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Formáli 
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menntunarfræðideild, Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Ég vil þakka 
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hafa hana til að spegla allar mínar hugsanir og hugmyndir. Ég vil þakka 

manninum mínum fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum námið og ég vil 

einnig þakka honum og sonum okkar báðum fyrir að vera eins og þeir eru. 

Það er þeim að þakka að ég fór í þetta nám því námserfiðleikar þeirra hafa 

verið uppspretta námsins og ég veit að þeir hafa einnig grætt á því að ég sé í 

eilífum heilabrotum varðandi nám þeirra og störf. Ég vil þakka Björgu Ólöfu 

Bragadóttur og Bjarnfríði Jónsdóttur fyrir að lesa yfir verkefnið fyrir mig. Að 

lokum vil ég einnig þakka viðmælendum mínum sem af hreinskilni sögðu 

mér frá námi sínu og líðan og gerðu mér kleift að framkvæma þessa 

rannsókn sem lokaverkefnið byggist á.   
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Ágrip 

Meginefni þessa lokaverkefnis er rannsókn á því hvernig nemendum með 

greinda lesblindu finnst best að læra og hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á 

nemendur. Aðallega eru skoðaðir ákveðnir þættir í því sambandi. Þeir 

þættir eru í fyrsta lagi hvort og hvernig nemendur nýta sér styrkleika sína 

við nám. Í öðru lagi hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á nám. Í þriðja lagi 

hvaða námsaðferðir (e. learning strategies) nemendur nýta sér og í fjórða 

lagi hvort nemendur þekki hugtakið námsvitund (e. metacognition) og þá 

hvernig hún nýtist þeim við nám. Til að leita svara við þessum spurningum 

voru tekin viðtöl við átta einstaklinga sem greindir eru með lesblindu og eru 

í öðru námi en grunnskólanámi. Þeir eru af báðum kynjum og á ýmsum 

aldri. Með viðtölunum er leitað leiða til að hlusta á raddir þessara 

einstaklinga og athyglinni beint að þeim aðferðum sem þeir beita við námið. 

Einnig er velt upp hugmyndum um hvort og þá hvernig trú á eigin getu 

hefur áhrif á nám og líf fólks. Markmiðið er að leita leiða til að styðja við 

nám þeirra sem eru með lesblindu. Rannsóknin byggir á eigindlegri 

aðferðafræði þar sem notast er við hálfopin viðtöl við gagnaöflunina. 

Gögnum var safnað frá desember 2011 til mars 2012. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að nemendunum fannst ekki mikið hafa verið leitað 

eftir styrkleikum þeirra í námi, hvorki í grunnskóla né í framhaldsskóla. 

Nemendurnir eru einnig mismeðvitaðir um styrkleika sína. Þeir þekktu ekki 

hugtakið námsvitund og höfðu mismikið hugsað um trú á eigin getu. 

Nemendurnir  voru hins vegar að nýta sér ýmsar aðferðir við námið og hafði 

hver og einn þróað með sér aðferðir sem hann taldi henta sér best. 
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Abstract 

School attendance of students with dyslexia:  

learning and self-confidence eight students with dyslexia. 

The main subject of this thesis is the study of how students with dyslexia 

need to learn and how self-efficacy affected students. The main aspect of 

that relationship is being examined or assessed. The factors are, first, 

whether and how students are using their strengths in learning. Secondly, 

how self-efficacy affects learning. Third, which learning strategies students 

are using and fourth, whether the students are familiar with the concept of 

metacognition and if they are, how does it contribute to their learning. To 

answer these questions, interviews were conducted with eight individuals 

diagnosed with dyslexia who are attending different schools now after 

graduating highschool. They are of both genders and various ages. The 

interviews were focused on listening to the voices of these individuals and 

explores the methods they use in their studying. Another question explored 

is whether and how self-efficacy affects learning and life in general. The 

goal was to find ways to support students with dyslexia. The study is based 

on qualitative methodology. Semi-structured interviews were conducted. 

Data were collected from December 2011 to March 2012. The main results 

are that schools were not looking for the students´ strengths, either in 

school or in college. The students are also variably conscious about their 

strengths. They did not know the concept of metacognition, and had 

varying thought on self-efficacy. The students did, however, make use of 

various methods of learning and had each developed the techniques that 

they felt fit the best. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn verður skoðað hvort og hvernig nemendur með lesblindu 

nýta sér styrkleika sína við nám, hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á nám, 

hvaða námsaðferðir nemendur nýta sér og hvort nemendur þekki hugtakið 

námsvitund og þá hvernig hún nýtist þeim við nám. Hér er um að ræða 

viðtalsrannsókn þar sem rætt er við átta nemendur sem greinst hafa með 

skilgeinda lesblindu og eru í öðru námi en grunnskólanámi í mismunandi 

skólum á árunum 2011-2012.   

Von mín er sú að rannsóknin opni augu kennara og nemenda fyrir leiðum til 

að aðlaga námsumhverfi og námsaðferðir að hverjum og einum nemanda svo 

nemendur geti nýtt styrkleika sína í námi. 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Lokaverkefni þetta er þannig uppbyggt að í 1. kafla er inngangurinn að 

verkefninu þar sem farið er yfir skilgreiningar á lykilhugtökum og sagt frá 

kveikjunni að rannsókninni. Í 2. kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi 

þar sem fjallað er um lesblindu, nám og kennslu tengt lesblindu, námsvitund og 

trú á eigin getu. Í 3. kafla er farið yfir markmið og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Í 4. kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í 5. kafla eru umræður þar 

sem niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar í ljósi niðurstaðna annarra 

rannsókna. Í 6. kafla eru síðan lokaorð mín og hugleiðingar. 

1.2 Skilgreining á lykilhugtökum 

Áður en lengra er haldið er vert að gera grein fyrir þeim lykilhugtökum sem 

notuð verða. 

1.2.1 Dyslexia/lesblinda 

Letur Lesblinda er íslensk þýðing á hugtakinu dyslexia. Hugtakið er notað yfir 

sértæka námserfiðleika sem fólk á við að etja sem koma fram sem 

lestrarerfiðleikar. Helstu erfiðleikarnir eru takmarkanir á yrtu skammtímaminni 

(e. verbal short term memory) og hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) 

(Snowling, 2006, bls. 3). Skammtímaminni er kerfi sem talið er geta geymt 

upplýsingar hljóðrænt í nokkurn tíma, jafnvel í margar mínútur, ef fólk verður 

ekki fyrir truflun. Hins vegar gleymist það hratt sem er í kerfinu, ef truflun á sér 
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stað. Hljóðkerfisvitund er næmi og tilfinning einstaklingsins fyrir hljóðrænni 

uppbyggingu tungumálsins. Hún felur í sér færni til að ríma, setja saman orð og 

taka í sundur, auk þess að búa til ný orð, skoða hvað er orð og hvernig þau 

raðast saman í setningar. Hljóðkerfisvitund endurspeglar þá þekkingu, sem 

einstaklingur býr yfir um móðurmál sitt af reynslu, að málið hefur ákveðið form, 

setningar, orð, atkvæði og hljóð (Walpole og McKenna, 2007, bls. 32 og 35). Í 

þessu verkefni verður notast við hugtakið lesblinda. Lesblinda er hugtak sem 

hefur verið notað síðan seint á sjötta áratug síðustu aldar. Þá komu fram 

niðurstöður úr rannsóknum sem sýndu mun á erfiðleikum þeirra sem áttu við 

sértæka lestrarerfiðleika að stríða og þeirra sem lásu hægt en lestrargeta 

tengdist almennri þroskagetu (Rutter og Yule, 1975). Á tímabili varð hugtakið 

lesblinda nokkurs konar bannorð innan skólasamfélagsins og í kjölfarið var 

notast við ýmis önnur hugtök eins og sértækir lestrarerfiðleikar (e. specific 

reading difficulties) eða sértækir námserfiðleikar (e. specific learning disability) 

(Snowling, 2006, bls. 2). 

1.2.2 Kennsla og nám 

Kennsla (e. teaching) og nám (e. learning) eru hugtök sem eru vel þekkt. Kennsla er 

ferli sem fer fram með samskiptum kennara og nemenda. Getur kennslan farið 

fram inn í skólastofu eða sem fjarkennsla með nútíma tölvubúnaði. Kennsla beinist 

að því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu, leikni og viðhorf og öðlast 

þannig hæfni sem skilgreind er sem lykilhæfni í menntun. Kennsla miðar að því að 

nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2010).  

Nám er það að öðlast nýja eða breyta núverandi þekkingu, hegðun, færni, 

gildum eða óskum og getur falið í sér að mynda flókna heild úr mismunandi 

upplýsingum. Nám gerist ekki allt í einu heldur byggir á og mótast af því sem við 

vitum nú þegar (Wikipedia, 2012). Í þessu verkefnið verður kennsla og nám skoðað 

út frá nemendum með lesblindu í kaflanum Kennsla og nám tengt lesblindu.  

1.2.3 Metacognition/námsvitund 

Metacognition er hugtak yfir þekkingu á eigin hugsun eða meðvitað nám 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2000, bls 60; Höien, 2008, bls. 173). Ég sá hugtakið 

námsvitund í kennsluleiðbeiningum með námsbókinni Klárari en þú heldur (e. 

You´re smarter than you think) sem námsgagnastofnun gaf út 2005 og Erla 

Kristjánsdóttir þýddi en Thomas Armstrong skrifaði. Mér finnst hugtakið lýsa vel 

mínum skilningi á hugtakinu metacognition og mun það því verða notað hér. 

Námsvitund er að nemandi þekki og geti stjórnað eigin hugsunum. Nemandi er 

þá meðvitaður um nám sitt, getur metið námslegar þarfir sínar, búið til áætlanir 
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til að mæta eigin þörfum og framkvæmt áætlanir sínar (Hacker, Dunlosky og 

Graesser, 2009, bls. 1). Sjálfsmat er mikilvægur hluti af þessu ferli. Nemandi 

hugsar um eigin framfarir og hvernig hann getur bætt sig. Hann er ábyrgur fyrir 

eigin námi og þessi vitund um eigið nám nýtist í öllum námsgreinum.  

1.2.4 Self-efficacy/trú á eigin getu 

Self- efficacy er í orðgnótt  Guðmundar B. Arnkelssonar (2000) þýtt sem álit á eigin 

færni eða sjálfstraust gagnvart tilteknu verkefni. Ég hef ákveðið að nota trú á eigin 

getu því mér finnst það lýsa vel hugmyndum Albert Bandura. Hann kom fram með 

og þróaði kenningu 1977 um að trú einstaklingsins á getu sinni hafi áhrif á líf hans. 

Samkvæmt kenningunni hefur trú á eigin getu áhrif á hvað einstaklingurinn gerir, 

hvað hann er tilbúinn að leggja á sig, hversu lengi hann heldur áfram þegar hann 

mætir hindrunum og hvernig honum líður þegar tekist er á við ýmis verkefni 

(Bandura, 1977; Feist, 1994, bls. 407-408). Einnig er hugtakið seigla (e. resilience) 

ofarlega í umræðunni í tengslum við trú á eigin getu. Rutter (1985) telur að seigla 

samanstandi af sjálfsáliti (e. self-esteem) og sjálfstrausti (e. self-confidence), trú á 

eigin getu og hæfni til að eiga við breytingar og aðlögun og kunnátta á félagslegum 

lausnaleiðum (Nash, 2006, bls. 297). 

1.3 Markmið 

Markmið verkefnisins er að leita leiða til að styðja við þá nemendur sem eru 

með lesblindu og skoða hvort og þá hvernig verið er að nýta styrkleika þeirra til 

náms. Rannsókninni er þannig ætlað að varpa ljósi á hvort og hvernig nemendur 

nýta sér styrkleika sína við nám, hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á nám, 

hvaða námsaðferðir nemendur nýta sér og hvort nemendur þekki hugtakið 

námsvitund og þá hvernig hún nýtist þeim við nám. 

1.4 Kveikjan að rannsókninni 

Kveikjan að rannsókninni er eiginlega fjölskyldan mín. Í henni eru þó nokkrir 

greindir með lesblindu og aðrir sem hafa ekki farið í greiningu en eiga erfitt með 

lestur og stafsetningu. Maðurinn minn og báðir synir okkar eru greindir með 

lesblindu.  

Þegar ég kynntist manninum mínum hafði ég ekki mikið hugsað út í 

námserfiðleika annara þar sem mér hefur alltaf gengið vel að læra. Yngsta systir 

mín er reyndar með lesblindu og hún átti erfitt með að læra en ég var nánast 

flutt að heiman þegar hún fór í skóla þannig að ég kynntist lítið erfiðleikum 

hennar í skólagöngu. Maðurinn minn hafði farið í framhaldsskóla en hætt áður 

en hann lauk þeirri verknámsbraut sem hann var á. Hann missti reyndar föður 

sinn á svipuðum tíma og hann byrjaði í náminu þannig að það hefur örugglega 
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haft áhrif á námsgönguna líka. Hans upplifun af grunnskólagöngu var sú að 

hann var þar bara, hann ásamt fleirum voru nánast „geymdir“ þar til 

skólaskyldan var búin. Hann hafði því ekki mikla trú á sjálfum sér sem 

námsmanni og fór í framhaldsnám bara eins og allir hinir gerðu og byrjaði í 

verknámi sem hann flosnaði síðan upp úr.  

Þegar við stofnuðum fjölskyldu hafði ég aldrei spáð neitt í það að 

námserfiðleikar myndu kannski einnig koma fram hjá börnunum okkar. Við 

eignuðumst síðan tvo drengi með fimm ára millibili og var því eldri drengurinn 

ekki kominn í skóla þegar sá yngri fæddist. Málþroski þeirra beggja virtist mjög 

góður. Ég las mjög mikið fyrir þá, alin upp við að það væri mjög mikilvægt þó ég 

hafi svo sem ekki mikið hugsað út í af hverju. En það hefur örugglega hjálpað 

mikið varðandi málþroska þeirra. Á þessum tíma fór maðurinn minn aftur í 

framhaldsnám og lauk fyrsta stigi í vélstjórn. Mig grunaði fljótlega eftir að ég 

kynntist honum að hann ætti í erfiðleikum með lestur og skrift því hann var 

hæglæs og skrifaði þannig að það vantaði stafi í orðin og þau voru vitlaust 

stafsett.  Ég hafði ekki heyrt mikið um „lesblindu“ á þessum tíma og ég vissi 

ekkert um hana. Ég var á þessum tíma heldur ekkert að hugsa mikið um 

námserfiðleika. Maðurinn minn hefur alltaf haft gott sjálfstraust út á við svo ég 

fann ekki að þessir erfiðleikar hefðu mikil áhrif á hann.   

Þegar eldri drengurinn byrjaði í skóla gekk honum ágætlega að læra að lesa. 

Þegar hann varð eldri kom í ljós að hann átti mjög erfitt með að halda í við 

kröfur um lestur. Hann náði ekki heldur alltaf innihaldi þess texta sem hann var 

að lesa svo ég fór að lesa fyrir hann upphátt fyrir próf og aðstoða hann við 

námið. Ég aðstoðaði hann svona í nokkur ár en þegar hann var í 8. bekk (2006) 

fór hann í greiningu á erfiðleikum sínum. Hann fór í greiningu hjá sérkennara á 

skólaskrifstofu bæjarins okkar. Þar var lagt fyrir hann Aston-Index próf sem er 

staðlað próf til athugunar og mats á lestrar-, skriftar- og málerfiðleikum hjá 

börnum (Bjarnfríður Jónsdóttir, Eiríkur Hilmarsson, Guðjón Ólafsson, Jóhanna 

Valdemarsdóttir og Kristinn Hilmarsson, 1996). Einnig var lagt fyrir hann próf til 

að athuga hljóðvitund, raddlestur og hljóð- og lesskilning. Samkvæmt 

niðurstöðunum átti hann í erfiðleikum með hljóðlestur en ekki benti til 

lesblindu. Stafsetning eftir upplestri var utan eðlilegra marka en í frjálsri ritun 

var stafsetningin góð. Greinilegt var að hann var búinn að koma sér upp 

orðabanka sem hann vissi hvernig átti að skrifa og hann gat notað í frjálsri ritun. 

Á þessum tímapunkti var mér ráðlagt að láta hann algjörlega um námið, hann 

yrði jú að finna sína eigin leið til þess að læra. Það var mjög erfitt fyrir mig, ég 

vildi svo að honum gengi vel. Þegar hann var í 9. bekk (2007) var lagt fyrir allan 

bekkinn hans GRP 14 greinandi ritmálspróf (Rannveig G. Lund og Ásta 

Lárusdóttir, 2004) þar sem hann greindist með slakt skammtímaminni. Einnig 

kom þar fram að lestur hans var mjög hægur og að hann gerði hljóðréttar villur í 
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stafsetningu (regluvillur). Síðan þegar hann var í 10. bekk (2009) var hann aftur 

sendur í greiningu hjá sérkennara á skólaskrifstofunni vegna lestrarerfiðleika og 

einbeitingarskorts. Þá var lagt fyrir hann LOGOS sem er tölvuforrit sem greinir 

lesblindu og aðra lestrarerfiðleika hjá börnum og fullorðnum (Höien, T., 2008). 

Lagt var fyrir okkur foreldra hans og kennara ASEBA matslista sem er 

spurningalisti yfir atferli barna og unglinga á aldrinum 6-18 ára (Achenbach, T, 

2001). Einnig svöruðum við foreldrarnir SDQ-Ice lista sem er listi með 

spurningum um styrk og vanda barnsins (Goodman, 1997) og ofvirknikvarða 

(ADHD Rating Scale) sem kannar ofvirkni og athyglisbrest hjá nemendum (Páll 

Magnússon, Jakob Smári, Hrönn Grétarsdóttir og Hrund Þráinsdóttir, 1999). 

Niðurstöðurnar voru að samkvæmt LOGOS greindist hann með lesblindu sem 

rekja má til erfiðleika í hljóðvitund, hljóðrænu skammtímaminni og 

vinnsluminni. Styrkleikar hans fálust í góðum skilningi. Hann greindist undir 

greiningarskilmerkjum um ADHD og innan almennra viðmiða á öllum kvörðum 

ASEBA. Hann kom síðan út á jaðarsvæði varðandi einbeitingu. Í dag er hann í 

framhaldsnámi og hefur gengið ágætlega. Hann er búinn að útskrifast af braut 

sem heitir Löggæslu- og björgunarbraut og hann stefnir á að fara í Lögregluskóla 

ríkisins. Hann hefur alltaf æft íþróttir og er sterkur í öllu sem hann tekur sér fyrir 

hendur þar. Ég hef í seinni tíð velt fyrir mér af hverju erfiðleikar hans komu 

svona seint fram. Hann lærði að lesa en náði ekki lesfimi. Þegar ég las svo fyrir 

hann brúaði ég bilið fyrir hann og ekki var tekið markvisst á því að auka lesfimi 

hans. Þess vegna hafa framfarir ekki orðið góðar hjá honum.  

Yngri drengurinn fór 2003 þegar hann var 5 ára í svokallað Hljóm-2 próf sem 

tekið er í flestum leikskólum hér á landi. Hljóm-2 próf er athugun á hljóð- og 

málvitund leikskólabarna og er fyrirlögnin í leikjaformi (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Niðurstöður sýndu að hann 

kom út með mjög slaka færni í hljóðtengingu, slaka færni í samsettum orðum og 

orðhlutaeyðingu, meðal færni í rími, samstöfum og margræðum orðum og svo með 

góða færni í hljóðgreiningu. Hann kom samanlagt út með meðalfærni 

(Heilsuleikskólinn Krókur, 2003). Ég þekkti ekkert til Hljóm-2 og voru kynntar 

niðustöðurnar svona. Hann fór ekki í neina auka málörvun og ekki var unnið 

sérstaklega með þá þætti sem hann kom mjög slakur eða slakur út í. Mikið var lesið 

fyrir hann líka en fljótlega eftir að hann byrjaði í grunnskóla fór að bera á 

erfiðleikum. Hann les mjög hratt en líka mjög vitlaust og tekur jafnvel ekki eftir því 

þó hann sleppi línum inn á milli sem segir manni að hann er ekki heldur alveg að ná 

innihaldinu. Árið 2007 þegar hann var í 3. bekk lagði sérkennari á skólaskrifstofunni 

fyrir hann Aston-Index próf. Þar kom fram að hann átti í miklum erfiðleikum í lestri 

og stafsetningu. Einnig kom á þessum tíma beiðni frá grunnskóla um athugun á 

athyglisbresti og hegðunarerfiðleikum. Ég svaraði ASEBA lista sem og kennarinn. 

Þar kom fram að vísbendingar væru um athyglisbrest en ekki ofvirkni. Þegar hann 
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var í 5. bekk eða 2009 lagði sami sérkennari fyrir hann LOGOS próf þar sem kom 

fram að hann á við lestrarvanda að etja sem fellur undir skilmerki um lesblindu. 

Hann hefur fengið aðstoð með ýmsu móti nánast síðan hann var í 2. bekk en hann 

er í 9. bekk í dag. Hann á mjög erfitt með nám og finnst skólinn tilgangslaus. Samt 

virðist geta hans í námi ekki hafa áhrif á framtíðarplön hans. Hann er mikill 

íþróttamaður og telur að hann geti gert allt sem honum dettur í hug í framtíðinni 

sem ég er mjög ánægð með.  

Maðurinn minn fór 2006 í lesblindugreiningu hjá Rannveigu Lund. Rannveigu 

fannst mjög áhugavert hvernig hann hefur náð að nýta styrkleika sína til að 

koma sér áfram og nýta þá til dæmis í vinnu sinni. Hann hefur mjög gott minni 

og hann er mjög lausnamiðaður í hugsun. Hún spurði hvort hann væri tilbúinn 

að koma í kennslustund og sitja fyrir spurningum hjá nemendum sem voru að 

læra um lestrarerfiðleika. Hann var tilbúinn til þess en það kom síðan aldrei til 

þess að hann væri beðinn að koma í tíma. Þetta, auk námsins míns, kveikti í 

áhuga mínum á  hvernig sjálfstraust, styrkleikar og trú á eigin getu getur hjálpað 

fólki í gegnum erfiðleika og hvaða námsaðferðum þeim finnst best að beita. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Inngangur 

Þegar Í þessum kafla verður fyrst fjallað um lesblindu, skilgreiningar á henni, 

orsakir, einkenni, tíðni og úrræði. Síðan verður fjallað um kennslu og nám tengt 

lesblindu. Sá kafli er ekki tæmandi varðandi það sem kemur að kennslu og námi 

tengdu lesblindu en gefur vonandi einhverja mynd af þeim þáttum sem 

nauðsynlegir eru. Þar eru teknar fyrir hugmyndir um þróun lesturs, 

kennslufyrirkomulag, skipulög og aðferðir við lestrarkennslu. Þar eru einnig 

teknar fyrir hugmyndir um hvernig nemandi með lesblindu getur nýtt sér ýmsar 

leiðir við námið. Fjallað verður um námserfiðleika þeirra sem eru með lesblindu 

og námsstíl og námsaðferðir. Næst er fjallað um námsvitund og hvað liggur á 

bak við hana og að lokum er fjallað um trú á eigin getu og hugmyndir um 

hvernig hún getur haft áhrif á gengi nemenda.    

2.2 Lesblinda  

2.2.1 Skilgreiningar 

Lesblinda hefur verið mikið rannsökuð og skilningur á henni hefur aukist í 

samræmi við það (Hulme og Snowling, 2009, bls. 37). Ekki hefur reynst auðvelt 

að skilgreina lestrarerfiðleika, að hluta til vegna þess að mismunandi 

vísindagreinar hafa áhuga á lestrarerfiðleikum. Vandamál í lestri hafa verið 

áhyggjuefni sérkennara, lestrarfræðinga, lækna, gleraugnafræðinga, 

sálfræðinga og talmeinafræðinga. Þessir fræðimenn hafa mismunandi nálganir 

og fræðilegt sjónarhorn sem hefur áhrif á hvernig þeir skilgreina 

lestrarerfiðleika. Þess vegna nálgast mismunandi sérfræðingar vandann út frá 

mismunandi þáttum. Þrátt fyrir þessar mismunandi afstöður og fræðileg 

sjónarmið samþykkja flestir sérfræðingar að hugtakið lestrarerfiðleikar eigi ekki 

að nota til að vísa til allra barna sem eiga í erfiðleikum með að læra að lesa. 

Sem dæmi um þetta eru börn sem hafa fengið ófullnægjandi kennslu, þau eru 

ekki talin vera með lestrarerfiðleika. Að auki eru börn með alvarlega 

sjónskerðingu eða þroskahömlun sjaldan flokkuð með lestrarerfiðleika. Flestir 

sérfræðingar eru einnig sammála um að til sé hópur af börnum sem hafa 

lestrarerfiðleika þrátt fyrir eðlilega greind (Catts og Kamhi, 2005, bls. 58).  
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Alþjóðlegu lesblindusamtökin IDA (e. International Dyslexia Association, 

e.d.) eru samtök fræðimanna og áhugafólks um lesblindu. Samtökin skilgreindu 

lesblindu á eftirfarandi hátt 12. nóvember 2002:  

Dyslexía er sértækur námserfiðleiki af taugalíffræðilegum uppruna. 

Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur 

og slakri færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í 

flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki 

í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma 

fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur leitt til 

erfiðleika með lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur 

getur komið niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar í gegnum 

lestur (Freyja Birgisdóttir, Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007). 

Árið 2004 var síðan sett í lög á vegum IDEA (e. The reauthorized Individuals with 

Disabilities Education Act) að ekki mætti nota greindarpróf við greiningu á 

lestrarerfiðleikum (Building the legacy: IDEA 2004).  

2.2.2 Orsakir 

Veikleiki þeirra sem eru með lesblindu liggur í hljóðkerfisferlinu og stafar af 

taugafræðilegum þáttum sem leiða til erfiðleika við hljóðræna úrvinnslu. Reynt 

hefur verið að flokka nemendur með lesblindu í undirflokka þar sem lesblindan 

birtist í mjög mismunandi formum. Ekki hefur tekist að sanna neina flokka með 

öruggum hætti. Athyglisverðar hugmyndir eru til um tvenns konar veikleika. Ein 

hugmynd er að veikleikinn skiptist í nákvæmni (e. accuracy) og hraða (e. rate). 

Þar er skoðuð skipting milli nákvæmni í lestri orða og hraða við að lesa orð í 

samfelldum texta. Sýnt hefur verið fram á mun á milli nemenda með 

lestrarerfiðleika þar sem hópur þátttakenda í rannsókn sem ekki las af 

nákvæmni sýndi slaka niðurstöðu í fjöldamörgum munnlegum og skriflegum 

máltengdum verkefnum. Einnig var fylgni milli lesskilnings og nákvæmni mikil í 

þessum hópi þar sem þessir nemendur sýndu veikleika í öllum þeim þáttum 

sem skoðaðir voru varðandi lestrarárangur. Hjá þeim hópi þátttakenda sem áttu 

í erfiðleikum með hraða kom í ljós að þeir áttu í meiri erfiðleikum með að lesa 

samfelldan texta og áttu erfitt með stafsetningu. Lesskilningur kom einnig 

slakur út þegar hann var skoðaður í tengslum við hraðann (Lovett, 1984; Lovett, 

Steinbach og Frijters, 2000). Önnur hugmynd er að undirflokkarnir séu þrír og 

skiptist í hljóðkerfisvitund, nefningu eða tvöfaldan veikleika þar sem veikleikar 

eru bæði í hljóðkerfisvitund og nefningu. Wolf, Bowers og fleiri segja að 

veikleikar í nefningu séu tengdir truflunum á nákvæmri tímaskynjun (e. precise 
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timing mechanism) sem hafa áhrif á úrvinnslu hraða og um leið áhrif á tímann 

sem það tekur nemandann að tengja saman bókstafi í orðum. Vegna þessa nái 

nemandinn ekki að þekkja stafi í orðum nógu fljótt og vel til að geta veitt athygli 

og fest ritháttarmyndir þeirra í minni. Því verða afleiðingarnar þær að þessi 

nemandi getur síður fest í minni mismunandi og einkennandi hljóðform orða 

(Bowers, Golden, Kennedy og Young, 1994; Bowers og Wolf, 1993; Helga 

Sigurmundsdóttir, 2010; Wolf, Bowers og Boodle, 2000; Wolf, Feil, Lotz  og 

Boddle, 1994). En einnig hefur komið fram gagnrýni á þessar hugmyndir. 

Rannsóknir Compton, DeFries og Olson síðan 2001 og Schatschneider, Carlson, 

Francis, Foorman og Fletcher (2002) sýna að rekja megi meirihluta veikleika 

þeirra sem flokkaðir voru með einfaldan og tvöfaldan veikleika til veikleika í 

hljóðkerfisvitund fremur en nefningu. Þessar niðurstöður stangast á við 

hugmyndir um tvöfaldan veikleika (Helga Sigurmundsdóttir, 2010).  

Ekki eru heldur allir sammála um hvort hljóðkerfisvitund og nefning séu sitt 

hvor hluturinn innan hljóðkerfisins. Stanovich og Siegel (1994, bls. 28), Snowling 

(2006, bls. 7-8), Doyle, (2002), Savage, Frederickson, Goodwin, Patni, Smith og 

Tuersley  (2005, bls. 13-14) og Shaywitz, Shaywitz, Blachman, Pugh, Fulbright, 

Skudlarski o.fl. (2004, bls. 927) telja öll að nefning sé hluti af 

hljóðkerfisúrvinnslu. Einnig telja margir að nefning tengist meira lesfimi en 

umskráning meira hljóðkerfisvitundinni (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). 

Skamtímaminni hefur einnig verið skoðað í tengslum við lestrarerfiðleika. 

Baddeley og Hitch hafa komið fram með hugmynd um hljóðkerfislyppu (e. 

phonological loop) í tengslum við yrt skammtímaminni þar sem hún á að geyma 

yrt áreiti. Börn með lesblindu koma verr út á verkefnum sem reyna á 

skammtímaminni en börn með eðlilega lestrargetu. Sýnt hefur verið fram á  

slakari frammistöðu við prófun á minnisvídd bæði þegar notuð eru orða- og 

talnaraðir (e. word and digit span tasks) en þessi verkefni eru einkum talin prófa 

starfsemi hljóðkerfislyppunnar (e. phonological loop). Baddeley og Hitch vilja 

meina að lyppan skiptist í tvennt, í endurtektarbúnað (e. articulatory rehearsal 

process) þar sem maður getur haldið inni upplýsingum með því að endurtaka 

þær í huganum og skammtímageymslu (e. short term store) þar sem maður 

nær að halda upplýsingum í skamman tíma áður en þær dvína (Baddeley, 

Eysenck og Anderson, 2009, bls. 19-20, 27).  

2.2.3 Einkenni 

Einkenni lesblindu geta verið seinkuð máltaka og eða erfiðleikar við að ná 

tökum á tali, erfiðleikar við nefningu og að endurheimta orð úr langtímaminni, 

slakt yrt skammtímaminni, erfiðleikar við sundurgreiningu hljóða og erfiðleikar 

við að endurtaka bullorð (Kamhi og Catts, 1986; Scarborough, 1990; 
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Schankweiler og Cain, 1986; Snowling, 1987; Wolf, 1991). Einnig getur verið um 

að ræða slaka hljóðkerfisvitund. Þessa færni öðlast börn með lesblindu hægt og 

þau eiga í erfiðleikum með að læra að lesa úr bókstafstáknum og nota 

hljóðkerfisskipulag. Í rannsókn sem Vellutino og Scanlon gerðu 1991 voru 

niðurstöður að mikill meirihluti eða 83% barna með lesblindu átti í vanda með 

að tengja tákn stafrófsins við málhljóðin. Þau áttu líka í erfiðleikum með bullorð 

en slík orð tengjast á engan hátt fyrri reynslu þeirra eða eru vísbendingar um 

merkingu. Þau þurfa að geta tengt saman hljóð og staf (Muter, 2006, bls. 61; 

Vellutino og Scanlon, 1991). Hafa þarf samt í huga hvernig kennslu börnin hafi 

fengið. Kennsluaðferðir skipta miklu máli og léleg kennsla getur orsakað lélega 

getu í lestri, hreinlega valdið kennsluskaða á meðan hægt væri að draga úr 

áhrifum lesblindunnar með vandaðri kennslu (Catts og Kamhi, 2005, bls. 59-60). 

Því þarf að tryggja að fullnægjandi tækifæri til náms hafi átt sér stað áður en 

börn eru metin með námserfiðleika (Fletcher, Lyon, Fuchs og Barnes, 2007, bls. 

65). Sum börn með lesblindu koma verr út á verkefnum sem reyna á 

skammtímaminni en börn með eðlilega lestrargetu. Börn sem eiga í erfiðleikum 

með hljóðræna úrvinnslu vinna yfirleitt hægt, en hæg úrvinnsla reynir í miklum 

mæli á minniskerfið. Á síðustu árum hefur aukist að lesblinda sé skoðuð út frá 

líffræðilegum einkennum í hugrænni úrvinnslu. Ný tækni í rannsóknum á heila 

mannsins gerir okkur kleift að rannsaka lesblindu úr frá þessum þáttum. Því er 

nauðsynlegt fyrir þá sem vinna með lesblindu að hafa undirstöðuþekkingu á 

heilanum og virkni hans til að skilja betur samhengi orsaka og afleiðinga 

lesblindu og skyldra þátta (Lishman, 2006, bls. 36). 

2.2.4 Tíðni 

Alþjóðlegu lesblindusamtökin IDA (e. International Dyslexia Association, e.d.) 

telja að um 13-14 prósent af þeim nemendum sem eru í skólum í Ameríku 

þarfnist af ýmsum ástæðum sérkennslu. Þar af á um helmingur allra nemenda  

sem rétt eiga á sérkennslu við námserfiðleika (e. learning disability) að stríða 

eða um 6-7 prósent. Um 85 prósent af þessum nemendum eiga fyrst og fremst 

erfitt með lestur og málnotkun. Einnig sýna enn fleiri, jafnvel 15-20 prósent 

íbúa þjóðarinnar, einkenni lesblindu, sem dæmi hægan eða ónákvæman lestur, 

lélega stafsetningu, lélega ritun, eða þeir rugla saman svipuðum orðum. Það 

munu ekki allir af þessum einstaklingum þurfa sérkennslu en þeir eru líklegir til 

að glíma við marga þætti bóknáms og eru líklegri til að njóta góðs af 

kerfisbundinni skilmerkilegri kennslu í lestri, ritun og tungumáli (Dyslexia basics, 

2012). Rannsóknir sýna einnig að tíðni lestrarerfiðleika meðal skólabarna sé á 

bilinu 10–20 prósent, að tíðni lesblindu sé yfirleitt um 10 prósent og að 10-15 

prósent barna á aldrinum 7-11 ára séu með slakan lesskilning (Harris og Sipay, 

1990; Yuill og Oakhill, 1991, Shaywitz, Escobar, Shaywitz, Fletcher og Makuch, 
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1992; Stothard og Hulme, 1992; Nation og Snowling, 1997; Höien og Lundberg, 

2000; Vellutino og Scanlon, 2003).  

Í skýrslu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur um sérkennslu barna í reykvískum 

grunnskólum (2000) kemur fram að alls séu tæplega 20% nemenda í Reykjavík í 

sérkennslu og sérúrræðum á ári hverju. Um 60% barna í sérkennslu og sama 

hlutfall barna í sérdeildum grunnskólanna eru þar vegna námserfiðleika af 

ýmsum toga, bæði almennra og sértækra (Anna Ingeborg Pétursdóttir, Auður 

Hrólfsdóttir og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2000, bls. 38). Einnig sýna 

nýlegar tölur hér á landi að  23,2 prósent 15 ára drengja í grunnskólum 

Reykjavíkur getur ekki lesið sér til gagns á meðan hlutfall stúlkna þar er 9 

prósent. Þessi hópur drengja skilur í sumum tilvikum ekki megininntak lesins 

texta og þeir sjá ekki tengsl efnis á ólíkum stöðum eða geta mótað sér skoðun á 

upplýsingum. Sömu niðurstöður sýna að stúlkur, sérstaklega á unglingastigi, 

sýna meiri einkenni kvíða og vanlíðunar en drengir. Á meðan yfirburðir stúlkna í 

náminu aukast virðist andleg líðan þeirra aftur á móti versna (Almar Miðvík 

Halldórsson, 2011, bls. 8).  Í öllum skólum Reykjavíkurborgar var 2008 lagt fyrir 

lesskimunarprófið Læsi, hefti 1 og 2 fyrir 2. bekk. Lesskimunarprófið Læsi byggir 

á norskri fyrirmynd eftir Engen (1999). Það er til notkunar við lesskimun í fyrstu 

árgöngum grunnskóla. Íslenskir höfundar Læsis eru Guðmundur B. 

Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir. Læsi er í nokkrum prófheftum sem ætluð 

eru fyrir nemendur í 1. og 2. bekk (Guðmundur Engilbertsson og Rósa 

Eggertsdóttir, 2004, bls. 2). Var það lagt fyrir alla nemendur í 2. bekk í þeim 35 

grunnskólum sem tóku þátt í apríl 2008. Meðalárangur grunnskólanna í 

Reykjavík í 2. bekk vorið 2008 úr prófhefti tvö sýnir að marktækur munur er á 

árangri stúlkna sem er 73,8 prósent og drengja sem er 69,8 prósent og tekið er 

fram að niðurstöður hafi áður sýnt mun milli kynjanna (Ásgeir Björgvinsson, 

Birna Sigurjónsdóttir og Guðrún Edda Bentsdóttir, 2008, bls. 7). Skoða þarf 

betur hvort þessi munur sé allajafna í skólum strax í yngstu bekkjum og af 

hverju hann stafi.  

Hafa verður í huga að erfiðleikar geta að einhverju leiti tengst námsumhverfi 

skóla eða sambandi barns og fullorðins. Það verður því alltaf að hafa í huga 

skipulag kennslustofu, kennslutækni og skiptingu þegar svona tölur eru 

skoðaðar (Rose, 2006, bls. 43). Barn með skerta hljóðkerfisvitund sem fær góða 

kennslu og er látið mæta kröfum getur sloppið við námserfiðleika, eða lært að 

vinna með þeim, en barn sem er strax sett í sérkennslu þar sem kröfurnar eru 

ekki miklar og væntingar til barnsins minni en annars væru, á erfiðara með að 

vinna sig upp úr náminu og mun líklegast alltaf vera á eftir sínum 

samnemendum. Þetta er það sem fræðimenn kalla „Matthew effects“ eða 

Matthew áhrifin og felast þau í því að um leið og barn er talið vera með náms- 

eða lestrarerfiðleika eru kröfurnar minnkaðar á það og með því er auðveldara 
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fyrir barnið að dragast aftur úr í námi (Stanovich 1986, 1988).  Fræðimenn segja 

einnig að Mathew áhrifin valdi því að þeir nemendur sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða en eru ekki með málþroskafrávik munu fljótlega þróa 

með sér málmisþroska ef ekkert er að gert. Ef nemandinn  fær enga örvun og 

kröfur á hann í lestri eru ekki miklar mun hann eiga á hættu að fá 

málþroskafrávik í framhaldi af því (Stothard, Snowling, og Bishop, 1996). Á móti 

þessu segja fræðimenn einnig að nemandi, sem sé ekki í neinum áhættuhópi á 

að vera með náms- eða lestrarerfiðleika, sem fær ekki fullnægjandi 

leiðbeiningar í kennslu muni eiga erfiðara uppdráttar en ef hann hefði fengið 

fullnægjandi kennslu og því skiptir kennslan eða kennsluaðferðin miklu máli í 

upphafi skólagöngu barna.  

Rannsóknir á algengi lesblindu erlendis hafa gefið til kynna mismunandi 

tíðnitölur. Þegar skilgreina á lestrarerfiðleika eða lesblindu, eins og áður hefur 

komið fram, hafa fræðimenn ekki verið á eitt sáttir. Mismunandi viðmið hafa 

verið notuð, jafnvel mismunandi milli fylkja eða skólahverfa. Jafnvel hafa 

nemendur með hegðunar- eða athyglisvanda verið greindir með 

lestrarerfiðleika svo ekki er alltaf hægt að treysta tölum sem komið hafa fram. 

Rannsóknir sem hafa notað slíkar ólíkar sýnir á slaka lesendur hafa skapað 

fjölda umdeilanlegra tengsla milli lestrarerfiðleika, hegðunar-, vitsmuna- og 

umhverfisbreyta. Skilgreiningar hafa einnig áhrif á greiningar, mat og úrræði 

nemenda með lestrarerfiðleika. Skilgreiningar eru notaðar til að ákvarða hver 

fær þá þjónustu sem boðið er upp á. Skilgreiningar geta einnig haft áhrif á þá 

íhlutun sem nemendur fá (Catts og Kamhi, 2005, bls. 57-58). 

Í dag hefur verið staðfest að tilhneiging til lesblindu sé ættgeng. Um 50 

prósent líkur eru á að drengir verði lesblindir ef feður þeirra eru það og um 40 

prósent líkur ef móðir er lesblind. Heldur minni líkur eru hins vegar á að stúlkur 

erfi lesblindu frá foreldrum sínum. Það er samt ekki lesblindan sjálf sem erfist 

heldur taugafræðilegu frávikin sem valda veikleikum í hljóðkerfisúrvinnslu  

(Snowling, 2006, bls. 6). Einnig hefur verið staðfest að lesblinda tengist hvorki 

félagslegum aðstæðum né þjóðerni. En lesblinda hefur sterk tengsl við 

tungumál og þess vegna er vandinn minni eða meiri eftir tungumálum 

(Schneider og Crombie, 2003, bls. 14-15).  

2.2.5 Úrræði 

Í dag hefur verið sýnt fram á að snemmtæk íhlutun (e. early intervention) er 

mikilvæg. Með hugtakinu snemmtæk íhlutun er átt við eitthvað sem á sér stað 

snemma í lífi barns eða eins snemma og auðið er í lífi barnsins. Um miðja 

síðustu öld var byrjað að nota skipulagðar aðgerðir til að hafa áhrif á 

þroskaframvindu barna sem voru undir grunnskólaaldri, sem talið er vera 
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byrjunin á snemmtækri íhlutun eins og við þekkjum hana í dag. Hugmyndafræði 

snemmtækrar íhlutunar á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna en þar hefur 

þróunin verið mest í rannsóknum um börn með þroskafrávik og foreldra þeirra 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 120-122). Þar ber að telja „Head Start“ áætlunina 

en hún byggist á því að koma til móts við börn sem eru illa stödd og veita þeim 

aðstoð frá fæðingu fram á skólaaldur. Markhópurinn eru börn sem koma frá 

tekjulitlum heimilum. Í dag er litið á snemmtæka íhlutun sem ferli sem snýr ekki 

bara að barninu heldur einnig því umhverfi sem það elst upp í (Evrópumiðstöðin 

fyrir þróun í sérkennslu, 2010, bls. 7). Talið er að eitt það mikilvægasta í 

sambandi við snemmtæka íhlutun sé að allir sem koma að þjónustu barnsins 

sem og foreldrar þess vinni vel saman til að efla barnið í þroska þess 

(McCormick, 2006, bls. 28).  

Margir fræðimenn og kennarar trúa að því fyrr sem fötlun eða erfiðleikar eru 

greind hjá barni og kennsla eða meðferð hefst, því betri verður útkoman fyrir 

barnið. Það sem liggur að baki snemmtækrar íhlutunar er að því fyrr sem 

íhlutun hefst því betur nái barnið að læra flóknari færni. Snemmtæk íhlutun er 

líkleg til að koma í veg fyrir að barnið þrói meiri fötlun eða erfiðleika með sér 

(Hallahan og Kauffman, 2006, bls. 65). Einnig er mikilvægt að íhlutun eigi sér 

stað í sem nánastri og mestri samvinnu við foreldra. Árangur af íhlutun er best 

tryggður með góðu samstarfi foreldra og þess fagfólks sem sinnir íhlutuninni. 

Einnig þarf sá sem veitir íhlutunina að hafa bæði þekkingu á erfiðleikunum sem 

unnið er með og þeim aðferðum sem notaðaðar eru til íhlutunarinnar. Íhlutun 

sem á sér stað við sem eðlilegastar aðstæður er líklegri til að skila betri árangri 

en íhlutun sem á sér stað við aðrar aðstæður en barnið þekkir (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 123). Börn sem þarfnast fyrirbyggjandi kennslu og 

þjálfunar má finna snemma með því að kanna fjölskyldusögu um 

lestrarerfiðleika og meta þróun þeirra þátta sem spá fyrir um lestrarerfiðleika 

(Lyytinen og Erskine, 2006). 

Scarborough (2003) segir að aðeins 5–10 prósent barna sem náð hafa 

viðundandi færni í byrjun lestrarnáms lendi í lestrarerfiðleikum síðar meir. Hún 

segir einnig að 65–70 prósent barna sem eiga erfitt með lestur í byrjun haldi 

áfram að eiga í erfiðleikum út skólagönguna. Því er mikilvægt að kennarar beri 

snemma kennsl á erfiðleikana og komi strax á móts við þarfir nemendanna. 

Sýnt hefur verið fram á að skjótur árangur í lestri getur gefið börnum forskot í 

námi og verið  ávísun á velgengni í öðrum námsgreinum. Sjálfstraust og mat á 

eigin getu bíður auðveldlega hnekki ef illa gengur og getur haft áhrif á líðan og 

nám barnanna (Glazzard, 2010, bls. 63)  Ef snemmtækri íhlutun er beitt strax í 

upphafi lestrarnáms getur það haft þau áhrif á námsvandann að ekki þurfi að 

grípa frekar inn í seinna á skólagöngunni. Þannig er hægt að koma í veg fyrir 

frekari lestrarerfiðleika og dýra sérkennslu seinna á skólagöngunni (Riley, 2006, 
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bls. 239). Skimun á forskólaaldri eða við upphaf skólagöngu getur leitt í ljós að 

nemandi sé í áhættu hvað varðar lesblindu. Slík skimun er mikilvæg og um leið 

og nemandi er talinn í áhættu er nauðsynlegt að hefja markvissa örvun með 

það að markmiði að forða honum frá því að hann lendi í slíkum  

námserfiðleikum. Hljóm-2 próf  gefur mynd af því hvernig barn stendur í 

hljóðtengingu, samsettum orðum, orðhlutaeyðingu, rími, samstöfum, 

margræðum orðum og hljóðgreiningu. (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003) og hefur forspárgildi varðandi 

erfiðleika með lestur síðar meir. Hægt er að mæla með markvissri málörvun 

sem er námsefni sem miðar að því að þjálfa hljóðkerfisvitund ungra barna, 

þjálfun í hljóðgreiningu og að vinna með stafi og orð á fjölbreytilegan hátt 

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 1999). Þegar 

komið er í grunnskóla er hægt að nota kennslu- og stuðningskerfið Leið til læsis. 

Leið til læsis er stuðningskerfi í lestrarkennslu sem ætlað er lestrarkennurum frá 

yngsta stigi grunnskólans og upp á unglingastig. Markmiðið með þessu 

stuðningskerfi er að gefa kennurum kost á að fylgjast með lestrarþróun hvers 

nemanda frá upphafi lestrarnáms og út alla grunnskólagönguna. 

Stuðningskerfið veitir leiðbeiningar um hvort þörf sé á að endurskoða markmið 

og leiðir kennslunnar og laga hana betur að þörfum hvers og eins nemanda 

(Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010, bls. 1).  

Svörun við inngripi (e. response to intervention/RtI) er aðferð sem Fuchs, 

Fuchs og Speece (2002) komu fram með. Er þessi aðferð hugsuð til að kennsla 

verði frá upphafi sem árangursríkust. Samkvæmt RtI fer fram endurtekið mat 

eða að notaðar eru margvíslegar grunnlínur í upphafi kennslu til að tryggja að 

almennt námsumhverfi í kennslustofunni stuðli að árangri í lestri fyrir flest 

börn. Þegar það er komið fá þau börn, sem eru verulega á eftir jafnöldrum 

sínum í lestri, kennsluaðlögun hannaða af kennara og sérkennara til að koma á 

móts við erfiðleika þeirra. Aðeins eftir að þessi aðlögun hefur verið framkvæmd 

og sýnir að erfiðleikarnir eru enn til staðar er hægt að athuga hvort að þessi 

börn greinist með námserfiðleika (Catts og Kamhi, 2005, bls. 60). 

Nemendur geta þurft stuðning og sérkennslu í lengri eða skemmri tíma. Það 

getur falið í sér að breytingar verði á námsmarkmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla, námsgögnum, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum 

(Reglugerð um nemendur  með sérþarfir í grunnskóla, 2010). Því er mikilvægt 

að erfiðleikar nemenda greinist sem fyrst og gerð verði einstaklingsnámskrá  

sem byggir á upplýsingum um heildarstöðu nemandans svo hægt verði að koma 

sem best til móts við þarfir hans. 
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2.3 Kennsla og nám tengt lesblindu 

Riddick (1996) telur að lykilatriði varðandi kosti góðra kennara felist í því að 

hrósa og hvetja nemendur og sýna skilning á þeim erfiðleikum sem barnið 

upplifir. Einnig að koma með raunveruleg úrræði sem virka strax. Kennari sem 

kennir nemendum með lesblindu þarf að hafa þolinmæði, húmor, atorku, 

sveigjanleika, fjölbreytta kennslutækni og kennsluaðferðir, vera ábyrgur fyrir 

velgengni nemandans og tilbúinn að vinna í samstarfi við aðra kennara 

(Nissenbaum, 1999). Kennarinn þarf að hafa þekkingu á umskráningarferlinu, á 

eðli lestrarerfiðleika og orsökum og einkennum. Hann þarf að hafa þekkingu á 

lestrarkennsluaðferðum og kostum þeirra og göllum  (Steinunn Torfadóttir, 

2010). Rannsóknir á árangri lestrarkennslu leiða í ljós að ekki er munur á 

kennsluháttum svo framarlega sem unnið er með tengsl stafa og hljóða eða 

hljóðaaðferðina (Torgesen, 2004). Fjölmargar rannsóknir á þróun lesturs og 

kennslu sýna að áhrifaríkast er að beita hljóðaaðferðinni við lestrarkennslu 

þeirra barna sem eiga við hljóðkerfisveikleika að etja (Ehri, 2002; Rayner, 

Foormann, Perfetti, Pesetsky og Seidenberg, 2001; Foorman, Francis, Fletcher, 

Schatschneider og Mehta, 1998; Hatcher, Hulme og Snowling, 2004). Árangur 

kennsluhátta byggist á því að kennarinn hafi þekkingu á því efni og þeim 

aðferðum sem hann beitir (Muter, 2003). Höien og Lundberg (2000) segja að 

þeir kennslufræðilegu þættir sem nemendur með lesblindu geta notið góðs af 

séu snemmtæk íhlutun, vinna með grunnatriði hljóðaaðferðar, bein kennsla, 

notkun fjölskynja leiða, endurtekning og upprifjun, þjálfun í sjálfvirkni ásamt 

góðu námsumhverfi. Fjölskynja leiðir eru leiðir þar sem notuð eru flest 

skynáreiti við vinnu við viðfangsefni, til dæmis í gegnum sjón, heyrn, hreyfingu 

og snertingu (Steinunn Torfadóttir, 2007-2008a). Kennarar verða því að hafa 

viðhlítandi menntun og þekkingu.  

Þegar kemur að nemendum með lesblindu verður kennari að hafa þekkingu 

og skilning á eðli lesblindu til að geta sett raunhæf námsmarkmið. Hann þarf 

líka að hafa þekkingu og skilning á eðlilegu lestrar- og ritunarferli (Hatcher, 

2006, bls. 257). Þeir þættir sem hafa áhrif á að kennsla verði árangursrík fyrir 

nemendur með lesblindu eru gæði kennslunnar, tími sem áætlaður er í 

kennsluna og trygging fyrir því að það sé verið að bjóða bestu tækifæri til náms. 

Lykilatriði í að þetta gangi allt upp er kennarinn (Hatcher, 2006, bls. 276). Færni 

kennarans skiptir gríðarlega miklu máli, hún stendur fyrir meira en 90 prósent 

af árangri nemandans (Snow og Juel, 2005). Þegar kemur að kennslu nemenda 

með lesrarerfiðleika þurfa kennsluaðferðir að vera kerfisbundnar, raðbundnar 

og fjölskynja. Þær þurfa að leggja jafna áherslu á umskráningu og merkingu og 

gera ráð fyrir skilvirkum matsaðferðum. Þannig er hægt að finna nemendur sem 
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ekki ná tökum á lestri og þarfnast frekari greiningar (Guðríður Adda 

Ragnarsdóttir, 2009).  

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina komið með kenningar um hvernig lestur 

þróast og hvað gerist þegar lesið er. Verða hér kynntar kenningin The Simple 

view of Reading og stigkenning Linnea C. Ehri um þróun lestrar. Einnig verður 

kynnt leið til að meta getu hvers og eins nemanda. Kennari verður að fylgjast 

með getu nemenda sinna frá upphafi til að geta komið á móts við hvern og einn 

þar sem hann er staddur. Út frá því getur kennari skipulagt kennsluna. 

(Ferguson o.fl., 2001, bls. 24-25).  Að lokum verður kynnt kennslufyrirkomulagið 

Stigskipt kennsla, kennsluskipulagið Early Steps og kennsluaðferðin PALS. 

2.3.1 The Simple View of Reading 

Samkvæmt kenningunni The Simple View of Reading byggist lestur á tveimur 

aðgerðum, umskráningu og málskilningi. Við umskráningu  breytir nemandi 

bókstöfum í hljóðrænt form tungumálsins. Við málskilning beitir nemandi 

skilningi sínum á tungumálinu til að skilja orð og texta. Þessi tvö ferli eru bæði 

jafn mikilvæg fyrir lesturinn og verða bæði að vera til staðar og vinna saman svo 

að virkur lestur geti átt sér stað. Markmið lesturs er að skilja textann og njóta 

lesefnisins. Nemandi sem ekki hefur vald á umskráningu getur ekki lesið og 

nemandi sem skilur ekki textann sem hann les er ekki læs. Lesskilningur er síðan 

afrakstur þessara tveggja þátta (Hoover og Gough, 1990, bls. 128-131; Catts og 

Kamhi, 2005, bls. 73). Kenningin segir til um gengi nemandans í lestranáminu sem 

höfundar setja upp í eftirfarandi formúlu: lestur ákvarðast af færni í umskráningu 

og lestri. Lestur = umskráning x málskilningur. Til að spá fyrir um gengi í 

lestrarnámi eru tölurna 0 og 1 settar í formúluna í stað orðanna umskráning og 

málskilningur. Það þýðir að ef annar þáttur er 0 þá verður útkoman núll sem 

svarar til þess að það verður enginn lestur. Auðvelt hefur verið að greina 

nemendur sem eiga erfitt með annan hvorn þáttinn. Þeir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með umskráningu eru nemendur með lesblindu (Hoover og Gough, 

1990, bls. 153-157). Hægt er að nota hugmyndir The Simple View of Reading til 

að greina nemendur með lestrarerfiðleika í undirhópa út frá styrkleikum og 

veikleikum þeirra í umskráningu og skilningi. Sett hefur verið saman lestrarlíkan 

sem gott er að nota til þess eins og sjá má í töflu 1. 
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Tafla 1. The Simple View of Reading lestrarlíkan 
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(e. non-specified) 

 

 

Slakur 
Blandaður vandi 

(e. mixed) 

Sértækir lesskilnings- 

erfiðleikar 

(e. specific 

comprehension deficit) 

 

 

(Catts, Adlof og Weismer, 2006, bls. 291). 

 

Við mat á lesskilningi nemanda þarf að mæla tvenns konar færni; hversu vel 

lesandinn umskráir orð og setningar og hversu vel hann skilur textann sem 

lesinn er fyrir hann. Ef nemandi hefur slakan skilning eða hefur ekki vald á 

umskráningu, þá nær hann ekki þeirri lesfimi sem þarf til að geta lesið. 

Hljóðkerfisvitund er undirstaða umskráningar en ef hún er slök er hætta á að 

nemandinn lendi í vanda með að vinna með tengsl stafs og hljóðs. Það þarf því 

að byggja upp hljóðkerfisvitundina ef hún er slök (Catts og Kamhi, 2005, bls. 73-

75). Með því að greina nemendur í lestrarlíkaninu eftir styrkleikum og 

veikleikum þeirra verður íhlutun áhrifameiri þar sem íhlutunin beinist algjörlega 

að þeim þáttum sem þarf að styrkja. Einnig er líkanið gott til að sjá strax þegar 

börn eru ung hvað það er sem þau eiga í erfiðleikum með og þá getur 

snemmtæk íhlutun þegar hafist (Catts, Adlof og Weismer, 2006, bls. 291). 

2.3.2 Lestrarþróun Linnea C. Ehri 

Margir þættir hafa áhrif á þróun lesturs, erfðir, vitsmunir og samsetning máls 

hvers nemanda sem og umhverfið sem hann lifir í. Það sem skiptir mestu 

varðandi þróun lesturs eru leiðbeiningarnar sem nemandi fær í skóla varðandi 

lesturinn, auk magns og gæða textanna sem nemandi æfir sig á. Gagnkvæm 
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áhrif einstaklings og reynslu hans hefur einnig áhrif, þannig að hvort um sig 

eykur áhrif hins. Ef skortur er á öflun þessara áhrifa hafa umhverfisþættir jafn 

mikil áhrif ef ekki meiri en einstaklingsþættir hvers nemanda. Sumir öðlast 

færni í lestri hraðar en aðrir. Þegar skoðað er þróun lesturs er augljóst að á 

ákveðnum stöðum í þróuninni gætu komið fram erfiðleikar og seinkun. En það 

eru ýmsar leiðir til að lesa orð, leiðir eins og:  

 umskrá bókstafi í málhljóð (e. decoding): Þá þekkir nemandi hljóðið sem 
hver stafur táknar, hann hljóðar sig áfram með því að hugsa hvert hljóð 
fyrir sig og blanda því svo við næsta hljóð. 

 samsvörun/hliðstæða (e. analogy): Hér ber nemandi óþekkt orð saman 
við orð sem hann þekkir og er skrifað líkt, nemandi sækir þekkta orðið úr 
minninu og ber það við óþekkta orðið og reynir að bera það eins fram, 
t.d. rím. 

 ályktun (e. prediction): Hér ályktar nemandi hvaða orð þetta er, ýmis 
merki í textanum eru þá notuð, til dæmis fyrsti stafur í orði, innihald 
setningarinnar áður en kemur að orðinu eða myndir sem fylgja með 
textanum. Orðin þurfa samt eiginlega að vera til í minni nemandans, 
hann getur ekki giskað á nýtt orð sem hann þekkir ekki. 

 minni/sjón (e. memory/Sight): Nemandi notar sjónminni, þegar hann sér 
orðið kviknar strax á stafsetningu þess, framburði og merkingu í minninu. 
Það myndast tengsl milli orðsins í sjón og framburði þess og merkingu og 
geymist í minni nemandans eins og orðabók. Ehri ásamt öðrum telur að 
það sem gerist sé að það myndist tengsl milli stafs og hljóðs  

(Ehri og Snowling, 2004, bls. 434-435). 

Lestrarnámið byggist á því að barnið verður að hafa skilning á því hver eru tengsl 

stafs og hljóðs og vitund og næmni fyrir að prentuð orð eru sett saman úr stökum 

bókstöfum. Sömuleiðis vitund og næmni fyrir að prentuð orð eru sett saman úr 

stökum hljóðum/hljóðeiningum talmálsins og að lokum að hafa aðgang að 

nægilegum orðaforða af rituðum og töluðum orðum (Ehri og Snowling, 2004, bls 

434-435). Ehri leggur áherslu á að börn læri að hljóða sig í gegnum orðin (e. 

phonological decoding) sem er hljóðræn umskráning en kenningar Ehri um að 

byggja upp sterkan og góðan sjónrænan lestur má tengja við kennsluaðferðina 

hljóðaaðferðina þar sem bókstafir og hljóð eru tengd saman. 

Þeir sem eru búnir að ná góðri færni í lestri nota samt alltaf fleiri en eina 

aðferð við lesturinn. Að lesa eftir sjónminni er orðin aðalaðferð lesanda sem les 

hratt en þegar kemur að nýju orði er notuð önnur aðferð t.d. hljóðaaðferðin. Til 

að nemandi geti lesið og skilið texta verður hann að geta lesið flest orðin 

nákvæmlega rétt. Í rannsókn sem Juel (1988) gerði voru börn í 1.-3. bekk prófuð 

og kom í ljós að nemendur sem voru orðnir góðir í lestri lásu 91-97 prósent 
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orðanna rétt á meðan nemendur sem áttu í erfiðleikum með lesturinn lásu 71-

83 prósent orðanna rétt. Það hlýtur því að vera erfitt að ná innihaldi texta þegar 

vantar upp á að orðin séu rétt lesin (Ehri og Snowling, 2004, bls. 437). 

Ehri hefur sett fram kenningu um stig í þróun lesturs. Stigin eru 4 og eru þau: 

1. Undanfari bókstafsstigs (e. the prealphabetic phase) 

2. Bókstafsstig að hluta (e. the partial-alphabetic phase) 

3. Fullkomið bókstafsstig (e. the full-alphabetic phase) 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. the consolidated-alphabetic 

phase). 

 

1.  Undanfari bókstafsstigs (e. the prealphabetic phase) 

Þau börn sem eru á þessu stigi hafa mjög takmarkaða þekkingu á stöfum og þau 

skilja ekki að stafir í orðum eru hljóð í talmáli. Þau tengja frekar tákn eða myndir 

við orð og nota það þegar þau eru að „lesa”, til dæmis orð eins og stop, mjólk, 

pepsí. Þegar öll tákn eru tekin í burtu og orðin standa ein og sér geta börnin 

ekki lesið orðin, þau lesa umhverfið frekar en orðin. Þau geta lært nokkur orð 

með æfingu en eiga samt erfitt með að muna þau. Þau rugla líka saman orðum 

sem eru líkt skrifuð, til dæmis book, moon, tool. Þau geta „lesið” sögu sem þau 

hafa heyrt oft áður en ef þau eru beðin um að lesa eitt og eitt orð í textanum 

geta þau það ekki. Þau giska út frá merkjum um innihald, til dæmis þar sem er 

mynd af bíl og undir stendur „dekk” þá lesa þau það sem „bíll”. Þau þekkja ekki 

fyrsta og síðasta hljóð í orði því þau eru ekki farin að tengja stafi við hljóð. 

2.  Bókstafsstig að hluta (e. the partial-alphabetic phase) 

Hér þekkja börn einhverja stafi, oft stafina í nafninu sínu. Þau geta giskað á orð með 

því að þekkja hluta af stöfunum í því og álykta út frá innihaldi setninganna. Samt 

geta þau ekki hljóðað sig í gegnum orð og ekki notað samsvörun (e. analogy) því 

báðar þessar aðferðir krefjast meiri þekkingar á stafrófinu en þau hafa. Dæmi er til 

dæmis um að barn geti lesið orðið „kind“ því að með textanum fylgir mynd af 

dýrum og barnið þekkir stafinn k. Orð eru  rangt lesin og þá lesin sem önnur orð 

með svipuðum stöfum, til dæmis hús, hás. Barn les oft orð afturábak því það er ekki 

alveg með lesáttina á hreinu, það þarf að æfa hana með. Barn sem þekkir nöfn 

stafanna getur unnið úr þeim upplýsingum og lært hljóðin sem þeir mynda. Það 

skrifar orðin eins og það heyrir þau. Barn getur greint fyrstu og síðustu hljóðin í orði 

en á erfitt með að sundurgreina hljóð, til dæmis þegar tveir samhljóðar standa 

saman. Það getur lesið meira eftir sjónminni en áður en ruglast samt stundum á 

orðum sem eru lík. Á þessu stigi geta börn ekki notað hljóðaaðferð af öryggi (e. 

decoding) eða samsvörun (e. analogy) þegar þau lesa orð sem þau þekkja ekki. 
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Börn geta illa samsvarað við önnur orð því þau muna ekki í smáatriðum og ruglast á 

orðum með líkum stöfum. 

3.  Fullkomið bókstafsstig (e. the full-alphabetic phase) 

Hér getur barn tengt hljóð og staf. Það getur lagt á sjónminnið orð og 

samsvarað við önnur lík orð. Hér þarf barnið að fá hjálp við að byggja grunninn 

að lestrargetu. Hljóðkerfisvitundin er orðin góð og barnið getur því yfirfært stafi 

saman í orði sem hljóðaröð í framburði og það getur geymt þessa yfirfærslu eða 

tengsl í minninu og lesið orðin eftir sjónminni. Orðabókin í minninu stækkar 

óðum og því er auðveldara að nota samsvörun þegar barnið sér ný orð. Barnið 

getur munað nákvæmlega rétt hvernig á að skrifa orðin því það getur tengt 

hvert einasta hljóð við staf. Snemma á þessu stigi les barn jafnvel hægt því það 

er mjög upptekið af því að hljóða stafina í orðunum. Það æfist meira í að lesa og 

bæta alltaf í sjónminnisorðabókina. Þegar best gengur þurfa börn aðeins að lesa 

orð fjórum  sinnum til þess að það festist í minninu (Reitsma, 1983). Hér getur 

barnið lesið óþekkt orð með samsvörun og þekkt orð með sjónminni. Það 

verður að fá bækur við hæfi, það þarf að lesa oft yfir sama textann til að festa í 

sjónminninu en það þarf líka að fá bækur með einhverjum nýjum orðum til að 

auka við orðabókina. 

 4.  Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. the consolidated-alphabetic phase) 

Þetta stig byrjar á meðan stigið á undan er enn í gangi. Hér er barnið að 

vinna með stafaraðir og hvernig þær eru bornar fram og hér koma við sögu 

forskeyti, viðskeyti, rót orða, atkvæði, stuðlar (e. onset), rím (e. rime) og fleira. 

Minnisorðabókin stækkar hratt, það er auðveldara að geyma löng orð í minninu 

því barnið er farið að nota orðhluta (skipta orði niður í hluta) og getur notað 

orðhluta í ný orð. Það man nú nokkra stafi saman í orðhlutum og ruglar því ekki 

saman orðum með svipaða stafsetningu. Rannsókn Bhattacharya og Ehri (2004) 

sýnir að fullorðnir sem áttu í einhverjum erfiðleikum og fengu viðbótarþjálfun 

við hljóðaaðferð í að nota orðhluta gekk betur en viðmiðunarhópnum að lesa 

óséða texta, þeir gátu lesið orð sem þeir þekktu ekki með samsvörun, þeir voru 

búnir að leggja algenga orðhluta á minnið sem hjálpar þeim að lesa óþekkt orð 

með réttum framburði (Ehri og Snowling, 2004, bls. 439-444). Þeir voru búnir að 

festa orðhlutana í sjónminni. 

Samkvæmt kenningu Ehri staðna börn með lesblindu á stigi 2 

(Bókstafsstiginu að hluta) þar sem þau hafa ekki vald á þeirri umskráningu sem 

þau þurfa. Þau hafa einungis vald á hluta stafrófsins og þekkja því ekki alla þá 

bókstafi sem koma fyrir í orði og því festist orðið ekki sjónrænt í langtímaminni 

þeirra. Það að barn þekki ekki nema hluta stafanna og hljóð þeirra getur leitt til 

þess að barnið nái ekki færni í hljóðrænni umskráningu og verður því lengi að 

byggja upp sjónrænan orðaforða (Ehri, 2002, bls. 175-178).  
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2.3.3 Mat á námsstöðu nemanda 

Kennari þarf að þróa með sér skilning á umfangi og eðlilegri uppröðun 

kennsluþátta og hafa þekkingu á hvað liggur á bak við lesturinn. Til er skipulag 

sem gott er að nota til  þess. Í því byrjar kennari á að meta námsstöðu hvers 

nemanda og hversu vel hann er undir kennsluna búinn. Síðan þarf kennari að 

huga að því hvaða kennslu þarf að veita og að lokum skoðar kennari prófíl hvers 

nemanda, sjá mynd 1 (Southall, 2007, bls. 14). Kennari verður að meta stöðu 

hvers nemanda fyrir sig til að geta mætt honum þar sem hann er staddur. Þegar 

kennari veit hvar nemendur eru staddir getur hann notað þær upplýsingar til að 

búa til kennsluhópa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Southall, 2007, bls. 14). 

Mynd 1. Skipulag á mati á námsstöðu nemanda 

Skimunarpróf eru góð til að kanna styrkleika og veikleika í ákveðnum 

undirstöðu náms. Markmið með skimunarprófum í læsisþáttum er að finna þau 

börn sem eiga á hættu að lenda í erfiðleikum með lestur svo hægt sé að grípa til 

viðeigandi aðgerða sem fyrst (Muter, 2006, bls. 63). Hægt er að nota 

niðurstöður skimunarprófa á margan hátt. Skólar geta haft þá stefnu að velja úr 

og einbeita sér að ákveðnu prósentuhlutfalli (10-20 prósent) þeirra barna sem 

fær slakasta útkomu úr skimun. Börnin eru þá tilgreind í áhættuhóp og fá 

markvisst inngrip í ákveðinn tíma. Við endurmat eru þau sem bæta sig nægilega 

1. Mat á námsstöðu  

og undirbúningi 

nemandans

2. Kennsla sem 

þarf að veita
3. Prófíll 

nemandans

Vinnuferli við undirbúning lestrarkennslu
Aðgerðir til að mæta þörfum allra nemenda og sem hjálpa 

kennurum að vinna af  fagmennsku
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vel tekin af lista þeirra sem eru í áhættuhóp en hin fá sérstaka aðstoð áfram 

með þá þætti sem þarf að vinna með. Settir eru á fót litlir kennsluhópar eða 

börnin fá einstaklingskennslu í þeim þáttum sem eru undir aldursviðmiði. 

Þannig er hægt að nota skimunarpróf til að útbúa kennsluáætlun (Muter, 2006, 

bls. 68-69). Þá notar kennari niðurstöður prófanna til að áætla kennsluna og 

hvaða þætti þarf að vinna markvisst með. Góðu skimunarprófi í læsisþáttum er 

ætlað að finna börn sem eiga á hættu að lenda í erfiðleikum með lestur en það 

gæti gert meira. Með kortlagningu á styrkleikum og veikleikum barnsins í 

þáttum sem hafa áhrif á lestur væri hægt að útbúa leiðbeiningar fyrir úrbætur 

vandans jafnframt því að undirstrika þá þætti sem barnið gæti nýtt sér til 

aðstoðar, það er styrkleika sína. Gott er ef kennarinn tekur sjálfur 

skimunarprófin svo að hann verði þátttakandi og geti verið betur á varðbergi og 

hjálpað þeim börnum sem eru í hættu varðandi lestrarerfiðleika. Best væri ef 

sérkennari leggur prófin fyrir með kennaranum eða þeir sjá um sitt hvort prófið 

eða listann því það að tveir kennarar taki þátt í að meta hvert barn eykur 

áreiðanleika matsins (Muter, 2006, bls. 72-73). Til að fá nákvæmt mat á lesgetu 

barna þarf að gæta þess að skimunarpróf athugi bæði lestrargetu og lesskilning. 

Lesskilningsvandi uppgötvast oft ekki fyrr en seint vegna þess að áherslan er oft 

meiri á umskráningu í upphafi lestrarnáms (Nation, 2006, bls. 137). Textar til 

umskráningakennslu þurfa að vera auðveldir or eru því að sama skapi ekki 

heppilegir til kennslu í lesskilningi. Því þarf að kenna lesskilning gegnum 

hlustunarskilning fyrstu ár lestrarnámsins.  

Einnig eru lestrarlíkön góð til að sjá stöðu nemenda. Á mynd 2 er dæmi um 

líkan af lestrarmati þar sem beitt er leiðbeinandi spurningum sem tengjast 

hverjum kassa á myndinni. Líkanið sýnir hvaða skref eru tekin þegar erfiðleikar 

hafa komið í ljós hjá nemanda varðandi lestur. Hægt er að nota líkanið á tvo 

vegu. Fyrri leiðin er að þú byrjar lengst til vinstri og vinnur þig svo til hægri og 

skoðar þá þætti sem eru á leiðinni þar til þú hefur skoðað alla mögulega þætti 

sem gætu haft áhrif í erfiðleikum barnsins. Seinni leiðin er að nota leiðbeinandi 

spurningar sem fylgja hverjum þætti líkansins. Mörgum kennurum finnst betra 

að nota þessa aðferð, kannski vegna þess að líkanið lítur ógnvekjandi út, en 

niðurstaðan verður alveg sú sama. (Walpole og Mckenna, 2007, bls. 19).  
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(Walpole og McKenna, 2007, bls. 19) 

Mynd 2. Líkan af lestrarferlinu 

Einnig er hér hægt að nota  The simple View of Reading til að sjá styrkleika og 

veikleika í umskráningu og lesskilningi ( Catts og Kamhi, 2005, bls. 74). 

Það skiptir miklu máli að lestrarkennslan beinist að þeim þáttum sem 

rannsóknir segi að flýti fyrir lestrarþróun og spái best fyrir um árangur barna í 

lestri seinna á lífsleiðinni. Eftirfarandi þætti hafa rannsóknir sýnt fram á að 

leggja þarf áherslu á í lestrarnámi: 

 hljóðkerfisvitund 

 hljóðaaðferð 

 bókstafir og hljóð 

 umskráning í lestri og ritun 

 lesfimi –leshraða 

 orðaforði 

 lesskilningur 

(National Reading Panel, 2000; Snow og Juel, 2005, bls. 512; Walpole og 

McKenna, 2007, bls. 8). 
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Tafla 2. Dæmi um hópaskiptingu miðað við þarfir 

 Hljóðkerfis-
vitund 

Umskráning Lesfimi Orða-
forði 

Lesskilning
s-aðferðir 

Ritun 

Gulur 
hópur  20% 30% 20% 10% 20% 

Rauður 
hópur 10% 20% 20% 20% 10% 20% 

Grænn 
hópur 25% 25% 10% 20% 10% 10% 

Blár 
hópur 30% 20% 10% 20% 10% 10 % 

(Walpole og McKenna, 2007, bls. 5). 

Tafla 3. Dæmi um innihald hópkennslu miðað við aldur og þarfir 

 Hljóðkerfis-
vitund 

Umskráning Lesfimi Orðaforði Lesskilnings-
aðferðir 

Le
ik

sk
ó

li 

Hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkur-
inn og hópur 
miðað við 
þarfir 
nemenda 

Allur bekkur-
inn og hópur 
miðað við 
þarfir 
nemenda 

Allur 
bekkurinn 

Allur 
bekkurinn 

1
. b

ek
ku

r 

Hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur bekkur-
inn og hópur 
miðað við 
þarfir 
nemenda 

Allur 
bekkurinn 

Allur 
bekkurinn 

2
. b

ek
ku

r 

Eingöngu 
sérkennsla 

Hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur 
bekkurinn og 
hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur 
bekkurinn 

Allur 
bekkurinn og 
hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

3
. b

ek
ku

r 

 Eingöngu 
sérkennsla 

Allur 
bekkurinn og 
hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur 
bekkurinn og 
hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

Allur 
bekkurinn og 
hópur miðað 
við þarfir 
nemenda 

(Walpole og McKenna, 2007, bls. 5). 
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Einstaklingsþjálfun getur aðeins farið fram í litlum hópum þar sem búið er að 

skilgreina þarfir nemenda (Walpole og McKenna, 2007, bls. 53-55). Einnig þarf að 

setja niður hversu mikill tími er áætlaður í hvern þátt kennslunnar. Í töflu 2 er dæmi 

um hópaskiptingu þar sem áherslur kennslunnar hafa verið ákveðnar eftir því hvernig 

nemendur komu út úr skimunarprófi. Sum börn passa í fleiri en einn hóp. Kennari 

verður að ákveða hvernig hópa hann ætlar að mynda út frá þverskurði af þörfum 

bekkjarins og getu kennarans til að skipuleggja og stjórna þessum hópum. Það verður 

líka að gæta þess að gleyma ekki bráðgeru börnunum. Kennari verður að vera 

meðvitaður um að mat er til að hjálpa honum að taka ákvarðanir um kennsluna en 

matið tekur ekki ákvarðanir fyrir kennarann (Southall, 2007, bls. 14). Í töflu 3 er síðan 

hugmynd um hvaða þætti er hægt að kenna með öllum bekknum og hvaða þætti og 

á hvaða tímapunkti þarf að kenna í litlum hópum og jafnvel að beita sérkennslu. 

Þó að kennsla sé vel skipulögð og kennari vel undirbúinn eru alltaf einhverjir 

nemendur sem ná ekki nægilegum framförum. Kennari þarf því stöðugt að 

fylgjast með framförum allra nemenda sinna og meta árangur með jöfnu 

millibili því að þau börn sem ná ekki nægilegum framförum þurfa 

viðbótarkennslu og það er mjög mikilvægt að greina þarfir nemenda  snemma 

svo hægt sé að veita snemmtæka íhutun sem fyrst.  

2.3.4 Stigskipt kennsla 

Stigskipt kennsla eða svörun við gagnreyndri kennslu (e. response to 

intervention) er kennslufyrirkomulag sem víða hefur verið notað í 

Bandaríkjunum til að breyta og jafnframt bæta lestrarkennslu í yngstu bekkjum 

grunnskóla. Í  megindráttum byggist hún á þremur kennslustigum, sjá mynd 3. 

Eftir því sem við förum hærra upp stigin beinist athyglin markvissari að þörfum 

hvers og eins nemanda (Walpole og McKenna, 2007, bls. 3).  

Aðgerð 1 

Á þessu stigi er hópkennsla af bestu gerð fyrir allan bekkinn í einu. Allir 

nemendur vinna að sams konar verkefnum. Þessi verkefnavinna felst í beinni 

kennslu kennara, hópvinnu, einstaklingsþjálfun og mati. Svona hópkennsla ætti 

að taka mið af því að nemendur nái nægilega góðum árangri á einu ári til þess 

að þeir geti tekist á við námsefni næsta bekkjar. Slík kennsla þarf að byggja á 

þekkingu, færni og viðurkenndum aðferðum (Walpole og McKenna, 2007, bls. 

2-3). Við kortlagningu á nemandanum og undirbúningi að einstaklingsmiðuðu 

kennsluskipulagi þarf að finna og meta umfang og samfellt ferli kennslu í 

undirstöðuþáttum, þáttum eins og: 

a. hljóðavitund 

b. að þekkja algeng orð 
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c. orðaforða 

d. aðferðum við lesskilning.  

Í framhaldi af þessu er mikilvægt að tímasetja og skipuleggja athuganir og mat 

sem tengjast þessu, einnig óformlegar athuganir (Walpole og McKenna, 2007, 

bls. 2-3). 

(Walpole og McKenna, 2007, bls. 3) 

Mynd 3. Kennslustig stigskiptrar kennslu 

Aðgerð 2 

Á þessu stigi er einstaklingsmiðuð kennsla og nemendum skipt í hópa (2-8 

nemendur) sem kennari ákveður í samræmi við  mismunandi þarfir þeirra og 

getu. Þá yrði einn hópurinn undir beinni leiðsögn kennara á meðan hinir hóparnir 

væru í sjálfstæðri krefjandi verkefnavinnu sem tengist lestrartengdum 

þjálfunarverkefnum (Walpole og McKenna, 2007, bls. 3-4). Með þessu skipulagi 

er gert ráð fyrir að öll börn séu þátttakendur en ekki eingöngu þau sem eiga í 

erfiðleikum. Þannig gefst nemendum færi á að vinna við verkefni samkvæmt eigin 

getustigi. Þá er hægt að ná betur til nemenda sem komnir eru lengra í 

lestrarnáminu en aldurstengd viðmið segja til um og þeirra sem einungis vantar 

smá til þess að ná ákveðnum undirstöðuatriðum og eða þekkingaratriðum. Þetta 

skipulag leggur áherslu á að ná til þeirra nemenda sem ekki hafa náð ákveðnum 

grunnatriðum og þurfa þess vegna meiri aðstoð eða endurtekningu til að ná 

þeim. Á þessu stigi er kennslan í höndum bekkjarkennara, aðstoðarfólks og 

sérfræðinga. Unnið er á markvissan hátt með endurtekningu og upprifjun á 

grunnþáttum sem börnin hafa ekki náð á fullnægjandi hátt. Mælt er með að 

kennslan fari fram í 30 mínútur á dag í 2-8 nemanda hópum fyrir börn í 1. og 2. 

bekk (Walpole og McKenna, 2007, bls. 2-4). Áður en kennslan er hafin er farið í 

gegnum nýjustu upplýsingar úr skimunarprófum og kannað hvort einhverjar 

26

Skipulag einstaklingsmiðaðrar lestrarkennslu

Felur m.a. í sér þrenns konar aðgerðir :

Aðgerð 1:
Vönduð hópkennsla í bekk

Aðgerð 2
Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum

Aðgerð 3
Mjög öflug kennsla
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viðbótarupplýsingar vanti eða þurfi að skima eftir einhverjum nýjum. Eins og fram 

hefur komið er hægt að búa til kennsluhópa á grundvelli upplýsinga úr 

skimuninni. Mælt er með að hafa markmiðin ekki of umfangsmikil heldur velja 

aðeins tvö viðfangsefni fyrir hvern hóp, viðfangsefni eins og til dæmis: 

a. hljóðavitund og hljóðaaðferð 

b. hljóðaaðferð og lesfimi 

c. lesfimi og lesskilning 

d. lesfimi og orðaforða. 

Síðan er skipulögð einstaklingsmiðuð kennsla í ofangreindum þáttum. Lögð er 

áhersla á að hanna kennsluskipulag og verkefni sem spanna þriggja vikna 

kennslu sem mætir þörfum hvers einstaklings og kanna þá árangurinn og 

endurhanna skipulagið ef þörf er á (Walpole og Mckenna, 2007, bls. 10). 

Aðgerð 3 

Þetta stig er hugsað sem öryggisnet fyrir þá nemendur sem ekki hafa náð 

fullnægjandi árangri á stigi 1 eða 2 og þurfa því á meiri kennslu að halda. Það 

skiptir miklu máli að gera einstaklingsnámskrá fyrir þessa nemendur þar sem 

þeim er kennt markvisst á kerfisbundinn hátt. Bekkjarkennarar og sérkennarar 

eru færir um að sjá um lestrarkennslu á þessu stigi sem fer fram í 30-50 mínútur 

á dag í 2 til 5 nemenda hópum (Walpole og McKenna, 2007, bls. 3-4). 

Kennslufyrirkomulag sem þetta er hugsað til að bregðast strax við þörfum 

nemenda um leið og kennarinn kemur auga á þær í skimunarprófum og við 

nánari athuganir. Það er mikilvægt að kennslan fari að mestu leyti fram innan 

bekkjarins. En aðal markmið er að koma í veg fyrir að börnin lendi í frekari 

erfiðleikum og þurfi ekki sérhæfðari sérkennslu á skólagöngu sinni (Walpole og 

McKenna, 2007, bls. 3-4). Þegar svona stigskipt kennsla var borin saman við 

annarskonar kennslu kom í ljós að fleiri nemendur náðu viðunandi árangri í 

lestri í  þeim skólum sem notuðu stigskipta kennslufyrirkomulagið heldur en í 

skólum sem gerðu það ekki. Sömuleiðis fækkaði þeim nemendum sem áttu í 

lestrarerfiðleikum í þeim skólum sem svona lestrarfyrirkomulag var notað 

(Walpole og McKenna, 2007, bls. 3-4).  

Einstaklingsþjálfun getur aðeins farið fram í litlum hópum þar sem búið er að 

skilgreina þarfir nemenda (Walpole og McKenna, 2007, bls. 53-55). Hægt er að 

setja nemendur í hópa eins og tafla 2 gaf hugmynd um hér að framan.  

2.3.5 Early Steps 

Early Steps er dæmi um kennsluskipulag þar sem lögð er jöfn áhersla á 

hljóðaaðferð og orðaaðferð. Þar er þjálfað bæði grunntækni lesturs og 

sjónminni á orð. Þar er mikil áhersla á lestur þar sem lestrarfærni eykst í jöfnu 
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hlutfalli við þann tíma sem barnið eyðir í lestur. Þar er einnig mikil áhersla á 

markvissan lestur og endurlestur. Endurlestur er áhrifaríkasta leiðin til að ná 

betri sjálfvirkni og hraða í lestri. Með Early Steps fær nemandi daglega þjálfun í 

ritun, markvissa kennslu í hjóðgreiningu og markvissa kennslu í námsaðferðum. 

Nemandi lærir námsaðferðir sem auka námsvitund (e. metacognition) hans. 

Hann lærir hvernig hann á að læra og vinna sig í gegnum lestrar- og 

ritunarferlið. Early Steps er einfalt í framkvæmd og auðvelt að aðlaga 

aðferðirnar fyrir mismunandi aldur. Það nýtist vel fyrir alla sem þurfa 

sérkennslu í lestri (Santa og Höien, 1999). Eftirfarandi er dæmi um hvernig 

kennsluþáttum í Early Steps er skipt niður í hverri kennslustund: 

 8-10 mín., endurtekinn lestur. 

 5-6 mín., orð lærð (barn lærir stafi eða orð eftir því hvar það er statt). 
Hljóðfræðilegi þátturinn. Fyrst er að þekkja stafi, síðan hljóð samhljóða 
og að lokum algeng orð. 

 5-8 mín., ritun frá eigin brjósti. Skrif, endurlestur setningaröðun. 

 Ný bók kynnt til sögunnar (Santa og Höien, 1999, bls. 57-58). 

Niðurstöður rannsókna á Early Steps hafa sýnt að mestar framfarir verða hjá 

þeim nemendum sem voru í mikilli hættu varðandi lestrarnám. Þar munar 

talsverðu um þjálfun á hljóðkerfisvitund. Góð þjálfun í henni styður ekki 

eingöngu við umskráningu og þekkingu orða heldur einnig lesskilning (Santa og 

Höien,  1999, bls. 65-66). Besta kennslan er sú sem tengir saman lestrarkennslu, 

hljóðkerfisvitund og stafsetningu. Sigurlaug Jónsdóttir sérkennari og 

talmeinafræðingur gerði rannsókn 2007 þar sem kannað var hvernig lestur 

þróaðist hjá 4 nemendum með lestrarörðugleika. Leitast var þar við að vinna út 

frá hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar í tengslum við 

lestrarkennsluaðferðina Early Steps. Rannsóknin leiddi í ljós að þekking 

nemenda á tengslum bókstafa og hljóða styrktist. Allir nemendur lærðu 

umskráningu orða eftir hljóðaaðferðinni og þróuðu minni á ritháttarmyndir út 

frá tengslums stafs og hljóðs. Nemendur lærðu að beita árangursríkum 

námsaðferðum. Í verkefnavinnu í lestri og ritun sýndi sig hvernig færni 

nemenda í umskráningu jókst smám saman. Þeim fór fram við að stafsetja orð, 

lesa stök orð og samfelldan texta. Sá nemandi sem las mest yfir tímabilið náði 

mestum framförum í hljóðkerfisvitund. Við lok rannsóknarinnar áttu nemendur 

ennþá erfitt með þætti svo sem tilfærslu hljóða og hljóðeyðingu en þeir þættir 

hljóðkerfisvitundar þróast síðast. Samkvæmt kenningu Ehri hér á undan skiptist 

lestrarþróunin í fjögur stig. Þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 

allir komist áleiðis á annað stig þróunarinnar. Við lok rannsóknarinnar höfðu 

nemendurnir ekki náð á þriðja stig því þeir höfðu til dæmis ekki náð að hljóða 
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sig gegnum áður óþekkt orð af nákvæmni sem síðan nýtist til að byggja upp 

sjónrænan orðaforða (Sigurlaug Jónsdóttir, 2009, bls. 11). Til að kennsla 

samkvæmt Early Steps skili árangri er nauðsynlegt að nemendum sé fylgt vel 

eftir þegar kennslu samkvæmt lestrarkennsluáætluninni lýkur því að að þeim 

stuðningi loknum eru nemendur rétt að komast af stað í lestrarnáminu og 

mikilvægt að þeir fái markvissa lestrarkennslu áfram innan bekkjar eða í litlum 

hópum. Þá er hægt að byggja áframhaldandi kennslu á einstaklingsmiðuðu 

námi og fjölbreyttum kennsluháttum þar sem nemendur fá þjálfun með 

umsjónarkennara í litlum hópum og kennslan tekur mið af þörfum 

einstaklinganna. Námsumhverfi skólastofunnar gefur nemendum tækifæri til 

sjálfstæðra vinnu í lestri og ritun í minni námshópum þegar þeir eru ekki í 

beinni kennslu. Þetta fyrirkomulag ætti að geta stuðlað að nánara samstarfi 

umsjónakennara og sérkennara í skólastofunni (Sigurlaug Jónsdóttir, 2009, bls. 

18). Þar sem nemendur með lesblindu þurfa þjálfun í hljóðkerfisvitund auk 

þjálfunar í lestri og ritun er Early Steps kennsluaðferð sem kemur mjög á móts 

við þarfir þeirra.  

2.3.6 PALS 

PALS eða Peer Assisted Learning Strategies er kennsluaðferð þar sem námið 

byggir á paravinnu. Þróun PALS byggist á 15  ára rannsóknarvinnu Doug og Lynn 

Fuchs og samstarfsmanna. Rannsóknir þeirra sýna góðan árangur af notkun 

aðferðarinnar fyrir breiðan hóp nemenda í flestum gerðum skóla. Aðferðin 

hentar nemendum á mismunandi getustigi og hentar vel þeim sem eru með 

mikla örðugleika eða eru tvítyngdir. Í PALS er kennslan einstaklingsmiðuð þar 

sem nemendahópnum er skipt niður í tveggja manna leshóp. Best er að skipta 

bekknum niður eftir getumeiri og getuminni nemendum og para síðan saman 

þann sem gengur best í getumeiri hópnum við þann sem gengur best í 

getuminni hópnum og þannig koll af kolli. Munurinn ætti samt ekki að vera 

mjög mikill. Veita þarf einnig athygli hvernig nemendum gengur að vinna 

saman. Hægt er að nota árangur á lestrarprófum til að miða við þegar ákveðið 

er hverjir vinna saman. Samt þarf einnig að nota tilfinningu og skoðun 

kennarans á lestrargetu og samstarfshæfni nemendanna. Pörin vinna síðan 

saman í 4 vikur, þrisvar í viku, 35 mínútur í senn. Gott er að skipuleggja 

sætaskipan í samræmi við pörin í þær 4 vikur sem samstarfið stendur yfir. Það 

kemur í veg fyrir umgang og óþarfa ókyrrð eftir að tímanum lýkur. Gott er að 

útnefna annan sem flytur sig og hinn sem situr kyrr í sínu sæti ef lesfélagar sitja 

ekki saman. Sá sem flytur sig tekur möppu og blýant með sér. Samskipti 

lesaranna fara fram eftir ákveðnu skipulagi þar sem fyrsti og annar lesari hafa 

ákveðin hlutverk. Nemendur fá stöðugt umbun fyrir góða frammistöðu. Kennari 

getur lagað kennslu að misjafnri getu nemenda og nemendur fá mikla æfingu. 
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Fram fer mjög vel skipulögð þjálfun á reglum og vinnubrögð eru vel æfð áður en 

nemendur byrja samstarfið. Nemendur afkasta miklu í hverjum tíma, halda sig 

að verki allan tímann og reglur eru einfaldar (Fuchs, Fuchs, Mathes og Simmons, 

1997; Helga Sigurmundsdóttir, 2009). 

2.3.7 Nemandinn 

Nemendur með lesblindu virðast eiga erfitt með að umskrá ritaðan texta, sem 

gerir það að verkum að erfitt er að þekkja ný orð og byggja upp sjónrænan 

orðaforða. Þegar erfitt er að þekkja ný orð hefur það áhrif á nákvæmni í lestri 

og einnig á leshraða. Einstaklingar með lesblindu geta bætt nákvæmni í lestri en 

eiga erfiðara með að auka leshraða (Torgesen, 2001). Þegar sjónrænn orðaforði 

er slakur getur það haft í för með sér að lesskilningur er slakur þar sem 

takmarkaður aðgangur er að upplýsingum um orð og innihald texta. Nemendur 

með lesblindu eiga einnig erfitt með stafsetningu. Á líkan hátt og í lestri er í 

stafsetningu verið að umskrá hjóðrænar upplýsingar og eiga einstaklingar með 

lesblindu erfitt með yfirfærsluna (Miles, 1983; Catts og Kamhi, 2005, bls. 63). 

Stafsetningarerfiðleikar eru yfirleitt langvarandi og jafnvel með íhlutun þá geta 

þeir verið langvarandi fram á fullorðinsár (Clark og Uhry, 1995). Slakir lesendur 

lesa mun minna en aðrir lesendur og það getur haft áhrif á vöxt orðaforða og 

þekkingar sem getur svo aftur haft neikvæð áhrif á lesskilning (Catts og Kamhi, 

2005, bls. 65-66).  

Nemendur með lesblindu eru sumir með veikleika í skammtímaminni. Til að 

kennari sé fær um að meta og aðlaga kennslu að veikleikum í skammtímaminni er 

nauðsynlegt að hann hafi góðan kenningarlegan grunn á starfsemi þess, þar sem 

engin ein uppskrift hentar öllum. Við skipulag á kennslu er því nauðsynlegt að vita 

til dæmis hvaða erfiðleikar nemenda innan kennslustofunnar megi annars vegar 

rekja til veikleika í skammtímaminnis og hins vegar til veikleika í langtímaminni 

(Vance og Mitchell, 2006, bls. 143). Hægt er að kenna börnum ýmsar 

minnisaðferðir. Hvetja verður börn til að nota þær aðferðir sem þau læra, til 

dæmis hjálpa barni að muna hvenær er hægt að nýta aðferðirnar svo þær nýtist 

inni í bekk eða í daglegu amstri. Hámarksárangur á notkun aðferða og yfirfærslu í 

raunverulegum aðstæðum næst þegar foreldrar, kennarar og aðrir þeir sem 

koma að námi barna vita hvernig skammtímaminni virkar og eru meðvitaðir um 

styrkleika og veikleika barnanna (Vance og Mitchell, 2006, bls. 164).  

Ýmis úrræði eru til að auðvelda nemendum með lesblindu nám. Ef námið er 

erfitt er oft erfitt að halda áhuganum á efninu. Á vefsíðunni Lesvefurinn-um læsi 

og lestrarerfiðleika eru margvíslegar upplýsingar varðandi lestur og 

lestrarerfiðleika og hafa upplýsingar af vefnum verið settar í viðauka A og B. Í 
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viðauka A er að finna ráð varðandi einbeitingarskort og í viðauka B er að finna 

lista yfir ýmis konar tækni sem getur nýst nemendum með lesblindu vel.  

2.3.8 Námserfiðleikar nemanda með lesblindu 

Nemendur með lesblindu eru lengur að ná tökum á lestri en jafnaldrar þeirra. 

Bilið milli þeirra sem eiga í erfiðleikum og hinna hefur tilhneigingu til að aukast 

eftir því sem líður á skólagönguna ef ekki er brugðist nægilega snemma við 

(Torgesen, 2001). Rannsókn Cunningham og Stanovich (1998) sýnir að nemandi 

í 5. bekk sem er með lestrarerfiðleika er heilt ár að lesa það sem meðalnemandi 

á sama aldri les á tveimur dögum. Rannsóknir sýna að börn sem hafa minni 

reynslu af lestri en viðmiðunarhópar hafa minni möguleika á að afla sér 

orðaforða, ”Matthew Effects” eins og áður hefur verið komið inn á. Stanovich 

(1986, 1988) notar þetta hugtak yfir neikvæðar afleiðingar þess að eiga í 

erfiðleikum með lestur og vísar til þess að þeir ríku verða ríkari, en þeir fátæku 

fátækari. Samlíkingin á við börn sem fara hægt af stað í lestrarnáminu og lenda í 

vítahring neikvæðra afleiðinga þess sem síðan hefur áhrif á lestrarþróun þeirra. 

Lítill árangur af lestrarnámi leiðir yfirleitt til minni áhuga og neikvæðra viðhorfa. 

Litlar væntingar, lítil hvatning og takmörkuð þjálfun veldur því að framfarir 

verða litlar og barnið dregst sífellt meira aftur úr miðað við jafnaldra. Þessi áhrif 

geta haft sérstaklega alvarlegar afleiðingar fyrir málþróun barna þar sem þau 

tileikna sér aukinn orðaforða, æðri málfræðiþekkingu og ritlist í gegnum lestur. 

Börn sem lesa lítið eiga því á hættu að standa mun verr að vígi en jafnaldrarnir 

varðandi málnotkun bæði í tali og ritmáli (Catts og Kamhi, 2005, bls. 97; Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007-2008a).  

Nemendur sem greinast seint þurfa að glíma við ýmiskonar vanda og 

fylgiraskanir. Sumir skrifa mjög hægt, illa eða jafnvel ólæsilega og sleppa orðum 

í setningum. Stafsetning getur því verið slæm og framsetning skriflegra verkefna 

getur verið ruglingsleg. Hljóðrangar villur í stafsetningu eru einkennandi fyrir 

alvarlega lesblindu (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008b). Þessir nemendur 

geta átt í erfiðleikum með að vinna skipulega, setja sér tíma, klára verkefni, 

halda athygli og einbeitingu og afköstin geta verið misgóð. Þetta getur haft í för 

með sér mikið álag og streitu ásamt vanlíðan og kvíða (Singleton, 1999). 

Veikleikar í skipulagshæfni geta einnig birtst í gleymsku, lélegu tímaskyni og 

skipulagningu tíma og verkefna (Townend, 1994).   

Erlend tungumál geta reynst erfið í námi hjá nemendum með lesblindu. Árið 

1994 tók Steinunn Torfadóttir viðtöl við tíu nemendur í fjórum framhaldsskólum. 

Þar ræddu nemendurnir um að þeir ættu allir í einhverjum erfiðleikum í 

tungumálum. Sumir eru mjög góðir að tala tungumálið og öllum gengur betur að 

tala en að skrifa. Nemendunum finnst öllum erfitt að stafsetja og sumum finnst 
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erfitt að ráða í framburðinn, að tengja hljóð og tákn saman, einkum ef hljóðið 

fylgir ekki hefðbundnum framburði bókstafstáknsins. Þeim finnst flókin 

samhljóðasambönd og löng orð erfið og þeir tala um erfiðleika við að læra 

óreglulegar sagnir. Það sé kannski ekki erfitt að læra þær munnlega en langur tími 

geti farið í að læra að skrifa þær (Steinunn Torfadóttir, 1996, bls. 46-47).  

Rannsóknir sýna einnig að háskólanemar sem hafa átt í lestrarerfiðleikum 

geta leyst lesskilningsverkefni af hendi, eins og lesendur sem ekki eiga í neinum 

erfiðleikum,  þegar tímatakmarkanir hafa verið fjarlægðar (Mosberg og Johns, 

1994). En þeir halda áfram að eiga í erfiðleikum með stafsetningu, orðalestur, 

leshraða og verkefni sem reyna á hljóðkerfisfærni (Aaron, 1989; Corkett, Parrila 

og Hein, 2006; Gallagher, Laxon, Armstrong og Frith, 1996; Hatcher, Snowling 

og Griffiths, 2002; Rack, 1997). Rannsókn Connelly, Campbell, MacLean, og 

Barnes (2006) sýndi aftur á móti, eftir að þeir höfðu borið saman 21 

háskólanema með lesblindu við 20 aðra í viðmiðunarhópi, að nemendurnir með 

lesblindu áttu einungis erfiðara með stafsetningu og hraða á handskrift miðað 

við viðmiðunarhópinn.  

2.3.9 Námsstíll og námsaðferðir 

Ég hef séð það í gegnum nám mitt, starf og sem foreldri að við lærum á ólíkan 

hátt. Ýmsar hugmyndir eru uppi um við hvaða aðstæður okkur finnst gott að 

læra, hvaða hátt við höfum á náminu og hvernig við notum hugann við námið. 

Fræðimenn hafa reynt að flokka þessa þætti niður í námsstíl (e. learning style) og 

námsaðferðir (e. learning strategies). Verður hér aðeins fjallað um þessa þætti.  

Á Lesvefnum kemur fram að hugtakið námsstíll (e. learning style) vísi til 

þeirra vinnuaðferða eða námsvenja sem nemendur velja sér að viðhafa við 

námið. Námsvenja eins og að liggja við lestur eða sitja, hafa tónlist í 

bakgrunninum, hvernig eða hvort nemandi glósar hjá sér og fleira í þeim dúr. 

Námsstíll vísar þannig til yfirborðsþátta (steinunn Torfadóttir, 2007-2008b).  

Dunn(1999) hefur komið fram með námslíkan þar sem skoðaðir eru ýmsir 

þættir í tengslum við kennslu barna og hvernig þau læra best. Hún segir að 

þegar læra á eitthvað nýtt eða erfitt er mikilvægt að vera eins vel undir það 

búinn andlega og líkamlega og hægt er og að athyglin sé vel stillt. Dunn skiptir 

líkaninu niður í fimm ólíka þætti sem hún segir annað hvort hvetja eða hamla 

námi og mynda sérstakan námsstíl hvers og eins einstaklings. Til að fá sem mest 

úr úr sínum námsstíl þarf nemandi að vera meðvitaður um: 

 viðbrögð sín við umhverfinu í skólastofunni, læra í hávaða eða í þögn, 
skærri birtu eða daufri lýsingu, hita eða kulda og formlegu eða óformlegu 
sætavali 
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 eigin tilfinningar, hvöt, þrautseigju og ábyrgðartilfinningu, og hvort hann 
vilji frekar hafa val um hlutina eða fá fyrirfram skipulagða uppbyggingu  

 félagslegar aðstæður í námi, annað hvort einn, með jafningjum, með 
nema sem er lengra kominn eða áreiðanlegum fullorðnum og/eða á 
margvíslegan hátt andstætt ákveðinni fyrirmynd eða fastmótuðu námi 

 lífeðlisfræðilegum þáttum, styrkleikum í skynjun (heyrn, sjón, snerting 
og/eða hreyfiskyn, hvenær dagsins orka nemandans er há eða lág, 
næring (borða eða drekka á meðan verið er að einbeita sér)) og/eða 
hreyfiþörf 

 hvort hann noti heildrænar eða greinandi aðferðir  

(Dunn, 1999, bls. 51).  

Komið hafa fram gagnrýnisraddir á námsstíl og hvort hann sé yfir höfuð til. Í 

grein sinni Do Learning Styles Exist? velta Lafferty, Burley og Hallam (2009) fyrir 

sér hinum ýmsu hugmyndum um námsstíl. Þar vitna þeir í Wikipedia (2009) sem 

segir að námsstíll sé einfaldlega margvíslegar nálganir eða leiðir við nám. Þeir 

komast að þeirri niðurstöðu að af því að við lærum á ólíkan hátt, háð mörgum 

atriðum, sem dæmi viðfangsefni, kennara, stofuhita, þá höfum við ekki 

einhvern einn námsstíl heldur lærum við á óendanlega margan hátt. Þess vegna 

er ekki til einhver ákveðinn námsstíll, og að þekkja sinn eigin námsstíl gerir 

mann ekki að betri námsmanni, og þá vitneskju er jafnvel hægt að nota gegn 

kennaranum. Einnig kemur fram í grein eftir Hannum  (2009) að við þurfum að 

gæta okkar á mýtum. Þær hafi margar verið byggðar á bestu tiltæku sönnunum 

þess dags en eigi ekki endilega við lengur. Kannski eru hugmyndir um  námsstíl 

orðnar mýta sem eiga ekki við í dag.   

Á Lesvefnum kemur fram að hugtakið námsaðferðir (e. learning strategies) 

vísi til þeirra hugrænu aðferða sem nemendur beita við þrautalausnir og sem 

þeir þurfa að hafa tök á til að geta leyst verkefni og leyst úr vandamálum sem 

þeir mæta í náminu. Á lesvefnum er einnig sagt að talið sé að grunnur að 

námsaðferðum sé lagður tiltökulega snemma á ævinni og að um 11 ára aldur 

hafi barnið þegar mótað mikilvægan grunn. Heilarannsóknir sýna að það er 

tiltölulega auðvelt að móta nýjar taugabrautir hjá börnum og út frá slíkum 

rannsóknum má sjá hvernig tekst með markvissum lestrarkennsluaðferðum að 

virkja ný svæði til starfa (Steinunn Torfadóttir, 2007-2008b). Sýnt hefur verið  

fram á tengsl milli námsaðferða og námsárangurs (Credé og Kuncel, 2008) og 

því eru fjölbreyttar kennsluaðferðir mikilvægar til að koma til móts við 

námsaðferðir sem flestra (Child, 2007). 

Einnig hafa Neil Fleming og Charles Bonwell (2001) komið fram með 

spurningalista sem kallast VARK þar sem nemendur geta skoðað eigin 
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námsaðferðir og þannig séð hvernig þeir læra best. Neil Fleming hafði eftirlit 

með kennslu nemenda á aldrinum 12–18 ára í 110 skólum á Nýja Sjálandi á 

árunum 1977-87. Eftir að hafa setið í yfir 9000 kennslustundum komst hann að 

þeirri niðurstöðu að sumir nemendur lærðu þrátt fyrir mjög slaka kennslu 

meðan aðrir nemendur lærðu ekki þó kennslan væri mjög góð (Fleming og 

Bonwell, 2001). Í starfi sínu með nemendum við Lincoln háskólann þróaði 

Fleming spurningalista og skilgreindi námsaðferðir nemenda eða þær leiðir sem 

skila nemendum árangri. Fleming komst að þeirri niðurstöðu að 

meginnámsaðferðir væru fjórar. Þær má tákna með bókstöfunum V A R K. 

Þessar aðferðir skarast að einhverju leyti en þó má sjá megineinkenni á hverri 

aðferð. Á heimasíðu Fjölbrautaskólans við Ármúla er hægt að nálgast þessa 

þýðingu á bókstöfunum :   

V = visual = sjón/myndrænar útskýringar  

Þeir sem velja þessa leið vilja helst vinna með upplýsingar í formi línurita, 

mynda, hugkorta, flæðirita og nota ýmiss konar tákn eins og og önnur sem 

hægt er að nota í stað orða.  

A = aural/auditory = hlustun og tal  

Þeir sem velja þessa leið vilja helst vinna með upplýsingar sem viðkomandi 

„heyrir“. Þeir sem telja þessa leið ákjósanlegasta telja sig læra best með því að 

hlusta á fyrirlestur, hljóðsnældur, taka þátt í umræðum, ræða málin í 

spjallrásum á netinu, útskýra með orðum.  

R = Read/write = lestur/skrift  

Þeir sem velja þessa leið vilja helst vinna með orð (texta – ritað mál). 

Langskólagengnir menn velja oft þessa leið (svo sem við er að búast). Þeir vilja 

helst taka við upplýsingum og láta þær frá sér sem texta – lestur og skrift – með 

allri tiltækri tækni, til dæmis tölvu.  

K = kinesthetic = nota hreyfingar/framkvæma/gera  

Þeir sem velja þessa leið vilja helst vinna með upplýsingar sem tengja má við 

eigin reynslu og þjálfun (raunverulega eða sem herminám). Þó þessi leið kalli 

einnig á aðrar leiðir þá er lykilatriðið tengslin við raunveruleikann ýmist í 

gegnum reynslu, dæmi, æfingar eða eftirlíkingar. (Námsstíll – námsháttur – 

(learning style, 2012)). 

Eins og kom fram í kafla 2.3. segja Höien og Lundberg (2000) að einn af 

kennslufræðilegu þáttunum sem nemendur með lesblindu geta notið góðs af 

séu fjölskynja leiðir þar sem notuð eru flest skynáreiti við vinnu við viðfangsefni. 

Kennslufræðilegu áherslurnar við VARK eru hvernig hægt er að blanda saman 

þessum skynleiðum til að styrkja veikleika sem verið geta á einhverri ákveðinni 
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skynjun eða skynleið. Í kennslu lesblindra er oft talað um að leggja þurfi áherslu 

á að virkja allar þessar skynleiðir (Dyslexia basics, 2012). 

Nemandi með lesblindu þarf að tileinka sér námsaðferðir sem henta honum 

þannig að hann upplifi að hann hafi skipulag á námi sínu. Nemandinn beitir 

námsaðferðum sínum við lausn verkefna og er þar verið að vísa til hugsunar 

nemandans. Það þarf að kenna nemanda að finna árangursríkar námsaðferðir, 

nýta styrkleika og læra að vinna framhjá veikleikunum. Að nemandi sé leitandi 

og hugmyndaríkur. Síðan er gott ef kennari getur styrkt þætti í námsumhverfi 

nemandans, þætti eins og skipulagshæfni, tjáningu, námstækni, félagsfærni, 

aðgengi að hjálparmiðlum, sjálfshjálp og áræðni (Nissenbaum, 1999; Hatcher, 

Snowling og Griffiths, 2002). Nemendur verða að finna námslegan styrk sinn til 

að takast á við erfið og krefjandi verkefni og þeir verða að trúa að þeir geti. 

Rannsóknir sýna að hafa má áhrif á þróun lestækni ef mikilvægar forsendur eru 

fyrir hendi. Forsendur eins og kerfisbundin markviss kennsla, einnig öflugri 

kennsla en hefðbundin bekkjarkennsla, sem dæmi einstaklingskennsla fyrir þá 

sem eiga í mestum erfiðleikum (Santa og Höien, 1999) og kennsla í litlum hópi 

fyrir þá sem hafa vægari erfiðleika (Santa og Höien, 1999; Elbaum, Vaughn, 

Hughes og Moody, 1999; National Reading Panel, 2000; Torgesen, 2005). Síðan 

er öflugur persónulegur stuðningur mikilvæg forsenda. Nemendur með 

lesblindu eru undir miklu tilfinningarlegu álagi, þeir hafa margir brotna 

sjálfsmynd, þeir þurfa jákvæðan, uppbyggilegan stuðning frá umhverfinu, 

skilning, þolinmæði, umburðarlyndi og hvatningu. Þeir þurfa líka kennara sem 

veit hvað hann á að gera, vera með markvissa kennslu í námsaðferðum, þjálfa 

námsvitund nemandans, hafa viðfangsefnin viðráðanleg en krefjandi og brjóta 

efnið upp í smærri, viðráðanlegri einingar (Santa og Höien, 1999; Elbaum o.fl., 

1999; National Reading Panel, 2000; Torgesen, 2005).  Þrátt fyrir margar 

rannsóknir á námsaðferðum þá hefur ekki verið hægt að sýna fram á eina 

ákveðna leið sem gagnast best í námi. Það hvernig hver og einn nær árangri í 

námi hefur með hans persónulegu námsaðferðir að gera (Child, 2007). 

Í rannsókn sem Margrét Björk Arnardóttir (2011) gerði á skoðunum barna á 

námi, námsaðferðum og þeim sjálfum sem námsmönnum kemur fram að eitt af 

hlutverkum náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum sé samkvæmt skilgreiningu 

Gysbers og Henderson (2006) að aðstoða nemendur við að læra þá færni og 

hegðun sem nauðsynleg er til að verða farsælir námsmenn. Margrét Björk segir 

að til að uppfylla kröfur grunnskólalaga (2008) og Aðalnámskrár (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2010) sé mikilvægt að gera börn meðvitaðri um 

hvaða námsaðferðum þau beita og aðstoða þau við að verða enn meðvitaðri 

um styrkleika sína og veikleika. Þannig séu meiri líkur á að grunnskólar nái að 

uppfylla skilyrði laga um grunnskóla (2008) og Aðalnámskrár (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2010) um nám við allra hæfi og um leið skilgreiningu 
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Gysbers og Henderson (2006) á hlutverki náms- og starfsráðgjafa. Fjallar hún 

um hlutverk náms- og starfsráðgjafa við að sýna fram á mikilvægi þess að 

námstækni, með áherslu á mismunandi námsaðferðir, sé kennd í öllum 

grunnskólum og hefjist strax í yngstu bekkjunum. Það sé mikilvægt samkvæmt 

kenningum bæði Piaget og Super (Pritchard, 2009; Sharf, 2006; Super, 1990) að 

nýta tímann meðan börnin eru enn drifin áfram af forvitni og áhuga til að kanna 

umhverfi sitt, til að kynna fyrir þeim mismunandi námsaðferðir og leiðir í námi. 

Þegar kemur að því að nýta sér námsaðferðir er gott að vera meðvitaður um 

námsvitund sína og verður fjallað um hana í næsta kafla. 

2.4 Námsvitund 

Eins og kemur fram í kafla 1.2.3. er námsvitund (e. metacognition) hugtak yfir 

þekkingu á eigin hugsun eða meðvitað nám. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á því hvernig nám fer fram. Rannsakað hefur verið hvernig heilinn tekur 

við upplýsingum, vinnur úr þeim og hvernig sú þekking sem við öðlumst byggir 

upp það net þrautalausna og þekkingar sem við síðan nýtum. Niðurstöðurnar 

virðast vera að hver og einn er einstakur og lærir á sinn hátt. Þess vegna er 

mikilvægt að nemandi læri að stjórna hugsun sinni. Margar kennsluaðferðir 

hafa verið þróaðar til að þjálfa fólk í því. Má þar nefna hugstormun (e. brain 

storming), hugtakakortagerð (e. concept mapping) og hugarkortagerð (e. mind 

mapping) (Buzan, 2006). Fyrir nemanda með lesblindu er því mjög mikilvægt að 

hann efli námsvitund sína og verði meðvitaður um hvernig hann lærir og hvaða 

námsaðferðir henta honum best.  

Farsæll námsmaður notar aðferðir sem felast í því að taka stjórn á eigin 

námi. Það felst í því að nemandinn er meðvitaður um nám sitt, getur metið 

námslegar þarfir sínar, búið til áætlanir til að mæta eigin þörfum og framkvæmt 

áætlanirnar (Hacker o.fl., 2009, bls. 1). Aukin námsvitund gerir nemanda 

ábyrgan fyrir eigin námi og nýtist í öllum námsgreinum. Nemendur með 

lesblindu geta eflt sína námsvitund með því að meta eigin færni og læra að nýta 

sér hugmyndir um gerð námsáætlunar, framkvæmt hana og metið til að geta 

bætt sig.  

Nemandi sem er meðvitaður um hvað hann veit og hvað hann veit ekki er 

líklegri til að geta nýtt sér margbrotið ferli námsvitundar eins og að skipuleggja, 

velja viðeigandi aðferðir og meta nám sitt. Getan til að fylgjast með og meta 

nákvæmlega eigin þekkingarástand er grunnur námsvitundar og þá hefur 

nemandi betri stjórn á eigin námi (Tobias og Everson, 2009, bls. 109).    

Námsvitund skiptist í þrjá megin þætti. Fyrst þarf að semja áætlun um hvað 

gera skuli. Síðan þarf að endurskoða áætlunina og að lokum þarf að meta 
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áætlunina. Í bókinni Strategic teaching and reading project guidebook (Kujawa 

og Huske, 1995) eru góðar spurningar sem hægt er að nýta sér. Þær eru:  

Áður- Þegar áætlun er samin skaltu spyrja þig: 

 Hvaða fyrri þekking mín mun hjálpa mér með þetta ákveðna verkefni? 

 Hvert vil ég að hugsanaferlið leiði mig? 

 Á hverju á ég að byrja? 

 Af hverju er ég að lesa þennan hluta? 

 Hvað hef ég langan tíma til að ljúka verkinu? 

Á meðan- Þegar áætlunin er endurskoðuð skaltu spyrja þig: 

 Hvernig gengur mér? 

 Er ég á réttri leið? 

 Hvernig á ég að halda áfram? 

 Hvaða upplýsingar er mikilvægt að leggja á minnið? 

 Ætti ég að breyta stefnu minni við vinnuna? 

 Ætti ég að aðlaga vinnuhraðann að erfiðleikastigi verkefnisins? 

 Hvað þarf ég að gera ef ég skil ekki? 

Eftir- Þegar áætlunin er metin: 

 Hversu vel stóð ég mig? 

 Bar hugsanaferlið sem ég beitti meiri eða minni árangur en ég bjóst við? 

 Hvað hefði ég getað gert öðruvísi? 

 Hvernig get ég heimfært þetta hugsanaferli yfir á önnur vandamál? 

 Verð ég að fara aftur í gegnum ferlið til að fylla upp í þær eyður sem hafa 
komið í ljós varðandi skilning minn?  

Í bókinni Handbook of metacognition in education (Hacker o.fl. 2009) er 

fjallað um að  nemendur geti notað spurningar til að nýta sér við ákveðið ferli 

eins og t.d. lesskilning. Dæmi um spurningar sem nemendur geta spurt sig 

varðandi lesskiling:  

Áður en ég byrja að lesa, þá er gott að: 

 giska á um hvað kaflinn fjallar út frá titlinum og myndunum. 

 sjá hve margar blaðsíður eru í kaflanum. 

 spá fyrir um hversu langan tíma það tekur að lesa kaflann. 

 lesa miðjuhluta kaflans fyrst. 
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Á meðan ég les, er góð hugmynd að: 

 athuga hvort ég sé ekki örugglega að skilja það sem ég er að lesa. 

 endurtaka setningu í huganum. 

 undirstrika setningu.  

 reyna að einbeita mér aðeins að þeirri setningu sem ég er að lesa.  

Eftir að ég las, þá er góð hugmynd að:  

 reyna að finna út hvaða hluta ég skildi ekki. 

 telja hve mörg orð ég skildi ekki í kaflanum. 

 reyna að muna innihaldsatriðin. 

 leggja upprifjunarspurningarnar á minnið. 

(McNamara og Magliano, 2009, bls. 71).   

Námsvitund nemenda er hægt að auka með ýmsum ráðum eins og hefur 

komið fram. Anna Guðmundsdóttir (2002) gerði starfendarannsókn meðal 

fjögurra kennara sem kenndu um 70 nemendum. Kennararnir kenndu 

nemendum að nota Gagnvirkan lestur (e. reciprocal teaching). Gagnkvæmur 

lestur er kennsluaðferð þróuð af Palincsar og Brown (1984). Þeir lýsa aðferðinni 

sem samtali milli kennara og nemenda í þeim tilgangi að bæta lesskilning 

nemenda. Í Gagnvirkum lestri rifja nemendur upp nýlesinn texta, búa til 

spurningar úr honum, skýra út orð og orðasambönd og spá fyrir um 

áframhaldandi innihald textans. Niðurstöður Önnu benda til að námsvitund 

nemenda hafi aukist og færni þeirra til þess að nota lesskilningsaðferðina sé 

góð. Marktækar framfarir í lesskilningi nemenda sáust á tímabilinu. Í 

Gagnvirkum lestri fá nemendur meðal annars tækifæri til að læra hverjir af 

öðrum. Þeir læra af þeim sem lengra eru komnir, hvernig þeir leysa þrautir og 

hvernig þeir beita hugsun sinni (Anna Guðmundsdóttir, 2002). 

Mjög færir kennarar sýna að þeir eru næmir á kröfur verkefna og félagslegar 

aðstæður meðan leyst eru kennslufræðileg vandamál, þeir grípa tækifæri og 

eru sveigjanlegri en nýliðar í kennslu, þeir kynna einkenni vandamála á annan 

hátt en nýliðar, þeir lesa hratt og nákvæmlega mynstur á meðan nýliðar skilja 

ekki alltaf eigin reynslu, þeir skynja þýðingamikil mynstur á þeim vettvangi sem 

þeir eru reyndir í, og þó að þeir byrji hægar að leysa vandamál þá veita þeir 

ríkari og persónulegri upplýsingar við lausn á því vandamáli sem þeir eru að 

reyna að leysa (Berliner, 2004, bls. 201). Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvort 

kennarar sem þessi lýsing á við séu kennarar sem hafa tileinkað sér námsvitund 

því þeir alhæfa og búa til reglur til að stýra gerðum sínum, eru meðvitaðir um 

gerðir sem líklegar eru til að verða árangursríkar og af hverju þær eru það. Þeir 
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samtvinna þekkingu sína á viðfangsefninu og þekkingu sína á nemandanum 

(Hacker o.fl., 2009, bls. 245-246). 

Eins og kom fram í kaflanum um nám nemenda með lesblindu getur slakur 

lesskilningur verið fylgiröskun lesblindu. Hafa þarf jafnframt í huga að 

lestrarvandi getur bæði komið fram í umskráningu og skilningi (sjá töflu 1 bls. 

29) en lesendur með slíkan vanda eiga í mestum erfiðleikum. Í samantekt 

National Reading Panel (2000) eru taldar upp nokkrar aðferðir sem sýnt hefur 

verið fram á með rannsóknum að eru vænlegar til þess að auka lesskilning og er 

ein af þeim skilningsvaktin (e. comprehension monitoring). Hún aðstoðar 

nemandann með því að segja til um næstu skref; á lesandinn að halda lestri 

áfram eða á að staldra við og renna aftur yfir textann, vega og meta mögulega 

kosti eða leita eftir hjálp. Til að nemendur öðlist slíka færni, þá þarf kennarinn 

að leiðbeina þeim með hvað hentar hverju sinni. Meðal annars að kenna þeim 

að spyrja sig réttra spurninga og kanna og meta hvað þeir kunna. Þegar 

nemendur hafa einu sinni tileinkað sér þessa tækni við námsvitund þá geta þeir 

beitt henni við nýjar aðstæður. Gæta þarf þess að þegar nemendum hefur verið 

sýnt eitthvað nýtt og þeir lært hvernig á að nota nýlærða þekkingu, þá þurfa 

þeir að fá tækifæri til að æfa sig þar til þessi nýja þekking verður þeim eðlileg 

eða ósjálfráð (Hatcher, 2006).  

Fjallað er um námsvitund út frá lesskilningi í handbók eftir Torleiv Höien 

(2008; 2012) en hún fylgir LOGOS sem er greiningartæki til að greina 

lestrarerfiðleika hjá börnum, unglingum og fullorðnum. Þar vísar hugtakið til getu 

nemandans til að lesa texta á hnitmiðaðan hátt. Það vísar einnig til  sjálfsstjórnar 

og meðvitaðrar stýringar á eigin hugarferlum. Nemandinn verður meðvitaður um 

eigin hugarferli og getur greint hvenær hann skilur  og hvenær ekki. Hann getur 

haft stjórn á og fylgt eftir eigin námi og valið viðeigandi aðferðir til að leysa úr 

vandamálum. Þá velur nemandinn sér aðferðir út frá markmiði. Tilgangurinn með 

lestrinum þarf að vera skýr og nemandinn þarf að skilja kröfurnar sem 

viðfangsefnið gerir til hans. Hann þarf að vita hvort verið sé að leita að sértækum 

upplýsingum, hvort hann eigi að reyna að muna aðalatriði frásagnarinnar og 

hvort hann þurfi að læra efnið utanað. Þegar verið er að lesa frétt eða grein þá 

getur verið gott að finna þá hluta sem hafa að geyma lykilupplýsingar og beina 

síðan athyglinni að aðalatriðum fremur en smáatriðum við lesturinn. Þegar 

nemandi hefur náð tökum á þessari tækni hefur hann meiri stjórn á og getur 

fylgst með hvernig hann les og getur þannig metið hvort hann nær nægilegum 

skilningi miðað við sett markmið. Nemandinn aflar sér í fyrstu yfirsýnar yfir 

textann, skimar fyrst, les svo aftur hluta textans og reynir að draga saman 

aðalatriðin. Hann prófar eigin skilning með því að spyrja sig spurninga, reynir að 

tengja efnið við fyrri þekkingu, reynir að sjá mynstur í textanum, hvernig röð 

atvika er sett fram, leitar að rökrænu, orsakatengdu eða tímatengdu samhengi. 
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Hann fer aftar í efnið til að skýra hlutina fyrir sér, flettir framar til að staðfesta, 

leitar leiðréttinga þegar eitthvað hefur misskilist og áttar sig á ný ef hindranir eða 

frávik koma fram í söguþræðinum. Virk stýring sem þessi er aðalsmerki 

aðferðamiðaðs lesara (Höien, 2008, bls. 28, 2012, bls. 20-21). 

Námsvitund getur verið mjög flókið ferli og snýst um að bregðast rétt við 

hindrunum í námi og að læra ýmsa tækni sem eflir þrautalausnir. Villur eru 

algengar þegar lærð er flókin tækni. Þær geta leitt til mikilla erfiðleika þegar 

nemandi áttar sig ekki á hvernig á að leiðrétta villurnar eða skilur ekki af hverju 

þær gerast. Tíð mistök eins og þessi minnka trú nemenda á eigin getu. Þegar 

nemandi er ekki með mikla trú á eigin getu fyrir getur þetta haft gífurleg áhrif á 

hvöt nemenda til að framkvæma. Þegar nemandi upplifir vanmátt sinn við að 

læra af eða leiðrétta villur þá upplifir hann meiri streitu og kvíða, fer að setja sér 

lægri markmið og gefast upp eða hætta fyrr (Hacker o.fl., 2009, bls. 265). Þarna 

getur trú á eigin getu skipt miklu máli eins og fjallað verður um í næsta kafla.            

2.5 Trú á eigin getu 

Lestrarörðugleikar hafa mikil áhrif á daglegt líf þeirra sem eiga við þá að etja. 

Nemendur með lesblindu eru oft vel gefnir og athugulir og koma oft fólki á 

óvart með útsjónarsemi sinni og góðri athyglisgáfu (Riddick, 1996). Það sem 

hins vegar einkennir oft nemendur með lesblindu er að þeir eru með lítið 

sjálfstraust, slaka sjálfsmynd og þeir hafa oft litla trú á eigin getu (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 77-78). Í rannsókn Þorgerðar Guðmundsdóttur kemur 

fram að þeir nemendur með lestrarörðugleika sem hún ræddi við voru daglega 

undir álagi vegna örðugleikanna. Niðurstöður rannsóknar hennar benda til að 

styrkjandi þættir á sjálfsálit séu náin og sterk tengsl við fullorðna sem fela í sér 

viðurkenningu og virðingu og að nemendurnir fái að vinna út frá styrkleikum 

sínum. Þegar dregst að greina örðugleikana og aðstoð kemur seint getur það 

haft mikil áhrif á sjálfsálit þeirra. Einnig kemur fram í rannsókninni að foreldrar 

telji að óhagstæður samanburður hafi áhrif á sjálfsálit nemendanna (Þorgerður 

Guðmundsdóttir, 2009, bls. 19). Sjálfstraust og mat á eigin getu bíður 

auðveldlega hnekki ef illa gengur og getur haft áhrif á líðan og nám. Þess vegna 

er snemmtæk íhlutun svo mikilvæg svo hægt sé að koma sem fyrst til móts við 

vanda þeirra nemenda sem eru í erfiðleikum og koma þannig í veg fyrir að 

sjálfstraustið og mat á eigin getu bíði hnekki (Riley, 2006, bls. 239). Í rannsókn 

Önnu Katrínar Eiríksdóttur (2009) um unglinga, skólalífsgæði og sérkennslu 

kemur fram að viðhorf kennara geti skipt sköpum varðandi líðan og tækifæri 

nemenda og að litlar væntingar kennara og neikvæð viðhorf geti dregið 

nemendurna niður þannig að þeir vinni undir getu en smávægilegar breytingar 

til batnaðar í framkomu og orðfæri kennara geti haft mikil áhrif til góðs og 
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virðist það eiga við í svörum viðmælenda hennar. Samhliða lestrarnáminu þarf 

að veita nemendum með lestrarörðugleika persónulegan stuðning og vinna 

með sjálfstyrkingu þeirra til þess að þeir viðhaldi trú á hæfileika sína til að læra 

(Þorgerður Guðmundsdóttir, 2009, bls. 25).  

Trú á eigin getu er einnig mikilvæg þegar litið er á hugmyndir manna um 

námsvitund. Þar er sagt að nemandi verði að geta metið þekkingu sína rétt til 

að gera stýrt erfiði sínu í námi. Ef nemandi hefur mikla trú á eigin getu til dæmis 

varðandi skilning þá getur hann haldið áfram yfir í erfiðari verkefni. Mikilvægur 

hluti af því að vera í námi er að geta metið hvort þekking sé orðin góð og hvort 

mögulegt sé að færa sig yfir í flóknari ferli. En eins og áður hefur komið fram er 

þetta einnig vandmeðfarið svo nemandi missi ekki trú á sig sem námsmanni.  

Hugmyndir eru uppi um að nemendur verði fyrir áhrifum af 

hegðunarmynstrum í þeim skólastofum, þeirri menningu og þeim löndum sem 

þeir alast upp í. Munur getur verið milli kynja hvað þetta varðar sem og munur 

milli menningarheima. Sem dæmi hafa í gegnum tíðina verið uppi hugmyndir 

um að stúlkur eigi síður heima í heimi vísinda og stærðfræði en drengir. Sýnt 

hefur verið fram á að drengir í 1. og 2. bekk hafa meiri væntingar til sjálfra sín í 

námsgetu en stúlkur og þegar stúlkur verða eldri hafa þær minni trú á sér 

varðandi getu í stærðfræði en drengir þó að útkomur úr prófum sýni annað 

(Hacker o.fl., 2009, bls. 221). Í PISA könnun 2003 kom fram að Bandaríkin voru í 

25. sæti af 40 löndum í stærðfræðikönnun og Kórea var í 1. sæti. Samt sýnir 

sama könnun að trú nemenda í Bandaríkjunum á eigin getu er mjög mikil en trú 

nemenda í Kóreu á eigin getu er mjög lítil (Hacker, Dunlosky og Graesser, 2009, 

bls. 222). Það eru því augljóslega margir þættir sem veita þarf athygli þegar 

skoðað er hvað hefur áhrif á trú á eigin getu. Kennarar hafa sem dæmi mikil 

áhrif á þróun sjálfsmyndar nemenda með lesblindu og ósanngjörn meðferð frá 

kennara getur haft neikvæð áhrif á sjálfstraustið (Glazzard, 2010, bls. 63).  

Lawrence (2006) hefur skrifað um sjálfsálit í bók sinni Enhancing self-esteem 

in the classroom. Hann segir að sjálfsvitund (e. self-concept) feli í sér sjálfsmynd 

(e. self-image) og fyrirmyndarsjálf (e. ideal self). Hann segir að sjálfsmyndin sé 

vitund einstaklings um andleg og líkamleg einkenni hans. Sjálfsmynd barns 

myndast í grunninn af þeirri ást og þeirri viðurkenningu sem það upplifir innan 

fjölskyldu sinnar. Síðar mótast sjálfsmyndin í skóla af þeim viðbrögðum sem 

barnið upplifir þegar það leysir viðfangsefni. Fyrirmyndarsjálfið er það 

sjónarmið sem barnið hefur í huga þegar það metur sjálft sig. Lawrence segir að 

sjálfsálit einstaklings mótist af misræminu milli sjálfsmyndarinnar og 

fyrirmyndarsjálfsins. Hann telur eðlilegt að það sé misræmi þarna á milli og að 

misræmið sé hvati til athafna. Lawrence talar einnig um að það séu tvær gerðir 

sjálfsálits. Það sé víðtækt sjálfsálit þar sem kemur fram heildartilfinning 
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nemandans fyrir því hvers virði hann sé og hversu sjálfsöruggur hann sé. Síðan 

sé það sjálfsálit sem vísi til sérstakra athafna eða hæfileika og hvers virði 

nemandinn sé á þessum sviðum og hversu sjálfsöruggur hann sé með tilliti til 

þeirra. Út frá þessum hugmyndum getur það haft mikil áhrif á sjálfsálit 

nemanda sem á erfitt með nám ef að þeir sem hann metur mikils leggja mikla 

áherslu á árangur í námi. Einnig getur nemandi haft lítið víðtækt sjálfstraust þó 

að aðrir meti hæfni hans mikils.  

Þegar skoðaðir eru erfiðleikar nemenda með námserfiðleika er ljóst að þrátt 

fyrir erfiðleikana hvort sem þeir eru sálrænir eða félagslegir komast sumir 

þeirra áfram á seiglunni (e. resilience). Eins og áður hefur komið fram telur 

Rutter (1985) að seigla samanstandi af sjálfsáliti (e. self-esteem), sjálfstrausti (e. 

self-confidence), trú á eigin getu, hæfni til að takast á við breytingar, aðlagast 

breytingum ásamt félagsfærni (Nash, 2006, bls. 297). Albert Bandura (1996; 

1997) setti fram hugmyndir um trú á eigin getu (e. self-efficacy) og hvernig hún 

hefur áhrif á áhugahvöt. Hann skilgreinir ekki trú á eigin getu sem hæfni sem 

einstaklingur hefur heldur hvað einstaklingurinn heldur að hann geti við ýmsar 

aðstæður. Bandura telur að trú á eigin getu hafi áhrif á hvað einstaklingar gera, 

hvað þeir eru tilbúnir að leggja á sig, hversu lengi þeir halda áfram þegar þeir 

mæta hindrunum og hvernig þeim líður þegar þeir takast á við ýmis verkefni. 

Þeir einstaklingar sem hafa mikla trú á sjálfum sér setja sér oft há markmið og 

horfa á erfið verkefni sem áskorun. Góð frammistaða eflir síðan trú 

einstaklinganna á sjálfum sér og verður til þess að þeir takast á við fleiri 

verkefni. Einstaklingar sem hafa litla trú á sjálfum sér veigra sér við að 

framkvæma erfið verkefni og dragast niður andlega við hverja hindrun sem 

verður á vegi þeirra í verkefnavinnu. Þeir gefast auðveldlega upp og mistök 

draga úr sjálfstrausti þeirra. Áhrif trúarinnar á eigin getu geta verið mjög 

einstaklingsbundin og misjafnt hvernig einstaklingar vinna úr henni. Einnig 

getur verið mjög mismunandi hjá sama einstaklingnum hve mikil trúin er, hann 

getur verið mjög bjartsýnn og haft mikla trú á sjálfum sér í sumum athöfnum en 

síðan efast um eigið sjálf eða ekki haft mikla trú á eigin getu í öðrum athöfnum. 

Einnig er mjög persónubundið hversu miklar kröfur hver og einn setur á sig og 

vinnur úr gerðum sínum, afrek sem sumum finnst frábært að ná finnst öðrum 

ekki nógu gott (Bandura, 1986, bls. 392; 1997, bls. 73-75). Loks koma þættir 

eins og lífeðlisfræðileg örvun og hugarástand sem geta einnig haft áhrif á trú 

einstaklings á eigin getu og hvernig honum finnst hann hafa staðið sig. Ástand 

geðslags getur haft áhrif á athygli og hvernig atvik eru túlkuð, vitsmunalega 

skipulögð og sótt úr minni (Bandura, 1997, bls. 111). Árið 1989 gerðu Shell, 

Murphy og Bruning rannsókn á trú á eigin getu í tengslum við skynjaða getu til 

að vinna ýmiskonar les- og skriftarverkefni. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja 

kenningar Bandura um að trú á eigin getu spili stórt hlutverk í vinnslu verkefna 
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og hafi stærra hlutverk til hvatningar en til dæmis hugmyndir um áætlaða 

útkomu (Shell, Murphy og Bruning, 1989, bls. 91). Zimmerman segir einnig að 

trú á eigin getu sé mikilvæg gagnvart hvöt nemenda til að ná árangri 

(Zimmerman, 2000, bls. 89). 

Árið 2000 gerðu Betz og Schifano rannsókn þar sem gerð var mæling á trú á 

eigin getu og áhuga fyrir og eftir íhlutun. 54 konur í háskólanámi voru valdar til 

að athuga hvort íhlutun sem byggði á fjórum áhrifaþáttum Bandura myndi hafa 

áhrif á trú þeirra á eigin getu og áhuga varðandi verklega þætti eins og að 

stjórna vélum, nota verkfæri og fleira. Niðurstöður leiddu í ljós mun á milli 

þeirra 24 kvenna sem fengu íhlutun og samanburðarhópsins, 30 kvenna. 

Niðurstöðurnar benda því til þess að með íhlutun sé hægt að hafa áhrif á trú á 

eigin getu (Betz og Schifano, 2000, 35). Einnig sýna Burden og Burdett fram á að 

lært hjálparleysi hindri árangur. Í niðurstöðum rannsóknar þeirra á 50 drengjum 

með lesblindu á aldrinum 11-16 ára, sem stunduðu nám við sérstakan skóla 

fyrir drengi með lesblindu, kemur skýrt fram að þegar nemendur hafa gott 

sjálfsálit, eru ekki þunglyndir og hafa ekki tileinkað sér lært hjálparleysi, þá 

nálgist þeir sama árangur í námi og aðrir nemendur. Í niðurstöðum Burden og 

Burdett eru nefnd þrjú atriði sem einkenna strákana. Þau eru að flestir horfðu 

jákvæðum augum á sjálfa sig sem nemendur, þeir voru mjög meðvitaðir um það 

að framtíðin væri í þeirra höndum og þeir trúðu því innilega að þeir gætu orðið 

allt sem þeir vildu (Burden og Burdett, 2005, bls. 100-103).   

Spurning er hversu gott sé fyrir nemendur af ofmeta eigin áhrif á námsgetu. 

Eins og áður hefur komið fram eru kenningar um að tengsl séu á milli trúar á 

eigin getu og námsafreka. En einnig hefur sýnt sig að þegar nemendur ofmeta 

eigin getu og fá síðan ekki góða útkomu þá getur það grafið undan viðleitni 

nemenda, þrautseigju og vali á áskorandi verkefnum. Aðalatriðið er ekki að 

erfiðleikar veki sjálfsefa (e. self-doubt), sem eru eðlileg fyrstu viðbrögð, heldur 

hversu fljótt nemandi jafnar sig á erfiðleikunum. Sumir eru fljótir að jafna sig á 

meðan aðrir missa trúna á eigin getu og geta verið lengur að jafna sig. Getu- og 

þekkingaöflun þarfnast þrautseigju því upp koma erfiðleikar og bakslög. Þess 

vegna þurfa nemendur að hafa þrautseiga trú á persónulegri getu til að komast 

yfir margvíslegar letjandi hindranir (Bandura, 1997, bls. 72).   

2.6 Samantekt 

Hér að framan hefur verið reynt að gefa ítarlega mynd af lesblindu, einkennum 

hennar og þeim afleiðingum sem hún getur haft í för með sér fyrir nemendur. 

Einnig hefur verið fjallað um hugtakið námsvitund og hvað felst í því. Gott er 

fyrir nemendur með lesblindu að taka stjórn á eigin námi, vera meðvitaðir um 

nám sitt, geta metið námslegar þarfir sínar, búið til áætlanir til að mæta eigin 
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þörfum og framkvæmt áætlanirnar. Trú á eigin getu er einnig áhugaverð í 

tengslum við nám og hugmyndir nemanda um getu sína. Þeir nemendur sem 

eiga erfitt með nám hafa oft litla trú á eigin getu og hefur það áhrif á líðan 

þeirra og afköst. Því er mikilvægt að styrkja nemendur í námi með því að virkja 

styrkleika þeirra og nýta þá í námi. 
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3 Rannsóknin 

3.1 Inngangur  

Í þessum kafla verður fyrst gerð grein fyrir  rannsóknarspurningunum. Síðan 

verður farið yfir val á rannsóknaraðferð og fjallað aðeins um opin viðtöl sem er 

sú rannsóknaraðferð sem notuð er í rannsókninni, greiningaraðferð 

rannsóknargagnanna, aðferðir við gagnaöflun og takmarkanir tengdar 

hálfopnum viðtölum. Næst verður staða mín sem rannsakanda skoðuð í ljósi 

vísindalegs hlutleysis míns, bakgrunns og forhugmynda minna. Síðan verður 

farið í val á viðmælendum, rakin verður framvinda rannsóknarinnar, gögnin 

greind og fjallað um viðmælendur rannsóknarinnar. 

3.2 Rannsóknarspurningar 

Rétt er að rifja upp markmið rannsóknarinnar sem er að leita leiða til að styðja 

við þá nemendur sem eru með lesblindu og sýna fram á að hægt sé að nýta 

styrkleika þeirra til náms og starfs. Þannig er hægt að varpa ljósi á hvort og 

hvernig nemendur nýta sér styrkleika sína við nám, hvernig trú á eigin getu 

hefur áhrif á námið, hvaða námsaðferðir nemendur nýta sér og hvort 

nemendur þekki hugtakið námsvitund og þá hvernig hún nýtist þeim við nám.   

Niðurstöðum rannsóknarinnar  er ætlað að vera gagnlegt innlegg í 

umræðuna um að nemendur nota mismunandi aðferðir við að læra og hversu 

mikilvægt er að nemendum séu gefin færi á að þekkja sjálfa sig sem námsmenn, 

hvar styrkleikar þeirra og veikleikar liggja og hvernig er best fyrir þá að nýta 

styrkleika sína í námi. 

Reynt verður að leita svara við tveimur meginspurningum: 

1. Hvers konar námsaðferðum beita lesblindir nemendur í námi sínu? 

2. Hvernig ná lesblindir nemendur að nýta sér styrkleika sína í námi? 

3.3 Val á rannsóknaraðferð 

Valið er að nota eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn þar sem verið 

er að leita eftir reynslu og sjónarmiðum nemenda. Eigindleg rannsóknaraðferð 

er aðferð sem notuð er til að rannsaka einstaklinga þar sem rannsakandinn er 

lykilaðili. Í eigindlegum rannsóknum safnar rannsakandi gögnum, greinir þau og 

túlkar út frá upplýsingum sem hann hefur fengið hjá einstaklingi með því að 
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ræða við einstaklinginn eða fylgjast með honum og nota þannig augu og eyru 

sem síu við upplýsingaöflun. Aðferðin inniheldur oft ýtarleg viðtöl og/eða 

athugun á einstaklingum í þeirra náttúrulega og félagslega umhverfi (Lichtman, 

2010, bls. 5).  

Gallar eigindlegra rannsókna eru meðal annars að ekki er hægt að búast við 

því að niðurstöðurnar yfirfærist á aðra einstaklinga þar sem úrtakið er mjög lítið 

og verið er að skoða upplifun hvers einstaklings. Einnig hefur rannsakandi 

óumflýjanlega áhrif á þátttakendur þar sem samskipti eiga sér stað.  

3.4 Hálfopin viðtöl 

Í þessari rannsókn er leitað eftir reynslu og sjónarmiðum nemenda með 

lesblindu og þess vegna hef ég valið að nota hálfopin viðtöl. Aðferðin felur í sér 

að rannsakandi er búinn að setja niður ákveðin hugtök fyrir viðtalið því hann vill 

reyna að hafa einhvern ramma og vill spyrja fleiri en einn viðmælanda um 

svipað efni. Hálfopin viðtöl gefa samt líka rannsakanda ákveðinn sveigjanleika til 

þess að spyrja spurninga sem upp koma í viðtalinu og leyfa viðmælanda að 

stjórna aðeins ferðinni (Lichtman, 2010, bls. 141). Hálfopin viðtöl hafa þá kosti 

að viðtalið getur leitt rannsakanda að upplýsingum sem hann vill fá en einnig að 

upplýsingum sem hann vissi ekki að væru hjá viðkomandi einstaklingi. Hægt er 

að leiða viðtalið að dýpri skilningi á viðkomandi efni þegar viðtalsformið er ekki 

fastmótað. Rannsóknin snýr að því að fá upplýsingar um upplifanir einstaklinga 

og þá er gott að geta haft viðtalsformið opið. Gætt er þess að hafa 

spurningarnar opnar því þær kalla gjarnan á fleiri spurningar en einnig á ýmis 

svör sem geta leitt af sér djúpstæða þekkingu á viðfangsefninu sem síðan er 

hægt að tengja við kenningarlega umfjöllun (Peoples og Bailey, 1997, bls. 82-

83). Rannsakandi getur síðan tjáð eigin túlkun á svari viðmælanda til að tryggja 

að skilningur á svari sé réttur. Einnig fær þessi aðferð rannsakanda til að stíga út 

fyrir reynslu sína og hugmyndir (Esterberg, 2002, bls. 87).  

Viðtöl hafa takmarkanir og getur viðtalsaðferðin leitt til þess að rannsakandi 

fái ekki rétta mynd af viðfangsefninu. Ástæðurnar geta verið ýmsar eins og 

minnisvandi, bakgrunnur og hvatir ólíkra þátttakenda. Mestu takmarkanirnar 

geta þó legið hjá rannsakandanum sjálfum. Hann spyr ekki réttu spurninganna 

eða hefur ekki nægilega djúpan skilning á þátttakendunum. Ein leið til að viðtöl 

og spurningar gefi sem mestar upplýsingar er ef rannsakandinn kynnist 

þátttakendum og reynsluheimi þeirra og veit þá betur að hverju skal spyrja og 

hvernig (Peoples og Bailey, 1997, bls. 83). Einnig verður rannsakandi að gæta 

þess að þó að búið sé að setja niður ákveðnar hugmyndir um umræðuefni verði 

það ekki til að stýra viðtalinu.   
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3.5 Gagnaöflun og greiningaraðferð 

Við gagnaöflun voru tekin viðtöl við átta einstaklinga sem eru greindir með 

lesblindu. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur í gegnum síma og í 

sameiningu var ákveðinn tími og dagsetning fyrir hvert viðtal. Rannsakandi 

hafði ákveðnar staðsetningar í huga fyrir viðtölin en fyrir kom að viðmælendur 

komu með hugmyndir sem hentuðu betur og var þá ákveðin staðsetning út frá 

því. Í upphafi viðtala veittu viðmælendur samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni og samþykktu að viðtölin væru tekin upp á diktafón. Viðtölin tóku 

frá um hálftíma í einn og hálfan tíma. Eftir viðtölin var ekki haft meira samband 

við þátttakendur.     

Við greiningu gagna er notast við  aðleiðslu aðferð (e. inductive reasoning) 

eða greinandi aðleiðslu. Þá byrjar rannsakandinn á athugunum, sem leiða hann 

að ákveðnu mynstri eða staðreynd. Mynstrið leiðir hann að tilgátum og 

ályktunum sem að lokum leiðir til ákveðinnar kenningar um efnið (Ary, Jacobs 

og Sorensen, 2010, bls. 5-6; Lichtman, 2010, bls. 5). Notast er við lyklun (e. 

coding) þar sem rannsakandi byrjar á að brjóta niður og flokka gögnin í 

viðráðanlega hluta. Síðan skoðar rannsakandi gögnin aftur og nú með það fyrir 

augum að skoða tengingar á milli og þvert yfir hlutana (Ary, Jacobs og Sorensen, 

2010, bls. 531). Þetta er endurtekið þar til rannsakandi telur að allar upplýsingar 

séu komnar fram eða að mettun (e. saturation) hafi átt sér stað (Lichtman, 

2010, bls. 194). Eftir hvert viðtal var það skráð niður orð fyrir orð. Síðan var 

farið yfir hvert og eitt viðtal og notast við lyklun til að flokka gögnin niður í hluta 

og skráð hugtök við hlutana. Þessir hlutar voru síðan skráðir hver fyrir sig undir 

hugtakinu sem hlutinn átti við. Þegar búið var að skoða hvert viðtal svona voru 

gögnin skoðuð aftur. Þar sem kom fram sameiginlegt hugtak milli viðtala út frá 

lykluninni var þeim hlutum safnað saman undir hverju hugtaki fyrir sig. Einnig 

voru skráð niður þau hugtök sem rannsakanda þóttu áhugaverð þó þau væru 

ekki sameiginleg milli viðtala. Þetta ferli var endurtekið þar til rannsakandi taldi 

allar meginupplýsingar hafa komið fram eða að mettun hefði átt sér stað. 

Niðurstöður greiningarinnar er að finna í niðurstöðukaflanum.  

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram frá desember 2011 til mars 2012. Ég 

tilkynnti rannsóknina til persónuverndar áður en ég byrjaði gagnaöflunina. 

Gagnaöflun og ritun fræðilega kaflans fór nánast fram samtímis þó að ég hafi 

verið búin að leggja drög að fræðilega kaflanum áður en viðtölin fóru í gang. 

Síðan var lögð lokahönd á greiningu viðtalanna í mars og apríl 2012.  

3.6 Staða rannsakanda gagnvart viðfangsefninu 

Staðalmyndir, forhugmyndir og fordómar eru atriði sem geta haft áhrif á 

rannsakanda og þátttakendur og því er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður 
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um forhugmyndir sínar gagnvart viðfangsefninu og þátttakendunum. Hann á 

erfiðara með að hafa áhrif á forhugmyndir þátttakenda af rannsakandanum en 

hann getur samt útskýrt vel markmið rannsóknarinnar. Rannsakandi verður 

síðan að reyna að gæta vísindalegs hlutleysis og ekki láta bakgrunn sinn og 

forhugmyndir hafa áhrif.   

Til að rannsakandi geti sem best gætt vísindalegs hlutleysis verður hann að 

vera meðvitaður um eigin kenningar og hugmyndir. Hann verður einnig að 

leitast við að sjá upplýsingar þátttakenda í nýju ljósi og vera meðvitaður um að 

endurskoða hugmyndir sínar eftir því sem gögnin gefa tilefni til. Því þó að viðtal 

sé eins og samræða er það rannsakandinn sem leiðir samræðuna og stjórnar 

henni (Lichtman, 2010, bls. 139). Rannsakandi verður því að halda eigin 

tilfinningum, skoðunum og fordómum utan við efnið.  

Eins og kom fram í kaflanum um kveikjuna að rannsókninni þá eru maðurinn 

minn og báðir synir með lesblindu. Ég hef því tekið þátt í skólagöngu 

drengjanna minna og upplifað hvernig hún hefur gengið fyrir sig. Ég er sjálf 

leikskólakennari og  þekking mín á grunnskólum hefur því aðallega mótast af 

eigin grunnskólagöngu þar sem mér gekk vel að læra og svo í gegnum reynsluna 

af því að vera foreldri með drengi með lesblindu í grunnskóla. Ég hef einnig 

valið mér námskeið í gegnum sérkennaranám mitt sem fjalla um lestur og 

lestrarerfiðleika og þar hef ég kynnst  hugmyndum um aðferðir til að koma til 

móts við nemendur með lestrarerfiðleika. Ég hef séð hvernig maðurinn minn 

nýtir styrkleika sína til að takast á við erfiðleikana sem fylgja lesblindunni. Ég er 

því meðvituð um að ég hef ákveðnar hugmyndir varðandi það að nýta styrkleika 

nemanda í námi og kennslu, nýta ýmsar námsaðferðir og um það hvernig trú á 

eigin getu hefur áhrif á einstakling. Ég mun nota spurningarammann sem ég 

gerði til að stýra viðtölunum en síðan mun ég leyfa hverjum og einum 

viðmælanda að koma fram með allt annað sem hann hefur að segja varðandi 

efnið. Ég mun reyna að gæta fagmennsku og láta ekki hugmyndir mínar stýra 

umræðunni. Þar sem hugmyndir mínar gætu komið fram mun ég reyna að 

draga úr þeim og vera meðvituð um að þær geta haft áhrif á viðmælendur og 

svör þeirra.     

3.7 Val á þátttakendum 

Þeir þátttakendur sem tóku þátt í þessari rannsókn fyrir utan rannsakanda voru 

einstaklingar sem eru  greindir með lesblindu og eru tveir þeirra einnig greindir 

með athyglisbrest. Þátttakendurnir hafa allir lokið grunnskólanámi og eru 

komnir mislangt í áframhaldandi námi. Val á þátttakendum var með ýmsu móti. 

Bæði var það í gegnum námsráðgjafa framhaldsskóla, foreldri sem ég var að 

ræða við um verkefnið, aðstandendur sem ég var að ræða við um verkefnið, í 
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gegnum Félag lesblindra á Íslandi sem er „félag sem mun vinna markvíst að því 

að auka vitund og þekkingu á lesblindu á íslandi“ (Félag lesblindra á Íslandi, e.d.) 

og í gegnum þátttakanda. Búið var að ræða það við viðmælendur hvort þeir 

væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni áður en ég hafði samband við þá. 

Þegar ég hafði síðan samband kynnti ég betur fyrir þeim markmið 

rannsóknarinnar og hvernig viðtalið færi fram. Ákveðið var síðan í framhaldi 

hvar viðtalið færi fram og þegar við síðan hittumst var byrjað á að fara yfir 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni þar sem báðir aðilar skrifuðu undir og 

þátttakendum var kynnt að algjör nafnleynd væri tryggð, engar persónulegar 

upplýsingar kæmu fram, að algjör þagnarskylda væri virt, öllum gögnum yrði 

eytt að rannsókn lokinni og að þátttakendur gætu valið að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem væri.  

3.8 Þátttakendur rannsóknarinnar 

Þátttakendurnir sem ég tók viðtöl við eru átta talsins. Þeir eru á ýmsum aldri og 

einnig af báðum kynjum. Nöfnin sem eru notuð eru tilbúin nöfn til að gæta 

nafnleyndar viðmælendanna. Einnig hefur verið tekið í burtu í  hvaða skóla þau 

eru. Einungis kemur fram skólastigið.  

3.8.1 Eygló 

Eygló er um tvítugt. Hún fékk lesblindugreiningu þegar hún var í 9. bekk. Námið 

hafði gengið ágætlega þangað til í 5. - 6. bekk þegar byrjað var að skoða hvaða 

erfiðleika hún ætti við að stríða í náminu. Foreldrar hennar höfðu þá verið að lesa 

upphátt fyrir hana. Hún var alltaf með sama námsefni og aðrir nemendur í hennar 

bekk og fékk sömu verkefni og þeir og það breyttist ekkert við greiningu. Ef hún 

vildi fá hljóðsnældur í grunnskóla varð hún að bera sig eftir þeim sjálf. Hún sagði: 

”Ég þurfti alltaf að biðja um það eða ná í það sjálf eða eitthvað svona, erfitt”. Henni 

gekk vel í stærðfræði en enskan hefur alltaf verið henni erfið. Hún er sterkari í 

verklegum greinum en þeim bóklegu en hún er ekki viss um styrkleika sína. Í dag er 

hún í framhaldsnámi í fjölbrautaskóla á verknámsbraut og stefnir á að klára hana og 

fara síðan á stúdentsbraut. Hana langar seinna meir að fara í háskólanám til 

útlanda. Henni finnst gaman í skólanum því hún gat valið sér braut sem hún hefur 

áhuga á. Áhuginn og ánægjan hvetja hana áfram í náminu. Hún sagði: „Mér finnst 

þetta gaman, á þessari braut sem ég er á, ég held að það sé bara þess vegna sem 

ég held áfram”.  

3.8.2 Jóhann 

Jóhann er um fimmtugt. Hann féll í öllu í grunnskóla og var að eigin sögn álitinn 

hálfgerður tossi og gæti ekki lært. Hann fór í fjölbrautaskóla í framhaldsnám en 
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var ekki með neina greiningu á vanda sínum þá. Það gekk ekkert og hætti hann 

eftir eina og hálfa önn. Honum leið ekki vel þá. Hann fór að vinna en langaði 

alltaf til að læra eitthvað. Um þrítugt fór hann í verknámsskóla og gekk vel í 

stærðfræði en annað gekk illa. Hann fór þá í lesblindugreiningu. Í kjölfarið kom 

tímabil þar sem honum fannst hann vera heimskur. Um fertugt hætti hann að 

drekka. Hann sagði: „Mér finnst svona breytt allt núna, þetta er svona, ég hætti 

að drekka...maður gat svo sem bara þegar maður var krakki, maður deyfði sig 

bara með áfengi sko...þurfti að fá einhvern veginn, einhverja deyfingu fyrir 

þetta sko...þá var ágætt að nota áfengi til þess sko”. Hann prófaði síðan hin 

ýmsu námskeið og gekk misvel, en honum gekk mjög illa í ensku. Hann fór í 

Davis leiðréttingu en fannst það ekki hjálpa sér neitt. Hann reyndi að komast 

inn í tvo framhaldsskóla í kjölfar breytinga á aðstæðum hjá sér þannig að hann 

gat sinnt námi eingöngu en komst inn í hvorugan. Við tók tími þar sem hann fór 

þá í annars konar nám en lauk ekki öllu, var með kvíða fyrir því að skila af sér 

ritgerðum og kláraði því ekki alla áfangana, er að eigin sögn með einhvers konar 

fullkomnunaráráttu. Hann komst síðan í fjölbrautaskóla í framhaldsnám og var 

þar í tvær annir. Hann fór síðan í annan skóla en varð að hætta vegna veikinda. 

Nú er hann hins vegar kominn í nám sem hentar honum mjög vel. Hann sagði: 

„Svo langaði mig að fara að læra viðskiptafræði og hafði hugsað það 

eitthvað....þetta er það besta sem hefur komið fyrir mig”. Hann er í fjarnámi á 

stúdentsbraut og gengur vel. Hann stefnir á háskólanám í framhaldinu. Hann er 

mjög bjartsýnn í dag og finnst hann duglegur. Hann hefur leitað til geðlæknis 

vegna athyglisbrests, er á náttúrulyfjum og honum finnst þau hjálpa sér mikið.  

3.8.3 Guðrún 

Guðrún er um tvítugt og er í framhaldsnámi í fjölbrautaskóla á stúdentsbraut. 

Hún fékk lesblindugreiningu í 3.-4. bekk. Hún var lengi að læra að lesa og lengi 

að skilja námsefnið eða þau verkefni sem hún átti að gera. Hún fór í sérkennslu 

en fannst hún ekkert fá út úr henni. Hún sagði: „ég samt fór í hérna sérkennslu 

og ég man að það var eiginlega bara, við vorum eiginlega bara að spila og 

þannig”. Henni fannst vont að fara út úr bekknum vegna sérkennslu og missa af  

því sem fór fram í bekknum á meðan. Námsefnið breyttist lítið eftir greiningu og 

henni var ekki boðið upp á hljóðbækur. Hún var með sama námsefni og aðrir í 

bekknum, en þegar hún var í 8. bekk fékk hún allt of létt námsefni í stærðfræði. 

Hún sagði: „Mér fannst eins og hún væri að gefa í skyn að ég væri eitthvað ekki 

gáfuð eða eitthvað þannig”. Hún víxlaði tölustöfum í stærðfræði og skildi ekki 

orðadæmin þar. Hún fékk aðstoð við heimanám o.fl. í 6. eða 7. bekk og fannst 

það betra. Henni fannst erfitt að læra tungumál þá og það er þannig enn, 

sérstaklega ensku, hún getur talað hana en á erfitt með að skrifa hana. Nýlega 

uppgötvaði hún að hún er með athyglisbrest og hún er á lyfjum sem henni 
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finnst hjálpa. Áður truflaðist hún mikið við umgang í prófum og hún skilur betur 

texta sem hún les núna. Hún er sterk í verklegum fögum en er að stefna á 

stúdentspróf og í framtíðinni langar hana jafnvel að fara í Tækniskólann. Henni 

líður vel í skólanum og er með góðum krökkum, samt koma stundir þar sem 

henni finnst hún vera heimsk, hún verður þá leið og pirruð í náminu. Hún er 

samt stolt þegar hún fær einkunnirnar.  

3.8.4 Sigurður 

Sigurður er um tvítugt. Hann fékk greiningu í 3. eða 4. bekk og var slakur í að 

lesa og gleymir fljótt því sem hann les, hann segir að athyglin sé samt í góðu 

lagi. Hann átti erfitt með íslenskuna í grunnskóla en gekk vel í náttúrufræði og 

ágætlega í stærðfræði. Hann var í sérkennslu í íslensku í grunnskóla og byrjaði í 

henni í 5. bekk. Í  9. og 10. bekk fékk hann annað námsefni í íslensku.  Honum 

finnst sérkennslan sem hann fékk í íslensku í grunnskólanum hafa nýst sér vel, 

þar var verið að fara í grunninn í málfræði sem hann þurfti. Hann fór síðan beint 

í fjölbrautaskóla þegar hann var búinn með 10. bekk og er á verknámsbraut og 

stefnir síðan á að fara á stúdentsbraut þegar hann hefur klárað hina brautina. 

Hann hefur ekki hugsað neitt um það hvort hann langi til að læra meira síðar. Í 

fjölbrautaskólanum þurfti hann að taka 10. bekkinn upp aftur í íslensku þegar 

hann byrjaði og hann veit að hann þarf að gera það líka í dönsku þegar hann 

byrjar í henni. Honum gengur vel í ensku og stærðfræði. Honum finnst hann 

þurfa að læra mikið heima, hann sagði: ”Ég þarf svo oft að læra mjög heima eða 

svona tíminn er svo snöggur í skólanum...svo maður þarf að klára það sem 

maður náði ekki”. En honum finnst námið skemmtilegt nema íslenskan og 

honum finnst stærðfræðin erfið. Hann er samt duglegur að nýta göt í 

stundatöflunni til að læra. Í grunnskóla fannst  honum farið hægt yfir efnið en 

hratt í framhaldsskólanum og honum finnst mikill munur á því. Í grunnskólanum 

sem hann var í á unglingsárunum var opið rými og 2-3 bekkir saman og 

aldursblandað eftir stigum. Það voru 60-70 börn saman og honum fannst það 

óþægilegt, truflandi hávaði og fleira. Nú þegar hann er kominn í fjölbrautaskóla 

þá saknar hann grunnskólans svolítið, hann sagði: „Maður sér það núna að 

maður saknar grunnskólans...já svona það er svo mikill lærdómur og mikið 

stress svona stundum...þegar kemur að prófum og allt það”.  

3.8.5 Sjöfn 

Sjöfn er um þrítugt. Hún fékk lesblindugreiningu þegar hún var í 9. bekk. Námið 

var ekki búið að ganga vel, lítil aðstoð og þekking og henni fannst eins og 

kennararnir væru hálf ráðalausir. Hún fór í sérkennslu sem henni fannst skila 

litlum árangri. Þegar hún var í 8. bekk fékk hún aðstoð eftir skóla hjá kennara. 
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Hún var með sama námsefni og hinir í bekknum en dróst aftur úr í námsefninu. 

Í 10. bekk fékk hún aðstoð ásamt fleiri börnum í stærðfræði á skólatíma einu 

sinni í viku. Þar var verið að fara í grunninn sem hefði þurft að gera miklu fyrr. 

En þetta gerði mikið fyrir hana og svo aðstoðin eftir skóla, þetta tvennt gerði 

miklu meira en hin sérkennslan. Hún sagði: „Ef maður lítur til baka, ég get ekki 

sagt að ég sé mjög ánægð með skólagöngu mína, mína þekkingu sem ég hlaut, 

svona eftirá...skólaganga mín er ekki góð”. Hún fór síðan beint í fjölbrautaskóla 

en fékk ekki mikinn stuðning þar, henni fannst ráðaleysi kennara þar líka. Hún 

var kvíðin fyrir próf en dugleg að láta kennara vita. Hún kom með ábendingar 

en fékk ekki mikinn stuðning við það, það virtist vera erfitt að breyta námsmati, 

hún fékk kannski skilning en engin úrræði. Hún hætti því í reiði eftir eitt ár og 

fór að vinna. Hún flutti til útlanda um tíma. Þegar hún kom að utan fór hún í 

einkaskóla í verklegt nám. Þar upplifði hún að hún gæti lært og námið gekk vel 

og það gerði mikið fyrir hana að upplifa styrkleika í náminu. Í framhaldi af því 

fór hún aftur í fjölbrautaskóla en í annan skóla. Þar byrjaði hún á tveggja ára 

braut en brautin hætti svo að hún fór þá á stúdentsbraut. Henni fannst gott 

umhverfi í fjölbrautaskólanum og miklu meira gert fyrir hana þar. Þar fékk hún 

sér undirbúning í upphafi námsins hjá námsráðgjöfum tengt lesblindunni og 

kennararnir voru liðlegir. Hún sagði: „Þær svona taka svolítið, fara svolítið og 

passa upp á þessa einstaklinga sem eru, eiga við þessa fötlun, þær taka þig í 

áfanga sem bara snýr að leshömlun....lesblindu og hvað eru eiginleikarnir og 

hvað eru ókostirnir, hverju við megum búast við, hvað er hægt að gera, og 

svona bara fara í, bæði fræðin, bæði í praktík, hvað er hægt að gera, hvernig 

aðferðir getum við fundið okkur....þarna gat maður alltaf sko leitað til kennara, 

beðið um einhverskonar, get ég fengið að taka verkefnið svona og svona, þeir 

voru frekar liðlegir”. Nemendur fengu að koma með hugmyndir að lausnum, 

annað hvort til námsráðgjafa sem hafði síðan samband við kennara eða beint til 

kennaranna. Umhverfið kenndi henni nýjar námsaðferðir og vinnubrögð til að 

auðvelda sér. Hún fór sjálf að þróa eigin aðferðir og kerfi við námið. Nú er hún í 

háskólanámi en er á hálfgerðum krossgötum í lífinu, hana langar jafnvel að 

skipta um skóla og halda áfram með verklega námið sem hún lærði áður en hún 

tók stúdentinn.  

3.8.6 Örn 

Örn er um tvítugt. Hann fékk lesblindugreiningu í 10. bekk og hann byrjaði þá í 

sérkennslu. Námið var ekki búið að ganga mjög vel. Hann sagði að hann hafi 

stundum dregist aftur úr námsefninu. Hann segir að varðandi athygli detti hann 

stundum út en hann hafi ekki verið greindur með athyglisbrest. Hann gat valið 

um heimanámstíma í grunnskólanum sem hann nýtti sér og hann fékk þá 

aðstoð í skólanum og náði að klára heimanámið. Hann er í dag í fjölbrautaskóla 
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og er að taka 10. bekk upp í íslensku, ensku og stærðfræði. Í dag finnst honum 

ganga aðeins betur í íslensku en hinum fögunum, hann sagði: „Það er ekkert 

rosalega erfitt, stundum bara...og svo finnst mér ég kunna þetta miklu betur en 

í grunnskóla”. Hann segisti lítið hafa skoðað eða nýtt sér prófúrræði fyrir 

lesblinda í skólanum. Hann er með prófkvíða og hefur verið í sambandi við 

námsráðgjafa vegna þess og fengið að taka próf einn og hann mun líklega nýta 

sér þá leið aftur. Annars tekur hann bara prófin með hinum í áföngunum. Hann 

segir að kennararnir í skólanum bjóði upp á lausa tíma hjá sér og hann nýtir þá 

tíma stundum hjá sínum kennurum. Hann nýtir einnig lesherbergi sem eru til 

staðar í skólanum. Hann segir að námið sé stundum erfitt en líka skemmtilegt. 

Honum finnst samt skemmtilegra að vinna með höndunum, verklegir áfangar 

eru sterkari hlið hjá honum, líka í grunnskóla. Hann hefur áhuga á að fara í 

verknám en hefur ekki hugsað námið lengra en það.  

3.8.7 Halldóra 

Halldóra er um tvítugt. Hún fékk lesblindugreiningu í 3. eða 4. bekk og eru fleiri 

lesblindir í fjölskyldu hennar. Hún fór í sérkennslu strax en var samt með 

bekknum sínum líka. Henni fannst hún taka miklum framförum í sérkennslunni. 

Þegar hún fór á unglingastig fór hún í sérdeild og var þá ekkert með bekknum 

sínum. Þar var hún í hópi barna með ýmiss konar vanda. Hún sagði: ”Við vorum 

bara hent í svona kompu liggur við svona...bara geymdir þarna”. Þegar hún var í 

8. bekk fékk hún námsefni sem var allt of auðvelt fyrir hana. Hún upplifði að 

talað væri um hana eins og hún væri heimsk og henni var ekki gefið færi á að 

vera með námsefnið sem bekkurinn var með. Það var ekkert teymi í 

grunnskólanum milli sérkennara og foreldra og þegar Halldóra var í 8. bekk var 

engin heimavinna þó móðir hennar hafi kallað eftir henni. Annar sérkennarinn í 

grunnskólanum var á þessum tíma í námi í sérkennslu við Kennaraháskóla 

Íslands. Þegar hún var í 10. bekk var hún búin í skólanum klukkan 11 alla daga. 

Börnin í bekknum voru að bauna á þá nemendur sem voru í sérkennslunni að 

það væri svo þægilegt að vera alltaf búin klukkan 11 sem henni fannst leiðinlegt 

þvi hún vildi ekki vera búin svona snemma og vera frekar með bekknum. Henni 

fannst vanta í grunnskólanum að útskýrt væri hvað hún átti að gera í 

verkefnum, henni bara sagt að gera þetta og ef hún gat það ekki þá sleppti hún 

því. Henni var sagt að kennararnir vildu ekki að hún tæki samræmdu prófin, það 

kæmi svo illa út fyrir skólann. Henni fannst sérkennararnir brjóta nemendurna 

niður, þeim var sagt að þeir gætu ekki lært og yrðu að fara á sérdeildarbraut ef 

þeir ætluðu í meira nám. Henni fannst að það væri búið að ákveða fyrir hana að 

hún ætti að fara á sérdeildarbraut í framhaldsskóla. Henni finnst að kennarar í 

grunnskólanum hennar skilji ekki lesblinduna og að ekkert væri reynt að gera 

fyrir hana og hún telur að þau vinnubrögð séu ennþá í gangi í gamla skólanum 
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hennar. Það breyttist allt þegar hún fór í framhaldsskóla. Hún fór í 

verknámsskóla þar sem hún náði íslensku með glans. Henni finnst kennslan 

miklu betri þar en í grunnskólanum. Hún þurfti að taka 10. bekk upp í 

verknámsskólanum. Þegar hún byrjaði í verknámsskólanum og var með greinda 

lesblindu var hún spurð hvernig henni fyndist best að læra. Kennararnir þar eru 

mjög liðlegir og reyna að aðstoða eins og þeir geta. Í dag fer hún hægt yfir í 

skólanum en henni gengur vel og hún klárar áfangana. Hún hefur haft áhuga á 

því námi sem hún er í síðan hún var lítil. Hún vann alltaf með grunnskólanum á 

daginn og um helgar en getur ekki unnið með skólanum núna því það er svo 

mikil vinna við námið. Hún þarf að læra mikið heima og tungumál eru erfið. Hún 

ætlar í meira nám þegar hún er búin með þetta, hefur áhuga á fleiri en einu. 

Verklegar greinar eru sterkar hjá henni, hún fór í verklegar greinar í grunnskóla 

og fann sig í heimilisfræði. Henni finnst hún hafa gott bakland, hún sagði: „Já já 

maður hefur góða að og það eru ekki allir sem kannski hafa það endilega...það 

er svo leiðinlegt líka sérstaklega ef þú ert með greiningu og 

heimilisaðstæðurnar eru ekki góðar og skólinn er ekki góður þá er örugglega 

það eina í huganum já ég ætti nú kannski bara ekkert að lifa”. 

3.8.8 Telma 

Telma er um þrítugt. Hún var 16 ára þegar hún fékk lesblindugreiningu, var þá 

búin með grunnskólann. Henni finnst grunnskólagangan ekki hafa skilað neinu. 

Minningin er góð framan af þar sem góð og umhyggjusöm kona kenndi henni. 

Hún fór einnig framan af í einhverja sérkennslu. Hún hafði enga einbeitingu og 

hefði sennilega verið greind ofvirk með athyglisbrest ef hún hefði farið í 

greiningu. Hún fór í margar greiningar á námsvandanum í grunnskólanum og 

kom alltaf bara út hæglæsi hjá henni. Þegar hún var á unglingastigi fór hún ekki 

í neina sérkennslu. Hún fékk sama námsefni og hinir, hún sagði: „Ég fékk 

allavega ekki léttara við mitt hæfi...það var ekki verið að koma á móts við mig 

og mínar þarfir...ég fékk bara sama og hinir og var svo bara langt  langt langt á 

eftir sko, og svo var þetta líka bara orðið þannig að ég bara var hætt að nenna 

að reyna“. Henni fannst mjög áberandi að hún gat ekki neitt. Það var getuskipt 

milli bekkja og hún var í slakari bekknum en alltaf inni í bekk. Henni fannst 

kennararnir fáfróðir gagnvart erfiðleikum hennar, líka þessir góðu. Aðrir voru 

leiðinlegir og lögðu í einelti. Hún upplifði sig samt aldrei sem fórnarlamb, 

kannski af því að hún hafði styrkleika í íþróttunum. Hún féll í öllu í 10. bekk í 

samræmdu prófunum. Þegar hún var 16 ára var hún með 108 orð á mínútu í 

lestri og 25% lesskilning. Móðir hennar sendi hana í lesblindugreiningu eftir 10. 

bekk og hún fór síðan í hraðlestrarskólann. Þar fjórfaldaði hún leshraðann og 

lesskilningurinn fór úr 25% í 85% á sex vikum. Hún hafði enga trú á þessu þegar 

hún byrjaði en lærði sérstaka tækni við að lesa. Hún fór líka á 
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námstækninámskeið sem henni fannst ekki nýtast sér neitt. Síðan fór hún í 

skóla í Reykjavík og síðan í framhaldsskóla í sinni heimabyggð en henni fannst 

hún ekki ná neinu sambandi við kennarana þar, hún var í núlláföngum og 

vantaði svo mikinn grunn og gekk ekki vel, hana vantaði bara allan 

grunnskólann. Hún fór síðan til Reykjavíkur í fjölbrautaskóla tveimur árum eftir 

hraðlestrarskólann. Henni fannst gott að prófa að standa á eigin fótum, hún 

hafði ekkert sjálfstraust en fór þá að ganga vel og hún upplifði að hún gæti 

eitthvað. Í fjölbrautaskólanum var hún boðuð til námsráðgjafa sem tóku hana 

að sér, hún fékk aðstoð hjá þeim í hverri viku, bæði varðandi heimanám og 

grunninn. Hún lærði þar allan grunninn sem hún hefði átt að vera búin að læra 

miklu fyrr og gekk mjög vel. Námsráðgjafarnir voru alltaf að spyrja hana hvað 

henni fyndist þægilegt og hvað hún héldi, þeir voru alltaf að láta hana finna 

lausn á því hvernig henni fyndist best að læra án þess að koma með lausnina 

fyrir hana. Kennararnir voru allir liðlegir og með skilning án þess að kröfurnar 

væru minni, þar var engin aumingjavorkunn sem hún vill heldur ekki. Henni 

finnst slæmt ef það eru ekki gerðar sömu kröfur til hennar og annarra. Hún fór í 

Davis en það hentaði henni ekki. Hún valdi námsbraut sem tengist 

heilbrigðissviði og kláraði hana. Hún fór síðan í verknámsskóla sem tengist 

heilbrigðissviðinu og kláraði hann. Hún fór síðan í háskóla og útskrifaðist með 

B.S. og B.Ed. réttindi, þetta var á þeim tíma þegar fólk þurfti bakkalárpróf til að 

öðlast kennsluréttindi. Hún hélt svo áfram í meistaranám. Eftir því sem lesefnið 

varð meira á erlendu tungumáli gekk henni verr. Hún fór því erlendis og tók 

námskeið þar, hún sagði: „Ég bara shit, annað hvort hætti ég, finn mér eitthvað 

annað eða bara ég verð að finna einhverja leið til að komast í gegnum þetta, ég 

kemst ekkert í gegnum þetta svona”. Hún er að vinna að meistaraverkefni sínu 

sem hún skrifar á ensku. Hún er að fá gríðarlega góðar einkunnir fyrir verkefni. 

Hún er lengi að öllu í dag og getur ekki unnið mikið með náminu því hún er svo 

lengi að fara í gegnum námsefnið. Hún hefur samt eitthvað verið að kenna á 

háskólastigi. Hún á erfitt með að áætla hvað hlutirnir taka langan tíma og getur 

misreiknað sig mikið þar. Hún er tilbúin að leggja allt þetta erfiði á sig því henni 

finnst þetta gaman.  

3.9 Samantekt 

Í kaflanum voru sett fram markmið með rannsókninni sem fjallað er um sem og 

þær rannsóknarspurningar sem svara átti. Gerð var grein fyrir vali mínu á 

eigindlegri rannsóknaraðferð og vali á hálfopnum viðtölum sem gagnaöflun. 

Einnig var gerð grein fyrir hvaða aðferð var beitt við gagnaöflunina og 

takmarkanir tengdar hálfopnum viðtölum. Þá var skoðuð staða rannsakanda 

gagnvart viðfangsefninu, vísindalegt hlutleysi hans og bakgrunnur sem og 

forhugmyndir hans og áhrif þeirra. Því eins og kom fram í kaflanum um ástæðu 
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fyrir vali á viðfangsefni þá er þetta efni mér mjög hugleikið og stendur mér 

nálægt þar sem báðir synir mínir,  maðurinn minn og ég lifum og hrærumst i 

heimi lesblindra að mismiklu marki. Val á þátttakendum var útskýrt og hvernig 

framvinda rannsóknarinnar gekk. Að lokum var fjallað um hvern og einn 

viðmælanda rannsóknarinnar.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Inngangur 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þeim hefur verið 

skipt niður í fjóra kafla og miðast kaflarnir við niðurstöður á þeim þáttum sem 

rannsóknin beindist að, það er nám viðmælendanna og hvaða námsaðferðum 

þeir beita, námsvitund og trú á eigin getu. Auk þess er kafli um það sem mér 

fannst áhugavert í viðtölunum en féll ekki endilega undir þá þætti sem 

upphaflega var lagt upp með.  

4.2 Nám viðmælenda 

Rannsóknum á kennslu og námi hef ég kynnst í sérkennaranámi mínu og finnst 

fróðlegt að skoða hversu margvíslegir hlutir geta haft áhrif á nám. Eins og kom 

fram í kaflanum um lesblindu er snemmtæk íhlutun mikilvæg og að því fyrr sem 

íhlutun hefst því betur nái barnið að læra flóknari færni. Einnig er talið að eitt 

það mikilvægasta í sambandi við snemmtæka íhlutun sé að allir sem koma að 

þjónustu barnsins sem og foreldrar þess vinni vel saman til að efla barnið í 

þroska þess. Árangur af íhlutun sé best tryggður með góðu samstarfi foreldra og 

þess fagfólks sem sinnir íhlutuninni. Þrír af viðmælendunum voru greindir með 

lesblindu í 3. -4. bekk. Aðrir undir lok grunnskólagöngu eða eftir að henni var 

lokið. Guðrún var greind í 3.-4. bekk. Henni fannst lítið breytast við greininguna. 

Hún fór í einhverja sérkennslu en fannst hún ekkert fá út úr henni. Sigurður 

greindist einnig í 3. – 4. bekk. Honum fannst sú sérkennsla sem hann fékk nýtast 

sér vel. Halldóra fékk einnig greiningu í 3.-4. bekk. Henni gekk vel í 

sérkennslunni fram að því að hún fór á unglingastig. Þar var hún sett eingöngu í 

sérdeild og þar fannst henni námsefnið ekki vera miðað við getu hennar. Ekkert 

teymi var milli foreldra hennar og kennara skólans og móðir reyndi að fá 

upplýsingar um hvað færi fram í kennslustundum. Telmu fannst það bitna á 

henni ef móðir hennar reyndi að hafa afskipti af náminu svo hún bað móðir sína 

að skipta sér ekki af því. 

Einnig kom fram í kaflanum um lesblindu að erlend tungumál geta reynst 

erfið í námi hjá nemendum með lesblindu. Viðmælendurnir ræddu um 

tungumálanám sitt og Halldóra segir að henni finnist best að vera með allar 

glósur og bókina þegar hún er að læra ensku. Sjöfn segist hafa búið til kerfi til að 

læra óreglulegar sagnir í ensku. Hún hafi flokkað saman orð sem beygðust eins 

og sett þau saman á litað blað. Hún hafi flokkað öll orðin svona, hver hópur á 
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sér litað blað. Eða þá að hún hafi  undirstrikað orðin og sett þau upp í tölvu. 

Einnig völdu þrír nemendur að fara erlendis til að læra tungumál betur. Sjöfn 

flutti til Englands, Jóhann fór tvisvar í tungumálaskóla til Englands og Telma fór 

og tók námskeið bæði í Danmörku og í Bandaríkjunum. Hún segist hafa getað 

kroppað sig í gegnum dönsku og norsku en enskan hafi verið erfiðari. Hún hafi 

byrjað að þýða orð fyrir orð og farið áfram á þolinmæði, þrjósku og áhuga. Hún 

hafi séð að hún yrði að gera eitthvað ef hún ætlaði að geta verið í náminu og 

þess vegna hafi hún farið og tekið námskeiðin úti. Hún var í fullu námi hér 

heima með námskeiðinu í Danmörku og námskeiðið í Bandaríkjunum var mjög 

krefjandi fyrir hana. Hún þurfti að lesa mikið af greinum á fræðimáli og halda 

fyrirlestra á ensku en hún var mjög glöð þegar það var búið. Hún þarf að fletta 

sama orðinu oft upp í orðabók áður en það síast inn, hún þekkir orðin þegar 

hún heyrir þau en ekki þegar hún þarf að lesa þau. Sigurður les inn á snældu 

þegar hann er að læra í ensku og hlustar síðan á það. Hann segir að það sé ekki 

hægt að fá enskar bækur lesnar á hljóðbók svo honum finnst gott að nota þessa 

aðferð. Halldóra segist hafa fengið afrit af hljóðbók sem fylgi með námsefninu í 

dönsku og þá getur hún hlustað á hlustunaræfingarnar heima.   

Mér finnst því mjög spennandi að skoða hvaða þættir viðmælendur mínir 

töldu að hefðu áhrif á nám sitt og var ég sérstaklega að velta fyrir mér þáttum 

eins og styrkleikum nemenda og námsaðferðum. Í ljós kom að Jóhann hafði 

farið í styrkleikakönnun, áhugasviðskönnun og svarað VARK lista og er að nýta 

sér niðurstöður hans. Guðrún hafði svarað VARK lista í framhaldsskóla en man 

ekki hvað kom út úr svarinu svo hún er ekki að nýta sér það að hafa svarað 

listanum. Telma segir að það hefði verið mikil skriffinska hjá námsráðgjöfunum 

en hún man ekki hvort hún hafi svarað svona könnunum. Aðrir höfðu ekki farið í 

neinar kannanir á styrkleikum. Örn segist vera meðvitaður um að verklegar 

greinar séu hans sterku hliðar en hann myndi fara í styrkleikakönnun ef honum 

yrði boðið upp á það. 

Þegar spurt var um hvaða námsaðferðum þátttakendurnir í rannsókninni 

voru að beita höfðu allir ákveðnar aðferðir við námið og voru þær margvíslegar. 

Oft notuðu nemendur sömu aðferðir en svo voru nemendur líka búnir að þróa 

með sér aðferðir sem enginn annar af þeim nemendum sem ég ræddi við 

notuðu. Sumar aðferðirnar koma fram í viðhengi A og B þar sem taldar eru upp 

hugmyndir að aðferðum við námið teknar af Lesvefnum. Þær aðferðir sem 

komu fram hjá þátttakendum verða hér taldar upp og vonandi munu þær nýtast 

einhverjum nemendum sem eru að þróa aðferðir sem henta þeim við námið.  
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Aðstoðarmaður 

Flestir höfðu aðgang að aðstoðarmanni sem studdi þá við námið að einhverju 

leyti. Oftast var það einhver fjölskyldumeðlimur eða einhver úr 

stórfjölskyldunni sem kom að náminu og þá oftast að heimanáminu.   

Jóhann fékk aðstoð við að senda frá sér ritgerð þar sem hann átti erfitt með 

að senda frá sér verk vegna fullkomnunaráráttu. Hann veit að hann mun þurfa 

að lesa bók í ensku og hefur konan hans útvegað sér bókina til að lesa hana og 

aðstoða hann við lesturinn.  

Móðir Guðrúnar les alltaf með henni, gerði það þegar hún var yngri og gerir 

það ennþá og fer yfir stærðfræðina með henni. Hún fær einnig móður sína til að 

lesa yfir og leiðrétta fyrir sig allt sem hún lætur frá sér, líka það sem hún lætur 

frá sér handskrifað.  

Móðir Sigurðar aðstoðaði hann í fyrstu í grunnskóla en hann hefur oftast 

lesið allt sjálfur en fékk aðstoð heima við málfræði. Hann getur einnig beðið 

systur sína sem er unglingur að aðstoða sig í íslensku og frænku sína sem kennir 

stærðfræði að aðstoða sig þar. Hann fær móður sína síðan oft til að spyrja hann 

spurninga úr textanum sem hann reynir að svara.  

Sjöfn fékk að hitta kennara eftir skóla þegar hún var í 9. bekk þar sem 

kennarinn fór yfir námsefnið með henni. Hún fékk góðar útskýringar þar og gat 

þá lært þar eða farið heim og lært. Henni fannst þetta mjög gott, kennarinn 

útskýrði á öðruvísi hátt en gert var í skólanum. Foreldrar hennar gátu ekki 

aðstoðað hana t.d. í stærðfræði en faðir hennar aðstoðaði hana í lestri og 

lestrarverkefnum.  

Móðir Arnar hjálpaði við námið áður og las fyrir hann þegar hann var yngri. 

Hann sagði að það væru fleiri í fjölskyldunni með lesblindu þannig að það hafi 

aðallega verið móður hans sem hafi aðstoðað hann.  

Halldóra fékk aðstoð frá móður og ömmu þegar hún var yngri. Hún hefur 

aðstoð  í fjölskyldunni í tungumálum og fékk aðstoð í fjölskyldunni í stærðfræði 

þegar hún var í grunnskóla. 

Blindrabókasafnið/hljóðbækur 

Nánast allir hafa aðgang að Blindrabókasafninu og eru að nýta sér hljóðbækur og 

virðast flestar íslenskar námsbækur vera komnar á hljóðbók. Mismunandi er hvort 

þátttakendurnir höfðu aðgang að hljóðbókum í grunnskóla. Einnig er misjafnt hvernig 

þátttakendur nýta sér hljóðbækurnar, sumir nota þær þegar þeir þurfa að lesa langan 

texta á meðan aðrir nota þær við lestur á öllum texta. Sumum finnst betra að ná 

innihaldi texta þegar einhver annar les upp og að stundum lesi kennararnir upphátt í 

tímum. Í einum skóla var reynt að finna bækurnar lesnar á geisladiski eða á netinu ef 
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þær fengust ekki öðruvísi. Halldóra talar um að henni finnist gott að hlusta á 

hljóðbækur og fylgjast með í bókinni um leið. 

Litaður pappír eða lituð glæra 

Fæstir sögðust finna mun á að nota litaðan pappír eða glæru þegar þeir væru að 

lesa. Guðrún segir að henni finnist stundum þægilegt að nota gul blöð en finnst 

það ekki skipta neinu máli. Halldóra segir að hún hafi prófað litaðan pappír í 

grunnskóla en ekki fundið neinn mun en í dag vilji  hún alltaf hafa blaðið í lit, 

það skipti ekki máli hvaða litur það sé svo framarlega sem það sé ekki hvítt. 

Áherslupennar 

Sumir nota áherslupenna til að undirstrika aðalatriði í texta og skrifa þau síðan 

niður. Telma notar áherslupenna til að lita allar línur í sitt hvorum litnum til að 

aðgreina þær og það skipti ekki máli hvaða litir eru notaðir.  

Teikna  

Telma segist teikna upp t.d. í líffræði. Hún segist einnig glósa mikið inn á 

spássíur bóka sinna og teikna.  

Góður tími 

Nemendurnir tala um að þeir þurfi góðan tíma til að læra heima og enginn 

þeirra er að vinna með náminu. Eygló nefnir að hún þurfi góðan tíma fyrir t.d. 

ritgerðir og hún lesi svo vel yfir. Sigurður segir að hann gefi sér góðan tíma til að 

læra fyrir lokapróf. Telma segir að hún eyði miklum tíma í að skanna greinar til 

að meta hvaða greinar henti henni sem lesefni í náminu.  

Próf 

Framhaldsskólar bjóða upp á ýmsar leiðir til að aðstoða nemendur í prófum. 

Mismunandi er hverskonar aðstoð nemendur eru að nýta sér eða hafa nýtt sér. 

Nokkrir nemendur tala um að þeim finnist gott þegar fáir eru í prófstofum. 

Sigurður segist hafa tekið próf í litlum hópi þegar hann var í grunnskóla en sé 

ekki að gera það í framhaldsnáminu. Telma segist fá að taka próf á tölvu. 

Halldóra segir að henni gangi best ef hún getur tekið munnleg próf en hún geti 

skrifað með.  

Nokkrir nemendur nýta sér að fá lengri tíma í prófum og að boðið sé  upp á 

að fá prófin lesin upp fyrir sig. Nokkrir nemendur hafa einnig tekið próf hjá 

námsráðgjafa þar sem þeir eru einir að taka próf. Guðrún segist nýta sér þetta 

því hún sé gjörn á að sleppa spurningum í prófi sem hún sér ekki.  

Nemendurnir virðast flestir eiga erfitt með ensku, finnst erfitt að skrifa hana 

rétt þó þeir geti talað hana. Í prófum í ensku hefur Sjöfn fengið að skrifa hjá sér 

orðin sem nemendur áttu að setja niður á blað og tala síðan við kennarann eftir 
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prófið um orðin sem hún skrifaði niður. Í enskuprófi hefur Halldóra fengið 

aðstoð hjá kennara við að skrifa.   

Talgervill 

Það er misjafnt hvort nemendurnir hafi nýtt sér talgervil. Jóhann er með 

talgervil í tölvunni hjá sér en hefur ekki verið að nýta hann því hann hefur 

hljóðbækurnar. Sigurður notar talgervil til að lesa fyrir sig á fréttasíðum á netinu 

en hefur ekkert verið að nota hann í náminu. Telma notar ekki talgervil, hafði 

prófað það í grunnnáminu þar sem hún fékk Blindrabókasafnið til að skanna 

fyrir sig tvær bækur en nennir ekki að hlusta á talgervilinn, finnst röddin svo 

óeðlileg. Sjöfn er með nánast allt námsefni á ensku nema eitt og eitt hefti sem 

kennarar setja saman. Háskólinn skannar bækur fyrir nemendur og þeir fá þær 

síðan í tölvutæku formi. Nemendur geta fengið bækurnar sendar með 

tölvupósti, komið með minniskubb og bækurnar eru þá settar á hann eða að 

þær eru settar á disk. Sjöfn nýtir sér þessa tækni og notar síðan talgervil til að  

lesa bókina fyrir sig. Henni finnst þægilegt að hafa bókina við hlið sér og  líka í 

tölvunni á meðan hún hlustar.  

Glósur og glærusýningar 

Kennarar í framhaldsskólum nemendanna eru allir með glærusýningar í 

kennslu. Guðrún segist ekki gera glósur sjálf en allir kennararnir séu með 

glærusýningu sem hægt er að sækja á skólavef. Henni finnst gott þegar kennari 

er með glærusýningu með punktum sem hann ræðir út frá. Guðrún er á lyfjum 

við athyglisbresti og finnst hún geta fylgst betur með kennslunni eftir að hún fór 

á lyfin.  

Sumir nemendurnir glósa inn á glærurnar í tímum. Sigurður segir að 

kennarar hans séu með glærusýningar í stærðfræði og samfélagsfræði en í 

íslensku fá nemendur glósublað frá kennaranum. Hann segist glósa í stærðfræði 

og samfélagsfræði en honum finnst betra að hlusta bara í íslensku þar sem þar 

fer fram mikil umræða.  

Örn talar um að hann gleymi því sem hann lærir ef hann glósar ekki. Hann 

segist stundum ná að glósa í tímum, í stærðfræði séu dæmin skrifuð upp á töflu 

og hann geti þá skrifað þau niður. Hann segist aðeins prenta út glærur frá 

kennurum fyrir próf.  

Halldóra segist glósa eins og hún geti í tímum og hún nái því ef ekki er farið 

mjög hratt yfir efnið. Henni finnst gott að hlusta vel á kennarann og glósa vel ef 

hú getur, hún getur farið til kennarans eftir tímann og beðið hann að fara betur 

yfir glósurnar með sér.  

Telma segir að henni hafi gengið vel í öllum heilbrigðisgreinum, hún lærði 

þar allt myndrænt. Hún teiknaði upp og litaði allt sem tengdist líkamanum. 
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Henni finnst betra að læra það sjónrænt, hún krotar og teiknar í bækurnar 

sínar, þær eru allar útkrotaðar og útteiknaðar eftir hana. 

Stjórna hraðanum sjálf í náminu 

Jóhann er í fjarnámi. Honum finnst gott að geta stjórnað hraðanum í náminu. 

Hann hlustar á fyrirlestur, fer svo í glærur frá kennurum og þá bók sem hann er 

með og gerir dæmi ef hann er í stærðfræði. Í náminu finnst honum farið hratt 

yfir og hann hélt í upphafi að hann gæti ekki fylgt því eftir. Honum finnst hann 

enn með gamla stimpilinn, hefur verið með lága sjálfsvirðingu allt sitt líf. Hann 

segir: „manni finnst bara búið að standa fjögur D á manni alla sína ævi skiluru“ 

og er að vitna í einkunnaspjaldið sitt úr grunnskóla.  

Uppbygging bóka 

Jóhann segir að lesskilningur sé hans mesti vandi. Honum finnst henta vel lítill 

texti og mikið af myndum í bókum. 

Spurningar úr textum 

Sumir nemendanna nýta sér spurningar úr textum þar sem það á við en það fer 

eftir fögum hvernig hægt er að nýta sér spurningarnar.  

Lesa upphátt 

Nokkrir nemendanna lesa upphátt þegar þeir eru að læra heima. Jóhann talar 

þá hátt og reynir þannig að læra námsefnið. Sigurður les inn á snældu í ensku 

og hlustar síðan á það. Örn og Halldóra segja að kennarar þeirra lesi stundum 

upphátt í tímum og hlýði nemendum yfir.  

Aðferðir við lesturinn  

Misjafnt er hversu mikið nemendurnir lesa sjálfir. Sumir nota líka mismunandi 

aðferðir við það og þurfa að lesa oft yfir sama efni. Sigurður byrjar alltaf fremst í 

textanum og les lítinn hluta af honum. Hann byrjar síðan aftur og byrjar alltaf 

fremst og lengir textann sem hann les í hvert skipti. Þetta endurtekur hann 

þangað til hann er kominn í gegnum textann. Hann segir að þessi aðferð virki 

oftast best fyrir hann.  

Örn hefur alltaf aukablað sem hann hefur undir línunni sem hann er að lesa, 

hann les bara allt sjálfur og finnst best að hafa blað undir línunni sem hann er 

að lesa. Honum finnst líka gott að lesa yfir smá hluta í einu, skrifa það niður eða 

reyna að skrifa  það allt niður svo hann muni það betur. Hann kíkir svo hvort 

það sé rétt hjá honum. Ef það er rétt þá er það bara gott mál og hann heldur 

áfram en ef ekki þá les hann bara aftur yfir alveg þangað til hann er búinn að ná 

innihaldinu.  

Telma skannar hratt yfir greinar áður en hún les þær, sleppir þeim sem 

nýtast henni ekki og sparar mikinn tíma með því. Hún getur lesið texta og 
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endursagt hann, hún getur sagt frá innihaldi textans og notað dæmi en ef hún 

ætlar að lesa texta og skrifa hann svo niður þá gengur það ekki. Hún tók dæmi 

um það hvernig hún undirbyggi sig fyrir heimapróf þar sem hún þarf að hafa 10-

12 heimildir til að svara einhverri rannsóknarspurningu. Hún fór og leitaði að 

greinum og tók tvo daga í það. Síðan flokkaði hún þær greinar úr sem hún 

ætlaði að nota og þýddi þær allar. Þegar hún var búin að þýða greinarnar þá 

skrifaði hún við allar hvað passaði í inngangi, meginmáli og svo framvegis. Síðan 

tók hún hluta úr öllum greinunum og sameinaði. 

Tölvunotkun og hjálparforrit 

Misjafnt er hvaða tækni nemendurnir nota til að hjálpa sér við skrifin í tölvu. 

Sumir nota tölvu í skólanum að staðaldri og skila má orðið flestum verkefnum í 

tölvu. Telma segist hafa stækkað letrið í tölvunni þegar hún var að lesa og að 

hún hafi stundum notað letrið ariel. Verið er að nota leiðréttingarforrit eins og 

Púkann og forritið endnote sem er forrit sem geymir og finnur heimildir í eigin 

heimildasafni. Það útbýr heimildir í handriti samkvæmt viðurkenndum stöðlum 

sem og býr til heimildaskrá. Verið er að nota orðabækur eins og snara.is, 

talgervla og skanna. Örn talar um að honum þyki stundum gott að vera með 

Ipod en hann er þá ekki að hlusta á hljóðbók í honum heldur á tónlist meðan 

hann er að læra. Telma segist nota villupúkann og að henni finnist stafsetningin 

vera í fingrunum, hún getur slegið orðin rétt inn í tölvu en ekki handskrifað rétt, 

hennar upplifun er að þetta sé í höndunum á henni en ekki í höfðinu á henni en 

hún veit að það er ekki þannig. Hún litar stundum línur í texta þegar hún er að 

lesa í tölvunni og litar þá hverja línu með sitt hvorum litnum til að aðgreina 

línurnar.  

Ritgerðasmíð 

Varðandi ritgerðasmíð talar Sjöfn um að í byrjun námskeiðs sé hún dugleg að 

lesa námskeiðslýsinguna til að sjá hvað eigi að gera í hverju fagi. Ef hún hafi 

þurft að gera ritgerð úr einhverri ákveðinni bók þá las hún bókina á þeim 

forsendum. Hún hugsaði ritgerðina jafnóðum og hún las bókina. Hún punktaði 

inn í bókina, á spássíurnar hvað væri verið að ræða þar, hugsaði jafnvel þrjú 

ritgerðarefni meðan hún las bókina. Í háskólanámi sínu hefur hún þróað þessa 

aðferð því nú er meira lesefni. Hún glósar í bók á meðan hún les og dregur síðan 

saman og glósar eftir nokkrar blaðsíður. 

Aðstoð frá eldri lesblindum nemanda 

Halldóra segist hafa fengið aðstoð frá eldri lesblindum nemanda sem hafi sagt 

henni hvaða aðferðir hafi hentað sér best og hún gat nýtt sér það. Telma var að 

kenna íþróttir og sund í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og stundum að leysa 

af inni í bekk. Kennararnir þekktu sögu hennar varðandi lesblindu og báðu hana 

að athuga hvort hún gæti eitthvað hjálpað nemendum sem áttu í vandræðum í 
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skólanum. Hún byrjaði á að stækka letrið fyrir nemendurna og í nokkrum 

tilfellum var það bara nóg. Hún segir að nemendur sem eru orðnir 12 ára langi 

ekki að lesa smábarnabækur en letur bóka fyrir þeirra aldur er það smátt að 

erfitt geti verið að lesa það. 

Námsráðgjafar 

Námsráðgjafarnir skipta greinilega miklu máli og eins stefna skólanna varðandi 

lesblinda nemendur. Sumir námsráðgjafarnir hafa klárlega leiðbeint nemendum 

að því að finna réttu námsaðferðirnar fyrir þá, þó þannig að nemendurnir 

upplifi að þeir finni leiðirnar sjálfir. Telma segir að það ýti undir það að maður 

leiti að lausn sjálfur hvort sem þú hafir átt hugmyndina eða ekki. Þetta sé 

hugsun sem þú lærir, að vera lausnamiðaður.  

Námskeið sem eru tekin upp 

Telma segist aðeins taka námskeið sem eru tekin upp. Hún hlustar þá í tíma, fer 

síðan heim og hlustar aftur og getur þá stoppað þegar hún vill, skrifar inn á 

glærurnar og hlustar fram og til baka.  

Ef þau mættu ráða  

Sumir nemendurnir ræddu um hvernig skólar væru ef þeir mættu ráða. Guðrún 

segist myndi vilja vera með fáum í bekk, hún segist frekar spyrja kennarann þá, 

hún þorir ekki að spyrja þegar bekkurinn er fullur, hún hefur áhyggjur af hvað 

aðrir hugsa um hana. Halldóra og Sigurður tala um að þeim finnist betra að fara 

hægt yfir efnið og finnst gott ef það er vel útskýrt fyrir þeim. Halldóra segir að 

ef hún fái góðan grunn í byrjun, vel útskýrt fyrir henni, þurfi hún jafnvel ekki 

aðstoð eftir það.  

Annað 

Sjöfn er með tölvu frá Machintosh og í henni er innbyggður talgervill, reyndar 

ekki á íslensku en á mörgum öðrum tungumálum. Hún ráðleggur  fólki sem 

ætlaði að nýta sér þessa tækni að fá sér frekar svona tölvu. Sjöfn virðist vera 

mjög lausnamiðuð í hugsun og hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig henni 

finnst að eigi að koma á móts við nemendur með lesblindu. Til dæmis finnst 

henni að að börn eigi að hafa aðgang að talgervli en hann sé því miður mjög dýr 

í dag. Hún sér fram á mjög spennandi tíma með allri þessari tækni sem hefur 

verið að ryðja sér til rúms með ipod, spjaldtölvu og fleiru. Hún sér fyrir sér að 

það sé hægt að nota þessa tækni með börnum í skólum. Núna er mikið af 

skólabókum til á hljóðbókum og börn geta þá nýtt sér það í kennslustundum. 

Hún sér fyrir sér að allir talgervlar, líka íslenskir, verði í öllum tölvum, svo hver 

sem er geti bara keypt bók á netinu, alveg sama á hvaða tungumáli. Ef bókin er 

ekki til lesin er hægt að láta tölvuna lesa hana fyrir mann. Hún sagði: „þú skilur 

oft ekki allt sem þú lest þegar þú ert lesblindur“ og „nám þarf að vera þannig að 
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hver nemandi er skoðaður og hvernig honum finnst best að mennta sig, með því 

að hlusta, lesa sjálfur, lesa hægar, lesa með tölvu“. Hún talar einnig um að það 

þurfi samfélagsbreytingu, hún segir: „við erum bókaþjóð en það eru bara ekki 

allir að lesa, við verðum að geta lesið, geta frætt okkur, geta lesið fréttir, vitað 

hvað er að gerast í heiminum“ og svo segir hún að við verðum að geta menntað 

okkur en það er ekki ein aðferð til þess. Hún hvetur alla til að lesa því lestur sé 

forsenda framfara en það lesi ekki allir eins. Hún mælir með stúdentsprófi til að 

maður geti haft  val, geti haldið áfram námi ef maður vill og farið í það nám sem 

maður vill. Hún segir einnig að það verði að koma grunninum inn fyrst hjá 

nemendum svo hægt sé að byggja frekara nám á honum, ekki eins og hún hafi 

lent í, að fá allt of seint grunn í fögum sem hún hefði átt að fá miklu yngri.  

4.3 Námsvitund 

Eins og kom fram í kaflanum um námsvitund felst hún í þekkingu á eigin 

hugsun. Hún felst í því að nemandinn taki stjórn á eigin námi, sé meðvitaður um 

nám sitt, geti metið námslegar þarfir sínar, búið til áætlanir til að mæta eigin 

þörfum og framkvæmt áætlanirnar (Hacker o.fl., 2009, bls. 1). Nemendur með 

lesblindu geta nýtt sér þessar aðferðir til að verða ábyrgari fyrir eigin námi. Þeir 

geta eflt námsvitund sína með því að meta eigin færni og læra að nýta sér 

hugmyndir um að gera áætlun, framkvæma hana og meta til að geta bætt sig. 

Nemandi sem er meðvitaður um hvað hann veit er líklegri til að geta nýtt sér 

margbrotið ferli námsvitundar og getan til að fylgjast með og meta nákvæmlega 

eigin þekkingarástand er grunnurinn að því að hafa betri stjórn á eigin námi 

(Tobias og Everson, 2009, bls. 109). Ég hafði ekki heyrt um hugtakið námsvitund 

fyrr en ég fór að vinna að þessari rannsókn en fannst það mjög spennandi og 

langaði til að athuga hvort þátttakendur mínir þekktu hugtakið. Enginn þeirra 

hafði heyrt um hugtakið og þekkti það því ekki. Þegar við Sjöfn ræddum um 

hugtakið hafði hún ekki heyrt um það frekar en hin en við ræddum um þær 

leiðir sem hún notaði til að þróa sínar eigin námsaðferðir og komumst að því að 

hún er mjög meðvituð um hvað hún veit, hvaða aðferðir henta henni í hverju 

fagi og hún er alltaf að endurmeta hvaða aðferðir gengu vel og hverju hún þarf 

að breyta næst. Einnig kom fram þegar við Telma ræddum saman að þegar ég 

var búin að útskýra hugtakið fyrir henni hugsaði hún um það í tengslum við 

daglegt líf. Henni finnst það tengjast hugmyndum sem hún hefur lesið um hjá 

Dale Carnegie (Um okkur, 2012). Þar skrifar þú dagbók og endurmetur það sem 

þú hefur gert. Hún endurmetur framkomu sína, til dæmis  gagnvart nemendum 

ef þeir eru ósáttir sem dæmi við einkunnargjöf. Hún vill að nemendur hafi góða 

upplifun og hún vill geta komið gagnrýni fram án þess að brjóta nemendur 

niður, henni finnst það gríðarlega mikilvægt sem kennara, og líka út frá sinni 

eigin upplifun. Henni finnst þessar hugmyndir einnig líka góðar í tengslum við 
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kennslu, hvað var gott, nýta það áfram, hvað var slæmt, hvernig hefði hún 

getað brugðist öðruvisi við, finna lausnir. Svo finnast henni þessar hugmyndir 

líka góðar í samskiptum við maka, börn og systkini. 

4.4 Trú á eigin getu 

Þegar rætt var við þátttakendur um trú á eigin getu var misjafnt hvort þeir 

hefðu eitthvað spáð í hvort trú hefði áhrif á getu. Sumir þátttakendanna 

sögðust ekki vera með gott sjálfstraust nema þeir væru í öruggum hópi vina 

sinna og finnst þeim erfitt að þurfa að standa fyrir framan aðra og tala bæði í 

bóklegum og verklegum áföngum. Jóhann sagðist þegar við ræddum um 

námsvitund vera meira að reka í burtu gömlu púkana sem segja að hann geti 

ekki hlutina en trú hans á eigin getu hefur samt aukist mikið með árunum. Sjöfn 

segir að hún hefði ekki getað menntað sig svona ef hún hefði ekki trú á sjálfri 

sér. Hún hafi þurft aðVið ganga í gegnum ákveðið ferli til að öðlast aftur trú á 

sig, hafi öðlaðist trú á sig í gegnum það að fara í enskunám til útlanda og í 

verknám. Hún segir að hún hafi verið brotin eftir grunnskólann en fundið styrk 

og maður eigi að horfa á styrkleikana. Hún segir að það sé auðveldara að vinna í 

því erfiða ef maður er líka góður í öðru sem maður fer léttara með og að 

kannski leiti maður í starf þangað sem styrkur manns liggur. Hún segist í dag 

aldrei hugsa um neitt nám á þeim forsendum að hún geti það ekki, frekar hvað 

hana langi að læra. 

Halldóra segir að henni hafi fundist mikið reynt að brjóta hana niður í 

grunnskóla og að grunnskólaganga hennar hafi verið slæm lífsreynsla. Hún 

segist hafa ákveðið að láta kennarana ekki brjóta sig niður, hún hafi ætlað í 

framhaldsnám. Hún segir að ef hún hefði hlustað á það sem sérkennarar 

grunnskólans sögðu hefði hún örugglega aldrei verið kominn svona langt í 

framhaldsskóla eða yfir höfuð farið í framhaldsskóla. Hún segist hafa sagt við 

sjálfa sig þegar hún byrjaði í framhaldsskóla að hún hafi ætlað að ná þessu, hún 

hafi ætlað að gera þetta og hún hafi getað það. Hún segir einnig að hún hafi 

alveg getað þetta, hún hafi alveg fengið tíurnar í íslensku og stærðfræði og allt 

þegar hún fór i framhaldsskóla, að hún hafi tekið þvílíkum framförum. Hún 

segir: „Ég vildi bara ekki láta einhverjar kerlingar þú veist hérna virkilega segja 

til hvað ég ætti að gera, en það voru alveg fleiri með mér í 10. bekk sem 

hlustuðu virkilega á þær og fóru þú veist í sérdeildina og maður sér það á þeim 

að þeim líður örugglega ekki vel“. Halldóra segir einnig frá því að sérkennari hafi 

rætt við hana og vinkonu hennar um að hann vildi ekki að þær væru lagðar í 

einelti en það væri svo vond lykt af þeim og þær væru alltaf svo skítugar. Hún 

var einnig vitni að því að sérkennarar töluðu um nemendur sem voru ekki 

mættir við hina nemendurna, hún sagðist þá hafa hugsað um hvort það væri 
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talað um hana þegar hún væri ekki í skólanum og hvort þetta væri svona í 

öðrum skólum líka. Hún segist síðan hafa heyrt af því að eftir að hún hætti í 

grunnskólanum hafi hún verið notuð í sérkennslunni þar sem dæmi um hvernig 

ætti ekki að gera.  

Telma fékk oft að heyra að hún þyrfti ekki að fá verkefni því hún myndi hvort 

eð er ekki gera þau, það væri bara sóun á pappír. Hún upplifði að kennararnir 

höfðu enga trú á henni og þá missti hún áhugann líka. Hún segir: „Einn kennarinn 

sagði við mig bara að það væri ekkert hægt að tjónka við mig af því að ég væri 

þrjósk og þver eins og öll mín fjölskylda, hvað er búið að segja þarna skiluru? Það 

er ekki bara búið að dæma mig heldur er búið að dæma mig út frá...foreldrum 

mínum eða fjölskyldu minni”. Henni fannst kennararnir úrræðalausir. Hún hætti 

að nenna að reyna, hafði engan metnað og áhuga, hún hætti líka að nenna að 

læra það sem hún gat lært, hún „slaufaði bara öllu“. Hún var í íþróttum sem barn 

og heldur að það hafi bjargað henni, þar fann hún styrkleika sína. Einu háu 

einkunnirnar sem hún fékk voru fyrir sund og íþróttir. Telma les mikið og nýtir sér 

hugmyndir Dale Carnegie. Hún var um tvö ár á kvíðastillandi lyfjum, en hætti því 

þegar hún fór í háskóla. Hún var á lyfjunum á þeim tíma sem hún var í togstreitu 

við sjálfa sig, sjálfstraust og fleira, var með rosalegan prófkvíða. Þó hún kæmi vel 

út úr prófum þá var sjálfstraustið ekki til staðar. Hún var hrædd um að hún myndi 

bregðast öllum ef hún myndi falla, móðir hennar var að hjálpa henni með leigu og 

fleira. Hún fór í tíu tíma hjá sálfræðingi og tók sjálfa sig svolítið í gegn. Það var 

mikil togstreita við sjálfstraustið þegar hún var í fjölbrautaskóla og henni farið að 

ganga betur. Þá var allt á uppleið hjá henni en raddir innra með henni toguðu 

hana niður aftur. Sálfræðingurinn hvatti hana til að lesa sér til, hún fékk svolítið 

stöðuna hjá sálfræðingnum, að hún væri ekki klikkuð, væri brennd af fortíðinni. 

Hún er að lesa bók Dale Carnegie núna, Lífsgleði njóttu:sigrastu á áhyggjunum 

áður en þær sigra þig (2003) og finnst hún mikil lausnabók fyrir hana ef hún 

dettur niður í áhyggjupytt. Sálfræðingurinn sagði henni að þegar hún yrði 

áhyggjufull ætti hún að finna lausnir, það sé hægt að komast í gegnum allt, það 

þurfi bara að finna leiðina. Það hafi því verið margt sem hafi sameinast um að 

hjálpa henni. Telma segir að hún hafi verið stimpluð auli, letingi í augum margra. 

Hún upplifði það viðhorf að það yrði aldrei neitt úr henni. Hún heyrir kennara enn 

segja svona um nemendur sem henni finnst leitt. Hún fékk vorkunnaraugnarráð 

sem hún vildi ekki. Nú í seinni tíð hefur Telma verið beðin um að ræða við þjálfara 

og kennara um að maður eigi ekki að koma öðruvísi fram við þá sem eru fatlaðir 

að einhverju leyti, aðeins sýna skilning og finna leiðir. Hún er að lesa aðra bók 

eftir Dale Carnegie (2004) sem heitir Vinsældir og áhrif. Þetta er stjórnendabók, 

og þar áttu að hugsa um hvað þú ætlar að gera. Henni finnst það stundum vanta í 

námið, mannlega þáttinn. Hún hefur nýtt sér bókina í samskiptum við nemanda 

þar sem hún hefði getað gert illt verra þar sem nemandinn var mjög reiður. Hún 
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talar um að hún hafi einu sinni ekki verið nógu vel undirbúin fyrir fyrirlestur sem 

hún þurfti að flytja í náminu, hún hafi byrjað of seint að lesa, kennarinn gagnrýndi 

hana og hún vissi að það átti hún skilið. Þarna fann hún að hún var læknuð af 

þessu niðurbroti, hún gat tekið gagnrýninni, var orðin sterk, sátt við gagnrýnina. 

Hún telur að það sem fleyti henni áfram séu einkunnir og allir litlu sigrarnir. Hún 

telur einnig mikilvægt að vera meðvituð um þá galla sem hún hefur. 

Það virðist skipta miklu fyrir viðmælendurna að þeir höfðu þrátt fyrir allt trú 

á að þeir gætu þetta, sumir reyndar eftir að hafa hætt og byrjað seinna aftur í 

námi. Þeir vildu mennta sig meira. Tveir af þeim þátttakendum sem hættu námi 

en byrjuðu síðar aftur leituðu sér aðstoðar hjá fagaðilum og ruddu þannig 

hindrunum úr vegi til að geta aflað sér meiri menntunar. 

4.5 Annað áhugavert 

4.5.1 Grunnskólaganga Halldóru 

Mér fannst mjög áhugaverð lýsing Halldóru á hvernig nám hennar á 

unglingastigi grunnskólans var. Ég hef heyrt manninn minn lýsa því hvernig 

þetta var þegar hann var unglingur og margt af því sem Halldóra segir svipar til 

þess en maðurinn minn var í grunnskóla fyrir rúmum tuttugu árum og ég bara 

hélt að sérkennslan væri búin að breytast það mikið að svona vinnubrögð 

heyrðu sögunni til. En þetta er einn skóli og vonandi er þetta einsdæmi. Fleiri en 

einn nemandi talar um að hann vilji að grunnskólakennarar fræðist meira um 

lesblindu, það væri gott ef nemendur eins og hann kæmu í skólana og gæti rætt 

við kennarana um hvernig þeim finnist best að læra. Þeim finnst 

framhaldsskólar vita meira um lesblindu og kennslu nemenda með lesblindu en 

grunnskólar en það er þeirra upplifun og þarf ekki að eiga við um alla skóla. 

Halldóra segir að þegar hún hafi verið í  grunnskólanum hafi verið byrjað á 

morgnana að lesa, til dæmis bók eða dagblöðin, ekkert hvetjandi eða spennandi 

verkefni, allt of auðvelt námsefni, námsefni fyrir mikið yngri börn. Hún spyr 

hvort kennarar geti ekki farið í endurmenntun, henni finnst það skylda fyrir alla 

kennara að fara í endurmenntun svo nemendum líði ekki svona illa í skólum. 

Hún segir að sumir eigi bara ekki að vera kennarar. Telma talar um að hún sé  

búin að sjá að kennarinn skipti öllu máli, hvað hann segir og hvernig hann 

kemur fram við nemendur. 

4.5.2 Viðmælendur með greindan athyglisbrest auk lesblindu 

Mér fannst áhugavert að skoða hvort munur væri á þeim nemendum sem eru 

með athyglisbrest og hinum varðandi þá þætti sem ég var að skoða. Ég get ekki 

séð að það sé neinn munur á þessum nemendum. Þeir tala sjálfir um að þeim 
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finnist þau lyf sem þeir eru að taka hjálpi þeim og þeir nái að einbeita sér betur í 

dag og skilji betur það sem þeir eru að lesa, en varðandi til dæmis trú á eigin 

getu og námsaðferðir sé ég ekki mun. Kannski lyfin hjálpi svo að 

athyglisbresturinn hái þeim ekki. 

4.5.3 Fjórir af viðmælendunum í sama framhaldsskóla   

Ég komst að því í viðtölunum að fjórir af þessum átta nemendum sem ég talaði 

við höfðu farið í sama fjölbrautaskólann en voru ekki allir í honum þegar ég 

talaði við þá. Ég vissi áður um þrjá þeirra en hafði ekki hugmynd um að enn einn 

viðmælandi minn hafði farið í sama skóla og hinir. Þetta fannst mér mjög 

áhugavert en ekki endilega ólíklegt þar sem þessi skóli virðist ná að vinna vel 

með nemendum með lesblindu. Einn skóli enn virðist vera að vinna sérstaklega 

vel með lesblindum nemendum svo ég hvet nemendur sem eru að skoða hvaða 

framhaldsskóla þeir eigi að velja, að vanda valið og kynna sér vel skólana áður 

en þeir ákveðja hvaða skóla þeir ætla í. Gaman væri að skoða hjá nemendum 

sem eru komnir í lengra nám en framhaldsnám hvaða framhaldsskóla þeir völdu 

sér. Ég ákvað í framhaldi af því að skoða heimasíður 31 framhaldsskóla með það 

að markmiði að skoða hvort og þá hvaða þjónustu þeir eru að bjóða nemendum 

með lesblindu. Af þessum 31 skóla voru 7 skólar sem mér fannst hafa sérstaka 

þjónustu fyrir lesblinda og ekki var mjög erfitt að finna upplýsingar um það á 

heimasíðum skólanna. Þessir skólar voru:  

 Borgarholtsskóli, http://www.bhs.is/thjonusta/dyslexiuradgjof/ 

 Fjölbrautaskólinn við Ármúla, http://www.fa.is/thjonusta/dyslexia/  

 Tækniskólinn, http://www.tskoli.is/adstod-namid/  

 Menntaskólinn á Ísafirði, http://www.fvi.is/thjonusta/  

 Menntaskólinn við Hamrahlíð, 
http://www.mh.is/skolinn/moya/page/namserfidleikar/  

 Menntaskólinn við Sund, http://www.msund.is/page.asp?id=823&x=  

 Verkmenntaskólinn á Akureyri, 
http://vma.is/radgjof/page/thjonusta_vid_nemendur_med_namsordugle
ika  

Fleiri skólar eða 12 benda á heimasíðum sínum nemendum á að hafa samband 

við námsráðgjafa ef þeir eiga við námserfiðleika að stríða. Hinir skólarnir tóku 

hvergi fram svo að ég sæi að þeir væru með nein sérstök úrræði fyrir nemendur 

með námserfiðleika.  

http://www.bhs.is/thjonusta/dyslexiuradgjof/
http://www.fa.is/thjonusta/dyslexia/
http://www.tskoli.is/adstod-namid/
http://www.fvi.is/thjonusta/
http://www.mh.is/skolinn/moya/page/namserfidleikar/
http://www.msund.is/page.asp?id=823&x
http://vma.is/radgjof/page/thjonusta_vid_nemendur_med_namsordugleika
http://vma.is/radgjof/page/thjonusta_vid_nemendur_med_namsordugleika
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4.5.4 Hafa úrræði og skilningur á námserfiðleikum breyst? 

Þeir nemendur sem eru í kringum tvítugt fóru allir beint í framhaldsskóla 

eftir grunnskóla og eru þar enn. Þeir nemendur sem eru eldri, tveir um þrítugt 

og einn um fimmtugt, hafa augljóslega ekki verið í samfleyttu námi. Þessir 

nemendur áttu það allir sameiginlegt að hafa átt ömurlega grunnskólagöngu og 

tengist það kannski því að skilningur á námserfiðleikum hefur farið vaxandi 

síðustu áratugi og allir þessir nemendur tala um úrræðaleysi og skilningsleysi 

kennara á sínum tíma. Einn af yngri nemendunum talar einnig um ömurlega 

grunnskólagöngu þar sem ekki hafi verið mikill skilningur og úrræði fyrir hann. 

Hinir yngri nemendurnir höfðu ekki orð á öðru en að grunnskólagangan hafi 

verið góð en tveir þeirra greindust samt seint með lesblindu. Mismunandi er 

hvernig úrræði þeir fengu í grunnskóla eftir lesblindugreininguna, sumir sögðu 

að ekkert hefði breyst meðan komið var á móts við aðra með ýmsu móti, sem 

dæmi aðstoð við heimanám og það að taka próf í minni hópi. Það að yngri 

nemendurnir fari beint í framhaldsnám og haldist þar gefur vonandi til kynna að 

úrræði og skilningur á námserfiðleikum hafi batnað.  

4.5.5 Úrræði sem viðmælendurnir hafa prófað 

Þeir nemendur sem nefndu Davis tæknina sögust ekki hafa getað nýtt sér hana. 

Ég þekki Davis tæknina ekki sjálf en samkvæmt upplýsingum á heimasíðu þeirra 

fer hún þannig fram að Davis ráðgjafi vinnur með einstaklingi í 30 klukkustundir, 

oftast fimm daga í röð. Þá á viðkomandi að hafa tileinkað sér þau tæki sem 

hann þarf til að leiðrétta lesblinduna og á að finna strax greinilega breytingu. Að 

fimm daga leiðréttingunni lokinni, þarf að vinna um eins til tveggja 

klukkustunda heimavinnu á viku í eitt til tvö ár, til að tryggja þann árangur sem 

náðst hefur og leiðrétta lesblinduna til fulls (Lesblind.is, 2012). Þeir sem vilja 

kynna sér betur þessa tækni geta farið á heimasíðuna lesblind.is og lesið sér til 

um þessa tækni þar.   

Telma segist hafa farið í Hraðlestrarskólann og það hafi hjálpað sér. Hún 

segir að kennarinn í skólanum hafi sagt að það skipti engu máli með 

lesblinduna, í skólanum sé verið að þjálfa augun og skanna textann. Kennarinn 

sagði að þau ætluðu að hætta að lesa, gleyma öllu sem þau eru búin að læra og 

hún  hafi hugsað með sér að það yrði auðvelt því hún var ekki búin að læra 

neitt. Þetta hafi eiginlega verið fyrsta lestrarkennslan sem hún upplifði. Telma 

segir að hraðlestrarskólinn kenni manni að lesa mismunandi efni, til dæmis 

þegar lesnar eru sögur að yfirstrika ártöl, örnefni, staði og fleira  og sleppa öllu 

hinu. Ef þú ert að lesa greinar, lestu fyrstu málsgrein, lestu aftast, ef það er 

áhugavert haltu áfram að lesa. Ef þú ert í tímaþröng getur þú lesið aðra hverja 

línu eða aðra hverja blaðsíðu, fer samt eftir hvað þú ert að lesa. Hún hefur gert 
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það og það gekk hjá henni. Ég hafði heldur ekki kynnt mér neitt þá tækni sem 

þessi skóli býður upp á. Á heimasíðu skólans segir að reynslan sýni að yfir 99 

prósent þátttakenda sem leggja á sig þá vinnu sem mælst er til, sem er um ein 

klukkustund á dag, ná tiltölulega auðveldlega að tvöfalda lestrarhraða sinn á 

fyrstu sjö til fjórtán dögunum. Í langflestum tilfellum sé þetta spurning um vilja. 

Árangurinn sé það fljótur að skila sér að þessi klukkustund sem mælst er til skili 

sér fljótt til baka. Ef þú hefur það að venju að eyða um tveimur stundum 

daglega í lestur og nærð að tvöfalda á sjö dögum, þá er klukkustundin búin að 

skila sér á innan við viku (Hraðlestrarskólinn, 2012). Þeir sem hafa áhuga á að 

kynna sér betur þennan skóla geta farið á heimasíðuna hradlestrarskolinn.is.  

Einnig segir Telma frá því hvernig hún hafi notað hugmyndir Dale Carnegie til 

að styrkja sig og styðja. Á heimasíðu þeirra kemur fram að  árið 1912 hafi Dale 

Carnegie haldið sitt fyrsta námskeið. Upphaflega var námskeiðið hugsað sem 

ræðunámskeið en þróaðist smátt og smátt í námskeið sem hjálpaði fólki að efla 

sjálfstraust, bæta mannleg samskipti og vinna á áhyggjum og kvíða. Í kringum 

námskeiðið byggði Dale Carnegie upp fyrirtæki sem nú teygir anga sína í yfir 85 

lönd og hefur rúmlega 160 skrifstofur. Með árunum hefur Dale Carnegie 

námskeiðið breyst gríðarlega. Meiri áhersla er nú lögð á markmiðasetningu og 

að efla leiðtogahæfileika fólks (Dale Carnegie þjálfun, 2012). Þeir sem hafa 

áhuga á að kynna sér betur þessar hugmyndir um styrkingu geta farið á 

heimasíðuna dalecarnegie.is. 

4.5.6 Námsmat 

Enginn viðmælandi ræddi sérstaklega um mat á námi þeirra í grunnskóla. 

Nokkrir sögðu að ekkert hefði breyst við lesblindugreininguna svo þeir hljóta að 

hafa tekið prófin eins og aðrir nemendur í þeirra bekkjum. Sjöfn segir frá því að 

þegar hún fór fyrst í framhaldsnám hafi hún verið dugleg að koma með 

spurningar og hugmyndir að leiðum varðandi námsmat sitt og starfsfólk hafi 

verið tilbúið að hlusta en samt hafi ekkert breyst. Síðar þegar hún fór aftur í 

nám þá hafi kennararnir verið tilbúnir að framkvæma  fleiri en eina leið við 

námsmat. Hún sagðist til dæmis hafa fengið að skrifa hjá sér svör við 

hlustunarprófi í ensku en svo fengið að svara munnlega á meðan aðrir skiluðu 

skriflegu því hún átti erfitt með að skrifa svörin rétt ef hún hafði lítinn tíma. 

Telma talar einnig um að í framhaldsskóla hafi hún fengið að nota tölvu í 

prófum í öllum fögum nema einu sem hafi verið stærðfræðitengt. 

4.6 Samantekt 

Hér að framan hefur verið reynt að gefa skýra mynd af svörum nemenda við 

þeim þáttum sem rannsóknin snýr að, það er námsaðferðum, námsvitund og 
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trú á eigin getu. Ég vissi í upphafi ekki hvernig ég ætti að þýða hugtakið 

námsvitund (e. metacognition) en ég rakst á þessa íslensku þýðingu og fannst 

hún passa vel við hvernig ég var að hugsa hugtakið. En í þeim svörum sem ég 

fékk hugsa þeir nemendur sem eitthvað höfðu um þetta hugtak að segja miklu 

víðar um hugtakið en aðeins til náms. Þeir tengdu það einnig við daglegt líf og 

samskipti. Það er því spurning hvort þýðingin sé of þröng hjá mér. Einstaka 

nemendur höfðu svarað könnunum varðandi námsstíl og styrkleika og einn 

hafði svarað áhugasviðskönnun. Aðeins einn nemandi var að nýta sér 

niðurstöður þessara kannana. Varðandi trú á eigin getu höfðu nemendur 

mismiklar skoðanir á því hvort og hvernig trú hefði áhrif á getu og fannst mér 

frekar að eldri nemendurnir hefðu skoðun á því, en það gæti tengst þroska 

þeirra og reynslu. Flestallir nemendurnir höfðu upplifað það að hafa lítið 

sjálfstraust vegna erfiðleika sinna með námið og fannst grunnskólarnir hafa átt 

sinn þátt í því að brjóta þá niður með úrræðaleysi og skorti á skilningi. En flestir 

voru samt búnir að styrkja sig á ný og endurheimta trú á eigin getu í gegnum 

það að ná árangri í því sem þeir hafa tekið sér fyrir hendur. Einn nemandi hafði 

nýtt sér hugmyndir Dale Carnegie til að hjálpa sér varðandi það.  

Niðurstöður sýndu að helmingur nemendanna hafði á einhverjum 

tímapunkti farið í sama skólann og allir hældu þeim skóla mikið varðandi það 

hvernig hann vinnur með nemendum með lesblindu. Þetta fannst mér mjög 

áhugavert og þetta kallaði á spurningar hjá mér varðandi það hvort þessi skóli 

verði til þess að nemendur haldi áfram í meira nám en framhaldsskólanám. 

Einnig kallaði þetta á að kanna hvaða úrræði framhaldskólarnir væru að bjóða 

nemendum með námserfiðleika svo að ég gerði litla könnun á því og þá kom í 

ljós að það eru nokkrir skólar sem  sýna á heimasíðum sínum að þeir vilji koma 

til móts við þessa nemendur með ákveðnum hætti.  

Yngri nemendurnir fóru beint í framhaldsnám og voru enn í því, að vísu 

mislangt komnir með nám sitt. Eldri nemendurnir voru aftur á móti búnir að 

vera í námi með pásum og virtust eiga erfiðara með að finna sig i náminu. Þetta 

finnst mér benda til þess að jákvæð þróun hafi átt sér stað varðandi það hvernig 

skólar eru að koma á móts við nemendur með námserfiðleika. Einn nemandi 

sem er nýlega búinn með grunnskóla sagði reyndar frá því hvernig skólaganga 

hans hafði einkennst af niðurbroti og enginn skilningur eða úrræði hefði verið 

þar. Nemendur eru að beita mismunandi tækni við námið og hafa nýtt sér eða 

kannað leiðir til að þróa þá færni, eins og t.d. Davis tækni og 

Hraðlestrarskólann. Enginn munur virðist vera á svörum nemenda með 

athyglisbrest og þeirra sem eru ekki greindir með athyglisbrest.  
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5 Umræður 

5.1 Inngangur 

Hér verður rætt um hvernig túlka megi niðurstöður rannsóknarinnar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að leita leiða til að styðja við þá nemendur sem eru með 

lesblindu og skoða hvort og hvernig hægt sé að nýta styrkleika þeirra til náms. 

Skoðað var einnig hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á nám, hvaða 

námsaðferðir nemendur nýta sér og hvort nemendur þekki hugtakið 

námsvitund og þá hvernig hún nýtist þeim við nám. Því var lagt af stað með 

eftirfarandi spurningar: 

1. Hvers konar námsaðferðum beita lesblindir nemendur í námi sínu? 

2. Hvernig ná lesblindir nemendur að nýta sér styrkleika sína í námi? 

Rannsóknin byggði á viðtölum við átta nemendur sem greinst hafa með 

skilgeinda lesblindu og eru í námi öðru en grunnskólanámi í mismunandi 

skólum skólaárið 2011-2012. Niðurstöðum rannsóknarinnar  er ætlað að vera 

gagnlegt innlegg í umræðuna um að nemendur nota mismunandi aðferðir við 

að læra og hversu mikilvægt er að nemendum sé gefið færi á að þekkja sjálfa sig 

sem námsmenn, hvar styrkleikar þeirra og veikleikar liggja og hvernig er best 

fyrir þá að nýta styrkleika sína í námi. 

Sú meginniðurstaða er dregin af svörum viðmælendanna að ekki var mikið 

um að leitað væri eftir styrkleikum nemendanna, hvorki í grunnskóla né í 

framhaldsnámi. Nemendurnir eru einnig mismeðvitaðir um styrkleika sína. Þeir 

þekktu ekki hugtakið námsvitund og höfðu mismikið hugsað um trú á eigin 

getu. Nemendurnir  voru hins vegar að nýta sér ýmsar aðferðir við námið og 

hafði hver og einn þróað með sér aðferðir sem hann taldi henta sér best. 

5.2 Styrkleikar og ýmsar námsaðferðir 

Í upphafi rannsóknar minnar taldi ég að góð leið væri fyrir nemendur að geta 

nýtt styrkleika sína í námi. Í samtölum við viðmælendur mína kom fram að 

einhverjur höfðu farið í styrkleikakönnun og einn sagðist vera að nýta sér 

niðurstöður hennar. Aðrir lögðu ekki sérstaklega upp úr styrkleikum sínum. 

Frekar virtist eins og námsaðferðir væru það sem gagnaðist þeim best við 

námið. Verið getur að hver nemandi noti þær námsaðferðir sem henta 

styrkleikum hans og gaman væri að skoða það.   
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Í bók Elínar Vilhelmsdóttur Lesblinda. Dyslexía – fróðleikur og ráðgjöf er talin 

upp ýmiss konar tækni sem nýtist lesblindum. Er þar meðal annars talað um 

tölvur, tölvuforrit eins og leiðréttingarforrit, texthelp sem er enskt forrit sem 

nýtist vel við ritun á ensku, inspiration sem er forrit til að gera hugarkort, Ævar 

2004 sem er forrit til kennslu og námsefnisgerðar, talgervill sem er gervirödd 

sem les texta og OmniPage Pro12 sem er forrit sem breytir bók sem hefur verið 

skönnuð í tölvu þannig að talgervill getur lesið textann í bókinni. Einnig er þar 

talað um að gott sé að nota diktafón eða upptökutæki og síðan sé Ipod til 

margvíslegra nota (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 119-121). Í niðurstöðunum 

kemur fram að þátttakendur nýta sér hluta af þessari tækni. Einnig er tækninni 

alltaf að fleygja fram og í dag eru komnar spjaldtölvur (e. Ipad) sem munu 

örugglega í framtíðinni nýtast lesblindum í námi.  

Ég fór 29. febrúar 2012 á ráðstefnu sem Félag lesblindra á Íslandi hélt sem 

bar yfirskriftina Verður skólinn án bóka? Þar var meðal annars leitað svara við 

þeim spurningum hvaða stefnu skuli marka í rafbókarvæðingu skólakerfisins 

hérlendis, hvað hefur verið gert í þeim málum hingað til og hvað framtíðin beri í 

skauti sér. Þar var verið að segja frá þróunarverkefnum þar sem bekkir hafa 

verið spjaldtölvuvæddir. Þar kom fram að kennurum finnst sjaldtölvuvæðinging 

einstaklingsmiða kennsluna, nemendur geta leikið sér með texta með því að 

stækka letur, lengja línubil, snúa skjánum og fleira, námið verði meira skapandi, 

fjölbreytt og skemmtilegt. Nemendur þrói með sér gagnrýna hugsun og að 

kennslan sé í takt við tækniþróun (Bára Elíasdóttir og Rannveig Möller, 2012; 

Rakel Sölvadóttir, 2012). Ég er sammála þeim og tel að spjaldtölvan sé tækni 

sem muni verða meira áberandi í skólum í framtíðinni og vona það því ég tel að 

það muni auðvelda nemendum með lesblindu námið.  

5.3 Námsvitund ekki þekkt hugtak 

Það kom mér svo sem ekkert mikið á óvart að nemendur skyldu ekki þekkja 

hugtakið námsvitund (e. metacognition). Ég sjálf hafði ekki heyrt um það áður 

en ég fór að vinna að þessu verkefni og vissi ekkert um það. Aftur á móti finnst 

mér þetta frábær leið til að nemendur verði meðvitaðri um hvernig þeir hugsa 

og hvaða ferli sé í gangi þegar þeir læra. Vegna erfiðleikanna sem fylgja 

lesblindunni eiga þeir lesblindu ekki bara við hljóðkerfis- og ritháttarvanda að 

stríða heldur eiga þeir einnig erfitt með að þekkja mynstur í málinu (til dæmis 

tengd sögnum). Þá eiga þessir nemendur oft í erfiðleikum með minni, eru með 

slakt skammtíma- og vinnsluminni. Þess vegna er gott að kynna fyrir þessum 

nemendum aðferðir sem efla námsvitund þeirra því hún hjálpar til að vinna 

gegn erfiðleikunum sem áður eru nefndir (Schneider og Crombie, 2003, bls. 23). 

Ég vona þess vegna að þjálfun námsvitundar verði meira áberandi í kennslu og 



 

85 

námi í framtíðinni, að það verði vitundarvakning meðal kennara og nemenda 

um kosti hennar.  

5.4 Mikilvægi trúar á eigin getu 

Margir viðmælendanna höfðu á einhverjum tímapunkti ekki mikla trú á sér sem 

námsmenn. Rannsóknir á sjálfsmynd hafa sýnt að því oftar sem nemandi 

upplifir árangur þvi meira þol hefur hann gagnvart einstaka mistökum. Aftur á 

móti geta endurtekin mistök haft alvarlegar afleiðingar fyrir sjálfstraustið. Þess 

vegna er mjög mikilvægt að finna hvetjandi viðfangsefni fyrir nemandann sem 

hann á möguleika á að ná góðum árangri í, eitthvað sem honum finnst mikils 

virði eða áhugavert. Nemendur með lesblindu hafa margir verið lengi að erfiða 

við viðfangsefni sem þeir ráða illa við og sjálfsmynd þeirra markast af því. Því er 

mikilvægt að þeir finni fyrir velvild og kærleika sem tengist ekki endilega 

námsárangri (Peer og Reid, 2002, bls. 242; Frank, 2002, bls. 166,172). Frank 

segir einnig að honum sé annt um að varðveita heilbrigða og jákvæða 

sjálfsmynd nemenda umfram allt og bendir á að það sé mikilvægt að átta sig á 

að nemendur með lesblindu þurfi meiri fyrirvara en aðrir nemendur varðandi 

verkefni því þeir þurfa að undirbúa sig betur. Óvæntar breytingar geta komið 

sér illa og geta hreinlega ráðið úrslitum um hvernig þeim gengur. Hann vill 

meina að við þurfum að breyta væntingum okkar til þessara nemenda og ekki 

vera að einbeita okkur of mikið að veikleikum þeirra heldur einblína frekar á 

styrkleikana (Frank, 2002, bls. 29,173). Samt sem áður getur verið erfitt að 

einblína á styrkleika sína ef maður mætir stöðugt hindrunum. Erfitt getur verið 

að ráða við verkefni sem upp koma í námi og nemendur geta misst móðinn. En 

eins og kemur fram í kafla 2.2.5. gefur snemmtæk íhlutun bestan árangur fyrir 

nemanda með lesblindu. Því er mikilvægt að vinna með vandann strax í 

leikskóla með góðri og vandaðri kennslu í undirbúningsþáttum læsis og styrkja 

um leið trú nemandans á eigin getu með því að draga úr erfiðleikunum og 

minnka lýkurnar á að nemandi þurfi að mæta stöðugum hindrunum. Hafa ber 

einnig í huga að lestrarerfiðleikar eru málerfiðleikar. Þrátt fyrir veikleika í 

hljóðkerfisþáttum geta nemendur lært að lesa og stafsetja fái þeir rétta 

kennslu. Því betri sem staða þeirra er í málþáttum utan hljóðkerfisvitundar því 

betur gengur þeim að ná tökum á lestri. Enginn vafi er að þetta á líka við um 

möguleika þeirra í námi.  

Trú á eigin getu tengist því hvað einstaklingurinn gerir, hvað hann er tilbúinn 

að leggja á sig, hversu lengi hann heldur áfram þegar hann mætir hindrunum og 

hvernig honum líður þegar tekist er á við ýmis verkefni. Ég tel að trúin á eigin 

getu tengist því að ef nemendur fá snemmtæka íhlutun og færi á að nýta 

styrkleika sína hafi það áhrif á þessa trú. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir gerði 
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rannsókn 2008 þar sem hún ræddi við sex nemendur í grunnskóla. Allir 

nemendurnir voru með leshömlun sem háði þeim verulega í námi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru meðal annars að nemendurnir virðast gera sér grein fyrir 

að leshömlunin hafi áhrif á einkunnir þeirra og að þeir eigi ekki að bera sig 

saman við aðra sem ekki eru leshamlaðir. Slakar einkunnir virtust hafa áhrif á 

hvaða augum þeir líta sjálfa sig og oftar en ekki virðast þær hafa neikvæð áhrif á 

hvaða augum þeir líta sjálfa sig sem einstaklinga og námsmenn (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2008, bls. 56). Einnig gerði Hjalti Jón Sveinsson rannsókn 2009 

þar sem hann tók viðtöl við tíu nemendur og var sjónum einkum beint að trú 

þessara nemenda á eigin færni og hvata til náms. Valdir voru tíu einstaklingar úr 

55 manna hópi sem innritaðist á námsbrautina AN1 (almenn braut) í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA)  haustið 2002. Sumir höfðu hætt eftir 

fremur skamma viðdvöl, þrátt fyrir ýmis úrræði sem þeim stóðu til boða, en 

aðrir haldið áfram. Þessir nemendur eiga það sameiginlegt að hafa ekki náð 

tilskildum árangri í tveimur greinum eða fleirum á samræmdum prófum í 10. 

bekk grunnskóla. Til þátttöku í rannsókninni völdust sjö piltar og þrjár stúlkur. 

Sex þeirra höfðu hætt í skólanum án skilgreindra námsloka, tveir hafa 

brautskráðst, einn byrjaði aftur eftir nokkurt hlé og annar var enn í skólanum 

þegar rannsóknin fór fram og hafði verið þar sleitulaust síðan haustið 2002. Af 

viðtölum við þessa nemendur má ráða að allir nema einn hafa átt við einhvers 

konar námserfiðleika að stríða. Algengast er að annaðhvort sé um að ræða 

lesblindu eða ofvirkni og athyglisbrest, jafnvel hvoru tveggja. Svo virðist sem 

þetta sé meginástæðan fyrir því að sex af nemendunum hættu á sínum tíma í 

námi, misstu áhuga á námi og höfðu lítið sjálfstraust á því sviði. En þrátt fyrir 

ýmis vandkvæði héldu aðrir þrír engu að síður áfram, reyndar einn eftir að hafa 

tekið sér hlé frá námi um skeið. Það virðist gera gæfumuninn að þeir sem héldu 

áfram höfðu þrátt fyrir allt trú á að þeir gætu þetta, höfðu áhuga og stefndu að 

ákveðnu marki. Þeir leituðu sér jafnframt aðstoðar og ruddu hindrunum úr vegi 

(Hjalti Jón Sveinsson, 2009, bls. 82-83) eins og viðmælendur mínir gerðu 

varðandi það að vilja mennta sig meira. 

5.5 Að læra annað tungumál  

Eins og kom fram í niðurstöðukaflanum þegar fjallað var um hvaða 

námsaðferðum  nemendur eru að beita kom fram að þvír viðmælendur völdu 

að fara erlendis til að læra tungumál betur. Sjöfn flutti til Englands, Jóhann fór 

tvisvar í tungumálaskóla til Englands og Telma fór og tók námskeið bæði í 

Danmörku og í Bandaríkjunum. Nemendur með lesblindu eyða oft miklum tíma 

og kröftum í að læra að lesa og skrifa móðurmál sitt. Þegar nemendur þurfa 

síðan einnig að fara að læra annað tungumál bætist enn meira erfiði við. Því 

hafa foreldrar, kennarar og aðrir oft velt fyrir sér hvort þessir nemendur eigi að 
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vera að læra annað tungumál. Er ekki betra að eyða tímanum og kröftunum á 

skilvirkari og betri hátt? Mörg alþjóðleg rannsóknarverkefni einblína á 

lestrargetu barna og unglinga. Læsi er skilgreint sem geta til að skilja, nota og 

endurspegla ritaðan texta til að ná eigin markmiðum, þróa eigin þekkingu og 

tækifæri og til að geta tekið þátt í samfélagi á árangursríkan hátt. Ef nemandi 

lærir ekki annað tungumál en sitt eigið minnkar geta hans til að ná eigin 

markmiðum og þróa eigin þekkingu og tækifæri. Þvi er ekki talið gott að 

nemandi sleppi því að læra annað tungumál nema erfiðleikar hans séu þeim 

mun meiri (Dal, Arnbak og Brandstӓtter, 2005, bls. 7-8). Í rannsókn sem gerð var 

á tungumálakennslu á Íslandi, Austurríki og Danmörku kemur fram að kennara 

skorti fullnægjandi efnivið og tæki til að aðstoða nemendur við að þróa 

tungumálahæfni (Dal, Arnbak og Brandstӓtter, 2005, bls. 38). Greinilega kom 

fram í viðtölum við nemendurna að þeir áttu erfitt með að læra ensku. Það er 

eðlilegt þar sem lestrarerfiðleikar eru málerfiðleikar og vandinn í lestri yfirfærist 

á nám í erlendum tungumálum. Mér fannst áhugavert að þrír af þessum 

nemendum skyldu kjósa að fara erlendis til að læra málið betur. Mér finnst það 

sýna kjark að fara erlendis til að takast á við þá erfiðleika sem hamla þeim í 

námi og sýna þá seiglu sem viðmælendurnir hafa í sér.     

5.6 Mat á árangri nemenda 

Í vinnunni við þetta verkefni hef ég verið að velta fyrir mér námsmati og hvaða 

leiðir kennarar nota við mat á námi nemenda sinna. Á meðan ýmsir eru tilbúnir 

að nota fjölbreyttar aðferðir við mat og koma þar með á móts við nemendur 

eins og til dæmis varðandi próf í öðrum tungumálum virðast aðrir kennarar ekki 

geta breytt námsmati sínu og allir verða að gangast eins undir sama mat. Hér er 

ekki verið að ræða um að matið skuli vera slakara að einhverju leyti heldur er 

meira verið að einblína á mismunandi leiðir til að sýna sem best  þekkingu og 

kunnáttu sína.  Kennarar eiga að vinna eftir námskrám og setja niður markmið 

með kennslu sinni og því ætti að vera skýrt hvaða markmiðum nemendur eiga 

að hafa náð í lok kennslunnar. Kennarar sem kenna á fjölbreyttan hátt geta 

komið á margvíslegan hátt til móts við nemendur sína og hægt er að meta 

þekkingu nemenda eftir kennsluna á margvíslegan hátt. Margir kennarar í 

fjölbrautaskólum virðast geta haft próf nemenda með ýmsu sniði eins og kom 

fram í svörum nemendanna. Eins og kom fram í niðurstöðum ræddu 

viðmælendurnir ekki sérkstaklega um námsmat í grunnskólum heldur aðeins 

framhaldsskólum. Erna Ingibjörg Pálsdóttir gerði könnun á námsmati 

grunnskólakennara og leiðbeinenda í íslenskum grunnskólum 2002-2003. 

Niðurstöður sýna að kennara og leiðbeinendur hafa ólíkar áherslur og 

matsaðferðir eftir því á hvaða aldursstigi og hvaða námsgrein þeir kenna. 

Kennara leggja áherslu á að meta þekkingu með skriflegum prófum og 
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verkfærni með kerfisbundnu mati/frammistöðumati. Samræmd próf virðast 

hafa mikil áhrif á val kennara á matsaðferð og eru skrifleg próf í meginatriðum 

uppistaða í einkunn nemenda þó aðrir þættir og matsaðferðir hafi að einhverju 

leyti áhrif á einkunnagjöfina (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2007, bls. 45).  

5.7 Aðstoðarmenn 

Eins og kom fram í svörum nemenda hafa þeir flestallir aðgang að 

aðstoðarmanni eða mönnum og eru það oftast fjölskyldumeðlimir sem eru að 

aðstoða nemendurna. Jónas G. Halldórsson hefur skrifað um heimanám 

nemenda með sértæka námserfiðleika og þar kemur fram að nemendur með 

sértæka námserfiðleika þurfi að leggja meira á sig við nám en jafnaldrar þeirra. 

Hann talar líka um að mikilvægt sé að viðhorf til nemenda með sértæka 

námsörðugleika sé jákvætt. Nemendur með slíkan vanda eru ekki að biðja um 

„ókeypis ferð” í gegnum skólakerfið. Þvert á móti þurfi þeir og fjölskyldur þeirra 

að leggja meira á sig en gengur og gerist. Þeir biðja hins vegar um faglegan 

skilning á vanda sínum og stuðning og tilhliðranir til samræmis við það (Jónas G. 

Halldórsson, e.d.). Ég hef kynnst því í gegnum nám drengja minna hversu miklu 

álagi heimanám getur valdið og  ég tel gott að kennarar séu meðvitaðir um það 

álag sem heimanám veldur fjölskyldum nemenda með lesblindu og hafi það í 

huga þegar heimanám er skipulagt.  

5.8 Snemmtæk íhlutun og gæði kennslu 

Eins og kom skýrt fram í fræðilega kaflanum skipta fyrstu ár barns höfuðmáli 

varðandi snemmtæka íhlutun ef barnið á í einhverjum erfiðleikum. Einnig skipta 

gæði kennslu öllu máli. Augljóst er af sögum viðmælendanna að skólaganga 

þeirra flestra hafi ekki einkennst af þessum þáttum. Lesblindugreiningin sjálf 

hjálpar ekki til við námið, þó gott sé fyrir nemandann að vita að það sé heiti á 

því sem hrjáir hann, heldur þarf að leggja áherslu á þá þætti sem stuðla að betri 

lestri, umskráninguna og merkingu þess sem lesið er.  

 Menntunarfræðingurinn Alex Moore (2000) segir að til séu margir ólíkir en 

góðir kennarar og margar gerðir góðrar kennslu. Hann segir þó að í 

árangursríkri kennslu þurfi kennarar að vera sérfræðingar á eftirtöldum sviðum; 

í fyrsta lagi sé lögð áhersla á kennarann sem persónu, persónulega eiginleika 

hans og samskiptahæfileika; í öðru lagi sé áhersla á kennslufræðilega hæfni 

kennarans, þekkingu á þroska nemenda og inntaki þeirrar greinar sem hann er 

að kenna auk annarrar kennslufræðilegrar þekkingar og færni; í þriðja lagi sé 

lögð áhersla á ígrundun kennarans í starfi með það fyrir augum að hann bæti 

kennslu sína og vaxi í starfi. Það er því augljóst að þeir kennarar sem kenna 

yngstu bekkjum grunnskóla verða að þekkja vel alla þætti sem koma að lestri og 
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lestrarkennslu því lestur er grunnur að öðru námi. Þeir verða að  þekkja 

hugmyndir um lestrarþróun, einkenni lestrarerfiðleika, hvernig hægt er að vinna 

með þessa erfiðleika og mikilvægi þess að gripið sé inn í erfiðleika nemanda 

sem fyrst. Þess vegna finnst mér fræðin á bak við lesblindu svo mikilvæg og 

mikilvægt að kennara þekki þessi fræði svo þeir geti skilið lesblinduna og þá 

nemendur sem eru með lesblindu. Mér finnst mikilvægt að þeir þekki nýjustu 

skilgreiningu á lesblindu, viti hverjar orsakir lesblindu eru, þekki einkenni 

hennar og tíðni og séu meðvitaðir um þau úrræði sem fræðin segja hverju sinni 

að gagnist nemendum best. Ýmsar hugmyndir að aðferðum við úrræði komu 

fram í fræðilega kaflanum um lesblindu. Er þar ekki tæmandi listi yfir þau 

úrræði sem sýnt hefur verið fram á að nýtist vel við kennslu og nám nemenda 

með lesblindu. Samt sem áður gefur hann góða hugmynd um hvernig hægt er 

að koma til móts við þá nemendur sem eru greindir með lesblindu. Þessi úrræði 

lærði ég um í námi mínu í sérkennslufræðum. Vonandi fá verðandi kennarar  

kennslu í þessum úrræðum svo þeir geti beitt þeim í kennslu sinni seinna meir 

og nýtt þau í snemmtækri íhlutun. Ég veit að verið er að nota þessi úrræði í 

einhverjum grunnskólum og ég vona að þeir kennarar sem eru að kenna í 

grunnskólum í dag nýti sér þau færi sem gefast á að fræðast um þessi úrræði í 

símenntun sinni.     

5.9 Samantekt 

Í þessum kafla hefur athyglinni enn og aftur verið beint að þeim þáttum sem 

rannsóknin snerist um. Hér hef ég leyft mínum hugleiðingum að koma fram sem 

og hugmyndum annarra sem ég hef rekist á við upplýsingaöflun um aðalefni 

rannsóknarinnar. Mér finnst námsvitundin mjög spennandi sem og trú á eigin 

getu. Á ráðstefnunni Verður skólinn án bóka? talaði Ollie Bray um hvernig börn 

læsu þegar þau væru til dæmis í sumarfríi. Þau eru að lesa sitjandi, liggjandi, 

skoðandi bók, tímarit og tölvu og hann veltir upp þeirri hugsun hvort að ekki sé 

hægt að yfirfæra þennan áhuga og aðferðir inn í skólastofuna. Hann talar einnig 

um að ef við ætlum að breyta kennslu þurfum við góðan kennara og áhugavert 

og hvetjandi námsefni (Bray, 2012). Ég held að þessar hugmyndir hans séu 

eðlilegar í tengslum við spjaldtölvur og að þessar hugmyndir eigi alveg erindi til 

kennara hér á Íslandi og muni auðvelda þeim að nýta spjaldtölvur í kennslu og 

koma til móts við ólíkar námsþarfir nemenda sinna. Nemendur geta verið mjög 

lausnamiðaðir ef þeir fá tækifæri til að þróa eigin námsaðferðir og hlustað er á 

hugmyndir þeirra. Það sést á þeim námsaðferðum, sem þeir nemendur sem ég 

ræddi við eru að beita, að þegar ýtt er undir að þeir finni út hvað henti þeim 

best koma ýmsar aðferðir fram. Eins og til dæmis það að fara erlendis til að 

læra ensku og þar með taka á þeim erfiðleikum sem há þeim í námi sýnir að 

þessir nemendur eru tilbúnir að leggja mikið á sig til að mennta sig. Því finnst 
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mér að hollt sé fyrir kennara að fara út úr sínum eigin þægindahring til að koma 

til móts við ólíkar þarfir nemenda sinna. Mér fannst einnig góð hugmynd að 

lesblindir nemendur ræði við kennara um hvernig þeim finnst best að læra og 

fræði þannig kennara um ólíkar leiðir til náms. Kannski að félag eins og Félag 

lesblindra á Íslandi sjái sér fært að fara af stað með herferð þar sem lesblindir 

einstaklingar fara í skóla landsins og hitta kennarana til að ræða þessi mál við 

þá. Ég kom inn á aðstoðarmenn nemenda með lesblindu og það kom mér ekki á 

óvart að þessir nemendur hefðu aðstoðarmenn í fjölskyldum sínum, það er 

eðlilegt að þeir sem standa þessum nemendum næst vilji gera allt til að aðstoða 

þá við námið og létta undir með þeim. Að lokum finnst mér nauðsynlegt að 

ítreka mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og gæði kennslu. Rannsóknir sýna að 

hægt er að minnka erfiðleika nemenda mikið með góðri kennslu og þar af 

leiðandi bæta líðan þeirra í námi og þetta eru þættir sem aldrei verða of oft 

kveðnir og geta skipt höfuðmáli fyrir einstakling með lestrarerfiðleika. Ég sem 

leikskólakennari þarf því að vinna að því að upplýsa samkennara mína betur um  

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í lestri og sjá til þess að hún hefjist sem fyrst, 

því leikskólakennara eru í bestu stöðunni til að geta byrjað að vinna með þeim 

nemendum sem eiga við hljóðkerfisvanda að etja. 
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6 Lokaorð 

Í gegnum vinnslu mína á þessu verkefni hef ég séð betur og betur hvað það 

skiptir miklu máli fyrir nemendur að hafa kennara sem hafa mikla þekkingu á 

því sem þeir eru að gera. Í dag fjalla fræðimenn um ýmsar leiðir í kennslu sem 

henta vel öll nemendum og er þá einnig verið að koma til móts við nemendur 

sem eiga erfiðara með nám en aðrir. Það er mikilvægt að kennaranemum séu 

kynntar þessar hugmyndir því eins og komið hefur fram er alltaf einhver hluti 

nemenda sem mun eiga erfiðara með nám en aðrir og það skiptir miklu máli 

fyrir þessa nemendur að hafa kennara sem geta komið á móts við þá með 

þekkingu sinni.  

Ég hef verið að kynna mér þróun tækni í kennslu á meðan ég hef verið að 

skrifa ritgerðina því umfjöllun um tækniþróun er orðin mjög áberandi. Ég fór á 

kynningu 20. apríl 2012 í Keili miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs þar sem 

áhersla var meðal annars á speglaða kennslu (e. flipped classroom). Spegluð 

kennsla felst í því að þú vinnur heimaverkefni þín í skólanum en fyrirlesturinn 

fer fram heima. Það er gert með því að kennarinn, í gegnum nútímatækni sem 

flestir hafa aðgang að, tekur upp fyrirlesturinn og setur hann á netið, þannig að 

nemandinn getur horft eða hlustað á hann aftur og aftur á þeim tíma sem 

hentar nemandanum best. Nemandinn getur líka horft eða hlustað á 

fyrirlesturinn oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Nemandinn getur sent 

fyrirspurnir til kennarans, sem svarar honum á netinu. Þannig er nemandinn að 

læra heima með því að hlusta eða horfa á fyrirlesturinn. Svo þegar hann kemur í 

skólann fer hann að vinna verkefnin sem hann hefði annars verið að vinna 

heima. Þá getur kennarinn, í stað þess að halda fyrirlestur, skipt nemendum í 

hópa eftir þörfum þeirra. Sumir eru komnir lengra og aðrir styttra. Með þessum 

hætti er hægt að nálgast einstaklingsmiðað nám betur en verið hefur og námið 

verður miklu skemmtilegra (Hjálmar Árnason, 2012, bls. 3). Á ráðstefnunni 

Verður skólinn án bóka?  var verið að velta upp ýmsum hugmyndum varðandi 

kennslu og þá tækni sem til er í dag til dæmis í tengslum við spjaldtölvu (e. 

Ipad). Skýrt kom fram á þessum báðum stöðum að tæknin er að breyta 

námsumhverfi nemenda til muna. Ég tel að þessi tækni muni breyta 

námsumhverfi nemenda með lesblindu hvað mest því með þessari tækni geta 

nemendur auðveldlega aðlagað námsefnið að sér með því til dæmis að geta 

haft allar námsbækurnar á rafrænu formi í lítilli spjaldtölvu og geta stækkað 

letur og breytt því eins og þá listir. Einnig geta þeir stýrt því hvernig þeir læra ef 
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þeir geta sótt fyrirlestra kennaranna á námsvef og geta stjórnað því hvenær og 

hvernig þeir hlusta á fyrirlesturinn. Þessi tækni hefur verið að þróast því 

nemendur hafa getað nálgast bækur á rafrænu formi til dæmis hjá 

Blindrabókasafninu og nemendur hafa í auknum mæli notað fartölvur í tímum 

til dæmis til að glósa og jafnvel glósa inn á glærusýningu kennarans. En sú 

hugmynd að fyrirlestur kennarans fari fram heima og sameiginleg 

verkefnavinna í tímum þar sem kennari getur aðstoða nemendur er mjög 

spennandi að mínu mati. Albert Bandura segir að það sé einkum þrennt sem 

stuðli að því að nemendur 21. aldarinnar geri sitt besta og nái hámarks árangri í 

námi. Í fyrsta lagi sé það trú þeirra á eigin færni til þess að takast á við námið. Í 

öðru lagi sé það trú kennara á eigin færni til þess að hvetja nemendur og vekja 

áhuga þeirra á náminu og loks nefnir hann skólann sjálfan eða fremur það 

námsumhverfi sem hann býður nemendum sínum upp á. Fyrr á tímum hafi 

árangur nemenda gjarnan verið bundinn við skólana sem þeir sóttu, gæði þeirra 

og getu. Nú séu aðstæður nemenda betri til að stjórna eigin námi og þar með 

árangri sínum, hafi þeir getu og áhuga á því. Í því sambandi nefnir hann nútíma 

bókasöfn, söfn af öðru tagi og sítengingu nemenda við umheiminn í gegnum 

miðla á borð við veraldarvefinn. Það sé því mikils um vert að vekja áhuga 

nemenda og kynna þeim þá möguleika sem þeir hafa til þess að mennta sig og 

horfa til framtíðar (Bandura, 2006, bls. 10). Þær námsaðferðir sem 

viðmælendur mínir eru að beita eru margvíslegar og mótast af hverjum og 

einum. Flestallir hafa einhvers konar aðstoðarmann í náminu og nokkrir hafa 

fengið leiðsögn við að þróa eigin aðferðir. Ég tel að í dag geri tæknin það að 

verkum að auðveldara er fyrir nemendur með lesblindu að nýta sér 

margvíslegar aðferðir við nám til dæmis tækni eins og veraldarvefinn og 

spjaldtölvur. En kennarar verða þá einnig að vera opnir fyrir nýjum leiðum til 

kennslu og kennaranámið verður að vera í sífelldri þróun tengt því.  

En þó að tæknin verði alltaf betri og betri og auðveldi nemendum nám staðfesta 

rannsóknir enn að grunnurinn að námi sé kennarinn og sú kennsla sem hann veitir. 

Ég er hugsi eftir að hafa hlustað á viðmælendur mína, hugsi varðandi færni kennara 

og færni kennara í sérkennslu. Sögur viðmælenda minna gefa ekki allar góða mynd 

af skólagöngu þeirra þar sem úrræðaleysi og skilningsleysi einkenndi þær frásagnir. 

Eflaust eru margir kennarar og sérkennarar að gera góða hluti og vonandi hafa þeir 

úrræði sem virka. Miðað við frásagnir viðmælenda minna finnst flestum þeirra 

betur komið á móts við þá í framhaldsnámi en í grunnskólum. Hvernig stendur á 

því? Hverju þarf að breyta til að betur sé komið á móts við þessa nemendur í 

grunnskóla? Elín Vilhelmsdóttir og Sigurbjörg Sveinbjarnardóttir segja að í hverjum 

framhaldsskóla eigi að vera teymi fagkennara, sérkennara og námsráðgjafa sem 

aðstoða nemendur sem eiga við námserfiðleika eins og lesblindu að stríða. Þær tala 

líka um að þeir kennarar sem veita lesblindum stuðning þurfi að hafa þekkingu á 
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lesblindu og þeirri kennslufræði sem skilað hefur árangri (Elín Vilhelmsdóttir og 

Sigurbjörg Sigurbjarnardóttir, 2005, bls. 41). Þessir fagaðilar eru einnig í 

grunnskólum og teymi sem inniheldur þessa aðila ætti að virkja til að  aðstoða 

nemendur sem eiga við námserfiðleika eins og lesblindu að stríða. Í bókinni 

Teaching students who are exceptional, diverse and at risk kemur fram að árið 2003 

hafi 44,4% þeirra nemenda sem fá sérkennslu í Bandaríkjunum átt við sértæka 

námserfiðleika að stríða (Vaughn, Bos og Schumm, 2009, bls. 19). Í skýrslu 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur um sérkennslu barna í reykvískum grunnskólum 

(2000) kemur fram að alls séu tæplega 20% nemenda í Reykjavík í sérkennslu og 

sérúrræðum á ári hverju. Um 60% barna í sérkennslu og sama hlutfall barna í 

sérdeildum grunnskólanna eru þar vegna námserfiðleika af ýmsum toga, bæði 

almennra og sértækra (Anna Ingeborg Pétursdóttir, Auður Hrólfsdóttir og Guðný 

Bergþóra Tryggvadóttir, 2000, bls. 38). Þessar tölur benda til þess að þeir 

nemendur sem eru með námserfiðleika séu að stærstum hluta þeir sem þurfa á 

sérkennslu að halda í skólum. Því er augljóst að allir kennarar þurfa að hafa 

þekkingu og úrræði til að koma til móts við þessa nemendur. Hlutverk kennara er 

yfirgripsmikið og fjölþætt og kennaranámið hlýtur að þurfa að taka mið af því. 

Einnig hlýtur sérkennaranámið að þurfa að taka mið af því og hluti af 

skylduáföngum námsins að snúa að náms- og lestrarerfiðleikum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að lesblindir nemendur eru að beita 

margvíslegum námsaðferðum sem hafa þróast með þeim eftir því sem þeir 

takast á við mismunandi námsverkefni og hafa sumir nemendanna þróað þessar 

aðferðir með aðstoð námsráðgjafa í framhaldsskóla. Ekki virðist mikið verið að 

leita eftir að greina styrkleika nemenda en nemendur virðast skapa sér eigin 

námsaðferðir og kannski þarf að einblína betur á að kynna ýmsar námsaðferðir 

fyrir nemendum snemma í grunnskóla og nýta þar þá námsráðgjafa sem eru í 

grunnskólunum eins og kemur fram í rannsókn Margrétar Bjarkar Arnardóttur 

(2011) þar sem fjallað var um að hlutverk námsráðgjafa væri að aðstoða 

nemendur við að læra þá færni og hegðun sem nauðsynleg er til að verða 

farsælir námsmenn.  

Ég tel að það sé ekki spurning að trú á eigin getu hefur áhrif á velgengni 

nemenda sem og vitund þeirra um eigin styrkleika. Nemendur þurfa að læra 

tækni við að nýta ýmsar leiðir við nám og ég tel að  námsvitund og 

námsaðferðir séu þættir sem geta haft áhrif þar. Einn viðmælenda minna sagði: 

„við verðum að geta menntað okkur ... en það er ekki ein aðferð til þess“ og ég 

held að það séu orð sem lýsa mjög vel hversu mikilvægt er að nemendur geti 

beitt fjölbreyttum aðferðum við nám sitt. Af öllu því sem hér hefur verið fjallað 

um er allavega ljóst að trú nemenda og kennara á eigin færni, starfshættir skóla 

og þekking kennara eru allt þættir sem hafa úrslitaáhrif á menntun nemenda.   
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Viðauki A 

Ráð við einbeitingarskorti fengin á heimasíðunni Lesvefurinn-um læsi og 

lestrarerfiðleika (http://lesvefurinn.hi.is/thonusta_spurt_og_svarad):  

 reyna að sökkva sér niður í efnið þannig að áhugi vakni sem ýtir undir 
einbeitingu, eftirtekt og þar með árangur af lestrinum. Mikilvægt er að 
sitja við borð og hafa námsumhverfið þannig að utanaðkomandi áhrif 
trufli sem minnst 

 þekkja og vera meðvitaður um eigin námsferli og aðferðir sem nýtast til 
að ná einbeitingu og innihaldi lesefnis. Í því felst meðal annars að geta 
fylgst jafnóðum með því sem lesið er og flokkað námsefnið niður í 
hæfilega stórar einingar til að geta síðar tengt þær saman í heild. Áður en 
sú vinna hefst getur verið gott að vera búin(n) að fá yfirlit yfir efnið, til 
dæmis með því að lesa yfir glósur frá kennara, lesa formála, yfirlitskafla 
eða samantekt og fara yfir lykilhugtök til að athuga skilning á þeim. Einnig 
getur verið gott, ef hægt er, að biðja einhvern sem er vel að sér um efnið 
að segja frá því í stuttu máli. Með þessu móti er búið að undirbúa hugann 
fyrir lesturinn þannig að móttakan/einbeitingin er betri (Swanson, 
Howard og Sáez, 2007; Vance og Mitchell, 2006). Að lestri loknum eða í 
lok hvers kafla er mikilvægt að draga saman, ýmist í huganum, skriflega 
eða í umræðum, það sem búið er að lesa (National Reading Panel, 2000; 
Walpole og McKenna, 2007) 

 lesa stutta kafla í einu, til dæmis eina eða tvær málsgreinar. Stoppa og 
spyrja sig út úr því sem lesið var. Hvað var ég að lesa, hvernig tengist það 
því sem ég er búin að lesa og fyrri þekkingu/reynslu minni?  Mjög margar 
rannsóknir á minnistækni, einbeitingu  og lesskilningi sýna gagnsemi þess 
að skoða samhengi í texta og hvernig það sem lesið er tengist eigin 
reynslu og þekkingu (Lorch, Berthiaume, Milich og Broek, 2007; Harvey 
og Goudvis, 2007; Kauffman,2005) 

 svara beinum spurningum úr textanum ýmist jafnóðum í huganum eða 
að skrifa þær niður og lesa síðan til upprifjunar. Það er einnig mjög 
gagnlegt að búa til spurningar úr texta því til þess að geta það þarf að 
lesa efnið vel 

 skrifa niður aðalatriðin um leið og lesið er. Þó það geti verið seinleg leið 
þá er hún yfirleitt árangursrík 

  nota yfirstrikunarpenna til að merkja við aðalatriði og lesa síðan 
yfirstrikanir til upprifjunar 

 ræða efnið við einhvern sem er einnig nýbúin að lesa sama efni. Þannig 
festast minnisatriði oft betur í minni og hægt er að ræða ýmis óvissuatriði 

http://lesvefurinn.hi.is/thonusta_spurt_og_svarad
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  lesa og hlusta um leið. Þá er um að ræða að lesa upphátt, hlusta á 
disk/snældu um leið og lesið er eða nota þul/talgervil. Hægt er að sjá nánar 
um hljóðbækur, þuli/talgervla og aðra stafræna tækni á vefnum undir 
hnappnum Þjónusta–tölvutækni http://lesvefurinn.khi.is/tolvutaekni. Í þessu 
samhengi er hægt að benda á mikið af upplesnu efni á Hljóðbókavefnum 
hlusta.is (http://www.hlusta.is) og námsefni á vef 
Námsgagnastofnunar(http://www.nams.is/namsefni/)  

 nota hugarkort, en þau geta hjálpað til við að flokka þekkingu og muna 
aðalatriði og innbyrðis tengsl á milli þeirra. Hægt er að sjá nánar um þau 
og tilvísanir til notkunar á þeim á vefnum undir hnappnum Þjónusta–
Tölvutækni–Glósutækni  http://lesvefurinn.khi.is/glosutaekni.  

 við lestur skáldsögu eða bókmennta getur verið gott að styðjast við 
söguramma, nokkurs konar leiðarkort sem getur til dæmis verið 
eftirfarandi: 

 1. Titill sögunnar: 

 2. Aðstæður: 

 3. Sögupersónur (aðal- og aukapersónur): 

 4. Vandi sem þarf að leysa/markmið sögunnar: 

 5. Markmið sögunnar (hvers vegna þarf að leysa 

vandann?/hvers vegna er sagan skrifuð?): 

 6. Hvernig er vandamálið leyst/hvernig tekst höfundi að koma 

markmiðum sínum til skila? Hér geta verið nokkuð mörg skref 

til lausnar vandanum sem hægt er að lista niður. 

 7. Lausn/sögulok: Hvernig leystist úr málum? 

(Lorch, Berthiaume, Milich og Broek, 2007) 

http://lesvefurinn.khi.is/tolvutaekni
http://www.hlusta.is/
http://www.nams.is/namsefni/
http://lesvefurinn.khi.is/glosutaekni
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Viðauki B 

Listi sem fenginn er á heimasíðunni Lesvefurinn-um læsi og lestrarerfiðleika yfir 

ýmis konar tækni sem getur nýst nemendum með lesblindu vel 

(http://lesvefurinn.hi.is/tolvutaekni):    

Talgervlar 

Talgervlar (þulir) eru forrit sem lesa allan texta á tölvutæku formi á mismunandi 

tungumálum. Einnig er hægt að láta skanna inn á tölvur eða diska bækur eða 

bókarkafla svo talgervlarnir geti lesið bækur fyrir nemendur. 

Hægt er að stilla leshraða talgervla og bendillinn fylgir orðunum um leið og þau 

eru lesin sem auðveldar nemendum að fylgjast með lestrinum. 

Ef nemandi er með orðabækur inni í tölvunni sinni geta talgervlar einnig lesið 

skýringarnar þegar nemandinn smellir á orðin. 

Nemendur geta kynnt sér þessa tækni betur á Lesvefnum undir valröndinni 

Þjónusta –Tölvutækni http://lesvefurinn.hi.is/tolvutaekni, en þeir geta einnig 

leitað ráða hjá sérkennurum, námsráðgjöfum og söluaðilum. 

Hljóðbækur-DVD diskar 

Kostur hljóðbóka er að nemandi getur hlaðið þeim inn á mp3 spilara og iPod og 

hlustað á meðan hann er að gera eitthvað annað. Þetta á sérstaklega við um 

bækur sem nemanda langar að lesa sér til skemmtunar. Það er mjög gagnlegt 

að hlusta á margs konar lesefni. Þannig eflirnnemandi máltilfinningu sína og 

orðaforða sem síðan hjálpar honum við að skrifa frá eigin brjósti ritgerðir og 

annað. 

Ef nemanda gengur illa að taka eftir því sem verið er að lesa getur verið betra 

að hafa bókina líka og reyna að fylgjast jafnóðum með upplestrinum. Með því 

móti fer nemandanum líka fram við að lesa. Oft er gagnlegt að hlusta aftur á 

það sama. 

Hægt er að fá flestar námsbækur á hljóðbókarformi í grunnskólum og framboð 

þeirra er alltaf að aukast á almennum bókasöfnum. Ef nemandi er með 

lestrargreiningu getur hann einnig fengið hljóðbækur að láni á 

Blindrabókasafninu. 

Leiðréttingarforrit 

Leiðréttingarforrit leiðrétta ekki allar villur en þau geta fækkað þeim til muna. 

(Sjá nánar á Lesvefnum undir Þjónusta - Tölvutækni – Leiðréttingarforrit 

http://lesvefurinn.hi.is/leidrettingaforrit). 

Ef nemandi er að skrifa ritgerð eða önnur verkefni sem á að meta til einkunna, 

sækja um vinnu eða þarf að senda frá sér skriflegar orðsendingar getur hann 

http://lesvefurinn.hi.is/tolvutaekni
http://lesvefurinn.hi.is/tolvutaekni
http://lesvefurinn.hi.is/leidrettingaforrit
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einnig beðið ættingja eða góða vini að lesa yfir fyrir sig. Það getur verið 

öruggara. Það er mikilvægt að halda áfram að skrifa eins mikið og nemandi 

getur, til dæmis tölvupóst og að blogga. Það þjálfar lestur og stafsetningu, ekki 

síst vegna þess að nemandinn verður stöðugt öruggari á stafsetningu orðanna 

og þá festast þau betur í sjónræna langtímaminninu.  

Orðabækur 

Nemandi skal nýta sér orðabækur bæði á íslensku og öðrum tungumálum á 

tölvutæku formi. Það er fljótlegra og einnig getur nemandi fengið orð og 

skýringar lesnar upp ef hann er með talgervil í tölvunni sinni. (Sjá einnig á 

Lesvefnum undir hnappnum Þjónusta – Tölvutækni – Orðabækur 

http://lesvefurinn.hi.is/ordabaekur). 

Önnur mikilvæg atriði 

Ekki er ráðlegt að hætta í námi. Nám stuðlar yfirleitt að lestri. Á meðan 

nemandi þarft að lesa og skrifa verkefni þá fer honum fram hvort sem hann 

nýtir sér hjálpargögn eða ekki. 

Nemandi ætti að leita ráða hjá námsráðgjöfum og sérkennurum í skólanum 

sínum og öðrum sem hann þekkir með svipaða erfiðleika til að fá góð ráð. 

Íslenskukennarar og tungumálakennarar geta oft hjálpað í sínum fögum og 

komið til móts við nemendur með lestrar- og stafsetningarerfiðleika. 

Gott er að koma sér upp stuðningsaðila til dæmis varðandi glósur og aðra 

aðstoð eða samvinnu við námið. (Sjá einnig á Lesvefnum undir Þjónusta – 

Tölvutækni – Glósutækni http://lesvefurinn.hi.is/glosutaekni). 

Nemandi ætti að skipuleggja sig fram í tímann svo hann hafir tíma til að sinna 

áhugamálum sínum, fara í líkamsrækt og gera annað sem honum þykir 

skemmtilegt og er persónulega mikilvægt fyrir hann. Nemandinn þarft að öllum 

líkindum talsverðan tíma til að læra og því er gott að gera ráð fyrir því til dæmis 

fyrir próf og önnur krefjandi verkefni. 

Gott er að reyna að hafa skipulag á námsgögnum og glósum. Það flýtir fyrir 

nemandanum. 

Nemandi ætti að athuga vel hvað er í boði fyrir nemendur með lestrarerfiðleika 

í þeim framhalds- eða háskóla sem hann hefur hug á að sækja. Hann getur 

fengið tíma hjá námsráðgjöfum skólanna til að fá upplýsingar um hvað þeir 

bjóða. 

Nemandi ætti ekki að láta hugfallast þótt hann mæti ekki alltaf skilningi í 

skólum og á vinnustað. Margir eru enn að átta sig á hvað býr að baki 

lestrarerfiðleikum. Nemandinn hefur allt að vinna og engu að tapa.   

 

http://lesvefurinn.hi.is/ordabaekur
http://lesvefurinn.hi.is/glosutaekni

