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Ágrip 
Þessari eigindlegu rannsókn er ætlað að varpa ljósi á þá reynslu sem foreldrar barna með 

leshömlun hafa af heimanámi barna sinna og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á reynsluna. 

Aðferðin við rannsóknina fólst í viðtölum og voru þau öll tekin í janúar til mars 2011. 

Þátttakendur í rannsókninni voru mæður sex barna með leshömlun sem komu úr þremur 

grunnskólum á Akureyri.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að vekja umræðu um nemendur sem greinst hafa með 

leshömlun og heimanám þeirra og hversu mikil áhrif leshömlun getur haft á daglegt líf þeirra 

og fjölskyldunnar.  

Meginniðurstöður eru að allir viðmælendur upplifa álag, á sig og börn sín vegna 

leshömlunar og heimanáms. Elja og vinnusemi virðist einkenna viðmælendur og börn þeirra 

sem lögðu sig öll fram við námið. 

Mæður barna, sem eiga við hvað mestu námsörðugleikana að stríða, telja skólann verða að 

koma betur til móts við námslegar þarfir barnanna. Flestar mæðurnar sögðu samstarf heimilis 

og skóla almennt vera gott og einkennast af virðingu, misjafnt var hver átti frumkvæði að 

samstarfinu. Flestar töldu mæðurnar sig verða að vera í miklu sambandi við skólann vegna 

leshömlunar barna sinna. Flestar höfðu þær reynslu af því að fagmennsku og skilningi hefði 

verið ábótavant hjá einstaka kennara sem leiddi til veikingar á sjálfsmynd barna þeirra. Þar 

mætti svo sannarlega verða breyting á, allir kennarar yrðu að hafa fagþekkingu á leshömlun 

og hvernig þeir ættu að koma til móts við námslegar þarfir nemenda sinna.  

Athyglisvert er að sjá að mæðurnar tala um að börn þeirra nýti sér almennt ekki þau 

hjápargögn sem til eru fyrir nemendur með námsörðugleika. Erfitt geti verið að útvega slík 

gögn og vilja mæðurnar að skólinn hafi meira frumkvæði að því að útvega og kenna 

nemendum og heimilum að nýta sér slík gögn. Þörfin eykst eftir því sem nemendur fara lengra 

í skólakerfinu. Margar mæðurnar töluðu um að niðurskurður í skólamálum væri þess valdandi 

að börnin þeirra fengju ekki viðeigandi aðstoð. 

Flestir viðmælendur voru á því að heimanámið væri í frekar föstum skorðum, unnið á sama 

tíma og sama stað þegar því var við komið. Hjá þeim mæðrum sem þurftu að fylgja börnum 

sínum skref fyrir skref er heimanámið unnið með tilliti til þess hvaða tíma mæðurnar geta 

gefið sér til að koma til móts við þarfir þessara nemenda. Niðurstöður gefa til kynna að brýnt 

sé að finna leiðir til að koma til móts við þarfir þessara barna og fjölskyldna þeirra. 



 

ii 
 

 

 

Abstract 
The main issue addressed in this dissertation is parents experience of their dyslexic children´s 

homework and what influences that experience. The research method is qualitative and is 

based on interviews that took place in January to March 2011. The participants were six 

mothers who all have children who suffer from reading disabilities. The children study in 

three of six elementary schools in Akureyri. 

 The purpose of the research is to cast light on how or if dyslexia affects these children´s 

homework and to try to raise awareness of their parents experience of the matter.  

The children of the participants that have most learning difficulties feel like the school needs 

to meet the childrens educational needs. Participants who have children that follow their 

classmates,, thought. 

The main conclusion is that all participants believe that dyslexia puts pressure on the 

children and their families, who all work hard to reach their goals. The amount of homework 

is also an important factor. The participants who have children with the most learning 

difficulties believe that the school should approach educational needs more efficiently. The 

participant who have children who follow their peers, in general think that cooperation 

between home and school were good and characterized by respect. The initiative of the 

cooperation vary between school and home, most of the participant think they need to be in 

good contact with the school because of their children´s dyslexia. Most of the participants 

mention that teachers lack professionalism and understanding concering dyslexia which led to 

weakening of the self esteem of their children. That needs to be changed. Every teacher 

should have professional knowledge about dyslexia and be aware of how to reach educational 

needs of their students.  

It is particularly interesting to look at answers from participants about how their children 

do not use available extra material for children with reading disabilities. They all believe that 

the school should take more responsibilty in providing material and teach the students and 

their parents how to use it in efficient way. The older the students get, the greater is the need 

for extra material.  

Most participants organize the homework into daily routine, based on the time the parents 

have available. The participants would like teachers and school communities to support their 

children´s needs in a more efficient way but they also agree on that home-school collaboration 

and communication is sufficient. 

The homework of dyslexic children is clearly a stress factor in those families and the 

results indicate a need to find ways to assit the children and their families. 
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Formáli 
Ritgerðin sem nú er lögð fram til fullnustu M.Ed.-gráðu við Háskólann á Akureyri árið 2012 

er 40 ECTS og var unnin á tímabilinu janúar 2011 til ágúst 2012. Leiðbeinandi minn var 

Guðmundur Engilbertsson lektor við kennaradeild skólans og ráðunautur var dr. Rúnar 

Sigþórsson prófessor við kennaradeild. Ritgerðin fjallar um reynslu foreldra af heimanámi 

barna sinna með leshömlun, þar koma margir þættir að. 

Viðmælendur mínir í rannsókninni eru sex mæður nemenda í þremur grunnskólum 

Akureyrarbæjar. Reynt var að fá fram sýn þeirra og reynslu af heimanámi barna sinna. 

Markmið ritgerðarinnar er að verða öðrum hvatning til frekari rannsókna á sviði lestrarfræði, 

þar sem horft yrði til nemenda með leshömlun og hvernig megi létta þeim róðurinn í námi. 

Ég hóf framhaldsnám við Háskólann á Akureyri haustið 2009 og á þessum rúmu þremur 

árum hef ég notað mikið af frítíma mínum til lestrar, undirbúnings og verkefnavinnu 

ýmiskonar og hafa vinir og fjölskylda sýnt mér einstakt umburðarlyndi og um leið hvatt mig 

áfram.  

Sonum mínum vill ég þakka það umburðarlyndi sem þeir hafa sýnt mér meðan á þessari 

vinnu hefur staðið og skilning á því hversu mikinn tíma þarf til að leggja rækt við viðlíka 

verkefni. Viðmælendur mínir í rannsókninni fá sérstakar þakkir fyrir sitt innlegg. Ég vil einnig 

þakka kennurum mínum við Háskólann á Akureyri, Guðmundi Engilbertssyni sem veitti mér 

hvatningu, stuðning og vinsemd og ráðunautnum Rúnari Sigþórssyni sem hefur veitt mér 

ómetanlegan stuðning, hvatningu og vinsemd. Sigríður Konráðsdóttir fær bestu þakkir fyrir 

yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Sérstakar þakkir færi ég Rósu Eggertsdóttur sérfræðingi á 

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri fyrir ómetanlegt framlag hennar í formi 

bókakostar og vinsemdar í minn garð. Að lokum vil ég þakka starfsfólki bókasafns Háskólans 

á Akureyri fyrir mikla þjónustulund í gegnum námsár mín. 
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1. Inngangur 
Frá því að ég hóf nám við lestrar- og sérkennslusvið framhaldsdeildar HA hefur áhugi á 

leshömlun aukist. Ég er einnig móðir drengs með leshömlun og hefur áhugi á námi hans og 

annarra nemenda í sömu sporum vaxið eftir því sem skilningur minn og þekking á þessu sviði 

hefur aukist. Ég hef verið virk í skólastafi hans og í miklu samstafi við kennara. Margt 

breytist í skipulagi skóla á unglingastigi, nemendur eru ekki lengur undir verndarvæng eins 

umsjónarkennara sem ver miklum tíma með nemendum, heldur er um að ræða marga kennara 

sem kenna faggreinar, aukið er við lestur og námið er flóknara auk þess sem gert er ráð fyrir 

aukinni ábyrgð nemenda á eigin námi. Í námi mínu í lestrar- og sérkennslufræðum við HA hef 

ég saknað þess að sjá þetta rannsakað, ekki síst til þess að varpa ljósi á íslenskan veruleika 

hvað þetta snertir. Heimanám varð fyrir valinu vegna þess að mér finnst þörf á að skilgreina 

betur hvernig því eigi að vera háttað hjá einstaklingum með leshömlun og hvaða leiðir séu 

farsælastar fyrir þá og skila mestum ávinningi. Leitað var eftir þátttöku foreldra nemenda í 

efri bekkjum grunnskóla (8.–10. bekkjar). Ástæða þess er meðal annars sú að gera má ráð 

fyrir töluverðri áherslu á heimanám þegar á unglingastig er komið. Reynsla rannsakanda er á 

þann veg að nemendum með leshömlun á unglingastigi er hættara við að eiga í 

námserfiðleikum þar sem námsefnið hefur þyngst, meira er um margvíslegan lestur og ritun 

sem oft á tíðum reynist þessum nemendum erfitt.  

 Sjónum er beint að reynslu foreldra barna með leshömlun af heimanámi þeirra, ekki eru 

margar rannsóknir til er lúta að þeim þætti. Hingað til hefur aðallega verið horft til almenns 

heimanáms og vissulega eru skiptar skoðanir þar á. Fjölmargar erlendar sem innlendar 

rannsóknir hafa verið gerðar síðustu árin og sýna þær að gott samstarf sé rík forsenda þess að 

börnum líði vel og að tekið sé vel og faglega á erfiðleikum sem upp kunna að koma (Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 107; Katz, Kaplan og Gueta, 2010, bls. 248; Norwich, Griffiths og 

Burden, 2005, bls. 148–149; Þorgerður Guðmundsdóttir 2009, bls. 25). 

Megintilgangur með rannsókninni er að vekja umræðu um nemendur, sem greinst hafa 

með leshömlun, og heimanám og hversu mikil áhrif leshömlun getur haft á daglegt líf þeirra 

og fjölskyldna þeirra. Rannsakandi leitast við að varpa ljósi á það hvernig foreldrar barna með 

leshömlun upplifa heimanám barna sinna og hvað þarf til að foreldrar og kennarar finni leiðir 

til að vinna saman. Heimanámið getur verið mikilvæg leið í því samstarfi. Þess má geta að 

markmiðið er ekki að alhæfa heldur öðlast innsýn í sjónarmið einstaklinga í tilteknum, 
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raunverulegum aðstæðum, þannig að hægt verði að draga af þeim lærdóm og hafa í huga 

skipulag heimanáms og það að byggja upp góða samvinnu milli heimils og skóla.  

Markmið með rannsókninni var að öðlast mynd af því hver staða heimanáms nemenda með 

leshömlun í grunnskólum væri með því að skoða reynslu foreldra. Þær spurningar sem vakna 

eru meðal annars: hvernig og hverjar eru leiðirnar sem farnar eru með nemendum? Hvernig 

eru foreldrar í stakk búnir til að aðstoða börnin sín? Hvaða leiðir eru í boði fyrir nemendur, 

kennara og foreldra til að veita hverjum nemanda viðeigandi aðstoð?  

 

Í viðtölunum mun ég leitast við að fá svar við rannsóknarspurningunni:  

Hver er reynsla foreldra barna með leshömlun af heimanámi þeirra? 

 

Rannsóknum á sviði leshömlunar fleygir stöðugt fram og sýna rannsóknir fram á að 

leshömlun einskorðist ekki við lesturinn sjálfan. Hér er um að ræða víðtækari erfiðleika sem 

tengist læsi, birtingarmyndin er margbreytileg og snýr að lestri, skilningi við að lesa og ritun. 

Kaflaskiptingin í þessum skrifum helgast því af þessum þáttum. Ekki eru umræddir þættir 

tæmandi listi yfir erfiðleika tengda leshömlun, þessir einstaklingar eiga oft erfitt með flest 

nám sem krefst skilnings á lestri og heyrir stærðfræði hér undir.  

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla auk formála, ágrips, efnisyfirlits, heimildaskrár og 

fylgiskjala. Í fyrsta kafla er inngangur og í öðrum kafla er fjallað um læsi, lestrarörðugleika og 

leshömlun og hugað er að því hvers vegna hugtakið leshömlun er eins flókið og raun ber vitni. 

Fjallað er um lestur og lestrarþróun, lesskilning og ritun, greint er frá skimun, 

greiningarprófum og bjargráðum. Þriðji kaflinn segir frá samstarfi heimila og skóla og 

heimanámi eru gerð frekari skil. Fjallað er um þátttöku foreldra í heimanámi barna sinna svo 

og skiptar skoðanir á tilgangi heimanáms. Greint er frá þátttöku foreldra og kennara og 

hvernig þeir geti í sameiningu stutt við námsferil nemandans, í lok kaflans er samantekt. Í 

fjórða kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendum, viðtölum og með hvaða hætti 

unnið er úr þeim og hvernig trúnaðar er gætt. Fimmti kafli greinir frá niðurstöðum sem eru 

settar fram í þremur þemum: Birtingarmynd leshömlunar og bjargir í heimanámi, reynsla 

foreldra af námi og samstarf heimils og skóla. Í lok hvers kafla er stutt samantekt. Í kafla sex 

eru niðurstöðurnar ræddar og tengdar saman við eða studdar með efnisatriðum úr 

fræðihlutanum. Í lokakaflanum, kafla sjö, er rætt um hvert notagildi þessarar rannsóknar gæti 

orðið og frekari rannsóknir á þessu sviði. Að lokum eru teknir saman þeir þættir sem höfundi 

fundust markverðastir. 
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2. Læsi og lestrarörðugleikar 
Hugtakið læsi (literacy) er ekki einskorðað við eina skilgreiningu. Skilgreining alþjóða 

lestrarsamtakanna (International Reading Association) er sú að læsi sé sú lágmarkshæfni sem 

einstaklingur þarf að búa yfir til að lesa texta á tilteknu tungumáli og nær til lestrar og ritunar. 

Í hugtakinu læsi felst einnig sú færni að átta sig á því hvernig nýta má sér lestur og ritun í því 

þjóðfélagi sem á við hverju sinni (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1993, bls. 1). Læsi er einn af sex 

grunnþáttum Aðalnámskrár grunnskóla- almennur hluti og segir þar að læsi eigi að vera 

sýnilegt í skólabrag, samskiptum og starfsháttum skóla (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur 

hluti, 2011, bls. 14–15). Hugmyndir manna um læsi hafa tekið breytingum í tímans rás og 

hafa rannsóknir og ekki síst stafræn tækni þar mest um að segja. Læsi er háð hefð og því 

félagslegt í eðli sínu og það snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða. 

Ekki er um að ræða ákveðna færni sem einstaklingar öðlast og beita óháð stund og stað og 

þeim gildum og menningu sem eru við lýði, heldur samkomulag um þá þætti er lúta að læsi. 

Menn eru þó almennt sammála um að það sé félagslegt. Þegar fjallað er um læsi verður að 

huga að því að það snýst að hluta til um verkkunnáttu og tæknimiðla, þarfnast það því 

skriffæra til þess að t.d. skrifa og bókar til að ritsmíðunum verði komið á framfæri. Vert er að 

hafa í huga að þó svo verkfærum hafi fjölgað í skóla er ritun enn mikilvæg. Nemendur verða 

að ná tökum á lestri og ritun til að eiga greiðari aðgang að þeirri tækni sem þeim stendur til 

boða (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 16–17).  

 Flest börn læra áreynslulítið að lesa en til að ná þeirri færni þurfa þau að búa yfir 

ákveðnum málþroska auk vitrænna eiginleika (Goulandris, 2006, bls. 98; Vellutino, Fletcher, 

Snowling og Scanlon, 2004, bls. 30). Seinkaður málþroski kann að vera fyrsta vísbending 

þess að um lestrarörðugleika sé að ræða (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9; Reid og 

Fawcett, 2004, bls. 3). Málþroski felur í sér margs konar leikni, þekkingu og færni sem barnið 

temur sér og ræktar áfram. Það lærir orð og þýðingu þeirra, framburð, beygingar og það að 

raða orðum í setningar. Barnið þarf að læra margar flóknar reglur um málnotkunina, skráðar 

og óskráðar og hvernig það hagar orðum sínum eftir aðstæðum. Orðaforði barna er háður 

örvun málumhverfisins en engu er líkara en að málfræði lærist af sjálfu sér óháð áreitum. 

Málþroskinn er háður erfðum, uppeldi og umhverfisáreitum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, 

bls. 9−10). Barn þróar tungumál sitt með því að æfa sig í samræðum við aðra og gera sig 

skiljanlegt. Hvati málþróunarinnar er áhugi fullorðinna á því að eiga í slíkum samræðum við 

barnið, hvetja það og leiðbeina því og styrkja þannig málbyggingu og tilfinningu þess fyrir 
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málinu. Þessari hvatningu og leiðbeiningu á fyrstu árum barnsins má ná með því að gefa því 

þýðingarmikil og raunveruleg tækifæri til munnlegrar tjáningar og í fyllingu tímans, í ritun 

(Riley, 2006, bls. 19; Snowling, 2000, bls. 1). 

Sýnt þykir að það að læra að lesa sé háð ýmsum grunnþáttum (e. foundation skills) s.s 

hljóðkerfisvinnslu (e. phonological processing), vitund um letur (e. print awareness) og 

talmáli (e. oral language). Börn sem hafa náð færni á því sviði fá meira út úr 

lestrarfyrirmælum og læra að lesa fyrr og lesa betur en þau sem ekki hafa náð þessari færni 

(Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 12). 

Torgesen (2002, bls. 537) álítur að hægt sé að kenna nær öllum börnum að lesa, einnig 

börnum sem glíma við lestrarörðugleika (Torgesen, 2002, bls. 537). Hann telur mikilvægt að 

finna þann hóp barna sem á við lestrarörðugleika að stríða og skilgreina erfiðleikana sem geta 

verið af ýmsum toga. Hann tiltekur þá þætti sem koma helst í ljós hjá þessum nemendum;  

Erfiðleikar við að tileinka sér stafrófið, nota það til að lesa orðin rétt, ná leshraða og 

orðaþekking er ekki til staðar, þeim mistekst að læra að þekkja orðin. Nemandanum tekst ekki 

að sjá ávinning af því að geta lesið og vanmetur eigin skilning. Torgesen telur að kenna þurfi 

þeim aðferðir til að efla lesskilninginn þar sem nemandinn fær ekki nauðsynlega örvun við 

upphaf lestrarnáms (Torgesen, 2002, bls. 522–523).  

Það er á ábyrgð skólans að veita nemendum, sem eiga við erfiðleika að stríða í lestri og 

ritun, viðeigandi úrræði. Afar mikilvægt er því að lestrarörðugleikar greinist fljótt og séu 

leystir (Riley, 2006, bls. 239; Þorsteinn Sigurðsson, 2001, bls. 1). Árangursrík lestrarbyrjun 

leiðir barnið á braut sjálfstæðis í námsferlinu, að læra að lesa verður lestur til náms og lykill 

að öllu námsefni sem sá ólæsi hefur ekki. Tilfinningin um það að geta og vera verðugur er 

barninu mikilvæg og hefur áhrif á allt sem það gerir (Riley, 2006, bls. 239). Snemmtæk 

íhlutun ræður oft úrslitum og getur komið í veg fyrir ónauðsynlega stuðnings- eða sérkennslu 

síðar á skólaferlinum (Riley, 2006, bls. 239; Þorsteinn Sigurðsson, 2001, bls. 1). Hugtakið 

snemmtæk íhlutun (e. early intervention) kom fram eftir miðja síðustu öld og snýst um það að 

hafa áhrif á þroskaframvindu barna snemma í lífi þeirra með markvissum aðferðum (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 119). Strax frá upphafi skóla verður að búa nemendur undir að 

menntun sé æviverk, með því að leggja grunn að heilstæðri almennri menntun. Skilgreina þar 

þá hæfni nemandans sem stefnt er að frá upphafi og það er í höndum hvers skóla með hvaða 

hætti það er gert (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 37). 

Þorsteinn Sigurðsson (2001, bls. 1) telur að auka eigi við kennslu í fyrstu tveimur 

bekkjardeildunum með það að markmiði að hindra þann vanda sem upp kann að koma í 

lestrarferlinu strax á frumstigi. 
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Skimunarpróf eru notuð til að finna þá nemendur sem eiga á hættu að læra ekki að lesa 

(Muter, 2006, bls. 63). Huga þarf að aldri nemanda við skimun. Áreiðanleiki mælinga er 

minni eftir því sem barnið er yngra, því er mikilvægt að huga að því að setja barn ekki í 

mælingu fyrr en þörf er talin á því að bregðast við þegar eitthvað er ekki eins og það á að vera 

í sambandi við lestur barnsins. Áhrifamikil skimunartæki geta, auk þess að finna þá nemendur 

sem eru í áhættu varðandi lestrarörðugleika, fundið út sterka og veika þætti sem tengjast 

lestrarfærni og varða orðaminni, merkingarfræði og setningarfræði (Muter, 2006, bls. 73). 

Með greiningu (e. diagnostic) á eðli erfiðleika er hægt að ákvarða á hvaða hæfni- og getusviði 

erfiðleiki nemandans liggur og gefa niðurstöður skýrar vísbendingar um þá þætti sem vinna 

þarf með hjá honum (Walpole og McKenna, 2007, bls. 12–14). Leggja þarf áherslu á að 

kennarar hafi þekkingu og sérhæfni til að geta nýtt sér þá gátlista og stöðluð skimunarpróf 

sem í boði eru við kennslu (Muter, 2006, bls. 72–73). Hafa verður í huga að ekki er hægt að 

greina nemanda með leshömlun fyrr en hann hefur farið í gegnum lestrarkennslu og ekki 

tekist að læra að lesa. Þá er fyrst hægt að greina og skoða hvað veldur (Fawcett og Nicolson, 

2004 bls. 31). 

LOGOS er rafrænt greiningarpróf til að greina lestrarerfiðleika hjá börnum, unglingum og 

fullorðnum. Prófið er byggt á nýlegum rannsóknum í lestrarfræðum og er í tveimur hlutum. 

Fyrri hlutinn er í 17 þáttum fyrir nemendur 3.–5. bekkjar. Seinni hlutinn er í 14 þáttum fyrir 

nemendur 6.–10. bekkjar og fullorðna (Höien, 2008, bls. 7). Þættirnir meta færni í leshraða og 

lesskilningi, hlustun og skilningi, lestri stakra orða, lestri með hljóðaaðferð, lestri út frá 

rithætti, hljóðvitund, hljóðrænu skammtímaminni, vinnsluminni, að greina á milli orða og 

hljóðlíkra orðleysa, sjónrænni greiningu, nefnuhraða talna, sjónrænu samtímaminni, 

hugtakaskilningi, munnlegum viðbragðstíma, verklegum viðbragðstíma (Höien, 2008, bls. 

34–65). Ávinningurinn af því að nýta sér LOGOS- prófið er að það býður upp á 

kennslufræðileg úrræði sem nýtast í áframhaldandi vinnu/þjálfun í kjölfar greiningar. 

Mögulegt er ýmist að kalla fram niðurstöður í myndrænni framsetningu eða töflum sem 

auðveldar samanburð á frammistöðu einstaklinga í einstökum prófhlutum. Hægt er að 

endurtaka sömu prófhluta og sjá framfarir í myndriti. Með LOGOS- prófi er hugsunin að 

einfalda þá vinnu sem fylgir gjarna greiningarvinnu, með þeim hætti verður túlkun og 

greining lestrarerfiðleika mun einfaldari (Höien, 2008, bls. 7).  
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2.1 Lestur og lesþróun 
Þegar fjallað er um lestur er oft talað um tvo lykilþætti: Annars vegar umskráningu, tæknihlið 

lesturs, og hins vegar lesskilning sem er vitræn túlkun og aðlögun að fyrri reynslu (Muter, 

2003, bls. 93). Við lestur tengir lesandinn röð af rituðum táknum við hljóð, setningarfræði og 

merkingu og hann skilur táknin sem staðreyndir, upplýsingar, lýsingar eða fullyrðingar (Ehri, 

2002, bls. 167–168; Høien og Lundberg, 2000, bls. 20; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls. 5; Þorsteinn Sigurðsson, 2001, bls. 3). Í Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska, 2007, bls. 9) kemur fram að góð lestrarfærni sé nauðsynlegur grunnur til að geta 

orðið virkur einstaklingur í þjóðfélaginu. Í því ljósi er gott að velta fyrir sér helstu 

forspárþáttum um lestrarfærni og hvað sé helst til ráða til að auka hana. Þessir forspárþættir 

tengjast bæði umskráningu og lesskilningi (Muter, 2006, bls. 54–73).  

 Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) vísar til skilnings og vitundar um að talað 

mál samanstandi af hljóðum (e. phoneme) og atkvæðum. Slík kunnátta er talin mikilvæg 

þegar kemur að því að læra stafrófið og að vita að hver stafur á sitt hljóð. Einnig vísar hún til 

vitundar einstaklingsins um að orð verði meðal annars til úr hljóðeiningum og setningar til úr 

orðunum svo dæmi sé tekið (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001, bls. 

10; Catts og Kamhi, 2005, bls. 99–100; Reid og Fawcett, 2004, bls. 5; Vellutino o.fl., 2004, 

bls. 21).  

Sívaxandi athygli hefur beinst að hljóðvitund (e. phonemic awareness) barna en minni 

áhersla hefur verið lögð á málþroska í víðari skilningi svo sem orðaforða, setningaskipan og 

orðræðu sem eru þó lykilþættir í lesskilningi og þar með námsárangri (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 14). Þegar talað er um hljóðvitund barna er átt við að þau geri sér 

grein fyrir að orð eru samsett úr röð hljóðunga (e. phonem) og að þau skynji hljóðræna 

uppbyggingu orðanna. Hljóðvitund felur líka í sér tilfinningu fyrir því hvernig hægt er að 

greina hljóð sundur og tengja saman á mismunandi hátt. Hljóðvitundin er af þeim sökum 

mikilvæg til þess að ná tökum á lestri og stafsetningu (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls.10; Catts og Kamhi, 2005, bls. 128; Hatcher, 

2006, bls. 167; Otaiba, Kosanovitch og Torgesen, 2012, bls. 114–115).  

 Rannsóknir síðastliðinn aldarfjórðung hafa leitt í ljós að hljóðkerfisvitund er sá þáttur sem 

hefur hvað sterkust tengsl við lestrarfærni og orðaþekkingu. Börn sem eiga auðvelt með að 

þekkja málhljóðin virðast vera fljótari að öðlast þekkingu á tengslum hljóða og bókstafa og 

læra að nýta þá þekkingu til að skilja ritað mál (Catts og Kamhi, 2005, bls. 99–110; Otaiba 

o.fl., 2012, bls. 112–115). Þróun læsis er einna helst tengd úrvinnslu hljóðkerfis og eiga 
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flestar orsakir leshömlunar rætur sínar að rekja til hljóðkerfisins þegar kemur að læsi og því 

að stafsetja orð (Snowling, 2006, bls. 6).  

Þróun læsis er einna helst tengd úrvinnslu hljóðkerfis og eiga flestar orsakir leshömlunar 

rætur sínar að rekja til hljóðkerfisins þegar kemur að læsi og að stafsetja orð (Snowling, 2006, 

bls. 6). Margir rannsakendur hafa komist að þeirri niðurstöðu að lestrarþróun barna megi 

skipta í mismunandi þrep þótt þeim beri ekki fyllilega saman um einkenni þeirra eða fjölda 

Ehri (2002, bls. 174–179, 2005, bls.140–151) skiptir lestrarþróun barna í fjögur stig: 

Undanfari bókstafastigs (e. pre alphabetic phase). Upphaf lesþróunar rekur hún til þess 

þegar börn lesa án þess að tengja stafi og hljóð. Þau styðjast við sjónrænar vísbendingar í 

umhverfinu og tengja við framburð orðanna og merkingu þeirra, á þann hátt þekkja þau orðin 

sjónrænt. Á þessu stigi er tilhneiging hjá börnum til þess að rugla saman orðum sem hljóma 

líkt. Lestur þeirra er ónákvæmur og barnið getur lesið sama orðið á marga vegu.  

Ófullkomið bókstafastig (e. partial alphabetic phase). Á þessu stigi eru börn farin að þekkja 

hluta stafrófsins, hafa auk þess einhverja þekkingu á tengslum stafs og hljóðs og geta að hluta 

til sundurgreint hljóð. Börn á þessu stigi læra að þekkja orðin sjónrænt með því að mynda 

tengsl milli stafa í orði og hljóðs eftir framburði. Á þessu stigi ræður barnið ekki við að 

stafsetja orð og á erfitt með að greina sérhljóða í orðum. Vandi við lesturinn felst í 

erfiðleikum við að greina á milli orða sem eru stafsett með svipuðum hætti. 

Fullkomið bókstafastig (e. full alphabetic phase). Á þessu stigi mynda börnin fullkomin 

tengsl milli stafs og hljóðs, en forsenda þess er að þau þekki alla stafina. Að geta hljóðað sig 

með algerri nákvæmni gegnum áður óþekkt orð er ný færni og börnin byggja upp sjónrænan 

orðaforða sinn um leið. Hér er um að ræða nákvæmari lestur en áður, frekar hægan þó, sem 

krefst töluverðar orku af þeirra hálfu en byggir upp sjónrænan orðaforða. 

Heildrænt bókstafastig (e. consolidated alphabetic phase). Á þessu stigi geta börn þekkt 

orð eða orðhluta sem heildir, í stað þess að þekkja staf fyrir staf. Þau geta munað mörg orð 

sjónrænt og sífellt fleiri orð festast í sjónrænu minni þeirra. Orðhlutar sem koma oft fyrir í 

ólíkum orðum verða þeim sífellt kunnuglegri eftir því sem þau sjá orðin oftar. Barnið fær betri 

tilfinningu fyrir því hvernig orð eru stafsett og festir í minni sínu ákveðin stafsetningamynstur  

Mikilvægi kenningar Ehri felst í því að hægt er að staðsetja á hvaða stigi lestrarþróun 

nemenda er, átta sig betur á stöðu þeirra og vinna viðeigandi áætlanir út frá því (Ehri, 2002, 

bls. 180). Nemendur með leshömlun eiga samkvæmt Ehri (2005) erfitt með að byggja upp 

sjónrænan orðaforða vegna erfiðleika með hljóðkerfislega úrvinnslu. Hér er um að ræða 

erfiðleika við að vinna af nákvæmni með tengsl stafs og hljóðs, sundurgreiningu orða og 

hljóða, lesa orðleysur svo og að stafsetja orð eftir heyrn. Þessir nemendur líkt og byrjendur í 
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lestri eru lengur að festa orð í sjónrænu langtímaminni og bera kennsl á orð. Sem dæmi rugla 

þeir gjarna saman líkum orðum eða orðum sem eru stafsett á líkan hátt. Þeir geta sér til um 

það hvað stendur skrifað með því að skoða fyrsta og síðasta staf í orðum, sem dæmi orð, 

LOCA COLA og COCA COLA sem gefur vísbendingu um að hugmyndin um ritun komi á 

undan lestri. Vegna þessa ná þau ekki að byggja upp sjónrænan orðaforða og geta því fests á 

vissu stigi að hluta. Þau börn sem glíma við mikla leshömlun ná jafnvel aldrei að fara upp á 

heildrænt bókastafastig. Stafsetningarerfiðleikar geta fylgt barninu alla tíð þó svo viðunandi 

lestrarfærni náist (Ehri, 2005, bls. 142–143, 146–147, 153–154). 

 

2.2 Ritun 
Ritun er mikilvægur þáttur í lífi fólks. Hún er allstaðar í umhverfinu og hefur bein eða óbein 

áhrif hvort heldur er um að ræða hið persónulega líf eða lífið almennt. Ritun eykur möguleika 

á tjáningu, miðlun upplýsinga. Þá má segja að ritun sé viðbragð og viðleitni til að þróast og tjá 

sig í veröldinni (Browne, 2007, bls. 96−97). Með henni geta nemendur tjáð ólíkar skoðanir, 

þar sem bakgrunnur fólks er ólíkur eru möguleikar ritunar endalausir (Rief og Heimburge, 

2007, bls. 43).  

Í Vacca o.fl. (2000) kemur fram að almenn skilgreining á lestri og ritun hafi verið sú að 

fyrst þróaðist lestur hjá nemendum og ritun fylgdi í kjölfarið. Þau telja að sterk rök séu fyrir 

því kenna skuli lestur og ritun saman. Þróun læsis geri kennurum nútímans kleift að koma 

auga á að við ritun eru nemendur að meðhöndla tungumálið. Til að vera fær um það þurfa 

nemendur að hafa þróað með sér hugmynd um letur og hvernig það er sett fram (Vacca o.fl. 

2000, bls. 315). Ritun er notuð í margvíslegum aðstæðum og er drifin áfram vegna tilgangs og 

þeirra sem lesa það sem skrifað er (Morrow, 2009, bls. 235). Með því að rita er verið að skapa 

merkingu (Burnett og Myers, 2004, bls. 68). Í upphafi gætu nemendur verið að rita stafi, 

merki og orð eftir öðrum, þeir blanda skrift og teikningum og finna upp ýmsar leiðir til að 

koma frá sér skriflegum skilaboðum, allt í viðleitni sinni til að læra ritun (Morrow, 2009, bls. 

235). 

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur eru meðvitaðir um ritun áður en eiginleg ritunarkennsla 

á sér stað (Morrow, 2009, bls. 236). Þeir geti ritað merkingabæran texta fyrr en talið hefur 

verið (Medwell og Wray 2007, bls. 11). Auk reynslu í ritun, sem þeir hafa aflað sér í gegnum 

leik, hafa náð þeirri færni að færa talmál yfir á ritmál. Því meira sem börn rita því leiknari 

verða þau í að koma frá sér skiljanlegum texta. Ung börn velji ritun ef aðstæðurnar hafa 

merkingu fyrir þau (Morrow, 2009, bls. 250). Nemendur eiga að sama skapi oft erfitt með að 

tengja ritun við sitt líf. Þetta kom í ljós í athugun sem framkvæmd var af National Writing 
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Project (1990). Mikilvægt er að nám nemenda hafi tilgang og tengist þeirra þörfum. Höfundar 

skrifa hafi þeir eitthvað fram að færa og einhvern sem les það sem ritað er (Browne, 2007, bls. 

97). Ritunarferli nemenda ætti að vera frá upphafi á þá leið að með því sé raunverulegur 

tilgangur. Nemendur þurfa að læra hvernig þeir eiga að rita, einnig þarf að huga að því að þeir 

fái þann tíma sem til þarf. Nemendur ættu að fá tækifæri til breytilegrar ritunar og mikilvægt 

er að verk þeirra séu lesin. Eftir því sem færni þeirra eykst við ritun í misjöfnum tilgangi gefst 

kennaranum tækifæri til að hjálpa þeim til að þróa meiri færni og skilning á ritun. Nemendur 

þurfa að vera meðvitaðir um það hver les það sem ritað er og í hvaða formi það er sett fram, 

Það er til dæmis mikill munur á því hvernig innkaupalisti eða formlegt bréf eru rituð (Browne, 

2007, bls. 98). Nemendur sem eru á því að þeir geti ekki ritað verða að fá að sjá verk sem 

jafnaldrar þeirra hafa samið og ritað. Með því koma þeir auga á að óhefðbundin ritun er 

ásættanleg (Morrow, 2009 bls. 251). Fjöldi nemenda á í erfiðleikum með ritun alla sína 

skólagöngu, fleiri drengir en stúlkur tilheyra þessum hópi. Rannsóknir sýna að með íhlutun í 

kennslu er hægt að koma þessum hópi til aðstoðar og hjálpa honum með ritunarverk sín 

(Medwell og Wray 2007, bls. 14). Ef horft er til gæða í textum sem ritaðir eru af nemendum 

með leshömlun, er þar ekki að sjá hæfileika eða góða þekkingu á viðfangsefni og koma þeir 

því gjarna illa út úr prófum. Oft eru þeir lengi að skrifa, setningar eru stuttar, uppbygging 

setninga er ekki í samræmi við málfræði og setningareglur. Þeir sleppa gjarnan punktum og 

kommum, stafsetja rangt, skrifa ólæsilega og blaðið getur verið notað á sérstakan hátt. Það er 

ýmist skrifað efst, textanum þjappað saman, línubilið of lítið og þeir koma ekki auga á villur í 

eigin texta (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 15–16).  

 

2. 3 Lesskilningur  
Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu lesskilningur. Ein slík felst í því að lesskilningur sé 

skilningur, varðveisla og endurheimt á því sem lesið er (Muter, 2003, bls. 10). Í skýrslu 

RAND Reading Study Group (2002, bls. 11) er bent á að lesskilningur byggist á þremur 

meginþáttum sem hver um sig getur verið óstöðugur; lesaranum sem leitast við að skilja 

textann, textanum sem á að skilja og athöfninni þegar skilningurinn verður til. Lesskilningur 

er skilgreindur sem ákveðið ferli þar sem stöðug úrvinnsla á sér stað og uppbygging 

merkingar verður fyrir tilstuðlan víxlverkunar þessara þriggja þátta. Samhljóða þessu er önnur 

skilgreining, þar sem segir að lesskilningur sé meðvituð hugsun, sem stuðlar að því að 

merking skapist vegna samspils texta og lesanda (Harris og Hodges, 1995, bls. 39). Í skýrslu 

OECD um niðurstöður PISA könnunarinnar 2006 (PISA, 2006, bls. 46) er lesskilningur 
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skilgreindur sem hæfileiki manns til að skilja, nota og íhuga ritmál til að ná markmiðum 

sínum, til að þróa þekkingu sína, bæta framtíðarmöguleika og til að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu.  

Forsenda lesskilnings er að lesandinn taki virkan þátt í að gera textann merkingarbæran 

þegar hann les (Rief og Heimburge, 2007, bls. 217). Hann þarf að hafa góðan orðaforða og 

málskilning (NRP, 2000, bls. 13; Snowling, 2006, bls. 13). Rannsóknir hafa leitt í ljós að því 

ríkulegri sem orðaforði lesandans er þeim mun auðveldara sé fyrir hann að skilja texta (NRP, 

2000, bls. 13). Það eru jafnframt sterk tengsl á milli orðaforða einstaklingsins og forþekkingar 

hans, sem lesskilningur og námsárangur byggir m.a. á (Guðmundur B. Kristmundsson, 2000, 

bls. 69; Marzano, 2004, bls. 30−31). Því auðugri sem forþekkingin er, því auðveldara á 

lesandinn með að tengja milli þess sem hann þekkir og þess sem hann les (Anderson, Wang 

og Gaffney, 2006, bls. 277; Marzano, 2004, bls. 30−31). Lesandi sem hefur ríkulega 

bakgrunnsþekkingu á auðveldara með að skilja lesinn texta en sá lesandi sem býr yfir minni 

bakgrunnsþekkingu (Stahl, Jakobsen, Davis og Davis, 2006, bls. 284−286). Harvey og 

Goudvis (2007) segja að lesandinn geti ekki skilið það sem lesið er, án þess að hugsa um það 

sem hann veit fyrir. Þeir benda jafnframt á að bakgrunnsþekking feli í sér reynslu ritmáls, 

áhuga, ályktunarhæfni og þekkingu á eigin hugsun. Þetta eru allt þættir sem skipta verulegu 

máli til að skilja og afla sér þekkingar (Harvey og Goudvis, 2007, bls. 13−21).  

Í ljósi þessa er rétt að huga að því hvað einkennir góða lesara. Þeir geta lesið mismunandi 

tegundir texta og beita ýmsum leiðum til að öðlast skilning á þeim. Á meðan góðir lesarar lesa 

spá þeir stöðugt fyrir um það sem mun koma næst og eftir því sem líður á lesturinn, annað 

hvort staðfesta þeir eða breyta forspám sínum. Góðir lesarar beita jafnframt margvíslegum 

hugsunarferlum meðan þeir lesa, svo sem spurningum, greiningum, fléttun og túlkun, um leið 

og þeir meta og ígrunda efnið (Harvey og Goudvis, 2007, bls. 16−19; Rief, 2005, bls. 

261−262). Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að byggja upp lestraröryggi nemenda með því að 

kenna þeim að nýta sér fjölbreytta tækni. Sérstaklega er bent á gildi þess að endurlesa texta 

upphátt jafnframt því sem nemendur fá leiðbeiningar og endurgjöf við lesturinn (Anna 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 5; Rief og Heimburge, 2007, bls. 95; Walpole og McKenna, 2007, 

bls. 70). Í Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska (2007, bls. 10) er lögð áhersla á að 

lestrarkennslu og lestrarþjálfun sé haldið áfram jafnt og þétt í gegnum allan grunnskólann og 

að mikilvægt sé að kenna nemendum að beita fjölbreyttum lestraraðferðum.  

Flestir einstaklingar með leshömlun geta átt erfitt með að skilja það sem þeir lesa (Guðný 

Björk Eydal o.fl., 2007, bls. 9; Høien og Lundberg, 2000, bls. 101). Þessir erfiðleikar varðandi 

lesskilning eru afleiðing slakrar umskráningar. Þegar umskráning er hæg, orkukrefjandi og 
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erfið er álagið á hugræna úrvinnslu of mikið og bitnar það þá á lesskilningnum (Høien og 

Lundberg, 2000, bls. 92).  

 

2.4 Leshömlun 
Rannsóknir á hugtakinu leshömlun (dyslexia) komu fyrst fram á sjónarsviðið seint á sjöunda 

áratug síðustu aldar. Fræðimenn skoðuðu þá í hverju munurinn á því, að vera hægfara lesarar 

og að skorta hæfileikann til að geta tileinkað sér lestur, lægi. Þarna greindi menn á um það 

hver orsökin væri. Undarlegt þótti að einstaklingar sem voru með góða greind lærðu ekki 

almennilega að lesa. Menn veittu því eftirtekt að nemendur sem ekki náðu tökum á lestri áttu 

ekki allir við sama vanda að etja (Snowling, 2006, bls. 2). Farið var að skoða hvort leshömlun 

væri frábrugðin slakri lestrargetu (Fawcett og Nicolson, 2004, bls. 32–33; Snowling, 2000, 

bls. 14, 2006, bls. 12). Kallað var eftir frekari skilgreiningu sem aðgreindi leshömlun frá 

öðrum erfiðleikum með nám. Með rannsóknum voru Rutter og Yale (1975) fyrstir til að 

greina á milli leshömlunar og lestrarörðugleika sem falla frekar undir almenna 

námsörðugleika (Snowling, 2000, bls. 14–15). Rannsakendur eru sammála um að hugtakið 

leshömlun eigi ekki við alla þá einstaklinga sem eiga erfitt með að læra að lesa, hugtakið 

lestrarörðugleikar er víðara. Þannig geta lestrarörðugleikar til dæmis stafað af skorti á kennslu 

eða greind eða jafnvel slökum félagslegum aðstæðum. Leshömlun felur í sér sértæka 

lestrarerfiðleika þar sem vandinn er á afmörkuðum sviðum.  

Ýmist er litið á leshömlun sem taugasálfræðilega eða málfarslega röskun sem tengist minni 

og nefnuhraða (e. rapid naming), sem er sú hæfni heilans að tengja auðveldlega saman ólíka 

virkni sem tengist máli. Til dæmis að nefna hratt heiti eins og stafi, liti og mynstur. 

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur með leshömlun eru oft lengur að nefna þessa hluti en 

jafnaldrar þeirra sem ekki hafa leshömlun, meðal annars vegna undirliggjandi þátta í 

hljóðkerfisúrvinnslu (Muter, 2003, bls. 43–44; Snowling 2000, bls. 44). Eins er talað um þætti 

sem tengjast beint lestri og ritun (Gretar L. Marinósson, Fjölnir Ásbjörnsson, Jónas G. 

Halldórsson og Þóra Kristinsdóttir, 1997, bls. 4). 

Í skýrslu nefndar um sértæka lesröskun (2007) eru nefnd ýmis heiti yfir lestrarerfiðleika, 

svo sem sértæk lesröskun, ranglæsi, dyslexia, sértækir/sérstakir lestrarörðugleikar, torlæsi, 

seinlæsi, treglæsi, almennir lestrarerfiðleikar (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007, bls. 9). 

Skýringin á því hvers vegna svo mörg orð eru notuð er sú, að erfiðleikarnir einskorðast ekki 

við lestur (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 6; Guðný Björk Eydal o.fl., 2007, bls. 9; Høien og 

Lundberg, 2000, bls. 3–4). Í þessari ritgerð verður hugtakið leshömlun notað þar sem það 

þykir lýsandi, einstaklingur hafi hömlur á einhverju sviði læsis eða lesturs. 
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Eins og áður hefur komið fram á leshömlun sér margar hliðar og það eitt gæti útskýrt hvers 

vegna ekki hefur náðst eining innan fræðasamfélagsins um eina ákveðna skilgreiningu (Reid, 

2009, bls. 2–3). Þegar fræðin eru lesin yfir kemur í ljós að flestar skilgreiningar útiloka 

einkum þætti eins og skort tækifæra og ófullnægjandi fyrirmæli sem orsök leshömlunar (Gatts 

og Kamhi, 2005, bls. 95). 

 Hægt er að finna skilgreiningar allt aftur til áranna kringum 1970 en heimssamtök 

taugasérfræðinga (The World Federation of Neurology) telja að hægt sé að útiloka leshömlun 

ef rekja megi ástæðu erfiðleikanna til slakrar greindar, erfiðleika vegna félagslegra aðstæðna 

eða til truflunar í vitsmunaferli nemandans, oft af líffræðilegum ástæðum (Catts og Kamhi, 

2005, bls. 58; Snowling, 2000, bls. 15). 

 Alþjóðlegu dyslexiusamtökunum (e. International Dyslexia Association, IDA) og 

samtökum fólks með leshömlun í Bretlandi (British Dyslexia Association) ber saman um að 

erfiðleikarnir séu af taugalíffræðilegum toga sem eigi sér ýmsar birtingamyndir eins og t.d. 

erfiðleika með lestur, ritun og stafsetningu (ADMISSION, e.d.; Torgesen, 2002, bls. 522; 

Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006 bls. 15). 

Í skilgreiningu breskra menntamálayfirvalda DfES (Department for Education and Skills) 

segir að leshömlun sé frávik í námi (e. learning difference). Þar er komið inn á veik- og 

styrkleika sem koma fram við athafnir eins og lestur, stafsetningu og ritun (DfES, 2005). 

 Snowling (2000) snýr blaðinu við og greinir frá því hvað það er að vera með leshömlun og 

tiltekur að um sértækan vanda talaðs máls sé að ræða. Erfiðleikar þessir birtast við 

umskráningu ritaðs máls (þ.e. að barnið getur mistúlkað, mislesið eða misskilið það sem það 

les). Snowling telur að rekja megi erfiðleikana til hljóðkerfisferlisins, vegna þess hversu 

ófullkomin hljóðræn úrvinnsla einstaklings með leshömlun er. Með íhlutun í lestur og 

stafsetningu megi draga úr einkennum sem leiða til ólíkra birtingarmynda (Snowling, 2000, 

bls. 213–214). Jónas G. Halldórsson (2000, bls. 27) segir að engin ein skilgreining sé 

fullkomin og sífellt sé verið að endurskoða alþjóðlegar skilgreiningar og greiningarviðmið. 

Reid (2009) veltir því fyrir sér hverju þessar skilgreiningar skili og ekki síst hverju þær skili 

ekki, þegar litið er til misræmis innan skilgreininganna. Um ávinning af þeim segir hann að 

þær geti verið leiðbeinandi fyrir rannsakendur og kennara, veitt upplýsingar um eðli vanda, 

leitt til inngrips og eins auki þær möguleika á því að almenn vitundarvakning geti orðið um 

leshömlun. Um það hvað þær geri ekki segir Reid að vegna misræmis geti þær valdið ruglingi, 

hætta sé á alhæfingum út frá erfiðleikum sem er ekki gott þar sem eðli erfiðleikanna sé 

breytilegt eftir einstaklingum. Það geti orðið til þess að villa um fyrir sérfræðingum og 

almenningi (Reid, 2009, bls. 5). Í þessari ritgerð verður horft til skilgreiningar Snowling 
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(2000) þar sem leshömlun er sögð vera sértækir erfiðleikar sem rekja megi til 

hljóðkerfisferilsins, einnig er komið inn á mikilvægi íhlutunar hvað varðar þá þætti sem valda 

erfiðleikum hjá einstaklingnum. 

 

2.4.1 Orsakir leshömlunar 

Þegar í ljós kemur að nemandi á í erfiðleikum með lestur vilja kennarar og foreldrar vita hvað 

það er sem veldur erfiðleikunum. Þar sem lestur er afar flókið fyrirbæri getur verið erfitt að 

skilgreina vandann. Rannsóknir undangenginna ára hafa þokast í rétta átt og við erum nær því 

að skilja betur þá erfiðleika sem nemendur geta glímt við þegar að lestri kemur. Niðurstöður 

leiða líkum að því að um samspil umhverfis og eðlislægra þátta sé að ræða. Hægt er að greina 

orsakir í eðlislæga og utanaðkomandi þætti eftir því hvort orsök þeirra er að finna innra með 

barninu þ.e. líffræðilegar ástæður eða að utan, í umhverfi þess (Catts og Kamhi, 2005, bls. 

94–95).  

Rannsakendur hafa leitast við að skilgreina þessa eðlislægu þætti sem beinast að mikilvægi 

líffræðilega þáttarins þegar um erfiðleika er að ræða í lestrarferlinu (Catts og Kamhi, 2005, 

bls. 94). Minnið er stór þáttur vitsmunalegrar starfsemi og hverjum einstaklingi er mikilvægt 

að það sé vel virkt til þess hann öðlist brautargengi í lífinu. Minnið geymir upplýsingar um 

lengri eða skemmri tíma og hefur því mikil áhrif á hvernig einstaklingur tileinkar sér 

tungumálið og færni sem að því lýtur svo sem lestrarfærni og skilning. Einnig er talið að sterk 

tengsl séu á milli starfsemi minnisins og leshömlunar (Lishman, 2006, bls. 40–42, 50; Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 93; Thomson, 2001, bls. 110–11). 

Flestir fræðimenn, sama hvaða kenningar þeir aðhyllast, eru sammála um að vandi 

einstaklinga með leshömlun felist í veikleikum í hljóðkerfinu, sem valda erfiðleikum við 

hljóðræna úrvinnslu (Fawcett og Nicolson, 2004, bls. 30–31; Mortimore, 2003, bls. 257; 

Muter, 2006, bls. 55; Rief og Heimburge, 2007, bls. 205; RAND, 2002, bls. 82; Snowling 

2000, bls. 35; Thomson, 2001, bls. 126; Vellutino o.fl., 2004, bls. 34). Undir þetta taka Catts 

og Kamhi (2005, bls. 111) og telja að vegna þessara raskana nái þessi börn ekki þeirri hæfni 

sem jafnaldrar þeirra hafa til að tengja saman hljóð og tákn. Muter (2006) segir að forsendur 

þess að börn nái árangri í lestri þurfi að byggja upp merkingabæra tengingu milli 

hljóðkerfisvitundar og vitundar um letur (Muter 2006, bls. 57). 

Erfðir skipa stóran sess þegar kemur að leshömlun. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ef barn er 

með leshömlun eru allt að 40% líkur á að systkini þess hafi hana einnig og þá eru 30–40% 

líkur á að foreldrar barna með leshömlun séu með leshömlun. Rannsóknir hafa sýnt að 50% 
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líkur eru á að drengir fái leshömlun ef feður þeirra eru einnig með hana en 40% líkur ef 

mæður drengjanna eiga við leshömlun að stríða. Líkur stúlkna hvað þetta varðar eru ívið 

minni. Utanaðkomandi áhrif geta átt þátt í leshömlun, þar má m.a. nefna ýmsar venjur sem 

fjölskyldur hafa komið sér upp en ganga ekki í erfðir. Þó að miklar líkur séu á að 

einstaklingur þurfi að glíma við leshömlun af einhverjum toga er ekki þar með sagt að það 

verði raunin. Með réttri þjálfun og örvun getur hann komist hjá því og öðlast gott vald á læsi 

(Catts og Kamhi, 2005, bls. 98; Gardner, 2006, bls. 6; Vellutino o.fl., 2004, bls. 21). 

Rannsóknir undanfarinna ára benda til þess að líklegt sé að margir þættir auki líkur á 

leshömlun og vegna fjölda þátta er birtingarmyndin margbreytileg (Knight og Hynd, 2002, 

bls. 39).  

Rannsóknir hafa sýnt að 80–85% þeirra sem glíma við sértæka lesröskun séu með frávik 

eða vandkvæði á sviði málnotkunar og lestrar (Jónas G Halldórsson, 2000, bls. 28). Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir (2006, bls. 14, 22) telja að um að 2–15% einstaklinga 

eigi við annað hvort mikla eða töluverða lestrarerfiðleika að stríða. Ekki ber fræðunum saman 

um það hver fjöldi þeirra sé sem glíma við lestrarerfiðleik. Jónas G. Halldórsson (2000) telur 

að fjöldi þeirra sem glíma við sértæka lesröskun geti verið frá 4–16%. Það hvað skilgreining á 

leshömlun er margbreytileg gæti skýrt að ekki eru allir sérfræðingar á eitt sáttir um það hvert 

hlutfall þeirra sem glíma við lestrarörðugleika sé. Ekki ber fræðimönnum saman um það hvort 

leshömlun sé algengari hjá körlum eða konum (A framework for understanding dyslexia, 

2004, bls. 6). 

Það verður að huga vel að þeim tíma þar sem lögð er áhersla á grunnþætti lestrarnámsins. 

Mikil fjarvera frá skóla vegna veikinda eða tíð skólaskipti geta verið orsök erfiðleika við að 

ná tökum á lestri. Þessir ytri þættir geta leitt til tilfinningalegra og félagslegra erfiðleika og eru 

slíkir erfiðleikar oft tengdir leshömlun (Þóra Kristinsdóttir, 1991, bls. 15). Horfa verður til 

þessara ytri þátta til að efla lestur hjá nemendum með leshömlun, eins og markvissrar kennslu 

og tækifæra til að þjálfa lestrarfærni sína (Adams, 1990, bls. 410–420). Rannsakendur eru þó 

yfirleitt sammála um að ytri þættir séu ekki orsakavaldar leshömlunar, heldur geti verið að 

þeir hafi áhrif á það hvort einstaklingar með leshömlun nái tökum á lestri eða ekki (Catts og 

Kamhi, 2005, bls. 94).  

 

2.4.2 Einkenni leshömlunar  

Þegar fjallað er um einkenni leshömlunar er mikilvægt að hafa í huga að engir tveir 

einstaklingar með leshömlun eru eins, um er að ræða styrk- og veikleika sem hafa áhrif á þá 

mynd sem leshömlunin tekur á sig (Elín Vilhelmsdóttir, án árs, bls. 9; Mortimoer, 2003, bls. 
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79–80; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 17). Nemendur með leshömlun 

eiga sína góðu og slæmu daga án þess að um sé að ræða ástæðu eða skýringu (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 35; The British Dyslexia Association, e.d.).  

Skólinn á að meta nemendur út frá styrk- og veikleikum og sjá til þess að námsaðstæður 

þeirra séu við hæfi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 177). Einstaklingar sem hafa leshömlun 

eiga oft auðvelt með að finna lausn á vandamálum, þessir einstaklingar sjá hlutina oft út frá 

öðru sjónarhorni og hafa oft ríka skapandi hugsun (Taylor, 2006, bls. 232).  

Í skýrslu þar sem leitast er við að skilja umgjörð leshömlunar (A framework for 

understanding dyslexia) er talað um margs konar einkenni leshömlunar, meðal annars að: 

 leshömlun sé misalvarleg hjá einstaklingum og að hún tengist ekki greind,  

 áhrif leshömlunar sé mismunandi eftir einstaklingum og þeir hafi hver sína styrk- og 

veikleika, 

 líklegt þyki að leshömlun tengist mörgum þáttum tungumáls,  

 einstaklingar sem hafa aðrar raskanir geti einnig verið með leshömlun,  

 þeir sem eru með leshömlun hafa flestir fæðst með hana og eiga einnig ættingja með 

leshömlun, 

Börn sem eiga í erfiðleikum með að ná tökum á lestri í upphafi skólagöngu dragast fljótt 

aftur úr öðrum nemendum (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009, bls. 4). Hætta er á að bilið á milli 

þeirra nemenda sem eiga í erfiðleikum og hinna aukist þegar líður á skólagönguna, ef ekki er 

brugðist við nægilega snemma (Torgesen, 2002, bls. 18–20). Þessu eru Rúnar Sigþórsson og 

félagar (1999) sammála og tiltaka að því minna sem bilið milli krafna skóla og námsþarfa 

nemenda er, því auðveldara sé fyrir nemanda að vinna upp það sem á vantar (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 175−176). Þetta ferli neikvæðra afleiðinga kallar Stanovich (1983, 

bls. 37) Mattheusaráhrif með vísun í Mattheusarguðspjallið þar sem segir að þeir ríku verða 

ríkari og fátæku fátækari. Með öðrum orðum að um neikvæðar afleiðingar sé að ræða hjá 

nemendum sem ekki ná lestri. Um er að ræða þætti eins og litlar væntingar, lítinn stuðning og 

æfingaleysi nemandans (Catts, Kamhi og Adlof, 2012, bls. 80). 

Þau börn sem lesa vel lesa meira en þau börn sem ekki ná meðalfærni í lestri og ná síður að 

þróa með sér þann lesskilning, sem börn með meðalfærni eða góða færni ná, dragast því aftur 

úr þeim börnum sem náð hafa góðum lesskilningi (Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 11). 

 Samhliða leshömlun birtast oft önnur taugafræðileg vandamál, því er hætta á því að 

einkennum þeirra sé ruglað saman (Snowling, 2006, bls. 8–9). Skýringuna á því að þessir 

erfiðleikar birtast samhliða leshömlun má rekja til þess að þeir eiga uppruna sinn í áþekkri 

heilastarfsemi eða svipuðum áhættuþáttum. Dæmi þess er slök hreyfifærni, athyglis- og 
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einbeitingarvandi og erfiðleikar við að ná fyrirmælum sem gefin eru í ákveðinni röð (Catts og 

Kamhi, 2005, bls. 107; Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 21; Høien og Lundberg, 2000, bls. 11).  

Nemendur sem greindir eru með leshömlun geta átt erfitt með að skipuleggja sig (Elín 

Vilhelmsdóttir, án árs, bls. 11; Squires og McKeown, 2003, bls. 63). Einhverjir hafa jafnvel 

brugðið á það ráð að bera í töskum sínum allt sem þeir gætu þurft á að halda í skólanum alla 

vikuna. Það er dæmi um skipulag sem foreldrar gætu hjálpað börnum sínum að ná tökum á, 

aðstoða börnin sín, hjálpa þeim með þá þætti sem þeim eru erfiðir. Squiers og McKeown 

(2003) nefna þætti eins og að koma því upp í vana að undirbúa sig og pakka niður fyrir 

skóladaginn kvöldið áður. Að koma reglu á heimanámið, fylgja eftir að það sé stundað og 

jafnvel að skipuleggja námið eftir mikilvægi, hverju á að skila fyrst og svo framvegis. Að 

koma því svo fyrir að skipulagið sé markvisst og sýnilegt, t.d. með því að hafa það uppi við, 

heimanámstöflu sem farið er yfir með barninu hvern dag. Að hafa allt sem til þarf til taks, 

vera t.d. með nóg af skriffærum í stað þeirra sem týnast eða gleymast í skólanum (Squires og 

McKeown, 2003, bls. 63). Þessum nemendum reynist oft erfitt að læra staðreyndir, 

margföldunartöflu, nöfn og dagsetningar, að ná áttum, tímahugtök og tímastjórnun. Þeir 

standa sig hins vegar oft vel í að útskýra hvers vegna einhver atburður gerðist og hver 

afleiðing þess var, eins og t.d. í sögum. Einhverjir þessara nemenda eiga erfitt með að vinna 

verkefni í ákveðinni röð, sem dæmi má nefna að reima skó (Elín Vilhelmsdóttir, án árs, bls. 

10–11).  

 

2.4.3 Birtingarmynd leshömlunar og bjargráð 

Sjálfsmynd einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með nám getur beðið hnekki og áhrifin geta 

orðið víðtæk (Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009, bls. 20). Sem dæmi um hamlandi þætti eru að 

barnið nýtur ekki viðurkenningar og finnst því ekki ganga vel í neinu. Það fær ekki jákvæða 

athygli, lítinn stuðning, upplifir sig sem eitt og lætur lítið á sér bera. Hætta er á að það tengist 

ekki öðrum börnum, það vill tilheyra hópi en gerir það ekki, skilur ekki hvers vegna það nær 

ekki tökum á lestrinum. Barnið felur fyrir öðrum að það ráði ekki við námsefnið. Þessu eru 

Catts og Kamhi (2005) sammála og telja jafnvel að ástæðuna megi rekja til þess að 

nemendurnir sjálfir hafa oft litlar væntingar um árangur í námi og þeir séu síður hvattir áfram 

af foreldrum og dæmi eru um að kennarar þeirra veiti þeim litla örvun. Oft fylgja þessum 

nemendum hegðunarvandamál. Þessi börn eiga að öllu jöfnu erfitt með að læra erlend 

tungumál, þar sem þau ná síður að tileinka sér þann orðaforða sem jafnaldrar þeirra hafa, þar 

sem þau ná ekki að lesa sér til ánægju og eða skilnings (Catts og Kamhi, 2005, bls. 97). Í því 
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sambandi verður nemandinn að skilja að hvert tungumál hefur ákveðið form sem tengir talað 

og ritað mál saman, misjafnt getur verið á milli tungumála hvernig þessu er háttað. Kennarar 

verða að finna leið til að hjálpa nemendum sína við að læra og skilja hvernig þeir geta lært 

tungumál. Kennari gæti þurft að leiðbeina einstaklingslega eða í minni hópum. Schneider 

(1999) benti á að besta leiðin til að kenna nemendum, sem áttu erfitt með tungumálanám, væri 

að kenna hvern þátt fyrir sig eins og orðaforða, hljóðkerfi og stafsetningu svo eitthvað sé 

nefnt. (McCarthy, 2004, bls. 131). Vinna verður út frá markmiðum sem eru barninu 

skiljanleg, með þeim hætti eru minnkandi líkur á að það upplifi sig sem misheppnað 

(Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009, bls. 25). Margir unglingar með leshömlun hafa talið sér trú 

um að þeir séu vonlausir vegna reynslu sinnar af því að mistakast eða ná ekki því sem 

jafnaldrar þeirra hafa náð, eða verið sagt það af öðrum (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 89–90; 

Mortimore, 2003, bls. 37). Þessir nemendur trúa ekki að þeir geti gert vel og við það magnast 

upp streita. Áhyggjur verða stöðugar, þeir eiga von á því versta, eru hræddir um að skilja ekki, 

eru haldnir vanmáttarkennd og ótta um eigin getu (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 89–90). Elín 

Vilhelmsdóttir (2007) segir að sumir nemendur með leshömlun eigi erfitt með að koma frá sér 

þeirri þekkingu sem þeir búa yfir. Þetta eru oft nemendur sem hafa þurft að verja meiri tíma í 

nám til að ná sambærilegum árangri og aðrir og jafnvel þó þeir leggi sig alla fram er ekki 

alltaf um góðar einkunnir að ræða. Jafnaldrarnir fara fram úr þeim, einkunnir þeirra sjálfra 

lækka. Þessir nemendur eru gjarnan sagðir latir og ekki nógu vinnusamir (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007, bls. 86–87). Framantaldir þættir nægja nemanda til að finna til uppgjafar, þar sem hann 

telur sig vera mislukkaðan og í kjölfarið geta fylgt ýmsir þættir eins og þunglyndi (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 86–87; Jónas G Halldórsson, 2000, bls. 29). 

Þeir nemendur sem ekki hafa náð sömu færni og jafnaldrar í að skilja hvernig orð raðast 

saman og hafa slakan orðaforða þurfa talsvert meira inngrip og skýrari fyrirmæli og meiri 

æfingu í að byggja upp færni sína. Þessir nemendur þurfa meiri tíma og tilsögn. Þeir þurfa 

öfluga tilsögn og æfingu í að vinna með greiningu orða. Þegar unnið er með texta verður 

ávallt að hafa í huga að nota texta sem hæfir þeirra getu (Rief og Heimburge, 2007, bls. 94, 

96).  

Sé brugðist við einkennum leshömlunar og undirliggjandi þáttum hennar hjá börnum getur 

það haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og hegðun. Kennari getur einnig fundið jákvæð áhrif 

í kennslu sinni þar sem hann hefur eflaust þurft að takast á við foreldra sem eru undir álagi 

vegna þess að barninu þeirra fer ekki nóg fram í námi (Henderson, Walker og Bodie, 2004, 

bls. 15; Peer, 2004, bls. 3). Það ætti að vera markmið nemenda með leshömlun að vera 

sjálfstæðir í námi sínu og geta nýtt sér vitsmunalega nálgun til að læra. Það verður að finna 
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leið til að þessa hjálpa þessum nemendum að greina hvar erfiðleikar í námi þeirra liggja og 

þróa með þeim aðferðir til skilnings. Mikilvægt er að þeir átti sig á því að þeim hafi farið fram 

í námi noti þeir þessar aðferðir með því að tala til þeirra og benda þeim á að vinna þeirra sé 

með öðrum hætti en áður var. Og þannig hvetja þá áfram. Þegar þeir átta sig á því að þeir hafa 

stjórn á sínu eigin námi og hafi þannig áhrif á eigin frammistöðu eykst sjálfstraust sem leiðir 

til frekari árangurs í námi (Ostler, 2004, bls. 97). Nemendur með leshömlun gætu þurft 

kennslu í mörgum einföldum grundvallarþáttum sem aðrir læra sjálfkrafa líkt og hvernig og 

hvar eigi að skrifa dagsetningu á blað, hvar titlar eigi að vera og hvernig og hvað á að 

undirstrika, hvernig þau skrifa nafnið sitt fallega og hafa röð og reglu á hlutunum sínum. 

Þegar nemandi með leshömlun finnur að hann ræður ekki við verkefnin sín, kemur til kasta 

kennara og foreldra sem geta hjálpað og aðlagað námið að þörfum hans, eins og að setja 

námið upp í lítil skref sem nemandinn ræður við. Hafa skal í huga að nemandinn fái vitneskju 

um að hann fái verkefni við hæfi og hann ráði við þau. Með því byggir nemandinn upp 

vissuna um að hann muni og geti ráðið við verkefnið, með þeim hugsunarhætti reynir 

nemandinn ætíð við verkið, gefst ekki upp þar sem hann veit að hann mun ná árangri. Í stað 

þess að glíma við verkefni sem hann ræður ekki við og veit að mun mistakast (Henderson 

o.fl., 2004, bls. 15–16). Rannsókn Höllu Magnúsdóttur (2010) greinir frá þeim nemendum 

sem sýndu litla virkni eða ákveðna hegðun í skólanum vegna lestrarörðugleika sinna. Fram 

kemur að flestir þessara nemenda séu stundvísir og hafi vilja til að fylgja námsefninu en 

sökum lestrarörðugleika missi þeir móðinn og verði óvirkir (Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 

76). 

Með því að leggja rækt við gildi eins og siðferðiskennd og samskiptahæfni barna og 

unglinga er verið að leggja hornstein að borgaralegri vitund og fjölmenningarlegri hæfni 

þeirra í lýðræðislegu samfélagi (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007, bls. 12). Hún skilgreinir 

hugtakið borgaravitund í lýðræðisþjóðfélagi sem þá vitund fólks um það hvað það merkir að 

vera samfélagsþegn eða borgari með öllum þeim lýðræðislegu skyldum og ábyrgð sem fylgir 

og endurspeglast í daglegu lífi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 40). Skólum landsins í 

samstarfi við heimilin ber að kenna nemendum sínum um lýðræði á þann hátt að borin sé 

virðing fyrir öllum starfsháttum og manngildum hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla – 

almennur hluti, 2011, bls.19). Jafnframt ættu skólar að gæta þess að námsefni nemenda hæfi 

forsendum þeirra og að allir fái sömu tækifærin til náms. Sem felur í sér virðingu fyrir rétti 

nemenda til virkrar þátttöku, fjölbreytileika og breytilegum þörfum þeirra til náms. Þannig 

eiga sveitarfélög að sjá til þess að nemendur með leshömlun, sem gegna skólaskyldu, fái 

námstækifæri sem snýr að þörfum þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, 
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bls. 41). Skólar eiga að horfa til þess að efla hjá nemendum jákvæða sjálfsmynd og skapa 

þeim aðstæður þar sem heilbrigðir lífshættir eru í fyrirrúmi. Það má gera með því að efla færni 

þeirra í samskiptum með það markmið að þeir öðlist skilning á áhrifum menningar, og á því 

að fjölmiðlar og tækni geta haft áhrif á heilsu þeirra og líðan. Byggja þarf upp hjá nemendum 

færni í ákvarðanatöku, markmiðssetningum og streitustjórnun. Lykillin að því að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd er að skólinn taki mið af þörfum hvers nemenda og að hann fái tækifæri 

til að njóta styrkleika sinna (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 21). 

Jafnframt verður að huga að því að nemandinn kunni og geti nýtt og sótt sér nýja þekkingu 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 23). Samkvæmt nýju námskránni á allt 

nám í grunnskólum að miða að þessum lykilhugtökum, þekkingu, leikni og hæfni. Hugtökin 

eru samofin, með þekkingu og leikni öðlumst við hæfni (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur 

hluti, 2011, bls. 37). 

Tölvur geta nýst nemendum með leshömlun vel. Ýmsir möguleikar eru til staðar fyrir 

nemendur til að auðvelda sér nám, stækka letur, setja litaðan bakgrunn og nýta sér hin ýmsu 

tölvuforrit til að auðvelda sér vinnuna. Eins og leiðréttingarforrit við réttritun, talgerfill og 

skanni þar sem hægt er að skanna inn texta í tölvur. Gæta verður þess að nemandinn gleymi 

sér ekki við afþreyingu eða skemmtun í tölvunni heldur nýti hana til að hjálpa sér á því sviði 

sem erfiðleikar hans birtast í námi (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 199–120).  

Vefkerfið Mentor er hannað sem heilstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir skóla, 

tómstundastarf og alla þá sem starfa með börnum. Einkunnarorð þess eru „Aukinn árangur í 

skólastarfi“ og nýtist til að halda utan um nám nemenda. Það er einnig aðgengilegt fyrir 

foreldra til að fylgjast með og skoða m.a. heimanám barna sinna (Vilborg Einarsdóttir, Jón 

Georg Aðalsteinsson og Mats Rosenkvis, án árs). 
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3. Samstarf heimila og skóla 

Á síðari árum hafa gæði skólans aukist og starf skólanna orðið skilvirkara. Sú leið sem 

vænleg er fyrir skóla til að mæta þessu, er að skólinn og heimilin vinni saman af heilindum 

(Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 107). Almennt er talið sjálfsagt að um samstarf heimila og 

skóla sé að ræða, en það er flókið samspil fjölmargra þátta. Forsendur samstarfs er að um 

samvinnu sé að ræða á milli heimila og skóla (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 

138; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 54). Inn í samstarfið þarf einnig að taka þátt 

samfélagsins. Saman bera þessir þrír þættir (þ.e. skólinn, heimilið og samfélagið) laga- og 

siðferðislega ábyrgð á því að tryggja menntun og þroska barna og unglinga (Kristinn 

Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 138). Samstarf heimila og skóla er margþætt og er 

breytilegt eftir því hvaða orðræða er notuð. Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson (2003) gerir 

greinarmun á „samskiptum“ heimila og skóla og „samstarfi“ heimila og skóla, þar sem fyrra 

hugtakið er opnara og vísar í tengsl þessara stofnanna en hið síðara vísar til samstarfs og 

notað sem þrengri skilgreining og byggist á samvinnu, samráði og stuðningi í einhverri mynd. 

Þegar fjallað er um samskipti heimila og skóla er augljóst hvað átt er við, þá samvinnu sem 

fram fer af hálfu heimila og skólans. Þáttur samfélagsins er ekki alltaf svo ljós þó hann sé einn 

af hornsteinum þessarar samvinnu og er sá þáttur sem kemur að því að tryggja velferð, þroska 

og menntun nemendanna (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 137). 

Það er almennt viðurkennt (s.s. í Norður-Ameríku, Eyjaálfu, á meginlandi Evrópu, 

Skandinavíu og Bretlandi) að ef nemendur eiga að ná sem bestum árangri í skóla þurfa þeir 

fullan stuðning foreldra sinna. Ekki aðeins heima heldur með aukinni þátttöku þeirra í 

skólastarfi sem einkennist af framförum og lýðræðisþróun. Þannig telur framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins að hægt sé að tala um gæðaskólastarf sem fari að miklu leyti eftir því 

hver þátttaka foreldra er (Desforges og Abouchaar 2003, bls. 6).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) vill að horft sé til allra þátta í samstarfinu. Hún telur það 

mikilvægt til að búa börnin betur undir nám og leik á 21. öldinni. Hún beinir sjónum sínum að 

heimilunum og skólanum í því sambandi og telur mikilvægt að rækta ákveðin gildi í þessari 

samvinnu: virðingu, umhyggju, vináttu, kærleik, réttlæti og umburðarlyndi. Hún hefur það að 

leiðarljósi að efla samskiptahæfni og siðferðiskennd barna og unglinga (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 14).  

Fram kemur í verkefninu Aukið og bætt samstarf skóla og heimila (Rannveig 

Sigurðardóttir, Helga Hauksdóttir, Svanhildur Daníelsdóttir og María Aðalsteinsdóttir, 2003, 



 

21 
 

bls. 3) að komnir séu nýir tímar, nemendur séu með lengri viðveru innan skólans en áður og 

það kalli á aukið samstarf heimila og skóla. Samfara þessu hafi bilið milli getu nemenda 

aukist og krafan orðin skýrari um að skólanum beri að veita hverjum nemenda þá þjónustu 

sem hann þarf. Hér er því mikilvægt að foreldrar og kennarar starfi náið saman með hag 

nemenda að leiðarljósi. Forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð að börnin þeirri hljóti 

farsæla menntun og velferð er að þeir séu virkir og eigi gott samstarf við skólann 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 43). 

Fjölmargar erlendar sem innlendar rannsóknir hafa verið gerðar síðustu árin og sýna þær 

að gott samstarf sé rík forsenda þess að börnum líði vel og að tekið sé vel og faglega á 

erfiðleikum sem upp kunna að koma (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 107; Katz o.fl., 2010, 

bls. 248; Norwich o.fl., 2005, bls. 148–149; Þorgerðar Guðmundsdóttur 2009, bls. 25). Ef 

skoðaðar eru rannsóknarniðurstöður Ingibjargar Auðunsdóttur (2006, bls. 104) um hvaða 

þættir það eru sem foreldrar telja mikilvægasta í samstarfinu, nefna þeir gildi eins og að 

hlustað sé á þá, traust, jákvæðni og virðingu. Svör þeirra eru í samræmi við sýn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 75) telur jafnframt að til þess að farsæl 

samvinna geti orðið verði að vera til staðar gagnkvæm virðing þeirra sem að henni koma. 

Æskilegt er að skólinn og foreldrar vinni saman að sameiginlegum markmiðum fyrir hvern 

nemanda. Til þess að sú vinna beri árangur verða starfsmenn skólans og foreldrar að kanna 

hverjar þarfir nemandans eru og hvaða aðferðir henti honum best. Í því ljósi væri gott að 

kennarar leggðu sig fram við að kynna sér áherslur fjölskyldunnar og venjur hennar (Browne, 

2009, bls. 240). Browne (2009) nefnir þrjár meginástæður fyrir því að stuðla ætti að virkri 

samvinnu heimila og skóla; Skólinn veitir foreldrum þjónustu, honum ber því að veita 

foreldrum upplýsingar um þjónustu sem börn fá; Börn foreldra, sem eru virkir í læsisnámi 

barna sinna, ná meiri framförum; Kennarar sem samsvara sig meira við þann heim, sem 

börnin þekkja utan við skólann, eru líklegri til að ýta enn betur undir læsisþróun barna 

(Browne, 2009, bls. 230). Barnið þarf að finna fyrir jákvæðum viðhorfum, öryggi og virðingu 

og viðurkenningu á því sem það gerir. Hvetja ætti barnið í að finna leiðir sem nýtast best í 

námi og leyfa því að vera með í að skipuleggja, því það þarf að vita hvert námið stefnir. 

Aðlaga þarf nám og námsaðstæður að þörfum barnsins og verkefnin þurfa að passa við getu 

þess (Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009, bls. 25). Kennarar ættu að vera opnir fyrir að leggja 

til ráð, veita stuðning og samræma venjur í skóla og heima til að skapa sem best skilyrði til 

náms (Browne, 2009, bls. 230–241). 

Þegar litið er á hvað grunnskólalögin frá 2008 segja um samvinnu heimilis og skóla segir í 

2. gr: „grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að 
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tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda“ (Lög um grunnskóla, nr. 

92/2008). Í siðareglum kennara er greint frá þessum þætti í samstarfi heimila og skóla og 

jafnframt kemur fram að slík samvinna sé lykilþáttur í velgengni nemenda, skýrt er tekið fram 

að námsþættirnir séu á ábyrgð skóla, kennarar sjái um samvinnu við heimilin eftir því sem við 

eigi og leggi sig fram við að gæta þess að upplýsingar sem forráðamenn fá séu áreiðanlegar 

og réttar. Uppeldisþátturinn sé á ábyrgð foreldra (Kennarasamband Íslands 2003 bls. 3).  

Með þetta að leiðarljósi ættu kennarar ávallt að hafa í huga grunnþætti menntunar í kennslu 

sinni. Þeir eiga að hafa faglega ábyrgð og velja þær leiðir sem hæfa best hæfnisviðmiðum 

nemenda sinna hverju sinni. Þeim ber að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

vinnubrögðum. Til að árangur náist verða þeir að horfa til vandaðrar kennslu þar sem stöðu og 

þörfum nemenda er mætt. Þannig verða þeir að nýta sér sem best vönduð og fjölbreytt 

námsgögn þar sem miðað er við nýjustu þekkingu í menntun og kennslufræðum 

(Aðalnámskrá, 2011, bls. 46–47). Campell (2003) telur að kennarar séu þungamiðja þekkingar 

í samfélaginu þar sem kennsla í dag er flókið samspil margra þátta, sem felur í sér að til að 

skila árangri verði kennarinn að vera mikill fagmaður. Þá sýnir hún hvernig kennari geti þróað 

siðferðisleg viðmið í kennslu sinni, þar sem siðferði er hluti af okkur og með því sýnum við 

hvernig við lítum á okkur sem manneskjur. Kennarar verða að skapa nemendum sínum 

notalegur aðstæður, gott umhverfi og afslappað andrúmsloft í skólastofunni. Til að stuðla að 

samfelldri siðferðislegri kennslu verður því að ríkja virðing og umburðarlyndi. Kennari sem 

býður upp á slíka kennslu er góð fyrirmynd og er nemendum sínum gott fordæmi um það 

hvernig koma eigi fram við aðra. Þá sýnir kennari gott fordæmi og kemur eins fram við alla 

því einstaklingarnir eru jú misjafnir og okkur líkar misvel við fólk. Þannig eru allir jafnir í 

augum kennarans (Campell, 2003, bls. 51). 

Það sem Broddi Jóhannesson telur skipta máli varðandi kennslu er að hlutirnir haldist í 

samhengi. Hann telur að þetta þurfi að hugsa frá fyrstu hendi. Allt frá byggingu skóla til 

þeirra kennara sem þar koma að (Broddi Jóhannesson, 1978, bls. 20). Rannsóknir sem lúta að 

kennurum nú til dags leitast við að skilja hugmyndir þeirra um kennslu sína þannig að þeir 

verði líklegri til að verða þeir fagmenn í kennslu sem leiðir til þess að þeir sýni framfarir í 

vinnu sinni með nemendum á þann hátt að nemendur taki framförum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 126–127).  

Otaiba o.fl. (2012, bls. 114–115, 122–124) segja að allir skólar verði að móta sér stefnu þar 

sem framsetning á námi sé höfð sem fjölbreytilegust, með þeim hætti séu meiri líkur á að allir 

nemendur, hvar sem þeir standa í lestri, nái fyrirmælunum kennarans.  
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Ef skoðaður er tilgangur rannsóknar sem gerð var í dönskum, austurrískum og íslenskum 

skólum var hann sá að leitast við að finna hvort stefna skólanna tæki mið af nemendum með 

leshömlun í tungumálanámi og hvort þessir nemendur fengju aðstoð við tungumálanám sitt. 

Flestir skólanna viðurkenndu að nemendur með leshömlun ættu erfiðara en aðrir með að læra 

tungumál, en á sama tíma höfðu fæstir þeirra sérstaka stefnu varðandi stuðningsúrræði fyrir 

þá. Margir skólanna bjuggu heldur ekki yfir þekkingu til að mæta þessum nemendum í 

almennri kennslu. Á Íslandi virtust fleiri skólar hafa stefnu í þessum málum heldur en í hinum 

þátttökulöndunum (Dal, Arnbak og Brandstatter, 2005, bls. 5, 40–41). Ef skoðaðar eru 

niðurstöður úr könnun sem Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir gerðu í 

framhaldskólum (2001), kemur í ljós að rúm 6% nemenda í framhaldsskólum eru með 

skilgreinda leshömlun og að viðkomandi skólar hafi mótað sér stefnu hvað varðar aðstoð fyrir 

þá (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2001, bls. 26).  

 

3.1 Heimanám 
Skilgreining á heimanámi er að það sé verkefni sem unnið sé utan skólatíma og úthlutað til 

nemenda af kennara. Stundum geta þessi verkefni verið unnin í skólanum, í heimanámstímum 

eða á bókasafni skólans (Cooper, 2001, bls. 3; Epstein, 2001, bls. 550). Cooper (2001) telur 

að það megi greina fjögur mismunandi markmið heimanáms: Æfing og endurtekning; hér nýta 

nemendur sér þann lærdóm sem þegar hefur verið lagður fyrir í kennslustund. Undirbúningur; 

undirbúningur kennarans nýtist nemendum og hjálpar þeim, með því að undirbúa sig er verið 

að hjálpa nemendum að ná sem mestu út úr náminu þegar það er svo lagt fyrir. Fyrirmæli; 

með fyrirmælum um heimanám er markmiðið að nemandi geti flutt áður fengna þekkingu yfir 

á nýjar aðstæður. Samþætt hæfni; hér er ætlast til að nemandinn geti yfirfært lærða hæfni og 

hugtök að lærdómi sínum (Cooper, 2001, bls. 3–5). Tilgangur með heimanámi er ekki alltaf 

skýr (Good og Brophy, 2003, bls. 393). 

Rannsóknir sýna að hlutverk foreldra í heimanámi sé að taka virkan þátt í námi barna sinna 

og skapa þeim hentugt námsumhverfi (Harris og Goodall 2008, bls. 48−49). Epstein (1995) 

segir að samhliða því að koma upplýsingum um heimanámið á framfæri við foreldra beri 

skólanum einnig að koma með hugmyndir um það með hvaða hætti þeir geti aðstoðað börnin 

sín. Það er í verkahring skólans að skipuleggja heimanámið og samræma, sérstaklega þurfi að 

huga að þessu ef nemendur eru með marga kennara (Epstein, 1995, bls. 704–706).  

Niðurstöður rannsóknar Ingibjargar Auðunsdóttur (2006) sýna að þegar foreldrar barna í 6. 

og 8.–10. bekk grunnskóla voru spurðir um það hvaða þáttur innan samstarfs heimilis og 

skóla væri þeim mest hugleikinn, var heimanámið sá þáttur sem foreldrar höfðu mestu 
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áhyggjurnar af. Þá svöruðu foreldrar í þessum bekkjardeildum því til að þeim þætti einnig 

erfitt að geta ekki hjálpa börnunum sínum við heimanámið og að þeir væru ekki sáttir við það 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 71–73, 90). Í rannsókn Höllu Magnúsdóttur (2007) kemur 

fram bæði dæmi um skólaleiða og hegðunarvandræði en í báðum tilfellum er hægt að rekja 

þann vanda til erfiðleika með lestur. Hún lýsir eigin upplifun af stöðu nemenda með 

leshömlun í unglingadeild grunnskóla, segir meðal annars að þessir nemendur, hafi átt erfitt 

með að einbeita sér, hafi gjarnan látið lítið fyrir sér fara, völdu að sitja aftast út í horni í 

skólastofunni, fóru ekki fram á athygli eða aðstoð, voru oft einir og þeir flýttu sér yfirleitt út í 

lok kennslustundar án þess að veita athygli því sem kennarinn setti þeim fyrir í heimanámi 

(Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 76). Erfiðleikarnir við heimanám eru mikið til komnir vegna 

þess að verkefnin eru of flókin eða nemendur þurfa að lesa eða skrifa eitthvað sem þeir ráða 

ekki við (Margolis, 2005, bls. 5).  

Börn sem eiga við erfiðleika að stríða í námi finna oft fyrir leiða og vanmætti þegar þau fá 

úthlutað heimanámi eftir erfiðan skóladag, foreldrar og kennarar krefjast þess að nemandinn 

verji allt að tveimur til þremur tímum til viðbótar í heimanám. Skiljanlegt þykir að margir 

þessara nemenda reyni að komast hjá því að læra, hvatning er ekki til staðar þegar trú þeirra er 

að þau eigi eftir að fá lélegt mat á heimanámi sínu hversu mikið sem þau leggi á sig 

(Margolis, 2005, bls. 5). Kennari verður að gæta þess að hann úthluti nemendum með 

námsvanda heimaverkefni sem þeir ráði vel við, tengja það við markmið í námi og nota 

jákvæða endurgjöf á eiginleika þeirra, með því styrkir kennari trú nemandans á því að hann 

nái árangri. Kennarar geta unnið á sama hátt með foreldrum sem vilja aðstoða börnin sín. 

Kennari sem framfylgir þessu eykur líkurnar á velgengni nemenda sinna. Það er hins vegar 

ekki hægt að horfa hjá því að þetta er tímafrekt og gengur ekki alltaf upp (Margolis, 2005, bls. 

11). 

Þegar lög um grunnskóla (2008) eru skoðuð, nánar til tekið greinar, 18 og 19 með 

heimanám og ábyrgð í huga kemur skýrt fram að það sé á ábyrgð foreldra að börn öðlist 

menntun og það sé hlutverk skólans að tryggja þeim þann möguleika til áhrifa í skólastarfinu 

(Lög um grunnskóla, 91. 2008). Í 14. grein grunnskólalaga kemur jafnframt fram að nemandi 

beri ábyrgð á eigin námi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Samkvæmt skólastefnu 

Akureyrarbæjar (2006) leggja góðir skólar jafna áherslu á bókvit, verkvit og siðvit og að 

námið sé aðlagað sem best að þörfum hvers og eins nemanda. Skólarnir eiga að móta stefnu 

um heimanám og kynna foreldrum, nemendum og kennurum (Skólaastefna Akureyrarbæjar, 

2006, bls. 12).  
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Mikilvægt er að kennarar og foreldrar þekki sterkar hliðar nemenda með leshömlun og 

skoði möguleika þeirra til dæmis á því að skila verkefnum í fjölbreyttu formi. Kennarar þyrftu 

að losa sig undan hömlum eldri vinnubragða og sjá nýjar leiðir fyrir nemendur sína án þess að 

gefa eftir með kröfur um fagleg vinnubrögð og gagnrýna hugsun (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, 

bls. 84–85). 

Þeir sem styðja heimanám eru flestir á því að hér sé um mikilvægt samskiptatæki að ræða 

milli heimilis og skóla. Þá eru þeir á því að með heimanámi læri nemendur sjálfstæð 

vinnubrögð, ábyrgð og að skipuleggja sinn tíma betur (Good og Brophy, 2003, bls. 393). 

Foreldrar geta haft mikil áhrif á hvernig nemendum tekst að glíma við heimaverkefni sín. 

Meginverkefnið telst að skapa það viðhorf á heimilinu að heimanám sé gagnlegt og 

skynsamlegt væri að gefa því forgang og því sé skilað á réttum tíma. Í samanburðarrannsókn 

Bailey og félaga (2004) á áhrifum gagnvirks heimanáms á fyrstu skólaárum á nemendur og 

þátttöku foreldra benda niðurstöður til að almennt séu foreldrar í um 44 mínútur að meðaltali 

með börnum sínum við heimanám á degi hverjum en foreldrar sem fengu gagnvirkt heimanám 

vörðu 88 mínútum að meðaltali í heimanám með sínum börnum. Rannsóknin bendir til þess 

að sé heimanámi stillt upp með þeim hætti, að samspil eigi sér stað milli foreldra og barna, 

bæti börnin árangur sinn þegar um hæfilegt heimanám er að ræða (Bailey, Silvern, Brabham 

og Ross, 2004, bls. 176–177). Gagnvirkt heimanám byggist á samvinnunámi, þar sem 

nemendur og foreldrar hjálpast að við námið (Anna Guðmundsdóttir, 2008, bls. 20). 

Rök þeirra sem ekki eru hlynntir heimanámi eru margvísleg. Þeir telja að jafnvel þó gildin 

séu skýr, séu fleiri þættir sem verki á neikvæðan hátt, ekki síst þættir er valda árekstrum og 

togstreitu milli barna og foreldra. Þeir telja að heimanám geti valdið árekstrum milli foreldra 

og barna, auk þess sem það eykur á stéttaskiptingu í samfélaginu þar sem börn hafa ekki öll 

sömu tækifæri eða aðgang að aðstoð foreldra sinna (Good og Brophy, 2003, bls. 393).  

Bennett (2007, bls. 11–12) talar um að innan menntunargeirans sé tekist á um fyrirkomulag 

á þátttöku foreldra í menntun barna sinna. Bennett leggur áherslu á að þeir sem að málum 

komi hafi að leiðarljósi að taka aðstæður nemenda og foreldra með í reikninginn og jafna út 

hlutverk kennara og foreldra. Bennett bendir einnig á að rannsóknir hafi ekki sýnt fram á 

jákvæða fylgni milli heimanáms annars vegar og námsárangurs grunnskólanemenda hins 

vegar. Bennett telur að tengja þurfi betur nám í skóla og heima, jafnvel þó það leiði til minna 

heimanáms (Bennett, 2007, bls. 13). 
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3.1.1 Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna 

Heimanám er sá samskiptavettvangur sem er algengastur milli foreldra og skóla. Niðurstöður 

rannsóknar Nönnu Kristínar Christiansen (2010) sýna að kennarar ganga gjarna út frá því að 

þegar nemendur eru með sértæka námsörðuleika sé það hlutverk foreldra að börnin þeirra nái 

þeim námsárangri sem ætlast er til (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 123–124). Skólar 

eru fjölbreyttari nú en nokkru sinni áður, skólasamfélagið hefur breyst og krafa á kennara og 

skólastjórnendur er mikil um að koma til móts við alla nemendur. Svo hægt verði að koma 

þessu við verða skólar að vera með skýra stefnu um þátttöku foreldra (Hargreaves og Fullan, 

1998, bls. IV). Foreldrar gegna lykilhlutverki þegar kemur að stuðningi við nám hjá börnum 

með leshömlun. Hlutverk þeirra getur skipt sköpum í lífi barnsins (Cooper, 2001, bls. 21; 

Neunon, 2002, bls. 51; Reid, 2005, bls. ix). Rannsóknir benda til að þátttaka foreldra í 

menntunarferli barna sinna hafi jákvæð áhrif á námsárangur þeirra og þroska (Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 117; Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 138). Í íslenskri 

rannsókn á foreldrasamstarfi kom í ljós að foreldrar lögðu áherslu á að börnum þeirra liði vel 

og væru örugg í skólanum. Jafnframt lögðu þau mikið upp úr heimanáminu, þeirra skoðun var 

að heimanámið örvaði nemendur, dýpkaði námsefnið og kæmi í veg fyrir námsleiða. Þá fannst 

foreldrum mikilvægt að geta aðstoðað börnin sín (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 116–

117). Mikilvægt er í þessu sambandi að virkja foreldra við heimanám og bjóða þeim t.d. upp á 

námskeið í þeim efnum. Talið er að um ávinning fyrir kennara sé einnig að ræða, ættu þeir í 

því ljósi að byggja upp árangursrík samskipti við foreldra sem þekkja börnin sín best (Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 117; Coleman,1998, bls. 142). Í lögum um grunnskóla segir að 

foreldrum beri að fylgjast með og styðja skólagöngu og námsframvindu barna sinna í 

samvinnu við þau og kennara. Þeirra hlutverk er að sjá til þess að þau mæti úthvíld í skólann 

og fylgi skólareglum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þeim ber einnig að veita kennurum 

þær upplýsingar sem þeir ættu að hafa um börnin, því betri upplýsingar sem kennari hefur um 

þau, því meiri líkur eru á að hann geti komið til móts við þarfir þeirra, Coleman telur 

jafnframt að foreldrar eigi að stuðla að og byggja upp vilja og áhuga barna sinna á námi 

Coleman (1998, bls. 2, 11, 142). Undir þetta taka Desforges og Abouchaar (2003, bls. 24) og 

telja að foreldrar geri það með því að sýna þeim áhuga og tala við þau inn á heimilinu. 

Almennt virðast mæður vera meiri þátttakendur í samræðum við börnin sín en feður 

(Desforges og Abouchaar 2003, bls. 21). 

Þjóðfélag dagsins í dag hefur tekið miklum breytingum samfara því sem kröfur til 

skólasamfélagsins hafa breyst (Good og Brophy, 2003, bls. 499). Samhliða þessum 

breytingum er námið í grunnskólunum í stöðugri þróun. Það er hlutverk foreldra að skapa 
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námsumhverfi heima og styðja við þau viðfangsefni sem börnin eru að fást við í skólanum. 

Þannig leggja foreldrar sitt af mörkum til að tengja saman heimili og skóla og veita barninu 

sínu tækifæri til áframhaldandi náms heima fyrir. Foreldrum gefst tækifæri til að fylgjast með 

því hvaða viðfangsefni verið er að fjalla um í skólanum. Slíkar upplýsingar ættu að auðvelda 

þeim að skapa námsumhverfi heima sem styðja við nám barnanna. Það er á ábyrgð foreldra að 

heimanám sé hæfilega mikið miðað við þeirra barn. Foreldrar eiga að hjálpa börnum sínum 

með skipulagningu og sýna inntaki námsins áhuga. Að sama skapi verða foreldrar að vera 

tengiliðir barna sinna við kennara og veita þeim upplýsingar um það hvernig nemandanum 

gengur að takast á við heimanámið (Guðbjörg Pálsdóttir, 2005).  

Með einsetningu grunnskólanna er vinnudagur nemenda lengri en áður tíðkaðist. Svo á 

einnig við um vinnudag foreldra, þeir vinna gjarnan báðir úti og hafa því minni tíma aflögu og 

eru oft ekki upplagðir þegar heim er komið til að aðstoða börn sín við heimanámið (Good og 

Brophy, 2003, bls. 499). Foreldrar eru margbreytilegir einstaklingar með mismunandi 

bakgrunn. Leiða má að því líkur að samskipti foreldra við börnin sín séu margs konar og að 

viðhorf þeirra til skólans misjöfn (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 60). Berger (2004) 

flokkar foreldra eftir því hvernig þeir eru líklegir til að bregðast við skólanum:  

 Hópur 1. Foreldrar sem forðast skólann eins og heitan eldinn. 

 Hópur 2. Foreldrar sem þurfa ákveðna hvatningu til að koma í skólann. 

 Hópur 3. Foreldrar sem koma fúslega í skólann sé þeim boðið. 

 Hópur 4. Foreldrar sem koma áhyggjulausir og njóta þátttöku í skólastarfi. 

 Hópur 5. Foreldrar sem njóta þess að stjórna, eða hafa vald og eru yfir meðallagi virkir 

í þátttöku skólastarfs.  

Berger (2004, bls. 150–151, 153) telur að skólar verði að horfa til þessara ólíku viðhorfa, 

finna út hvernig best sé að nálgast foreldrana og virkja þá í samvinnu við skólann um nám 

barna sinna. Ef niðurstöður rannsóknar Trausta Þorsteinssonar (2002) um fagmennsku 

grunnskólakennara á Norðurlandi eystra eru skoðaðar kemur fram að kennarar líta fyrst og 

fremst á foreldra sem skjólstæðinga sem þeir hafi samband við á sínum forsendum, ætlast til 

að þeir veiti upplýsingar þegar eftir er leitað en líta ekki á foreldra sem samstarfsmenn 

(Trausti Þorsteinsson, 2002, bls. 163). 

Þorgerður Guðmundsdóttir (2009) segir foreldra vilja gera allt sem í þeirra valdi stendur til 

að hjálpa börnum sínum. Mikið nám fari fram á heimilunum og það aukist eftir því sem 

nemendur verði eldri. Í niðurstöðum kom fram að foreldrar telji sig ekki hafa þá þekkingu 

sem þarf til að kenna börnum sínum og óskuðu eftir fræðslu um það hvernig þeir gætu staðið 
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að heimanáminu. Varðandi sérfræðiaðstoð fyrir börn sín sögðust foreldrar vera háðir því hver 

fjárhagur þeirra væri. Það sama var upp á teningnum þegar kom að áhugamálum, fjárhagur 

réði miklu um það hversu mikið foreldrar gátu leyft börnunum sínum að sinna áhugamálum 

utan skóla (Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 76; Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009, bls. 22, 24). 

Halla Magnúsdóttir (2010) segir að kennarar séu einnig misjafnlega í stakk búnir til að veita 

foreldrum aðstoð sem þeir þyrftu til að geta sinnt náminu vel með börnum sínum (Halla 

Magnúsdóttir, 2010, bls. 78). Vert er að skoða með hvaða hætti foreldrar sinna heimanámi 

barna sinna og hvort sú aðstoð sé þeim alltaf fyrir bestu. Fræðimenn hafa skoðað það hvort 

foreldrar geri raunhæfar kröfur á börn sín þegar um heimanám er að ræða. Eins gæti þeim 

hætt til að framfylgja því af mikilli hörku, þar sem þekking þeirra á efninu getur verið 

takmörkuð. Foreldrar eru ekki alltaf meðvitaðir um þær kennsluaðferðir sem skólinn beitir. 

Eins getur foreldrum hætt til að hjálpa börnum sínum of mikið, með þeim afleiðingum að þau 

treysti of mikið á aðstoð foreldra sinna (Cooper, 2001, bls. 44−45; Epstein, 2001, bls. 

511−512; Harris og Goodall, 2008, bls. 52).  

Gera þarf foreldrum grein fyrir því að barn með leshömlun vaxi ekki upp úr henni. Líklega 

hefur það erft leshömlun frá foreldrum sínum, möguleiki er því á því að foreldri eða foreldrar 

barnsins hafi einnig leshömlun án þess að vita af því. Fyrir marga af þessum foreldrum er 

sagan að endurtaka sig og þau sjá aðeins fyrir sér sína skólagöngu sem ef til vill var uppfull af 

vonbrigðum og mistökum. Þessir foreldrar eru daglega að fást við vammáttarkennd og spennu 

barna sinna bæði heima og í skólanum. Kennari, foreldri og barn geta öll fundið fyrir þessu 

álagi. Það er því mikilvægt að búa þessum nemendum umhverfi þar sem þeim er sýndur 

skilningur og þeir metnir að verðleikum. Í venjulegri kennslustofu er þetta möguleiki fyrir þá 

nemendur sem eiga við minni erfiðleika að stríða (Peer, 2004 bls. 3−6). 

Hoover-Dempsy og félagar (2001) rannsökuðu áhrif þátttöku foreldra í heimanámi barna 

sinna. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttaka var líkleg til að ýta undir þætti eins og jákvæð 

viðhorf nemenda til náms, aukna þekkingu og æskilega hegðun. Einnig er börnum mikilvægt 

að fá endurgjöf frá foreldrum sínum á námið. Trú foreldra á að þeir hafi hlutverki að gegna og 

að barnið þeirra og kennarar þess vilji afskipti er talinn vera mikilvægur þáttur þegar kemur 

að gagnvirku samstarfi heimila og skóla (Hoover-Dempsey o.fl., 2001, bls. 203, 206).  

Epstein hefur sett upp sex flokka fyrir foreldraþátttöku (e. six types of parental 

involvement), til að hjálpa kennurum að þróa skipulag sem er skiljanlegra fyrir skóla og 

foreldrasamstarf, þeir eru; uppeldi (e. parenting), samskipti (e. communicating), sjálfboðastarf 

(e. volutering), heimanám (e. learning at home), ákvarðanataka (e. decision making), 

samvinna samfélagsins (e. collaborating with community) (Epstein o.fl., 2002, bls. 12−16). 
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Meginmarkmið heimanáms er að stuðla að góðu námsumhverfi barna heima fyrir með því 

að miðla upplýsingum til foreldra um það hvernig best sé að styðja við nám og þroska barna 

þeirra. Tengsl milli heimilis og skóla verða áþreifanlegri fyrir barnið þegar barnið kemur heim 

með verkefni úr skólanum sem á að vinna þar. Ávinningur nemenda er að þeir verða betur 

undirbúnir undir frekara nám og heimanámið verður brú sem tengir heimili og skóla saman. 

Foreldrar öðlast meiri þekkingu á því hvernig nám barna þeirra fer fram og hvar það stendur í 

námi og þroska. Kennarar skipuleggja námið og horfa meira til fjölskyldunnar í því samhengi 

(Epstein, o.fl. 2002, bls. 14−16). 

Þátttaka foreldra er talin skipta sköpum fyrir nemendur með leshömlun, ekki síst þar sem 

nemendurnir eru ólíklegri til að hafa þróað með sér stjórn og hæfileika sem þeir þurfi til að 

geta unnið sjálfstætt í námi. Möguleikar þeirra til náms eru því háðir viðeigandi umhverfi, 

líklegt er að þessir nemendur hafi þörf fyrir reglulega viðurkenningu og stöðuga aðstoð til að 

ljúka heimanámi sínu (Cooper, 2001, bls. 21). Reid (2011, bls. 16) lítur svo á að foreldrar séu 

samverkamenn kennara um nám barna sinna, það sé því mikilvægt að um farsælt samstarf sé 

að ræða. Þegar nemendur eiga við námsörðugleika að stríða getur samstarf foreldra og 

kennara oft verið erfitt, hjá því verði að komast þar sem oft er ríkari þörf á að um samstarf sé 

að ræða vegna hömlunar á námi eins og leshömlun. 

Nugent (2007) rannsakaði viðhorf foreldra til árangurs barna sinna og ánægju, annars 

vegar í sérskóla sem lagði áherslu á lestrarkennslu og hins vegar í almennum skóla. 

Niðurstöður sýndu að foreldrar töldu að börn þeirra væru ánægðari ef þau nytu sérúrræða og 

einnig tóku foreldrar barnanna fram að um jákvæðar breytingar og aukið sjálfstraust væri að 

ræða í fari barnanna sem nytu slíkra úrræða. Í svörum foreldra kom fram að mikilvægt væri að 

greina áhættuhópinn sem fyrst til að hægt væri að bregðast við með viðeigandi úrræði eða 

íhlutun. Þegar foreldrar voru beðnir um að nefna þætti sem hefðu áhrif á það að börn þeirra 

fengju viðeigandi aðstoð við nám, voru nefndir þættir eins og erfiðleikar foreldra við að borga 

fyrir mat á stöðu nemandans og einkakennslu auk þess sem þeir nefndu að þeir þyrftu að 

berjast fyrir því að barnið þeirra fengi viðeigandi úrræði. Þá nefndu þeir kvíða sinn fyrir því 

hvernig börnum þeirra kæmi til með að ganga á efri stigum náms (Nugent, 2007, bls. 54, 58). 

Bull (2003) rannsakaði hver þörfin væri á stuðningshópum fyrir foreldra barna með 

leshömlun. Þá ályktun má draga að þörfin var breytileg hjá foreldrum. Foreldrar þessara barna 

skiptust í þrjá hópa. Þeir sem tilheyrðu fyrsta hópi voru foreldrar sem kváðust hafa tekið þátt í 

þeim tilgangi að fá upplýsingar um menntun barna sinna til að geta hjálpað þeim heima. Þeir 

höfðu í hyggju að stunda þessa hópa. Annar hópurinn kom vegna þess að einhver innan 

skólasamfélagsins hafði bent þeim á hópinn, þessum foreldrum fannst ekki ávinningur af og 
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sagði eitt foreldrið svo frá að þeir sem þarna væru samankomnir hefðu einungis áhuga á eigin 

barni og erfiðleikum þess. Þriðji hópurinn kom vegna tilfinningalegs álags við að eiga barn 

með leshömlun. Þessir foreldrar hefðu þurft betri félagslegan stuðning, þeim fannst þeir 

einangraðir. Þessir foreldrar töluðu um að gott væri að deila svipaðri reynslu með öðrum sem 

hefðu upplifað svipaðar aðstæður (Bull, 2003, bls. 343−346).  

 

3.1.2 Álag vegna heimanáms 

Þó svo skólinn beri meginábyrgð á að mæta þörfum nemenda með leshömlun þarf hvatningin 

til að takast á við leshömlun að koma heiman frá (Reid, 2005, bls. ix). Möguleiki nemenda til 

náms stjórnast af viðeigandi umhverfi, bæði líkams- og vitsmunalegu, þá er líklegra að 

nemendurnir hafi meiri þörf fyrir reglulega viðurkenningu og stöðuga aðstoð til að ljúka 

heimanámi (Cooper, 2001, bls. 21). 

Foreldrar geta fundið til þess að þeir séu einangraðir og vanmáttugir þegar barninu þeirra 

fer ekki fram á sama hátt og öðrum nemendum. Þeir fá á tilfinninguna að þeir hafi ekki getu 

til þess að hjálpa barninu sínu. Oft á tíðum eiga þessir foreldrar sjálfir í erfiðleikum með lestur 

og hafa jafnvel neikvæða mynd af skólanum sem leiðir til þess að þeir leita síður þangað, útá 

við lítur það út eins og þeim standi á sama um skólagöngu barnsins síns (Neunon, 2002, bls. 

51). 

Álagið er mikið og það getur jafnvel haft áhrif á mikilvægar ákvarðanir innan fjölskyldna. 

Einstaka foreldrar búa það vel að þeir geta sinnt námi barna sinna vel og þá oft með aðstoð 

fleiri einstaklinga úr fjölskyldu sinni. En ekki eru allir svo vel settir og foreldrar lýsa því yfir 

að ekki sé á það bætandi að sitja yfir heimanámi eins barns ofan á vinnu, heimili og 

barnauppeldi. Mikill tími fari í að sitja yfir heimanáminu og fá barnið til að læra. Þessir sömu 

foreldrar eru uggandi yfir áframhaldandi námi barna sinna (Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 

78–84). 

Nemendur sem fylgja sínum bekkjarsystkinum en glíma við námserfiðleika geta átt erfitt 

með að halda í við heimanám sem lagt er fram er með venjubundnum hætti (Cooper, 2001, 

bls. 20). Undir þetta tekur Corno (2000) og segir að þegar heimaverkefni verði of flókin geti 

það valdið vanmáttarkennd og hjálparleysi hjá þeim nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

verkefnin (bls. 531). Í ljósi þessa ætti heimanám nemenda með námserfiðleika að miðast við 

þarfir, gæta verður að því að það sé ekki haft of mikið og að það ýti undir þá þætti sem 

nemendur eru sterkastir í. Aðlaga þarf það og útvíkka eftir þörfum hvers og eins. 

Þýðingarmikið er að kennarar þessara nemenda fylgist náið með heimanámi þeirra, með því 
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m.a. að nota hluta af kennslustund til að setja fram heimanám, þannig fylgir kennari því eftir 

að nemandinn skilji fyrirmælin. Kennarinn verður einnig að huga að því að góð samskipti séu 

milli kennara og foreldra, með því fullvissar kennarinn sig um að foreldrarnir skilji fyrirmæli 

heimanámsins og vel gangi heima fyrir (Cooper, 2001, bls. 21). 

 

3.2 Samantekt 
 Fjölmargar erlendar sem innlendar rannsóknir hafa verið gerðar síðustu árin og sýna 

að góð samvinna heimila og skóla sé rík forsenda þess að börnum líði vel og að tekið 

sé vel og faglega á erfiðleikum sem upp kunna að koma. 

 Foreldrar gegna lykilhlutverki þegar kemur að stuðningi við nám hjá börnum með 

leshömlun. Hlutverk þeirra getur skipt sköpum í lífi barnsins og oft er mikið álag á 

þessa aðila. 

 Foreldrar geta fundið til þess að þeir séu einangraðir og vanmáttugir þegar barninu 

þeirra fer ekki fram á sama hátt og öðrum börnum. Þeir fá á tilfinninguna að þeir hafi 

ekki getu til að hjálpa barninu sínu.  

 Breytt og bætt skólasýn krefst nýrra leiða jafnt í kennslu og námi nemenda. Læsi á 21. 

öldinni einskorðast ekki við lestur og ritun heldur verða einstaklingar að vera læsir á 

umhverfi, samskipti, tækni og þá nýju tíma sem fara í hönd.  

 Kennarar eru mikilvægir nemandanum og ættu ávallt að hafa í huga grunnþætti 

menntunar í kennslu sinni. Þeir eiga að sýna ábyrgð og velja þær leiðir sem hæfa best 

hæfnisviðmiðum nemenda sinna hverju sinni. 

  Allir skólar verði að móta sér stefnu þar sem framsetning á námi er höfð sem 

fjölbreytilegust, með þeim hætti eru líkur á að allir nemendur, hvar sem þeir standa í 

lestri, nái fyrirmælunum kennarans. 

 Erfiðleikarnir við heimanám eru mikið til komnir vegna þess að verkefnin eru of 

flókin eða nemendur þurfa að lesa eða skrifa eitthvað sem þeir ráða ekki við.  

 Kennari verður að gæta þess að hann úthluti nemendum með námsvanda 

heimaverkefni sem þeir ráða vel við, tengja það við markmið þeirra í námi og nota 

jákvæða endurgjöf á eiginleika þeirra, með því skapar kennari þá trú hjá 

nemendunumað þeir muni ná árangri. 

 Æskilegt er að skólinn og foreldrar vinni saman að sameiginlegum markmiðum fyrir 

hvern nemanda. Til þess að svo verði skoða skólinn og foreldrar hverjar þarfir 

nemandans eru. 



 

32 
 

 

 

4. Rannsóknin 
Í þessum kafla verður aðferðum rannsóknar gerð skil. Gerð verður grein fyrir markmiði, 

tilgangi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunni. Greint verður frá vali á úrtaki og 

hvernig gagna var aflað og að lokum fjallað um réttmæti og siðferðileg atriði er varða 

rannsóknina. 

4.1 Markmið rannsóknarspurningar 
Með rannsókninni verður leitast við að varpa ljósi á reynslu foreldra af heimanámi nemenda 

sem greinst hafa með leshömlun og hvernig samstarfi heimilis og skóla er háttað.  

Rannsóknarsmurninginn er: 

Hver er reynsla foreldra barna með leshömlun af heimanámi þeirra?  

 

4.2 Rannsóknaraðferð 
Aðferðin sem valin var til að svara rannsóknarspurningunni er í anda Vancouver skólans í 

fyrirbærafræði, eigindleg rannsóknaraðferð og er heimspekileg, fyrirbærafræðileg aðferð sem 

nýtist vel til að rannsaka upplifun og reynslu einstaklinga (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 

55). Þegar eigindlegum rannsóknum er beitt er leitast við að skilja ákveðin fyrirbæri með því 

að horfa á heildarmyndina með það að markmiði að fá heilsteypta mynd og djúpstæðan 

skilning á fyrirbærinu sem rannsakað er (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006, bls. 31–

32). Í rannsóknarvinnu er krafist mikillar aðferðafræðilegrar nákvæmni, leitast er við að ná 

fram svörum við spurningum sem snerta ákveðna reynslu, hugmyndir, upplifun og tilfinningar 

hjá viðmælendum (Kvale, 2009, bls. 1; Seidman, 1998, bls. 9; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 

bls. 222).  

Í samræðum er litið svo á að um gagnasöfnun sé að ræða og eiga því samræður (e. 

dialogues) sér stað milli rannsakanda og meðrannsakanda, meðrannsakendur eru þátttakendur 

rannsóknarinnar. Rannsakandi leitast við að sýna skilning á því fyrirbæri sem rannsakað er 

hverju sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 249–250). Viðtöl eiga vel við þegar verið er 

að rannsaka reynslu fólks í fyrirbærafræðilegum rannsóknum og eru notuð í þessari rannsókn 

og þykja góð leið til að svara rannsóknarspurningunum. Rannsakandi fer með fyrirfram mótað 

umræðuefni, viðtalsramma, í samræðuna þar sem umræður eru á jafnréttisgrundvelli, innhald 

samræðnanna kemur af sjálfu sér og getur tekið breytingum á milli einstaklinga. Hér er um 

hálfopin viðtöl að ræða, rannsakandinn fær heildstæðari mynd af skilningi og reynslu 
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meðrannsakenda (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67, 73). Með því að beita viðtölum á þennan 

hátt fær rannsakandi meiri dýpt í viðtölin og möguleiki á að útvíkka svör meðrannsakenda 

eykst (Seidman, 1998, bls. 3).  

Í eigindlegri rannsóknaraðferð í anda Vancouver- skólans er litið svo á að viðmælandi sé 

meðrannsakandi og fer hann með rannsakanda í gegnum ákveðið rannsóknarferli. Þeir sjö 

meginþættir aðferðarinnar sem farið er ítrekað í gegnum nefnast vitrænir ferlar og eru: Að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna (sjá 

fylgiskjal I) (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 251). 

Mikilvægt er samkvæmt fyrsta þrepi að viðmælendur sem valdir eru til samræðu hafi 

persónulega reynslu af því fyrirbæri sem rannsaka á. Hver einstaklingur sér heiminn á sinn 

hátt, sú sýn mótast af þeirri reynslu sem hann hefur og túlkun hans á þeirri reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 249, 251). 

Þegar aðferðum Vancouver-skólans er beitt er stuðst við 12 meginþrep, þetta er 

nokkurskonar leiðarvísir rannsakandans á leið sinni í gegnum ferlið. Þrepunum er svo fylgt 

eftir stig af stigi (sjá töflu I) (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 251).  

Í eigindlegum viðtölum verður ætíð að hafa að leiðarljósi virðingu fyrir þátttakendum svo 

og að sýna þeim einlægni, hlýju og heiðarleika. Forsenda árangursríks viðtals er virk hlustun. 

Þegar virkri hlustun er beitt eru meiri líkur á að viðtöl verði innihalds- og árangursrík. 

Skilgreining virkrar hlustunar er að við beitingu hennar næst aukin færni til að skilja það sem 

viðmælandi segir og tilfinningar hans. Eins að sýna viðmælenda fram á að hann hafi verið 

skilinn með því að endurvarpa því sem farið hefur á milli rannsakanda og viðmælanda. Þá er 

hún nátengd samhygð. Hafa verður í huga að viðtöl fela í sér mannleg samskipti, þess vegna 

gætir rannsakandi þess að vera trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgja þeim 

aðferðafræðilegu forsendum sem upp verða gefnar (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67, 74–75). 

Áhugi þeirra sem nota Vancouver aðferðina liggur í að rannsaka reynslu fólks af fyrirbærum. 

Rannsakandinn verður að finna kjarna fyrirbærisins og þannig er niðurstaðan lýsing á 

kjarnanum. Rannsakandinn verður að vera opinn fyrir þeim þemum sem upp koma í samtali 

hans og viðmælenda og finna hvernig þau raðast best saman þannig að úr verði samfella eða 

þráður í samtalinu (Ary o.fl., 2006, bls. 33; Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 48). Allir 

viðmælendur fengu kynningu á rannsókninni og höfðu því þann möguleika að neita að svara 

ákveðnum spurningum svo og að hætta þátttöku hvenær sem var. 
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Tafla 1. Tólf þrep rannsóknarferli Vancouver skólans í fyrirbærafræði og hvernig þeim var 

fylgt í þessari rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 251–259). 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í rannsókninni 

Þrep 1. Val á samræðufélögum (úrtakið, 

sampling). 

Valdar voru 6 mæður sem allar eiga börn sem 

greind hafa verið með leshömlun en eiga 

jafnframt önnur börn sem hvorki hafa frávik né 

greiningar.  

Þrep 2. Undirbúningur hugans áður en 

samræður hefjast (silent reflection). 

Fyrirframgerðar hugmyndir voru ígrundaðar og 

settar meðvitaðað til hliðar með því að halda 

dagbók. 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun, 

data collection). 

Tekin voru tvö viðtöl við hvern meðrannsakanda. 

Hafður var viðtalsrammi til hliðsjónar en hann 

stjórnaði ekki viðtölunum heldur stýrðust þau af 

reynslu viðmælenda. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og 

hugtök (beginning data analysis). 

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. Hugmyndum komið í orð. 

 

Þrep 5. Þemagreining (kóðun, coding). Viðtölin voru lesin yfir nokkrum sinnum til að 

komast að því hver væri kjarninn. Þemun greind í 

undir- og yfirþemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda (construction of individual analytic 

frameworks). 

Mikilvægustu atriðunum var raðað saman í 

greiningarlíkan fyrir hvern viðmælanda. 

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani 

með viðkomandi þátttakanda (individual 

verification). 

Á meðan á viðtölunum stóð gagnspurði 

rannsakandi viðmælendur um hvort efnistök væru 

rétt skilin og skráði hjá sér.  

 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr 

öllum einstaklings greiningarlíkönunum (final 

analytic framework constructed). 

Rannsakandi bar saman greiningarlíkönin og 

lagði fram lokaúrvinnslu.  

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman 

við rannsóknargögnin (rituðu viðtölin) 

(comparison of the final analytic framework 

with the research data). 

Öll viðtölin voru marglesin yfir til að tryggja 

samræmi og borin saman við greiningarlíkön. 

Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir 

fyrirbærinu (niðurstöðunum) í hnotskurn 

(construction of the study‘s main theme). 

„Við reynum að stilla þessu þannig upp að þetta 

sé ekki vandamál... heldur verkefni“ 

 –reynsla foreldra af heimanámi barna með 

leshömlun –. 

 

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani 

og meginþema með einhverjum þátttakendum 

(final verification). 

Rannsakandi gagnspurði í viðtölunum og 

meðrannsakendum var boðið að fara yfir 

niðurstöður. Aðeins einn þáði það.  

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar 

upp þannig að raddir allra heyrist (multivoiced 

reconstruction). 

Það tryggði að raddir allra meðþátttakenda fengu 

að heyrast. Vitnað var í þá alla og reynt að gera 

fyrirbærinu eins trúverðug skil og hægt var. 
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4.3 Val á þátttakendum  
Við val á meðrannsakendum komu allir þeir foreldrar, sem eiga börn með leshömlun í eldri 

bekkjum grunnskóla á Akureyri, til greina. Rannsakandi setti þau skilyrði að foreldrar sem 

gæfu kost á sér ættu barn með leshömlun í efri bekkjum grunnskólans. Kyn foreldris og aldur 

skipti ekki máli. Rannsakandi setti sem skilyrði að það foreldri sem gæfi kost á sér sem 

viðmælandi væri þátttakandi í heimanámi barnsins síns. Þannig að viðmælendur gætu deilt 

með rannsakanda reynslu af heimanámi barna sinna. 

Viðmælendur voru fengnir með tilgangsúrtaki (e. purposive of sampling). Þá eru valdir 

þeir einstaklingar, með reynslu af fyrirbærinu, sem best henta markmiði rannsóknarinnar. 

Með þeim hætti næst bæði almenn og sértæk reynsla af fyrirbærinu (Katrín Blöndal, 2004, 

bls.1). 

Samkvæmt fyrsta þrepi Vancouver- skólans eru viðmælendum gefin ný nöfn sem 

rannsakandi velur. Með því er nafnleynd þeirra tryggð, svo að ekki sé hægt að átta sig á 

hverjir þeir eru með lestri rannsóknarinnar. Einungis mæður gáfu kost á sér sem viðmælendur 

og fengu þær nöfnin: Askja sem á dreng í 9. bekk, Eyja sem á dreng í 9. bekk, Gríma sem á 

dreng í 8. bekk, Hekla sem, á stúlku í 10. bekk, Katla sem á dreng í 8. bekk og Snæja sem á 

dreng í 9. bekk. Frekari kynning er á meðrannsakendum í töflu 2. 
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Tafla 2. Kynning á meðrannsakendum  

Viðmælendur Upplýsingar um viðmælendur og stöðu barna þeirra. 
Askja: 

 

 

Einstæð, grunnskólapróf, útivinnandi með þrjú börn. 

Drengur í 9. bekk, duglegur og leggur sig fram, fylgir jafnöldrum. 

 

 

Eyja: 

 

 

 

 

Gift, háskólamenntuð, útivinnandi með þrjú börn. 

Drengur í 9. bekk, metnaðargjarn og leggur sig fram, fylgir 

jafnöldrum.  

 

Gríma: 

 

 

 

Gift, grunnskólapróf, útivinnandi, þrjú börn. 

Drengur í 8. bekk, nær ekki að lesa sér til skilnings, leggur sig 

fram, er með aðlagað námsefni. 

Hekla: 

 

 

 

Gift, háskólamenntuð, útivinnandi móðir tveggja barna. 

Stúlka í 10. bekk, dugleg, leggur sig fram, fylgir jafnöldrum 

 

Katla: 

 

 

 

Gift, grunnskólapróf, útivinnandi, fjögur börn.  

Drengur í 8. bekk, nær ekki að lesa sér til skilnings, leggur sig 

fram, aðlagað námsefni. 

 

Snæja: 

 

 

 

Gift, stúdentspróf, útivinnandi, þrjú börn. 

Drengur í 8. bekk, duglegur og metnaðargjarn, er með aðlagað 

námsefni að hluta. 

 

 

Tveir af meðrannsakendum vildu halda áfram spjalli eftir að viðtalinu lauk og var rannsakandi 

meðvitaður um að einungis væri um spjall að ræða þar sem hvorki var verið að hljóðrita né 

halda sig innan viðtalsrammans og var það því ekki notað í þessa rannsókn (Kvale, 1996, bls. 

14). 

 

4.4 Framkvæmd og greining gagna  
Leitað var til fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar eftir aðstoð við að finna foreldra til þátttöku í 

rannsókninni (sjá fylgiskjal III). Fjölskyldudeild baðst undan því og með samþykki 

rannsakanda sendi fulltrúi þeirra beiðnina áfram til deildarstjóra grunnskóla Akureyrabæjar. 

Einn deildarstjóri af fimm hafði samband við rannsakanda. Rannsakandi talaði sjálfur við 

deildarstjóra hinna grunnskólana og fengust fimm af sex meðrannsakendum með þessu móti. 

Valið á meðrannsakendum stýrðist af því hvaða foreldrar væru tilbúnir til þátttöku. Þegar sex 

viðmælendur höfðu gefið kost á sér setti rannsakandi sig í samband við þá með tölvupósti og 
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þeim voru send kynningabréf um þátttöku í rannsókninni (sjá fylgiskjal IV). Rannsakandi 

boðaði til viðtals með þeim hætti að viðmælendur hefðu sjálfir val um hvar og hvenær 

viðtölin færu fram. Tekin voru tvö viðtöl við hvern viðmælenda Allir völdu að koma heim til 

rannsakanda. Öll samtölin voru hljóðrituð, rannsakandi skráði minnispunkta hjá sér samfara 

viðtölunum og sá sjálfur um að vélrita upp öll viðtölin orð fyrir orð. 

Rannsakandi gætti þess að bjóða viðmælanda til samræðna með opinni spurningu (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 76). Sem dæmi um spurningu er: „Mig langar að biðja þig að segja mér 

frá því hvernig heimanámi barnsins þíns með leshömlun er háttað?“ spurningunni var fylgt 

eftir út frá viðtalsramma sem rannsakandi hafði þegar útbúið (sjá fylgiskjal VI). 

Hvert viðtal hefur ákveðið mynstur eða samsvörun og er því ekki beðið frekar með að 

greina gögn. Þannig nýtti rannsakandi hvert viðtal til að styðjast við í viðtalsramma næsta 

viðtals (Seidman, 1998, bls. 13).  

Óskað var eftir heimild til að framkvæma rannsóknina frá Persónuvernd og gáfu þeir leyfi 

til rannsóknar (sjá fylgiskjal II) auk þess sem hver og einn þátttakandi undirritaði 

samþykkisyfirlýsingu.  

Fyrir viðtölin lét rannsakandi viðmælendum í té kynningarblaðið með öllum helstu 

upplýsingum um rannsóknina, s.s. tilgang hennar, til hvers væri ætlast af þeim og hvernig 

meðhöndlun gagnanna yrði háttað (sjá fylgiskjal IV). Þar sem í ljós kom í upphafi fyrsta 

samtals að viðmælandi hafði ekki verið búin að kynna sér kynningabréfið, var hafður sá háttur 

á að viðmælendur fengu í hendurnar slíkt bréf og rannsakandi bauð upp á að yfirfara með 

þeim upplýsingarnar og skýra út ef með þyrfti. Rannsakandi lagði áherslu á það að 

viðmælendum væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem væri, kysu þeir það án þess að skýra 

það frekar, þó svo þátttaka þeirra væri mikilvæg. Öllum nöfnum og auðkennum var breytt og 

eytt eftir því sem við átti. Áður en rannsakandi og viðmælandi settust að spjalli undirrituðu 

báðir samþykkisyfirlýsingu (fylgiskjal V). 

Áður en greining fór fram gætti rannsakandi þess að lesa vel yfir með því að ígrunda alla 

þætti samtalanna eins og þagnir, hik og svipbrigði viðmælendaa án þess að rannsakandi leggi 

persónulega mat þar á. Rannsakandi verður að lesa milli línanna og átta sig vel á því hver 

merking samtalsins er. Mikilvægt er í Vancouver-skólanum að gefa sér góðan tíma til að velta 

fyrir sér rannsóknargögnunum þar sem rannsakandi lætur gögnin dvelja með sér (e. living 

with the data) (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 255). Hljóðupptökum var eytt þegar vinnu 

við hvert samtal lauk. Rannsakandi fjarlægði allt persónugreinanlegt úr rituðum samræðum, 

með því móti er ekki hægt að þekkja viðmælendur. Að lokinni afritun, vann rannsakandi 

kerfisbundið hvert viðtal fyrir sig. Unnið var eftir þrepum 5.−8 (sjá töflu 2) í Vancouver-
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skólanum, hér dró rannsakandi upplýsingar saman í þemu sem honum þóttu lýsandi fyrir hvert 

viðtal. Merktir voru áhugaverðir punktar og skráðir á spássíu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, 

bls. 255−258). Þetta ferli (sjá fylgiskjal 1.) var endurtekið fyrir hvert viðtal og að lokum 

dregið saman í niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 250−251). Rannsakandi hafði 

rannsóknarspurningar og markmið rannsóknar ávallt í huga við þessa vinnu til að ná fram 

niðurstöðum. Þegar heildarmynd af niðurstöðum var komin, hafði rannsakandi unnið eftir 

þrepum 9−12 (sjá töflu 2), af .því loknu voru niðurstöður bornar saman við rannsóknargögn, 

endanlegt nafn fundið fyrir rannsóknina og niðurstöðukaflinn skrifaður (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 258−259). 

Ef horft er til þrepa 11 og 12 í töflu 2 má sjá að traust og trúnaður eru þættir sem mikið er 

lagt upp úr og í því samhengi bauð rannsakandi viðmælendum að lesa yfir viðtölin þegar 

niðurstöður lágu fyrir í þeim tilgangi að sannreyna niðurstöður. Einn viðmælandi af sex las 

yfir niðurstöðurnar og kom með gagnlegar ábendingar.  

 

4.5 Réttmæti og siðfræðileg álitamál rannsóknarinnar 
Réttmæti og trúverðugleiki rannsókna byggist að hluta til á því hversu vel og gagnrýnið er 

unnið með gæði gagnasöfnunar, greiningu gagna og framsetningu á niðurstöðum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 261). Rannsakandi verður ætíð að vera heiðarlegur og temja sér 

spyrjandi hugarfar við gagnaöflun og hvernig hann setur gögnin fram (Seidman, 1998, bls, 7; 

Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 164). Hér er um að ræða þekkingarframlag, talið er að 

staðfesting á þekkingu sé val á milli mismunandi túlkana, rannsakanda ber að meta og vega 

rök og trúverðugleika og kryfja til mergjar. Samræðurnar einkennast af sannleiksleit (Sigríður 

Halldórsdóttir 2003, bls. 259).  

 Rannsakandi fylgdi í hvívetna ábyrgð sinni og siðareglum gagnvart viðmælendum sínum 

og gætti þess að gögn væru ekki rekjanleg. Þar sem um var að ræða persónuupplýsingar 

verður gagnkvæm virðing að ríkja milli rannsakanda og viðmælanda hans (Kvale, 2009, bls. 

74–75). Mikilvægt er að hafa í huga að til að rannsókn geti staðið undir nafni þarf hún bæði 

að uppfylla aðferða- og siðfræðilegar kröfur. Siðfræðileg viðfangsefni snúast einfaldlega um 

að reyna að komast að skynsamlegri niðurstöðu um tiltekin siðfræðileg mál sem þörf er á að 

finna lausn við (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161). Rannsakandi lagði sig fram við að hafa 

í hávegum fjórar höfuðreglur um siðfræði, sem gilda um vísindarannsóknir, þ.e. 

sjálfræðisreglan (e. principle of respect for autonomy), skaðleysisreglan (e. the principle of 

non- maleficence), velgjörðareglan (e. the principle of beneficence), réttlætisreglan (e. the 
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principle of justice). Sjálfræðisreglan hér kveður á um að virðing fyrir manneskjunni og að 

sjálfræði hennar sé í heiðri höfð. Rannsakanda ber að veita nægjanlegar upplýsingar um hvers 

konar rannsókn sé um að ræða, þannig að hver og einn geti á sínum forsendum tekið upplýsta 

ákvörðun um þátttöku. Skaðleysisreglan, rannsakandi gætir þess í hvívetna að ávinningur með 

þátttöku í rannsókninni sé réttlætanlegur og að ekki sé um áhættu af neinu tagi að ræða fyrir 

þátttakendur. Velgjörðareglan, rannsakanda ber að láta gott af sér leiða, rannsóknin á að vera 

til hagsbóta. Réttlætisreglan, hver og einn ætti að fá það sem hann/hún eiga skilið, gæta þarf 

þess að um sanngirni sé að ræða á dreifingu gæða og byrða (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 

163–165). Rannsakandi fór í gegnum öll 12 þrep rannsóknarinnar (sjá töflu 1) með það að 

leiðarljósi að horfa ætíð til þessara þátta.  

 Viðmælendur höfðu ávallt þann möguleika að neita að svara spurningum og hætta þátttöku 

hvenær sem þeim hugnaðist svo.  

 Rannsakandi gætti þess að upplýsingar sem fram komu í tengslum við rannsóknina væru í 

samræmi við gildandi lög og reglugerðir (Lög um persónuvernd og meðferð persónu-

upplýsinga, nr. 77/2000). Stöðugt koma upp álitamál þegar gögnum er safnað með viðtölum, 

því er mikilvægt að vera opin fyrir óvæntum atburðum og að rannsakandi átti sig á þeirri 

reynslu sem þau færa honum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 82). Þannig var tilgangur 

rannsóknarinnar ekki að alhæfa út frá niðurstöðum, heldur að fá fram lýsingu á reynslu þeirra 

einstaklinga sem talað er við (Kvale, 1996, bls. 101–103). 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum verður skipt niður í 

þrjú þemu; Upplifun foreldra af á námi, birtingarmynd leshömlunar og bjargir í heimanámi og 

samstarf heimilis og skóla. Í lok hvers kafla er samantekt.  

 

5.1 Birtingarmynd leshömlunnar og bjargir í heimanámi 
Viðmælendur litu allir á leshömlunina sem hvert annað verkefni sem þyrfti að glíma við og 

voru einróma í afstöðu sinni til leshömlunar, henni fylgir aukið álag á börn þeirra í námi. Þeir 

voru allir frekar jákvæðir þó svo mikil vinna lægi að baki heimanámi og mikil yfirseta af 

þeirra hálfu. Viðmælendur sem áttu börn sem náðu að mestu að fylgja námsefni bekkjarins 

töluðu um að þetta styrkti þau þegar fram í sækti. Þau væru vön að þurfa að leggja hart að sér 

í námi, greinilegt var að meðrannsakendum þótti mikil óvissa vera um áframhaldandi nám 

barna sinna. Hjá Kötlu og Grímu sem báðar eiga börn með mikið aðlagað kennsluefni, voru 

væntingarnar á þá leið að það næðist að kenna þeim nægilega mikið í lestri og almennu læsi 

til að þau gætu bjargað sér sjálf í skóla. Allir viðmælendur samsinntu því að sjálfsvorkunn 

kæmi ekki að neinu gagni, mikilvægt væri að horfa í styrkleika og ólíkar þarfir nemenda.  

Askja taldi að það ýtti undir vilja sonar hennar að leggja sig vel fram þegar hann uppskæri 

hrós fyrir vel unna vinnu frá kennara og að sama skapi væri niðurrif einstaka kennara ekki vel 

til þess fallið að hann næði að byggja upp sjálfstraust á sterkum grunni. Hún benti einnig á 

mikilvægi þess að hann héldi hlutverki sínu sem stóri bróðir og gæti leiðbeint yngri systkinum 

sínum þrátt fyrir leshömlun. Askja sagði: 

Ég segi líka að ég vil að allir viti að það er svo auðvelt að vera með niðurrif, 

er svo auðvelt að setja það í forgang... en það bara má ekki, það er ekki gott. 

... það sko ýtir undir sko hans sjálfstraust þá fær hann hlutverk að sá eldri 

aðstoði þann sem yngri er. 

 

 Snæja sagði að sonur sinn ætti erfitt með að sætta sig við námsörðugleika sem kæmu til 

vegna leshömlunar og sýndi hegðun sem hann hefði ekki gert áður, um það hafði Snæja þetta 

að segja: 

Nú erum við í þeirri stöðu að við erum að reyna að finna út úr því hvernig er 

best fyrri hann að mæta þessu aukna álagi. ... maður hefur orðið var við að 

það er erfiðara félagslega, ýmsir nýir pólar að koma upp sem ekki þurfti að 

taka á áður ... klárlega að hafa áhrif á sjálfsmyndina sem svo speglast í 

hegðun, sýnir meiri vonbrigði reiði og er mjög fljótur upp á lagið að reiðast 
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og vilja hætta við hlutina, ég get þetta ekki er oft viðkvæðið hjá honum hvort 

heldur í námi eða leik. 

 

 Hekla taldi sína dóttur vera umburðarlynda gagnvart leshömlun sinni og furðar hún sig oft 

á tíðum á því hversu viljinn og eljusemin er mikil til að gera vel.  

 Mæðurnar svöruðu allar játandi aðspurðar hvort þær vissu um fleiri einstaklinga í 

fjölskyldum barna sinna með leshömlun. Töldu allar að leshömlunin væri ættgeng og börnin 

þeirra vissu af einhverjum ættingjum sem væru með leshömlum. Hekla taldi það vera jákvætt, 

þá sæi dóttir hennar að leshömlun þyrfti ekki að stoppa hana, margir með leshömlun í 

fjölskyldunni hefðu farið langt í námi. Þær kváðust ekki hafa frætt börn sín á því hvaða frægir 

einstaklingar væru með leshömlun en flestum þótti góð hugmynd að fræða börnin sín um það 

og spurðu hvernig væri hægt að verða sér út um slíkar upplýsingar.  

 Þegar mæðurnar voru inntar eftir því hvar börnin þeirra stæðu verst í námi voru þær 

allar á sama máli. Öll börnin áttu það sameiginlegt að vera mjög slök í ritun og stafsetningu 

og höfðu viðmælendur almennt áhyggjur af því hvernig færi þegar fram í sækti. Skólarnir 

virtust ekki hafa ráð við því, nema einstaka nemandi fékk að skila ritun sinni á tölvutæku 

formi. 

Áhugavert var að skoða svör mæðranna sex um þau bjargráð sem börnum þeirra standa til 

boða til að létta sér námið. Rétt er að taka það fram að þegar talað er um bjargráð í námi 

þessara barna er átt við það efni eða þau gögn sem talið er að geti nýst þeim í námi. Hér verða 

talin upp þau gögn/ það efni sem viðmælendur nefndu: Litaðar glærur og blöð, hljóðdiskar, 

niðurhal af neti, ýmsar síður af neti, lengri próftími, munnleg próf, upplestur fyrir nemenda í 

prófum, ritun með tölvum, aðgangur að blindrabókasafni. 

Þegar umræðan beindist að því hvernig og hver ætti að verða nemendum út um hjálparefni 

voru flestir viðmælendurnir á því að skólinn varpaði ábyrgðinni yfir á heimilin.  

Katla nefndi að skólinn yrði að vanda sig betur, ekki gengi að benda endalaust á aukaefni 

þessum börnum til stuðnings, ekki væri sjálfgefið að foreldrar gætu endalaust verið að verða 

sér úti um hjálpargögn. Skólinn yrði að horfa til þess að þekking foreldra væri misjöfn til að 

ná í slík gögn. Ef hvorki nemandi né foreldri skilur hvernig á að sækja gögnin eða nota þau 

kemur það að litlu gagni fyrir barnið.  

Hekla tekur í sama streng og er á því að svo kallað hjálparefni sé vandmeðfarið. Mikilvægt 

sé að það efni sem nemanda er boðið sé honum til gagns og að kennarar íhugi hvað þeir leyfa 

nemendum sínum að nota sér til stuðnings í námi. Hún tekur sem dæmi tölvunotkun sem 

margir kennarar leyfi nemendum að nota að vild, að ekki megi horfa fram hjá „tengingu hugar 
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og handar ef við horfum til tölvunnar í ritun.“ Hér sé um annarskonar tengingu að ræða en 

þegar barnið skrifar sjálft á blað og vitnar jafnframt í rannsóknir máli sínu til stuðnings. Henni 

var umhugað um þennan þátt í námi barnsins síns og var á þeirri skoðun að betra væri ef 

nemendur gerðu minna en meira, hér þarf að horfa á hvern nemanda og skoða hvað nýtist 

hverjum og einum best. Hekla hafði þetta um málið að segja:  

Ég held að þetta sé mikið til á þann hátt að maður tosi þetta út, held það því 

miður. ... Maður verður bara að vera með alla anga úti til að finna út hvað er 

til og leita af því og finna hvað hentar okkar barni. ... að passa sig að ætla 

ekki tölvunni að leysa allt. 

 

Svör Öskju skáru sig nokkuð frá öðrum meðrannsakendum þar sem ráðgjafi á skóladeild 

hafði verið henni innan handar með að verða sér út um hjálparefni fyrir hennar barn og 

upplýsti hana um það hvað henni stæði til boða í þeim efnum. Svör hennar voru einnig á skjön 

við aðra þátttakendur varðandi áheyrn hljóðbóka sem hennar barn hafði nýtt sér við nám. 

Askja greinir svo frá: 

Við förum bara inn á nams.is og það er alveg hellingur af efni þar sko ... við 

hlöðum bara í tölvuna. ... hann hlustar á með lestrinum.“ 

 

Allir viðmælendurnir utan Öskju voru á því að börnin þeirra vildu ekki nýta sér hljóðbækur 

til hlustunar á námsefni. Ýmist fannst nemendum þetta lesið of hægt, of hratt eða líkaði ekki 

röddin sem les textann.  

Eyja sagði skólann veita sínu barni hjálpargögn í formi hljóðbóka sem hann gæti hlaðið 

niður af vefnum: „honum finnst mjög óþægilegt að nota hljóðbækur, það hefur ekki virkað 

fyrir mitt barn.. honum finnst það bara allt of hægt.“ 

Þær Gríma, Katla, Snæja og Hekla voru á sama máli og töldu börnin sín hvorki geta nýtt 

sér hljóðbækur við nám né heimanám.  

Gríma og Katla telja báðar að börn þeirra séu það illa að sér í lestri að þau hafi ekki 

einbeitingu til að fylgja eftir upplestrinum þannig að þau skilji efni textans. Þá lesa þær allan 

texta i skólabókum heima fyrir börnin sín. Báðar töldu þær þetta skapa mikið álag inn á 

heimilunum svo og fyrir þær sjálfar. 

Gríma talar um áhugaleysi sonar síns á lestri og námi, kennarar verði að ýta undir að þessir 

nemendur fái áhugavert efni til að lesa um heima. Gríma sagði: 

Hann þarf náttúrulega bara að þjálfa sig. ... á það að geta hlustað sjálfur, það 

þýðir ekkert fyrir fjórtán ára strák að reyna að hafa áhuga á einhverju sem er 

leiðinlegt með því á sér ekki stað neitt nám hjá nemanda. 
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Kötlu er tíðrætt um hjálparefni fyrir son sinn, hvar ábyrgðin liggi, hver eigi að útvega það. 

Kennarar benda oft á hvar það sé að finna og hún eigi sjálf að nálgast það. Hún greindi einnig 

frá því að hún væri dugleg að benda kennurum á það sem hún þekkti af hjálparefni. Áhugi 

kennara sé til staðar að hennar mati en framkvæmdina vanti. Eftir því sem sonurinn fer lengra 

áfram í skólakerfinu verður þetta þyngra og meira álag á hana að lesa allt efnið fyrir hann. 

Hennar mat er að eitthvað meira þurfi að koma til honum til hjálpar. Katla er á því að skólinn 

þurfi að skilgreina þessa nemendur betur og huga að því með hvaða hætti hægt sé að koma til 

móts við hvern nemenda, ekki þurfi alltaf að kosta miklu til, frekar að hagræða innan skólans 

og hafði hún þetta að segja: 

Hann á mjög erfitt með það sem til er af hljóðsnældum. ... Á mjög erfitt með 

að einbeita sér við það að hlusta og fylgja eftir texta. Ég hef lesið allan texta, 

allir bækur fyrir hann. ... Einhvern veginn hentar það honum mjög vel að 

mamma lesi bara við verðum að fara að setja mína rödd yfir í aðra rödd. ... 

Hann hafði beðið kennarann sinn hvort hann gæti fengið lituð blöð og hún 

sagði nei. ... við tókum á það ráð að kaupa sjálf bara lituð blöð handa honum 

með gulum grunni þetta er bara sparnaður. ... Möguleikarnir eru ekki 

skoðaðir, það er bara lokað á möguleikana.  

 

Snæja kvað sinn son hvorki hafa áhuga né vilja til að nýta sér hljóðbækur né annað 

hjálparefni nema það að fá að skila ritun á tölvutæku formi. Ástæðuna taldi hún vera að 

honum væri mjög í mun að skera sig sem minnst úr hópi samnemenda sinna og tjáði hún sig á 

þennan máta um það mál: 

Hann nýtir sér voða lítið hjálparefni, vill það ekki, veit ekki til þess að hann 

fái munnleg próf né lengri tíma í prófum, fær að skrifa í tölvu það sem hann 

þarf að skrifa. ... en það er alveg viðbúið að hann þurfi að fara að nýta sér 

hljóðbækur til að hlusta á þunga texta af því að efnið er að þyngjast. ... þá er 

náttúrulega ætlast til að hann hlusti um leið og hann les bæði þá til að þjálfa 

lesturinn og skilninginn. 

 

Hekla sagðist hvetja sitt barn til að nýta sér hljóðbækur með lestrinum þar sem hún væri 

seinlæs. Hún greinir frá því að það hjálpi henni, með því að hlusta á upplestur jafnframt því 

sem hún lesi textann, þá fái hún skynjunina bæði innum augu og eyru. Hún taldi dóttur sína 

vera tilbúna til þess að hlusta á sumar bækur: „Þetta fer eitthvað eftir lesaranum ... þetta þarf 

líka að vera á ákveðnum hraða og sumar lesraddir vilja þau bara ekki hlusta á.“  

Kötlu og Heklu var tíðrætt um sparnað í skólum og voru á einu máli um að það kæmi 

harðar niður á þeirra börnum en almennum nemendum þar sem aukakostnaður fylgdi því ef 

um röskun væri að ræða samanber leshömlun. Skólarnir væru misvel í stakk búnir til að 
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fjárfesta í gögnum og búnaði sem gæti nýst þeim. Allir nemendur eiga að að fá að taka 

munnleg próf og fá lengri próftíma. 

 

Samantekt 

 Viðmælendur voru allir á því að heimanám barna þeirra með leshömlun væri verkefni 

sem þeir yrðu að inna af hendi.  

 Aukið álag í námi nemenda að vera með leshömlun.  

 Viðmælendur jákvæðir þó svo að um álag væri að ræða og yfirsetu af þeirra hálfu 

vegna heimanáms barna þeirra.  

 Nemendur með leshömlun vanir að þurfa að leggja sig harðar fram, gott þegar um 

góða eftirfylgni er að ræða af hendi kennara. 

 Einstaka nemandi átti erfitt með að meðtaka námsörðugleika sína. 

 Viðmælendur meðvitaðir um að leshömlun sé ættgeng og að börn þeirra væru 

meðvituð um fleiri einstaklinga innan fjölskyldunnar með leshömlun. 

 Allir nemendur slakir í stafsetningu og ritun. 

 Þeir nemendur sem voru verst staddir námslega þurftu einnig aðstoð við að læra og 

skipuleggja nám sitt.  

 Flestir viðmælendur meðvitaðir um mikilvægi þess að geta lesið sér til 

skilnings . 

 Flestir viðmælendur lesa með og fyrir börnin sín.  

 Lítill áhugi á lestri almennt hjá þessum nemendum utan eins. 

 Lestri haldið að þeim utan eins nemenda, lítill tími og hann ekki nýttur til 

lesturs.  

 Áhyggjur meðrannsakenda af börnum sínum til frekara náms. 

 Almennt virðast nemendur ekki finna sig í að nota þau hjálpargögn sem þeim standa 

til boða markvisst. 

 Skólinn ætti að útvega þessi hjálpargögn í stað þess að varpa þeirri ábyrgð yfir á 

heimilin. 

 Ekki er þekking á öllum heimilum til að geta nýtt sér slík gögn eða útvega sér þau.  

 Hjálpargögn eru vandmeðfarin og eiga að miða að því að létta nemendum námið. 
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5.2 Upplifun foreldra á námi 
Aðspurðar um hvernig skólinn tæki á þeim erfiðleikum sem tilkomnir eru vegna leshömlunar 

barna þeirra, voru svör mæðranna á þá leið að skólar barna þeirra tækju ólíkt á heimanámi 

nemenda og voru þær sammála um að kennarar skiptu hér miklu máli. Allar töldu þær að 

flestir kennarar væru sveigjanlegir og oftast ekkert mál að koma til móts við nemandann eins 

og að skila verkefnum þegar þeim væri lokið og að sleppa hluta af efni eða jafnvel öllu ef 

nemandi réði ekki við uppsett námsefni. Misjafnt væri milli kennara hversu mikið 

heimanámið var, hversu mikilvæg þeir töldu skil á því á umsömdum tíma og hvort það þyrfti 

að vinna allt heimanámið.  

Snæja skar sig nokkuð úr hópi mæðranna hvað varðar reynslu sína af heimanámi sonar 

síns, þrátt fyrir að námið sæktist syni hennar frekar illa var hún mjög jákvæð í garð skólans og 

kennara sonar síns. Hennar mat var að kennarar ynnu eins vel að hans málum og kostur væri. 

„kennarar eru svo tilbúnir að koma til móts við nemendur og heimilið. Hann er bara alveg sko 

að græða á því.“ Áfram hélt hún og sagði mikilvægt að stilla heimanáminu vel upp: 

Það þýðir sko... ekkert að láta hann læra eftir kvöldmat sko þá hefur hann 

bara enga einbeitingu og verður mjög fljótt pirraður, þannig að ég sleppi því 

bara til að valda ekki leiðinda ástandi á heimilinu ... bæði skólinn og við 

erum mjög meðvituð um þetta ... heimanámið hefur verið að þyngjast sko... 

hann ræður ekki eins vel við það og áður meira álag og ég þarf alveg að sitja 

yfir honum.  

 

Snæja greindi frá því í samtalinu að í stað lausnar á erfiðleikum hennar barns hafi bæst við 

heimanám. Sparnaður hafi áhrif, skólinn geti ekki komið með sama hætti og áður til móts við 

nemandann, oft sé um undirmönnun að ræða, og því ekki hægt að veita nemendum með 

frávik, líkt og leshömlun, viðeigandi aðstoð. Hér kemur Snæja inn á nýjan flöt í námi barnsins 

síns. Hún hefur áður greint frá að allt sé í góðum farvegi og skólinn að gera allt sem hægt sé 

að gera honum til handa.  

Askja tók undir það með Snæju að skólinn hefði lagt sig fram við að auðvelda syni hennar 

námið utan eins kennara sem hún telji að fari of hratt í hlutina og nái að brjóta niður hjá syni 

sínum trú á eigin getu, hún lýsti samskiptum kennarans við son sinn á mjög neikvæðan hátt. 

Hún tók það fram að það hafi styrkt son sinn að hafa samnemendur sína með sér þegar svona 

stóð á. Þetta ástand gangi ekki gagnvart þessum kennara og það sé komið á þann stað að hún 

kæri sig ekki um samskipti við hann. Askja hafði þetta um málið að segja og byrjar á að vitna 

í orð kennarans í garð sonar síns: 

„Andskotans, djöfulsins læti alltaf í þér krakki,“ og minn sonur fór fram 

háskælandi. ... krakkarnir fóru á eftir honum og sögðu að það væri allt í lagi, 
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kennarinn reyndar fór svo og bað hann afsökunar ... krakkar gráta ekki fyrir 

framan jafnaldra sína á þessum aldri nema eitthvað mikið sé að.  

 

Askja tók fram að skólinn ætti að skipta upp heimanáminu með þeim hætti að nemandi læri 

meira heima í þeim þáttum námsins sem þeir eru sterkir í, kennarar sem betur eru fallnir til 

kennslu en foreldrar myndu þá sjá um að vinna með þá þætti sem nemandinn stendur höllum 

fæti í. Hún lagði einnig áherslu á að námið sækist honum hægt en hann leggi sig jafnframt 

fram í náminu þó það sé honum erfitt. Þegar Askja er innt eftir því hvaða áhrif það hafi á son 

hennar að leggja sig svo hart fram í náminu hafði hún þetta að segja: 

Hann er að eyða alveg frá hálfum tíma ... eða allt upp í tvo sko að eyða 

þessum tíma í heimanámið ... hver hefur sinn djöful að draga. 

 

Reynsla Kötlu af heimanámi sonar síns var á annan hátt, mikill tími fór í eftirfylgni, hún 

kvaðst vera öll af vilja gerð að hjálpa honum en þar sem hún sé ekki vel að sér í 

kennsluaðferðum gangi það ekki alltaf eftir. Lausnir sem skólinn kom með var að auka við 

lesturinn í stað þess að hann fengi aukna aðstoð. Hún talaði um að það væri mikilvægt fyrir 

sjálfsmynd hans að dragast ekki frekar aftur úr námi en orðið var. „Það er hlutverk skólans að 

finna leið til að þessi nemandi fái kennslu við hæfi,“ sagði hún og kom að því að sér fyndist 

skólinn vera úrræðalaus í þessum efnum. Á fundum sem hún sitji árlega með kennurum sé 

alltaf sama viðkvæðið: að þetta sé samvinna og hún eigi að hafa samband ef henni finnst þurfa 

þykja, upplifun Kötlu af þessu er eftirfarandi:  

Það fer mjög mikill tími í að fylgja honum eftir í heimanámi. ... Þetta er 

honum kvöð því hann er kannski pínu að detta úr lestinni sko námslega 

séð... það er bara með þessa krakka þau þurfa ... ahh ... meiri umgjörð. ... Ég 

myndi vilja sjá að þessir krakkar fengju meiri styrk inn í bekkinn ... þá er ég 

að tala um einhvern sem búinn er að sérmennta sig í þessum lesvanda ... Það 

er gott fyrir þau, eflir þau ... æjji manni er bara stillt upp við vegg þú verður 

bara að kenna honum heima. ... Lesa meira og lesa meira til þess að hann 

skilji en ég veit ekki hvað skólinn er að gera svo hann verði betri í 

lesskilningi. ... Ég vil að honum líði vel í skólanum sínum. 

 

Eyja talaði um að álagið hafi aukist og með auknu álagi á heimavinnu þá sé það ekki 

einungis á nemandann heldur einnig heimilið og hana. Hún þurfi að sitja yfir syni sínum þegar 

hann vinnur heimanámið. Hún tók það fram að þar sem hann legði sig hart fram næði hann að 

fylgja jafnöldrum í námi. Hún stendur fast á þeirri skoðun sinni að það hjálpi ekki syni sínum 

til lengri tíma að fá afslátt á heimanámi og hafði þetta að segja: 

Það þarf alltaf að vera berjast í lífinu ... hann lærir á því og ég held að það 

geri hann bara sterkari, þetta er rosalega erfitt ... það er svo mikið og í 

mörgum greinum ... hann náttúrulega fer hægar yfir og þarf að nota meiri 
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tíma í þetta ... og það er ekki alltaf tekið tillit á milli greina ... tungumálin 

ganga mjög illa ... auka vinnupakki fyrir foreldra ... verða bara að drífa sig 

heim úr vinnunni og læra. 

 

Hekla var á sama máli og hinar mæðurnar, að álagið sé mikið þegar hún vinnur 

heimanámið, dóttir hennar standi verst að vígi í stafsetningu. Hún telur hana ná að fylgja 

jafnöldrum í námi en til þess þurfi hún að leggja verulega á sig og oft komi skorpur þar sem 

hún verði hreinlega að velja hvað hún ætli að læra hverju sinni. Hún ræðir um að álagið á 

dóttur sína hafi orðið það mikið að hún hafi tilkynnt hana veika til að komast yfir heimanámið 

og segir svo frá: 

Þetta er fyrst og fremst stafsetningin ... þar sem hún er alveg skelfileg í 

stafsetningu, hún er lengi að gera allt, hún er náttúrulega að reyna að vanda 

sig og ég hérna ég fer sko yfir allt hérna sko allt hjá henni... það er búið að 

vera gríðarlega alveg gríðarleg vinna á mér í gegnum árin því svo er hún svo 

metnaðarfull og hún vill sko hafa pottþétt það sem hún lætur frá sér. ... þá 

var búin að vera alveg rosaleg törn á henni og hún sko alveg búin sko ... hún 

gat bara hvílt sig og unnið upp. 

 

Gríma greindi frá því að sonur hennar væri illa staddur námslega og þyrfti aðlagað 

námsefni í skólanum og heimanámi þar sem vinnsluminni hans sé slakt. Hún tók undir með 

Kötlu að álagið væri of mikið, hún sagði jafnframt að skólinn yrði að setja sér ramma og gæta 

þess að nemendur fái hæfilegt heimanám, miðað við getu hvers og eins. Vegna þessa álags, 

hversu illa syni hennar gengur í námi og illa skipulagðrar heimavinnu, fór hún fram á það að 

fá fund með öllum kennurum sem kenndu honum, þar fór hún yfir stöðu hans í námi og 

hvernig hans leshömlun birtist:  

Ég reyndi að hafa samband við kennarann en það var alveg eins og að tala 

bara við steininn sko ... auðvitað endaði þetta þannig að ég gerði bara 

ritgerðina ... þarna var enginn skilningur... reyndar bara þessi eini kennari 

gjörsamlega lokaður fyrir öllu að hliðra til. ... „ég nenni ekki að tala við 

hvern og einn fyrir sig fékk bara fund með öllum kennurunum ... þau eru 

búin að vera svo lengi að berjast við mig ... sem betur fer þá hjálpaði þetta 

bara rosalega mikið og líka bara öðrum í bekknum.  

 

Allir viðmælendur voru hlynntir heimanámi í einhverri mynd og töldu það skipta máli til 

að vita hvar börn þeirra stæðu námslega. Snæja talaði um að þetta væri gott veganesti fyrir 

framhaldskólann, Katla sagði að heimanámið hjálpaði henni að fylgjast með námslegri getu 

og stöðu síns barns, en það þurfi að vera innan vissra marka. Hún taldi þetta einnig vera góða 

stund þar sem þau nytu samveru hvers annars. Askja var hlynnt heimanámi upp að því marki 

að nemandinn ráði við það og nefndi lestur sem dæmi um mikilvægt heimanám, jafnframt 
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sagði hún að takmarka ætti heimanámið við getu nemanda „bara til að þjálfa og slíkt, ekki að 

það séu heilu spurningarnar í efni þar sem um mikinn lestur er að ræða.“ Eyja taldi að 

heimanámið væri mikilvæg tenging heimila og skóla og að mikilvægt væri að nemandi réði 

við það. Gríma tók í sama streng og sagði: „Að það þurfi að stemma svolítið við og hafa 

heimanámið ekki svona rosalega mikið.“ Hekla var einnig á sama máli og taldi jafnframt að 

það væri mikilvægt fyrir dóttur sína að læra inn á leshömlunina þar sem hún gæti oft á tíðum 

verið heftandi fyrir hana. Hún greindi einnig frá því að sér finnist þessi stund mikilvæg í 

samskiptum við sinn ungling sem er öflugur í öllu félagslífi og lítið heima við, hennar 

upplifun er eftirfarandi: 

Ég held að heimanámið hreinlega bjargi okkar sambandi núna og ég næ 

tengingu við hana í gegnum heimanámið. ... Að lært hjálparleysi geti svo 

verið rosalega hættulegt. ... það má bara ekki detta í það. Hér gildir 

hreinlega bara að standa sig og þekkja mörkin sín. 

 

Allir nýttu viðmælendur sér vefkerfið Mentor og voru duglegir að fylgjast með heimanámi 

þar. Gríma greindi frá því að hún væri ekki alltaf viss um hvort það sem þar stæði ætti við son 

sinn sem ekki fylgdi alltaf samnemendum sínum að í heimanámi. Það var það sama upp á 

teningnum þegar að stuðningi kom. Viðmælendur höfðu ólíka reynslu af heimanáminu. Þeir 

voru allir sammála því að um mikið álag væri að ræða.  

Viðmælendur sem áttu börn, sem áttu þess kost að fá heimanámsval (valgrein í 

unglingastigi í skólanum þar sem kennsla er ca. 2x í viku 40 mín í senn, nemendur velja hvaða 

heimanámsgreinar þeir vinna að undir leiðsögn kennara sbr: Askja) af hendi skóla, voru 

sammála um að það bjargaði því álagi sem er á heimilinu og barninu. Askja sagði: „Þetta var 

bara himnasending bæði fyrir hann og mig.“ 

Eyja og Hekla töluðu einnig um að skólar sinna barna hefðu boðið nemendum upp á 

heimanámsval en því miður hafi það ekki gefist sem skildi almennt og hafi því verið fellt út. 

Þar komu margir þættir inn í eins og sparnaður, mikil blöndun nemenda og of fáir kennarar til 

að hægt hefði verið að sinna þessu vel. Þær voru báðar á því að það auki álagið heima fyrir nú 

þegar valið standi ekki lengur til boða og af þeim sökum þurfi þær að sitja meira yfir 

heimanáminu en þær höfðu áður gert.  

 Eyja taldi að skólinn gerði það sem honum væri kleift til að sinna námi sonar síns en meiri 

samfella yrði að vera í skipulagningu kennara á heimanámi. Þá væri minni líkur á því að 

þessir nemendur lentu í þeirri aðstöðu að velja fyrir hvaða fag þeir vildu læra þegar um miklar 

tarnir eða próf væri að ræða. Jafnframt sagði hún að mikill munur væri á þeim nemendum sem 

gætu ekki lesið sig í gegnum texta en vildu það og þeirra sem ekki gætu lesið sig gegnum 
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texta og hefðu engan áhuga á því. Kennurum bæri að taka tillit til þessara nemenda og finna 

leiðir sem nýttust þeim í námi og áfram hélt Eyja:  

Heimanámsvalið létti gífurlega á heimanáminu hjá mér. ... þá fengu þau þá 

aðstoð sem þau þurftu við heimanámið og ég persónulega þurfti ekki að vera 

að setja mig inn í allt heimanámið. ... ef það eru tvö próf sama dag þá getum 

við sem sagt ekki lesið fyrir bæði prófin ... þá höfum við tekið á það ráð að 

velja fyrir hvort prófið ætlar þú að lesa þá velur hann yfirleitt það fag sem 

honum gengur betur í ... ég hef rætt við kennarana og látið í mér heyra hvað 

mér finnst þetta ósanngjarnt. 

 

 Heklu var tíðrætt um sparnað í skólakerfinu. Hún taldi dóttur sína „heppna þar sem hún 

hafi alveg einstakan stærðfræðikennara“, og „ef hans nyti ekki við væri hún búin að kaupa 

aukatíma fyrir dóttur sína í stærðfræði“ þar sem hún treysti sér ekki til að sinna því námi með 

henni í heimanámi, og Hekla sagði: 

svo er náttúrulega búið að skera allt niður og ekki von á því á þessum 

niðurskurðartímum, þar sem engir peningar eru til neins hafa boðið upp á 

sérstaka aðstoð fyrir lesblinda. ... þessi frábæri stærðfræðikennari... það er 

alltaf hópur hjá henni og hún er að hjálpa þeim og fær aldrei greitt fyrir, það 

eru þessar perlur í lífinu. 

 

 Sonur Kötlu hefur ekki átt kost á heimanámsvali og kvaðst hún leggja sig alla fram til að 

sonur hennar gæti fylgt eftir jafnöldrum. Vegna aukins álags á heimilið, nemandann og sig 

hafi hún ákveðið að kaupa utanaðkomandi kennslu fyrir son sinn, með því sé álaginu á 

heimilinu og samskiptum þeirra létt. Hún taldi sig heppna að geta gert þetta og sagði það ekki 

vera á færi hvers sem er að ráða við að greiða aukalega fyrir kennslu nemanda í grunnskóla, 

þetta hafði Katla um það að segja: 

það sem ég myndi vilja væri það kannski að ég gæti ... kannski ... ehh ... 

fengið meiri aðstoð. ... enska er honum bara eins og latína. ... Þá er manni 

eiginlega bara stillt upp við vegg og sagt þú verður að kenna honum þetta 

heima ... Það er kannski svolítið erfitt þegar foreldrarnir ... skilja ekki ... það 

sem börnin eiga að læra. 

 

Gríma var á sama máli og hafði einnig brugðið á það ráð að kaupa utanaðkomandi kennslu 

fyrir son sinn. Hún var ánægð með að skólinn hans skyldi bjóði upp á heimanámsval. „það er 

mikill munur sko, ég hef alltaf minni og minni tíma þess vegna er sko alveg frábært að hann 

komst í heimanámsval.“ Hún taldi hann hafa kennara núna sem sinnti hans málum vel. Eins 

var hún á því að það hefði verið mikill styrkur fyrir hana að þekkja vel til sérkennara í 

skólanum sem veiti henni mikinn stuðning. Þegar talið barst að fleiri þáttum heimanámsins 

var Gríma á því að skólanum bæri að aðlaga námið betur að hverjum nemenda.  



 

50 
 

Aðspurðar kváðust allar mæðurnar reyna að hrósa börnunum sínum og hvetja þau við 

heimanámið og tiltók Eyja dæmi þar sem hún sagði syni sínum, sem ekki var nægilega 

ánægður með útkomu úr verkefni, að hann ætti að vera stoltur af sér þar sem hann hefði lagt 

sig allan fram, það væri oftar mikilvægara en að fá einhverjar einkunnir sem mismikil 

innistæða væri fyrir. Hún greindi frá atviki er tengdist einum kennara og „fagleysi“ hans 

gagnvart syni sínum. Kvaðst hún hafa orðið „hundfúl yfir þessum kennara sem ætti að vita 

hvar sonur hennar stæði í faginu og að miðað við hans getu hefði þetta verið vel unnið.“ 

Áherslan að hennar mati var samt sem áður að hrósa syni sínum fyrir vel unnið verk og sagði 

hún jafnframt að það væri honum svo mikilvægt til að byggja upp góða sjálfsmynd. 

Aðspurðar um aðstæður til náms heima fyrir voru allir viðmælendur sammála um að það 

skipti máli fyrir börnin þeirra að hafa fasta reglu á heimanámi. Þær nefndu allar fyrir utan 

Grímu, að börnin þeirra lærðu á föstum tíma eftir skóla ef hægt var að koma því við. Gríma 

sagði son sinn þurfa algera mötun í heimanámi og því færi það mikið til eftir hennar tíma hvar 

og hvenær hann lærði. Börn Eyju, Heklu og Kötlu höfðu öll tamið sér að vinna heimavinnu 

sína á sama stað en Snæja, Gríma og Askja sögðu það vera bundið aðstæðum hvar heimanám 

færi fram hverju sinni.  

Það að láta nemanda, sem nær ekki að lesa sig gegnum texta sem ætlaður er jafnöldrum 

hans, sitja einan með erfiða bók helgi ekki meðalið heldur sé einungis til þess fallið að draga 

úr nemanda sem á við erfiðleika að etja í lestri. Allar voru þær mjög meðvitaðar um hve 

mikinn tíma börnin þeirra þurfa að nota til að sinna heimalærdómi sínum og töldu þær því 

mikilvægt að þau fengju tíma til að sinna áhugamálum sínum. 

Viðmælendur nefndu að fjölbreytileiki í námi væri það sem börn þeirra þyrftu á að halda. 

Flestir voru þeir á því að skóli barnanna þeirra væri að vinna mjög gott starf og fagmennska 

kennara væri í fyrirrúmi. Allir greindu þeir frá því að einstaka kennari hefði ekki verið 

tilbúinn að taka tillit til þess að barnið þeirra væri með leshömlun og koma til móts við þarfir 

þess.  

Eyja sagði að vel væri staðið að námi síns barns, í hans skóla starfaði kennari sem sæi um 

námsaðlögun nemenda, hann mæti hvort þeir þyrftu sérúrræði „hann greinir... hverjar þarfir 

nemendanna eru.“ Hún kvað son sinn hafa snemma lært að setja sér markmið og finna leiðir 

til að ná þeim. Þetta hafi hann úr íþróttum, einnig tekur hún fram að hann sé verulega góður í 

sinni íþrótt. Taldi hún það hafa hjálpað honum varðandi skipulagningu náms.  

Katla sagði skólann og kennara alla af vilja gerða til að koma til móts við þarfir sonar síns, 

sparnaður og vanþekking á eðli vandans væru þættir sem hún taldi hamla því að hægt væri að 

veita honum þá aðstoð sem hann þarfnaðist. Eðlilegt þótti henni að skólinn með fagmenntað 
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fólk sæi um að veita viðeigandi aðstoð hverju sinni, það ætti ekki að vera á hennar færi að 

hafa þekkingu á því hvað hentaði hennar barni best til náms. Hún sagði að hins vegar væri 

hún orðin vel að sér um hvernig hentaði honum að læra og nefndi í því samhengi að 

hópavinna, þar sem nemendur vinna saman í skólanum, væri hentug vinnubrögð fyrir hann. 

Henni var tíðrætt um hversu mikill tími og álag þetta væri, eins að mikilvægt væri að 

heimanámið gerði ekki það að verkum að hann nyti ekki frítíma síns. Katla sagði:  

Þegar það er hart í ári er alltaf verið að klípa af, þær (kennararnir) eru alltaf 

tilbúnar að segja mér um allt það sem ég get gert sjálf en mér finnst vanta 

svolítið hvað þær geta gert. Þær eru kannski búnar að leita sér upplýsinga 

um þetta, einhverskonar fagmenntun, en þegar til kastanna kemur þá er svo 

erfitt að nýta þetta til góðs fyrir nemendur. ... þær eru ábyggilega sennilega 

að gera sitt besta. ... þetta er of stór árgangur fyrir of fáa hann er að finna að 

hann situr eftir í lærdómi því er mikilvægt að hann finni til sín annars staðar 

eins og í íþróttum.  

 

Hún heldur áfram og greinir frá því að sér þyki mikilvægt að gefa syni sínum þann tíma sem 

hann þarf til íþrótta- og tómstundaiðkunar. Hún taki ekki þann tíma í heimanám. Þegar þannig 

standi á fái hún lengri tíma til að skila. Hún segir jafnframt að henni sé ljóst að þátttaka 

hennar í námi hans hafi komið honum þangað sem hann er staddur.  

Þegar litið var á það sem Snæja hafði að segja um nám sonar síns þá kom það fram að hún 

væri mjög ánægð með alla þætti sem snúa að hans námi og hennar drengur hafi ekki þurft 

neinn stuðning hingað til. Kennarar hans væru fagmenn á sínu sviði sem beittu fjölbreyttum 

kennsluaðferðum sem nýttust honum vel til náms. Hún tók það reyndar fram að tíð 

kennaraskipti hefðu átt sér stað í hans bekk, en álítur það ekki hafa komið niður á námi sonar 

síns. Hins vegar séu nýjar aðstæður að koma upp hjá honum sem hún sé að vinna með ásamt 

kennurum hans og hafði hún þetta um það að segja: 

Í gegnum skólatíðina hans hafa kennararnir verið mjög meðvitaðir um þetta 

... það hefur verið unnið sko vel með hann í skólanum...það er bara svo flott 

starf í hans skóla ...verið að reyna hérna að gera námið dálítið skemmtilegra 

að vera í svona samvinnu ... hann lærir miklu betur svona heldur en einn og 

sér einhversstaðar að lesa þunga kafla í skólabókunum sem hann skilur ekki 

sko...hann er svo lengi að lesa. ... hann er svo upptekinn ... eftir skóla í 

íþróttum ... að honum finnst þægilegt að geta klárað heimanámið í 

skólanum.  

 

Askja sagði kennara taka vel á því sem viðkomi námi sonar síns. Það hafi einna helst verið að 

kennarar hafi ekki áttað sig á mikilvægi þess hvernig þeir setja fram upplýsingar um 

heimanámið svo það væri skýrara fyrir nemandann og þann sem aðstoðar hann í námi. Hún 

var á því að þessir þættir væru ekki á hreinu í skólanum og oft hafi kennarar sett ofan í við son 
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sinn þegar hann hafi verið að skila inn heimanámi. Hún segist hvorki vera í stakk búin né hafa 

alla þá kunnáttu sem þurfi til að aðstoða hann við heimanám en viljinn væri til staðar.  

Aðspurðir um stefnu hvers skóla varðandi heimanám nemenda með leshömlun virtust 

viðmælendur almennt ekki vita hvernig því væri háttað í skóla sinna barna. Flestir höfðu þó 

eitthvað heyrt um viðmið, hversu lengi nemandi ætti að læra heima hvern dag. Þar skilja 

Gríma og Hekla sig frá. 

Gríma telur sig ekki hafa fengið neina vitneskju þar að lútandi og svar hennar er 

afdráttalaust „Nei ég bara hef ekki hugmynd um það.“ 

Hekla aftur á móti er vel að sér um stefnu skólans er lýtur að heimanámi nemenda og talar 

um grunn sem er um 15 mínútur fyrir alla nemendur, hún segir jafnframt að skólinn sé að 

móta sér heildstæða stefnu er lýtur að heimanámi. Hún greinir frá því að meðal kennara séu 

skiptar skoðanir þar á. Hekla sagði:  

Að skólinn reyni að koma mjög mikið til móts við foreldra. ... í sumum 

bekkjum veit ég að það er pínulítill grunnur sem allir eiga að taka síðan er 

eiginlega samið við foreldra og börn hvað hver vill. ... Ég veit að það er 

verið að reyna að koma til móts við fólk.  

 

Öskju var ekki kunnugt um slíka stefnu en segir frá því að hún telji að nemandi í 9. bekk 

eigi að verja um 30 – 45 mínútum daglega í heimanám. Þegar hún er beðin um að segja til um 

hversu miklum tíma barnið hennar verji í það er hún á því að „hann hefur verið.. hann er alveg 

góðan þennan tíma alveg upp í klukkustund eða lengur sko.“ 

Eyja sagði að í skóla barnsins hennar væri þessi stefna í endurskoðun og talar um 10 

mínútna regluna sem byggir á 10 mínútna heimavinnu fyrir hvern árgang. Eyja sagði: 

Það hefur verið stefna skólans að hafa heimanám ... tengt bekkjardeildum 

þannig er áætlað að nemandi í 9. bekk sé um 90 mínútur á dag sko að læra... 

það fer sko miklu meiri tími ... eða koma svona sprengjur þá fer miklu meiri 

tími í heimanám já.  

 

Katla var ekki eins viss um stefnu síns skóla en kom inn á það að skólinn væri með 

einstaklingsnámskrár fyrir nemendur sína. Þrátt fyrir það væri hennar drengur ekki að fá þá 

aðstoð sem hann þyrfti á að halda. Hún sagði bekkjarkennara ekki nógu duglega að takast á 

við lestrarörðugleika nemenda sinna og breyting yrði að verða á: „Það er stórt hlutfall 

nemenda í þessum árgangi með...lestrarörðuleika.“ Henni er hugleikið að hér séum við enn 

komin að sparnaðinum og skólinn verði að finna leiðir til að hjálpa nemendum sínum að læra 

að lesa.  

Snæju var ekki kunnugt um slíka stefnu en taldi hana fyrir hendi og jafnframt að 

heimanámið færi mikið eftir hverjum kennara. Snæja kom inn á þetta: 
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Einhvertíma heyrði ég að 90 mínútur á dag fyrir hvern nemandi í 9. bekk en 

hjá mínu barni er þetta töluvert meira ef um álag og próf er að ræða. 

 

Samantekt 

 Misjafnt hvernig skólarnir taka á heimanámi.  

 Mikilvægt að skólinn taki tillit til þarfa einstaklingsins, þekking á eðli vandans ekki 

alltaf til staðar. 

 Mikilvægt hvernig heimanámið er sett fram, nemendur verða að hafa skilning á því 

hvað og hvernig þeir eigi að gera.  

 Þátttaka mæðranna í námi barna sinna mikilvæg fyrir þau til að ná árangri. 

 Viðmælendur töldu að sparnaður í skóla kæmi niður á námi og heimanámi barna 

þeirra. 

 Allir viðmælendur voru hlynntir heimanámi í einhverri mynd og töldu það misjafnt 

hver tilgangurinn væri. 

 Heimanámsval af hendi skólans er mikilvægt fyrir heimilin. 

 Samfella yrði að vera milli kennara með heimanám til að ekki yrði of mikið álag á 

heimilin. 

 Allar mæðurnar töldu það mikilvægt fyrir börnin sín að fá hrós og hvatningu við 

heimanámið. 

 Viðmælendur ekki allir á því að þeir hefðu þekkingu eða getu til að hjálpa börnum 

sínum við heimanám.  

 Viðmælendur tilbúnir að leggja sig alla fram til að létta börnum sínum heimanámið. 

 Allir viðmælendur sögðu það skipta máli fyrir börnin þeirra að hafa fasta reglu á 

heimanámi, misjafnt var eftir getu nemenda hvort það gekk eftir. 

 Stefna skólanna misskýr varðandi heimanám nemenda með leshömlun  

 

5.3 Samstarf heimilis og skóla 
Viðmælendur voru almennt jákvæðir gangvart samstarfi heimila og skóla og töldu að 

samstarfið væri í góðu horfi. Þeir nefndu þó flestir að það væri í höndum hvers kennara, háð 

viðhorfi hans og þeim væntingum sem hann hefði til barnanna þeirra og leshömlunar.  

Askja sagði að almennt væri mjög vel haldið utan um allt samstarf hjá sínu barni og 

samskiptin milli kennara og heimilis væru góð, vel væri komið til móts við þarfir sonar síns. 

Hún upplifði samt sem áður að hún væri stöðugt að „tuða“ í kennurum þegar hún væri að leita 

eftir aðstoð eða fá upplýsingar sem tengdust námi hans. Hún nefndi að einn kennari tæki ekki 
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tillit til þarfa barnsins síns, það birtist í því að sonur hennar upplifi niðurbrot í stað jákvæðni 

af kennarans hálfu. Þessa upplifun taldi hún vera mjög slæma og hafa aukið á óöryggi hans 

þar sem sjálfstraust hans væri ekki byggt á sterkum grunni. Askja sagði: 

Hann fer alveg í kerfi hann verður alveg bara svona gráti nær... hann er sko 

ekki alveg sko að tengjast drengnum. ... Já það er ég sem er endalaust 

hringjandi í þessa kennara og tuða í þeim. ... við gerum okkur alveg grein 

fyrir að hann er búin að hafa alveg einstaklega góða kennara.  

 

Gríma taldi fagmennsku og skilning kennara vera misjafna í garð sonar síns. Frumkvæðið í 

samskiptum væri frá henni, hún sagðist ekki alltaf sjá tilgang með fyrirlögðu heimanámi. Hún 

taldi að skólinn yrði að vanda sig betur þegar um stuðningsúrræði væri að ræða fyrir þessa 

nemendur, að ekki dygði að taka hvern sem er inn til að kenna nemanda sem erfitt á með 

lestur, þekking á lestrarkennslu yrði að vera til staðar og skólinn ætti að bregðast við þörfum 

hvers nemenda. Hún taldi kennara almennt taka vel í að aðstoða son sinn og vera tilbúna að 

hliðra til ráði hann illa við heimanámið. Gríma sagði að sparnaður væri hér fyrirstaða sem 

leiddi til minni aðstoðar fyrir son sinn, hann fengi ekki alltaf viðeigandi úrræði. Gríma greinir 

svo frá: 

Ekki gengur að barnið sé hlaupandi á göngum þegar það ræður ekki við að 

vera í ákveðnum fögum. ... Kennarinn er búin að vera að reyna að fá 

eitthvað í staðinn það var ekkert hlustað á hana. Þannig að ég fór í skólann 

og kvartaði.  

 

Samkvæmt Snæju var samvinna heimilis og skóla í góðum farvegi, hún þyrfti lítið að nýta 

sér að hafa samband að fyrra bragði við kennara, en þeir væru duglegir að minna á sig. 

Frumkvæðið sé í höndum skólans, hún hafði þá sérstöðu að vera í sambandi við kennara og 

skólann vegna fötlunar annars barns sem nýtist syni hennar með leshömlun um leið. Snæja var 

ánægð með hversu mikla endurgjöf sonur hennar fær vegna styrkleika sinna af hendi kennara, 

hún sagði hann jafnframt einstaklega laginn í höndum og það hjálpi honum til að styrkja 

sjálfsmyndina. Snæja sagði: 

Ég verð eiginlega að segja að þetta er allt í svo góðum horfum með skólann 

og kennarana. ... Hann fær mjög oft mikið hrós frá kennurum sem kenna 

verklegar greinar og þeir eru hrifnir af honum sem slíkum það hjálpar 

honum líka sko að vera jákvæður á allt annað nám hann er beeestur ... í 

teikningu í bekknum sínum sko.  

 

Katla talaði um að samvinnan væru ekki sem verst, það væri bara þessi sparnaður, álag á 

alla aðila, of margir nemendur á hvern kennara og að endurgjöf kennara væri ekki nógu skýr. 
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Aðspurð segir hún kennara gera sér grein fyrir styrkleikum hans en hún telji þá ekki nota það 

honum til góðs. Katla sagði:  

Það er þriðji veturinn sem þær eru að kenna honum þá eiga þær að kannski 

að verið farið að mynda sér skoðun um hvað hann þolir, ekki ég. ... væri 

hægt að sleppa að senda svona verkefni á hann bara til þess kannski að 

brjóta hann ekki niður. ... Mér finnst ... oft eins og það sé ekki farið eftir því 

sem maður er að segja vantar að því sé fylgt eftir. ... Sem maður segir.  

 

Hekla skar sig nokkuð úr og sagðist hafa lagt áherslu á að dóttirin sæi að mestu um daglega 

samvinnu við skólann og það sem snýr að heimanámi, Sú samvinna sem hún sjálf á við 

skólann sé góð og gagnkvæm virðing ríki. Frumkvæði sé á báða bóga og segist hún vera 

óhrædd að hafa frumkvæði að samvinnu beri svo undir. Ef til þess hafi komið þá væri það 

oftast tengt því að dóttir hennar ráði illa við tiltekið efni eða geti ekki skilað heimanámi á 

tilsettum tíma. Hekla komst þannig að orði: 

Þau eru kannski ekki svo mikil núna ég set þetta pínu í hendurnar á 

stelpunni mér finnst hún þurfa að bera ábyrgð sjálf. ... það á allt að fara inn á 

mentor. ... það er pínu galli hjá sumum öhhh.. kennurum þegar þeir setja 

bara inn bara örfáum dögum eða deginum áður. 

 

Aðspurðar um lestrarvenjur og -hætti voru allir viðmælendur utan Snæju meðvitaðir um 

mikilvægi þess að geta lesið sér til yndis og skemmtunar. Allar kváðust þær hafa lesið fyrir 

börnin sín frá fyrstu tíð. Börn Kötlu og Grímu eru enn á umskráningarstigi og hafa lítinn 

skilning á þeim texta sem miðaður er við þeirra aldur.  

Katla taldi að álag og tímaskortur hamlaði því að hennar sonur gæti lesið sér til 

skemmtunar, að hún myndi vilja geta gefið sér meiri tíma til lestrar með honum, mikil orka 

fari í að lesa með honum yfir heimanám. Það sé einna helst í fríum og að sumarlagi sem hún 

ýti að honum lestri og þá helst í formi Syrpu sem er á myndasöguformi og Andrés blaða, 

Katla sagði: 

Ef þetta barn á að ná lestrarhraða og skilningi til að geta lesið sjálfur bók, 

og hann er allur af vilja gerður. ... verður hann að fá meiri hjálp frá 

skólanum eða kennurunum sínum. 

 

Gríma var á sama máli og Katla en sagði jafnframt að um uppgjöf og álag væri að ræða 

með lestur heima fyrir og tók hún þannig til orða: 

Ég verð að vera hreinskilin með það ég er orðin mjög löt að láta hann lesa 

bara út af miklum önnum... það fór alltaf alveg hrikalega langur tími í þetta 

alveg klukkutími eða meira það var hryllilegt. 
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Börn Öskju, Eyju, Heklu og Snæju eru öll hæglæs en mæður þeirra tala um að þau nái að 

lesa aldurssvarandi texta sér til skilnings, sum með aðstoð móður eða í samvinnunámi með 

öðrum nemendum. Viðmælendur tóku það allir fram (utan Öskju) að börnin þeirra hefðu 

lítinn áhuga á lestri. Askja kvað son sinn hafa ótrúlega mikinn vilja til að ná lestri vel og að 

hann legði sig allan fram við að lesa annað efni en skólabækur. Áhugi hans á bókum er slíkur 

að hún þarf að taka af honum bækur á kvöldin svo hann fari að sofa. Askja var meðvituð um 

mikilvægi lesturs. Askja kemst svo að orði:  

Það er endalausi lesturinn það er aftur og aftur og aftur... þannig að hann er 

sko að æfa sig að lesa honum finnst það alveg gaman sko.. hann vill lesa 

þessi strákur hann vill það ... hann les allar íþróttasíður í blöðum það hjálpar 

honum að efla lestrarþjálfun.  

 

Eyja lagði sig fram við að halda lestri utan skólabóka að sínum syni, hún sagði hann hins 

vegar vera búinn að gefa það út að hann hefði ekki áhuga á lestri til afþreyingar, að hann yrði 

aldrei „lestrarhestur.“ Um viðhorf hans hafði hún þetta að segja:  

Hans viðhorf er fínt sko svo framarlega sem hann þarf ekki að vera að lesa 

þetta. ... Það er gott ef aðrir vilja vera að lesa bækur og hafa áhuga á því það 

er bara hið besta mál. ... Ég ætla ekki að lesa þessar bækur. 

 

Hekla greindi frá því að dóttir hennar hefði átt þess kost að velja sér bækur í frjálsum lestri, 

hún átti svo að skila inn skriflegum skýrslum um þær bækur sem hún hafði lesið. Hekla sagði 

það mikilvægt fyrir dóttur sína að hún læsi enn með henni og veitti henni þá aðstoð sem hún 

þyrfti á því sviði. Hún telur hana ekki eiga stund aflögu í tómstundalestur utan skóla og 

greinir svo frá: 

Jú ég tek skorpur í að lesa fyrir hana ég geri það þannig að hún geti þá 

einbeitt sér að skilningnum og oft er hún búin að vera að reyna að lesa þetta 

áður en hefur ekki náð einhverju. ... svo bara er ekki tími þessi krakki er 

alltaf að. ... svo mikið sem hún er að gera utan skóla. 

 

Snæja er á því að ekki sé áhugi mikill á lestri hjá sínum syni. Hún segist meira reyna að ýta 

undir sterkar hliðar hans frekar en þrýsta á að hann lesi, þar liggi ekki áhugi hans auk þess 

sem hann vilji ekki lesa sér til ánægju „Hann langar ekki að vera a vera góður í lestri og ég 

hef heldur ekki verið að ýta því mikið að honum.“ 

Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvort börnin þeirra hefðu fyrirmyndir af því að 

annað heimilisfólk læsi sér til gagns og yndis voru svörin einróma, einhver á öllum 

heimilunum læsi sér til ánægju. Allir voru viðmælendur á því að þeir legðu höfuðáherslu á að 

nemendur næðu að lesa í gegnum heimanámið og því væri ekki oft stund milli stríða til að 
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sinna því að lesa sér til skemmtunar eða yndis. Meðrannsakendum fannst einnig að þar sem 

lestur hefði verið þessum nemendum erfiður þá væri hann ekki til þess fallinn að verða 

óskaverkefni eða til yndisauka.  

Umræður um bækur og bókmenntir almennt voru af mjög skornum skammti og var þetta 

þáttur sem fæstir viðmælendur höfðu íhugað að gæti orðið sínu barni til góðs.  

Eyja var þó undanskilin og sagðist leggja sig fram við að kveikja áhuga hjá sínum syni 

með því að tala jákvætt um bækur og lestur bóka. Flestar settu þær sig í hóp bókaorma, töluðu 

allar um að þær hefðu ánægju af lestri en misjafnt var hversu mikinn tíma þær töldu sig hafa 

til þess að gleyma sér í heimi bóka. Askja „vildi svo sannarlega gera betur“ en hafði 

takmarkaða þekkingu á því hvað myndi nýtast hennar barni best þegar kæmi því að veita syni 

sínum hjálp við lestrarnám.  

 

Samantekt 

 Almennt voru viðmælendur jákvæðir gagnvart samstarfi heimila og skóla og töldu að 

samstarfið væri í góðum horfum.  

 Flestar nefndu að samstarfið væri í höndum hvers kennara, háð viðhorfi hans og þeim 

væntingum sem hann hefði til barnanna þeirra og leshömlunar.  

 Fagmennsku og skilningi ábótavant hjá einstaka kennara.  

 Ýmist foreldrar eða kennarar sem áttu frumkvæði að samskiptum.  

 Álag og sparnaður í skólakerfinu leiða til minni þjónustu fyrir þessa nemendur. 
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6. Umræða 
Tilgangur rannsóknarinnar var að vekja umræðu um nemendur sem greinst hafa með 

leshömlun og heimanám þeirra og hversu mikil áhrif leshömlun getur haft á daglegt líf þeirra 

og fjölskyldunnar. 

Rannsóknarspurningin var: 

Hver er reynsla foreldra barna með leshömlun af heimanámi þeirra?  

Kaflanum er skipt niður í fjögur þemu: meginniðurstöður, upplifun foreldra af námi, 

birtingarmynd leshömlunar og bjargir í heimanámi og samstarf heimilis og skóla.  

 

6.1 Meginniðurstöður 

Meginniðurstöður eru að allir viðmælendur upplifa álag, á sig og börn sín vegna leshömlunar 

og heimanáms. Elja og vinnusemi virðist einkenna þá og börn þeirra sem lögðu sig öll fram 

við námið. Þeir viðmælendur, sem eiga börn með hvað mestu námsörðugleikana, telja skólann 

verða að koma betur til móts við námslegar þarfir barnanna. En þeir viðmælendur, sem eiga 

börn sem ná að fylgja jafnöldrum sínum í námi, töldu samstarf heimilis og skóla almennt vera 

gott og einkennast af virðingu, misjafnt var hver átti frumkvæði að samstarfinu. Flestir 

viðmælendur töldu sig verða að vera í miklu sambandi við skólann vegna leshömlunar barna 

sinna. Flestir greindu þeir frá því að fagmennsku og skilningi væri ábótavant hjá einstaka 

kennara sem leiddi til veikingar á sjálfsmynd barna þeirra. Þar yrði að verða breyting á, allir 

kennarar yrðu að hafa fagþekkingu á leshömlun og hvernig þeir ættu að koma til móts við 

námslegar þarfir nemenda sinna. 

Athyglisvert er að skoða svör viðmælenda um að almennt nýttu börn þeirra sér ekki þau 

hjápargögn sem til eru fyrir nemendur með lestarörðugleika. Ekki sé alltaf auðvelt að útvega 

slík gögn og vilja viðmælendur að skólinn hafi meira frumkvæði að því að útvega og kenna 

nemendum og heimilum að nýta sér slík gögn. Þörfin eykst eftir því sem nemendur fara lengra 

í skólakerfinu.  

Flestir viðmælendur sögðu að heimanámið væri í frekar föstum skorðum, unnið á sama 

tíma og sama stað þegar því væri við komið. Hjá þeim mæðrum sem þurftu að fylgja börnum 

sínum skref fyrir skref var heimanámið unnið eftir því hvaða tíma mæðurnar gátu gefið sér til 

að hjálpa þeim.  
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Rannsóknarniðurstöður benda til að skólarnir hafi ekki allir haft skýra stefnu í heimanámi 

nemenda með leshömlun og að foreldrar séu uggandi yfir áframhaldandi námi barna sinna. 

Hér þarf að bregðast við til að létta þeim álagið.  

Gott er að hafa í huga að rannsakandi er einnig móðir drengs með leshömlun og hefur því 

ákveðna upplifun af rannsóknarefninu. Mögulegt er að sú reynsla hafi áhrif á niðurstöðurnar 

þar sem rannsakandi hafi ekki náð að fjarlægja sig nægilega frá þeirri reynslu á meðan að 

vinnu stóð. 

 

6.2 Birtingarmynd leshömlunar og bjargir í heimanámi 
Viðmælendur töldu að heimanám barna þeirra með leshömlun væri verkefni sem þeir yrðu að 

inna af hendi. Misjafnt var hversu þungt það lá á þeim og hver birtingarmyndin væri. Þar af 

leiðandi væri ekki hægt að láta það sama yfir alla ganga, að hver nemandi með leshömlun 

hefði sína eigin veikleika og styrkleika. Undir þetta taka Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir (2006, bls. 17, 27) og segja að breytilegt sé eftir einstaklingum hvernig leshömlun 

og erfiðleikar henni tengdir birtist og að hver einstaklingur hafi sinn veik- og styrkleika. Hægt 

er velta því upp hvort um svokölluð Mattheusaráhrif sé að ræða þar sem slakir nemendur 

dragast aftur úr sökum erfiðleika við lestur á meðan getumeiri nemendur vinna sér í haginn. 

Þetta fellur í það minnsta undir það sem Torgesen (2002, bls. 18–20) og Guðrún 

Sigursteinsdóttir (2009, bls. 4) fjalla um, að ef ekki sé brugðist við erfiðleikum með 

viðeigandi úrræðum geti þeir undið upp á sig. Tvö af börnum meðrannsakenda uppfylla 

viðmið um svokallaða alvarlega leshömlun. Í skýrslunni A framework for understanding 

dyslexia (2004, bls. 5–6) er greint frá einkennum sem talin eru vera misjöfn eftir eðli 

leshömlunar. Alvarleg leshömlun lýsir sér í því að erfiðleikar þeirra sem hana hafa eru 

umtalsverðir. Þeir ná ekki að lesa aldurssvarandi texta og eiga í erfiðleikum með að ná efsta 

þrepi lesþróunar en á því stigi er þeim skilningi náð sem er þeim nauðsynlegur til náms. 

Samkvæmt Ehri (2005) geta nemendur með mikla leshömlun festst á vissu stigi að hluta og ná 

jafnvel aldrei að fara upp á efsta stig lesturs (Ehri, 2005, bls. 142–143, 146–147, 153–154), 

því sé brýnt að skólinn finni leiðir til að koma til móts við þessi börn og fjölskyldur þeirra. 

Margir fræðimenn hafa ritað um áhrif sjálfsmyndar á nám nemenda og eðli birtingarmyndar 

allt eftir því hver hömlun einstaklings er og hversu alvarleg (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 

89–90,86–87; Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 76; Jónas G Halldórsson, 2000, bls. 29; 

Mortimore, 2003, bls. 37; Rief og Heimburge, 2007, bls. 94, 96; Þorgerður Guðmundsdóttir, 

2009, bls. 25). Ljóst er að bregðast verður við erfiðleikum þessara barna. Skólinn ætti að vera 

búinn að greina hvar erfiðleikar þeirra liggja og vinna út frá því. Lög og reglugerðir 
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undanenginna ára hafa beinst að því að nám og kennsla í grunnskólum miðist við stöðu hvers 

nemenda. Skólinn ætti í því sambandi að gefa sér tíma til að vinna með heimilinu og 

nemendanum með það að leiðarljósi að hann fái sem mest út úr sínu námi líkt og fram kemur 

hjá Henderson og félögum (2004) og Peer (2004) sem telja að ef skólinn bregðist við 

einkennum leshömlunar hafi það jákvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda. Jafnframt telja þeir að 

kennarar finni jákvæð áhrif í kennslu sinni þar sem meiri líkur eru á að barninu fari fram í 

námi og með því sé ákveðnu álagi á foreldrum létt (Henderson, Walker og Bodie, 2004, bls. 

15; Peer, 2004, bls. 3). Ánægjulegt væri að sjá ef allir skólar nemenda með námsörðugleika 

gæfu þessu gaum og myndu bregðast við erfiðleikum nemenda sinna. 

Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má skilja að börnin sem eiga erfitt með að lesa 

námsefnið eru enn ekki komin á það stig að lesa sér til skilnings og má því draga þá ályktun 

að lestur veiti þeim litla ánægju og það sé því eðlilegt að þau leiti í annað eða reyni að komast 

hjá því að lesa. Fjölmargir hafa sýnt fram á að ef nemendur ná ekki að tileinka sér færni í 

lestri er ólíklegt að þeir nái að þróa með sér viðeigandi lesskilning og af þeim sökum dragast 

þau aftur úr öðrum nemendum (Ehri, 2005, bls. 142–143, 146–147, 153–154; Guðrún 

Sigursteinsdóttir, 2009, bls. 4; Harvey og Goudvis, 2007, bls. 16−19; Rief, 2005, bls. 

261−262; Riley, 2006, bls. 239; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 175−176; Toregesen, 2002, 

bls. 18−20; Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 11–12). 

Viðmælendur taka það fram að þeim finnist mikilvægt að börn þeirra nái ákveðinni grunn 

færni í lestri. Ýmsir fræðimenn eru einnig þeirrar skoðunar að nemendur verði að ná 

ákveðinni færni í lestri og að þau börn sem geri það fái meira út úr lestri en slakir lesendur. 

Skiljanlegt er að þessir nemendur lesi ekki, geta flestra þeirra liggur á öðrum sviðum og leita 

þeir því í að gera það sem þeir eru góðir í. Viðmælendur létu í ljós áhyggjur sínar vegna 

slakrar kunnáttu barna sinna og töldu að skólinn yrði að grípa inn í, greina betur þarfir 

nemenda svo hægt yrði að veita þeim viðeigandi úrræði. Það er til samræmis við aðalnámskrá 

og fræðileg skrif (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska, 2007, bls. 10; Anna Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 5; Rief og Heimburge, 2007, bls. 95; Torgesen, 2002, bls. 537; Walpole og 

McKenna, 2007, bls. 70). Viðmælendur greindu frá því að álagið væri mikið á heimili 

nemenda með aðlagað námsefni og geta þeirra hafi ekki aukist námslega þrátt fyrir viðleitni 

mæðranna við að hjálpa börnum sínum. Skólanum bæri að mæta þörfum þessara barna. 

Fræðimenn hafa skoðað hvað þurfi að koma til (Høien, 2008, bls. 7; Muter, 2006, bls. 73; 

Walpole og McKenna, 2007, bls. 12−14) og telja að kennarar geti nýtt sér skimunar- og 

greiningar tæki til að finna hverjir séu styrkleikar og ekki síður veikleikar nemenda. Þegar 

slíkar upplýsingar liggja fyrir ættu kennarar að einbeita sér að því að vinna með veikleikana í 
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skólanum en leyfa barninu að vinna heima með styrkleika sína. LOGOS er rafrænt 

greiningarpróf (Höien, 2008) til að greina lestrarerfiðleika hjá unglingum. Prófið er byggt á 

nýlegum rannsóknum og það býður upp á kennslufræðileg úrræði sem nýtast í áframhaldandi 

vinnu/þjálfun í kjölfar greiningar. Búið er að staðfæra þetta próf á íslensku. Hér sér 

rannsakandi leið fyrir skólann og foreldra til að greina betur erfiðleika og finna leið til að 

vinna með þá.  

Ein móðirin sker sig úr hvað varðar lestur og greinir frá því að ekki hafi verið um áhuga að 

ræða hjá syni sínum á lestri. Þess vegna legði hún meiri áherslu á styrkleika hans og nefndi í 

því sambandi hversu góður hann væri að teikna. Velta má því upp hvort um sé að ræða annars 

vegar vanþekkingu móðurinnar um mikilvægi þess að barnið hennar geti lesið sér til fróðleiks 

og skemmtunar eða hins vegar að hún sé að huga að því að barnið hennar þroski með sér 

sterka sjálfsmynd. Í ljósi þess að bjargráð eru margs konar til að létta nemendunum róðurinn, 

eins og að fá lesið fyrir sig, nýta sér hljóðbækur eða lestrartæki til að koma til móts við 

erfiðleika og hlúa sérstaklega að annars konar færni og tjáningu, er hægt að nýta sér ýmislegt, 

svo sem margmiðlun, hljóðskrár og myndræna framsetningu. Leshömlun er ákveðin fötlun þar 

sem um er að ræða þröskuld, lestrarerfiðleika, sem nemandi nær ekki að komast yfir. Þeim 

hindrunum þarf að ryðja úr vegi með því að finna leiðir sem nýtist nemandanum sem best og 

takist það verða námsmöguleikar hans stórlega bættir. Hér eru bjargráð nemandanum 

mikilvæg og ýmsar leiðir sem kennarinn getur farið til að koma til móts við þarfir hvers 

nemenda.  

Margir hafa ritað um mikilvægi góðrar sjálfsmyndar fyrir nemendur með leshömlun og 

afleiðingar verði hún fyrir hnjaski. Sé ekki sé brugðist við með viðeigandi úrræðum, geti það 

leitt til þess að unglingar með leshömlun líti svo á, vegna reynslu sinnar af mistökum og því 

að ná ekki árangri, að þeir séu vonlausir (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 89–90; Jónas G 

Halldórsson, 2000, bls. 29; Mortimore, 2003, bls. 37, 73–74; Þorgerður Guðmundsdóttir, 

2009, bls. 20, 25). Elín Vilhjálmsdóttir (2007, bls. 89–90) telur að þessir nemendur eigi erfitt 

með að koma frá sér því sem þeir vita og verji einnig meiri tíma í nám en samnemendur sínir 

án þess að uppskera í samræmi við það. Hún segir að kennarar telji jafnvel oft að nemendurnir 

leggi sig ekki fram við námið þar sem árangur þeirra er oft slakur. Sjálfsmynd einstaklings 

ætti alltaf að vera í fyrirrúmi þegar kennarar skipuleggja kennslu sína. Ef það er ekki haft í 

huga við undirbúning og skipulagningu kennslu er ekki líklegt að nemandinn nýti sér 

kennsluna til náms. Það er ljóst að þá verður námsmarkmiðum ekki náð, en nám og kennsla 

eru órjúfanlegir þættir sem þurfa að haldast í hendur í skólastofunni til þess að nemandi skilji 

og nái árangri. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á, að góðir learar hafi vald á að lesa 
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mismunandi textategundir jafnramt því sem þeir beiti margvíslegum leiðurm til að öðlast 

skilning, líkt og að spyrja spurninga, greina gögnin, fléttun og túlkun á sama tíma og þeir 

meta og ígrunda efnið (Harvey og Goudvis, 2007, bls. 16−19; Rief, 2005, bls. 261−262). 

 Þó svo rannsakandi hafi ekki lagt upp með að skoða einstaka þætti náms verður ekki hjá 

því horft að börn meðrannsakenda eiga öll í miklum erfiðleikum með ritun og stafsetningu. 

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa áhyggjur af því hvernig börnum þeirra myndi 

reyða af í frekara námi. Krafa um að nemandi geti komið frá sér skrifuðum texta er mikilvæg 

til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu.Ýmsir hafa bent á mikilvægi ritunar í nútíma 

samfélagi, þar sem hún eykur möguleikan á tjáninu og miðlun upplýsinga og að möguleikar 

þeirra sem hafa hana á valdi sínu séu endalausir.(Browne, 2007, bls. 96−97; PISA, 2006, bls. 

48; Rief og Heimburge, 2007, bls. 43) Ef litið er til Aðalnámskrár grunnskóla- almennur hluti 

(2011, bls. 16–17) er komið inn á mikilvægi ritunar í lífi nemenda, til að geta nýtt sér 

fjölbreytta tækni sem þeim stendur til boða. Segja má að áhyggjur mæðranna séu á rökum 

reistar ef litið er til fræðimanna í þessum efnum, þeir telja að fjöldi nemenda eigi í erfiðleikum 

með ritun alla sína skólagöngu (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 15–16; Medwell og Wray 

2007, bls. 14). Af svörum meðrannsakenda má draga þá ályktun að kennarar þurfi að huga 

betur að þessum þætti og efla ritunarfærni nemenda sinna frekar. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að ef nemandi með erfiðleika í ritun fær íhlutun við hæfi verða framfarir (Medwell og Wray 

2007, bls. 14; Riley, 2006, bls. 239; Þorsteinn Sigurðsson, 2001, bls. 1).  Rannsakandi veltir 

því fyrir sér hvort hugtakið ritun sé ekki fyrst og fremst hugverk, það sem verður til í huga 

þess sem ritar og þá hvort það skipti máli hvernig það er lagt fram. Eigi nemandi við mikla 

erfiðleika að stríða í skrift er þá ekki í lagi að hann komi ritun sinni frá sér á því formi sem 

honum hentar best. Með tölvu, upplestri á bandi eða með þeim hætti sem honum líkar best?  

Fimm af sex viðmælendum töldu börnin sín eiga erfitt með að læra erlend tungumál og 

samræmist það rannsókn (Catts og Kamhi, 2005, bls. 97), þar kemur fram að nemendur með 

leshömlun eigi alla jafna í erfiðleikum með erlend tungumál. Einn viðmælandi greindi frá því 

að hans barn ætti í miklum erfiðleikum með tungumálanám, hafði hann því farið þess á leit 

við skólann að barnið yrði tekið úr því fagi. Nemandinn var tekinn út úr tíma án þess að 

skólinn gæti komið með viðeigandi úrræði honum til handa. Rannsakandi veltir því fyrir sér 

hverju það sætir. Skóli ætti aldrei að láta það viðgangast að geta ekki boðið upp á úrræði fyrir 

nemendur sína. Það er skylda kennara að finna leiðir til að kenna nemendum sínum. Líkt og 

kemur fram hjá McCarthy (2004, bls. 131) sem bendir á ákveðnar leiðir sem kennarar geta 

farið í tungumálakennslu nemenda sinna með leshömlun. Að kenna hvern þátt í tungumálinu 

fyrir sig; orðaforða, hljóðkerfi og stafsetningu.  
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 Viðmælendur voru meðvitaðir um mikilvægi þess að börnin þeirra nýttu sér hjálpargögn 

við námið með einum eða öðrum hætti. Það efni sem viðmælendur nefndu voru: Litaðar 

glærur og blöð, hljóðdiskar, niðurhal af neti, ýmsar síður af neti, lengri próftími, munnleg 

próf, upplestur fyrir nemanda í prófum, ritun með tölvum, aðgangur að blindrabókasafni og 

eru tölvur gjarnan nefndar í því sambandi. Ein móðirin nefnir þó að fara skuli varlega með að 

nota tölvur sér til hjálpar því það þurfi jafnframt að þjálfa nemendur í því að skrifa. Ef litið er 

til Aðalnámskrár grunnskóla – almennur hluti (2011) kemur þar fram að ekki megi gleyma 

mikilvægi ritunar þó svo tæknimiðlun sé til staðar og að nemendur eigi að kunna og geta sótt 

sér þekkingu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 16–17, 23). Og er samræmist hugmyndum 

Elínar Vilhelmsdóttur (2007, bls. 199–120) sem telur að gæta verði þess að nemandinn gleymi 

sér ekki í afþreyingu í tölvunni heldur nýti hana til að hjálpa sér á því sviði sem erfiðleikar 

hans birtast í námi.  

 Aðeins einn af sex viðmælendum greinir frá því að barn sitt noti markvisst upplestur til 

hlustunar á námsefni af geisladisk eða niðurhali af neti. Ástæðurnar sögðu þeir misjafnar, allt 

frá því að þau sem verst standa ná ekki samhengi eða þræði í áheyrn, yfir í það að 

upplesturinn væri of hægur og upplesarinn hefði óþægilega rödd. Athyglisvert er að velta því 

fyrir sér hvort um almenna vitneskju kennara og þeirra sem að námi barna standa sé að ræða, 

eða telja þessir aðilar að nemendur nái ákveðnu námsefni með því að hlusta á upplestur. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að hér þurfi að grípa inn í og skoða hvernig 

hægt sé að aðlaga upplestur til áheyrnar þannig að hann nýtist öllum nemendum hvar sem þeir 

standa í lestri. Einn viðmælandi greindi frá því að hann læsi sjálfur fyrir barnið sitt allan texta 

í skólabókunum og að það væri tímafrekt. Flestir viðmælendur greindu einnig frá því að þeir 

læsu með og fyrir börnin sín að einhverju leyti. Flestir nemendur nýttu sér þó þætti eins og 

lengri próftíma og upplestur í prófum stæði það þeim til boða. Aðeins einn nemandinn vildi 

ekki þiggja aðstoð, vildi ekki að aðrir nemendur vissu að hann hefði þörf fyrir hana. Þetta er 

vert að skoða betur og huga að því með hvaða hætti er hægt að styrkja nemendur sem eru í 

þessum sporum. Samfara þessu var námið farið að verða honum erfiðara og eins greindi 

móðirin frá því að ýmsir nýir þættir væru að koma í ljós sem hún taldi beina afleiðingu 

námsörðugleika hans.  

 Skólar verði í því sambandi að taka saman efni sem til er fyrir nemendur með 

námserfiðleika og jafnvel að bjóða foreldrum upp á kynningu á því hvað sé til og hvernig best 

sé að nýta sér slíkt efni. Ekki gengur að benda á slíkt efni ef ekki er þekking til staðar til þess 

að nýta sér það eða ná í það. Markmið væri að auðvelda nemendum og fjölskyldum 

heimanámið líkt og fram kemur hjá Áslaugu Brynjólfsdóttur (2007, bls. 117) og Coleman 
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(1998, bls. 142). Rannsakandi veltir því fyrir sér hvernig standi á því að skólar bjóði ekki 

foreldrum upp á slík námskeið eða kynningar til að auðvelda börnum þeirra námið. 

 

6.3 Reynsla foreldra af námi 
Viðmælendurnir voru almennt hlynntir heimanámi í einhverri mynd og þykir eðlilegt að auka 

heimanám eftir því sem geta nemenda eykst, samt sem áður töldu þeir að taka yrði tillit til 

þátta eins og hvar nemendur stæðu námslega og aðstæðna þeirra.  

Ekki litu þeir heimanám og tilgang þess sömu augum. Flestir voru þeir sammála um að 

heimanám veitti þeim innsýn í það hvar börnin þeirra stæðu í námi og að eftirfylgni þeirra 

væri mikilvæg fyrir börnin. Ein móðirin sagði að sitt barn væri öflugt í öllu félagslífi og 

sjaldan heima og liti hún því svo á að tilgangur með heimanámi væri eftirfylgni og samvera. 

Nefndir voru aðrir þættir, svo sem gott veganesti fyrir framhaldsskóla og mikilvæg tenging 

heimilis og skóla. Rannsóknir benda til þess að helsti tilgangur með þátttöku foreldra í 

heimanámi sé að vera virkur þátttakandi í námi barnanna og gæta þess að þau hafi hentugt 

námsumhverfi (Harris og Goodall, 2008, bls. 48−49). Rannsóknarniðurstöður eru samhljóma 

um að tilgangurinn sé ekki alltaf skýr (Good og Brophy, 2003, bls. 393). Svör viðmælenda 

voru misvísandi og má ef til vill draga þá ályktun að þeim þyki annars vegar öllum hæfilegt 

og vel skipulagt heimanám, sem gefi þeim góða mynd af námi barna sinna, í góðu lagi. Hins 

vegar beri að forðast óþarfa álag og streitu sem fylgt geti of miklu eða of erfiðu heimanámi. 

Sem eru rök þeirra sem aðhyllast ekki heimám en þeir telja að um of marga neikvæða þætti sé 

að ræða sem geti valdið togstreitu á heimilum. Þeir nefna í því sambandi árekstra milli 

foreldra og barna, stéttaskiptingu og að ekki hafi öll börn sömu tækifæri né aðgang að aðstoð í 

námi (Good og Brophy, 2003, bls. 393). Þetta eru þeir þættir sem viðmælendur nefna í 

svörum sínum í þessari rannsókn. Samt telja þeir að heimanám sé mikilvægt börnum þeirra. 

Leiða má líkum að því að hér skipti hefðin öllu þar sem heimanám hefur tíðkast í skólum 

hérlendis og þykir það sjálfsagt. Ekki er að undra þó viðmælendur hafi mismunandi skoðun á 

tilgangi heimanáms. Annars vegar standa börn þeirra misjafnlega námslega og þurfa mismikið 

inngrip og hins vegar er ekki eining innan skólasamfélagsins varðandi það hvernig þessum 

þætti er háttað, samanber Bennett (2007) sem segir að innan menntunargeirans sé tekist á um 

fyrirkomulag á þátttöku foreldra í menntun barna sinna. Hún bendir jafnframt á að hér þurfi 

að huga betur að hlutverki foreldra og kennara með það að leiðarljósi að jafna stöðu þeirra 

Bennett (2007, bls. 11–12). 
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 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á mikilvægi þess að skipulag heimanáms og 

tilgangur sé skýr, þannig að ekki skapist óþarfa álag í kringum það. Fram kom að 

viðmælendur töldu heimanámið leiða til þess að nemendur næðu að skapa sér ákveðna færni 

og jafnvel hæfni sem væri þeim mikilvægt veganesti út í lífið. Samkvæmt flokkum Epstein og 

félaga (2002, bls. 14–16) um samvinnu heimila og skóla, benda þau á heimanám sem leið til 

að hjálpa kennurum og foreldrum að staðsetja heimanámið og tilgang þess. Ekki höfðu allir 

kennarar þessara barna náð að aðlaga sig þessum fræðum. Viðmælendur greindu allir frá því 

að fyrir hefði komið að börnin þeirra réðu ekki við heimanámið, þó mismikið. Í þeim tilfellum 

sögðu þeir það vera á sinni könnu að leita lausna fyrir sitt barn. Viðmælendur voru allir 

sammála því að um aukið álag væri að ræða, jafnt á sig, börn sín og heimilið. Álagið er 

tilkomið vegna námsörðugleika barnanna. Fræðimenn eru á sama máli að um álag sé að ræða 

og telja jafnframt mikilvægt með hvað hætti heimanám nemenda með námsörðugleika sé 

framsett. Séu verkefnin of flókin geti það leitt til vanmáttakendar og hjálparleysis. Mikilvægt 

er að kennarar skoði þarfir hvers nemanda og miði heimanámið út frá styrkleika þeirra 

(Cooper, 2001, bls. 20; Corno, 2000, bls. 531; Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 78–84). Cooper 

telur kennara vera mikilvæga í þessu sambandi og það sé þeirra að finna leiðir til að setja 

heimanámið fram með þeim hætti að allir nemendur nái að gera heima það sem fyrir þá var 

lagt sama hvernig þeir standa námslega. Hann telur einnig mikilvægt að kennarar myndi góð 

samskipti við foreldra, með því aukast líkur á að foreldrar skilji fyrirmæli heimanáms og að 

vel gangi að styðja við það heima (Cooper, 2001, bls. 21). Viðmælendur nefndu álag vegna 

heimanáms barna sinna. Fræðin og rannsóknir greina einnig svo frá. Hvers vegna eru foreldrar 

að verja tíma sínum heima í það að láta börn sín erfiða við námsefni sem þau ráða oft illa eða 

ekki við? Rannsóknarniðurstöður þessarar rannsóknar sýna að það sé trú foreldra að þau séu 

að hjálpa barninu sínu til þess að það nái betri árangri í námi. Ekki var að sjá á svörum 

viðmælenda að þeim hefði verið boðið upp á aðstoð í skólanum með heimanám. Vissulega 

voru einhverjir kennarar tilbúnir að koma til móts við þarfir barnanna fyrir stuðning.  

 Athyglisvert hefði verið að sjá hvort þessir foreldrar hefðu viljað nýta sér stuðningshópa, 

stæði það þeim til boða en Bull (2003, bls. 343−346) rannsakaði hver þörfin væri á 

stuðningshópum fyrir foreldra barna með leshömlun. Þá ályktun má draga að þörfin var 

breytileg hjá foreldrum. Sumum foreldrum fannst styrkur vera fólgin í slíkri þátttöku meðan 

aðrir sögðu það ekki henta sé r.  

Viðmælendur kváðust allir vera þátttakendur í námi barna sinna og ekki alltaf ljóst hvar 

ábyrgðin á heimanáminu lægi. Tvær mæðranna voru á því að börnin bæru ábyrgð á 

heimanáminu þó vissulega væri um eftirfylgd þeirra að ræða. Þrír af sex viðmælendum töldu 
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ábyrgðina sameiginlega og ein móðirin sagði drenginn sinn svo illa staddan námslega að hún 

yrði að bera alla ábyrgð á heimanáminu. Móðirin taldi það ekki alltaf vera ljóst hvað 

nemandinn ætti að læra heima þar sem upplýsingar um heimanám hans væri hvergi að finna, 

hann fylgdi ekki jafnöldrum að í námi. Samkvæmt lögum er það nemendanna sjálfra að bera 

ábyrgð á eigin námi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í lögunum kemur jafnframt fram að 

skólanum beri að veita nemendum tækifæri til þess. Viðmælendur töldu mikilvægt að börnin 

þeirra fyndu til sín í námi og að kennarar styddu við þau með það markmið að verða sjálfstæð 

í námi. Þetta er í samræmi við Ostler (2004, bls. 97) sem telur að ef nemendur finni að þeir 

hafi áhrif á eigin frammistöðu aukist sjálfstraust þeirra sem leiði til aukins árangurs í námi. 

Börn viðmælenda eru komin á unglingastig þar sem margir fagkennarar kenna og töldu 

viðmælendur að kennararnir yrðu að samræma sig betur með heimanám til að dreifa álaginu. 

Samhljómur er með Epstein (1995, bls. 704–706) sem telur að þegar margir kennarar komi að 

námi nemenda sé það í verkahring skólans að skipuleggja heimanámið. 

 Umburðarlyndi viðmælenda gagnvart skólanum var mikið. Svo virtist sem þeir telji það 

ekki vera á ábyrgð skólans að komið sé til móts við námsþarfir barna þeirra. Viðmælendur 

tóku á sig sífellt meiri vinnu til að reyna að hjálpa börnum sínum, með von um að þau gætu 

fylgt skólafélögum sínum eftir í námi. Eftir langan vinnudag biði þeirra heimalærdómur barna 

sinna. Þetta er í samræmi við rannsóknir Good og Brophy (2003, bls. 499) sem greina frá því 

að með breyttum áherslum í þjóðfélaginu eins og að vinnudagur foreldra og nemenda hafi 

lengst, hafa kröfur til skólasamfélagsins jafnframt tekið breytingum. Því hafi foreldrar minni 

tíma en áður til að aðstoða börnin sín með heimanám. Misjafnt var hvernig viðmælendum 

gekk að hjálpa börnun sínum í námi. Ekki höfðu þeir allir næga þekkingu á námsefni eða 

námsaðferðum til að hjálpa börnunum sínum þó svo vilji til þess væri til staðar. Það er í 

samræmi við rannsóknarniðurstöður Ingibjargar Auðunsdóttur (2006, bls. 71−73, 90). Þar 

greinir hún frá því að ekki geti allir foreldrar nemenda í unglingadeildum grunnskóla aðstoðað 

börn sín við heimanám og að þeim þætti það erfitt og væru ekki sáttir við það. Hér er um 

samhljóm að ræða ef litið er til rannsóknarniðurstaðna Höllu Magnúsdóttur (2007, bls. 78–

84). Hún bendir einnig á að álagið er mikið og þeir foreldrar sem ná að aðstoða börnin sín fái 

gjarna aðstoð við það frá fjölskyldu sinni.  

 Þrjár af sex mæðrum greindu svo frá að kennarar eða skólinn hefði ekki lagt sig fram við 

að skilgreina heimanámið eða aðlaga það að námslegri getu barna þeirra. Rannsókn Hoover-

Dempsey og félaga (2001, bls. 201−206) sýnir að foreldrar taka yfirleitt virkan þátt í 

heimanámi barnanna því þeir ýmist telja það hlutverk sitt eða telja að þeir geti þannig haft 

áhrif á árangur barna sinna og ber þeirri rannsókn saman við þessar rannsóknarniðurstöður. 
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Spurning er hvort mæður þeirra barna sem hafa aðlagað námsefni geri sér grein fyrir hvar 

mörkin liggja, hvenær þær hjálpa börnum sínum eða hvort þær hreinlega geri of mikið, taki 

við heimanáminu. Margar rannsóknarniðurstöður sýna að ef foreldrar hjálpa börnun sínum of 

mikið geti það leitt til ósjálfstæðis og að þau treysti of mikið á foreldra sína (Cooper, 2001, 

bls. 44−45; Epstein, 2001, bls. 511−512; Harris og Goodall, 2008, bls. 52). Tvær mæðranna 

höfðu keypt utanaðkomandi kennslu fyrir börn sín og kom fram að þær töldu sig lánsamar að 

geta veitt börnunum þessa þjónustu, það væri ekki sjálfgefið og ekki á færi allra foreldra eins 

og fram kemur í rannsókn Nugent (2007, bls. 54−55). Spurning er hvort sú staða sem upp er 

komin hjá þessum mæðrum sé vegna örvilnunar þar sem þær reyna að gera allt sem í þeirra 

valdi stendur þannig að börnin þeirra haldi í við bekkjarsystkin sín í námi. Eins má velta má 

því fyrir sér hverju þetta sæti, hvernig standi á því að foreldrar þurfi að sitja tímunum saman 

yfir heimanámi barna sinna og hvort það skili einhverju fyrir barnið til frekara náms. Væri 

ekki nær að greina eðli erfiðleikanna og vinna betur út frá styrkleika hvers nemanda, þannig 

að hann finni til sín og uppskeri að hann ráði við verkefnið. Jafnvel að það veiti honum 

ánægju og um leið hvatningu til frekari ávinninga þar sem styrkleikar hans liggja. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þegar nemendur eiga við jafn víðtæka erfiðleika 

að etja og þessi börn kalla foreldrar eftir því að skólinn sýni meira frumkvæði til að koma til 

móts við þarfir þeirra og fjölskyldna þeirra. Þetta samræmist því sem Cooper (2001) segir eða 

því að skólanum beri að laga námið að mismunandi þörfum nemenda og koma til móts við þá 

erfiðleika sem þeir glíma við og fjölskyldur þeirra (Cooper, 2001, bls. 21). Þetta er jafnframt 

samhljóða skólastefnu Akureyrarbæjar, þar kemur fram að skólinn eigi að bjóða upp á þann 

möguleika að nemendur geti fengið þá aðstoð sem þeir þurfi við heimanámið (Skólastefna 

Akureyrarbæjar, 2006, bls. 17).  

Tveir viðmælendur töldu kennara barna sinna taka fullt tillit til þarfa við heimanám þó svo 

oft sé um álag að ræða og má því leiða að því líkum að börn þeirra njóti jákvæðrar 

endurgjafar vegna þeirrar aðstoðar sem þau fá heiman frá. Rannsóknir hafa leitt í ljós að með 

þátttöku foreldra í heimanámi barna sinna er líklegra að nemendur upplifi jákvætt viðhorf til 

náms, aukna þekkingu og sýni góða hegðun (Bailey, o.fl., 2004, bls. 176–177; Hoover-

Dempsey o.fl., 2001, bls. 203, 206). 

Viðmælendur greindu frá því að þeir leggðu sig fram eftir bestu getu við að veita börnum 

sínum þá aðstoð og uppörvun við heimanámið sem þeim væri unnt. Þetta er samhljóða 

innlendum og erlendum rannsóknum (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 117; Bailey o.fl., 

2004, bls. 176–177; Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 138; Þorgerður 

Guðmundsdóttir, 2009, bls. 25) þar sem fram kemur að ef foreldrar veiti barninu sínu stuðning 
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og hvatningu og að barnið finni fyrir jákvæðu viðhorfi, öryggi og virðingu, leiði það til 

sterkari sjálfsmyndar þess. Viðmælendur voru samhljóða í afstöðu sinni hvað varðar það að 

hrós og hvatning skiptu börnin þeirra miklu til að komast í gegnum heimanámið  

Viðmælendur sem áttu börn í skólum, sem buðu nemendum sínum upp á heimanámsval, 

þar sem nemendur áttu þess kost að vinna að hluta til eða jafnvel allt heimanám í skólanum, 

undir handleiðslu kennara, töldu það létta á því álagi sem væri á heimilunum, annars vegar 

vegna tímans og hins vegar vegna kunnáttuleysis þeirra sjálfra. Ekki áttu öll börn viðmælenda 

þess kost. Tvær mæðranna greindu frá því að ekki hefði heimanámsval í þeirra skóla skilað 

tilsettum árangri en margt komi þar til, svo sem sparnaður, mikil getublöndun nemenda og of 

lítil mönnun í kennslu. Heimanámsval var því fellt niður. Voru þær sammála um að vegna 

þess væri um aukið álag á þær að ræða, börnin þeirra hefðu nýtt þennan kost. Viðmælendur í 

þeim skólum sem ekki buðu upp á heimanámsval greindu frá því að þeir legðu sig fram við að 

leita lausna fyrir börnin sín, svo sem að fá kennara til að minnka heimanámið, skrifa 

texta/svör sjálfir eða kaupa utanaðkomandi aðstoð. Ein móðirin greinir frá kennara sem ekki 

var tilbúinn að koma til móts við barnið hennar með heimanámið, hún hafi því brugðið á það 

ráð að gera það sjálf. Í nútíma samfélagi upplýsinga og tækni ættum við ekki að þurfa að sjá 

slík dæmi. Ráði nemandi ekki við námið verður að finna lausn sem er viðunandi. 

Skólasamfélag nútímans ætti að nýta sér slíka tækni, móðir þessa drengs hafði talað við alla 

kennara hans og gert þeim grein fyrir stöðu hans. Hún hafði einnig leitað út fyrir skólann til 

að fá viðeigandi aðstoð honum til handa. Þá greindi hún frá því að styrkleikar hans lægju í að 

vinna í þrívídd. Ef litið er til Aðalnámskrár grunnskóla – almennur hluti (2011, bls. 21) segir 

þar að skólanum beri að taka mið af þörfum hvers nemenda með það að leiðarljósi að hann fái 

notið styrkleika sinna, með því byggist upp jákvæð sjálfsmynd 

Viðmælendur voru sammála um að börn þeirra hefðu lítinn tíma afgangs þegar löngum 

skóladegi væri lokið. Flest barnanna stunduðu einnig íþróttir eða aðra tómstundaiðkun sem er 

oft tímafrekt. Ein móðirin velti því fyrir sér hvenær þessi börn ættu að leika sér. Ekki væri 

alltaf auðvelt að finna tíma fyrir heimanámið. Tveir viðmælendur nefndu að eftir langan og 

strangan skóladag væru þeir ekki að taka tíma frá áhugamálum barna sinna til að gera 

heimaverkefni, mikilvægt væri fyrir þessi börn að finna til sín og að þau gætu notið sín. Ein 

móðirin greindi frá því að hún hefði bara samband við viðeigandi kennara til að fá frest á 

heimanámi barnsins eða leyfi til að vinna aðeins hluta af því. 

Allir skólar ættu að hafa skýra stefnu í málefni nemenda með leshömlun. Ef horft er til 

Otaiba og félaga, segja þeir mikilvægt að skólar móti sér slíka stefnu, með það að leiðarljósi 

að sem flestir nemendur eigi þess kost að ná framsetningu heimanáms (Otaiba, o.fl., 2012, bls. 
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114–115, 122–124). Þessar rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að ekki séu allir skólar með 

nóga skýra stefnu í þessum málum. Sé um slíka stefnu að ræða verða skólarnir að finna leið til 

að uppfræða kennara, nemendur og foreldra. Við athugun á heimasíðum þessara skóla kom í 

ljós að aðeins einn af þessum þremur skólum var með skýra stefnu um heimanám og 

leshömlun. Hér verða skólar að koma betur til móts við heimilin og skýra betur hvernig þeir 

vilja að slíkri stefnu sé háttað í sínum skóla. Það er hlutverk skóla að laga nám að mismunandi 

þörfum, og koma til móts við þessar fjölskyldur og þá erfiðleika sem börnin glíma við. 

 

6.4 Samstarf heimilis og skóla 
Viðmælendur, sem eiga börn sem fylgja jafnöldrum í námi, voru flestir á því að samstarf 

heimilis og skóla væri almennt gott, jákvæðni og virðing ríkti í samstarfinu. Þetta samræmist 

niðurstöðum annarra íslenskra rannsókna þar sem foreldrar nefna þau gildi sem þeir telja 

mikilvægust í samstarfi heimilis og skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 104; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 75). Kennarar barna þeirra leggðu flestir upp með að nemendum 

líði vel, að samskiptin séu góð og að ef upp komi erfiðleikar séu þeir leystir á faglegan og 

farsælan hátt. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið síðustu árin (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 107; Katz o.fl., 2010, bls. 248; Norwich 

o.fl., 2005, bls. 148–149). 

Viðmælendur töldu það vera á ábyrgð hvers kennara hvers eðlis samstarfið væri. Þeir 

greindu frá mikilvægi þess að kennarar gerðu sér grein fyrir stöðu nemandans og aðstöðu hans 

heima fyrir til náms sem er í samræmi við rannsóknir, svo sem Browne (2009, bls. 230–241) 

og Þorgerðar Guðmundsdóttur (2009, bls. 25) sem telja að kennarar eigi að skapa nemendum 

góða aðstöðu til náms og hafa að leiðarljósi skilning barnsins. Athyglisvert er að hugleiða 

hvernig standi á því að viðmælendur nefna að það sé í höndum hvers kennara hvernig 

samstarf um nám barna þeirra sé. Ættu kennarar ekki að vinna eftir ákveðinni stefnu sem 

skólinn setur sér í þessum málaflokki? Með þeim hætti gætu foreldrar gengið að því vísu 

hvernig þeim málum væri háttað í skóla barna sinna. 

Fimm af sex viðmælendum greindu frá atviki er tengdist neikvæðri upplifun barna þeirra 

eða þeirra sjálfra af samstarfi við kennara sem ekki tók tillit til námsþarfa barnanna. Það varð 

þess valdandi að viðmælendur ýmist leituðu ekki til kennarans eða þeir töldu að hann upplifði 

að þeir væru að „tuða“. Einnig voru nefndir þættir eins og sparnaður í skóla, álag á kennara og 

að kennarar gerðu sér ekki grein fyrir veikleika og styrkleika þessara barna. Fagmennska 

kennara ætti að vera í fyrirrúmi og miðast við þarfir nemenda. Íhuga má hvernig standi á því 
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að sumir kennarar komu ekki betur til móts við þarfir viðmælenda og barna þeirra. Er það 

vegna þess hvernig kennarinn lítur á foreldra í þessu samstarfi, að þeir séu skjólstæðingar 

frekar en samstarfsmenn, þar sem kennarinn hefur frumkvæði af samskipum á sínum 

forsendum eins og lesa má um í rannsókn Trausta Þorsteinssonar (2002, bls. 163). Eða vegna 

þess að þeir trúi því að það sé á ábyrgð foreldra að nemendur með námsörðugleika nái 

tilsettum námsárangri eins og niðurstöður rannsóknar Nönnu Kristínar Christiansen (2010, 

bls. 123–124) benda til. 

Aðspurðar um stefnu skólanna varðandi heimanám barna þeirra með leshömlun, kemur 

fram í svörum meðrannsakenda að stefna skólanna sé ekki alltaf skýr. Aðeins einn af þremur 

skólum, sem börn meðrannsakenda gengu í, virðist hafa skýra stefnu. Rannsakandi skoðaði 

heimasíður þessara þriggja skóla og fann aðeins skýra stefnu varðandi heimanám hjá einum 

skóla. Í skólastefnu Akureyrarbæjar (2006, bls. 12) segir að grunnskólar Akureyrar eigi að 

hafa mótaða stefnu um heimanám. Undir slíka stefnu tekur Otaiba (2011, bls. 114–115, 122–

124). Viðmælendur, sem eiga börn við skólann þar sem um skýra stefnu er að ræða, eru einnig 

öruggari með sig í heimanáminu og virðast vita betur hvar þeir standa gagnvart námi barna 

sinna. Þessi börn eru sjálfstæðari í námi en börn hinna meðrannsakendanna. Þá fylgja þau 

jafnöldrum sínum að mestu í námi, jafnt heimanámi sem námi í skóla. Þess ber að geta að þeir 

viðmælendur eru fáir og erfitt er að alhæfa þó svo um vísbendingu gæti verið að ræða.  

Þess ber að geta að rannsakandi hóf rannsókn þessa á því að biðja foreldra að taka þátt í 

rannsókninni, en feður gáfu ekki kost á sér til þátttöku. Það styður við kenningar um að 

mæður séu virkari í námi barna sinna en feður eins og fram kemur í rannsókn (Desforges og 

Abouchaar, 2003, bls. 21). Rétt er einnig að árétta það sem fram kemur hjá Rúnari 

Sigþórssyni og félögum (1999, bls. 60). Foreldrar eru ekki einsleitur hópur heldur 

einstaklingar með ólíkar skoðanir og bakgrunn og má að leiða að því líkum að samskipti 

þeirra við börnin sín séu með ýmsum hætti.  
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7. Ályktanir og framtíðarrannsóknir 
Megintilgangur með rannsókninni er að vekja umræðu um nemendur sem greinst hafa með 

leshömlun og heimanám þeirra og hversu mikil áhrif leshömlun getur haft á daglegt líf þeirra 

og fjölskyldna þeirra. Rannsóknarniðurstöður sýna fram á að svo sé. Með kynningu á 

niðurstöðum rannsóknarinnar er líklegra að meiri þekking og skilningur verði á þeim 

erfiðleikum sem þessar fjölskyldur búa við og að gripið verði til úrræða sem eru ásættanleg 

fyrir námslega stöðu nemenda. Ýmsar upplýsingar liggja fyrir um nemendur með leshömlun 

og langflestir kennarar koma til móts við þarfir nemenda sinna, en því miður ekki allir. Það er 

von rannsakanda að kennarar og almenningur átti sig á því hver upplifun foreldra barnanna er, 

með því verður til þekking sem nýtist nemendum með leshömlun og fjölskyldum þeirra. Með 

aukinni þekkingu og skilningi á erfiðleikum nemenda með leshömlun opnast möguleiki fyrir 

kennara og foreldra til að skoða aðstæður hvers barns þar sem þeir vinna saman af heilindum 

fyrir barnið. Kennarinn með sína fagmenntun og foreldrar sem sérfræðingar í börnunum 

sínum. Samvinna þessara aðila er ekki hvað síst barninu til heilla og leið til betri árangurs. 

Með samvinnu ættu fagaðilar og foreldrar að finna lausn fyrir barnið, það er farsælla að leiða 

mál til lykta með því að hugsa í lausnum, því heimanám nemenda með leshömlun er verkefni 

en ekki vandamál.  

Rannsakandi vildi gjarna sjá rannsókn þar sem lögð yrði til meiri samvinna foreldra og 

kennara um heimanám nemenda. Rannsókn þar sem skoðuð væri geta foreldra til að hjálpa 

börnum með leshömlun við heimanám gæti nýtast foreldrum barna með námsörðugleika. 

Hver er þekking þeirra á námi barna sinna, eða eiga þeir bara að kunna að hjálpa þeim? Þarft 

væri einnig að sjá rannsókn á því hvernig nemendur nýta sér hjálparefni til náms. Hvað 

upplestur á námsefni varðar kom fram í nær öllum samtölunum að jafnvel þó þessi möguleiki 

væri fyrir hendi þá nýttu nemendur sér hann ekki sem skyldi. Ein móðirin tiltók að barnið 

hennar vildi frekar að hún læsi fyrir sig en að hlusta á upplestur úr tölvu. Hverju það sætir er 

spurning sem vert er að spyrja. Jafnframt væri þarft að rannsaka hvað til er af hjálparefni fyrir 

nemendur með leshömlun til að létta undir með þeim og foreldrum við heimanámið og þá 

einnig hvort og hvernig þeir nota það sem til er. Í framhaldi af því væri hægt að útbúa 

gagnabanka sem væri aðgengilegur fyrir nemendur, foreldra og skóla.  
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Rannsakandi veltir því fyrir sér hvernig standi á því að foreldrar þeirra barna sem verst 

standa námslega fái ekki meiri aðstoð frá skólum barna sinna. Hefur samfélagið sem við lifum 

í komið þeirri hugsun að hjá foreldrum að ef börnin þeirra hafi hömlur á einhverju stigi sé 

ábyrgðin á námi barna þeirra? Eins er það umhugsunarvert hvers vegna þessir foreldrar geri 

ekki meiri kröfur á að skóli barnanna bregðist við námsþörfum þeirra. Í skólanum starfa 

fagaðilar á menntasviðinu sem ættu að vera betur til þess fallnir að veita nemendum kennslu 

við hæfi. Foreldrar eru vissulega sérfræðingar þegar kemur að börnunum þeirra. Saman ættu 

þessir aðilar að geta fundið út hvernig megi koma sem best til móts við námslegar þarfir 

þessara barna svo ávinningur verði af. Rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að vilji foreldra 

til að börnin þeirra nái sem bestum námsárangri er mikill og þeir eru tilbúnir að leggja mikið á 

sig til að svo geti orðið. Það ætti að vera við hæfi að enda á ummælum eins viðmælenda og 

sjá hvaða augum hann lítur erfiðleika barsins síns við að sinna heimanáminu. Hann telur að 

heimanám sé verkefni sem heimilið og nemandinn þurfi að vinna sameiginlega að með 

skólanum í stað þeirra erfiðleika sem fylgja því. „Við reynum að stilla þessu þannig upp að 

þetta sé ekki vandamál... heldur verkefni.“ 
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Fylgiskjal I: Vitrænir ferlar í Vancouver- skólanum 
 

7. Vitrænir ferlar í Vancouver- skólanum. Í rannsóknarferlinu er farið aftur og aftur í gegnum 

þessa þætti til að leysa vanda. Rannsakandi ígrundar í hverju ferli og afraksturinn er svo hægt 

að setja upp í 12 þrep (sjá töflu 1) sem lýsa gróflega rannsóknarferlinu innan Vancouver- 

skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 250). 
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Fylgiskjal II: Leyfi frá persónuvernd 
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Fylgiskjal III: Kynning til fjölskyldudeildar Akureyrar  
 

Hug - og félagsvísindasvið 

Kennaradeild - framhaldsbraut 

 

 

Reynsla foreldra af heimanámi barna sinna með leshömlun 

Ágæti viðtakandi: 

Ég undirrituð, Alda Stefánsdóttir, er í framhaldsnámi við Hug- og félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri. Ég er að vinna að meistaraprófsritgerð sem lögð er fram sem hluti 

af námi til M.Ed.-gráðu í menntunarfræðum með áherslu á lestrarfræði. Ég mun rannsaka 

reynslu og upplifun foreldra barna sem greinst hafa með leshömlun af heimanámi barna sinna. 

Leiðsagnakennarinn minn er Guðmundur Engilbertsson sérfræðingur við skólaþróunarsvið 

HA, ráðunautur er Rúnar Sigþórsson prófessor við kennaradeild. Aðferðin sem ég mun nota er 

fyrirbærafræðileg og er hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum. Með þessari rannsókn 

verður leitast við að varpa betra ljósi á gengi heimanáms nemenda sem greinst hafa með 

leshömlun og hvernig samstarfi heimilis og skóla (umsjónakennara) er háttað í þeim efnum, 

hvernig þátttöku foreldra er háttað og hver þáttur kennara er í þessu samspili. Markmiðið er 

að til verði skýr rammi utan um heimanám nemenda með leshömlun sem tekur á þeim þáttum 

sem foreldrar telja mikilvæga. 

Ég tel að það þurfti að rannsaka þetta viðfangsefni betur þar sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á að nemendur með leshömlun þurfa að leggja töluvert meira á sig í námi heldur en þeir 

sem ekki hafa leshömlun. 

Mig langar til að biðja þig um að deila með mér reynslu þinni og upplifun af því hvernig 

þú lítur á heimanám barnsins þíns. Þátttaka þín er mér mikils virði. Í allri vinnu mun ég hafa 

hagsmuni þína, velferð og virðingu fyrir þér að leiðarljósi. 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. Ég reikna með að viðtalið sjálft taki um 45 mínútur – 1 klukkutíma. Ég 

legg mikla áherslu á að viðtalið okkar verði tekið á stað þar sem engin utanaðkomandi truflun 
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á sér stað, þér er frjálst að velja þann stað sem viðtalið fer fram á. Möguleiki er á því að ég 

þurfi að ná á þér aftur ef einhverjar upplýsingar eru óljósar eða ég telji mig þurfa að vita 

eitthvað nánar eða taka við þig annað viðtal. Viðtalið tek ég upp og vinn það svo í tölvu frá 

orði til orðs.  

Ef þú vilt hætta í verkefninu er þér það frjálst hvenær sem er án þess að skýra það frekar 

út fyrir mér og þú þarft heldur ekki að svara þeim spurningum sem þú treystir þér ekki til að 

svara eða vilt ekki svara. Að lokum vill ég árétta að fyllsta trúnaðar verður gætt. 

Með kærum fyrirfram þökkum og von um samstarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst. 

 

________________________________ 
Alda Stefánsdóttir 

S: 616-8214 

ha080086@unak.is 
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Fylgiskjal IV: Kynning á rannsókn til viðmælenda 
 

Ég heiti Alda Stefánsdóttir og er leik- og grunnskólakennari og nemi í lestrar- og 

sérkennslufræðum til meistaranáms við HA. Ég er að vinna að meistararitgerð minni þar sem 

mig langar að skoða reynslu foreldra af heimanámi barna sinna með leshömlun.  

Frá því að ég hóf nám við lestrar - og sérkennslusvið framhaldsdeildar HA hefur aukinn 

áhugi á leshömlun kviknað og þar sem undirrituð er einnig móðir drengs með skilgreinda 

leshömlun hefur áhugi á námi hans og annarra nemenda í hans sporum vaxið eftir því sem 

skilningur og þekking á þessu sviði hefur vaxið. Ég hef í gegnum námsferil hans orðið þess 

áskynja að eftir því sem hann fer lengra áfram í skólakerfinu því meiri hætta er á að hann 

glími við námsvanda á einn eða annan hátt sem tengist beint við lestur auk þess sem glíman 

við heimanámið vex til muna. Þá set ég spurningarmerki við þekkingu kennara í grunnskóla á 

þessu málefni og velti því fyrir mér hvort henni sé ábótavant. Í námi mínu í lestrar- og 

sérkennslufræðum við HA hef ég orðið þess vör að verulega vantar upp á að rannsaka þennan 

þátt, ekki síst með íslenskan veruleika að leiðarljósi. Heimanámið varð fyrir valinu vegna þess 

að mér finnst þörf á að skilgreina betur hvernig því ætti að vera háttað hjá einstaklingum með 

leshömlun. 

Af mér: Ég er 42 ára Akureyringur, gift og tveggja barna móðir. Ég hef lengst af starfað 

sem leikskólakennari við leikskóla hér í bæ og hef þar gengið í flest störf. Mér sem móður 

drengs með leshömlun finnst vanta meiri upplýsingar fyrir kennara, foreldra og þá sem 

greindir eru með leshömlun um það hvernig best sé að koma til móts við barnið í náminu og 

þarfir fjölskyldunnar. Hvað mig varðar hef ég sjálf verið í þeim sporum að lesa allt námsefnið 

fyrir son minn auk þess sem ég hef leitað leiða til að auðvelda heimilinu það álag sem þessu 

getur fylgt.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 
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Fylgiskjal V: Samþykkisyfirlýsing  
 

Samþykkisyfirlýsing 

 

 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka 

þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst: 

_________________________________ 

 

 

Rannsakandi: 

 

_______________________ 
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Fylgiskjal IV: Viðtalsrammi 
 

Viðtalsrammi 

 

 Mig langar að biðja þig að segja mér frá því hvernig heimanámi barnsins þíns er 

háttað? 

 Mig langar að biðja þig að deila með mér reynslu þinni og upplifun af heimanáminu  

 Hvert er viðhorf þitt til heimanáms? 

ef hlynnt(ur) hversvegna og ef ekki hvers vegna ekki? Útskýrðu nánar 

 Veistu hvort til er stefna í skólanum varðandi heimanám? Ef já, hvernig finnst 

þér sú stefna vera? 

 Hver eru samskipti þín við kennara barnsins þíns vegna heimanáms? 

 Hlusta kennarar barnsins þíns á þínar skoðanir varðandi heimanám? 

 Telur þú að skólinn (kennarar komi til móts við þarfir barnsins? þíns varðandi 

heimanám? Finnst þér barnið þurfa aðstoð? 

 Getur barnið þitt sinnt heimanáminu sjálft? 

 Hversu miklum tíma ver barnið að meðaltali í heimanám á hverjum degi? 

 Hvar er heimanámið oftast unnið? 

 Hvaða tíma dags er heimanámið oftast unnið? 

 Í hverju felst aðstoð þín varðandi heimanámið? Ef er finnst þér hún skipta máli  

 Hvernig fylgist þú með heimanámi barnsins? 

 Hversu vel gengur þér að hjálpa barninu við heimanámið? 

 Hvað gerist ef barnið nær ekki að vinna heimanámið eða skilar því ekki? 

 Hafa kennarar barnsins þíns þekkingu á leshömlun?  

 Hefur þú fengið einhver stuðning vegna heimanáms barsins þíns?  

 Hvernig er með hjálparefni, telur þú að barnið þitt hafi not fyrir það ef svo er, 

hverskonar hjálparefni og hver sér um að útvega það?  

 Hvernig heldur þú að barninu þínu gangi að eiga við þann texta sem er í 

kennslubókum þess?  
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Hvernig ætti heimanám að vera? 

• Hver finnst þér vera tilgangurinn með heimanámi? 

• Hvað gerir heimanám fyrir barnið þitt? 

• Hvernig kemur þú að heimanámi barnsins þíns? 

• Finnst þér þú geta haft áhrif á heimanámið? 

• Á hvað leggur þú mesta áherslu varðandi heimanámið? 

• Skiptir þátttaka þín í námi barnsins einhverju máli varðandi framtíð þess? 

útskýrðu nánar 

• Hvernig vilt þú hafa áhrif á heimanám barnsins? Útskýrðu nánar. 

• Hver ber ábyrgðina á að heimanám sé unnið og því skilað á réttum tíma? 

• Finnst þér þú fá nægilegar upplýsingar um heimanámið frá á skólanum? 

útskýrðu nánar. 

• Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri varðandi heimanámið? 

 

 

 

 

 


