskunámi sem hægt er að samþætta við upplýsingatæknina. Samræðuaðferð 

heimspekinnar er kjörið tækifæri til að efla skólastarf og hentar vel til að koma á virku 

lærdómssamfélagi með börnum þar sem áhugi á sameiginlegri þekkingarleit einkennist af 

gagnkvæmri virðingu.  

Upplýsingasamfélagið gerir meiri kröfur en nokkru sinni til góðrar færni í lestri og skrift. 

Hæfni í ræðu og riti mun vega æ þyngra fyrir einstaklinginn á þeirri upplýsingaöld sem 

við lifum. Möguleikarnir til að færa meiri námsábyrgð til nemenda og foreldra hafa 

komið með upplýsingatækninni og þá möguleika er vert að nýta. Tölvuforrit, rafræn 

samskipti, fjölmiðlar og jafnvel félagsnetsíður auka möguleika nemenda til sjálfsnáms og 

þekkingarleitar. Þessir möguleikar geta leitt til samfelldari og umfangsmeiri viðfangsefna 

þar sem áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og færni í móðurmáli.  

Börn og ungmenni verða að þekkja og skilja sitt eigið samfélag og geta sett það í 

alþjóðlegt samhengi. Upplýsingatækni getur hér komið að góðu gagni þegar þjóðsögur, 

Íslendingasögur, og íslenskur menningararfur er orðið aðgengilegt börnum og 

ungmennum á netinu. Allur efniviður getur verið þeim aðgengilegur í tölvutæku formi á 

netinu og jafnframt hljóðbækur sem innihalda bókmennta- og menningararf þjóðarinnar. 

Möguleikarnir með upplýsingatækninni eru því óþrjótandi og stuðla að því að allir eigi 

jafnan aðgang að námsefni sem og rétti til náms. 

Ritvinnsluforrit eru ein leið til að efla færni barna og ungmenna í ritun. Með blönduðum 

kennsluaðferðum er hægt að stuðla að verkefnaskilum nemenda í formi ritaðs máls og 

eflaust hægt í auknum mæli að fá nemendur til að skila verkefnum í formi vefsíðna. 

Þannig læra þeir ritvinnslu og að setja upp efni á netinu sem er þá um leið aðgengilegt 

öllum. Um leið hvetur það nemendur til gagnrýni og vandaðra vinnubragða, þeir hljóta 

að vilja vanda til verks þegar þeir vita að efniviðurinn þeirra er sýnilegur öllum. 

Ritvinnsluforrit og vefsíður eru að verða sífellt einfaldari og auðveldari í uppsetningu 

sem gerir það að verkum að hægt er að læra á viðkomandi tækni á augabragði. Börn og 

ungmenni eru mjög iðin við að prófa sig áfram og gefa sér góðan tíma fyrir framan 
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tölvuna. Þau eru komin langt fram úr okkur fullorðna fólkinu og eru mun fljótari að 

tileinka sér nýja siði sem og aðferðir til náms. 

Upplýsingatækni gefur skólum landsins tækifæri til að endurskoða hefðbundna sýn á 

viðteknar kennsluaðferðir, hlutverk nemenda og kennara. Skólar þurfa að aðlaga sig 

nýjum samfélagsháttum og fylgja tíðarandanum. Við búum í netsamfélagi og verðum að 

bregðast við breyttum aðstæðum og nýta þá aðstöðu sem við höfum völ á. 

Skólasamfélagið verður að búa nemendur sína undir það að vera skjálæsir, hæfni í lestri 

og ritun með netnotkun. Nemendur þurfa að vera gæddir þeim eiginleikum að geta 

starfað á netinu. Ef marka má framtíðarsýn fræðimanna þá verða skólar að leggja aukna 

áherslu á að börn og ungmenni hafi gott vald á móðurmálinu, búi yfir góðri lestrarfærni 

og geti unnið sjálfstætt. Þjálfun í rökvísri, gagnrýnni og skapandi hugsun er mikilvæg til 

að styrkja sjálfsmynd barna og ungmenna. Margt bendir til að möguleikar 

upplýsingatækninnar og netsins geti auðveldað fólki að ná þessum markmiðum og hafa 

námskrárfræðingar stutt það álit gildum rökum að sterkar líkur séu á að upplýsingatæknin 

og netið muni hafa meiri áhrif á skólastarf en allar aðrar tækninýjungar 20.aldar, en þetta 

kemur fram í máli þeirra Marsh, Willish og Larry Cuban.
51

 

Við teljum að árangursríkast sé að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum til að nálgast 

þessi markmið, þ.e.a.s. börn og ungmenni hafi gott vald á móðurmáli sínu, búi yfir góðri 

lestrarfærni og sjálfstæðum vinnubrögðum. Ef við beitum fjölbreyttum og viðurkenndum 

kennsluaðferðum á markvissan hátt ætti að vera hægt að leggja rækt við þá auðlind sem 

býr í mannshuganum og sú auðlind kallar stanslaust á krefjandi, skapandi og 

uppbyggjandi verkefni. 

Að lokum langar okkur til að vitna í grein eftir Heimi Pálsson sem hann skrifaði í Ný 

menntamál þar sem hann leiðir rök því að í framtíðinni megi ætla að til verði nýr 

valdahópur í samfélögum okkar: 

„Homo loquens er sá sem raunverulega hefur vald á málinu og þar með ræður 

hann(eða hún) fyrir valdi málsins og getur beitt því sem stjórntæki hvenær sem 

vera vill. Þeir yfirburðir einir væru svo sem nógir, en nú bættist annað við. Eitt 

þeirra verkfæra sem manninum hafa bæst á síðustu áratugum er geysihagleg geit 
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hinum málríku. Það er að sjálfsögðu tölvan, fyrsta verkfærið sem hlýðir 

mállegum skipunum... 

Með tölvurnar á valdi sínu og mállega yfirburði sína öðlast homo loquens stöðu 

sem við höfum ekki látið okkur dreyma um fyrr.“
52

 

Mikilvægt er að við leggjum áherslu á í móðurmálskennslu að nemendur þjálfist miklu 

meira í því að nota málið en nú er. Þeir lesi meira, skrifi  meira frá eigin brjósti og fái 

þjálfun í því að tjá skoðanir sínar í ræðu og riti. Við getum líka gert það með 

upplýsingatækninni og netnotkun. 
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5. Aðferð og framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla ritgerðar verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem beitt var við öflun 

gagna. Einnig eru kynntur hluti af þeim spurningum sem leitað er svara við í könnuninni 

og gerð grein fyrir þeim. Fjallað er um könnunina og eðli hennar og sagt frá 

þátttakendum. Að lokum er sagt frá greiningu gagnanna. Fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar á því hvort nemendur hljóti þjálfun í lestri og ritun með netnotkun í veröldinni 

almennt. Miðað við þær upplýsingar sem við fengum um rannsóknir sem gerðar hafa 

verið hér á landi í tengslum við nám og kennslu með netnotkun hafa engar rannsóknir 

verið gerðar á þessum þáttum. Aðallega hafa verið gerðar kannanir á netnotkun barna og 

ungmenna. Með rannsókninni var leitast við að fylla upp í þekkingargat þar sem áhrif 

netnotkunar á lestur og ritun ungmenna er könnuð. 

5.1. Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 28 nemendur í 9. bekk. 15 nemendur í Grunnskóla 

Reyðarfjarðar, 8 stúlkur og 7 drengir, 13 nemendur í Grunnskóla Seltjarnarness, 6 stúlkur 

og 7 drengir. Rannsóknin var lögð fyrir alla nemendur í þeim tveim bekkjum sem valdir 

voru úr skólunum. Í upphafi var tekin sú ákvörðun að velja tvo bekki, annars vegar einn á 

höfuðborgarsvæðinu og hins vegar einn á landsbyggðinni til að gera samanburð á 

viðhorfi þátttakenda eftir búsetu. Rannsóknin var tilkynnt skólayfirvöldum og leyfi 

fengið frá þeim, jafnframt var leitað leyfis frá skólastjórum í viðkomandi grunnskólum 

og foreldrum nemenda. Umsjónarkennarar 9. bekkjanna voru beðnir um leyfi fyrir 

dreifingu og innheimtu spurningalistanna í kennslustund á þeirra vegum. Svörun var góð 

og allir viðstaddir nemendur tóku þátt. Spurningalistarnir voru nafnlausir og ekki hægt að 

rekja þá til einstaka svarenda. Niðurstöðurnar voru skoðaðar saman í heild og einnig voru 

niðurstöður bornar saman miðað við höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. 

5.2. Aðferð og framkvæmd 

Til að fá svör við rannsóknarspurningunni, hljóta nemendur í 9. bekk þjálfun í lestri og 

ritun með netnotkun, var spurningakönnun lögð fyrir nemendur í 9. bekk. Markmið 

spurningakönnunarinnar var að fá fram viðhorf nemenda um það hvort þeir telji að þeir 
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hljóti þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Spurningakönnunin, sem lögð var fyrir þá, 

var megindleg könnun. Könnunin var lögð fyrir í skólanum í kennslustund.  

Með spurningakönnuninni vildum við fá upplýsingar frá nemendum í 9. bekk um notkun 

þeirra á netinu og hvort þeir hljóti markvissa þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Við 

kusum að nota megindlega aðferðafræði við rannsókn okkar til þess að fá mælanlegar 

niðurstöður. Í megindlegum rannsóknum er rannsóknarspurningin mikilvæg þar sem hún 

stýrir tölfræðilegri úrvinnslu gagna. 

Spurningalistinn samanstóð af lokuðum spurningum og voru svarmöguleikar þeirra 

flestra á raðkvarða (Likert-kvarða). Nokkrar spurningar voru hálflokaðar þar sem 

nemendur gátu t.d. bætt við upplýsingum eða rökstutt svör sín við ákveðnum þáttum. 

Einnig fengu nemendur tækifæri til að koma á framfæri ábendingum ef þeir kusu svo. 

Spurningalistinn var forprófaður á hópi nemenda í 8. og 9. bekk og í framhaldi af 

forprófuninni var honum lítillega breytt. Markmiðið  var að afla trúverðugra svara við 

rannsóknarspurningunni. Hvert skref í ferlinu var mikilvægt og átti sinn þátt í að stuðla 

að áreiðanleika og notagildi rannsóknarinnar. 

5.3. Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort nemendur í 9. bekk Grunnskólans á 

Reyðarfirði og Grunnskóla Seltjarnarness telji að þeir hljóti þjálfun í lestri og ritun með 

netnotkun. Við völdum að nálgast viðfangsefnið út frá námsgreininni íslensku, innan 

afmarkaðs sviðs hennar, lestri og ritun.  

5.4. Greining gagna 

Könnunin var lögð fyrir í tveimur skólum, samtals 28 nemendur í 9. bekk.  Á 

Seltjarnarnesi svöruðu 13 nemendur, 6 stúlkur og 7 drengir.  Á Reyðarfirði svöruðu 15 

nemendur, 8 stúlkur og 7 drengir.   

Fyrsta skrefið í úrvinnslu gagna var einföld lýsing á niðurstöðum könnunarinnar. Til þess 

var notuð lýsandi tölfræði. Með lýsandi tölfræði finnum meðal annars hvað er dæmigert 

fyrir gögnin og muninn á svörum einstaklinga í hópnum/þýðinu.
53
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Ákveðið var að nota Excel í gagnavinnsluna.  Áður en farið var að greina niðurstöður 

könnunarinnar, þurfti að ákveða hvernig best væri að setja gagnalíkanið upp til að 

úrvinnsla yrði sem einföldust.  Allar spurningar könnunarinnar voru settar upp í dálka 

þannig að öll svör hvers nemanda voru í einni línu í skjalinu.  Í þeim tilfellum þar sem 

spurning leyfði möguleika á fleiri en einu svari var settur upp sér dálkur fyrir hvern 

valmöguleika.  Með því móti var einfalt að telja saman hve margir nemendur svara 

hverjum möguleika. 

Þegar kom að úrvinnslu gagna var ákveðið að fara vel í gegnum könnunina og byrja á að 

leggja mesta áherslu á þær spurningar sem best eiga við rannsóknarspurninguna.   Byrjað 

var á því að gera einfalda talningu á svörum við þeim spurningum sem eiga best við 

rannsóknarspurninguna.  Út frá þeirri talningu voru reiknuð hlutföll og teiknuð stöplarit 

og skífurit sem sýna mjög vel hver afstaða nemenda er til þeirra atriða sem spurt var um. 

Í ljósi rannsóknarspurningarinnar og stærðar úrtaksins var ekki ástæða til að beita 

flóknari tölfræðiaðferðum við að greina niðurstöðurnar.  

Áhersla var lögð á að hafa einfalda framsetningu á niðurstöðunum með skýra tengingu 

við rannsóknarspurninguna.  Í nokkrum spurningum í könnuninni mátti greina mun á 

milli kynja og landshluta.  Þar sem það átti við, var minnst á þann mun í umfjöllun um 

viðkomandi spurningu.  Það var þó meira til fróðleiks enda var þessháttar greining ekki 

hluti af rannsóknarspurningunni og einnig var stærð úrtaksins á mörkunum að vera nógu 

stórt fyrir tölfræðilega marktækar niðurstöður úr þannig greiningu.  
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6. Niðurstöður 

Niðurstöðurnar eru teknar saman og kynntar á myndrænan hátt með það að markmiði að 

veita svör við þeirri rannsóknarspurningu sem við vörpuðum fram í upphafi. 

Allir þátttakendur í rannsókninni voru með tölvur og nettengingu heima hjá sér og höfðu 

aðgang að netinu í skólanum og þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður könnunar 

sem Hagstofa Íslands gerði á notkun heimila og einstaklinga á tölvum og neti árið 2009. 

Sú könnun leiddi í ljós að tölvur voru á 92% heimila og 90% voru með nettengingu.
54

  

  

Á mynd 1 má sjá að um 82% nemenda fer daglega á netið heima hjá sér en á mynd 2 má 

sjá að 78,5% nemenda fer einu sinni í viku eða sjaldnar á netið í skólanum. Við spurðum 

nemendur einnig hvernig þeir nýti netið í skólanum og 46% þeirra sögðust skoða 

áhugamál á netinu ásamt því að skoða námsefni en 18% sögðust ekki skoða námsefni. Af 

þessum niðurstöðum að dæma er líklegt að minna fari fyrir upplýsingatækni í námi 

nemenda en Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir. Þar kemur fram að upplýsingatækni 

sé þverfagleg og hana eigi að samþætta við annað nám til þess að ýta undir þann skilning 

með nemendum að upplýsingalæsi sé aðferð til að afla sér þekkingar og færni af 

sjálfsdáðum á ólíkum sviðum.
55
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 Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt 2007:7-8 

Mynd 1. Notkun nemenda á netinu heima Mynd 2. Notkun nemenda á netinu í skólanum 
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Af framangreindu má ráða að netnokun barna fari að stærstum hluta fram á heimilum 

nemenda og niðurstöðurnar leiða í ljós að mestur tími þeirra fari í að skoða 

afþreyingarefni. Með spurningum okkar vildum við kanna gæði afþreyingarefnisins, 

hvað varðar texta og form, með tilliti til þjálfunar í lestri og ritun.  Niðurstöðurnar hér að 

neðan gefa góða mynd af því afþreyingarefni sem nemendur skoða á netinu. 

 

 

Enginn nemendanna kvaðst lesa tímarit eða bækur á netinu en nánast allir lesa 

heimasíður eða blogg, samanber mynd 3. Mynd 4 hér að ofan sýnir að tæplega 80% 

nemenda les fréttavefinn mbl.is og um 50% nýta sér leikjavefinn leikjanet.is. 

Leikjavefurinn hefur að geyma lítinn texta þar sem sjaldan fylgir mikill texti 

tölvuleikjum þar af leiðandi felst lítil lestrar- og ritunarþjálfun í þeirri afþreyingu.  

Fréttamiðlar eru stór hluti heimasíðna sem nemendur skoða á netinu og á mynd 5 má sjá 

hvaða efni þeir skoða helst á fréttamiðlunum. 

Mynd 3. Hlutfall nemenda sem lesa heimasíður 

eða blogg á netinu 

Mynd 4. Heimasíður eða blogg sem nemendur lesa 
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Á mynd 5 hér til hliðar má sjá 

að um helmingur nemenda les 

fréttir eða íþróttir á 

fréttamiðlunum og 40% 

nemenda les slúður. Þegar 

rannsakendur könnuðu gæði 

textanna kom í ljós að gæði 

fréttatexta eru meiri en gæði 

íþrótta- og slúðurtexta. 
 

Í rannsókninni voru nemendur spurðir annars vegar um notkun þeirra á samskiptasíðum á 

borð við Facebook og Twitter og hins vegar samskiptaforritum á borð við MSN. Tæplega 

79% nemenda eru meðlimir á samskiptavefnum Facebook og á myndum 6 og 7 má 

greina MSN notkun nemenda. 

  

Á mynd 6 má sjá að nánast allir nemendur nýta sér samskiptaforritið MSN og á mynd 7 

sést að 84,6% nýta sér það tvisvar sinnum eða oftar í viku og rúmlega 65% nýta sér það 

dagega. Sá texti, sem nemendur lesa og rita í þessum samskiptaforritum, er nánast alltaf í 

smáskeytastíl. Textinn er í anda talmáls þar sem orð eru stytt, slettur eru mikið notaðar 

og tölvutákn eru notuð til tjáningar. Þetta form er notað til þess að koma miklu efni frá 

sér á skömmum tíma. 

Mynd 5. Efni á fréttamiðlum sem nemendur lesa 

Mynd 6. Hlutfall sem eru meðlimir á MSN Mynd 7. Virkni nemenda á MSN 
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Á myndum 8 og 9 má sjá hve stór hluti nemenda nýtir sér netið við heimanám og hvaða 

vefsíður þeir nota.  

  

Mynd 8 sýnir að tæplega 90% nemenda nýtir sér netið við heimanám og á mynd 9 sést að 

40% þeirra nýtir leitarvefinn google.is við námið. Athygli vekur að þær vefsíður sem 

eingöngu eru ætlaðar til náms eru lítið notaðar og vefsíðurnar mentor.is og moodle.com 

eru einungis notaðar af nemendum á Seltjarnarnesi.  

Mynd 8. Hlutfall nemenda sem nýta sér netið við  

heimanám 

Mynd 9. Vefsíður sem nemendur eru að nýta við   

heimanám 
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Nemendur voru spurðir að því hvort þeir noti námsvefinn ritfaerni.nams.is og hvort þeir 

hlusti á hljóðbækur á netinu. 

  

 

Á myndum 10 og 11 sést að mjög lítið hlutfall nemenda nýtir sér vefinn ritfaerni.nams.is 

og hlustar á hjóðbækur á netinu.  

Mynd 10. Hlutfall nemenda sem nýta sér 

námsvefinn ritfaerni.nams.is 

Mynd 11. Hlutfall nemenda sem hlustar á 

hljóðbækur á netinu 
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Í rannsókninni var annars vegar spurt um notkun íslenskukennara á netinu við kennslu og 

hins vegar notkun netsins við kennslu  hjá öðrum faggreinakennurum.  

 

 

Af mynd 12 að dæma nota fáir íslenskukennarar netið við kennslu og í niðurstöðunum 

kom einnig fram að einungis fjórðungur nemenda sagðist hafa hlotið formlega þjálfun í 

lestri og ritun í íslensku á netinu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

skýrslu rannsóknar á stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum frá árinu 2009. Þar 

kemur fram að margir kennarar segjast ekki hafa kennslufræðilega þekkingu til þess að 

efla upplýsingalæsi og einnig telja þeir skort vera á námsgögnum til slíkrar kennslu.
56

  

Mynd 13 gefur til kynna að margir faggreinakennarar noti netið við kennslu. Í 

niðurstöðunum sést að einna helst eru það samfélagsfræði-, náttúrufræði- og 

tungumálakennarar sem nýta netið við kennslu.  
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 Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum 2009:12 

Mynd 12. Hlutfall nemenda sem segja 

íslenskukennara sinn nota netið í 

kennslu 

Mynd 13. Hlutfall nemenda sem segja aðra 

faggreinakennara nota netið í 

kennslu 
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Á mynd 14 má sjá að stór hluti nemenda eða tæplega 80% vill hafa aðgang að námsefni á 

netinu og um 43% nemenda segjast myndu lesa meira ef svo væri.  

 

 

Á mynd 16 sést að 74,3% nemenda segja jafngott eða betra að lesa af tölvuskjá en 

blaði/bók. Tæplega helmingur nemenda segist vilja lesa námsbækur sínar á netinu, 

samanber mynd 17. 

Mynd 14. Hlutfall nemenda sem vilja hafa aðgang  

að námsefni á netinu 

Mynd 15. Hlutfall nemenda sem telja líklegra að 

þeir lesi meira ef námsefni væri 

aðgengilegt á netinu 

Mynd 16. Hlutfall nemenda sem finnst 

þægilegra eða jafngott að lesa af 

tölvuskjá og blaði/bók 

Mynd 17. Hlutfall nemenda sem myndu vilja 

lesa námsbækurnar sínar á netinu 
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Mynd 18 sýnir að rúmlega 14% nemenda þekkja orðið skjálæsi en það orð er alls ekki 

algengt. Á mynd 19 sést að fáir fleiri hafa heyrt um netbækur (E-books). 

 

 

Á myndum 20 og 21 má sjá að rúmlega 75% nemenda telja líklegt að þeir eigi eftir að 

nýta netið meira í framtíðinni í tengslum við lestur og ritun.  Einn áhrifaþáttur þess að 

nemendur svara þessum spurningum á jákvæðan  hátt gætu  verið  vörur á borð við 

Mynd 18. Hlutfall nemenda sem þekkja orðið 

skjálæsi 

Mynd 19. Hutfall nemenda sem hafa heyrt um 

netbækur (E-books) 

Mynd 20. Hlutfalla nemenda sem telja að þeir 

nýti netið meira við lestur í 

framtíðinni 

Mynd 21. Hlutfall nemenda sem telja að þeir nýti 

netið meira við ritun í framtíðinni 
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nýjustu afurð Apple (iPad) og skjábókin Kindle sem fyrirtækið Amazon.com hefur fundið 

upp og gefið út. Um iPad og Kindle má lesa í umræðukaflanum hér að neðan.  
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7. Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort að nemendur í 9. bekk hljóti þjálfun í lestri 

og ritun með netnotkun og okkar tilgáta var sú að þeir hljóti ekki mikla markvissa þjálfun 

í lestri og ritun með netnotkun. Niðurstöður okkar fengum við með því að kanna hvort og 

hvernig nemendur nýta sér upplýsingatæknina, með þjálfun í lestri og ritun að 

leiðarsljósi, og hvort nemendur þekkja og nýta sér það námsefni sem í boði er á netinu.  

Ekki er skortur á netaðgangi þátttakenda því í niðurstöðum okkar kemur fram að allir 

nemendur hafa aðgang að netinu á heimili og í skóla en tíðni netnotkunar er áberandi 

meiri á heimili en í skóla. Af niðurstöðunum að dæma teljum við líklegt að minna fari 

fyrir upplýsingatækni í námi nemenda en Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir.
57

 Við 

drögum þá ályktun meðal annars vegna þess hve stór hluti nemenda eða um 78,5% segist 

fara 1 sinni í viku eða sjaldnar á netið í skólanum. Því gæti staðan verið sú að fáir 

kennarar samþætta upplýsingatækni við annað nám eða að samþættingin eigi sér sjaldan 

stað.  

Fram kemur í niðurstöðunum að einungis tæplega helmingur nemenda segir 

íslenskukennara nýta sér netið við kennslu. Mjög lágt hlutfall nemenda þekkti vefinn 

ritfaerni.nams.is og fáir nýttu sér námsvefi við heimanám. Þessar niðurstöður koma ekki 

á óvart í ljósi niðurstaðna PIRSL, frá árinu 2006, þar sem fram kom að íslensk börn 

standa illa að vígi í upplýsingalæsi í alþjóðlegum samanburði. En með upplýsingalæsi er 

meðal annars átt við læsi á netinu. Auk þess ríma niðurstöðurnar við skýrslu rannsóknar 

um stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum frá árinu 2009. Þar telja kennarar sig 

ekki hafa fræðilega þekkingu til þess að efla upplýsingalæsi og telja að skortur sé á 

námsgögnum til slíkrar kennslu.
58

 Sú staðreynd að kennara skortir faglega þekkingu til 

þess að kenna upplýsingalæsi er afar dapurleg í ljósi þeirrar tæknivæðingar sem nú er 

ríkjandi á 21.öldinni. En upplýsingalæsi er meðal annars læsi á netinu. Við álítum að 

bæði kennarar og nemendur geti  nýtt sér betur það námsefni sem í boði er á netinu og 

þróað það til betri vegar.  

                                                           
57
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Enginn nemendanna les tímarit eða bækur á netinu en hins vegar lesa nánast allir 

heimasíður eða blogg og tæplega 80% nemenda lesa fréttavefinn mbl.is. Fram kom að 

um helmingur nemenda lesa fréttir og íþróttir og um 40% lesa slúður. Gæði texta 

framangreinds efnis í fréttamiðlum er misjafnt og oft á tíðum er hann stuttur og 

yfirborðskenndur. Niðurstöður sýna að nemendur hljóta vissa þjálfun í lestri á netinu sem 

mótast af formi og gæðum textans sem lesinn er. Af niðurstöðunum má ráða að engin 

formleg þjálfun fer fram í skólum eða á heimilum í lestri á netinu. Textar, sem nemendur 

lesa, eru oftast tengdir áhugamálum þeirra og þeir eru oft á tíðum rýrir og yfir þá hefur 

ekki verið farið.  

Við álítum að allur lestur þjálfi hugann og auki færni nemenda í læsi. Það skólasamfélag 

sem við könnuðum gæti að okkar mati lagt þyngra lóð á vogaskálarnar í þessum efnum 

og beint sjónum nemenda að innihaldsríkara lesefni. Ástæða þess að nemendur lesa 

nánast bara það sem við kemur áhugamálum þeirra kann að skýrast af því að þeir vita 

ekki hvaða lesefni er í boði og drögum við þá ályktun meðal annars af því hve fáir 

sögðust kannast við netbækur. Hafa ber í huga að textar um áhugamál nemenda geta 

verið afar fræðilegir og vel skrifaðir. Auk þess eru áhugamál nemenda kjörin 

viðfangsefni til þess að vinna með í ritun. 

Í ljós kom að námsvefir á borð við ritfaerni.nams.is eru illa nýttir og líklegt er að 

nemendur viti ekki að þeir geti nálgast bækur og tímarit á netinu. Við könnuðum 

framboð á námsefni á netinu og fundum allnokkuð sem unnt væri að nýta til kennslu í 

lestri og ritun. Framboðið má að sjálfsögðu bæta og gera enn betur en miklu máli skiptir 

að kynna sér það sem í boði er og þreifa sig áfram og tileinka sér nýjar leiðir til að efla 

kennslu og vekja áhuga nemenda með nýjum aðferðum. Eftirtaldar netsíður eru einungis 

dæmi um það sem finna má á vefnum: 

 BarnUng (http://mennta.hi.is/vefir/barnung/) er vefur um barna- og 

unglingabókmenntir sem tengist einkum notkun barna- og 

unglingabókmennta í skólastarfi. Barnung er vefur sem hægt er að skoða og 

skrifa í. Ætlunin með vefnum er að leitast við að byggja upp ríkulegt 

námsumhverfi. 

http://mennta.hi.is/vefir/barnung/
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 Ritfærni vefurinn (http://ritfaerni.nams.is/)  er gerður fyrir elstu nemendur 

grunnskólans. Við gerð vefjarins er tekið mið af nýendurskoðaðri námskrá í 

íslensku fyrir 8. – 10. bekk. Nemendur í framhaldsskóla og jafnvel miðstigi 

grunnskólans geta einnig nýtt sér ýmislegt á vefnum. 

 Skólavefurinn(www.skolavefurinn.is)  býður uppá fjölbreytt úrval af 

gagnvirku efni sem nýta má við íslenskukennslu með einum eða öðrum hætti. 

 Námsgagnastofnun býður einnig upp á námsefni fyrir börn og ungmenni á 

vef sínum www.nams.is . 

 Lesvefurinn, http://lesvefurinn.khi.is/. Á þessum vef má finna hagnýtar 

upplýsingar um læsi og lestrarerfiðleika sem byggðar eru á rannsóknum og 

þekkingu sem safnast hefur á undanförnum þremur til fjórum áratugum. 

Niðurstöður okkar sýna að lítið hlutfall þátttakenda nýtir sér hljóðbækur á netinu en þær 

eru meðal annars aðgengilegar þar. Hægt er að nálgast fjölda hljóðbóka, í mörgum 

námsgreinum, til dæmis á vef Námsgagnastofnunar án endurgjalds. Á Lesvefnum kemur 

meðal annars fram að hljóðbækur hjálpi nemendum að læra efni, læra ný orð, læra að 

vinna með mismunandi texta og fleira.
59

 Auk þess eru hljóðbækur góðar fyrir sjónskerta 

nemendur og nemendur með náms- og lestrarörðugleika á borð við lesblindu. 

Um helmingur nemenda segist nota leikjavefinn leikjanet.is og mjög lítill munur var á 

milli kynja í notkun þessa vefjar. Stór hluti nemenda notar einnig netið til þess að horfa á 

þætti og skoða spjallsíður eða nýta spjallforrit. Þessar niðurstöður gefa sterkt til kynna að 

nemendur nýta netið helst til afþreyingar. Enginn þessara vefmiðla innihalda ritrýnda 

texta og sú ritun sem fram fer á þessum miðlum er mótuð af talmáli og smáskeytastíl. 

Víst er mennirnir þróast og tungan með en við teljum að standa verði vörð um gæði 

málsins og það er eitt af hlutverkum allra kennara og uppalenda. Hugsanlega væri hægt 

að kenna námskeið í grunnskólum um siðferði á netinu og minna nemendur á að ímynd 

þeirra á netinu birtist í formi texta og orða. Því þurfum við að virkja nemendur til 

ábyrgðar á skrifum sínum og hvetja þá til að vanda málfar sitt. 

                                                           
59

 Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2008 

http://ritfaerni.nams.is/
http://www.skolavefurinn.is/
http://www.nams.is/
http://lesvefurinn.khi.is/


50 
 

Hátt hlutfall nemenda telur líklegt að þeir eigi eftir að nýta sér netið í meira mæli við 

lestur og ritun í framtíðinni. Þess má geta að vöxturinn síðustu misseri í þróun 

einkatölvunnar hefur verið á þann veg að gera hana eins líka blaði og mögulegt er.  

Nýverið gaf tölvufyrirtækið Apple út ferðatölvuna iPad sem er rúmur 1 sm að þykkt.  

iPad tölvan er snertiskjár og meðal annars með uppsett forrit sem gerir notandanum kleift 

að sækja sér þær bækur sem hann vill á netið og lesa þær í tölvunni.  Mikið hefur verið 

lagt upp úr því að upplifun notandans af lestri í tölvunni sé eins og hann væri með blað 

eða bók í höndunum.  Líklegt verður að teljast að þessi tækni eigi eftir að stuðla að 

auknum lestri netnotenda. 

Líkt og ofangreind umræða gefur til kynna studdu niðurstöður rannsóknarinnar þá tilgátu 

okkar að nemendur hljóti litla markvissa þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Þetta eru 

að okkar mati mjög sláandi niðurstöður í ljósi þess hvað upplýsingatækninni hefur fleygt 

fram á síðustu árum og miklir möguleikar standa til boða. Okkur þætti mjög áhugavert að 

rannsaka viðfangsefni okkar frekar vegna þess að engar víðtækar íslenskar rannsóknir 

virðast vera til um áhrif netnotkunar barna á þjálfun þeirra í lestri og ritun.  

Ef frekari rannsóknir færu fram væri jafnframt tilvalið að þróa meira námsefni líkt og 

Kristín Björk Gunnarsdóttir hefur gert með ritfærnivefnum sem við höfum vísað í hér að 

ofan. Til þess að fá marktækari mun á svörum eftir kynjum og landshlutum yrði úrtak 

rannsóknarinnar að vera stærra og aldurshópurinn breiðari. Ef námsefni væri þróað í 

kjölfar stærri rannsóknar leggjum við til að samhliða spurningalistum myndu 

rannsakendur taka viðtöl við nemendur og fá þá til að halda dagbækur um notkun þeirra á 

netinu. Með því fengist enn betri sýn á viðfangsefnið og rödd nemenda fengi sterkari 

hljómgrunn. 
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8. Lokaorð 

Í þessu lokaverkefni okkar höfum við leitast við að fjalla um hvort að nemendur í 9. bekk 

hljóti þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Niðurstöður rannsóknarinnar studdu tilgátu 

okkar samanber umfjöllunina hér að ofan. Í ljósi niðurstaðna teljum  við að hægt sé að 

virkja frekar netið til góðs og nýta það til náms og kennslu.  

Að okkar mati eru möguleikar netsins vannýttir því mörg sóknarfæri eru til staðar á 

öllum sviðum tölvu- og upplýsingatækninnar. Von okkar er sú að kennarar og 

uppalendur syndi með straumnum og nýti tæknina til fjölbreyttari leiða í kennslu og 

námi.  

Að samþætta upplýsingatækni við aðrar námsgreinar gefur nemendum og kennurum 

aukin tækifæri til þess að vaxa og dafna í námi og starfi. Ef svo fer fram sem horfir að 

tölvutæknin þróist enn frekar þá er nauðsynlegt að menntakerfið fylgi með og hvetji til 

náms og kennslu á þessu sviði. Hraðinn í samfélaginu er mikill og færni í upplýsingalæsi 

er nauðsynleg á 21. öldinni. Þrátt fyrir að við undirritaðar teljum fátt koma í stað góðra 

bóka eru möguleikar upplýsingatækninnar margir og því kærkomin viðbót í leik og starfi 

í nútímasamfélagi að okkar mati. 

Ánægjulegt væri ef rannsókn okkar yrði kveikja að frekari rannsóknum á því hvort 

nemendur hljóti þjálfun í lestri og ritun með netnotkun. Læsi er undirstaða alls náms og 

við sem fagmenn viljum tileinka okkur alla þá möguleika sem í boði eru til þjálfunar í 

lestri og ritun og fara fjölbreyttar leiðir í kennsluháttum til þess að mæta ólíkum þörfum 

nemenda í síbreytilegu skólaumhverfi.  

Í framhaldi rannsóknar okkar vörpum við þeirri spurningu fram hvort vilji sé til staðar að 

nýta netið í ríkari mæli til náms og kennslu í skólasamfélaginu? Jafnframt látum við orð 

Nóbelsskáldsins, Halldórs Kiljan Laxness, vera okkar lokaorð: 

„Fyrst er að vilja, afgángurinn er tækni.“  
               Halldór Kiljan Laxness (Kristnihald undir jökli 1968) 
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