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Ágrip 

Nemendur með dyslexíu takast daglega á við að halda námslega í við 

jafningja sína. Í þessari greinargerð er leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum, annars vegar: „Hvernig hefur forsaga nemanda 

með dyslexíu áhrif á gengi hans í framhaldsskóla?“ og hins vegar: „Hvernig 

hafa þekking, kennsluhættir og kunnátta kennarans áhrif á gengi 

nemandans í námi?“. Horft var til þessara þátta í viðhorfi nemenda, 

foreldra, námsráðgjafa og kennara til náms og skólakerfisins og þess 

stoðkerfis sem það bíður upp á. Einnig var litið til viðhorfs námsráðgjafa og 

kennara til þeirra upplýsinga og úrræða sem skólinn hefur upp á að bjóða 

þá sérstaklega með tilliti til hugtaksins „skóli án aðgreiningar“. 

Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn á reynslu sex nema á nítjánda 

og tuttugasta aldursári í þremur framhaldsskólum. Nemendur þessir eru 

allir með dyslexíu. Auk viðtala við nemendur voru tekin viðtöl við foreldra 

þeirra, námsráðgjafa og kennara. Alls urðu viðtölin 17 en einungis fengust 

viðtöl við fjóra af sex foreldrum. Öflun gagna fór fram haustið 2012 í 

samstarfi við Friederike Berger.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sá stuðningur sem nemandi fær 

heima fyrir skiptir mjög miklu máli. Skólinn er oft of bókmiðaður og verkleg 

greind og styrkleikar á öðrum sviðum fá oft ekki að njóta sín. Réttur 

nemenda er ekki alltaf ljós eða hvert foreldrar geti leitað sér hjálpar. Óljós 

skil milli grunn- og framhaldsskóla virðist þar hamla nemendum. Það er því 

að mörgu leyti á ábyrgð nemandans sjálfs eða foreldra að brúa þessi skil.  

Rannsóknin leiddi einnig í ljós nauðsyn á endurskipulagningu náms 

kennara og námsráðgjafa. Þeir virðast oft hafa lítinn fræðilegan grunn úr 

grunnnámi sínu varðandi raskanir og þurfa því sjálfir að sækja námskeið eða 

í reynslu annarra. 
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Abstract 

“It’s heavy work”  

An Examination of Educational Experiences of Dyslexic Students 

Students who are dyslexic struggle daily to keep up with their peers 

academically. The present paper sought to answer the following two 

questions; “How does the dyslexic student’s background affect ongoing 

progress in secondary school?” and “How does the teacher’s knowledge, 

teaching methods and skills affect the student’s educational progress?” 

While searching for these answers the author examined students’, parents’, 

counselors’ and teachers’ views of education, curricula and resources. 

Furthermore, the authors examined the pedagogy surrounding inclusive 

education and resources regarding students who have dyslexia.  

This paper is based on the findings from a qualitative research project. 

Research was conducted with six students between the ages of eighteen 

and nineteen from three different secondary schools. All of the students 

that participated in the research project have been diagnosed with dyslexia.  

The research project team consisted of my colleague Frederike Berger and 

myself. The steering committee included school counselor representatives, 

six dyslexic student participants and parents of students. A total of 17 

interviews were conducted in the summer of 2012. 

The conclusions show that the support received at home plays an 

important role in the student’s education. The school teaching 

methodology is often too book-centered (orientated) and requires high 

level organizational intelligence and as a result, the dyslexic student often 

fail to flourish academically. Student’s rights are not always considered and 

parents are often at a loss as to where they can seek support. Blurred 

distinction between primary and secondary school students seem to inhibit 

the process as well. It is, in many ways, the responsibility of the student or 

parents themselves to bridge this gap.  

The study also revealed the need for informing or increasing 

restructuring the education of teachers and counselors. They often seem to 

have little theoretical knowledge base of special needs education from their 

undergraduate studies. The teachers indicated their need to attend courses 

or often glean information or gain experiences from others. 
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1 Inngangur 

Þekking og skilningur okkar á því hvernig börn læra að lesa hefur aukist 

mikið síðastliðin tuttugu ár (Muter, 2006). Enska orðið yfir sértæka 

námserfiðleika, Dyslexia, hefur verið yfirfært á íslensku sem lesblinda. Enska 

orðið hefur þó verið notað yfir mun víðtækari erfiðleika en eingöngu 

vandamál við lestur og því hafa fræðimenn hér á landi íslenskað hugtakið 

með kvenkyns nafnorðinu dyslexía. Dyslexía er jafnan skilgreind sem 

sértækur námserfiðleiki þeirra sem eiga í erfiðleikum með hefðbundið 

bóknám (The international dyslexia association, 1996-2007). Orðið sjálft, 

dyslexía, er dregið af grísku orðunum „dys“ sem merkir ófullnægjandi og 

„lexis“ sem merkir tungumál svo í raun má lýsa merkingu orðsins sem 

erfiðleikar með orð (Catts og Kamhi, 2005b).  

Í rannsókn þessari könnuðum ég og skólasystir mín, Friederike Berger, 

reynslu einstaklinga í framhaldsskóla, sem hafa fengið greininguna dyslexíu, 

á því hvernig þeir hafa upplifað nám sitt. Viðtöl voru tekin í september og 

október 2012 við 6 nemendur í þremur mjög mismunandi framhaldsskólum 

á höfuðborgarsvæðinu, foreldra fjögurra þeirra, fjóra námsráðgjafa og þrjá 

ólíka greinakennara. Alls urðu viðtölin því 17. Út frá frásögnum þessara 

aðila leituðum við eftir tveimur ólíkum upplifunum. Ég leitaði eftir því 

hvernig dyslexían sem slík hafði haft áhrif á skólanám einstaklinganna. 

Skoðaður var bakgrunnur þeirra, það er hvort fleiri í fjölskyldunni (Solomon, 

Pistrang og Barker, 2001) hafi búið við svipaðar hömlur í sínu námi. Einnig 

var skoðað hvernig stuðningi við nemendur væri háttað og hvort þeir, 

foreldrar, námsráðgjafar og kennarar upplifðu að undirbúningur kennara 

undir kennslu nemenda með sértækar námshömlur hefðu áhrif á 

kennsluhætti kennaranna. Með því að skoða undirbúning þeirra, íslenskar 

reglugerðir um úrræði og skyldur skólans vildi ég leita að þeim grunni sem 

talinn er nauðsynlegur hverjum einstaklingi til að dafna og þrífast í 

skólakerfi dagsins í dag. Friederike einbeitti sér að upplifun þessara sömu 

einstaklinga á því að fara yfir á framhaldsskólastig og hvernig lestrarvandi 

þeirra gæti hafa haft áhrif á mótun sjálfsálits þeirra.  

Við rannsóknina var leitast við að ná fram upplifun einstaklingsins af 

námi sínu en til þess voru notaðar aðferðir fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology). Fyrirbærafræðin fellur undir eigindlegar rannsóknar-

aðferðir þar sem viðtöl eru mikið notuð. Þar er markmiðið að finna út 
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hvernig einstaklingurinn sjálfur túlkar eigin upplifun. Slík vinnsla krefst ekki 

síður mikils af rannsakandanum þar sem hann þarf að geta lýst upplifun 

einstaklingsins eins hlutlaust og hún birtist honum. 

Ástæðu efnisvals míns má rekja til nákominna ættingja minna sem fengu 

ekki greiningu um dyslexíu fyrr en að grunnskóla loknum og fengu aldrei 

úrræði við hæfi. 

Í rannsókninni verður gerð grein fyrir orsökum, einkennum dyslexíunnar 

og nauðsyn snemmtækrar íhlutunar til handa nemendum með sértæka 

námserfiðleika. Gerð verður grein fyrir íslenskum og erlendum rannsóknum 

er tengjast efninu og aðferðafræði hennar. Skólar og viðmælendur kynntir, 

unnið úr rannsóknarspurningum og gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Með sértækum námserfiðleikum er átt við að nemandi glími við erfiðleika á 

einum eða fleiri námsviðum án þessa að það hamli honum á öðrum sviðum. 

Sammerkt þessum hömlunum er að þær eru fremur algengar og hafa oft 

veruleg áhrif á nemandann í námi sem og afkomu hans á fullorðinsárum. 

Slök málþróun einstaklings, líkt og gerist oft með einstaklinga með dyslexíu, 

getur haft langvarandi kennslu- og félagsleg vandamál í för með sér. Fyrir 

einstakling í þessari stöðu skiptir snemmtæk íhlutun höfuðmáli. Með 

snemmtækri íhlutun er átt við að unnið sé þverfaglega með vanda 

einstaklingsins eins fljótt og auðið er (Wright og Wood, 2006).  

Læsi er stór þáttur í námskrám allra skólastiga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). Með læsi er ekki eingöngu átt við staf á 

blaði enda hafa átt sér stað á síðustu áratugum miklar framfarir í stafrænni 

tækni og breyttar skilgreiningar á læsi komið fram í tengslum við læsi okkar 

á það samfélag sem við búum í. Slíkt nútímasamfélag byggir þó enn á að 

einstaklingur geti lesið, skilið og skrifað sér til framdráttar. Því geta hömlur 

líkt og dyslexía reynst einstaklingum mikil hindrun. 

Dyslexía á sér taugafræðilegar orsakir. Hún er samheiti yfir hóp sértækra 

námsörðugleika sem veldur einstaklingnum erfiðleikum sér í lagi við lestur 

en birtist einnig í skrift, stafsetningu og framburði orða (The international 

dyslexia association, 1996-2007). Áhrif dyslexíunnar koma misjafnlega fram 

á milli einstaklinga þar sem vandinn liggur í hugrænni úrvinnslu (Lishman, 

2006). Því er ekki hægt að setja öll úrræði fyrir einstaklinga sem hafa 

dyslexíu undir sama hatt því þau eru ekki alltaf þau sömu. Þar skipta 

þverfagleg vinnubrögð, jákvætt viðhorf, þekking og fræðsla hvað mestu 

máli. Rannsóknir síðustu tuttugu ára hafa sýnt ótvírætt fram á að fagleg 
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lestrarkennsla á fyrstu þremur til fjórum árum barns í grunnskóla hefur 

úrslitaáhrif á færni barns við að ná tökum á lestri. Gott stuðningskerfi og 

traust þar sem fagmennska þeirra sem að nemandanum koma skiptir þar 

lykilmáli (Steinunn Torfadóttir, 2010, bls. 33).  

Dyslexían veldur því meðal annars að nemendur eiga sökum hömlunar 

sinnar oft erfitt að ná upp góðri lesfimi sem getur auk þess haft áhrif á 

skilning. Oft, en þó ekki algilt, hefur þessi skortur á lestrarhraða slæm áhrif 

á nemendur í námi þar sem þeir ná ekki að fylgja samnemendum sínum. Slík 

áhrif á nám nemanda hafa verið kölluð „Matthew effect“ (Stanovich, 1986). 

Er þar vitnað í 29. vers 25. kafla Mattheusar guðsspjalls þar sem því er lýst 

hvernig hinir ríku verða ríkari og hinir fátækari fátækari (Biblían, 2010). Með 

því vill Stanovich (1986) benda á að einstaklingur með lestrarörðugleika eigi 

í erfiðleikum við að halda í við samnemendur í lestri. Við það minnkar áhugi 

hans á lestri sem og hvatning til að halda sínu striki í námi. Hefur slíkt 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. Líkan Lawrence (2006, bls. 3), 

sem sjá má í mynd 1, lýsir þeirri keðjuverkun nokkuð vel og gerir tilraun til 

að útskýra hvernig umhverfið hefur þarna áhrif á. 

Mynd 1 Líkan Lawrence (2006, bls. 3) á áhrifaþáttum á vitund 
einstaklingsins um sjálfan sig 

Líkan Lawrence sýnir hvernig sjálfsvitund mótast af því hvernig við 

metum andleg og líkamleg einkenni okkar í daglegu lífi og athöfnum. Því 

hefur það áhrif á okkur hvernig við hugsum, hvernig okkur líður og hvernig 

við framkvæmum verkin. Áhrifin birtast oftar en ekki í því hvernig 

einstaklingurinn túlkar umhverfi sitt. Það er jákvætt samspil milli túlkunar

einstaklingsins á stuðningi frá umhverfi og sjálfsálits hans. Hann er því 

öruggari í félagslegum aðstæðum og tilbúnari til að takast á við áskoranir, 

Sjálfsvitund
(self-concept)

Sjálfsmynd
(self -image)

Fyrirmyndarsjálf
(ideal-self)

Sjálfsálit
(self -esteem)
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heldur en einstaklingur sem túlkar umhverfi sitt sem ógnandi, letjandi eða 

yfirþyrmandi (Lawrence, 2006, bls. 3-8). Einstaklingur sem verður námslega 

fyrir slæmri reynslu, líkt og nemendur með dyslexíu verða gjarnan fyrir, 

tekst síður á við námið og er því líklegri til að viðhalda erfiðleikunum og bíða 

hnekki á sjálfsmynd sinni en einstaklingur sem gengur alla jafna vel í námi. 

Eftir því sem lengra líður á námið eykst sérhæfing í námsgreinum. Myndast 

því oft bil í námslegri getu milli nemans sem býr við erfiðleikana og þeirra 

sem ekki búa við þá. Slíkt bil getur verið erfitt að brúa (Stanovich, 1986) 

Eftir að hafa sjálf upplifað áhrif dyslexíu á líf nákominna aðila langaði mig 

til að gera rannsókn á því hvernig þessir þættir hefðu áhrif á líðan og 

tilfinningar einstaklings sjálfs, þá einkum með tilliti til þess hvernig 

stuðningur að heiman og mismunandi starfshættir og viðhorf kennara hefðu 

þar áhrif á. Á þeim forsendum taldi ég nauðsynlegt að rannsaka upplifun 

nema á framhaldsskólastigi með dyslexíu þar sem framhaldskólastigið er 

fyrsta valkvæða skólastigið á Íslandi og nemendur sem þangað fara velja 

sjálfir að halda áfram námi. Í rannsókninni leitaði ég eftir ákveðnum þræði í 

upplifun þessara einstaklinga sem gæti gefið vísbendingar um hvar 

skólakerfið mætti betur styðja við nemendur og foreldra. Við framkvæmd 

slíkrar rannsókna ber að hafa í huga aðrar rannsóknir á því hvað gert hefur 

verið og hvernig tekið er á þessum vanda í dag.  

Rannsóknarspurningar mínar eru því: 

· Hvernig hefur forsaga nemanda með dyslexíu áhrif á gengi hans í 
framhaldsskóla? 

· Hvernig hefur þekking, kennsluhættir og kunnátta kennarans áhrif á 
gengi nemandans í námi? 

Það er því mikilvægt að skoða hvernig lög og reglugerðir á Íslandi 

endurspeglast í grundvallarþáttum góðra kennsluhætti, í tengslum við að 

koma til móts við þarfir einstaklingsins í námi. 

1.2 Lög og reglugerðir 

Fyrsta skólastig barns í skólakerfi barns á Íslandi er leikskólinn. Hann er 

ætlaður börnum undir skólaskyldualdri. Samkvæmt 1. gr. laga nr. 90/2008, 

um leikskóla, er leikskólanum ætlað að annast að ósk foreldra uppeldi, 

umönnun og menntun barna. Hefðbundin skólaskylda barns hefst svo við 

grunnskólagöngu hans og varir þar til barn er á 16. ári allajafna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). Eftir að skólaskyldu lýkur hefst fyrsta 

valkvæða skólastig einstaklingsins. Stendur nemenda margvíslegt nám til 

boða sem hann lýkur allajafna annað hvort með stúdentsprófi eða 
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brautskráningu af iðnbraut. Framhaldsskólar eru reknir af ríkinu og hafa rétt 

til að setja sér námsbrautarlýsingar sem lagðar eru fyrir ráðherra til 

staðfestingar (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Gefur þetta 

fyrirkomulag nemendum líka ákveðið val um hvaða skóla þeir vilja nema við 

eftir að grunnnámi lýkur. Samkvæmt Gerði G. Óskarsdóttur (2012, bls. 242) 

liggur meginmunur á því sem hefur verið kallað bekkjarkerfi og áfangakerfi í 

framhaldsskólum í niðurröðun nemenda og þeim hraða sem nemendur hafa 

val um varðandi nám sitt. Sá munur er oft illgreinanlegur á fyrsta skólaári 

nemenda í framhaldsskóla en eykst er á líður. 

Tölur Hagstofu Íslands fyrir skólaárið 2007-2008 lýsa þörf kennarans til 

að aðlaga sig vel að þörfum hvers nemenda en samkvæmt tölum hennar 

nutu 10.640 einstaklingar sérkennslu í grunnskólum landsins, eða um 

fjórðungur nemanda (Hagstofa Íslands, 2009:3). Í þeim lögum og 

námsskrám sem gilda á Íslandi fyrir hvert skólastig eru skólanum sett skýr 

markmið um það hvernig best skuli unnið að hagsmunum hvers og eins 

nemanda, óháð atgervi, námsgetu eða öðru í umhverfinu. Þar er jafnframt 

lögð áhersla á að foreldrar geti fylgst með námsframvindu barna sinna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 40). 

Salamanca samningurinn (1995, bls. 16) lýsir því ágætlega hvernig skal 

stuðla að námi án aðgreiningar og leita þannig leiða er stuðla að gæðum og 

réttlæti. Hugmyndum um nám án aðgreiningar má lýsa sem námskrá sem 

viðurkennir rétt allra barna til að hljóta almenna menntun. Með námi án 

aðgreiningar er því viðurkennt að allir nemendur eigi fullan rétt á því að 

teljast fullgildir nemendur innan skólakerfisins og hafi eftir skólagöngu sína 

öðlast færni til að komast sem best af í samfélaginu. Þar er einstaklingurinn 

sjálfur í forgrunni en slíkt er talið koma öllum nemendum til góða 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Nemendahópurinn er margbreytilegur og 

skulu sveitafélög stuðla að því að hvert það barn sem býr við sérþarfir, til 

dæmis leshömlun eða tilfinninga- eða félagslegra erfiðleika, skuli fá 

þjónustu við hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 41). 

Forsenda þess er gott samstarf kennara skólans við foreldra, aðstandendur 

eða umönnunar- og þjálfunaraðila nemandans (Turnbull, A., Turnbull, R., 

Erwin, E. J., Soodak, K.A, 2011). 

Í 16. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og 5. gr. laga nr. 91/2008 um 

grunnskóla er skýrt tekin fram sú ábyrgð er sveitafélögin eiga að taka á sig 

varðandi samstarf milli leik- og grunnskóla annarsvegar og grunn- og 

framhaldsskóla hins vegar. Skylda skólanna og þar með kennarans er þó 

töluverð þegar nemendur fara á milli skólastiga. Mjög mikilvægt er að það 

takist vel að brúa þetta bil í góðu samstarfi við foreldra. Skal unnið í 
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samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000. Þær upplýsingar sem fara á milli skulu lúta að hagsmunum 

nemandans og geta komið honum að notum í áframhaldandi námi. 

Sveitafélögin hafa lagt þar töluverðar skyldur á kennarann er lúta að 

hagsmunum nemandans. 

Samkvæmt lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla ber framhaldsskólum 

á Íslandi að skipuleggja nám sitt sem beint framhald af grunnskólanámi og 

undirbúning undir frekara nám og lýtur hann að því leyti sömu skilmálum og 

önnur skólastig. Kemur sú samvinna sterkt í ljós í sameiginlegum hluta 

námskrár sem gildir fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla en þar segir að 

meginhlutverk þessara skólastiga sé að stuðla að almennri menntun 

þegnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). Því skuli 

skólarnir leitast við að haga störfum sínum samkvæmt þörfum þeirra 

nemenda sem þá sækja og skuli skólastarfið miða að virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðissamfélagi. Hverjum skóla er skylt að vinna að námskrá og setja því 

starfsmönnum og skólastjórnendum skólanna ákveðinn ramma til að vinna 

eftir sem þjónar hagsmunum nemenda best. Umsjónarkennari gegnir þar 

lykilhlutverki og ber þar ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska og velferð 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 42). Í 34. gr. laga nr. 

92/2008 er þetta nokkuð skemmtilega orðað en þar er tekið fram að 

nemendum með sérþarfir í framhaldsskóla skuli gert kleift að stunda nám 

við hlið annarra nemenda eins og kostur er. Allt leiðir þetta að því að nám 

hvers og eins á að vera á forsendum nemandans sjálfs og fara fram í 

hvetjandi námsumhverfi þar sem hann getur notið hæfileika sinna og fundið 

til öryggis. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður dyslexía tekin til frekari greiningar. Fjallað verður um 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og skimana þegar málþroskafrávik koma 

fram í samhengi við hugtakið „Matthew effect“. Litið verður á umhverfi 

skólans og rýnt í hugtakið einstaklingsmiðað nám. 

2.1 Dyslexía 

Orðið dyslexía er notað yfir skilgreinda sértæka námserfiðleika þar sem 

nemandi á í erfiðleikum á einu eða fleiri námsviðum (Humle og Snowling, 

2009). Hún er af taugalíffræðilegum uppruna og birtist í erfiðleikum við 

nákvæman sjálfvirkan lestur. Vandi einstaklings með dyslexíu liggur í 

flestum tilfellum í vanda við úrvinnslu málhljóða og eru ekki í samræmi við 

aðra vitsmunalega hæfni hans. Getur dyslexían því valdið einstaklingi 

vandkvæðum vegna lesskilnings, ónógrar lestrarkennslu og vanda við 

þekkingarleit sem getur komið niður á þróun orðaforða (The international 

dyslexia association, 1996-2007). Saga rannsókna á dyslexíu nær til síðari 

hluta 19. aldar og er fyrst lýst af enskum lækni að nafni W. Pringle Morgan. 

Þar lýsir hann fjórtán ára gömlum dreng sem þjáist af erfiðleikum við 

lestrarnám. Morgan þessi segir að þar sem ástand drengsins sé ekki af 

völdum áverka eða þroskaskerðingar hljóti ástæða vandans að vera 

meðfædd enda drengurinn að öðru leyti talinn afburðagreindur (Catts og 

Kamhi, 2005b). 

2.1.1 Orsakir dyslexíu 

Dyslexía er fremur algengur námserfiðleiki þó að birtingarform hans milli 

einstaklinga sé mjög mismunandi (Humle og Snowling, 2009). Einstaklingur 

getur ekki fengið greiningu um dyslexíu nema að búið sé að útiloka aðrar 

hugsanlegar ástæður vandans. Sálfræðingar hafa þó á síðustu árum öðlast 

meiri skilning á dyslexíu og þeim hljóðkerfisvanda sem hrjáir þessa 

einstaklinga. Þrátt fyrir þessa framþróun koma samt upp vandkvæði í 

greiningum þessara einstaklinga (Farmer, Riddick og Sterling, 2002, bls. 2). 

Aðrar helstu ástæður þess að einstaklingur greinist með dyslexíu eru taldar 

liggja í erfðum, umhverfisþáttum og virkni á ákveðnum svæðum í vinstra 

heilahveli, en það heilahvel hefur með mál og málvitund að gera (Lishman, 

2006). 
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Rannsóknir á heila hafa stutt þá kenningu að heili einstaklinga með 

dyslexíu starfi öðruvísi en þeirra sem hafa hana ekki. Rætur dyslexíu liggja 

eins og áður sagði í vinstra heilahveli en það heilahvel stjórnar meðal annars 

þróun úrvinnslu málhljóða. Tungumálið sjálft er flókið kerfi sem 

samanstendur af hljóðkerfi (e. phonics) sem kortleggur talhljóð í 

merkingarbært form og merkingarkerfi sem vinnur að því að greina hvernig 

raunhæft byggja upp setningar til að lýsa mismunandi hlutum. Málfræði 

tungumálsins byggir svo á setningarfræðilegri og formfræðileg notkun þess 

(Snowling, 2004). Þróun tungumálsins er því samverkandi ferli allra þessara 

þátta og því mikilvægt að átta sig á því að hver þáttur þess hefur áhrif á 

annan (Snowling, 2005). Dyslexía er ekki læknanlegt ástand en einstaklingar 

með dyslexíu hafa oft náð að tileinka sér ákveðna tækni við lestur og skrift 

til að hjálpa sér í gegnum lífið (Hudson, High og Stephanie Al Otaiba, 2007). 

2.1.2 Einkenni dyslexíu 

Þrátt fyrir að seinkun í málþroska barns geti verið fyrsta vísbending foreldra 

og kennara um að barnið sé að þróa með sér dyslexíu. Þá er ekki hægt að 

hengja öll börn undir sama hatt. Þar sem mjög mismunandi er hvenær börn 

tileinka sér tal og notkun máls til samskipta (Carrol, Bower-Crane, Duff, 

Humle og Snowling, 2011). Snowling (2004) lýsir þessu nokkuð vel. Hún 

segir að þrátt fyrir slíkar vísbendingar strax á fyrsta til öðru ári barns taki 

foreldrar fyrsta barns jafnvel ekki eftir slíkum einkennum og foreldrar barna 

sem eiga sér eldri systkini hafi heldur ekki alltaf áhyggjur af slíkri þróun þar 

sem eldra systkinið geti túlkað fyrir það yngra. 

Líkan Scarborough (2005) sem sést í mynd 2 sýnir vel hversu snemma 

veikleikar hljóðkerfisvitundar koma fram og hvernig afleiðingar þessara 

veikleika koma fram í minni orðaforða, sem aftur kemur niður á greind og 

almennri þekkingu. Til að átta okkur á þeirri áhættu að barn með sértæka 

málþroskaerfiðleika (SM) þrói með sér lestrarerfiðleika er rétt að hafa það í 

huga að ekkert eitt mótar barn og utanaðkomandi þættir og inngrip hafa oft 

mikið að segja, sér í lagi fyrir börn sem flokkast undir áhættuhóp. Undir 

áhættuhóp flokkast einstaklingar sem hafa verið seinir til máls en líka þeir 

hafa til þess erfðafræðilegar líkur. Þegar talað er um barn með SM er átt við 

barn sem er innan viðmiðunarmarka í hreyfi-, vitsmuna- og líffræðilegum 

þroska en býr við frávik í málþroska (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010, bls. 23).  
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Mynd 2 Líkan af þróun hljóðrænna lestrarerfiðleika (Scarborough, 2005, 
bls. 4) 

Frávik í málþroska getur haft langvarandi áhrif á líf einstaklingsins. 

Málþroski og góð umskráningarfærni er undirstaða alls lestrarnáms sem 

hefst jafnan þegar barn hefur nám í grunnskóla. Með umskráningarfærni er 

átt við að ná færni til að breyta hljóðum í orð og lesa bæði stök orð og texta 

(Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010, bls. 23; Steinunn Torfadóttir,2010, bls.31). 

Oftar en ekki hefur umskráningarhæfni barns mikið forspárgildi fyrir 

áframhaldandi getu einstaklings í lestri líkt og kemur fram í kenningu Gough 

og Tunmer (1986) „The Simple View of Reading“. Börn þurfa að ná færni í 

umskráningu og lesskilningi til að hægt sé að tala um að þau hafi náð tökum 

á lestri. Þetta er sýnt myndrænt í mynd 3. Lesfimi aftur á móti byggir á 

sjónrænum orðaforða einstaklings, hvernig hann vinnur með þau orð sem 

hann ekki þekkir og hversu nákvæmur lestur hans er (Goulandris, 2006).  

Samkvæmt kenningu Ehri þarf einstaklingur að ná fullkomnum tökum á 

grundvallarfærni í sjónrænum lestri (e. sight word learning) til að teljast læs. 

Með sjónrænum lestri er átt við að einstaklingur hafi lært stærstan hluta 

þeirra orðmynda sem hann les og þurfi því ekki að hljóða sig í gegnum hvert 

einasta orð. Lærist sú færni í fjórum þrepum frá því að einstaklingurinn 

þekkir einstaka orðmyndir t.d. nafnið sitt, þekkt vörumerki eða þess háttar, 

þar til hann notar bæði stafi og hljóð til að forma lestur og lestrarskilning í 

minninu og þekki sjónrænt stóran orðaforða þess sem hann les (Ehri, 2005, 

bls. 173). Niðurstöður National Reading Panel (Kostewicz og Kubina, 2008) 
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styðja kenningu Ehri sem segir að einstaklingur þurfi að ná fullkomnum 

tökum á sjónrænum lestri til að teljast læs og að með kennslu í orðaforða 

byggjum við upp aukinn lesskilning. Þær benda jafnframt á nauðsyn þess að 

orðaforðinn sé ekki kenndur einn og sér heldur sé unnið með hann á fleiri 

en einn veg. Skiptir viðhorf kennarans til að vinna með raunprófaðar 

kennsluaðferðir mjög miklu máli því með góðum stuðningi við barn og 

faglegri kennslu, sér í lagi á fyrstu árum grunnskólans, fá börnin góðan 

bakgrunn í áframhaldandi námi (Taylor, 2006). 

 

Mynd 3 Tveir meginþættir lestrar og tengsl þeirra við málþættina. The 
Simple View of Reading (Gough og Tunmer, 1986), 
(www.lesvefurinn.hi.is). 

Sú málvitund sem barn hefur öðlast þegar það hefur grunnskólanám 

byggir því á að það geti tengt á milli stafaþekkingar sinnar og 

hljóðkerfisvitundar (Goulandris, 2006). Erfiðleikar í hljóðkerfisvitund hafa 

áhrif á næmi barns til að læra hljóð stafa. Barn sem á í erfiðleikum með að 

læra hljóð stafa er í hættu á að eiga erfitt með sjónræna orðaþekkingu (e. 

word recognition). Hjá einstaklingi með algengasta form dyslexíu, 

svokallaða hljóðkerfislesblindu (e. phonlogical dyslexia), koma þessir 

erfiðleikar fram í sundurliðun hljóða er hann t.d. les bullorð en það 

aðgreinir hann frá einstaklingum sem eiga almennt í annars konar 

erfiðleikum með lestur. Þessi börn kljást líka við hljóðfræðilega erfiðleika, 

eru með slaka hljóðkerfisvitund (líkt og í lestri bullorða), slakt 

Hljóðkerfi Málnotkuner

Setningafræði

Máerfi Má

Merkingafræði

Umskráning Lesskilningur
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skammtímaminni og hægan nefnuhraða (e. slow verbal processing speed) 

(Snowling, 2004).  

Áhrif slakrar umskráningar koma oftar en ekki fram í slöku heyrnrænu 

skammtímaminni (SMT). Heyrnrænt skammtímaminni lýsir sér í lítilli 

minnisvídd þegar einstaklingur vinnur með langar setningar eða reynir við 

orða- eða talnaraðir. Þessir einstaklingar eiga í almennum erfiðleikum með 

lestur, einkum lesskilning, en haldast jafnvel innan eðlilegra marka í 

hljóðkerfisvitund sinni (Humle og Snowling, 2009). Lesskilningur og dyslexía 

eru af ólíkum toga, en orðaforði er sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á 

lesskilning einstaklings (Nation, 2005, 2006). Endurtekning er því mjög 

mikilvæg í öllu lestrarnámi sem og sjónrænt minni því lesandi þarf að þekkja 

byggingu orðsins. Góður orðaforði hefur því mikið að segja til að auðvelda 

einstaklingi að þjálfa með sér skilning á lesnum texta (Rósa Eggertsdóttir, 

2008). Ekki er þó hægt að útiloka einstakling frá dyslexíugreiningu þó svo að 

hann ráði nokkuð vel við lestur bullorða því einstaklingur með mun 

sjaldgæfari dyslexíu, svokallaðri Surface dyslexíu, á mjög erfitt með að fara 

sjónrænu ritháttarleiðina. Hann á því erfitt með að ná færni í lestri 

hefðbundinna orða sem ekki eru skrifuð hljóðrétt (Raman og Weekes, 

2005). 

2.1.3 Snemmtæk íhlutun 

Með snemmtækri íhlutun er átt við að gripið sé inn í sem fyrst með 

markvissum aðferðum í samstarfi við foreldra og aðra þá er að 

nemandanum koma um leið og grunsemdir um frávik vakna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Skimun skiptir þar miklu máli til að hægt sé að staðsetja 

vandann sem best. Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að grunnur að 

lestrar- og skriftarnámi er lagður strax í leikskóla. Því er mikilvægt að 

málörvun sé vel sinnt, unnið sé vel að undirbúningi náms þessara barna og 

að foreldrar, kennarar og skólastjórnendur séu fengnir strax inn í þau mál 

með þverfaglegu starfi. Á Íslandi er hægt í flestum tilfellum að finna 

einstaklinga í áhættuhópi fyrir lestrarörðugleika með svokallaðri Hljóm-2 

fyrirlögn á síðasta ári í leikskóla (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Hljóm-2 er staðlað íslenskt 

skimunartæki sem er notað sem athugun á hljóð- og málvitund 

leikskólabarna. Hægt er að leggja skimunina fyrir frá því að barnið er nærri 

fimm ára gamalt og þangað til það er orðið rétt rúmlega sex ára gamalt. Það 

hefur verið sýnt fram á með langtímarannsókn að skimunin gefur ákveðið 

forspárgildi um lestrarerfiðleika í samræmdu prófunum í fjórða bekk 

grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007-2008). Því er mikilvægt að skólinn 
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hafi og geti gripið inn með úrræði strax við upphaf skólagöngu þeirra barna 

sem hafa komið illa út úr skimun á Hljóm-2 með því að nota „Leið til læsis“ 

sem er skimunarpróf fyrir 1. bekk grunnskóla. Kerfið er yfirgripsmikið 

stuðningskerfi sem ætlað er kennurum á yngsta stigi grunnskólans. Það 

gerir kennurum kleift að kanna veik- og styrkleika hvers nemanda varðandi 

undirbúning hans undir lestrarnám. Með aðstoð kennsluhandbókar er hægt 

að vinna að snemmtækri íhlutun með hugsanlegan vanda hvers nemanda. 

(Steinunn Torfadóttir, 2010, bls. 33-34). Þegar nemendur eru komnir í 3. 

bekk stendur til boða í mörgum grunnskólum að fá svokallaða LOGOS 

skimun (Høien, 2009).  

Samkvæmt Torgesen (2006, bls. 3) eru þrjár megin ástæður sem séu 

greinanlegar hjá einstaklingum með lestrarörðugleika. Sú fyrsta er vandi við 

að vinna með reglur stafrófsins til að ná réttri lestrarfærni. Önnur ástæðan 

er vandi við að læra orðaforða sem þarf til að skilja texta. Þriðja ástæðan er 

svo vöntun á innri hvatningu til að njóta lesturs og þess hann færir. Því er 

mikilvægt er að gera sér snemma grein fyrir vandanum þannig að hægt sé 

að ná góðu skipulagi á kennsluna og þær aðferðir sem notast á við. Með 

lestri á samfeldum texta er verið að prófa hraða, hljóðræna nákvæmni og 

sjónræna þekkingu orða. Þetta er mikilvægt til að skera út um hvar skal 

hafist handa í vinnslu með einstakling og hvar veikleikar hans standa. 

Einstaklingur les ef til vill einstaklega hægt en af mikilli nákvæmni. Vinna 

þarf þá í aukningu lestrarhraða hjá þessum einstaklingi á meðan annar 

einstaklingur þarfnast aukinnar nákvæmni í hljóðkerfisúrvinnslu 

(Goulandris, 2006). Því sannast það að þó einstaklingur geti lesið texta með 

mikilli nákvæmni og þó hraðinn sé ekki mikill þarf hann ekki að vera með 

dyslexíu.  

Ef ekki næst jafnvægi á milli vinnu nemandans og krafna skólans getur 

það valdið því að nemandinn lendi í hringiðu ónógrar þjálfunar, krafna og 

hvatningar sem erfitt getur verið fyrir nemandann að komast út úr. Bilið 

milli einstaklinga með góða getu og slaka getu eykst því. Slíkt hefur verið 

kallað Matthew effect. 

2.2  Matthew effect 

Hugtakið Matthew effect tengist afleiðingum lesblindu, snemmtækri íhlutun 

og faglegri kennslu. Það kemur fyrst fram í skrifum Stanovich (1986, 1988) 

þar sem lýsir hann þeim neikvæðu þáttum sem eru samstíga því að ná ekki 

hæfni til lesturs. Stanovich (1986) notar samlíkinguna í tengslum við að hinir 

ríku verða ríkari og hinir fátæku fátækari, það er að þeir sem eiga við 

örðugleika í lestri að stríða lesi minna en slíkt hefur meðal annars áhrif á 
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orðaforða. Bilið milli þess hóps sem gengur vel og þess sem gengur illa 

breikkar því stöðugt. Það sem alvarlegast er að það er ekki hægt að loka 

þessu bili að fullu. Þó hugtakið sé oft tengt við nemendur með dyslexíu á 

það ekki eingöngu við um einstaklinga með dyslexíu heldur oft þá 

einstaklinga sem koma úr samfélagsaðstæðum þar sem stuðningur og 

hvatning við nám er ekki næg. Einnig hafa þar oft áhrif þættir líkt og kennsla 

og kennsluhættir. Stanovich lýsir hugtakinu sem skorti á jafnvægi milli allra 

þeirra þátta sem krafist er í lestri. Segir hann slíkt valda einstaklingnum 

vanda og geta þegar fram líða stundir haft veruleg áhrif á námsgetu 

einstaklingsins, sjálfsmynd hans og hvernig hann lítur á nám. Hann talar 

jafnframt um að þar komi saman minni kröfur til námsins, oftast af hálfu 

kennara eða foreldra, sem leiðir af sér ónóga þjálfun og hvatningu fyrir 

nemandann. Þegar nemendur eru á annað borð lentir í þessari hringiðu sé 

oft erfitt að komast út úr henni aftur (Kamhi og Catts, 2012, bls. 80).  

Margar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á lestrarörðugleikum 

hafa snúið að því að reyna að skilgreina sem best þá hömlun eða hamlanir 

sem einstaklingurinn berst við, með það að markmiði að búa sem best að 

einstaklingnum hvað varðar námsefni og kennsluaðferðir, hafa stutt við orð 

Stanovich. Rannsóknir á eldri bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum 

hafa líka sýnt fram á að sú aukna sérhæfing sem verður í námi á eldri stigum 

skólans veldur því að erfiðara er að fyrir nema í vanda að halda í við hópinn 

(Torgesen, 2006). Eftir liggur sú staðreynd að bilið breikkar milli þeirra sem 

búa við sértæka eða almenna námsörðugleika og hins hefðbundna 

nemanda. Því miður er það svo að nemendurnir hafa mætt minni skilningi 

kennarans gagnvart þeim úrræðum sem þeir þurfa og hafa því oft þurft að 

sæta meiri aðgreiningu vegna sérúrræða sinna (Mejer, Soriano og Watkins, 

2006). Til að ná viðunandi tökum á lesblindu skiptir skipulögð kennsla og 

snemmtæk íhlutun höfuðmáli. Að læra að lesa þarf því að byggja á góðri 

samvinnu þeirra sem að nemandanum koma. Ekki er þá einungis átt við þá 

þætti er lúta að fagmennsku kennara og þætti í kennslu og skólaumhverfi 

sem vissulega skipta máli varðandi skipulag og árangur góðrar 

lestrarkennslu líkt og kemur fram í rannsókn Torgesen og Crawford (2006) 

heldur einnig foreldra og aðra aðstandendur. 

Á síðustu áratugum hafa kennarar rannsóknir endurtekið sýnt fram á að 

lestur er einn af lykiláhrifaþáttum aukningar í orðaforða nemenda sinna og 

hvernig bein tenging er þar við lestrarskilning. Reynt hefur verið að skilja 

hvaða þættir lestrarkennslunnar vega þyngst og hvaða lykilatriði eiga við 

hvern þeirra þátta. Viðurkennt er að lestur á margskonar ólíkum textum er 

þar eitt af lykilatriðunum. Þar er hvatning, áhugahvöt, endurtekning og 

vinna með orðin einnig mjög mikilvægur þáttur kennslunnar. Sýnt hefur 
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verið fram á að með prófuðum kennsluaðferðum er hægt að minnka áhrif 

lestrarörðugleikanna og geta einstaklingar sem glíma við lestrarörðugleika 

þannig náð að halda í við félaga sína (Sánchez, García og Gonzalez, 

júlí/ágúst 2007). Kennarar þurfa því að vera tilbúnir að hanna og vinna eftir 

einstaklingsmiðaðri kennsluskipan þar sem samskipti eru í hávegum höfð. 

Slík vinnubrögð koma öllum nemendum til góða.  

2.2.1 Skólinn 

Sagt er að ekki sé hægt að byggja upp góðan orðaforða án lesturs og bera 

mörg orðatiltæki og málshættir í íslensku máli þess vitni hversu við 

Íslendingar gerum bókalestri hátt undir höfði. Má þar nefna málshættina 

blindur er bóklaus maður og bók er best vina sem og orðatiltækið að vera 

óskrifað blað. Eitt það mikilvægasta í almennu skólastarfi er hversu vel barn 

er undirbúið undir skólagöngu sína og þær aðstæður sem það mætir þar 

(Rósa Eggertsdóttir, Gretar Marinósson og Sigalès, 2002). Þar þarf skólinn 

að vinna sína grunnvinnu því reynsla einstaklingsins af skólakerfinu mótast 

af því sem hann upplifir í skóla (Anna Katrín Eiríksdóttir, 2009, bls. 55). 

Skipulag kennslu er eitt mest krefjandi verkefni hvers kennara. Það er kúnst 

að skipuleggja kennsluna og umhverfi hennar þannig að hún byggi ekki 

eingöngu á mötun upplýsinga til nemenda, heldur sé hvatning og 

stuðningur sem nemendur þurfa til frekari þekkingarleitar (Nieto, 2010). Í 2. 

gr. reglugerðar nr. 230/2012 um nemendur með sérþarfir í 

framhaldsskólum kemur fram að nemendur með sérþarfir teljist meðal 

annars þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika. 

Kemur þar einnig fram að með námi án aðgreiningar sé átt við 

námsumhverfi þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir 

nemandans. Í 3. gr. sömu reglugerðar kemur fram að markmiðið sé að 

þessir nemendur fái jöfn tækifæri til náms. Reglugerð þessi á stoð í lögum 

um framhaldsskóla nr. 92/2008.  

Líkja má kennara við listamann sem sífellt er að leita leiða til að örva og 

efla námslöngun nemandans. Til þess þarf kennarinn að þekkja þann leir 

sem hann er með í höndunum og geta áttað sig á því við hvaða aðstæður 

nemandinn er líklegur til að lenda í vandræðum, sem sagt að byrgja 

brunninn áður en barnið dettur ofan í hann. En hvar skal skal hefjast handa 

með veikleika einstaklings? Hvernig skal unnið með hann og hvaða úrræði 

er hægt að finna fyrir hann? Þarna þarf kennarinn að vera mjög meðvitaður 

um stöðu nemandans í námi en auk þess að muna að nám er einnig háð 

viðhorfum og persónuleika nemandans. 
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Með góða þekkingu á vanda nemandans hefur kennari í höndum sér 

ákveðinn lykill að því að auka færni nemandans til að takast á við hamlanir 

sínar í námi. Ekki eru allir nemendur með dyslexíu eins þó þeir sýni 

sameiginleg einkenni. Dyslexía getur verið væg eða alvarleg þó einkennin 

séu af sama toga. Þá geta samliðunaráhrif styrkleika og veikleika 

nemandans geta ýmist styrkt hann eða latt. Kennarinn þarf því að þekkja 

styrkleika og veikleika hvers og eins nemanda, vera áhugasamur um talmál 

sitt og fær um að smita áhuga sinn yfir á nemandann með málnotkun sinni 

(Roberts, 2011). Erfiðleikar við lestur og skrift eru ekki einu einkenni 

dyslexíu heldur má gera ráð fyrir því að nemendur eigi við erfiðleika í 

skammtímaminni, áætlunargerð og með athygli (Hatcher, 2006, bls. 254 -

255). Algengi ADHD (athyglisbrestur með ofvirkni) er í kringum 30% hjá 

nemendum með dyslexíu. Nemandi sem þannig er ástatt um nær jafnvel 

ekki munnlegum eða skriflegum fyrirmælum, jafnvel þó hann líti út fyrir að 

vera að vinna eða fylgjast með (Taylor, 2006, bls. 247). Hann á því jafnvel í 

erfiðleikum með að tileinka sér námstækni og í erfiðleikum með að koma 

sér á milli verkefna. 

Þó svo að kennarinn sé áhugasamur og allur af vilja gerður er úthlutuðu 

rekstrarfé skólans og of stórir bekkir kennurum og jafnvel foreldrum þyrnir í 

augum. Foreldrar og starfsmenn skólans telja að helstu lausnir séu að 

minnka námshópa og fagmennta starfsmenn þar sem þeir kunni oft ekki 

nægilega til verka (Birna Bergsdóttir, Gretar L. Marinósson, Hrund 

Logadóttir og Særún Sigurjónsdóttir, 2007, bls. 213) en sú niðurstaða styður 

einnig rannsókn Wadlington og Wadlington (2005). Þarna er skólinn oft í 

vanda þar sem skólakerfið bíður oft ekki upp á fagmenntaða aðstoðarmenn 

til að sinna einstaklingum sem hafa sérþarfir í námi sínu (Frost, 2012, bls. 

22). Í bókinni Tálmar og tækifæri (Birna Bergsdóttir, Gretar L. Marinósson, 

Hrund Logadóttir og Særún Sigurjónsdóttir, 2007, bls. 212) kemur jafnframt 

fram að aðgengi að sérfræðingum versni eftir því sem lengra líður á nám 

nemandans. Aðgangur að sérfræðiþjónustu sé bestur í leikskólanum en 

versni svo stigvaxandi þegar kemur upp á efri skólastig. Vandinn liggur því 

ekki eingöngu í þeirri aðstoð sem kennaranum býðst heldur einnig í 

þekkingu og því stuðningsneti sem styður kennarann í að vinna á vanda 

nemandans. Eftirtektarvert er hve ólíkum kennsluháttum kennari beitir við 

kennsluna en sú skoðun kemur sterkt fram meðal foreldra nemenda. Segja 

þeir að grunnskólinn og síðar framhaldsskólinn séu fastmótaðir í bóknám á 

meðan leikskólinn sinni námi barna gegnum leikinn. Því er mikilvægt að 

færni kennarans til að miðla upplýsingum til nemandans sé góð sem og 

færni hans til að koma til móts við nemandann á nemandans forsendum í 

námi og byggja þar ofan á. Með því að vera til taks fyrir einstaklinginn, óháð 
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stöðu hans í námi, fær hann ákveðinn styrk og áskorun til áframhaldandi 

náms. Það að kennarinn virði og viðurkenni að hver einstaklingur sé 

sérstakur og að nemandi þurfi fjölbreytni og ólíkar nálganir í námi sínu, 

óháð því hvort að hann býr við sértæka námsörðugleika, aðrar hamlanir eða 

er ímynd fyrirmyndarnemandans (Anna Katrín Eiríksdóttir, 2009, bls. 58). 

Þegar litið er á starfsþróun hvers kennara má merkja þrjú ákveðin skref. 

Það fyrsta er grunnnám kennarans sem veitir honum starfsréttindi. Annað 

skrefið er sú móttaka og stuðningur sem hann fær þegar hann kemur til 

starfa og það þriðja er sú símenntun og starfsþróun sem kennarinn fær eftir 

að hann er kominn til starfa. Réttur til símenntunar og starfsþróunar er 

mjög mismunandi eftir því á hvaða skólastigi kennarinn vinnur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010). Leikskólakennarinn ber sjálfur ábyrgð á 

sinni endurmenntun og skal gera áætlun um slíkt í samstarfi við 

leikskólastjóra. Hjá grunnskólakennara standa skólaskrifstofur og skólar að 

hluta til að endurmenntun starfsmanna sinna og ber kennara að öðru leyti 

að skilgreina þörf sína fyrir endurmenntun og kynna fyrir skólastjóra ásamt 

því að sækja þá um styrk í endurmenntunarsjóð stéttarfélags. Hjá 

framhaldsskólakennurum hefur endurmenntun Háskóla Íslands séð að 

miklu leyti um námskeiðahald en að auki hefur öllum starfandi kennurum 

sem eftir því leita staðið til boða tuttugu áfangar til eininga til 

meistaragráðu. Eru námstilboð því annað hvort fagtengd eða 

kennslufræðileg. Má því glöggt sjá hversu mikill áhrifavaldur hver skólastjóri 

er í vali endurmenntunar hvers kennara. Mikill hluti faglegrar umræðu í dag 

snýr að því hvernig hægt er að víkka út þátttöku skólans í samfélaginu. 

Lykilatriði er að skólinn skilgreini hvað eru góð vinnubrögð og líti 

starfsþróun kennara, teymisvinnu og yfirfærslu þekkingar mjög alvarlegum 

augum í skipulagi skólans. Skoða þarf því vel hvernig stofnunin vinnur og 

hverjar eru kennslufræðilegar áherslur kennarans og stjórnandans varðandi 

nemendur. Gott er að hafa í huga hvernig menningar- og sögulegir þættir 

hafa þar áhrif. Með því að skilja áhrif þessa á kennsluhætti getum við fyrst 

stutt við framþróun skólans (Daniels, 2006). 

Samskiptakerfi það sem kennarinn býr við er nú mun stærri þáttur í starfi 

hans en áður vegna mikilla samfélagsbreytinga. Nú er þess krafist að 

kennarar í leik-, grunn- og framhaldsskólum hafi aukið samstarf við foreldra, 

auk samskipta við nemendur sína, samkennara, aðra fagaðila og 

stjórnendur. Rekja má hluta þessara auknu krafna um aukið samstarf við 

foreldra til áherslna er varða einstaklingsmiðað nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Menntamálaráðuneytið, 1995). Rannsókn 

Guðrúnar Ragnarsdóttur, Ásrúnar Matthíasdóttur og Jóns Friðriks 

Sigurðssonar (2010) meðal kennara í framhaldsskóla leiðir nauðsyn aðgerða 
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berlega í ljós meðal þessa kennarahóps þar sem fram kemur að samfara 

auknu álagi hefur starfsánægja og líðan þessa hóps versnað til muna. Kemur 

það einnig sterklega fram að fjöldi nemenda á hvern kennara hefur mikið að 

segja hvað varðar álag á kennarann. Álagið var mest meðal þeirra kennara 

sem að meðaltali kenndu fleirum en 25 nemendum í bekk. Aðalheiður 

Steingrímsdóttir formaður Félags framhaldsskólakennara fullyrðir að stéttin 

sé komin í vítahring slæmra starfsskilyrða. Aukin fjárveiting sem hafi átt að 

fylgja nýju framhaldsskólalögunum frá 2008 hafi ekki skilað sér út í 

skólakerfið (Aðalheiður Steingrímsdóttir, 2013). 

2.2.2 Nám í skóla án aðgreiningar 

Með skóla án aðgreiningar er átt við eins og áður segir skóla sem kemur á 

móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda og stuðlar að jöfnu tækifæri 

til þátttöku (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Stjórn á 20 til 30 nemenda 

bekk í getur verið mjög erfið við slíkar aðstæður þegar margbreytileiki er 

mikill innan bekkjarins óháð því hvort eða hversu margir kennarar standa 

bak við hann. Þegar taka þarf tillit til þess að allir nemendur eiga rétt til að 

stunda nám á öllum þessum skólastigum óháð atgervi þeirra, félags- og 

tilfinningalegu ástandi og málþroska (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 31). Með hinum samfélagslegu 

hugmyndum um lýðræðislegt jafnræði (e. inclusive democracy) þarf sífellt 

að meta þá kosti sem felast í hverjum nemanda. Slíkt felur í sér mikla 

faglega færni og aðlögunarhæfni kennara sem þarf að vera tilbúinn að 

takast á við ýmsar tilfinningar og ólík vinnubrögð í nálgun sinni við það að 

vinna hverjum og einum nemanda í hag (Danforth og Smith, 2005). Þessi 

hugmynd um hið lýðræðislega jafnvægi hefur hlotið mikið fylgi undanfarin 

ár. Hún kemur upp úr hugmyndum náms án aðgreiningar. Hugmyndin er 

ekki ný en rekja má upptök hennar til áranna í kringum 1960, þó svo að hún 

hafi ekki komið að ráði inn í íslenskt skólastarf fyrr en með lögum um 

grunnskóla frá 1974 (Jón Torfi Jónasson, 2008). Þrátt fyrir það hefur þessi 

hugmynd ekki reynst auðveld í framkvæmd þar sem nútíma kennsluhættir 

hafa ekki að fullu verið tilbúnir að takast á frávik meðal nemenda í námi.  

Því er greinilegt að einhversstaðar er pottur brotinn þegar kemur að 

námi þessara einstaklinga og greinilegt að það hefur áhrif á alla þeirra líðan 

í skóla. Fyrir kennara að skilja hvernig unnið skal að heildrænu námi fyrir 

nemandann er oft vandi en oft liggur lausnin í hvatningu (e. motivation) til 

handa nemandanum. Til að geta veitt hvatningu sem hefur jákvæð áhrif á 

nemandann þarf kennari að skilja lífsnauðsynlegar þarfir nemandans svo 

sem sjálfstæði (e. autonomy), þörf til að falla inn í hópinn (e. belonging) og 
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þörf einstaklings til að öðlast hæfni (e. competence) til að takast á við 

umhverfi sitt (Appelton, Christenson og Furlong, 2008). Því þarf kennari að 

vera tilbúinn að spyrja sig hvað hann geti gert til að stuðla að sjálfstæði 

nemandans. Er hér átt við þörf mannsins fyrir sjálfstæði þar sem 

einstaklingnum þarf að finnast hann hafa stjórn á sínum eigin aðstæðum, 

hvort sem það eru sigrar eða töp. Það að kennari sé tilbúinn til að sýna 

nemandanum áhuga og skilning í slíkum aðstæðum, styður bæði við 

tilfinninga- og námslegan þroska nemandans, sem öðlast þannig meiri 

stjórn til að vinna betur að verkefnum. Kennarinn þarf líka að vera tilbúinn 

að spyrja sig að því hvað hann geti gert til að sinna þörf nemandans til að 

tilheyra hópnum. Er hér átt við hinar ólíku þarfir einstaklingsins til að eiga 

félaga, hversu ólíkir sem einstaklingarnir eru. Að lokum þarf kennarinn að 

spyrja sig hvað hann geti gert til að hjálpa einstaklingnum til að öðlast hæfni 

til takast á við umhverfi sitt með árangursríkum hætti (Anderman og Leake, 

2005). 

Erfitt getur verið fyrir nemandann að takast á við það að dragast aftur úr 

í námi og því mikilvægt fyrir kennara að vinna markvisst eftir raunprófuðum 

aðferðum til að kenna nemanum aðferðir og tækni til að vinna vel að námi 

sínu. Hvatning er hluti þessa greiningaferlis og notað til að kenna börnum 

æskilega hegðun. Það sem einkennir slíkt ferli er að nemandinn er 

meðvitaður og getur stjórnað henni í samstarfi við kennara og jafnvel 

foreldra, því að markmiðin þurfa að vera raunhæf fyrir nemandann. Slíkt 

ferli skerpir á afleiðingum fyrir óæskilega hegðun og umbun fyrir þá góðu og 

styrkir nemanda með til dæmis dyslexíu til að vinna markvissar að 

markmiðum sínum. Því þarf nemandi þarf að vita er hvaða hegðun leiðir til 

umbunar og hversu langt tímabil er á milli umbunarinnar (Anna-Lind 

Pétursdóttir og Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, 2000, bls. 317). 

Ábyrgðin er þó ekki hjá kennaranum einum þegar kemur að vinnu við 

heildrænt nám heldur þarf upplýsingaflæði milli heimilis og skóla að vera 

gott sem og upplýsingaflæði innan skólans, án trúnaðarbrota þó. Slíkt getur 

oft verið ákveðið vandamál, sér í lagi við ef að börnin koma frá heimilum þar 

sem lítill áhugi eða lítil geta foreldra hamlar. Samkvæmt rannsókn US 

national institute of mental health and department of education frá árinu 

1992 hafa góð ráð og meðferð fyrir foreldra sem og kennara góð áhrif á 

hegðunarlegan og námslegan árangur barnanna (Hatcher, 2006, bls. 274-

276). Reynslan hefur jafnframt sýnt að foreldrar eru ánægðari með 

þjónustukerfi sem skólinn bíður upp á ef það einkennist af opnum 

samskiptum við fagfólk innan þess, sem leiðir til þess að þeir líta bjartari 

augum á framtíðina (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). Því er mikilvægt að traust 

og gott samstarf sé á milli aðila sem vinna að þörfum nemandans. Samstarf 
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(e. partnership) felur í sér samkomulag um samvinnu (e. cooperation) milli 

aðila. Það þarf að fela í sér að óskir foreldra og barnsins til námsins komi 

fram. Markmiðið með slíku samkomulagi (e. agreement) er stuðningur við 

barnið. Er slíkt samkomulag nauðsynlegt til að koma á móts við félags- og 

námslegan stuðning nemandans og tryggir nauðsynleg úrræði og 

fullnægjandi fagkunnáttu (Dóra S. Bjarnason, 2009).  

Fyrir foreldra er það ákveðin styrkur að geta leitað ráða í smiðju fólks 

með þekkingu á vandanum. Á Íslandi er til að mynda starfandi Félag 

lesblindra (Félag lesblindra, 2013) sem er félag sem vinnur að aukinni vitund 

og þekkingu á lesblindu á Íslandi. Í mörgum skólum, hvort sem um er að 

ræða grunn- eða framhaldsskóla, eru oft veittar litlar upplýsingar að fyrra 

bragði. Því er foreldrum oft ákveðin styrkur að geta leitað til annarra 

foreldra, stuðningshópa eða félaga eftir upplýsingum. Í breskri rannsókn 

sem gerð var meðal foreldra sem áttu börn með ýmsar hamlanir og höfðu 

leitað sér stuðnings út fyrir skólann í stuðningshópa, kom skýrt fram að slíkt 

veitti foreldrum aukið sjálfstraust til að eiga við vandann og aukna jákvæðni 

gagnvart hömlun barns þeirra. Þekking væri máttur og slíkir hópar væru 

góðir upplýsingabrunnar að leita í. Einnig kom fram hversu mikils foreldrar 

mætu þær upplýsingar og þann stuðning sem þau fengu úr samvinnunni og 

hversu vel þessar upplýsingar nýttust þeim í „baráttu“ þeirra við fagmenn 

og skóla (Solomon, Pistrang og Barker, 2001). Það að geta talað um 

vandann, miðlað reynslu og fengið upplýsingar innan hóps sem þekkti 

vandann var þessum foreldrum því mikill stuðningur. Það að foreldrar í 

þessari rannsókn hafi talað um baráttu sína við kerfið skerpir á mikilvægi 

samvinnu skólans við foreldra og minnir fagmenn kannski enn frekar á að 

foreldrar þekki börn sín best. Því sé mikilvægt að virkja samvinnu heimilis og 

skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). Það að foreldri fái 

skilning á vanda barnsins og að leitað sé að sameiginlegum lausnum er 

foreldrum oft nóg (Solomon, Pistrang og Barker, 2001). Rannsókn 

Alexanders og félaga (Alexander, Entwisle og Horsey, 1997) sýndi að slíkt 

skiptir máli fyrir nemendur í framhaldsskóla því nemendur voru líklegri til að 

hætta í framhaldsskóla ef að þeir áttu foreldra sem höfðu litlar kröfur til 

þeirra í byrjun grunnskólagöngu. 
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3 Rannsóknir 

Í kafla tvö var farið í orsakir og einkenni dyslexíu. Fjallað var um 

snemmtæka íhlutun, kennsluhætti, raunprófaðar aðferðir og umhverfi 

skólans og menningu hans. Þá var fjallað um hvernig skipulag og þekking 

kennarans hefur áhrif á framvindu nemanda með sértækar námsraskanir 

líkt og dyslexíu. Farið var inn á nauðsyn samvinnu milli heimilis og skóla til 

að stuðla sem best að námi án aðgreiningar. Tilgangur samvinnunnar á fyrst 

og fremst að vera nemandanum í hag og stuðla að sem því að bil milli 

nemanda með sértæka námsörðugleika eins og dyslexíu og annarra 

nemenda verði sem minnst. Íslenskar og erlendar rannsóknir er skoðað hafa 

áhrif dyslexíu eða lestrarörðugleika hafa að mörgu leyti bent á ábyrgð 

kennarans og þess stuðningsnets sem nauðsynlegt er að sé í kringum 

nemandann, sem einn áhrifavald á líðan og framgöngu einstaklings í 

skólanámi. Hér skulu nú nokkrar þeirra skoðaðar. 

3.1  Íslenskar rannsóknir 

Á Íslandi hafa verið unnar tiltölulega fáar rannsóknir um það hvernig 

einstaklingar með dyslexíu upplifa skólagöngu sína og hvað í skólagöngu 

þeirra hefur áhrif á líðan og framgang þeirra í lífinu.  

Í óbirtri mastersritgerð Steinunnar Torfadóttur (1996) lýsir hún rannsókn 

sinni sem gerð var meðal nema með dyslexíu í framhaldskólum. Í 

rannsókninni voru tekin viðtöl við 10 nemendur, 3 námsráðgjafa og 25 

kennara. Þar sýndu helstu niðurstöður að nemendur mættu almennu 

skilningsleysi af hálfu kennara. Algengar tilfinningar voru getuleysi, reiði og 

vonbrigði sem leiddi af sér lágt sjálfsálit og oftar en ekki uppgjöf í námi. 

Marjatta Ísberg fjallaði í óbirtri mastersritgerð sinni um könnun sína á 

velgengi og líðan meðal fullorðinna leshamlaðra. Þátttakendur voru frá 16 

ára aldri. Tæplega 70% þeirra sögðust hafa upplifað vanlíðan í skólanum og 

töldu 10% til viðbótar að lestrarörðugleikarnir hefðu haft áhrif á líðan 

þeirra. Yfir 30% þeirra þjáðust af skertu sjálfstrausti og minnimáttarkennd. 

Sammerkt var með þessum nemendum að þeir óskuðu eftir meiri og opnari 

upplýsingum um áhrif og einkenni dyslexíu (Marjatta Ísberg, 2001).  

Rannsókn Elísabetar Arnardóttur, Guðmundar B. Kristmundssonar og 

Amalíu Björnsdóttur (2006) styður hvernig áhrif lestrarvandkvæða gætir 
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fram á fullorðinsár. Þar var rannsakað læsi fullorðinna á vinnumarkaði og 

var skýr munur á því hvernig þeir sem stóðu best að vígi hvað varðar les- og 

lestrarskilning stóðu jafnan með pálmann í höndunum á meðan hinir áttu 

oftar erfiðara uppdráttar. Í þessari rannsókn kom jafnframt fram að kröfur 

til lesturs væru að breytast og aukast. Slíkt setur auknar kröfur á að haldið 

sé rétt á málum. 

Rannsókn Þorgerðar Guðmundsdóttur (2009) sem hún gerði meðal 

grunnskólanema á aldrinum 7 til 11 ára er bjuggu við lestrarörðugleika, 

foreldra þeirra og kennara, leiddi í ljós að erfiðleikar í lestri og ritun höfðu 

neikvæð áhrif á sjálfsálit. Til að sporna við því væri mikilvægt að aðlaga 

kennsluhætti og vinna að því að greina vandann snemma. Rannsóknin sýndi 

líka fram á að sterk tengsl við fullorðna og áhersla á vinnu út frá styrkleikum 

nemandans hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd hans.  

Niðurstöður alþjóðlegrar PISA rannsóknar frá árinu 2009 sýndi að um 

23% 15 ára drengja á Íslandi teldust ekki geta lesið sér til gagns á móts við 

9% stúlkna. Benda mælingar jafnframt til að lestur meðal 

framhaldsskólanema fari minnkandi og að minni tíma sé varið til 

móðurmálskennslu á Íslandi en annarsstaðar á Norðurlöndunum (Almar 

Miðvík Halldórsson, 2011). 

3.2 Erlendar rannsóknir 

Erlendar rannsóknir á líðan einstaklinga með dyslexíu hafa komist að 

svipuðum niðurstöðum og áðurgreindar íslenskar rannsóknir, en sýna 

jafnframt fram á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og þekkingar kennarans 

á því hvernig best er að vekja áhuga á námsefninu. Hér á eftir verður litið á 

nokkrar þessara rannsókna. 

Í rannsókn Hatcher frá árinu 2004 kemur þessi nauðsyn skýrt fram og 

hversu stórt hlutverk kennarinn spilar í því að vekja áhuga barns á lestri. 

Rannsókn Hatcher var samanburðarrannsókn þar sem fylgst var með 

börnum í hættu á lestrarvandkvæðum í 20 skólum. Sýnt var fram á nauðsyn 

snemmtækrar íhlutunar strax í upphafi grunnskólanáms. Þar kom einnig 

skýrt í ljós að þau börn sem ekki áttu í vanda græddu þrátt fyrir allt á því að 

vinna með hljóðkerfið (e. phonics) og hvatti það þau til að hljóða orð og 

nota það í samhengi án munnlegrar þjálfunar (Snowling, 2004). Rannsóknin 

sýndi svo ekki var um villst að góður grunnur að lestrarnámi er ekki einungis 

góð þekking á stöfum og góð tilfinning fyrir hljóðum málsins og talmáli, 

heldur einnig hversu mikilvægt það er að kennari sé frumlegur og vel 

meðvitaður um að leggja alltaf ofan á þann grunn sem fyrir er. 
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Langtímarannsókn Lyytinen og Lyytinen (2004) á 200 börnum á aldrinum 

2 til 5 ára í Finnlandi sýndi vel mikilvægi snemmtækrar íhlutunar en í þeirri 

rannsókn var rúmlega helmingur barnanna í áhættu á lestrarerfiðleikum. 

Skilyrði fyrir þátttöku barns í áhættuhópnum var að allavega annað 

foreldrið ætti við lestrarörðugleika að stríða. Rannsökuð var málþróun 

einstaklinga. Lítill munur var á samanburðarhópunum við 2 ára aldur en 

orðin vel sýnilegur við 5 ára aldur börnunum í áhættuhópnum í óhag. 

Bendir rannsóknin til þess að börn sem eru í áhættu á lestrarerfiðleikum eigi 

mörg hver í erfiðleikum við uppbyggingu og framsetningu í máltöku sinni. 

Í rannsókn Wadlington og Wadlington (2005) kom í ljós meðal 

þátttakenda að þekking á dyslexíu og dyslexíutengdum vanda var minnst 

meðal nema í grunnskólakennaranámi. Þátttakendur í rannsókninni voru 

verðandi ráðgjafar, grunn- og framhaldsskólakennarar, talmeinafræðingar 

og sérkennarar. Tilgangur rannsóknarinnar var að búa til kvarða til að meta 

þekkingu á dyslexíu. Kvarðann átti nota til að kanna þekkingu kennara á 

dyslexíu og finna leiðir fyrir kennara til að styðja nemendur með dyslexíu 

betur í námi. Eftir staðfæringu kvarðans komumst rannsakendur að þeirri 

niðurstöðu að auka mætti þekkingu með aukinni fræðslu á hömluninni. Slíkt 

mætti til dæmis gera meðal nema í kennslufræðum með því að gefa þeim 

aukin tækifæri til að taka þátt í kennslu einstaklinga með dyslexíu. 

Í langtímarannsókn Snowling, Gallager og Frith (2006, bls. 10-12) var 

fylgst með börnum sem áttu það sameiginlegt að vera talin í áhættu á eða 

líkleg til að þróa með sér dyslexíu vegna fjölskyldusögu sinnar og borin 

saman við annan hóp barna sem ekki átti slíka sögu. Eftirtektarvert var að 

38% þessara barna voru sein til máls. Tekin voru viðamikil próf á þeim við 4, 

6 og 8 ára aldur til að fylgjast með framþróun lestrar, stafaþekkingar og 

hljóðkerfisvitundar. Líkt og við mátti búast átti stór hluti þessara barna í 

töluverðum eða miklum erfiðleikum við lestur á meðan mikill hluti 

samanburðarhópsins átti í litlum eða engum vandkvæðum við lestrarnám 

sitt. 

Í bandarískri rannsókn Cowan, Albers, Fisher og Fink (2007) var unnið 

með nemendum í 6. bekk þar sem orðaforði nemandans endurspeglaðist í 

bágborinni félagslegri stöðu hans. Skólinn vann með orðaforða sem börn í 

þessari félagslegu stöðu notuðu ekki í daglegu tali. Því varð erfiðara og 

erfiðara eftir því er leið á námið fyrir nemendur að ná skilningi á því sem 

þeir voru að lesa þar sem orðaforðann vantaði og myndaðist þar ákveðið 

gat sem gekk illa að loka. Rannsakendur lögðu því upp með það að byggja 

upp næmni fyrir orðunum sem unnið var með. Leikið var með orðin og þau 

sett upp í mismunandi aðstæður t.d. í ljóð, unnið með þau sjónrænt og 
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samheiti þeirra. Slíkt vakti upp áhuga og hvatningu fyrir því að læra ný orð 

auk þess sem nemendur urðu meðvitaðri um notkun þeirra í ólíkum 

aðstæðum. Í þessari rannsókn komust rannsakendur að því að hægt var að 

vinna upp orðaforða þessara nemenda og því varð ekki vart við Matthew 

effect innan bekkjarins. Nemendur sem höfðu slakan orðaforða náðu að 

byggja hann upp með breyttum áherslum í kennslu. 

Í rannsókn Ingesson (2007) sem gerð var í Svíþjóð meðal 75 einstaklinga 

á aldrinum 14 til 25 ára, kemur fram að 40% ungmenna með dyslexíu töldu 

dyslexíuna hafa haft mikil eða töluvert mikil áhrif á sjálfsálit þeirra. Yfir 80% 

þeirra töldu að hún hefði haft áhrif á námsárangur sinn. Sláandi var hversu 

fáir þátttakenda héldu áfram í frekara nám eða einungis 13%, sem gefur 

vísbendingar um hversu litla trú þátttakendur höfðu á námsgetu sinni. 

3.3 Samantekt fyrri rannsókna 

Fram kemur í öllum þessum rannsóknum nema rannsóknum Pisa 2009 

(Almar Miðvík Halldórsson, 2011) og Cowan, Albers, Fisher og Fink (2007) 

hve vandinn er viðvarandi og hversu neikvæð og allajafna mikil áhrif 

dyslexían hafði á viðhorf nemandans til náms í hverju sem ástæðan lá. 

Rannsókn Pisa 2009 sýndi fram á hversu víðtækur lestrarvandinn væri orðin 

á Íslandi og rannsókn Cowan, Albers, Fisher og Fink (2007) snéri að því að 

vinna markvisst með vandann og tókst það. 

Í rannsókn Snowling, Gallager og Frith (2006) var fylgst með því hvenær 

vandinn hófst og hversu viðvarandi hann var. Þar var fylgst með börnum 

sem áttu fjölskyldusögu um dyslexíu og hvernig þeim reiddi af fram til 8 ára 

aldurs í tengslum við þróun lesturs. Rannsókn Lyytinen og Lyytinen (2004) 

sýndi fram á hversu snemma er hægt að greina vandann og þar með fram á 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar strax í leikskóla. Rannsóknir Wadlington 

og Wadlington (2005), Hatcher (Snowling, 2004) og Cowan, Albers, Fisher 

og Fink (2007) taka allar á kennaramálum líkt og rannsókn Steinunnar 

Torfadóttur (1996) þó á margt ólíkan hátt. Rannsókn Wadlington og 

Wadlington (2005) bendir á að margt vanti í grunnþjálfun kennara í námi 

sínu og standi kennaranámið sig verst í samanburði við aðrar stéttir, svo 

sem sérkennara og talmeinafræðinga, varðandi fræðslu um dyslexíu. 

Wadlington og Wadlington telja að margt megi bæta með því að 

kennaranemar fái fræðslu og tækifæri til að vinna með einstaklinga með 

dyslexíu í starfsnámi sínu. Cowan, Albers, Fisher og Fink (2007) tóku sig til 

og unnu markvisst að aukningu orðaforða inn í kennslu barna sem bjuggu 

við slaka félagslega stöðu. Skólinn vann með mun flóknari orðaforða en 

þessir nemendur þekktu og var ákveðið að gangast í málið. Það tókst og 
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varð því ekki til það tóm sem myndast þegar einstaklingur hættir að ráða 

almennilega við námsefnið. Rannsókn Hatcher (Snowling, 2004) sýndi einnig 

hversu miklu hlutverki kennari gegnir til að viðhalda áhugahvöt barnsins og 

að hlutverk kennarans er að virkja og leggja ofan á þann grunn sem fyrir er. 

Í rannsókn Steinunnar Torfadóttur (1996), sem tók viðtöl meðal annars 

við nemendur og kennara í framhaldskólum kemur fram að nemendur 

mættu oft almennu skilningsleysi af hálfu kennara og leiddi slíkt af sér mjög 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. Í rannsókn Marjöttu Ísberg 

(2001) kom líka fram að meðal fullorðinna einstaklinga með leshömlun 

hafði mikill meiri hluti eða tæplega 70% upplifað vanlíðan í skólakerfinu. 

Reyndin var sú að fullorðnir einstaklingar sem stóðu sterkar að vígi áttu líka 

auðveldara uppdráttar en þeir sem stóðu ver að vígi og að almennar kröfur 

til lesturs væru að breytast og aukast (Elísabet Arnardóttir, Guðmundur B. 

Kristmundsson og Amalía Björnsdóttir, 2006).  

Sýna þessar rannsóknir einkum hversu djúpstæð áhrif dyslexían hefur á 

einstaklinginn, en einnig hversu nauðsynleg fræðsla er til handa kennurum 

um dyslexíu og uppbyggjandi einstaklingsmiðaða kennsluhætti, sem byggja 

á áhugahvöt barnsins, í samstarfi við foreldra og aðra er að barninu koma. 

PISA rannsóknin frá 2009 sýnir að verulegt inngrip þarf í móðurmálskennslu 

til að koma til móts við fjölbreytileika nemenda. Samfélagið er í örri mótun, 

almennar kröfur eru að aukast og við því þarf að bregðast. 
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4 Aðferðafræði og framkvæmd 

Í þessum kafla verður markmiðum rannsóknarinnar lýst og þeirri aðferð sem 

notuð var við öflun gagna. Einnig verður gerð grein fyrir því hvernig 

þátttakendur voru valdir ásamt framkvæmd rannsóknarinnar, öflun, 

úrvinnslu og greiningu gagna. Undirbúningur, söfnun og úrvinnsla gagna var 

unnin í samstarfi við Friederike Berger. 

4.1 Markmið rannsóknarinnar 

Líkt og áður hefur verið tekið fram var markmið rannsóknarinnar að draga 

fram líðan nemenda með dyslexíu í framhaldsskóla og upplifun þeirra af 

náminu. Markmiðið var að rannsaka hvort eða hvernig hömlun nemandans 

hefur haft áhrif á líðan hans og skólagöngu. Til að fá betri heildarmynd af 

nemandanum sjálfum og aðstæðum hans var einnig kannað það 

námsumhverfi sem nemandinn var í og sá stuðningur sem hann hefur 

fengið heima fyrir, frá félögum eða í gegnum íþróttir og tómstundastarf. 

Telja verður rannsóknina mikilvæga til að opna frekari umræðu um 

reynslu og líðan nemenda með dyslexíu. Rödd þessara einstaklinga á að 

heyrast og vekja upp umræðu um hvernig tekið er á málefnum þeirra í 

skólakerfinu. Með það að leiðarljósi var kannað hvort þörf væri fyrir 

breytingar á námsumhverfi, námsaðferðum, námsgögnum og stuðningi við 

nemendur og foreldra. 

4.2 Fyrirbærafræði 

Viðfangsefnið kallaði á eigindlega rannsóknaraðferð því að ætlunin var að 

auka skilning á lífi og upplifunum þátttakenda. Eigindlegar rannsóknir veita 

upplýsingar sem erfitt er að ná fram með megindlegum aðferðum þar sem 

markmiðið er að ná fram þeim tilgangi og skilningi sem einstaklingar leggja í 

athafnir sínar (Gephart, 2004; Lichtman, 2010). Einnig var leitað eftir nýrri 

þekkingu og reynt að setja fram kenningu með aðleiðslu (e. induction) 

fremur en að prófa tilgátu eins og gert er í megindlegum rannsóknum. Í 

aðleiðslu er gögnum safnað, unnið úr þeim og svo sett fram tilgáta eða 

kenning út frá þeim (Bryman og Bell, 2007; Lichtman, 2010). 

Eigindlegar aðferðir byggja niðurstöður sínar ekki á tölfræðilegum 

upplýsingum eða tölulegum gögnum (Strauss og Corbin, 1998) en fjalla 
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fremur um orð og túlkun þeirra (Bryman og Bell, 2007). Leitast er við að 

túlka hvernig skilningur einstaklinga verður til í raunveruleikanum (Gephart, 

2004) og hvernig þeir túlka hann en ekki að skoða raunveruleikann á 

hlutlægan hátt (Lichtman, 2010). 

Helsti galli þessarar rannsóknaraðferðar er hversu tímafrek hún er, því 

öflun og greining gagna getur tekið tíma. Einnig felur hún í sér ákveðið álag 

á rannsakendur sem þurfa að gefa mikið af sér til að fá lýsandi gögn frá 

þátttakendum. Aðferðinni eru einnig sett takmörk hvað varðar stærð hópa. 

Því er heldur ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þar sem um lítinn, 

afmarkaðan hóp er að ræða og gögn háð túlkun rannsakanda (Lichtman, 

2010). 

Helstu kostir þessarar rannsóknaraðferðar er að við öðlumst skilning og 

innsýn í líf fólks sem fæst ekki með megindlegum aðferðum. Slík aðferð 

opnar möguleika á að skoða nánar hvernig aðstæðurnar verða til og taka á 

sig form. Því gefur þessi aðferð okkur tækifæri til að færa minnihlutahópum 

rödd og bæta hugsanlega kjör þeirra (Lichtman, 2010). Ekki er hægt að 

alhæfa um niðurstöður sökum þess að við ólíkar aðstæður skapast ólík form 

sem skapar grunn til frekari rannsókna (Ihde, 1986, bls. 116).  

Eigindleg aðferðafræði er nokkurs konar regnhlífarhugtak yfir margar 

rannsóknaraðferðir sem eru nokkuð ólíkar og er fyrirbærafræði ákveðin 

aðferð í eigindlegri aðferðafræði (Bryman og Bell, 2007; Denzin og Lincoln, 

2003; Gephart, 2004). 

Telja verður að aðferðir fyrirbærafræðinnar henti best í rannsókn 

þessari. Samkvæmt Edmund Husserl (1859-1938), sem er upphafsmaður 

aðferðarinnar, er aðferðin heimspekileg nálgun sem gerir kleift að rannsaka 

ákveðna lífsreynslu og reynt að komast að kjarna hennar. Markmiðið með 

aðferðinni er að draga upp heildarmynd af ákveðinni lífsreynslu einstaklings 

til að bæta umhverfi og þjónustu við hann (Helga Jónsdóttir, 2003; 

Lichtman, 2010).  

Í fyrirbærafræði er lögð rík áhersla á hlutverk rannsakandans, því það er 

á hans ábyrgð að draga fram kjarnann í þeirri upplifun sem leitað er að. 

Rannsakandinn velur sér upplifun einstaklings á fyrirbæri sem hann vill 

kanna nánar og þarf sá sem rannsakaður er að hafa gengið í gegnum þessa 

ákveðnu reynslu (Lichtman, 2010). 

Í fyrirbærafræði eru notuð viðtöl til að nálgast viðfangsefnið. 

Einstaklingsviðtöl eru notuð til að skilja reynsluheim einstaklinga og til að 

geta lýst og veitt skilning á fyrirbærum í lífi fólks. Óstöðluð viðtöl gera okkur 

kleift að skoða fyrirbæri frá ólíkum sjónarhornum og ná fram mörgum 

blæbrigðum í því (Helga Jónsdóttir, 2003; Lichtman, 2010). 
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Í óstöðluðum, hálfopnum einstaklingsviðtölum er beitt opinni 

viðtalsaðferð og því er viðtalsrammi ekki í föstum skorðum. Notast er við 

svokallaða „grand tour“ spurningu, sem er mjög víð og opin spurning til að 

opna viðtalið og svo er hafður viðtalsrammi til stuðnings til að fá fram svör 

við rannsóknarspurningu rannsakenda (Lichtman, 2010). 

Hálfopin viðtöl eru sveigjanleg og bjóða upp á að fjallað sé um þemun í 

annarri röð og að nýrra spurninga sé spurt til að fylgja eftir svörum og 

sögum viðmælenda (Kvale, 1996). 

4.3 Val á þátttakendum 

Í eigindlegum viðtölum er ekki talað um „þátttakendur“ heldur 

„meðrannsakendur“ þar sem ætlast er til að gefin sé ákveðin innsýn í 

lífsreynslu einstaklingsins í náinni samvinnu við rannsakanda (Lichtman, 

2010). 

Fyrirbærafræðin býður ekki upp á mikinn fjölda þátttakenda vegna 

mikillar og djúprar nálgunar við viðfangsefnið. Leitast er við að draga upp 

heildarmynd af reynslu einstaklings á ákveðnu fyrirbæri og er 

rannsakandinn að túlka upplýsingar út frá sínum forsendum. Lögð er áhersla 

á að rannsaka fyrirbæri djúpt og hafa því færri meðrannsakendur frekar en 

að fá grunna, yfirborðskennda innsýn. Aðferðin er frekar tímafrek hvað 

varðar öflun gagna, úrvinnslu, túlkun og frágang (Lichtman, 2010). 

Gert var ráð fyrir takmörkuðum fjölda einstaklinga. Ákveðið var að velja 

þrjá skóla á framhaldsskólastigi og taka viðtöl við tvo nemendur úr hverjum 

skóla. Talið var æskilegt að hafa gerðir framhaldsskólanna mismunandi til 

að fá fjölbreyttan nemandahóp. Einn skóli vann eftir bekkjarkerfi, annar var 

iðnskóli og sá þriðji vann eftir fjölbrautakerfinu. 

Viðmælendur voru allir á aldrinum 18 til 19 ára, á öðru til fjórða ári í 

framhaldsskóla og var kynjaskipting jöfn í hópnum (þrír piltar og þrjár 

stúlkur). Fenginn var aðgangur að nemendum í gegnum námsráðgjafa hvers 

skóla sem hver lét í té nöfn og símanúmer tveggja nemenda. Í hverju tilfelli 

var það einn drengur og ein stúlka. 

Val á meðrannsakendum var háð náms- eða lestrarráðgjöfum sem hefur 

þann galla að meðrannsakendur voru ekki endilega dæmigerðir fyrir 

upplifun nemenda með dyslexíu. Allir ráðgjafarnir völdu nemendur af 

báðum kynjum sem er mikill kostur því þá fékkst innsýn í upplifun drengja 

og stúlkna og hvort munur væri þar á milli. Einn ráðgjafinn tók fram að hann 

hefði valið þessa nemendur því þeir væru að hans mati dæmigerðir fyrir 

nemendur með dyslexíu sem gera sér grein fyrir vanda sínum og vinna í 

samræmi við hann. Hann taldi að þeir nýttu sér þá tækni og þær bjargir sem 
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til eru, væru kraftmiklir og með metnað fyrir sér og námi sínu. Hann taldi 

samt að þeir þyrftu jafnframt að hafa töluvert mikið fyrir því. Annar 

ráðgjafinn sagði að valið hefði verið algjörlega handahófskennt og afgreitt 

með útdrætti. Þriðji ráðgjafinn sagði að hann hefði valið nemendur úr hópi 

sem hafði verið í námstækniáfanga fyrir dyslexíunemendur. Hann valdi 

nemendur af báðum kynjum og með það í huga að þau væru með 

mismunandi styrk- og veikleika. 

Rannsakendur báðu viðkomandi nemendur um leyfi til að ræða við 

foreldra þeirra. Í öllum nema tveimur tilvikum voru nemendur og foreldrar 

tilbúnir að ræða við rannsakendur. Í öðru tilvikinu reyndi nemandinn að fá 

móður sína í viðtal, en móðirin treysti sér ekki til þess vegna slæmra 

minninga um upplifun barns síns af skólakerfinu. Það var líka greinilegt á 

líkamstjáningu þess nemanda að viðtalið reyndi mjög á hann sjálfan. Í hinu 

tilvikinu vildi nemandinn sjálfur ekki veita aðgang að foreldrum sínum eða 

hann sá engan tilgang með því. Í þeim tilvikum sem leyfi fékkst gáfu 

nemendur upp símanúmer foreldra svo hægt væri að hafa samband við þá. 

Samantekt á viðtölunum við nemendur og foreldra má sjá í töflu 1. 

Tafla 1 Yfirlit yfir viðtöl við nemendur og foreldra 

Skóli Kyn Námsbraut Aldur Ár Foreldrar 

      

Fjölbrautar-
skóli með 
iðnbraut 

Stúlka lauk félagsliðabraut, 
í viðbótarnámi til 
stúdentsprófs 

19 4. ári Móðir 

Drengur listnámsbraut 19 4. ári Báðir foreldrar 

      

Fjölbrautar-
skóli 

Stúlka náttúrufræðibraut 18 3. ári Faðir 

Drengur íþróttaafrekssvið 19 4. ári Móðir 

      

Framhalds-
skóli með 
bekkjarkerfi 

Stúlka eðlisfræðibraut 19 4. ári treysti sér ekki í 
viðtal 

Drengur náttúrufræðibraut, 
líffræðikjörsvið 

19 3. ári nemandi gaf 
ekki leyfi  

 

Einnig voru tekin viðtöl við einn kennara úr hverjum skóla og aðstoðuðu 

námsráðgjafarnir við að fá aðgang að þeim. Tekið var viðtal við 

stærðfræðikennara, íslenskukennara og enskukennara. Samantekt á 

viðmælendum í hverjum skóla kemur fram í töflu 2. 
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Tafla 2 Yfirlit yfir viðtöl við námsráðgjafa og kennara 

Skóli Viðmælandi Menntun Annað 

    

Fjölbrautar-
skóli með 
iðnbraut 

Aníta náms- og 
starfsráðgjafi 

Námsráðgjöf Tungumálakennari 

Haraldur 
námsráðgjafi 

Sérkennsla og 
lestrarfræði 

Margra ára reynsla úr 
grunnskóla 

Elín kennari Íslenska og 
kennsluréttindi 

 

    

Fjölbrautar-
skóli 

Sóley námsráðgjafi Sérkennari og 
lestrarfræði 

 

Andrea kennari Stærðfræðikennari Starfsnám úr Fjölbraut 
við Ármúla (FÁ) 

    

Framhalds-
skóli með 
bekkjarkerfi 

Bergdís 
námsráðgjafi 

Námsráðgjöf Fræðsla um dyslexíu 
við FÁ og 
Lestrarmiðstöð HÍ 

Ríkharður kennari Enskukennari Margra ára reynsla úr 
grunnskóla 

 

Gallinn við það að fá aðgang að kennurum í gegnum námsráðgjafa er sá 

að val þeirra var ef til vill litað af viðhorfi þeirra um hvaða kennarar séu 

„æskilegir“ til að veita viðtal. Hins vegar tóku allir náms- og lestrarráðgjafar 

fram að þetta væru kennarar sem væru tilbúnir að tjá sig og gefa af sér, sem 

var mikill kostur því það tryggði að lýsandi fengjust upplýsingar frá þeim. 

Einnig var lögð áhersla á að fá fjölbreytta mynd af kennarahópnum og því 

var beðið um að fá að ræða bæði við karlkyns og kvenkynskennara, ásamt 

því að þeir væru fulltrúar ólíkra námsgreina (íslenska, erlend tungumál og 

raungreinar). 

4.4 Siðferðileg atriði 

Rannsóknin var tilkynnt til til Persónuverndar í samræmi við ákvæði laga nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Skriflegs leyfis 

var aflað frá öllum skólastjórnendum í ágúst 2012 um að fá að framkvæma 

rannsókn í skólum þeirra (sjá viðauka A). Fljótlega eftir sendingu fékkst 

jákvætt svar frá öllum þeim skólum sem leitað var til. Skriflegt upplýst 

samþykki var fengið frá nemendum, þar sem þeim var jafnframt gefinn 
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kostur á að hætta þátttöku hvenær sem var í ferlinu. Allir þátttakendur í 

rannsókninni voru 18 ára eða eldri og þurfti því ekki að leita eftir samþykki 

foreldra þeirra. Nemendur voru einnig fullvissaðir um að ekki yrði hægt að 

rekja upplýsingar til þeirra eða skólans og farið með öll gögn sem 

trúnaðargögn samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. Það var gert með upplýsingabréfi (sjá 

viðauka B) þar sem rannsakendur kynntu sig og rannsóknina. Í bréfinu var 

greint frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar, mögulegum ávinningi og 

áhættu við hana. Í bréfinu var farið fram á undirskrift nemanda og voru allir 

nemendur tilbúnir til að skrifa undir upplýst og óþvingað samþykki. Í 

upplýsingabréfinu til nemenda kom einnig fram að gögnum yrði eytt í ágúst 

2014. 

4.5 Öflun gagna 

Skólastjórnendur gáfu leyfi til að tala við náms- og lestrarráðgjafa og 

áframsendu tölvupóst rannsakenda beint til þeirra. Í kjölfarið voru tekin 

viðtöl við þá til að afla upplýsinga um þau úrræði sem skóli þeirra veitir.  

Einn námsráðgjafi sem veitti viðtal benti á að við skólann ynni líka 

ráðgjafi með sérþekkingu á dyslexíu sem sæi um þau úrræði sem nemendur 

með dyslexíu fá. Þessi ráðgjafi veitti viðtal strax að loknu viðtali við 

námsráðgjafann. Í öðrum skóla var haft beint samband við lestrarráðgjafa 

og í þriðja skólanum var einungis tekið viðtal við námsráðgjafa þar sem 

enginn lestrarráðgjafi starfaði við skólann. Öll þessi viðtöl fóru fram innan 

viðkomandi skóla. Í þessum viðtölum var hafður viðtalsrammi til hliðsjónar 

(sjá viðauka D) sem sendur var fyrirfram til viðkomandi í tölvupósti. 

Eins og fram kom í kaflanum um val á þátttakendum (kafli 4.3) var 

fenginn aðgangur að nemendum með dyslexíugreiningu í gegnum 

námsráðgjafana. Þrír nemendur kusu að viðtalið yrði tekið í viðkomandi 

skóla, tvö viðtöl voru tekin á kaffihúsi og eitt viðtal á heimili rannsakanda. 

Í tveimur tilvikum þurfti ráðgjafinn að ganga á eftir nemendum. Í öðru 

tilvikinu var mjög greinilegt að ráðgjafinn vildi að aðgangur fengist að þeirri 

upplifun sem nemandinn hafði af dyslexíu og skólakerfinu. Í hinu tilvikinu 

svaraði nemandinn ekki fyrirspurnum um viðtal og ýtti ráðgjafi því á eftir 

honum. Þeir foreldrar sem veittu viðtöl tóku vel á móti rannsakendum 

heima hjá sér en eitt viðtal fór fram í gegnum myndsímtal (Skype) vegna 

búsetu foreldris. 

Námsráðgjafar bentu einnig á kennara sem væru líklegir til að veita 

viðtal. Viðtöl við kennarana fóru fram innan skólanna utan eins sem var 

tekið á kaffihúsi. 
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Í upphafi hvers viðtals kynntu rannsakendur sig og bakgrunn sinn og var 

viðmælendum í kjölfarið gerð grein fyrir því hver væri tilgangur viðtalsins. 

Allir meðrannsakendur skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá viðauka B) og 

samþykktu allir að viðtalið yrði hljóðritað. Mikilvægt er að viðmælendur fái 

tilfinningu fyrir rannsakanda (e. a grasp of the interviewer) í upphafi. Sú 

tilfinning sem viðmælendur fá fyrir rannsakanda ræður því hvort þeir séu 

tilbúnir til að tala opinskátt um reynslu sína og opinbera um leið tilfinningar 

sínar fyrir ókunnugri manneskju (Kvale, 1996). 

Lengd viðtalanna var mjög misjöfn. Viðtöl við nemendur tóku yfirleitt 

styttri tíma, frá 15 mínútum upp í rúman klukkutíma. Námsráðgjafar og 

kennarar gáfu sér hins vegar allir góðan tíma og voru viðtölin frá um það bil 

40 til 70 mínútur. Foreldrar gáfu sér lengstan tíma og voru viðtölin frá 45 

mínútum upp í 90 mínútur. 

4.6 Úrvinnsla og greining gagna 

Í eigindlegri aðferðafræði er gögnum safnað, hljóðritað, skráð og kóðað. 

Markmiðið er að túlka og skilja reynslu einstaklings af fyrirbærinu sem 

rannsakað er. Það er talað um aðleiðslu (e. inductive research), sem þýðir 

að leitað sé í gögnum að þemum til að álykta um áhrifaþætti á upplifun á 

fyrirbæri sem rannsakað er (Lichtman, 2010). 

Til þess að geta sem best unnið úr viðtölum báðum við alla viðmælendur 

um leyfi til að hljóðrita viðtöl svo hægt væri að afrita þau eftir á. Öll viðtöl 

fóru fram í september og október 2012. 

Það var unnið úr hverju viðtali fyrir sig til að byrja með. Hvor rannsakandi 

fyrir sig skráði athugasemdir um upplifun á viðmælendum og aðstæðum 

þeirra. Afritun viðtalanna hófst eftir að öllum viðtölum var lokið í október 

2012 og stóð fram að desember sama ár. 

Notaðar voru gagnakóðunaraðferðir Strauss og Corbin (1998) til þess að 

greina gögnin sem aflað var í viðtölunum. Kóðunaraðferð þeirra byggir á 

þrenns konar kóðun, það er opinni kóðun, öxulkóðun og markvissri kóðun. 

Byrjuð var á opinni kóðun (e. open coding) sem felur í sér að brjóta gögnin 

eða textann niður í staka hluta og leita að samstæðum (e. similarities) og 

andstæðum (e. differences) (Strauss og Corbin, 1998). Rannsakendur greina 

hvað viðmælandi á við í hverri setningu og ígrunda hvað liggur undir hjá 

viðkomandi. Rannsakendur hengja kóða á setningar og leita eftir því hvort 

sömu kóðar (lykilorðin) komi fram hjá öðrum viðmælendum. Með því 

verður til listi kóða sem þarf að flokka saman eftir þemum (e. categories) 

þ.e hvort að þau lýsa svipuðum fyrirbærum og jafnvel undirþemu (e. sub-

categories) (Priest, Roberts og Woods, 2002). 
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Eftir opna kóðun var stuðst við öxulkóðun (e. axial coding). Öxulkóðun er 

notuð til þess að skoða kóðana kerfisbundið og finna nýjar tengingar á milli 

kóða og þema. Markmiðið með öxulkóðun er það að greina fyrirbæri (e. 

phenomenon) með tilliti til samhengis (e. context), aðstæðna (e. conditions) 

og afleiðinga (e. consequences) (Strauss og Corbin, 1998). Það þýðir að 

rannsakendur reyna að greina hvað orsakaði fyrirbærið, í hvaða samhengi 

það gerðist, hvaða aðstæður höfðu áhrif á það og hvaða athafnir og 

afleiðingar urðu í kjölfarið (Priest, Roberts og Woods, 2002). 

Í lokin var notuð markviss kóðun til að byggja upp hugarlíkan af 

fyrirbærinu. Í markvissri kóðun (e. selective coding) eru þemu tengd saman 

og samþætt til þess að byggja upp kenningu sem liggur í eða byggir á 

gögnunum (Strauss og Corbin, 1998). 

4.7 Réttmæti 

Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða hefur hún ekki yfirfærslugildi 

hvað varðar upplifun einstaklinganna. Eiginleikar eigindlegra rannsókna eru 

þeir að þær eru lýsandi og ítarlegar, en hafa ekki alhæfingargildi (Lichtman, 

2010). Þess vegna er það lykilatriði í eigindlegum rannsóknum að staðsetja 

eiginlegt sjálf rannsakanda, það er hvernig upplifun á fyrirbærinu lýsir sér og 

hver áhrif þess eru á einstaklinginn. Það er ekki ætlast til (eins og í 

megindlegri aðferðafræði) að rannsakandi sé hlutlaus, heldur að 

rannsakandi sé meðvitaður um eigið sjálf, áhrif sín á rannsóknina og ferli 

hennar. Í eigindlegri aðferðafræði er gengið út frá því að rannsakandi skapi 

veruleikann út frá sinni túlkun og er hann sjálfur hluti af þeim veruleika sem 

hann vill skilja. Því er mikilvægt að rannsakandinn staðsetji sjálfan sig í þeim 

veruleika (Lichtman, 2010). Í þessu ferli er fólgin ákveðin áhætta, því 

rannsakandi hefur tilhneigingu til að einblína á það sem hann væntir en ekki 

hið óvænta. Það er ákveðin aðferðafræðileg hætta sem einkennir 

rannsóknarvinnu í anda fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Eigindlegar rannsóknir eiga að einkennast af trúverðugleika og trausti. 

Þess vegna er mjög mikilvægt að fá staðfestingu hjá meðrannsakendum (e. 

member check) um að um rétta túlkun á niðurstöðum sé að ræða. Það er til 

að draga upp trausta og trúverðuga heildarmynd af upplifun einstaklings 

(Lichtman, 2010). Rannsóknargögn voru uppfærð til samræmis við óskir og 

athugasemdir frá meðrannsakendum.  
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5 Niðurstöður úr viðtölunum 

Líkt og áður hefur komið fram voru viðtölin tekin við nemendur, foreldra, 

námsráðgjafa og kennara í þremur skólum. Viðtölin voru tekin saman út frá 

hverjum skóla fyrir sig því þannig var talið best hægt að endurspegla það 

umhverfi sem nemandinn stundar nám í. Hér á eftir er úrdráttur og helstu 

atriði úr viðtölunum 17. Stutt lýsing á hverjum skóla er í upphafi hvers hluta. 

5.1 Framhaldsskóli með iðnbraut 

Þessi skóli er fremur stór og býður Skólinn upp á fjölbreyttar námsleiðir til 

stúdentsprófs auk starfsbrautar. Á grunnnámsbrautum er reynt að halda 

nemendum sem mest saman í bekk fyrstu tvö árin. Við skólann starfa tveir 

námsráðgjafar auk sérkennara sem er sérhæfður í dyslexíufræðum. Tekin 

voru í þessum skóla viðtöl við annan af námsráðgjöfunum, sérkennarann, 

íslenskukennara, tvo nemendur, móður annars þeirra og foreldra hins. 

5.1.1 Námsráðgjafar 

Í þessum skóla höfðum við samband við skólastjórnendur sem vísuðu ósk 

okkar beint til Anítu náms- og starfsráðgjafa sem tók á móti okkur. Eftir því 

sem leið á viðtalið við hana óskaði hún ítrekað eftir því að við tækjum einnig 

viðtal við Harald sem starfar við skólann sem lestrarráðgjafi og sérkennari. 

Aníta tók á móti okkur á skrifstofu sinni undir lok skóladags. Hún er í 

kringum fimmtugt og hefur notalega en jafnframt nokkuð ákveðna nærveru. 

Hún hefur starfað við skólann í 12 ár sem náms- og starfsráðgjafi en er 

tungumálakennari í grunninn. Hún segir að samstarf við grunnskólann sé 

nauðsynlegt og megi vera miklu meira. Hún viti ekki alveg hvað 

rannsakendur eigi við þegar talað er um móttökuáætlun en vissulega sé 

ákveðið verklag sem fari í gang á vorin og haustin. Hún fari þá í heimsóknir í 

grunnskólana í næstu hverfum sem og á fundi með foreldrum og fulltrúum 

grunnskólans og fái iðulega upplýsingabréf um nám nemenda. Henni er 

mjög umhugað um nemendur sína en bendir jafnframt á að við skólann 

starfi ráðgjafi sérhæfður í dyslexíu sem alla jafna sjái að mestu um ráðgjöf 

og eftirfylgd til handa nemendum með dyslexíu. Hún segir nemendum með 

dyslexíu frá þeim hjálpargögnum sem til eru og skólinn býður upp. Hlutfall 

dyslexíunema við skólann sé mjög hátt við skólann í heild, þó ekki séu þeir 

allir í dagskólanum. Hún þykist viss um að þetta sé mun hærra hlutfall en í 
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bóknámskólum og gaman væri að fá einhverja úttekt á því. Skólinn bjóði 

einnig upp á námskeið undir stjórn hennar og Haralds þar sem nemendum 

er meðal annars kennd námstækni. Reynslan hafi kennt þeim að bjóða ekki 

upp á námskeiðið fyrr en á vorönn því það er eins og nemendur vilji aðeins 

komast inn í skólamenninguna fyrstu önnina. Hún segist styðja nemendur 

sína eins og hún telur rétt en alltaf komi reglulega upp einhver álitamál líkt 

og hvort að kennarar eigi að láta glósur sínar eða hvort að nemendur með 

dyslexíu eða önnur sérúrræði eigi að taka prófin sér eða með öðrum 

nemendum.  

Aníta segir að varðandi fræðslu til handa kennurum nemenda með 

dyslexíu sjái Haraldur mikið um þau mál innan skólans. Tekið er á málum í 

samráði við kennara og þeim veitt fræðsla ef upp koma vandamál. Haraldur 

standi þétt að baki nemendum sínum og berjist fyrir þeim með kjafti og 

klóm ef þarf. Hún er mjög gagnrýnin á skólakerfið, segir að bæta þurfi 

kennaranám og námskrá sé allt of niðurnjörvuð. Fleiri og fleiri raskanir séu 

að koma inn, bekkirnir séu of stórir og í stað þess sveigjanleika sem skólinn 

þarf sé boðið upp á niðurskurð sem hefur áhrif á þjónustu og framþróun. 

Aníta telur bakland nemanda með dyslexíu skipta öllu máli þegar kemur 

að undirbúningi hans undir frekara nám. Henni finnist þessir nemendur ekki 

eins brotnir og áður þó svo að greinilegt sé hversu mikill áhrifavaldur 

dyslexían sé á sjálfsálit nemandans. Foreldrar séu þarna í lykilhlutverki hvað 

varðar trú, stuðning og hvatningu. 

Haraldur er í kringum sextugt og hóf störf við skólann árið 2003. Hann er 

með mjög hlýja nærveru svona við fyrstu kynni, þó svo að hann hafi tekið á 

móti okkur algerlega óundirbúinn. Hann er menntaður sérkennari og hefur 

sérmenntun í dyslexíufræðum. Hann þekkir vel til kennslu og má segja að 

hann sé hokinn af reynslu enda þekkir hann bæði til grunnskóla og 

framhaldsskóla og hefur starfað við kennslu í áratugafjöld. Í grunnskóla 

vann hann í mörg ár mest á yngsta stigi áður en hann fór að vinna í 

framhaldsskóla. Hann sagði mikinn mun á þessum tveimur skólastigum hvað 

varðar kennslu og þjónustu. Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012, bls. 

239) kemur fram að 49% nemenda upplifa það að gera hefði mátt meiri 

kröfur til þeirra í grunnskóla til að takast á við þær auknu kröfur sem 

framhaldsskólinn setur. Upplifði Haraldur sjálfur líðan sína þannig að honum 

hefði í raun verið steypt í djúpu laugina aftur þegar hann hóf störf í 

framhaldsskólanum. Segir hann kennara í grunnskólum almennt mjög 

meðvitaða um dyslexíu en umhverfið sé allt annað fyrir nemandann í 

framhaldskólanum. 
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En ég held að grunnskólakennarar séu mjög meðvitaðir um 

dyslexíu og hérna sýni sanngirni, reyni að byggja upp 

nemandann. En eflaust eru alltaf einhverjir nemendur sem eru 

metnaðarfullir og hugsa af hverju get ég þetta ekki eins og 

hann og auðvitað hefur það kannski alltaf einhver áhrif á 

persónuleikann. Þannig að þetta er svo með að láta nemendur 

lesa að þeir myndu ekki treysta sér í þetta en það er kannski 

líka bara hvernig maður byrjar með þetta og hvernig og hvaða 

orð fara á undan áður en það er farið af stað með þetta og það 

hefur bara gengið nokkuð vel en svo er þetta öðruvísi þegar þú 

ert komin með 30 nemenda hóp og það eru bara fáir sem 

þekkja hvern annan þá erfiðara fyrir þau. 

Haraldur vill líkt og Aníta sjá miklu opnari námskrá sem snýr betur að 

þörfum nemendanna en sú sem nú er við líði. Hann vill alls ekki 

sjúkdómsvæða hugtakið dyslexíu. 

Já en ég ætla þá líka segja ykkur um það hvernig ég lít á 

hugtakið dyslexíu að ég sjúkdómsvæði ekki hugtakið. Þannig að 

ég vil að kröfur til nemenda sem eru með dyslexíu séu eru þær 

sömu og til annarra nemenda. Nema að sjálfsögðu reynum við 

hér í skólanum að sýna skilning og þolinmæði og svona í praksís 

þá eru nemendur aldrei látnir lesa upphátt nema að hafa 

fengið tíma og undirbúning undir það. 

Hann segir mikilvægast fyrir nemendur að sætta sig við að þurfa að 

leggja meira á sig. Setja þurfi á þá sömu kröfur og aðra nemendur en sýna 

þeim skilning og þolinmæði. 

Samt er það sá hópur sem maður heldur að sé veikburða en 

það er svolítill munur á því að vera með æji þarna greyið mitt 

ertu með dyslexíu eða bara nú ert þú með dyslexíu þú verður 

þá bara að hafa meira fyrir náminu og það er fullt sem að þú 

getur gert betur til að ná árangri. Það er þetta viðhorf sem við 

reynum að ná. 

Námsefni sé sumt vita gagnslaust og þurfi oft mikið til hvað varðar 

uppbyggingu námsefnis svo það henti sem flestum nemendum. 

Almennilegan talgervil vanti líka sem og forrit til að greina íslensku til að 

mæta þörfum fólks. Þó að Blindrabókasafnið geri sitt þá sé alls ekki allt til og 
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kennarar hafi gripið til þess ráðs að lesa sjálfir inn efni til að reyna að mæta 

þörfum þessa hóps. Hann merkir mikla breytingu í læsi ungmenna og segir 

að margir af þeim nemendum sem komi inn í skólann búi við svokallaðan 

áunnin lestrarvanda vegna ónógrar þjálfunar í lestri. 

Hvað varðar bakland nemanda segir hann að grunnskólinn hafi þar mikil 

áhrif líkt og foreldrar og aðrir stuðningsaðilar. Hann segir að úrræði þessara 

nemenda felist í ráðgjöf, kennslu í skipulagðri hlustun, námstækni og 

fræðslu inn í bekki og ekki megi gleyma fræðslu til kennara í þessu 

samhengi. 

5.1.2 Elín íslenskukennari  

Elín er stundakennari við skólann. Hún er um fimmtugt. Hennar aðalgrein er 

íslenska. Hún tók kennslufræðiréttindi árið 1993. Hún elskar að kenna 

íslensku en þó sérstaklega bókmenntir. Hún segir að litla fræðslu hafi verið 

að fá í námi sínu. Alla sína þekkingu á dyslexíu hafi hún fengið í gegnum þau 

námskeið og kynningar sem skólinn bjóði upp á. Einnig sé Haraldur til staðar 

og gefi leiðbeiningar og hafi það haft jákvæð áhrif á hana sem kennara. Hún 

sé ekki eins taugaveikluð að eiga við nemendur með dyslexíu og áður. Áður 

hafi íslenskukennarar við skólann alltaf verið með samviskubit. Haraldur hafi 

því að vissu leyti tekið af þeim álagið. Hún er mjög gagnrýnin á hversu stórir 

bekkirnir séu og mikil agavandamál. Henni finnst það oft ekki hennar að 

eiga við slíkt þar sem hennar hlutverk sé að kenna. Þar vanti úrræði en að 

jafnaði er hún með 30 nemendur í bekk. 

Þannig að mér finnst þetta með uppeldið að standa í því að 

vera stöðugt í því að ala þau upp ég lít ekki alveg á það sem 

mitt hlutverk og á svolítið erfitt með þann hluta. Eins svona 

mér finnst kannski aðstæður manns að vera kannski með bekk 

sem telur 30. 

Hvað varðar kennsluaðferðir geri hún skimun þ.e. stafsetningarpróf fyrir 

nýnema. Hún sé svo í sambandi við námsráðgjafa og Harald ef eitthvað 

komi óeðlilegt út. Hún viti að það sé oft kallað eftir upplýsingum úr 

grunnskóla en einnig frá foreldrum. Hún bjóði á svokölluðu upplýsingablaði 

upp á að nemendur veiti henni sjálfri upplýsingar í trúnaði ef eitthvað er að 

og stundum nýta nemendur það. Hvað varðar aðrar upplýsingar þá standi 

oft ekkert meira inn á upplýsingavef þeirra, Innu, en kannski dyslexía eða 

einhverfa eða álíka. Engar upplýsingar eru um úrræði eða sérkröfur þar 

enda vefurinn mjög opinn. Að öðru leyti sé hún fremur fastheldin á 

kennsluaðferðir, noti töfluna mikið, notar ekki glærur en les stundum 
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upphátt. Hún leyfir nemendum að styðjast við hljóðbækur en notar þær 

ekki í kennslu. 

Elín reynir eftir fremsta megni að vera uppbyggileg við nemendur sína. 

Hún telji sig sem kennara vera mikinn áhrifavald. Hún upplifir oft mikinn 

mun á milli nemenda með dyslexíu. Strákar gefi frekar skít í vandann en 

stelpurnar taka þetta oft mjög nærri sér. Ekki sé óalgengt að nemendum 

finnist þeir heimskir eða lélegir. Henni finnst að til að málin gangi upp þurfi 

allir að vinna saman að betra kerfi til að koma til móts við nemendurna. 

Við kannski glímum við þann vanda að foreldra vilja að börnin 

sín verði stúdentar og krakkarnir líka en það kemur stundum að 

því að nemandi kemst ekki lengra og það held ég að sé dálitið 

niðurbrot þegar þau geta ekki meir. Þetta er bara svona kerfi 

að þeir sem eru með svona meiri raskanir þeir kannski rekast 

illa. Þannig að skóli án aðgreiningar? Þetta er ekkert mál t.d. 

eins og með dyslexíuna en t.d. ef að þú getur t.d. ekki lært 

stærðfræði þá kemur hún alltaf til með að stoppa þig 

einhversstaðar. 

Því skipti stuðningur að heiman, raunhæfar væntingar og samstarf við 

skólann miklu máli. Álag á kennara sé þó það mikið að erfitt sé að eiga við 

uppalandahlutverkið líka. Hóparnir séu til þess allt of stórir. Breyta þurfi 

bæði forsendum og aðstæðum til að slíkt gangi upp. Nám án aðgreiningar 

sé að því leyti erfitt í framkvæmd, valdi í heild neikvæðni og lækki 

staðalviðmið á meðan ekki er komið til móts við kennara hvað varðar fjölda 

í bekk. 

5.1.3 Geirrún, nemandi 

Geirrún kom blaðskellandi brosandi og kát í heimsókn til okkar. Hún er 

útskrifaður félagsliði og er nú að bæta við sig námi upp í stúdentspróf. Hún 

er á 20. aldursári og á að baki mikla greiningasögu. Formleg greining á 

dyslexíu kom þó ekki fyrr í 9. bekk með svokölluðu GRP14 prófi. Geirrún ólst 

upp utan höfuðborgarsvæðisins og er næst yngst fjögurra systkina. Saga 

hennar um málörðugleika hófst í leikskóla og fékk hún greiningu um 

misþroska í upphafi grunnskóla. Þó svo að hún muni ekki mikið úr 

leikskólanum muni hún þó að hún hafi verið dálítið sér. 

Leikskólakennarinn minn tók mig alltaf bara einu sinni á dag. Ég 

fatta ekki fyrr en ég varð eldri að ég var svona dálítið öðruvísi 
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en ég er samt ekkert öðruvísi ég er bara ég skilur þú og ég er 

bara svona. 

Hennar fyrstu minningar tengist jafnframt því að hafa verið í heimsókn 

hjá frænku sinni sem býr í Reykjavík og með henni hafi hún farið í bæði 

talþjálfun og iðjuþjálfun. 

Ég man að þetta var á einhverri skrifstofu með einhverri konu 

og hún var alltaf með einhverja stafakubba og svona eitthvað 

þetta eru svona einhverjar „glámur“ sem ég man eftir og svo 

fór ég á einhverja talmeinastöð ég man ekki alveg hvað það var 

en þar var einhver svona hreyfingasalur og svo fór ég til 

iðjuþjálfa eftir. 

Í grunnskólanum hafi hún byrjað strax í sérkennslu. Mamma hennar hafi 

barist fyrir því. Reynsla hennar gagnvart sérkennslu hefði verið mjög jákvæð 

fram í 6. bekk en þá fékk hún sérkennara sem almennt var ekki vel liðinn að 

hennar sögn. Hún gat ekki skilið hvers vegna hún þyrfti að fara til þessarar 

konu sem engin þoldi. Hún hafi uppfrá þessu byrjað að upplifa mikið einelti 

sem hefði valdið því að hún sé ennþá að læra að eiga vini. 

Mér leið ekkert illa í skólanum alla vega ekki fyrst sko. En svo 

náttúrulega var ég bara lögð í einelti sko alveg frá því þarna í 6. 

bekk og sko vinkona mín líka alveg þarna frá 6 og upp í 10. 

bekk. Þetta var bara dálítið erfiður tími bara. Ég veit ekki hvort 

að það var út af sérkennslunni eða hvort að það var út af því að 

ég var dálítið sérstök ég var þybbnust í bekknum ég var svona 

sérstök átti mömmu sem kennara en þessi vinkona mín sem 

var líka lögð í einelti skólastjórinn var pabbi hennar. 

Hún hafi raun aldrei áttað sig á því af hverju þær tvær voru lagðar í 

einelti því allur bekkurinn var svolítið frábrugðin og hafði í raun engin efni á 

því að taka þær svona fyrir. Hún hafi á endanum gefist upp eftir að hafa sjálf 

tekið þátt í þessu hluta. 

Í fyrstu var ég bara vitlaus og tók þátt í því og svo varðandi 

félagslegu hliðina þá hætti ég þessu baktali ég bara tók þessa 

ákvörðun að hætta því og þá bara varð ég ein og svo þegar ég 

fór eitthvað að reyna að verja mig þá komu bara skot frá öllum 

hliðum því ég var búin að útiloka mig alveg sko skilur þú. Þótt 
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að ég hafi þarna í 10. bekk hafi ég verið komin alveg inn í 

bekkinn nema í einni námsgrein. 

Hún muni reyndar eftir sér frá þessum tíma að æfa sig í félagslegum 

samskiptum meðal annars fyrir framan spegilinn því henni hafi fundist 

vandinn liggja mikið hjá sér. Hún hefur nú náð sambandi aftur við fyrri 

sérkennara og er hann henni enn mikill styrkur. Móðir hennar sé ennþá 

hennar akkeri og án hennar væri hún sjálfsagt í einhverri sérdeild að hennar 

sögn. Í dag sé hún bjartsýn, hún sé farin að fá athygli á eigin forsendum þó 

hún sé ennþá að læra að eignast vini. Hún er nýhætt með kærastanum og 

mjög sátt við þá ákvörðun sína. 

Viðmót kennara hafi og sé mjög misjafnt gagnvart sér og að hennar mati 

einkennist þetta viðhorf stundum af vanþekkingu en hún hafi lært að ekkert 

hefst með þögninni. Geirrún segir að hafi þó lent illa í kennslustjóra þeirrar 

brautar sem hún hóf nám í framhaldsskólanum og hafi hann eyðilagt 

sjálfsmat hennar með framkomu sinni. Hún hefur jafnframt þurft að útskýra 

fyrir kennurum að hinar og þessar kennsluaðferðir hafi ekki tilætluð áhrif á 

hana í námi til dæmis að sýna heimildarmyndir á ensku sökum mjög slakrar 

enskukunnáttu. 

5.1.4 Margrét, móðir Geirrúnar 

Margrét móðir Geirrúnar, sem sjálf er kennari, segir að um töluvert sé um 

lestrarörðugleika í fjölskyldunni og hún sé þess sannfærð að tvö af 

systkinum hennar hefðu greinst með dyslexíu ef þau væru í skóla í dag. 

Hana reki þó ekki í slíka erfiðleika föður megin. Erfiðleikar Geirrúnar hafi 

komið mjög snemma fram. Hún hafi þurft sjálf að berjast fyrir aðstoð við 

dóttur sína í leikskóla þar sem leikskólinn viðurkenndi ekki vanda hennar 

fyrr en eftir að greining fékkst frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

(GRR).  

Það kom út úr því að hún er með mjög slaka málþroska hún er 

samt ekki undir þannig að hún átti alltaf möguleika á því að 

vinna sig upp hún er ekki þroskaheft. En hún kom mjög illa út í 

máli og þroska en mjög sterk í verklegu og yfir 100 þar held ég í 

einhverju. ... Það voru svo margir smáþættir sem vantaði 

miðað við hennar aldur og hvert hún átti að vera komin. En 

þetta hefur hafist þó svo að stundum að það hafi verið á 

handsnúningi en hún er rosalega dugleg líka. 
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Margrét segir jafnframt að þær á leikskólanum hafi verið í hálfgerðu 

sjokki og beðið hana afsökunar eftir að þær sátu skilafund GRR þar sem 

niðurstöður mats voru kynntar. Hún hafi sjálf verið í hálfgerðu sjokki en 

tekið orð Stefáns Hreiðarssonar forstjóra GRR sem hálfgert akkeri í gegnum 

ferlið en hann hafi sagt við hana að þessi stelpa myndi spjara sig. Hún hafi 

áður en greining kom verið farin að keyra stelpuna niður í næsta bæjarfélag 

í talþjálfun því hún hafi verið mjög meðvituð um að vinnuna yrði að vinna 

strax. Þegar Geirrún fór í grunnskóla var vel tekið á móti henni. Margrét 

segir að hluti af því hafi kannski verið tengsl hennar við skólann þar sem hún 

starfar enn sem kennari. 

Þá fékk hún alveg rosalega góðan stuðning í skólanum ég var 

náttúrulega alltaf innvinkluð inn í þetta kerfi og ekkert gefið 

eftir. 

Geirrún fékk stuðning í öllum fögum framan af en í 9. bekk var staða 

hennar orðin það góð að hún fékk bara aðstoð í einu fagi, náttúrufræði. Hún 

tekur fram að góð samvinna við skólann sé grundvöllur alls og sterk tengsl 

hafi myndast milli stelpunnar og sérkennarans en hann aðstoðar hana 

ennþá við enskunámið. Geirrún hafi átt og eigi á vissan hátt ennþá erfitt í 

félagslegum tengslum við sína jafnaldra, þar virðist hún oft og tíðum 

montin. Geirrúnu hafi oft fundist krakkarnir leiðinlegir og pirrandi og það 

hafi komið aðeins niður á samstarfi hennar við skólann þar sem kennarinn 

og hún hafi ekki alltaf verið sammála um félagslegu hliðina. Hluti af því sé 

sjálfsagt hversu mikið hún umgengst fullorðna en þar er hún er sterk. 

Geirrún sé sterk verklega, mjög dugleg, hjálpsöm og hafi ótrúlega mikla 

seiglu. Hún er nú í kór og hefur eignast einhverja kunningja þar. Veikleikar 

hennar liggi aftur á móti í því að hún upplifir sig oft ekki geta eins og hinir. 

Málskilningur hennar sé enn slakur, henni gangi illa í ensku, sé loksins farið 

að ganga betur í náttúrufræði og félagslega sé hún hrædd við höfnun. Hvað 

varðar nám Geirrúnar hafi hún farið á félagsliðabraut í þessum skóla vegna 

þess að þar gat hún fengið undanþágu vegna tungumála. Henni hafi vegnað 

ótrúlega vel í náminu þrátt fyrir að hún hafi upplifað kennslustjóra 

brautarinnar hálf á móti sér. Námið sé vissulega enn mikill barningur en 

stelpan sé sterk, með afbrigðum dugleg og skipulögð og hafi Harald ráðgjafa 

bak við sig þó svo að alla jafna hafi hún ekki þurft að leita mikið til hans. 

5.1.5 Björn, nemandi 

Björn er 19 ára nemandi á 4. ári á listnámsbraut. Björn kom til viðtals í 

skólanum og fékkst með aðstoð ráðgjafa aðstaða í einni skólastofunni. Björn 
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var fremur feiminn, stuttmáll og oft erfitt ná við hann augnsambandi. Hann 

er greindur með svokallaða Surface dyslexíu, sem í dag er flokkuð sem væg 

dyslexía og er oftast vegna hljóðrænna veikleika (Humle og Snowling, 2009, 

bls. 53-54). Hjá Birni lýsir dyslexían sér í því að hann á mjög erfitt með að 

fara sjónrænu ritháttarleiðina. Hann á því erfitt með að ná færni í lestri 

hefðbundinna orða sem ekki eru skrifuð hljóðrétt. Samkvæmt Humle og 

Snowling (2009, bls. 54) má trúlega rekja hluta af vanda Björns til þess að 

hafi ekki fengið réttar kennsluaðferðir í skólanum. Björn segist ekki alveg 

viss hvenær dyslexían hafi greinst hjá honum en greiningin hafi breytt miklu 

því þá hafi hann fengið aðgang að Blindrabókasafninu. Þá hafi opnast fyrir 

honum nýr heimur og hann farið að lesa allt. Hanna móðir hans sé kennari 

við grunnskólann sem hann hafi verið í, þannig að hann hafi fengið mikinn 

stuðning frá öllum kennurum. Auk þess hafi hann líka fengið stuðning frá 

vinum. Til viðbótar stuðnings í tímum innan bekkjarins hafi hann einnig 

verið í námsveri. Án stuðnings að heiman væri hann ekki þar sem hann er í 

dag og vitnar þar í kunningja sinn úr grunnskóla sem ekki fékk viðlíka 

stuðning og komist nú hvergi inn í nám. Björn telur því að það samstarf sem 

fer fram milli skóla og heimilis sé mjög mikilvægt og þarna hefði skólinn átt 

að taka meiri þátt og virkja foreldrana. Í framhaldskólanum fái hann 

stuðning frá Haraldi og fyrrum umsjónarkennara sínum. Haraldur standi 

þétt við bakið á honum og hann þurfi í raun ekki annað en að biðja hann að 

senda kennurum póst ef að þeir ætla að verða eitthvað leiðinlegir. Þeir hafi 

oft ekki þekkingu á ástandinu. 

Björn telur varðandi grunn hans úr grunnskóla upp í framhaldsskóla að 

hann haft ágætan grunn í öllu nema ensku og dönsku. Hann hafi gaman að 

listnámsáföngum og gangi vel í stærðfræði og eru það hans 

uppáhaldsáfangar. Hvað varðar kennara þá sé ótrúlega misjafnt hvernig þeir 

byggja upp kennsluna. Honum sjálfum henti best ef að kennslan er í formi 

umræðu. Hann sótti námskeið Haraldar og Anítu í námstækni en það hafi 

lítið nýst honum. Þau úrræði sem hann nýti sér í náminu séu lengri próftími, 

upplesin próf og Blindrabókasafnið. Hann hafi ákveðið að taka námið frekar 

hægt, því betra sé að geta einbeitt sér að færri áföngum heldur en að falla 

og það hafi hann snemma fundið út. Björn segist í framtíðinni kannski geta 

hugsað sér að fara í listaháskólann en nú stefni hann á það að klára þetta 

nám sitt, hann eigi þar tæplega ár eftir, en að því loknu fara eitthvað út. 

Hann segist orðinn leiður á náminu. 
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5.1.6 Hanna og Hannes, foreldrar Björns 

Í viðtali við foreldra Björns þau Hannes og Hönnu kemur fram að ættarsaga 

um dyslexíu er í báðum ættum þó að ekkert dæmi sé um viðlíka dyslexíu og 

hrjáir Björn. Dyslexía Björns sé honum svo erfið að hún hamli allt hans líf. 

Erfiðleikar dyslexíu Björns komu mjög snemma fram. Hann hafi farið 

eðlilega af stað í lestrarnámi en strax í öðrum bekk hafi þau áttað sig á því 

að eitthvað var að því að hraðinn jókst ekki. Greining hafi þó ekki komið fyrr 

en í 7. bekk. 

Hanna: Það er náttúrulega tiltölulega nýtt að það sé farið að 

greina þetta svona mikið. Það var svo í 7. bekk sem við fórum 

með hann til Rannveigar Lund og fengum greiningu hjá henni 

og svona ráðgjöf. 

Hannes: Það var fyrst svona greining hjá sálfræðingi. 

Hanna: Það gerðist á sama tíma að við fórum með hann til 

sálfræðings. Hann gerði svolítið af þessum greiningum. Við 

vorum eiginlega hvött til að gera þetta en okkur fannst það 

eiginlega ekki málið. Þar kom meðal annars í ljós að hann er 

bara voða venjulegur drengur með mjög háa verklega greind. 

Og við vissum það alveg og skólinn vissi það alveg líka. Það er 

kerfið sem biður alltaf um að það sé gert svona. 

Varðandi verklegu greindina segja þau að hún hafi í raun ekki fengið að 

njóta sín í grunnskóla en geri það aðeins núna í því námi sem hann er í þó 

að þeim finnist hún ekki njóta sín nóg. Strákurinn sé brotinn og hafi 

einhvern veginn ekki orku í að berjast ef hann lendir í vandræðum. Það 

endurspeglist í öllu námi hans. Hann treystir sér til að mynda ekki að mæta í 

tíma ef hann veit að hann þarf að kynna verkefni jafnvel þó hann kæmist 

sjálfsagt upp með það að skila því bara til kennarans ef að hann talaði við 

hann. Þau taka dálítið á sig sökina að hafa ekki styrkt hann meira verklega 

en til þess hafi bara ekki verið tími því allur tíminn fór í að koma honum í 

gegnum skólann. Þau hafi dálítið stjórnað því í hvaða skóla hann færi en 

hann hafi sjálfur valið námsbrautina. 

Þau hafi sjálf haft sitt bakland í Rannveigu Lund, því að þau hafi í raun 

verið dálítið ráðalaus. Hún hafi sagt við þau í einhverju ráðaleysinu að þau 

yrðu að líta á það að í raun glímdi Björn við fötlun frekar en ákveðna 

hömlun þegar dyslexían væri eins slæm og hjá honum. Það hafi verið 
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virkilega gott að hafa einhvern utanaðkomandi sem í raun tengdist hvorki 

skóla né heimili. Auk þess hafi Hanna setið allskonar námskeið og fyrirlestra 

um dyslexíu og segir það alltaf vera að opna augu sín betur fyrir þeim 

einkennum sem fylgja líkt og veikleikar í félagslegri stöðu. Þar átti Björn í 

miklum vandræðum alla sína grunnskólagöngu, átti bara eina vinkonu sem 

yfirgaf hann á unglingsárum. 

Allt heimanám hafi verið Birni alger kvöl og pína. Heimilið hafi verið 

undirlagt og ekki kveikt á útvarpi í mörg ár á þeim tíma sem fór í að læra. 

Slíkt hafi haft mikil áhrif á fjölskyldulífið. Í raun hafi það að koma honum í 

gegnum grunnskólann verið tveggja manna vinna. Þau gagnrýna 

stuðningskerfi ríkisins mikið og segja að meta verði hvert tilvik fyrir sig áður 

en að umönnunarbótum komi. Þau hefðu í raun þurft að minnka við sig 

vinnu til að sinna honum en höfðu ekki tækifæri til. Í því samhengi benda 

þau á móður sem þau þekkja vel til sem fékk bætur með barni sínu sem er á 

einhverfurófi en barnið þurfti samt sem áður mjög litla aðstoð í skóla og 

daglegu lífi. Björn fór í gegnum allt eins og bekkjarfélagarnir en hefði mjög 

auðveldlega getað dregist aftur úr ef ekki hefði verið haldið vel á 

spöðunum. Þau hafi þó verið heppin því að Björn hefur alltaf haft gaman að 

því að láta lesa fyrir sig og skipti þá engu hvað það var. Hann er líka mjög 

duglegur að nýta sér hljóðbókasafn Blindrabókasafnsins. Því sé hann í raun 

mjög vel lesið barn eða maður. Að sögn móður nýtist þessi áhugi hans á 

bókum mjög vel, hann sé með einstaklega gott heyrnrænt minni og það 

hefur alveg skilað sér í einkunnum. Hann sé þó sterkastur í 

krossaspurningum því hann sé svo athugull. Haraldur ráðgjafi hafi hjálpað 

honum mikið, jafnvel lesið og skrifað niður fyrir hann líka því Björn sé mjög 

lengi að skrifa. Slíkt viðmót kennara telja foreldrar að skipti Björn miklu og í 

heildina hafi hann verið mjög heppin með þá kennara sem hann hafi haft í 

gegnum tíðina og þann stuðning sem hann hefur fengið. Undantekning hafi 

þó verið í 4. bekk í grunnskóla og vissulega lendi hann alltaf af og til á 

kennurum sem að skilja hann ekki en þau séu alltaf að reyna að kenna 

honum að bjarga sér sjálfur. 

Hanna: Ég reyni að minna hann á það að þegar hann er í vanda 

þá getur Haraldur hjálpað honum því hann á svolítið erfitt með 

að tala við kennarana. 

Hannes: Hann vill ekki gefa sig upp hjá kennurunum með 

þennan galla. Kennararnir vita stundum ekki af því og þá er 

verið að gera sömu kröfur og til hinna. 
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Hanna: En þetta er rosaleg fötlun ég veit ekki hann er frekar 

hlédrægur og ekki mikið fyrir að spjalla við ókunnugt fólk. 

Foreldrar segja að Björn hafi fundið fyrir þessari fötlun sinni sjálfur mjög 

snemma og sagt hreint út að honum fyndist hún hamla gáfum sínum og 

hann gæti aldrei farið í framhaldsskóla. Honum finnist þrátt fyrir alla þá 

aðstoð sem hann hafi fengið að dyslexían svo mikil hömlun að hún myndi 

stoppa hann í lífinu og hún hefur gert það á vissan hátt, líkt og í 

bankaviðskiptum og fleira. Foreldrar hafa þó reynt að vera uppbyggjandi og 

bent honum á að vissulega þurfi dyslexían ekki að stoppa hann í lífinu en 

hann þurfi bara viss hjálpartæki. Enn sem komið er hefur hann ekki nýtt þau 

sem skyldi, honum finnst það asnalegt. 

Hvað varðar styrkleika Björns fyrir utan þá verklegu þá sé hann mjög 

góður í að hlusta og hafi því góðan orðaforða til dæmis úr bókum. Hann sé 

nú kominn á samskiptamiðilinn Facebook sem hjálpi honum bæði að lesa og 

skrifa. Hann fái almennt góðar einkunnir því hann kunni að setja sér mörk. 

Björn sé auk þess flinkur í tónlist og hefur nú í gegnum skólann eignast fullt 

af vinum í gegnum tónlistina. 

Hvað varðar veikleika þá sé hann ekki duglegur að biðja um hjálp. Jafnvel 

þó að foreldrar hans séu að reyna að hvetja hann til að standa á eigin fótum 

þá eigi hann alveg að vita að þau og Haraldur ráðgjafi standi við bakið á 

honum. Björn sé mjög feiminn og eigi erfitt í samskiptum við ókunnuga. 

Hann vinnur undir getu að þeirra mati, er lengi að skrifa og les ennþá mjög 

hægt. Hann er auk þess þver, reiður og mjög hlédrægur og virkilega ósáttur 

við dyslexíuna. Hann hafi þó valið í samráði við foreldra að fara í þennan 

skóla frekar en að hætta í námi, vegna þess að við hann eru í boði styttri 

námsbrautir, auk þess sem listnámsbrautin fari vel inn á áhugasvið hans. 

Skólinn sé þess að auki hverfisskóli Björns. 

5.2 Fjölbrautarskóli 

Þessi skóli hefur að vissu leyti nokkra sérstöðu. Þó að skólinn taki vissulega á 

móti nemendum hvaðanæva af landinu sé það enn svo að mikill meirihluti 

nemenda er úr hverfinu sem skólinn stendur í. Skólinn sjálfur er mjög 

rótgróinn og á sér langa sögu. Við skólann stunda nám á hinum ýmsu 

námsbrautum en auk þeirra er við skólann starfsbraut. 

5.2.1 Sóley ráðgjafi 

Sóley ráðgjafi tekur á móti okkur á skrifstofu sinni. Hún segir strax að hún 

hafi misskilið hvenær við hefðum ætlað að hittast og hún sé lítillega 
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tímabundin en virkar samt furðanlega róleg og notaleg í framkomu. Hún sé í 

hálfu starfi sem sérkennari en sé auk þess dyslexíuráðgjafi. Hvað varðar 

móttökuáætlun við skólann þá er slík áætlun til. Skólinn býr að því að 

nemendur úr grunnskólunum í kring sækja mikið í hann og hefur því náðst 

nokkuð gott samstarf við það skólastig. Þau hitti námsráðgjafa skólanna, 

kennara og sérkennara alltaf á vorin til að fá hjá þeim upplýsingar um hvort 

að það sé eitthvað sérstakt við einhverja nemendur sem taka þurfi tillit til. 

Þau hafi aðgang að Mentor (upplýsingakerfi grunnskólanna) og nýta 

upplýsingar. Nemendur skila inn greiningargögnum, hún gerir útdrátt úr 

þeim og geymir. Sendir svo kennurum póst hverjir hafa skilað sér til þeirra 

og kennari og hún fara yfir gögnin. Hún má afhenda þeim útdráttinn ef það 

þarf og kennarar mega lesa yfir gögnin, slíkt sé ekki brot á persónuvernd. Þá 

sé reynt að koma á móts við hvern og einn nemanda persónulega og þeim 

bent á hvað er í boði. Skólinn bjóði upp á heimanámsáfanga sem séu með 

afbrigðum vel sóttir, þeir séu nú orðnir fimm. Inn í áfangana sé fléttuð 

námstækni, námskeið og fyrirlestrar til dæmis frá Lesblindufélaginu. Reynt 

sé að takmarka fjölda nemenda í þessum áföngum og hafa þá ekki fleiri en 

15. Nemendur fá einingar fyrir þessa áfanga eins og hvern annan og hann 

sækja alls konar nemendur, ekki bara nemendur með dyslexíugreiningu eða 

aðrar greiningar þannig að áfanginn hefur aldrei fengið á sig tossastimpil. 

Slíkt spyrst út og hafa nú nemendur í úr öðrum sveitafélögum sótt í skólann 

vegna þess orðspors um að tekið sé vel á dyslexíunemendum. Úrræði sem 

standi til boða séu til að mynda lengri próftími, mjög fámennar stofur og 

munnleg próf með ritara. Hún er mjög gagnrýnin á einkunnagjöf yfirhöfuð 

og segir það ekki alltaf endurspegla getu nemanda. 

Sóley segir að umræða um dyslexíu nú sé mun minna feimnismál en var. 

Hún hafi jú alltaf áhrif á nemandann en fyrsta skrefið sé að nemandinn sætti 

sig sjálfan við að hann þurfi meiri tíma í námið. Stuðningur foreldra skipti 

samt alltaf máli. Hún sjálf einsetji sér að vinna mjög náið með nemendum í 

góðu samstarfi við kennara og það skili sér í því að nemendur séu almennt 

ánægðir með þjónustuna. Viðhorf kennara við skólann gagnvart dyslexíu 

sem og öðrum röskunum telur hún að sé almennt gott og flestir þeirra mjög 

áhugasamir. Boðið sé upp á fræðslu til handa kennurum á 2-3 ára fresti. 

5.2.2 Andrea stærðfræðikennari 

Andrea hitti okkur á kaffihúsi eftir að vinnudegi var lokið. Hún starfar sem 

stærðfræðikennari við fjölbrautaskólann. Þegar hún er spurð um 

menntunarlegan grunn sinn hvað varðar þekkingu á dyslexíu og öðrum 

röskunum segist hún hafa fengið verklegt nám við framhaldsskóla sem hafi 
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lagt áherslu á sérkennsluúrræði og hafi það reynst henni vel í kennslu. Hún 

hitti líka Sóleyju á hverri önn og fer yfir gögn um alla sem eru með einhver 

frávik. Hún segir að nemendur með dyslexíu komi mjög misjafnlega upp úr 

grunnskólanum en að dyslexía sé ekki lengur tabú. Núna þyki bara sjálfsagt 

að vera með svona. Vissulega sé þetta mjög persónubundið og sumir hafi 

vissulega gengið á marga veggi í grunnskólanum áður en þeir komu í 

fjölbrautaskólann. Hún hafi hannað sérstakt kennsluefni í stærðfræði til að 

mæta þörfum þessara nemanda og skólinn sé duglegur að koma á móts við 

þau. 

Við byrjuðum bara hér í skólanum með sérstaka stærðfræðilínu 

fyrir félagsfræði- og málabraut, semsagt allt nema náttúrufræði 

og fagfræðibrautirnar og þau [nemendurnir] raðast svolítið á 

þær brautir. Þar er svona stærðfræði sem við bjuggum til. Ég 

skrifaði þrjár bækur, þrjá áfanga þar sem tekin er út svolítið 

algebran. Ég reyni að taka hana út því að þau eiga svo erfitt að 

vera að leita að X og vera stöðugt að leita að því og skilja það 

ekki þannig að ég setti inn bara svona hagnýta stærðfræði og 

hún heitir það. 

Fyrst hafi þurft smá sannfæringu fyrir skólayfirvöldum en þau voru 

tilbúin að stökkva og sjá hvernig reyndist og sú vinna hefur haldið áfram, 

líka fyrir sérdeildina. Varðandi undirbúning námsefnisgerðar segir hún: 

Já ég var búin að hugsa um þetta lengi. Sko mér fannst þetta 

alltaf svo sorglegt að sjá þessa nemendur bara aftur og aftur 

brjóta niður sjálfstraustið. Það er alveg gefið að ef þú ert ekki 

því klárari í stærðfræði þá er það mjög erfitt að læra algebru 

þannig að mér fannst svo mikill óþarfi að þau stoppuðu alltaf á 

þessu. Og svo voru þau að hætta í skóla því þau komust ekkert 

áfram, þetta bara braut þau niður andlega og mér fannst alltaf 

jafn sorglegt að horfa upp á þetta þannig að þetta var svona 

má segja að hafi verið svona eitthvað sem að ég var búin að 

ganga með. 

Andrea segir að stuðningur skólayfirvalda hafi þarna skipt máli en alla 

jafnan vinni hún líka eftir uppbyggjandi kennsluaðferðum. Hún talar um að 

þar þurfi samvinna innan skólans að vera góð og ákveðinn sveigjanleiki í 

námskrá og sér þar möguleika í nýrri námskrá. Annars sé oft erfitt að koma 

til móts við nemendur. Hún segist setjast niður hjá nemendum sínum og 
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vilja hjálpa með því að vera til staðar. Meiri hluti kennslustundarinnar fari 

fram við hlið nemendanna og einungis fyrirlagnir og útskýringar á erfiðum 

dæmum fari upp á töflu. Þetta sé oft ansi erfitt, sér í lagi ef hóparnir eru 

mjög stórir. Núna sé hún til að mynda með tvo 29 manna hópa. Þannig 

stuðli hún hvað mest að einstaklingsmiðuðu námi. Hún sé mjög hlynnt námi 

án aðgreiningar og talar hér um einn nemanda sinn af starfsbraut sem hafði 

svo gaman að stærðfræði. 

Hann tók 400 áfangann. Hann var svo klár og það var svo 

gaman að honum og honum þótti þetta svo skemmtilegt og að 

fá að vera bara í almennum bekk á bara náttúrufræðibraut 

með kláru krökkunum. Hann var klárastur þeirra því hann 

meira að segja náði símatinu. Hann bara brilleraði og mér 

fannst þetta svo skemmtilegt og það er svo gaman að þessu. Ég 

var líka í Ármúlanum og þar er svona starfsbraut líka og þar 

kynntist ég þessu fyrst og mér fannst bara þegar ég kom í 

skólann að það þætti bara sjálfsagt að vera allstaðar. Ég skil 

ekki af hverju þetta er ekki bara í fleiri skólum. 

Hún segir jafnframt að þetta kennsluform henti ekki öllum kennurum því 

sumir vilja bara ekki þetta vesen, vilja kenna hraðferð og helst þá í 

fyrirlestrarformi. Slíkt henti ekki flestum nemendum hennar. Utanumhald 

og móttaka í skólanum sé í rauninni mjög gott fyrir þessa nemendur og vel 

haldið utan um þá og þar eigi Sóley heiður skilinn. 

5.2.3 Halldór, nemandi 

Halldór hitti okkur á kaffihúsi í lok september. Hann er á íþrótta- og 

afrekssviði á náttúrufræðibraut. Það var dálítið erfitt að finna tíma sem 

hentaði honum enda á ferðinni mjög upptekinn maður. Honum minnir að 

hann hafi fengið greiningu um dyslexíu í 3. eða 4. bekk. Úrræði hafi verið fá í 

þeim skóla sem hann var í. Eitthvað rámaði honum þó í að hafa fengið að 

prófa sig áfram með litaðar glærur. Hann fræðir okkur á því að hann hafi 

jafnframt verið lagður í einelti í þeim grunnskóla sem hann hafi verið í úti á 

landi en hafi alltaf verið svo fljótur að hlaupa að hann hafi sloppið undan 

því. Krakkarnir hafi hreint út sagt gefist upp. Íþróttir hafi því í framhaldinu 

alltaf verið númer eitt og hann átt vini og félaga gegnum íþróttaiðkun sína. 

Þegar hann var í 9. bekk flutti fjölskylda hans á höfuðborgarsvæðið og fékk 

hann þá fullt af úrræðum, til að mynda aðgang að Blindrabókasafninu, 

lengri próftíma, litaðar glærur og því um líkt. Þar hafi félagsleg staða hans 

verið nokkuð sterk og hann komst í betri aðstöðu til að sinna íþróttunum. 
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Hann telur að undirbúningur grunnskólans fyrir framhaldsskólann hefði 

mátt vera betri. 

Halldór gerir sér vel grein fyrir erfiðleikum sínum varðandi dyslexíuna. 

Helmingur fjölskyldu hans er með greiningu um dyslexíu. Hann hafi alltaf 

fengið mikinn stuðning frá fjölskyldu sinn en hann hafi einnig verið góður í 

íþróttum og þar hafi hann haft ákveðin stuðning líka. Halldór segir 

dyslexíuna hafa áhrif á lestrarhraða, stafsetningu, handskrift, dönsku og 

ensku. Hann sé þó bara svona, hann geti lesið og kennarar við skólann megi 

ekki gefa honum mínus fyrir stafsetningu. Hann notar Blindrabókasafnið 

mikið en spilar hljóðið á einum og hálfum hraða því upplesturinn sé svo 

hægur og leiðinlegur. Hann viti það að hann þurfi að leggja meira á sig til að 

ná árangri og geri það bara. Hann nýtir sér tæknina við afritun námsefnis á 

glærum á spjaldtölvu (iPad) og mætir 100%. 

Viðmót kennara sé misjafnt en í heildina séu þeir fínir, sérstaklega í 

ensku og dönsku. Hann mælir sterklega með skólanum. Þar hafi hann verið 

upplýstur um þau úrræði sem stóðu honum til boða strax á fyrstu önn og 

ráðgjafi hafi samband og talað við kennara. Auk þess fái hann að taka próf í 

fámennri stofu. Halldór er mjög bjartsýnn á framtíðina ætlar sér í 

læknisfræði, bæklunarskurðlækninn eða sjúkraþjálfann, jafnvel þótt hann 

geri sér grein fyrir því að hans bíði mikil vinna. 

5.2.4 María, móðir Halldórs 

María tók á móti okkur á heimili sínu. Hún er sjálf lesblind sem og helmingur 

fjölskyldunnar. Hinir þurfi ekkert að hafa fyrir þessu með 9 og 10 í öllu. Hún 

er ötull talsmaður barna sinna og segir að hún vilji ekki að þau lendi í sama 

einelti og hún. Annars sé fjölskyldan mjög samheldin og vinni mikið saman. 

Halldór hafi alltaf þurft að vera númer eitt og alltaf verið frekar eða mjög ör. 

Eina skiptið sem hann hafi ekki verið að flýta sér var þegar hann fæddist. 

Hún hafi þó látið athuga hvort hann væri með ADHD hjá lækni sem sagði 

bara að hann væri svona virkur strákur. 

Í leikskóla hafi henni fundist kennararnir brjóta hann svolítið niður vegna 

þess að hann var örvhentur. 

... og þá sem sagt lét ég heyra í mér. Þú veist því að ég tók eftir 

því heima að allt í einu sem sagði hann að hann gæti ekki klippt 

út með skærum og ég alveg – af hverju? Því mamma, við eigum 

ekki örvhentaskæri. Ég bara horfði á hann og sagði: Við þurfum 

ekki örvhentaskæri, þú getur klippt, notaðu bara skæri. Nei 

mamma, maður getur ekki klippt út nema með örvhentaskæri. 
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Af því hann er örvhentur og ég niður eftir [innsk.: í leikskólann] 

og lét þau vita það að þær skildu ekki voga sér. Ég er örvhent 

sjálf og veit þetta, þú ert ekkert út á vinnumarkaðnum og 

reynir ekki að vinna með báðum, það er nota báðar hendur.“ ... 

„Og þá átti hann ekki að geta þetta og þetta og þetta af því að 

hann var örvhentur. Já, bara. Ég sagði: bíddu, hefurðu reynslu? 

... Ég sagði henni að hún skuldi ekki voga sér. Þið skulið bara 

gera svo vel, það þýðir ekki að segja að örvhentir geti ekki hitt 

og þetta ef þú hefur ekki reynslu af því sjálf. 

María hafi reyndar barist fyrir börnum sínum alla tíð. Lestrarörðugleikar 

Halldórs hafi komið mjög snemma fram. Hann hafi verið kominn í 

sérkennslu mjög snemma en henni hafi ekki verið haldið áfram. En 

strákurinn sé líka ákveðinn. Segir hún að grunnskólinn hafi ekki sinnt sínu. 

Henni finnst vanta sárlega upplýsingar um rétt þessara einstaklinga 

gagnvart skólanum en Halldór sé nú duglegur að leita réttar síns. 

Í grunnskóla í gamla sveitarfélaginu var Halldór lagður í einelti en hann 

bara hljóp frá því. Hann langar aldrei í gamla bæjarfélagið sitt. Aðstæður 

hans breyttust mjög mikið þegar hann fór í skóla hérna í bænum. Hann fékk 

úrræði sem hentuðu. Síðustu tvö ár hans í grunnskóla hafi verið mjög góð 

og hann var sko alveg ákveðinn í því að lenda ekki í einelti. Þar hafi hann líka 

fengið aðgang að Blindrabókasafninu sem var mikill munur. Hann sé 

reyndar svona með metnaðinn alveg á hreinu og mættu bræður hans 

stundum vera meira eins og hann. Hann hefur líka góðan húmor, sagði til 

dæmis við kærustuna þegar hann var að hitta ykkur að hún mætti sko ekki 

koma með, hann væri að fara á stefnumót. Hún segir son sinn mikinn 

tölvukall sem kann að nýta sér tæknina til aðstoðar í námi. Hann sé mjög 

áhugasamur, nýtir sér alla aðstoð sem er í boði og er hún mjög ánægð með 

þau úrræði sem Halldór fær í skólanum. 

María segir reyndar að virkja megi nemendur meira í að gera eins og 

Halldór en hann notar leitarvél á netinu (Google) mikið í upplýsingaleit. Til 

dæmis megi nýta landakortaforritið Google Earth í landafræðikennslu og 

hafa aukna fjölbreytni í kennsluháttum. Þar hafi hún góða reynslu sjálf 

hverju það skiptir og segir að hún hafi sjálf setið kúrs hjá Vigdísi Grímsdóttur 

rithöfundi þar sem teiknaðar voru upp allar málfræðireglur og það hafi verið 

nóg til að hún myndi þær. 
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5.2.5 Thea, nemandi 

Thea hitti okkur á kaffihúsi í lok september. Hún kemur inn askvaðandi og 

spyr hvað viðtalið taki langan tíma því hún eigi stefnumót við kærastann 

sinn eftir hálftíma. Hún þiggur kakó og við setjumst niður. Hún hefur mikla 

útgeislun og auðsjáanlega kraftmikill og sterkur persónuleiki. Thea segir að 

hún hafi í raun aldrei talað um dyslexíuna sína og sé það mjög skrítið en 

gott. Hún hafi fengið formlega dyslexíugreiningu í 7. bekk en hún hafi þó 

tekið prófið áður í 4. bekk en hún náði því á mjög undarlegan hátt. 

Já, ég hélt að það væri bara eðlilegt að vera svona lélegur að 

lesa, þú veist alltaf í skólanum og svona. Þá kveið mér alltaf 

mjög fyrir að vera þú veist [innsk.: að heyra] „já komdu þú átt 

að lesa“. Ég var alltaf bara alveg svona bara af því að ég bara 

las ótrúlega hægt og skammaðist mín fyrir þetta þegar í var lítil 

sko. En mér er alveg sama í dag sko. En svo voru mamma og 

pabbi, [innsk.: þau] föttuðu þetta alveg að ég væri lesblind. Og 

svo eins og ég sagði þá fór ég á námskeið þarna þegar ég var í 

fjórða bekk og þá kom út að „já hún er bara slök í að lesa en 

hún er ekkert með lesblindu, nei nei. Mamma alveg, nei þetta 

er ekki hægt, hún er víst lesblind og sendi mig til einhvers 

sérfræðings sem fattaði bara að ég var bara mjög lesblind. 

Jón faðir Theu er lesblindur sjálfur en móðir hennar er 

grunnskólakennari. Eftir greininguna fékk hún loksins aðgang að 

Blindrabókasafninu og lengri tíma í prófum. Hún hafi þá fengið meiri 

virðingu gangvart þeim fögum sem hún var slök í. Skólinn hafi tekið á 

málum strax. Greiningin hafi verið mikill léttir fyrir hana því nú viti hún að 

hún sé ekki eitthvað þroskaheft heldur bara lesblind. Pabbi hennar sé og 

hafi alltaf verið mjög duglegur að lesa fyrir sig í sögu og svona. Thea segir að 

oft hafi henni liðið illa yfir því að þurfa að lesa upphátt og í raun ekkert 

langað til að aðrir vissu hversu hægt hún læsi en núna væri henni alveg 

sama. 

Hvað varðar vini hafi hún alltaf verið vinsæl meðal skólafélaga. Hún sé 

þar að auki í fimleikum þar sem hún bæði keppir og þjálfar. Hana vanti því 

stundum tíma í sólarhringinn til að klára heimaverkefnin. Thea er mjög 

samviskusöm, mætir 100% í skóla og er mjög dugleg að glósa í tímum. Pabbi 

hennar hjálpi henni aftur á móti mjög mikið og lesi til dæmis fyrir sig allar 

kjörbækur. Hún hafi reynt að nýta sér hljóðbækurnar til þess en þær séu svo 
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svæfandi og miklu betra að hafa pabba til að berja þetta ofan í hana. Hún 

hafi samt gott heyrnrænt minni sem komi sér vel. 

Viðmót kennara segir hún að sé mjög misjafnt en Sóley standi þétt við 

bakið á henni. Kennarar séu ekki alltaf meðvitaðir um vanda hennar og hafa 

neitað henni um lengri próftíma en auk lengri próftíma fær Thea stækkuð 

próf vegna þess hve illa hún sér. Hún er afbragðsnemi í stærðfræði og tók 

einhverja áfanga í framhaldskóla á meðan hún var enn í grunnskóla. Henni 

hafi þó þótt sem að undirbúningur hefði mátt vera betri á milli þessara 

skólastiga því grunnskólinn hafi verið of léttur. Thea segir reyndar sjálf að 

hún sé ekkert ótrúlega klár í skóla þó svo að hún hafi fengið forskot á 

stærðfræðina. Hún sé með svo mikinn athyglisbrest að hugur hennar reiki 

oft í tímum. 

Hvað varðar framtíðina langar Theu til að fara í verklegt nám fremur en 

bóklegt. Hana langi að verða lögregluþjónn, sjúkraþjálfi eða 

hjúkrunarfræðingur. 

5.2.6 Jón, faðir Theu 

Jón faðir Theu segir að um töluverða ættarsögu sé að ræða hvað varðar 

dyslexíu. Hann sjálfur, faðir hans og bróðir séu með dyslexíu. Hvað varðar 

Theu þá neitaði skólinn að eitthvað væri að. Hún náði þeim viðmiðum sem 

gerð voru í skimuninni í 4. bekk þannig að það endaði á því að þau fóru sjálf 

með hana í greiningu. Kom þá í ljós að hún er mjög lesblind. Þau hafi alltaf 

veitt henni aðhald í námi, lesið fyrir hana og svoleiðis auk þess að berjast 

fyrir hana. Hann hafi til dæmis sjálfur farið með öll greiningargögnin upp í 

skóla til að allt kæmist til skila. 

Þannig hafi það alltaf verið. Hann standi við bakið á börnum sínum. 

Jákvætt viðhorf kennara sé mjög mikilvægt til að byggja nemandann upp. 

Thea sé reyndar þannig að öllum kennurum líki við hana. Þegar hún lenti í 

einu neikvæðu tilviki í sínu skólanámi hafi hann staðið við bakið á henni eins 

og klettur og ekki verið ragur við að senda skólastjórnendum bréf. Thea sé 

klár stelpa sem hefur gott næmi fyrir tónlist, er mjög dugleg í íþróttum og 

allt verði að gulli í höndunum á henni. Hún sé einnig mjög samviskusöm, 

mæti 100% í skólann, glósi vel og fylgist með. Slíkt skilar sér líka í 

einkunnunum hennar. Hún hefur einstaklega gott heyrnrænt minni og man 

allt sem sagt er við hana. Hún sé jafnframt órög við að leita eftir aðstoð ef 

hún skilur til dæmis ekki eitthvað og slík skilar sér í einkunnum. 

Jón gagnrýnir hversu stórir bekkirnir séu orðnir, vöntun sé á markvissara 

einstaklingsmiðuðu námi. Gefa þurfi þessum krökkum meiri tíma eða aðrar 

lausnir. Fyrir sína stelpu breyti engu hvort hún fái þrjá eða þrjá og hálfan 
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tíma í prófi hún sé mjög lengi að koma sér í gengum prófin af því að hún er 

mjög hæglæs. Allt lykti þetta af sparnaði. Einnig séu lög og reglugerðir hvað 

varðar úrræði til handa þessum börnum mjög illa skilgreind. 

5.3 Menntaskóli með bekkjarkerfi 

Skólinn er einn af þeim rótgrónari á höfuðborgarsvæðinu. Hann var lengi 

hverfisskólinn en nú stunda nám við hann nemendur hvaðanæva af landinu. 

Hann bíður upp á hefðbundnar bóknámsbrautir og er ekki með starfsbraut.  

5.3.1 Bergdís námsráðgjafi 

Bergdís tekur á móti okkur á skrifstofu sinni. Hún er á miðjum aldri og 

menntaður námsráðgjafi. Hún gagnrýnir lítinn undirbúning í grunnnámi um 

raskanir. Hún hafi sjálf náð sér í sérhæfingu í Fjölbraut í Ármúla og í 

lestrarmiðstöð Háskóla Íslands. Hún segir að hún upplifi það sama meðal 

kennara við skólann, það er að lítið sé fjallað um raskanir. Hún bendi 

kennurum á bækur og bjóði upp á fræðslu á 2-3 ára fresti en slík fræðsla sé 

val kennara. 

Allt sem ég hef lært lærði ég með því að fara til hennar niðrí 

lestrarmiðstöð Háskóla íslands. Ég bara fór niður í 

Kennaraháskóla til að fylgjast með þeim í vinnu við greiningar. 

Kennarar vilji þó upp til hópa fá meiri skilning á dyslexíu og þeir séu mjög 

meðvitaðir um ábyrgð sína. Bergdís segir samstarf við grunnskóla ekki 

mikið. Flestar upplýsingar komi fram í greiningum nemenda en að 

sjálfsögðu leiti hún eftir nánari upplýsingum ef þurfa þykir. 

Það kemur ofboðslega oft fram í greiningunum. Hvaða úrræði 

hafa nýst þessum nemenda. Ekki bara hann er greindur með 

dyslexíu og sérkennarinn skrifar bara undir. Viljum fá að vita 

hvað gagnast nemendunum. Þetta er okkar tenging. ... Sumir 

skólar halda að það sé bara nóg að skrifa t.d. nemandinn er 

með dyslexíu hann þarf tilhliðranir líkt og lengdan próftíma. Við 

viljum helst fá niðurstöður greininganna þar sem við getum 

lesið okkur til um hvað það er sem var tilgreint í grunnskóla að 

nemandinn þyrfti. 

Móttaka skólans felst í persónulegum samskiptum við alla nemendur 

sem eru að koma inn með greiningar þar sem þeim eru kynnt þau úrræði 

sem í boði eru. Grunnskólinn standi sig almennt vel hvað varðar greiningar. 
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Þau fái að vita hvað gagnast nemendunum svona almennt. Skólinn bjóði í 

rauninni ekki upp á nein sérúrræði til handa þessum nemendum en hluta 

ástæðunnar má finna í því að þau fái eingöngu til sín námslega sterka 

nemendur en meðaleinkunn úr 10. bekk var yfir 8 til að komast inn þetta 

árið. Þau úrræði sem eru í boði eru stækkuð próf, próf í sérstofum, hálftíma 

lengri próf, próf á lituðum pappír og próf á tölvur. Alltaf sé eitthvað um að 

nemendur skili ekki inn greiningargögnum, þeir telji það minnka möguleika 

sína til að komast inn í skólann. Bergdís tekur það þá fram við nemendur að 

hún megi ekki mismuna þeim. Hún telur jafnframt að bekkjarkerfi veiti 

nemendum ákveðið öryggi og aðhald. Nemendum sé boðið upp á námskeið 

í námstækni en þátttaka sé léleg og aðeins þriðjungur nemenda með 

dyslexíu nýti námskeiðið. Hvað nemandann varðar er mikilvægast fyrir hann 

að þekkja sjálfan sig og viðurkennir dyslexíuna. Kennarar hafa alltaf mótandi 

áhrif á nemandann. 

5.3.2 Ríkarður enskukennari 

Ríkarður tekur yfirvegaður á móti okkur. Hann dregur okkur inn í lítið 

herbergi sem virkar eins og einhverskonar geymsla fyrir myndvarpa og 

fleira. Hann segir okkur að áður en hann hafi farið að kenna við þennan 

skóla hafi hann í mörg ár kennt í grunnskóla. 

Hann hafi sjálfur sótt sér fræðslu um raskanir barna, þar á meðal 

dyslexíu, því kennslufræðilegur undirbúningur kennara sé ekki góður og 

kennarar bara alls ekki í stakk búnir eftir námið að eiga við börn með 

námsraskanir. Framhaldsskólinn standi sig alls ekki hvað varðar fræðslu og 

hafi hann einungis fengið stuttan fyrirlestur einu sinni eftir að hann hóf 

störf. Skólinn sé líka að vissu leiti sniðinn að þörfum fjöldans en ekki 

einstaklingsins. Skólastjórinn hafi meira segja látið út sér þessa „frábæru“ 

myndlíkingu: 

Skólinn er eins og rúta. Það hentar bara einn hraði. Annað 

hvort fylgir þú rútunni eða bara missir af henni. En það er þetta 

kerfi sem við erum að vinna eftir. Það er er bara ein ferð annað 

hvort fylgir þú því eða þú fellur. 

Ríkarður telur það vera á ábyrgð nemenda eða þeirra forráðamanna að 

skila inn greiningum sem og að sækja um aðgang að Blindrabókasafninu. 

Hann segir að nemendur með dyslexíu séu oft mjög brotnir og kennarinn sé 

í lykilhlutverki í að byggja upp heilar og sterkar persónur. Kennarinn hafi þar 

ótakmarkað vald og sé því starfið mikil valdastaða. Þjónustuna þurfi alltaf að 

hugsa út frá nemendunum. 
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Þessir krakkar þurfa að fá miklu meiri þjónustu innan skólans 

sérstaklega innan framhaldsskólans. Já við vorum stundum að 

sér semja námsefni. Vissulega segi ég það sem trúnaðarmaður 

að maður eigi ekki að semja námsefni en nauðsyn brýtur lög. 

Hvað varðar kennsluaðferðir hugsi hann þær dálítið út frá 

fjölgreindarkenningu Howard Gardner þar sem unnið er út frá styrkleikum 

einstaklingsins. Hann hugsi sjálfur mikið í myndum og þrívídd og reyni að 

yfirfæra það í kennsluna. Hann teikni því mikið, noti glærur, leiklist, 

umræður, semur sjálfur námsefni, allt í rauninni sem hann geti til að skapa 

tengingu. Hann taki tillit til greiningarlista og veitir aðstoð eftir því. Hann 

segir þó: 

Já það er það sem maður reynir að gera en svo er það eins og 

með 1. bekkina að þá er bara sagt taktu nú bókina nú átt þú að 

lesa. Stundum þarf maður að taka á þeim með ákveðinni hörku 

en svo þegar það er komið þá getur maður farið að nálgast þau 

meira sem einstakling og svo að benda þeim á. Ég var t.d. að 

skila þeim stíl um daginn þar sem maður fer að benda þeim á 

og þá fer maður að sjá hvort að eitthvað sé í gangi. 

Síðan fari í gang uppbyggingarvinnan því þau séu vissulega ekki vonlaus 

þó þeim gangi illa á stundum. Því þurfi kennari að vera mjög meðvitaður og 

nýta uppbyggjandi aðferðir. Hann fari yfir próf með nemendum og beri 

saman og segi þá gjarnan: 

Já þú getur gert þetta, þetta og þetta en líka að muna eftir því 

að minna nemendur á að þó þér gangi ekki í þessu og þessu þá 

ertu sterkur í þessu minna alltaf á þú ert ekki vonlaus í öllu. Þú 

ferð í skólann í rauninni bara til að fá stúdentsprófið og fyrstu 

viðbrögð eru þetta er ekki alveg að ganga. En minna þá að þú 

ert að ná öllu og þú ert að bæta við þig því ef þú skoðar fyrsta 

prófið þá ertu hérna og nú ertu komin hingað og þetta er 

sambærilegt efni og þú er samt að. Þannig að þau þurfa mikið 

meira utanumhald einmitt nákvæmlega út af svona. Maður 

þarf aðeins að taka þau upp því þau þurfa oft miklu meira 

pepp. 
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Eftir reynslu sína af kennslu í grunnskóla sé hann mjög gagnrýninn á nám 

án aðgreiningar. Honum finnist hugtakið óttalega fallegt en verulega 

ópraktískt undir núverandi aðstæðum. Þar vanti bæði sýn og stuðning. 

5.3.3 Anna, nemandi 

Anna er 19 ára á 4. ári á eðlisfræðibraut. Hún féll á fyrsta ári en tók það upp 

í sumarskóla. Hún á mjög erfiða fjölskyldusögu og var auðsýnilegt í viðtalinu 

við hana hvað það reyndi á hana að ræða þau mál auk slæmrar skólagöngu 

sinnar. Anna varð fyrir miklu mótlæti í grunnskóla, hafi meira að segja verið 

álitin fötluð af kennara. Einnig hafi hún upplifað að hún fengi litla athygli frá 

kennara og að kennarinn tæki eftir öllum nema henni. Hún hafi verið mjög 

niðurbrotinn á þessum tíma. 

Ég átti enga vini eiginlega nema eina frænku mína og var bara 

með systkinum og þess vegna erum við mamma kannski líka 

svona góðar vinkonur. Og hérna ég var alltaf bara ein út í horni 

að horfa út um gluggann. Ég náði aldrei að fókusera á bókina 

og lesa og einbeita mér það var alveg. Ég fann sko alveg að mér 

fannst kennarinn taka öllum vel í bekknum nema mér. Ég fékk 

alltaf verstu einkunnir, við fengum alltaf svona ófullnægjandi, 

allt í góðu og eitthvað svona. Ég fékk eiginlega alltaf það versta. 

En svo eins og ég segi um leið og greiningin kom og þegar ég 

fékk gleraugu þá fór allt eiginlega í það besta. Þannig að þarna 

líka á því tímabili var skipt um kennara í skólanum. Þannig að 

það var líka svolítið gott fyrir mig að fá einhvern nýjan sem vissi 

þá ekki fortíðina. En þetta var rosa erfitt. Ég man að ég kom sko 

oft alveg hágrátandi heim eftir skóla og var að segja við 

mömmu að ég væri veik þó ég væri það í raun og veru ekki. Því 

ég vildi ekki fara í skólann. ... Hún [innsk.: kennarinn] var 

svolítið mikið á móti mér fannst mér. Mamma tók líka alveg 

eftir því. Þegar við fórum á foreldrafundi og svoleiðis. Það var 

svolítið eins og það væri svolítill rígur á milli en samt þekktust 

þau ekki neitt áður en ég byrjaði í skólanum eða neitt. ... „Ég 

var svona eins og svarti depillinn í bekknum. Ég fann alveg fyrir 

því og man alveg eftir því. 

Þetta viðhorf kennarans hafi brotið hana niður en talar um að móðir og 

sérkennari skólans hafi verið hennar stoð og stytta og sérkennari skólans sé 

það enn. Hún hefði viljað flytja sérkennarann með sér. Greiningu um 

dyslexíu fékk hún ekki fyrr en í 7. bekk. Þar kom jafnframt í ljós að hún er 
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með mikla sjónskerðingu, +7 á báðum augum og ástæður alls hennar vanda 

fram að því fyrir utan lesblindunnar megi finna í sjónskerðingunni. Eftir að 

hún fékk gleraugun var henni mikið strítt, kölluð gleraugnagámur. Hvað 

varðar fjölskyldusögu vissi hún til að lesblinda væri í föðurfjölskyldu en ekki 

nákvæmlega hversu mikið, en mikið væri um sjóngalla og bróðir hennar 

væri verri en hún, annars væri mjög lítið samband við föðurfjölskyldu. 

Eftir að hún fékk greiningu fékk hún meiri hjálp og úrræði og hafi 

einkunnir hennar hækkað eftir því. Áður hafi stærðfræði í raun verið eina 

fagið sem henni gekk vel í. 

Ég fékk hjálp í öllum greinum nema stærðfræði. Það var svona 

eina, ég ruglaði ekki tölunum saman .En öllum stöfum svona b 

og d þetta fer allt bara í það sama.  

Hún fái og nýti sér nú öll úrræði sem í boði eru en ástæðu þess að hún 

féll á fyrsta ári í framhaldsskóla má rekja til þess að hún sótti ekki eftir því 

að fá þau úrræði sem í boði voru og hafði ekki lagt inn greiningargögnin sín. 

Hún viti það alveg að hún eigi erfitt með að sækja sér aðstoð en eigi að geta 

hlutina eins og hinir. Hún veigrar sér ekki við að lesa upphátt þó að 

krakkarnir hlægi stundum að henni. Þau séu með sömu bók og hún og viti 

alveg hvað hún er að lesa. Hún fái nú stækkuð próf, lengri próftíma, 

upplesin próf og nýti sér mikið Blindrabókasafnið. Hún átti heima í 

suðurhluta Evrópu hluta af sinni skólagöngu og geti ímyndað sér að hluti 

þeirrar ástæðu hversu seint sjóngalli hennar hafi uppgötvast liggi í því. Hún 

hafi einnig af þeim sökum ekki hafið enskunám að einhverju ráði fyrr en í 

10. bekk. Að öðru leyti mætti hún miklu skilningsleysi og var lögð í einelti 

alla sína skólagöngu hér á landi, fyrir utan í 10. bekk þegar hún kom aftur í 

skólann eftir rúmlega ársdvöl og var þá farin að nota linsur að einhverju 

ráði. Móðir hennar hafi þá líka gripið til sinna ráða. 

Ég veit ekki hvort að það var af því að ég var að koma aftur inn 

eða það að ég man einhvern tíma eftir því að mamma kom upp 

í skóla þegar ég kom hágrátandi heim einhvern tímann úr 

frímínútum. Þá fór mamma allavega upp í skóla og var mjög 

æst allavega við krakkana. Og sagði bara við þau ef að þið 

hættið þessu ekki þá tek ég hana úr skólanum. Og svona ég 

fann pínu mun þá því þá minnkaði þetta smá mikið um tíma. En 

það var náttúrulega rosalega erfitt að koma inn í svona vinahóp 

því þau voru náttúrulega nú þegar orðnir vinir. En svo komst ég 

inn í svona stóran stelpuhóp en svo náttúrulega splundrast það 
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þegar við fórum í menntaskóla. En í dag þá á ég bara bestu 

vinkonur í heimi. 

Hún er enn að eiga við drauga fortíðar og hafi um tíma þurft að leita sér 

aðstoðar sálfræðings. Slíkt hafi gert henni gott, bara það að tala um líðan og 

annað án einhverra tengsla. Hún segir þó að sá vinahópur sem hún hafi 

eignast þarna hafa aðeins haldið sér en vinkonur hennar í dag hafa hjálpað 

henni mikið í náminu. Hún ætlar sér stóra hluti í framtíðinni ætlar í lögfræði 

jafnvel þó hún viti það sjálf að það verðið erfitt sökum mikils lestur. Hún sé 

búin að ákveða þann tímaramma sem slíkt nám eigi að taka. 

Móðir Önnu treysti sér ekki í viðtal þrátt fyrir þrábeiðni dóttur sinnar. 

Fannst of erfitt að tala um reynslu dóttur sinnar að sögn Önnu. 

5.3.4 Hannes, nemandi 

Hannes er 19 ára gamall á 3. ári á náttúrufræðibraut með líffræði að 

kjörsviði. Hann féll á 2. ári og segir það alfarið hans sök þar sem hann mátti 

ekki vera að því að sinna náminu vegna þátttöku hans í félagslífinu. Hann er 

enn mjög virkur í félagsstarfi skólans auk þess að vera í rökræðuliði skólans í 

Morfís keppninni. Hannes var ósofinn þegar hann kom í viðtalið og var 

stundum erfitt að átta sig á hvað hann átti við og margt í viðtalinu við hann 

stóðst ekki eða var mikil mótsögn. Hann vildi ekki viðurkenna að dyslexían 

hafi haft áhrif á hann. Hannes segir þó að hann fái höfuðverk af því að lesa á 

hvítu og lesi allt á gulu og noti mikið tölvuna. Hann átti sig iðulega fljótlega á 

því ef hann les vitlaust og leiðréttir sig. Hann talar um að breytingin frá 

grunnskóla yfir í framhaldsskóla hafi verið mikil en hluti af því sé að hann 

hafi ekki undirbúið sig neitt sérstaklega undir það. 

Hannes segir að grunnskólagangan hafi gengið vel. Kennarar og 

stuðningsfulltrúi hafi sýnt honum ekkert nema hjálpsemi. Hlutverk 

stuðningsfulltrúa er að vera kennara til aðstoðar við nemendur sem þurfa 

sérstaka aðstoð (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). Hjálpsemin hafi svo haldið 

áfram hjá kennurum og öðrum í framhaldsskólanum. Greiningu um 

lesblindu fékk Hannes í 9. bekk. Eftir það hafi hann fengið ráð frá 

stuðningsfulltrúa í grunnskólanum. Hann nýti sér nú úrræði eins og litaðar 

glærur, lituð próf, Blindrabókasafnið og lengri próftíma þó hann þurfi hann 

sjaldnast. Hann skrifi rosalega vitlaust og mjög illa. Dyslexían hafi samt ekki 

mikil áhrif á hann. Hann hafi mjög gott minni og muni allt sem sagt sé við 

hann. Hann sjái því lítinn tilgang í glósugerð. Honum nýtist myndefni, það er 

heimildarmyndir og slíkt, mjög vel í kennslu. Hvað varðar framtíðina ætlar 

Hannes í frekara nám á sviði hönnunar en öll þrívíddarvinnsla liggi vel fyrir 
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honum. Hannes vildi ekki veita okkur viðtal við foreldra, sagði það engu 

skipta varðandi fortíð hans.  
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6 Rannsóknarspurningarnar 

Í þessum kafla eru teknar saman niðurstöður viðtalanna eftir 

rannsóknarspurningunum. Þar sem rannsóknarspurningarnar eru tvær þykir 

rétt að taka þær til athugunar hvora fyrir sig. Svör viðmælenda eru tekin til 

umfjöllunar eftir skólum til að fá sem besta heildarmynd af hverjum skóla 

fyrir sig, hans áherslum og viðhorfum meðal þeirra starfsmanna sem þar 

vinna og þeirra nemenda sem þá sækja. Skólarnir þrír vinna mjög ólíkt í 

innra starfi sínu þrátt fyrir að vinna allir eftir lögum um framhaldsskóla nr. 

92/2008. Auk þess eru skólarnir misstórir og misgrónir. Fyrst eru tekin 

saman svör úr framhaldsskóla með iðnbraut, svo fjölbrautaskóla og að 

lokum framhaldsskóla með bekkjarkerfi. 

6.1 Áhrif á gengi nemanda með dyslexíu í framhaldsskóla 

Í fyrri rannsóknarspurningunni er leitast við að greina áhrif forsögu 

nemanda með dyslexíu á gengi hans í framhaldsskóla. Þær rannsóknir sem 

voru skoðaðar leiða í ljós að forsaga nemenda með dyslexíu hefur mikil áhrif 

á gengi hans í skóla. Rannsókn Ingesson (2007) sýnir hversu víðtæk áhrif 

dyslexían hafi á nemendur og sláandi var hve fáir héldu áfram í námi. 

Rannsókn Steinunnar Torfadóttur (1996) sýndi vel áhrifaþátt kennara í þeirri 

þróun. Í sameiginlegri Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla kemur 

fram að samstarf heimilis og skóla sé mikilvægt. Því ekki megi gleyma að 

foreldrar þekkja börn sín best og eigi að hafa rétt til að fylgjast með 

starfsháttum, velferð og líðan barna sinna sem og árangri skólastarfsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 7). Helstu niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa til kynna að foreldrar og leik- og 

grunnskólakennarar séu mikilvægur hlekkur í líðan og gengi 

meðrannsakenda í skóla. Hér á eftir fer útlistun á því sem kennarar, 

foreldrar og nemendur höfðu segja um áhrif dyslexíu á gengi nemandans. 

6.1.1 Framhaldsskóli með iðnbraut 

Í framhaldsskólanum með iðnbraut voru tekin sex viðtöl. Rætt var við tvo 

ráðgjafa, tvo nemendur og foreldra þeirra.  

Varðandi grunn upp úr grunnskóla telja báðir nemendur skólans sem 

tekið var viðtal við að þeir hafi ágætan grunn úr grunnskólanum. Björn, 

nemandi, segir að hann hafi haft ágætan grunn í öllu nema ensku og 
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dönsku. Geirrún, nemandi, telur sig hafa verið ágætlega undirbúna undir 

nám í framhaldsskóla nema í ensku og náttúrufræði. Báðir fengu 

nemendurnir mikla aðstoð í skóla og nutu báðir snemmtækrar íhlutunar 

vegna vanda síns. Með snemmtækri íhlutun er átt við þverfaglega vinnu 

með einstaklinginn eins fljótt og auðið er (Wright og Wood, 2006). 

Í viðtölunum við námsráðgjafa skólans Anítu og Harald kom fram að 

mjög mikilvægt sé fyrir nemendur með dyslexíu að sætta sig við hömlun 

sína og geta unnið með hana. Bakland nemandans skipti þar öllu máli og að 

foreldrar séu þar í lykilhlutverki varðandi stuðning. Munurinn á milli 

grunnskóla og framhaldsskóla sé svakalegur og álag á nemanda mikið, sér í 

lagi í fjölbrautakerfi líkt og er að mörgu leyti innan skólans. Aníta sagði 

opnari umræðu um dyslexíu skila sér í heilstæðari nemendum, þau kæmu 

ekki eins brotin upp úr grunnskóla og áður. Elín kennari er að mörgu leyti 

sammála ráðgjöfunum. Hún finnur þó mikinn mun milli stúlkna og drengja 

varðandi hvernig þau taka dyslexíunni. Stúlkur séu almennt viðkvæmari en 

strákarnir gefi frekar skít í þetta. Allir þurfi að vinna saman og því skipta 

raunhæfar væntingar um samstarf milli heimilis og skóla miklu máli. Björn 

nemandi sagðist hafa fengið mikinn stuðning í skólanum en vinirnir hafi líka 

veitt honum stuðning. Haraldur ráðgjafi standi þar þétt við bakið á honum. 

Hvað varðar samskipti og samstarf milli heimilis og skóla skipti það mjög 

miklu máli. Þar þurfa kennarar að vera duglegir að virkja foreldrana. Styður 

frásögn þeirra vel það sem stendur í aðalnámsskrám leikskóla, grunnskóla 

sem og lögum um framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

Aðalnámsskrá leikskóla, 2011b; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) um nauðsyn samstarfs milli 

heimilis og skóla en einnig hvernig kynjabundin munur birtist hjá 

einstaklingum í lestrarerfiðleikum sem bendir til þess að drengir taki 

hömlun sinni léttvægar og sé meira sama. Drengir hafi jafnvel gefist hálf 

upp á skólakerfinu líkt og kemur fram í rannsókn Pisa 2009 (Almar Miðvík 

Halldórsson, 2011). 

Erfiðleikar Geirrúnar varðandi málþroska komu mjög snemma fram og 

Margrét móðir hennar segir að það hafi haft sitt að segja að hún var 

innvinkluð í skólakerfið. Samstarf heimilis og skóla hafi verið henni þó á 

vissan hátt erfitt þar sem hún var beggja vegna múrs. Það hafi komið skýrt 

fram þegar átt var við félagslega hæfni Geirrúnar þar sem hún átti oft á 

tíðum mjög erfitt hún sé fyrst núna að eignast vini á sínum eigin forsendum. 

Hún þurft að berjast fyrir réttindum dóttur sinnar. Einkum fannst henni 

erfitt að eiga við leikskólann þar sem horft var framhjá vanda Geirrúnar þar 

til eftir að greining fékkst. Ástæður þess að Geirrún fór í þennan skóla 

umfram aðra var að hún gat fengið undanþágur vegna tungumála. Hanna 
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móðir Björns er kennari líkt og Margrét móðir Geirrúnar. Hanna segir það 

hafi komið sér vel að vera kennari við skólann því hún vissi alltaf hvað beið 

Björns. Hún hafi því getað náð í námsgögn ef slíkt þurfti við á meðan hann 

var í grunnskólanum en hann verði að bera ábyrgð á því núna. Foreldrar 

Björns segja mikla vinnu hafi farið í að koma honum í gegnum grunnskóla og 

í raun hafi það verið tveggja manna starf. Hann átti erfitt í félagslegum 

aðstæðum í grunnskóla en breyting á varð á því í framhaldsskóla er hann 

kynntist krökkum með sömu áhugamál. Gott hafi því verið að getað leitað 

ráðgjafar út fyrir skólann sér í lagi þar sem Björn hafi ekki fengið formlega 

greiningu um dyslexíu fyrr en í 7. bekk. Viðhorf foreldra beggja þessara 

nemenda bendir sterkt til þess hve nauðsynlegt getur verið að hafa 

einhverja í kringum sig utan skólans sem hefur þekkingu á vandanum líkt og 

kemur fram í rannsókn Solomon, Pistrang og Parker (2001). 

6.1.2 Fjölbrautaskóli 

Í fjölbrautaskólanum var rætt við einn ráðgjafa, stærðfræðikennara, tvo 

nemendur og foreldra þeirra. 

Nemendurnir Halldór og Thea sögðu bæði að undirbúningur 

grunnskólans undir framhaldsskólann hefði mátt vera betri. Thea fékk þó 

sökum hæfni sinnar í stærðfræði að taka nokkra stærðfræðiáfanga við 

skólann áður en formlegu námi hennar í grunnskóla lauk. Bæði eru þau 

miklir afreksmenn í íþróttum og hafa þar mikinn félagslegan stuðning. 

Halldór hafi þó orðið fyrir einelti þegar hann sótti skóla á landsbyggðinni þar 

sem hann bjó og hafi ekki orðið lát á félagslegum erfiðleikum hans í skóla 

fyrr en hann fór í skóla á Reykjavíkursvæðinu. Slök málþróun getur haft þar 

áhrif á en það er oft fylgifiskur dyslexíu (Wright og Wood, 2006). 

Hugsanlega er hægt að rekja vandann að hluta til þess auk dyslexíunnar að 

snemmtæka íhlutun hafi vantað. Thea var aftur á móti alltaf vinsæl meðal 

félaganna og dyslexían því ekki háð henni félagslega. Hún á þó í erfiðleikum 

með bóklega áfanga en nýtur mikils stuðnings frá föður sínum. Henni hafi 

oft liðið illa í skólanum áður en hún fékk greininguna. Eftir greiningu fékk 

hún úrræði við hæfi sem og aukna virðingu kennara. Halldór segir að hann 

hafi alltaf fengið stuðning frá fjölskyldu sinni. Bæði virka þau örugg í sínu 

skinni og segja að þó að dyslexían hafi vissulega sína lesti vinni þau í 

kringum þá með aðstoð fólks í kringum sig auk þess að nýta til þess 

tæknina. Bæði fengu þau nauðsynleg úrræði frekar seint, Halldór kannski 

fyrst og fremst vegna þekkingarskorts kennara en Thea ekki fyrr en í 7. bekk 

þegar greining fékkst. Í rannsókn Wadlington og Wadlington (2005) kemur 
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fram að kennarar fái ekki í grunnnámi næga þekkingu á sértækum 

námserfiðleikum líkum dyslexíu. 

Sóley ráðgjafi, sem er með sérmenntun í dyslexíufræðum, segir líkt og 

ráðgjafarnir Aníta og Haraldur að dyslexía hafi alltaf áhrif á nemanda og að 

fyrsta skrefið sé að viðurkenna vandann fyrir sjálfum sér og sætta sig við að 

þurfa meiri tíma í námið. Stuðningur foreldra skipti þó alltaf máli þó svo að 

viðmót kennara sé almennt gott. Andrea stærðfræðikennari upplifir enn að 

nemendur komi mjög misjafnir upp úr grunnskólanum og sumir hafi 

einfaldlega gengið á veggi þrátt fyrir að það þyki mun sjálfsagðara að vera 

með dyslexíu nú en áður.  

Í fjölskyldum nemendanna Halldórs og Theu er töluverð saga um 

lestrarörðugleika. Erfðir eru ein helsta ástæða þess að einstaklingur greinist 

með dyslexíu (Lishman, 2006). Maríu móður Halldórs finnst stórlega vanta 

upp á upplýsingar hvert hægt sé að leita sér aðstoðar. Er hún þar sammála 

móður Björns sem hafði þó sökum stöðu sinnar sem kennari, innan skólans 

sem sonur hennar var í, aðstöðu til að leita ráða innan skólans hvert hægt 

væri að leita út fyrir skólann. Aðstæður hans í þeim grunnskóla sem hann 

var í hafi ekki verið nógu góðar. Hvorki hafi verið tekið á því einelti sem 

hann lenti í né dyslexíunni. Strákurinn hafi fundið metnað sinn í íþróttunum 

og slíkt styrki hann í námi, þar sem hann þarf alltaf að vera númer eitt í öllu 

sem hann tekur sér fyrir hendur. Jón faðir Theu segir slíkt hið sama um 

dóttur sína. Hún hafi alltaf verið mjög dugleg í fimleikum sem hún hefur 

stundað frá unga aldri. Hann lagði auk þess ríka áherslu á að öll börnin hans 

fengu tækifæri til að stunda tónlistarnám sem Thea gerði í fjögur ár. 

Foreldrar Theu hafa alltaf stutt hana í námi og geri enn með því til dæmis að 

lesa fyrir hana. Hún hafi gott heyrnrænt minni og þau virkja það. Samræmist 

það þörf mannsins fyrir viðurkenningu í félagslegum aðstæðum sínum og 

sýnir að einstaklingur sem túlkar umhverfi sitt sem jákvætt er mun líklegri til 

að takast á við áskoranir annars staðar í umhverfinu (Lawrence, 2006, bls. 3-

8). 

6.1.3 Framhaldsskóli með bekkjarkerfi 

Í framhaldsskólanum með bekkjarkerfi var rætt við einn ráðgjafa, 

enskukennara og tvo nemendur. Ekki fékkst viðtal við foreldra. 

Anna, fyrri nemandinn sem rætt var við, átti mjög erfiða skólagöngu sem 

einkenndist af miklu einelti og niðurbroti kennara. Hluta skólagöngu sinnar 

dvaldi hún erlendis þar sem henni leið vel í skóla. Félagslega hafi hún verið 

mjög einangruð og ekki eignast vini fyrr en í 9. bekk. Móðir hennar hafi 

alltaf verið hennar stoð og stytta því auk erfiðrar skólagöngu hafi hún átt í 
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erfiðleikum heima fyrir. Hún hafi verið álitin þroskaheft af kennara fyrir 

greiningu um dyslexíu í 7. bekk. Litlar sem engar kröfur voru gerðar á hana 

nema af hálfu sérkennarans og sjón hennar hafi auk dyslexíunnar hindrað 

hana í að ná settum markmiðum í námi. Skortur á hvatningu, félagsleg 

einangrun og einelti séu þættir sem hún er enn að vinna úr með aðstoð 

sálfræðings. Einkunnir hækkuðu mikið eftir að hún fékk rétta þjónustu og 

gleraugu. Sýnir það skýrt hvað góð samvinna og skipulag skiptir miklu líkt og 

kemur fram í rannsókn Torgesen og Crawford (2006). Miklu breytti fyrir 

Önnu að hún fékk nýjan kennara á þessum tíma þrátt fyrir að eineltið hafi 

haldið áfram. Í grunnskóla fékk hún aðstoð í öllum fögum nema stærðfræði. 

Hún sér hag í bekkjarkerfi þar sem hún þekki alla og sé því að mörgu leyti 

öruggari. Hún á erfitt með að sækja sér aðstoð og viðurkenna veikleika sinn. 

Henni finnst hún eigi að geta gert hlutina eins og hinir. Hún féll á fyrsta ári í 

skólanum vegna þess að hún skilaði ekki greiningargögnunum en vann það 

upp í sumarskóla. Þar vantaði upp á upplýsingaflæði það sem skylt er að 

sveitafélögin taki á sig varðandi þær persónuupplýsingar sem lúta að 

hagsmunum nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hannes, seinni nemandinn sem rætt var við í skólanum, var í mótsögn 

allt viðtalið. Hann sagðist þó hafa gott minni sem hjálpi honum. Skólaganga 

hans hafi þó gengið vel og hann sé mjög virkur í félagslífi skólans. Hannes 

fékk greiningu um dyslexíu í 9. bekk. Hann segir dyslexíuna ekki hafa áhrif á 

sig en er í mótsögn með það allt viðtalið. Grunnskólagangan hafi gengið vel. 

Hann er mjög virkur í félagslífi skólans nú og segir það hafa stuðlað að því að 

hann féll á öðru ári í skólanum.  

Bergdís ráðgjafi segir eins og hinir ráðgjafarnir þrír að það sé mjög 

mikilvægt fyrir nemandann að þekkja sjálfan sig og sætta sig við dyslexíuna. 

Í hennar skóla sæki þó oft frekar krakkar sem eru sterkir og leggja mikið á 

sig. Hún tekur undir orð Haraldar námsráðgjafa um að flestir nemendur 

upplifi ákveðið áfall við að fara í framhaldsskóla því námið þyngist mikið. 

Ríkarður enskukennari hefur margra ára reynslu úr grunnskóla. Hann 

segir aðstæður grunnskólans erfiðar líkt og framhaldsskólans. Nám án 

aðgreiningar sé falleg hugsun en erfitt að koma á móts við hvern nemenda 

og vissulega hafi það oft áhrif. Tíminn fari oft í það að höndla aðstæður fyrir 

alla. Peningaskortur innan skólakerfisins er vissulega hluti af vandanum. 

Sérkennsla sem slík sé yfirleitt sá þáttur sem fyrstur er skorin niður ef þarf 

að hagræða. Slíkt bitnar vissulega á krökkunum og sum séu brotin og liggur 

við búin að gefast upp. Það þyrfti að auka stuðning við krakka sem eru með 

greiningar. Í því sambandi þarf einnig að auka stuðning við kennara bæði 
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innan og utan stofu. Annars séu þessir krakkar að fá miklu meiri þjónustu 

innan grunnskólans heldur en framhaldsskólans.  

6.2 Þekking, kennsluhættir og kunnátta kennarans 

Í síðari rannsóknarspurningunni er leitast við að greina áhrif þekkingar, 

kennsluhátta og kunnáttu kennarans á gengi nemandans í námi. Skólakerfið 

er mikilvægasti grunnvöllur þess að samfélagið tryggi menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 13). Kennslan á að beinast að því að 

nemandi nái að tileinka sér þekkingu og á að taka mið af þörfum og reynslu 

hvers og eins og ná að efla með þeim áhuga og vinnugleði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 40). Rannsóknir Wadlington og 

Wadlington (2005) og Hatcher (Snowling, 2004) sýndu fram á nauðsyn þess 

að kennari hefði þekkingu til að geta lagt ofan á þann grunn sem fyrir er og 

því þurfi að auka þekkingu kennarans til þess að hann geti stutt betur við 

nemandann í námi. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna 

skort á þekkingu hjá kennurum meðrannsakenda. Hér á eftir fer útlistun á 

því sem kennarar, foreldrar og nemendur höfðu segja um þekkingu, 

kennslubrögð og kunnáttu kennara. 

6.2.1 Fjölbrautaskóli með iðnbraut 

Báðir nemendur skólans Geirrún og Björn hafa upplifað mikla eða töluverða 

vanþekkingu á hömlun sinni af hálfu kennara. Þau bregðast þó við því á 

mjög ólíkan máta og má sjálfsagt rekja það viðmót að miklu leyti til þess 

viðhorfs, stuðningskerfi og þess uppeldis sem þau fengu. Líkt og líst er í 

líkani Lawrence (2006). Meðan Björn dregur sig í skelina og talar eingöngu 

við Harald ráðgjafa um vanda sinn stendur Geirrún upp og segir að ekkert 

hafist með þögninni. Bæði tala um að kennsluhættir hjá mörgum kennurum 

skólans henti þeim ekki. Þar talar Geirrún helst um heimildamyndir á ensku 

á meðan Björn bendir á að umræðutímar sé það form sem honum henti 

best. Taka þau þarna fram nauðsyn þeirrar aðlögunarhæfni sem kennari 

þarf að geta haft til að vera tilbúinn að takast á við ólíka kennsluhætti innan 

hverrar kennslustundar til að koma á móts við nemendur sína (Danforth og 

Smith, 2005). 

Aníta námsráðgjafi er mjög gagnrýnin á skólakerfið og sagði að bæta 

þyrfti kennaranám og aðlaga námskrá nýjum áherslum. Bekkir séu allt of 

stórir til að veita þann sveigjaleika sem krafist sé af skólanum og 

niðurskurður hafi áhrif á þjónustu og framþróun. Haraldur ráðgjafi segir þó 

að hann reyni að standa þétt við nemendur, bjóða upp á fræðslu og vinna 

að lausn mála eins vel og hægt sé. Helstu úrræði nemenda með dyslexíu 
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felist fyrst og fremst í ráðgjöf, kennslu í skipulagðri hlustun, námstækni og 

fræðslu inn í bekki og ekki megi gleyma fræðslu til kennara í þessu 

samhengi.  

Elín íslenskukennari er mörgu leyti sammála ráðgjöfunum. Hún sagði litla 

sem enga fræðslu um dyslexíu eða aðrar raskanir hafa verið í hennar 

grunnnámi en hún fékk kennsluréttindi árið 1993. Alla sína þekkingu á 

dyslexíu hafi hún fengið í gegnum þau námskeið og fræðslu sem skólinn 

bjóði upp á. Haraldur sé til staðar og hún sé ekki eins taugaveikluð að eiga 

við nemendur með dyslexíu nú og áður en hann kom til starfa. Hún segir líkt 

og Aníta ráðgjafi að bekkir séu allt of stóra og oft vanti úrræði. Nýleg 

rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur, Ásrúnar Matthíasardóttur og Jóns 

Friðriks Sigurðssonar (2010) meðal framhaldsskólakennara, styðja þessa 

skoðun kennara og námsráðgjafa. Rannsóknin bendir líka á að álagið hafi 

versnað til muna nú á síðustu árum og verst sé álagið hjá þeim kennurum 

sem kenna fleiri en 25 nemendum í bekk. Elín segir að hún sé meðvituð um 

hlutverk sitt sem kennari og hve mikill áhrifavaldur hún sé í menntun 

nemenda sinna. Hún segir þó að þar þurfi allir að vinna að því sama, því 

erfitt sé að koma á móts við hvern nemenda miðað við forsendur í dag. 

Minnsti vandinn sé oft í þeim margbreytileika nemanda sem hún kennir 

nemendur með dyslexíu. 

Foreldrar Geirrúnar og Björns taka það fram að stuðningur kennara við 

nemanda í skólakerfinu sér mjög mikilvægur. Það að eiga í það minnsta einn 

bakhjarl í skólanum geti bjargað nemenda. Samstarf milli heimili og skóla sé 

alltaf mjög mikilvægt. Krafa um bóklegt nám hafi að mörgu leyti hamlað 

börnum þeirra í námi og gefið þeim færri tækifæri til að takast á við það 

sem þau eru sterk í.  

6.2.2 Fjölbrautaskóli 

Báðir nemendur fjölbrautaskólans þau Halldór og Thea voru mjög ánægð í 

heildina með þá þjónustu sem þau fengu kennarar væru þó alltaf misjafnir. 

Thea talar um að hafa jafnvel verið neitað um þjónustu. Gott þó greinilega 

upplýsingaflæði á milli kennara og ráðgjafa. Þau eru bæði mjög 

samviskusöm í námi sínu, leggja sig fram mæta 100% í skólann og Halldór 

tekur það fram að hann fái leyfi til að nýta sér tæknina í kennslustundum. 

Saga þeirra er þó að mörgu leyti ólík Thea hafi fengið úrræði við hæfi strax 

eftir greiningu á meðan bið hafi verið eftir úrræðum sem hentuðu fyrir 

Halldór þar til hann skipti um skóla.  

Sóley ráðgjafi er sérmenntuð í dyslexíufræðum og er dugleg að koma 

þekkingu sinni áfram og veita ráðgjöf til kennara. Hún bjóði auk þess upp á 
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fræðslu á 2-3 ára fresti. Hún segir það góða samstarf sem hafi myndast milli 

grunnskólanna í hverfinu koma sér vel varðandi undirbúning undir þjónustu 

við einstaklinginn. Hún kynnir úrræði fyrir nemendum einstaklingslega en 

tekur fram að það sé þó á þeirra ábyrgð að skila inn greiningargögnum. 

Skólinn býður upp á heimanámsáfanga þar sem tvinnuð er inn námstækni 

og fyrirlestrar um ráðgjöf. 

Andrea stærðfræðikennari segir verklega kennslu við Fjölbrautaskólann 

við Ármúla hafa reynst henni vel í kennslu einstaklinga með dyslexíu og 

aðrar raskanir. Hún sé í miklu sambandi við Sóleyju þar sem hún fái inn 

mikið af nemendum með raskanir. Í samstarfi við skólayfirvöld kom hún á 

laggirnar hagnýtri stærðfræðilínu til að koma til móts við nemendur. Hún er 

mjög hlynnt einstaklingsmiðuðu námi og hefur af því góða reynslu. Hún 

segir þó eins og Elín íslenskukennari að álag sé oft mikið þar sem bekkirnir 

eru stórir. Það sem skipti máli sé að skólinn geti staðið sig vel varðandi nám 

þessara einstaklinga, að skólayfirvöld veiti kennurum stuðning, námskráin 

sé sveigjanleg og góð samvinna innan skólans. Hún telur skólann halda vel 

utan um nemendur og þar eigi Sóley heiður skilinn. Þarna sést skýrt hversu 

mikil áhrif sveigjanleika skólastjórnenda og kennslufræðilegar áherslur geta 

haft áhrif á framþróun í skólanum (Daniels, 2006). 

María móðir Halldórs segir að þekking, kennsluhættir og kunnátta 

kennarans skipti miklu máli. Það hafi hún upplifað í þeim mun á þjónustu 

sem Halldór hefur fengið í námi sínu til þessa. Munurinn sé mjög mikill og 

hún sé mjög ánægð með báða þá skóla sem sonur hennar hafi verið í eftir 

að þau fluttu. Jón faðir Theu tekur í sama streng en stuðningur sé foreldra 

ekki síðri. Því þurfi að vera gott samstarf þar á milli. Hann segir þó að það 

umhverfi sem kennurum sé boðið upp á sé oft ekki heldur boðlegt fyrir 

nemendur. Bekkirnir séu orðnir allt of stórir og vöntun sé á 

einstaklingsmiðuðu námi. Gefa þurfi þessum krökkum meiri tíma eða aðrar 

lausnir. Fyrir sína stelpu breyti engu hvort hún fái þrjá eða þrjá og hálfan 

tíma í prófi. Hún sé mjög lengi að koma sér í gengum prófin af því að hún er 

mjög hæglæs. Einnig séu lög og reglugerðir hvað varðar úrræði til handa 

þessum börnum mjög illa skilgreind. 

6.2.3 Framhaldsskóli með bekkjarkerfi 

Anna og Hannes voru mjög ósamstíga varðandi viðhorf sitt hvernig Þekking, 

kennsluhættir og kunnátta kennarans hafi haft áhrif á líf sitt. Anna talar um 

að grunnskólaganga sín á Íslandi hafi verið í raun lifandi helvíti, en hluti af 

skólagöngu hennar var í Suður-Evrópu þar sem móðir hennar hefur tengsl. Á 

Íslandi hafi hún lent í miklu einelti, verið álitin fötluð af kennara og ekki 
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tekið á hennar málum fyrr en eftir að móðir hennar gekk í málið þegar hún 

var komin í 10. bekk og vanlíðanin orðin mjög mikil. Viðhorf kennara skólans 

hafi þó breyst eftir að hún fékk greiningu í 7. bekk. Hún átti einn bakhjarl í 

skólanum þennan tíma sem var sérkennari hennar. Viðhorf kennara hafi 

brotið hana svo niður að hún endaði hjá sálfræðingi. Hún er enn að vinna úr 

fortíðardraugum. Hannes segir aftur grunnskólagöngu sína hafa verið góða 

og dyslexían ekki haft veruleg áhrif á líf hans og þeir kennarar og 

stuðningsaðilar sem að honum hafi komið hafi reynst honum vel. Hvað 

varðar kennsluaðferðir í skólanum nýtist honum best myndefni og 

heimildamyndir þar sem hann hafi gott minni og sjái hlutina mikið í þrívídd. 

Bergdís ráðgjafi sótti sína fræðslu um dyslexíu sjálf og reynir að fá inn 

fræðslu fyrir kennara á 2-3 ára fresti. Henni finnst að kennarar leggi sig 

virkilega fram við að sinna þessum nemendum það er ef að þau sýna sýna 

vinnusemi sem að henni finnst dyslexíunemendur yfir höfuð gera. Við það 

fá þau umbun og skilning kennara sem sjá að þau eru að lesa og vinna. 

Ríkarður enskukennari segist gera sér grein fyrir því geigvænlega valdi 

sem kennari hafi. Auðvelt sé fyrir kennara að brjóta nemanda niður fyrir 

lífstíð. Hann segir að einhverja smá þekkingu hafi hann fengið um dyslexíu í 

grunnnámi sínu. Eiginlega fræðslu hafi hann ekki fengið fyrr en hann var 

kominn til starfa við grunnskóla. Þar hafi hann líka komist að því að oft 

þyrfti að undirbúa kennsluna og námsefnið öðruvísi til að það nýttist 

nemendum. Ríkarður segir að í raun þurfi allir að vera kennari plús 

sérkennari til að geta mætt þörfum þessara barna. Slík segir hann ekki 

vonda stöðu því sérkennarar séu oft að gera hluti sem nýtast öðrum 

nemendum líka. Þrátt fyrir að samstarf sé nauðsynlegt við foreldra þá eru 

þeir líka oft óraunhæfir á kröfur til handa börnum sínum. Varðandi þann 

skóla sem hann vinnur nú í sé litið á hann sem rútu sem fer bara eina leið og 

ef þú missir af henni þá er það bara þinn missir. Oft sé ekki beitt nægum 

úrræðum til að styðja við nemendur í námi og megi þar gera bót á. 

Eins og áður hefur komið fram fékkst ekki leyfi til að taka viðtöl við 

foreldra nemendanna í framhaldsskólanum með bekkjarkerfi. 
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7 Umræður 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem áður voru skoðaðar hefur mótlæti 

neikvæð áhrif á líðan einstaklinga með dyslexíu. Í rannsókn Steinunnar 

Torfadóttur (1996) kemur fram að nemendur í framhaldsskóla upplifa þetta 

mótlæti oft af hálfu kennara. Þessi rannsókn bendir til að nú 17 árum síðar 

hafi mótlætið minnkað en enn ber þó á vanþekkingu á dyslexíu meðal 

kennara að sögn nemenda.  

Nemendurnir sex sem rætt var við höfðu allir upplifað mótlæti af hálfu 

skóla eða kennara á sinni skólagöngu en það sem athyglisvert var hversu 

bakland og viðhorf foreldra skipti þar miklu. Aðstaða foreldra var þó einkum 

eftirtektarverð. Í baklandi tveggja þeirra nemenda sem rætt var við var 

annað foreldrið hluti af því skólakerfi sem barnið var í. Þar virtust ítök 

foreldra í skólakerfinu skipta máli hvernig brugðist var við gagnvart hömlun 

nemandans og stutt við þá íhlutun sem nemendurnir fengju. Þeir foreldrar 

sem rætt var við sem höfðu ítök innan skóla barna sinna töluðu um að sú 

nánd sem þeir hefðu haft innan skólans hefði hjálpað þeim að fylgjast með 

framvindu náms barna sinna, þó vissulega hefði það verið á hliðarlínunni og 

stundum óþægilegt að vera beggja vegna múra. Í baklöndum nemendanna 

tveggja, sem ekki höfðu slíkan aðgang að skólakerfinu í gegnum foreldra 

sína en bjuggu við einnig við hömlun í sínu lestrarnámi frá unga aldri, var 

ekki sömu sögu að segja og fengu þær ekki úrræði fyrr en að greining var 

komin. Í tilfellum þeirra foreldra mátti merkja gremju vegna þjónustu 

skólans. Til þess að upplifun hvers nemanda sé sem ánægjulegust þarf 

skólinn að vera hæfur til að vinna sína grunnvinnu þannig að svo geti orðið 

(Anna Katrín Eiríksdóttir, 2009) og þar hafa foreldrarnir mikið að segja. Til 

þess þarf í samstarfi við foreldra að komast að samkomulagi sem styður við 

nemandann og tryggir nauðsynleg úrræði og fullnægjandi fagkunnáttu 

(Dóra S. Bjarnason, 2009). Endurspeglast þessi nauðsyn í orðum kennara, 

nemenda, foreldra og ráðgjafa um hversu nauðsynleg góð ráðgjöf og skýrar 

reglur eru í öllu þessu ferli. Ýtir slíkt undir gott samstarf milli heimilis og 

skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

Í baklandi nemanna í fjölbrautaskólanum var áhugavert að foreldrar 

höfðu stutt þau til að stunda íþróttir eða aðrar tómstundir sem þau voru 

sterk í. Foreldrar þeirra beggja voru með það á hreinu að metnaður til góðra 

verka og tækifæri til að blómstra á einhverju sviði skipti sköpum fyrir börn 
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sín. Styður slíkt að jákvæð reynsla á einu sviði hefur jákvæð áhrif á það 

næsta (Lawrence, 2006, bls. 3-8). Þrátt fyrir að allir foreldrarnir hefðu veitt 

börnum sínum eins mikinn stuðning og í þeirra valdi stóð, kom líka í ljós að 

fæstir vissu hvert ætti að leita eftir stuðningi. Í bókinni Tálmar og tækifæri 

var niðurstaðan sú að aðgangur skólans að sérfræðingum minnkar eftir því 

sem ofar dregur í skólakerfinu (Birna Bergsdóttir, Gretar L. Marinósson, 

Hrund Logadóttir og Særún Sigurjónsdóttir, 2007). Því séu foreldrar eftir 

sem áður í lykilhlutverki varðandi trú, stuðning og hvatningu.  

Í máli eins ráðgjafans kom fram að úrræði eigi einnig að snúa að 

nemendunum, ekki eingöngu foreldrunum. Ekki megi gleyma fræðslu til 

kennara í þessu samhengi. Ráðgjöf felist í kennslu í skipulagðri hlustun, 

námstækni og fræðslu inni í bekk. Í Hatcher (2006, bls. 274-276) sést að gott 

samband milli skóla og heimilis ásamt góðum ráðum og meðferðarúrræðum 

hefur góð áhrif á hegðunarlegan og námslegan árangur barna. Ein móðirin, 

sem sat beggja vegna borðsins, upplifði þessa vanþekkingu sjálf og leitaði 

sér ráða út fyrir skólakerfið. 

Þegar kennarar og námsráðgjafar voru spurðir út í hversu mikilvægt 

bakland nemenda væri og sá stuðningur sem foreldrar veittu börnum sínum 

voru þau öll sammála um að það skipti mjög miklu máli. Mikilvægast væri 

þó að nemandinn sjálfur sætti sig við að það að vera með sértæka 

námserfiðleika kostaði aukna vinnu og skipulag nemandans við nám sitt. 

Reynsla þeirra sem höfðu reynslu af öðru skólastigi styður þann 

þjónustumun. Einnig kom fram nauðsyn þess að standa vörð um fræðslu og 

þekkingu innan skólanna (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2012). Kemur það skýrt 

fram í viðtölum við kennarana og ráðgjafa hversu lítill kennslufræðilegur 

grunnur um raskanir var í grunnnámi þeirra. Í rannsókn Wadlington og 

Wadlington (2005) kemur fram að þekking á dyslexíu var minnst meðal 

nema í grunnskólakennaranámi. Kemur fram í viðtölunum að sú fræðsla 

sem að þau hafi ná sér í hafi verið í starfsnámi sínu, þau hafi lært af 

reynslunni eða fengið ráðgjöf hjá sér reyndari kennurum. Menning og 

viðhorf skólanna hafi einnig mikil áhrif á kennarana það er hvernig þeir litu 

á það starf sem þeir sinntu og hvernig því var sinnt. Því jákvæðara sem 

viðhorf skólans var þeim mun jákvæðara var viðhorf kennarans. 

Birtingarmynd þessarar vanþekkingar kemur fram í áliti nemenda á þeim 

kennsluaðferðum sem notaðar eru í skólanum en einnig í viðhorfi foreldra 

varðandi áherslur skólans á bóknám. Þar hefti skólinn nemendur við að nýta 

til fulls þær gáfur sem þeim séu gefnar. Sýnir það glöggt hversu mikið vald 

kennari hefur yfir nemendum sínum en einnig hversu raunprófaðar 

kennsluaðferðir geta skipt miklu máli fyrir nemandann. Allir kennararnir 
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voru sammála um hve mikið vald þeir hefðu gagnvart nemendum sínum og 

hversu mikilvægt væri að reyna að koma sem mest til móts við þarfir þeirra 

þó kennsluaðferðir væru ólíkar Þar skiptir viðhorf kennara miklu máli, 

reynsla hans og umhverfi. Þrátt fyrir mikinn stuðning af hálfu ráðgjafanna 

þá sæti eftir að kennarar þurfa aukna fræðslu inn í nám sitt. Í máli tveggja 

þeirra kemur skýrt fram hversu fjölbreytileiki nemenda hefur þar áhrif á. 

Fleira virðist þó koma til því eftirtektarvert var meðal kennara og ráðgjafa 

hvernig reynsla og skilningur af öðrum skólastigum, eða úr öðrum skólum, 

hafði áhrif á kennsluhætti og ráðgjöf til nemenda. Baráttan fyrir bættum 

hlut nemenda varð meiri eftir því sem sýnin á önnur skólastig varð meiri, líkt 

og sást í orðum kennara og ráðgjafa sem höfðu reynslu af 

grunnskólastiginu. Sýnir þetta nauðsyn þess að í námi kennara fái þeir sýn á 

skólastigin bæði fyrir ofan og neðan sig sem og úr fleiri skólum en þeim sem 

þeir kenna við. Snemmtæk íhlutun og þverfagleg vinna hefur þar oft 

úrslitaáhrif á gengi nemandans í námi (Wright og Wood, 2006; Snowling, 

2004).  

Í ljósi þessa var áhugavert að skoðun allra kennara og námsráðgjafa var 

sú að greiningargögn ættu að koma frá nemendum eða forráðamönnum 

þeirra. Þetta viðhorf verður að teljast hæpið, bæði vegna þeirra laga sem 

framhaldsskólanum eru sett og kveða á um starf eftir að grunnskóla lýkur 

(Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) og vegna þess að samkvæmt 1. gr. 

lögræðislaga nr. 71/1997 er sjálfræðisaldur einstaklinga á Íslandi 18 ár. Í 

flestum tilfellum eru einstaklingar ólögráða í upphafi framhaldsskólanáms. 

Samkvæmt þessum lögum ætti það því að vera hlutverk grunnskóla að skila 

gögnum á milli skólastofnana í samráði við foreldra nemandans sem eðlileg 

brú á milli skólastiga. Engin slík ákvæði eru í reglugerð nr. 230/2012 um 

nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum þrátt fyrir skýra lagaheimild um 

slíkt í 55. gr. laga nr. 92/2008. Þvert á móti er ábyrgðin sett á foreldrana skv. 

8. gr. reglugerðarinnar. Í viðtali við einn af nemendunum kom einmitt fram 

að brotalöm var á því af hans hálfu að greiningarpappírar skiluðu sér til 

skóla sem ollu því að viðeigandi úrræði fengust ekki fyrsta ár hans í 

framhaldsskóla. 

Bekkjarstærð og niðurskurður var einn af þeim áhrifavöldum sem 

kennararnir, ráðgjafar og foreldrar töldu upp sem áhrifaþátt í kennslu 

nemenda. Hefðu þessir þættir áhrif á alla þjónustu og framþróun. Í aðsendri 

grein í Fréttablaðinu fullyrðir Aðalheiður Steingrímsdóttir formaður Félags 

framhaldsskólakennara að nýju framhaldsskólalögin frá árinu 2008 hafi átt 

að fela í sér dýrar breytingar til batnaðar, sem aldrei hafi birst í skólakerfinu. 

(Aðalheiður Steingrímsdóttir, 2013). Rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur, 

Ásrúnar Matthíasardóttur og Jóns Friðriks Sigurðssonar (2010) styður þessi 



 

86 

orð formannsins. Endurspeglast þessar aðstæður í viðtölunum. Slíkar 

aðstæður gera kennurum erfitt fyrir að vinna að uppbyggilegum 

einstaklingsmiðuðum kennslubrögðum, þar sem kennarinn þarf frekar að 

einbeita sér að því hvað hentar hópnum sökum stærðar hans fremur en 

einstaklingnum. Þar eru þeir kennarar sem rætt var við á sama máli. Í máli 

ráðgjafa kemur fram að slíkt hafi einnig slæm áhrif á nemendur, sér í lagi ef  

þeir hafa lágt sjálfsmat, að standa inni í kannski 30 manna bekk þar sem þeir 

þekkja engan og eiga að lesa upp sé þeim mörgum einfaldlega um megn. 

Reynir slíkt á aðlögunarhæfni kennarans við að koma til móts við þarfir, 

tilfinningar og ólík vinnubrögð nemenda (Danforth og Smith, 2005). Að því 

leyti hefur skóli með sem bíður upp á bekkjarkerfi ákveðinn kost þar sem 

sömu nemendurnir ganga í gegnum það sama í ákveðinn tíma. Þjónustan 

sem fjölbrautaskóli og framhaldsskóli með iðnbraut buðu upp á bauð þó 

upp á meiri breidd en framhaldsskóli með bekkjarkerfi, kannski vegna þess 

líkt og kennarar skólanna sögðu að með fjölbreytilegu námsvali kæmu inn 

nemendur sem þyrftu frekar á sértækum úrræðum að halda. 
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8 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort forsaga nemanda með 

dyslexíu hefði áhrif á gengi hans í framhaldsskóla og hvort að þekking, 

kennsluhættir og kunnátta kennara hefði þar áhrif á. Þótt ekki sé hægt að 

alhæfa um niðurstöðurnar sökum smæðar hennar þá má leiða að því líkum 

að hvoru tveggja hafi þar mikil áhrif á nemandann og framþróun hans í 

námi. Svör við spurningunum tveimur eru því á margan hátt mjög einfaldar. 

Já, forsaga nemenda hefur áhrif á gengi hans í námi og já, þekking, 

kennslubrögð og kunnátta kennara hefur áhrif á gengi nemandans í námi. 

Niðurstöðurnar styðja þó það fyrst og fremst að nemandinn þarf að vera 

sáttur við sjálfan sig til að geta tekið á sínum málum. Þar hjálpa félagslegir 

styrkleikar sem og virkur jákvæður stuðningur foreldra og kennara. 

Umhverfi og menning skólans hefur þar mikið að segja enda bendir 

rannsóknin til þess að skoðun skólastjórnenda leiki þar stórt hlutverk í 

hvernig unnið er að þjónustu við nemendurna. Alþekkt er í stjórnun að eftir 

höfðinu dansa limirnir og styður þessi rannsókn það. Því opnari fyrir 

breytingum og skoðunum kennara sem skólastjórnendur voru, því meiri 

þjónustu fengu nemendur. Samkvæmt Daniels (2006) er það verkefni hvers 

skóla að skilgreina hvað eru góð vinnubrögð.  

Sá skóli sem kom best út varðandi upplýsingaflæði og fræðslu var 

Fjölbrautaskólinn. Þar var lögð áhersla á að miðla upplýsingum og fræðslu 

til kennara um nemanda áður en til kennslu kom. Þar voru nemendurnir og 

kennarar hvað ánægðastir með þjónustuna, fræðslu og viðmót sem þeir 

fengu og fannst mest komið til móts við þarfir þeirra. 

Menntun ráðgjafanna skipti einnig máli varðandi viðhorf þeirra til 

samstarfs við foreldra, kennara og fyrra skólastig. Stærð skólans og áherslur 

höfðu þar þó einnig sitt að segja. Velta má því upp hvort ekki sé á einhvern 

hátt hægt að efla samstarf á milli þessara skólastiga til að minnka megi 

þetta stóra stökk sem nemendur tala um. Þó að í máli ráðgjafanna allra hafi 

komið fram hvernig þessu samstarfi sé háttað þá má telja að ekki sé 

óeðlilegt að kennarar og skólastjórnendur þessara skólastiga væru í meira 

samstarfi um til dæmis kennslu og starfshætti, fræðslu og námskrárgerð.  

Bekkjarstærð og fjármagnsskortur voru þættir sem kennararnir töldu 

upp sem hefðu áhrif á kennslu þeirra og þann stuðning sem þeir gætu veitt 

nemendum í námi. Í máli kennarana Andreu og Elínar kemur skýrt fram 
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hversu fjölbreytileiki nemenda hefur þar áhrif á. Í máli kennara og ráðgjafa 

sem unnið hafa á grunnskólastigi kom þó fram að mikill munur væri á þeirri 

þjónustu sem nemendur fá í grunnskóla og í framhaldsskóla. Vekur það upp 

spurningar um hvar sá munur liggur helst og hvað framhaldsskólinn geti 

gert til að koma betur til móts við nemendur sína. Nemendur sjálfir tala um 

mikinn námslegan mun sem þeir hafi að mörgu leyti ekki verið búnir undir 

úr grunnskólanum. Alþjóðleg rannsókn PISA (2011) styður þessar áhyggjur 

og setur spurningar við það hvernig almennt er staðið að lestrarkennslu á 

Íslandi. Það gerði Haraldur ráðgjafi einnig og sagði að nemendur komi 

margir hverjir ólæsir og illa undirbúnir undir nám á framhaldsskólastigi. 

Styður slíkt frekari rannsóknir á hvernig hægt sé að vinna að breyttum 

kennsluháttum sem henta margbreytileika nemenda með tilliti til þess 

hvernig leik-, grunn og framhaldsskóli vinna að fjölbreyttu mál-, rit- og 

lestrarumhverfi. Í umræddri Pisa rannsókn (2011) og fleiri rannsóknum sem 

áður hefur verið minnst á hefur komið skýrt fram hversu mikilvæg virk 

málrækt er fyrir einstaklinginn og spilar þar aukin móðurmálskennsla stóran 

þátt.  

Eftir sem áður þurfa einstaklingar með dyslexíu og aðstandendur þeirra 

að viðurkenna dyslexíuna og afla sér fræðslu um hana. Til að geta veitt slíka 

ráðgjöf þarf að efla fræðslu og þekkingu kennara á dyslexíu og aðferðum til 

að vinna með hana. Þar má skólinn greinilega gera bragarbót með betri og 

virkari fræðslu og ráðgjöf. Gildir slíkt um öll skólastig. Til þess þarf að gera 

kennurum kleift að sinna einstaklingsmiðuðu námi og virku samstarfi sem 

og ráðgjöf við foreldra líkt og lög og reglugerðir gera ráð fyrir. Því best er að 

byrgja brunninn áður er barnið er dottið ofan í hann. 
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Viðauki A - Kynning fyrir skólastjórnendur 

Kæri skólastjórnandi. 

Við undirritaðar erum nemendur við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í 

uppeldis- og menntunarfræðum og erum að hefja vinnu við 

meistararitgerðir  okkar.  

Áformað er að kanna reynslu einstaklinga með lestrarörðugleika 

(dyslexíu) af  gagnsemi þeirra úrræða sem þeim standa til boða í 

skólakerfinu. Meðfram því beinist rannsókn okkar að því að kanna áhrif 

dyslexíu á nám, sjálfsálit og hversu vel þeir nemendur telja sig undirbúna 

undir framhaldsnám. 

Gerðar eru sífellt meiri kröfur um menntun og starfshæfni fólks og því 

teljum við mikilvægt að kanna hvernig einstaklingar með sérþarfir upplifa 

skólagöngu í nútímasamfélagi. Markmiðið er að varpa ljósi á reynslu og 

líðan nemenda með námserfiðleika af íslensku skólakerfi í heild. Í þeim 

tilgangi að koma enn betur til móts við þarfir þeirra.  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og unnið samkvæmt lögum 

nr. 77/2000 um persónuvernd og því verða niðurstöður undir nafnleynd. 

Ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga eða skóla og verður 

gögnum eytt í ágúst 2014. 

Hér með óskum við undirritaðar eftir leyfi til að leita eftir nemendum til 

þátttöku í rannsókninni í þínum skóla í samstarfi við náms-/lestrarráðgjafa 

skólans. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Elín G. Guðjónsdóttir (egg8@hi.is) og Friederike Berger (frb10@hi.is) 
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Viðauki B - Kynning fyrir nemendur og upplýst samþykki 

Kæri nemandi. 

Takk fyrir að sýna þátttöku í rannsókninni okkar áhuga. 

Við (Elín G. Guðjónsdóttir og Friederike Berger) erum nemendur í 

meistaranámi í uppeldis- og menntunarfræðum og erum að fara að skrifa 

meistaraprófsritgerðir okkar. Við ætlum að taka viðtöl til að kanna upplifun 

nemenda með dyslexíu á móttöku og stuðningi í skólakerfinu með áherslu á 

áhrifin á sjálfsmyndina og undirbúning fyrir framhaldsskóla. 

Áformað er að kanna reynslu einstaklinga með lestrarörðugleika 

(dyslexíu) af  gagnsemi þeirra úrræða sem þeim standa til boða í 

skólakerfinu. Til að afla upplýsinga um þetta er einnig ráðgert að taka viðtöl 

við námsráðgjafa/lestrarráðgjafa, jafnvel foreldra ungmennanna til að fá 

sem heildstæðasta mynd af upplifun þeirra af náminu.  

Vinnsla rannsóknarinnar stendur yfir frá janúar 2012 til júlí 2013 og 

ætlunin er að  taka viðtöl frá því í mars þangað til í maí 2012.  Farið verður 

með öll gögnin sem trúnaðarmál og unnið samkvæmt lögum nr. 77/2000 

um persónuvernd og því niðurstöður undir nafnleynd. Ekki verður hægt að 

rekja upplýsingar til einstaklinga eða skóla og verður gögnum eytt í ágúst 

2014. Sem þátttakandi getur þú hafnað og hætt þátttöku hvenær sem er. 

 

__________ _______________________ _______________________ 

Dagsetning Elín Guðjónsdóttir Friederike Berger 

 

Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og aðstandendur 

rannsóknarinnar hafa veitt mér þær útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég 

tel mig skilja tilgang rannsóknarinnar, auk mögulegs ávinnings og áhættu við 

hana. Hér með veiti ég samþykki mitt til að taka þátt í framangreindri 

rannsókn. 

 

__________ _____________________________ 

Dagsetning Undirskrift þátttakanda 
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Viðauki C - Viðtalspunktar fyrir nemendur 

· Viltu segja okkur frá hvernig dyslexían uppgötvaðist og hvað gerðist í 
kjölfarið? 

· Finnst þér að greiningin hafi breytt einhverju fyrir þig? Ef svo er 
hverju? 

· Hvernig hefur þér liðið á skólagöngunni? 

· Telurðu að dyslexía hafi haft áhrif á líðan þína á skólagöngu?  

· Hvernig þá? (félagslega og námslega) 

· Hvaða áhrif hefur lesblindan haft á líf þitt? 

· Viltu lýsa fyrir okkur hvernig þú hefur upplifað viðmót kennara?  

o Hefur þú upplifað að kennarar hafi haft skilning og þekkingu á 
lesblindu? 

· Hvernig var stuðningi við nám þitt háttað?  

o Hver var þinn helsti stuðningsaðili? 

o Fékkstu stuðning að heiman? 

o Sýndu foreldrar/aðstandendur þínir máli þínu skilning? 

o Var þér bent á úrræði og þá frá hverjum? 
(Hvað var erfiðast við lestrarnámið?) 

· Finnst þér þú hafa sömu möguleika og aðrir nemendur í námi?  

· Hefurðu einhvern tíma hugsað um að hætta í námi?  

· Hverjar eru ástæður þess? 

· Hvernig upplifðirðu undirbúning grunnskólans fyrir 
framhaldsskólann? 

· Varstu ánægð/ur með undirbúning grunnskólans fyrir 
framhaldsskólann? 

· Hverju vildir þú breyta fyrir lesblinda nemendur ef þú mættir ráða? 

o Í grunnskóla 

o Í framhaldsskóla 

· Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? 

· Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram? 
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Viðauki D - Viðtalspunktar fyrir námsráðgjafa 

· Er til móttökuáætlun fyrir nemendur með dyslexíu? 

· Er nemendum bent á úrræði?  

· Þá hvaða úrræði/hjálpargögn? 

· Er algengt að nemendur með dyslexíu eða aðra námserfiðleika 

hætti í námi?  

· Er mikið samstarf milli grunn- og framhaldsskóla? Hvernig er því þá 

háttað? 

· Hvað gerir skólinn til að koma til móts við nemendur með dyslexíu?  

· Starfa sérkennarar við skólann? 

· Fá kennarar og aðrir þeir sem að nemendunum koma fræðslu um 

sértæka námserfiðleika á borð við dyslexíu innan skólans? 

· Á hvern hátt verða námsráðgjafar varir við líðan nemenda með 

dyslexíu? 

· Er eitthvað gert í þeim málum?  

· Er þeim veitt ráðgjöf (önnur úrræði?). 

· Hver teljið þið að sé upplifun nemenda með dyslexíu af móttöku 

framhaldsskólans? 

· Teljið þið að dyslexía hafi áhrif á mótun sjálfsálits nemenda? 

· Fá kennarar og aðrir þeir sem að nemendunum koma fræðslu um 

sértæka námserfiðleika á borð við dyslexíu? 
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Viðauki E - Viðtalspunktar fyrir foreldra 

· Hver er saga barnsins? 

· Hvenær uppgötvuðust erfiðleikarnir? 

o Hvað var gert í framhaldinu? 

o Hver voru viðbrögð barnsins? 

· Hafa þessir lestrarörðugleikarnir að þínu mati haft áhrif á sjálfsmynd 
barnsins? 

· Er ættarsaga um lestrarörðugleika? 

· Hvernig finnst þér að tekið hafi verið á málum barnsins þíns í 
skólakerfinu?  

o Getur þú lýst því fyrir okkur?  

o Hvaða úrræði í leikskóla (ef rökstuddur grunur kom svo snemma 
fram)? 

o Hvaða úrræði í grunnskóla,? 

o hvaða úrræði í framhaldsskóla? 

· Hvernig hefur upplifun þín á skólakerfinu verið? 

o Voru einhverjar vísbendingar sem gáfu til kynna að barnið þitt 
myndi lenda í erfiðleikum í lestrarnámi/lesblindu? 

· Fannst þér að barnið læsi minna eða reyndi að koma sér undan 
verkefnum? 

· Hvernig hefur þú upplifað móttöku skólana og kennara?  

· Hefurðu fundið mun milli skólastiga? 

o Ef svo er, í hverju birtist hann? 

· Hefur þú sem foreldri ráð fyrir aðra foreldra í sömu sporum? (Hvaða 
ráð?) 

· Hvernig hefðir þú viljað að tekið hefði verið öðruvísi á málum barns 
þíns? 

· Hefur þú leitað eftir aðstoð fyrir barn þitt utan skólakerfisins? 

o Ef já hvert þá?  

· Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram í þessu sambandi? 
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Viðauki F - Viðtalspunktar fyrir kennara 

· Var í náminu þínu fjallað um dyslexíu eða aðrar sérþarfir nemenda? 

· Hefurðu fengið/sótt fræðslu (leiðbeiningar) um úrræði varðandi 
dyslexíu? 

· Ertu í einhverju samstarfi við námsráðgjafa varðandi þarfir þessara 
nemenda? 

· Færð þú upplýsingar um greiningar nemenda?  

o Ef svo hvernig nýtir þú greininguna og færðu stuðning til þess? 

· Telurðu það á ábyrgð nemenda að afla sér hjálpargagna og eða 
úrræða innan skólans? 

· Hvað telur þú vera þitt hlutverk sem kennari? 

· Telur þú að þú sem kennari getir haft áhrif á sjálfsmynd nemenda og 
ef svo er hvernig?  

· Hvað finnst þér vera á þinni ábyrgð í tengslum við sérúrræði og 
kennslu nemenda þinna? 

· Hvaða kennsluaðferðir notarðu? (t.d. glærur, tölvur, töfluna, 
hljóðbækur) 

o Hefurðu sérþarfir nemenda í huga þegar þú skipuleggir kennsluna 
þína? 

· Hvar gerirðu ef það vaknar grunur um dyslexíu hjá nemenda sem er 
ekki með greiningu? 

· Hvað er þitt viðhorf gagnvart skóla án aðgreiningar eða annarra 
lýðræðislegra vinnubragða? 

· Verður þú var við að nemendur með dyslexíu hafi minna sjálfsálit en 
aðrir nemendur?  

o Ef svo hvernig kemur það fram? 

· Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram?  

 


