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Ágrip 

Rannsókn þessi er starfendarannsókn sem fram fór við tilraunakennslu 

sérhæfð námsefnis.  

Megintilgangur rannsóknar var að athuga hvernig sérhæft námsefni sem 

höfundur tók að sér að þýða, staðfæra og tilraunakenna, myndi henta 

nemendum með ákveðna lestrar- og ritunarörðugleika. Námsefnið er 

kennsluefni í ensku sem sérsniðið er að þörfum þeirra sem stríða við 

einhverskonar vandkvæði er kemur að lestri og ritun enskrar tungu. Efnið 

kallast HELP-Start og er upprunalega sænskt framhaldsfræðslunámsefni 

samið af Malin Holmberg. Námsefnið og kennslufræði þess sækir 

undirstöður sínar í hugmyndafræði fjölskynjunar, Orton-Gillingham 

aðferðina, skilgreiningu The Rose Report á dyslexiu ásamt hefðbundinni 

nálgun í móðurmálskennslu fyrir enskumælandi einstaklinga með áherslu á 

hljóðfræði (e. phonetics).  

Niðurstöður byggja á greiningu rannsakanda á kenningum um fullorðna 

námsmenn, menntun fullorðinna (framhaldsfræðslu), lestrarörðugleikum og 

þeim félagslegu hindrunum sem einstaklingar með lestrarörðugleika glíma 

við. Þá lágu einnig til grundvallar tólf eigindleg viðtöl við sex nemendur 

áfangans, samræður úr tímum sem og bæði upplifanir og mat nemenda og 

rannsakanda á áhrifum og árangri námsefnsins. Helstu niðurstöður eru þær 

að nemendur upplifðu námsefnið HELP-Start á afar jákvæðan hátt. Seta í 

áfanganum jók færni þeirra í lestri og ritun enskunnar sem hafði svo bein 

áhrif á almennt sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd þeirra sem námsmanna. 

Rannsakandi fann einnig hversu mikilvægt er að klára þýðingu á 

margmiðlunarhluta námsefnisins til þess að nýta enn betur möguleika þess. 

Á óvart kom að nemendur uppgötvuðu að aðferðafræði námsefnisins hafði 

yfirfærslugildi fyrir þá yfir á íslensku og er það jákvætt merki um möguleika 

efnisins til frekari þróunar hér á landi.  
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Abstract 

This study is an action research that concentrated on whether or not a new 

learning material and approach in teaching English to dyslexics benefitted 

either teacher and/or students, and if it did, than it what way?  

The main purpose of this study was to examine how a new learning 

material that the researcher/teacher had been asked to translate, adapt and 

trial teach, would suit students with specific reading and writing difficulties. 

The material in question is an English learning material tailored to the needs 

of dyslexic language learners. The material is called HELP-Start and was 

written by a Swedish teacher, Malin Holmberg specifically for Swedish 

schools. The material is grounded on multisensory teaching approaches, the 

Orton-Gillingham method, The Rose Report definition of Dyslexia and on 

phonetics teaching materials for native speakers of English. The study is an 

action research paper and its research and findings were based on analysis 

of the most relevant theories on the adult learner, adult education, reading 

difficulties and the social obstacles experienced by individuals with reading 

difficulties. In addition to theoretical analysis the research bases its findings 

on twelve interviews with six students, teacher´s diary and noted 

observations as well as self-evalution sheets from students on their progress 

and experience of the class. 

The main findings of this study were that the students experienced the 

HELP-Start material in a positive manner. It increased their abilities to read, 

write and pronounce English which directly led to a boost in confidence. The 

findings also showed the importance of making the multimedia part of the 

learning material available to be able to utilize its the full potential. An 

unexpected finding was that the students experienced a sense of  transferral 

of their increased skills in reading and writing English to their native 

language Icelandic. This finding sets a positive note for the future 

development of the material and its possibilities within the Icelandic school 

system
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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð til fullnaðar meistaraprófs í menntunarfræði við 

kennaradeild á hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Heiti 

verkefnisins er „The limits of my language mean the limits of my world“ – 

Enskukennsla og lestrarörðugleikar. Verkið er starfendarannsókn kennara á 

enskukennslu fyrir fullorðna námsmenn með lestrarörðugleika ásamt 

þýðingu sérhæfðs námsefnis. 

Verkefnið svarar til fjörtíu eininga (40 ECTS) og er starfendarannsókn þar 

sem upplifun mín og nemenda minna af nýrri nálgun í enskukennslu var 

skoðuð og greind. Viðtöl voru einnig tekin við nemendur áfangans sem 

kenndur var í rannsókninni. Efni og spurningar viðtalanna sneru að 

námsefninu, líðan nemenda og reynslu af kennslustundum í samanburði við 

fyrri skólagöngu og hvaða áhrif námsörðugleikarnir hafa á nám þeirra. Í 

rannsókninni var eigin kennsla á hinu nýja námsefni ígrunduð með hliðsjón 

af samskiptum við fullorðna nemendur sem flestir voru að koma aftur í nám 

eftir langt hlé. Allir höfðu þeir einhvers konar lestrar- og/eða ritunarörðug-

leika sem hamlað höfðu þeim frá því að takast á við nám í ensku. Verkefnið 

stóð yfir frá janúar 2013 til maí 2014. 

Hluti verkefnisins, þ.e. þýðing og staðfæring námsefnisins, var styrktur af 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins fyrir tilstuðlan Símenntunarmiðstöðvar 

Eyjafjarðar – SÍMEY en SÍMEY er einnig rétthafi efnisins á Íslandi.  Sérlegur 

ráðgjafi við þýðingu námsefnis var Katarina Leppänen dósent við 

Gautaborgar háskóla. 

Leiðsagnarkennari var Guðmundur Heiðar Frímannsson prófessor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri og fær hann bestu þakkir fyrir þolinmæði, 

sveigjanleika, ráðgjöf og hvatningu. Þakkir fær einnig Rúnar Sigþórsson 

prófessor við sömu deild fyrir hlutverk sitt sem ráðunautur.   

Starfsfólk SÍMEY fær mínar innilegustu þakkir fyrir að hafa haft trú á mér 

og treyst mér fyrir því að stýra þessari nýju nálgun í enskukennslu. Að 

endingu fá nemendur mínir og þátttakendur í rannsókninni sérstakar þakkir 

því án þeirra hefði verkefnið ekki orðið að veruleika.  
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1. Inngangur 

Í þessari rannsókn er meginmarkmiðið að skoða hvernig nýtt námsefni í 

ensku fyrir einstaklinga með einhverja lestrar- og/eða ritunarörðugleika 

reynist bæði nemendum og mér sem kennara. Í leiðinni er ætlunin að beina 

athyglinni að nauðsyn þess að bjóða upp á sérstaka tegund námsefnis og 

nálgunar í þess háttar enskukennslu. Í þessum kafla reyni ég að útskýra af 

hverju enskukennslan varð að rannsóknarefni. Til að svara því fer ég aftur til 

ársins 2010 er ég hóf formlega kennsluferil minn við Símenntunarmiðstöð 

Eyjafjarðar – SÍMEY. Þar kenndi ég hin ýmsu fög en meirihluti kennslunnar 

var þó enskuáfangar á framhaldsskólastigi (enska 193, enska 102, enska 103 

og enska 203) bæði í kvöld- og dagnámi. Þetta var heilmikil ögrun fyrir mig 

bæði faglega og persónulega. Ég hafði ekki sérstaklega kynnt mér kennslu 

fullorðinna námsmanna og faglega hafði ég ekki neinn sérstakan grunn í 

tungumálakennslu, því var þetta allt mjög nýtt fyrir mér. Þar að auki hafði 

allt tungumálanám, þó sérstaklega enska, verið mér mjög auðvelt alla 

skólagönguna og ég bara vissi það sem ég vissi án þess að hafa nokkuð fyrir 

því. Nú þurfti ég allt í einu að fara útskýra hin og þessi málfræðihugtök og 

setningarfræði enskunnar og ég hafði bara ekki hugmynd um hvernig ég ætti 

að fara að því. Í háskólanámi mínu hafði ég lagt stund á hug- og 

félagsvísindafög og því var það kennsla þeirra sem stóð hjarta mínu næst. 

Það var því mikil áskorun fyrir mig að taka að mér kennslu þessara áfanga en 

ég fann að ég var í þörf fyrir faglega og persónulega ögrun og tók því 

áskoruninni. Ég var að koma til kennslu eftir rúmlega hálfsárs veikindaleyfi 

og þurfti að sanna fyrir sjálfri mér að ég hefði valið rétt er ég ákvað að verða 

kennari. Það var því með þessa miklu þörf til að sannreyna gæði 

ákvörðunarinnar ásamt eindreginni hvatningu frá starfsfólki SÍMEY sem ég 

ákvað að kasta mér í djúpu laugina.  

Fyrstu tímarnir og reyndar öll fyrsta önnin var erfið en ég fann að mig 

langaði að gera þetta; mig langaði að vera kennari, líka enskukennari. Hvað 

það var nákvæmlega sem styrkti þessa löngun mína var ég ekki viss um. Það 

var rétt að inn á milli urðu litlir, en mikilvægir, sigrar sem gerðu það að 
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verkum að manni leið eins og ofurhetju eftir daginn en það var samt ekki 

bara það, það var eitthvað annað og meira. Hvers vegna fannst mér starfið 

svona áhugavert og skemmtilegt? Það var þessi spurning sem ég var stöðugt 

að velta fyrir mér og ég man þegar ég áttaði mig á því að ég hafði fundið 

svarið. Þetta var engin hugljómunarstund, þetta gerðist bara smám saman 

og allt í einu hafði síðasta púslið fundið sinn stað. Ég vildi vera kennari því 

mig langaði að aðstoða fólk við að verða enn betri útgáfa af sjálfu sér og 

hámarka möguleika sína. Mig langaði að sýna þeim verkfærin sem þyrfti og 

kenna þeim að nota þau. Hvað nemendur mínir gerðu svo við þessa nýju 

þekkingu sína var undir þeim komið; en vonandi hafði ég í samvinnu við þá 

eflt sjálfstraust þeirra það mikið að þeir myndu halda áfram að beita 

verkfærunum í framtíðinni á þann hátt er það best þjónaði markmiðum 

þeirra. Þetta svar mitt virðist háleitt en það er í rauninni ofureinfalt. Ég 

einfaldlega trúi því að allir eigi að hafa jafna menntunarmöguleika og því beri 

menntakerfinu að mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur; hafi 

einstaklingur á annað borð einhverja drauma um að menntast. Verkfærin 

sem henta hverjum nemanda fyrir sig eru kannski ekki alltaf auðfundin en 

þau eru oftast til, það þarf bara vilja til að leita eða smíða ný þegar þess er 

þörf. 

Þegar ég  byrjaði að kenna ensku var ég í byrjun smeyk og óörugg en á 

sama tíma opnaðist fyrir mér nýr heimur. Ég hafði alltaf haft gaman af 

íslensku og fannst  málfræði íslenskunnar skemmtileg en ég hafði aldrei náð 

að tengja málfræði hennar við málfræðihugtök annarra tungumála. Kennsla 

minna eigin enskukennara hafði mér aldrei fundist neitt spennandi og því 

hafði heimur málvísindanna, fyrir utan heim móðurmálsins, ekki kveikt hjá 

mér sérstakan áhuga. Nú fóru hins vegar að myndast tengingar sem ég hafði 

aldrei áttað mig á og ég hreinlega dróst inn í dásamlega áhugaverðan heim 

enskrar mál- og setningafræði. Þekking mín á íslensku máli dýpkaði mikið á 

sama tíma og það voru ánægjulegar aukaverkanir að öðlast einnig meiri 

færni í eigin tungu við að auka kunnáttu mína á uppbyggingu annars 

tungumáls. Það voru til svo margar auðveldar og þægilegar reglur um hin 

ótrúlegustu atriði og einnig mátti finna samhljóm með svo mörgu við 

málfræði íslenskunnar. En það var einmitt í algleymi minna eigin uppgötvana 

og gleði að ég áttaði mig á að það sem mér fannst svo fáránlega einfalt, 

auðvelt og skemmtilegt var hrein kvöl og pína fyrir ákveðinn hluta nemenda 

minna. Þar sem ég tengdi saman svo augljós sameiginleg einkenni og reglur 
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sáu þeir næsta óyfirstíganlegt kviksyndi sem gert var ráð fyrir að þeir myndu 

vaða yfir. Þessir nemendur bjuggu nær allir við einhverskonar lestrar- og/eða 

ritunarörðugleika. Líkt og með svo marga aðra fullorðna námsmenn hafði 

einungis lítill hluti þeirra viðurkennda lesblindugreiningu en mörgum hinna 

hafði verið sagt af kennara að þeir væru líklega lesblindir. Stór hluti þeirra 

hafði þó einfaldlega greint sig sjálfur í gegnum erfiða reynslu sína af námi og 

lestri, aukna þekkingu á örðugleikunum og þeirri umræðu sem fram fór í 

samfélaginu á þeim. Flestir þeirra áttu það þó sameiginlegt að vilja síður 

kalla sig lesblinda heldur sögðu einungis að þeir ættu við les- og/eða 

ritunarvanda að stríða enda ekki lesblindugreindir. Varð þessi almenna 

tilhneiging til þess að ég breytti minni eigin orðræðu og notaði því frekar 

hugtakið lestrar- og/eða ritunarörðugleikar í samskiptum mínum og kennslu. 

En hvert svo sem hugtakið var þá var vandinn í flestu sá sami. Margir þessara 

nemenda réðu oft vel við hlustunarskilningsverkefni, munnleg verkefnaskil 

og tjáningu en er kom að lestri og ritun enskunnar fór allt í baklás. Upplifun 

nemendanna á öllu námi sínu sem og árangur þeirra í námi var oftar en ekki 

beintengdur þessu tiltekna færnileysi þeirra á erlenda tungumálinu. 

Námsefnið sem í boði var, var ekki uppbyggt til að taka á þessum tiltekna 

færniskorti og þrátt fyrir mikla leit að betra námsefni fann ég lítið sem 

ekkert. Ég reyndi hvað ég gat að byggja námsmat og verkefni þannig upp að 

þessir nemendur fengju einnig að njóta sinna styrkleika en það var eingöngu 

tímabundin lausn. Eftir sem áður sátu nemendurnir uppi með það verkefni 

að reyna byggja frekari þekkingu ofan á afar ótraustan grunn. Grunn sem 

hrikti stöðugt í og vakti reglulega upp alltof kunna tilfinningu óöryggis og 

vanmáttar. Þessi tilfinning hafði einnig, í mörgum tilfellum, verið ástæðan 

fyrir því að þeir flosnuðu úr námi á sínum yngri árum og nú er þeir héldu að 

þeir væru loks lausir frá henni kom hún til baka tvíefld.  

Það er stórt skref fyrir fullorðna manneskju sem ekki klárar nám á 

hefðbundnum hraða að fara aftur í nám eftir langt hlé. Fullorðni 

námsmaðurinn gerir yfirleitt mun meiri kröfur til sín en sá sem yngri er og 

býr á sama tíma að þeim upplifunum og reynslu sem fylgir því að vera orðinn 

fullorðinn. Fyrir marga nemendur mína var það eitt það erfiðasta sem þeir 

höfðu nokkurn tíma gert að ákveða að fara aftur í nám. Formlega skólakerfið 

hafði stöðugt gefið þeim þau skilaboð að þeir væru ómögulegir námsmenn; 

latir og jafnvel heimskir, alveg sama hvað þeir lögðu sig fram. Þeir höfðu 

hreinlega talið niður dagana þangað til að skólaskyldu lauk og ákveðið þá að 
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fara aldrei í skóla aftur. Það er því ekki ofsögum sagt að segja að þeir mæti 

óöruggir í fyrstu kennslustundina. Trúin á eigin getu sem námsmaður er lítil 

eða jafnvel engin. Fyrsta kennslustundin er kannski ekki svo slæm og þeir 

fara heim með þá veiku von að nú sé kannski þeirra tími kominn. En hvað 

gerist svo? Það líður á áfangann og sama gamla tilfinningin fer að gera vart 

við sig. Þeir stríða enn við sömu námsörðugleikana og námsefnið hefur lítið 

breyst. 

Að horfa á nemendur sína fyllast uppgjöf og vonleysi í námi er eitt það 

erfiðasta sem kennari lendir í. Ég gerði mér vel grein fyrir því hvað það var 

erfitt fyrir þetta frábæra fullorðna fólk að koma og sitja fyrir framan mig 

nokkrum sinnum í viku og ég með kennsluháttum mínum og því efni sem ég 

bauð upp á, gerði lítið annað en að styrkja þá sjálfsmynd þeirra að þau væru 

ómöguleg.  

Ég var viss um að þetta þyrfti ekki að vera svona. Það hlyti að vera til 

námsefni í ensku sem byggði á fjölbreyttum kennsluháttum og aðferðafræði 

sem talaði tungumál einstaklinga sem glímdu við lestrar- og/eða 

ritunarörðugleika að einhverju tagi.  

Í maí 2012 heyri ég svo fyrst af sænska námsefninu HELP-Start í gegnum 

tengilið SÍMEY í Danmörku. Í nóvember sama ár fer ég til Kaupmannahafnar 

og er í eina viku við Hovedstadens Ordblindeskole að kynna mér námsefnið 

og kennslu þess en skólinn hefur frá 2008 byggt alla enskukennslu sína á 

námsefninu. Loksins hafði ég fundið eitthvað sem virtist virka. Námsefni sem 

gæti hjálpað mér að mæta þörfum nemenda betur, hjálpað nemendum 

mínum að ná langþráðum árangri og í leiðinni byggt upp sjálfsmynd þeirra 

sem námsmanna. Í janúar 2013 hef ég svo þýðingarvinnu á efninu og stefnan 

sett á að prufukenna fyrsta hluta þess í september 2013. Það má því segja að 

rannsóknin hafi formlega hafist er dagbókarskrif byrjuðu og tilraunakennslan 

hófst þetta haustið 2013 þó að þýðing námsefnsins hafi staðið yfir í mun 

lengri tíma. 

Rannsóknarspurningin sem ég ásetti mér að svara í ferlinu var í 

meginatriðum þessi: 

 

 Getur HELP-Start námsefnið og aðferðafræði þess aukið færni 

nemenda með lestrar- og ritunarörðugleika til að lesa, rita og bera 

fram hið enska tungumál? 
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Að auki lagði ég eftrfarandi spurningu fyrir sjálfa mig: 

 Getur HELP-Start námsefnið og aðferðafræði þess hjálpað mér að 
mæta betur þörfum þeirra nemenda minna sem glíma við lestrar- og 
ritunarörðugleika?  

 

Rannsóknin sem hér fer á eftir er lýsing og greining á ígrundun minni, 

upplifunum mínum og nemenda minna af prufukennslu á þessari nýju 

nálgun í enskukennslu. Þar fléttast inn sú reynsla sem fylgir þessum 

nemendum frá fyrri skólagöngu og hvernig námsörðugleikar þeirra höfðu 

áhrif á sjálfsmynd þeirra. Það er von mín að með því að miðla þeirri reynslu 

og þekkingu sem hér kemur fram aukist skilningur á nauðsyn þess að bjóða 

upp á sérhæft námsefni í ensku fyrir einstaklinga með lestrar- og/eða 

ritunarvanda. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu kenningar fræðanna að baki 

starfendarannsókn þessa verks. Farið verður yfir skilgreiningar á því hver er 

fullorðinn námsmaður, kenningar um fullorðna sem námsmenn og þá 

félagslegu þætti sem áhrif hafa á fullorðna námsmenn með námsörðugleika. 

Þá verða skoðaðar helstu kenningar um framhaldssfræðslu (andragogy) og 

hvernig hún hefur þróast á Íslandi. Kenningar um lestur og lestrarörðugleika 

fylgja í kjölfarið en í verkinu er hugtakið lestrarörðugleikar notað um flestar 

þær hindranir við lestur sem nemendur glíma við. Litið er svo á að lesblinda 

sé flóknasta form þessara hindrana og að ekki alltaf nauðsynlegt að beita þvi 

hugtaki enda hafi hinn fullorðni námsmaður alls ekki alltaf greiningu að baki 

en glími þrátt fyrir það við erfiðleika við lestur.  Að lokum er svo fjallað 

sérstaklega um mikilvægi tungumálanáms. Kennsluaðferðir við 

tungumálakennslu nemenda með lestrarörðugleika eru tíundaðar ásamt 

umfjöllun um þá kennsluaðferð sem einna þekktust er í tengslum við 

rannsóknarefnið og liggur m.a. til grundvallar kennsluefni rannsóknarinnar, 

HELP-Start. 

 

Á áratugunum eftir heimsstyrjöldina síðari varð mikil fólksfjölgun í hinum 

vestræna heimi og má t.d. nefna að á árunum 1946-1964 fæddust um 70 

milljón börn í Bandaríkjunum einum saman. Börn þessa tíma ólust upp í 

heimi sem breyttist hratt og ein af þessum breytingum var aukin áhersla á 

hærra menntunarstig og færni er á fullorðinsaldur var komið. Ætli 

einstaklingur að fá notið fullrar þátttöku í slíku síbreytilegu samfélagi þarf 

bæði formleg og óformleg menntun hans að taka mið af þeim kröfum sem 

gerðar eru til þekkingar og færni þeirra starfskrafta sem bera þessi 

nútímasamfélög uppi (Merriam og Caffarella, 1999:9-13). Þá hafa breytingar 

og þróun tækni haft mikil áhrif á menntunarkröfur og menntunarleiðir 

fullorðinna á síðustu áratugum. Í tækni- og upplýsingasamfélagi dagsins í dag 

eru kröfur samfélagsins um þekkingu þegna sinna á virkni hinna ýmsu þátta 
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hversdagslífsins sífellt að verða flóknari og bundnari tæknilegum lausnum 

sem krefjast sérþekkingar. Að sama skapi hefur fullorðinn einstaklingur það 

nú í eigin höndum að sækja sér fjölbreyttari menntun á eigin forsendum 

hvort sem það er í formlegu menntaumhverfi eða með sjálfsnámi (Merriam 

og Caffarella, 1999:16-17). Þróun tækninnar hefur einnig gert það að verkum 

að upplýsingaflæði, samskipti og ferðalög heimshorna á milli eru orðin bæði 

auðveldari og sjálfsagðari. Til að viðhalda þessari öru tækniþróun hefur 

tækni- og vísindaheimurinn smám saman hallast að einu ákveðnu tungumáli 

til samskipta við notendur og það sama má segja um fræðaheiminn sem 

með aukinni miðlun upplýsinga hefur hneigst að þessu sama tungumáli, eða 

ensku (Harmer, 2007:15). 

En af hverju enska? Hvað var það sem gerði ensku svona mikilvæga í 

upphafi og því hefur þróun enskunnar verið í átt að lingua franca eða því 

sameiningartungumáli sem oftast er nýtt þegar fólk með ólík móðurmál þarf 

að ræða saman? Það eru fjöldamargir þættir og flókið samspil þeirra sem 

hefur gert þetta að verkum en þó má af nokkurri vissu telja upp þætti eins 

og heimsvaldastefnu breska heimsveldisins og millilandaviðskipti og þá 

sérstaklega eftir að Bandaríkin náðu styrk sínum og stærð.  Við þetta bætist 

aukin þörf fyrir upplýsingar, ferðalög almennings og síðast en ekki síst 

nútíma poppkultúr með tónlistarmyndböndum sínum og tískubylgjum 

(Harmer, 2007:14-15). Í dag notar um fjórðungur mannkyns ensku, annað 

hvort sem móðurmál eða í alþjóðlegum samskiptum. Áætlaðar tölur um 

framtíðar framgang tungumálsins og notkun þess telja að um 2040 verði hún 

nýtt af um 40% íbúa jarðar (Graddol, 2006:107). Ekki eru allir á eitt sáttir um 

þennan „yfirgang“ enskunnar og hafa jafnvel gengið svo langt að kalla 

fyrirbrigðið tungumálaheimsvaldastefnu eða „linguistic imperialism“ og vilja 

meina að að hernaðarlegur, viðskiptalegur og menningarlegur yfirgangur 

enskunnar valdi óæskilegum yfirráðum tungumálsins (Pennycook, 1998:206-

212). Gibson Ferguson (2006:113-133) er þó mjög gagnrýninn á þessar 

skoðanir fræðimanna og bendir á ýmsa þætti heimsvaldastefnunnar sem eru 

í mótsögn við þessar kenningar en viðurkennir þó að hnattvæðing 

kapítalismans sé þó afar líklegur þáttur í þessari þróun þar sem vestrænar 

fjölmiðlasamsteypur draga vagninn í áróðri sínum fyrir neytenda-

menningunni sem byggir að mestu á enskri tungu. 

Hér á landi varð enska ekki hluti af skyldunámi í grunnskóla fyrr en 1936 

og þá einungis kennd nemendum í einn vetur á unglingastigi (Kristmundur 
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Bjarnason, 1987:239). Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og í dag er 

enskan orðin að fyrsta erlenda máli grunnskólans og kennd á öllum stigum 

hans (Hagstofan, 2013). Íslenska skólakerfið, kennsluaðferðir og fagþekking 

enskukennara hafa tekið miklum breytingum á þessari tæpu öld (Auður 

Hauksdóttir, 2007:45-46). Vitundarvakning hefur á sama tíma orðið á hinum 

ýmsu námsörðugleikum og birtingarmyndum þeirra en örðugleikar er snúa 

að lestri og ritun gera nemendum nám tungumála sérstaklega erfitt 

(Schneider og Crombie, 2003:3). Nám enskrar tungu hefur þar reynst öðrum 

málum snúnara. Tungumálakennarar á grunnskólastigi telja sig óundirbúna 

undir tungumálakennslu nemenda með einhverjar leshamlanir, það skorti 

viðeigandi námsefni og þeir nái ekki að mæta þörfum nemenda (Dal, Arnbak 

og Brandstätter, 2004:38). Önnur skólastig sem og vinnumarkaðurinn gera 

nú miklar kröfur um færni á þessu sviði og í dag er varla til það starf sem ekki 

telur enskukunnáttu nauðsynlega, í öllu falli æskilega. Þeir sem ekki hafa 

hana til jafns við aðra verða því að teljast mun líklegri til að verða undir í 

lífsgæðakapphlaupinu (Aðalsteinn Leifsson, 2006).  

 

2.1 Hinn fullorðni námsmaður 

Ef hugtakið fullorðinn er íhugað tengja flestir það í fyrstu við aldur. Þegar 

betur er að gáð er það þó þannig í flestum samfélögum að það er ekkert eitt 

ákveðið aldursár sem allir meðlimir þeirra hafa sammælst um að marki þau 

tímamót þar sem einstaklingur telst fullorðinn. Til viðbótar við óljós 

aldursviðmið þá er það auk þess nokkuð óljóst hvað hugtakið felur 

nákvæmlega í sér. Hvert samfélag hefur sínar eigin reglur og skilgreiningar á 

því hvenær einstaklingur telst tilbúinn til að takast á við einhverja tiltekna 

ábyrgð eða skyldur (Patersons, 1979:13; Rogers, 2002:39). 

Á Íslandi líta t.d. margir svo á að einstaklingur sé fullorðinn við sextán ára 

aldur þar sem formlegri skólaskyldu lýkur þá. Ríkið hefur fræðsluskyldu til 

átján ára aldurs en eftir að 16 ára aldri er náð er það val einstaklingsins hvort 

hann heldur áfram í skóla eða ekki. Einhverjir líta svo á bílprófið við sautján 

ára aldurinn sé upphafspunktur fullorðinsáranna með öllu því frelsi sem 

þeim réttindum fylgir. Enn aðrir miða svo fullorðinsaldurinn við átjánda 

aldursárið þar sem að sá aldur veitir kosningarétt og lögræði, þ.e. fjárræði, 

sjálfræði og einnig réttinn til að giftast. Sé ætlunin hins vegar að skála í 
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kampavíni við maka sinn í eigin brúðkaupi þá þarf eldri ættingja eða vin til 

þess að festa kaup á áfenginu þar sem að áfengisaldur hér á landi miðast við 

tvítugsafmæli einstaklings. Þótt þessi fjölbreytileiki á hinum ábyrgðar- og 

réttindatengda aldri sem hér er lýst sé íslenskur raunveruleiki, þá er það 

þannig að hvert land hefur sínar eigin reglur og viðmiðanir sem í hverju 

tilfelli endurspegla menningu landsins. 

Það er því óhætt að segja að það sé vandkvæðum bundið að búa til eitt 

alþjóðlegt viðmið um skilgreiningu hugtaksins og gott dæmi um það eru t.d. 

erfiðleikar stórra stofnana eins og UNESCO við að finna eina skilgreiningu 

sem nær yfir flesta menningarheima (Rogers, 2002:40). 

Þau þrjú hugtök sem hvað algengust eru til skilgreiningar á því hver er 

fullorðinn eru þroski, sjálfstjórn og sjálfstæði. Það má vissulega finna á þeim 

öllum einhverja vankanta eftir því hvaða menningarheim þau eru borin við 

og þar fyrir utan má benda á ýmsar aðrar breytur líkt og t.d. að fangar hafa 

ekki fullt sjálfstæði og að fólk sem býr við mikla fátækt er ekki í aðstöðu til 

að ná fullum þroska. Að auki má nefna þann mun sem finna má á 

grundvallarhugmyndum um sjálfstæði milli t.d. Vestur- Evrópu og Asíu; þar 

sem litið er á það sem mikilvægan hluta af því að teljast fullorðinn að fara 

eftir stífum samfélagshefðum sem í raun hefta það sem í Evrópu telst til 

sjálfstæðis (Rogers, 2002:41-43; Merriam og Caffarella, 1999:129-130, 334). 

 

2.1.1 Kenningar um fullorðna námsmenn 

 

Hugtakið Andragogy má fyrst rekja til þýska framhaldsskólakennarans 

Alexanders Kapp en í bók sinni Platon´s Erziehungslehre árið 1883 notaði 

hann hugtakið yfir hina endalausu löngun og þörf einstaklingsins fyrir nám. 

Kapp hélt því fram að þekkingarleitin væri grundvallargildi í lífi hvers manns 

og í henni fælist stöðugt nám hinnar innri persónu hans og efling ytri færni 

hans. Kapp hélt því einnig fram að nám færi ekki aðeins fram í gegnum 

kennarann heldur einnig með sjálfsskoðun og lífsreynslu hvers og eins 

(Henschke, 2009:2). Hugtakið lá í dvala í nokkra áratugi eða þangað til að 

þýski heimspekingurinn Rosenstock-Huessy lagði fram þá kenningu árið 

1925 að andragogy væri eina leið Þjóðverja og Þýskalands fram á við eftir 

hörmungar og niðurrif fyrri heimsstyrjaldarinnar. Rosenstock-Huessy taldi að 
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sífelld endurskoðun fortíðarinnar með það fyrir augum að læra af henni væri 

eina leiðin til framþróunar og að þannig væru fortíðin og framtíðin 

samtvinnuð (Henschke, 2009:2). 

Á svipuðum tíma var Bandaríkjamaðurinn Edward  L. Thorndike að 

rannsaka getu fólks til náms og árið 1928 gaf hann út bókina Adult learning 

þar sem hann, með vísindalegum hætti afsannaði þá ranghugmynd þessa 

tíma að fullorðnir misstu á ákveðnum aldri hæfileikann til að læra nýja hluti. 

Hann sýndi fram á að getan til náms var viðvarandi hæfileiki studdur af 

áhugamálum og færni ólíkum þeim sem börn búa yfir. Það væri hinsvegar 

svörunartímanum sem hrakaði (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 

2007:366). Thorndike og samstarfsmenn hans, Bregman, Tilton og 

Woodyard (1928:178-179) sýndu t.d. fram á með mælingum að kennarar 

ættu að gera ráð fyrir því að svörunartími námsmanna á aldrinum 25-45 ára 

væri nánast sá sami og hjá tvítugum nemendum.  

Allt frá því snemma á síðustu öld er bandarískir upphafsmenn 

menntaþróunar fyrir fullorðna tóku sig saman, stofnuðu samtök og hófu 

rannsóknir á námi fullorðinna, hefur leiðum til náms verið skipt í tvær línur. 

Annarsvegar vísindaleiðina (scientific line) sem kennd er við Thorndike, þar 

sem gert var ráð fyrir að nám byggðist upp á nákvæmum rannsóknum 

nemenda eftir ákveðinni aðferðafræði, jafnvel með tilheyrandi tilraunum og 

endurrannsóknum. Hin leiðin hefur verið kölluð innsæisleiðin 

(artistic/intuitive line) þar sem námið fer þannig fram að nemendur læra af 

sameiginlegum upplifunum sínum og reynslu sem eru ræddar og greindar 

þar til niðurstaða fæst (Knowles, Holton III og Swanson, 2005:36-37). 

Þessi námslína sem kölluð hefur verið innsæislínan kom fyrst fram þegar 

Eduard C. Lindeman gaf út bók sína The Meaning of Adult Education árið 

1926. Lindeman var þá nýkominn heim frá Þýskalandi þar sem hann hafði 

kynnt sér kenningar Rosenstock-Huessy og Workers Education Movement. 

Lindeman lagði í þessum fyrstu skrifum sínum fram þá kenningu að kennsla 

fullorðinna væri ólík kennslu barna að því leyti að hún snérist fyrst og fremst 

um samræður (Henschke, 2009:2) og  að nám fullorðinna yrði að byggjast á 

þörf þeirra fyrir að læra af reynslum sínum og að það að safna reynslu sinni 

saman og ljá henni merkingu og tilgang væri í raun eini tilgangur lífsins 

(Lindeman, 1926:6-14).  

Lindeman var vinur og samstarfsfélagi hins þekkta menntunarfræðings 

John Dewey og deildu þeir hugsjónum um félagslegt réttlæti og mikilvægi og 
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áhrifamátt menntunar fyrir alla. Hugmyndafræði Lindeman um menntun 

fullorðinna er af mörgum talin vera afleidd af hugmyndafræði Dewey um 

almenna menntun og að áhrif Dewey séu mjög greinanleg í verkum 

Lindeman (Stewart, 1987:4). 

Robert Gessner skrifaði árið 1956 bókina The Democratic man: Selected 

writings of Edward C. Lindman þar sem hann fjallar um kenningar og skrif 

Lindeman um menntun fullorðinna. Þar má finna eftirfarandi tilvitnun í skrif 

Lindeman: 

 
"Ég sé fyrir mér nýja aðferð í menntun fullorðinna. Aðferð sem er eins 
mikilvæg fyrir þann háskólamenntaða og verkamanninn. Þetta er 
aðferð þar sem hinn fullorðni lærir fyrst að vera meðvitaður um 
upplifanir sínar og reynslu og síðan að leggja mat á þær. Til þess að 
þetta sé hægt getur hann ekki lagt stund á nám eftir hefðbundnum 
námsleiðum í þeirri von að þær muni einhvern tíma nýtast honum. 
Hann verður þvert á móti í fyrstu að veita athygli þeirri stöðu sem 
hann er í og þeim ásteytingarsteinum sem hindra hann í að lifa 
fullnægðu lífi. Hann safnar því næst staðreyndum og upplýsingum, 
ekki í þeim tilgangi að safna sem mestu heldur til þess að leysa úr 
raunverulegum vandamálum. Með þessari námsaðferð breytist staða 
kennarans úr stöðu þess sem hefur valdið og stjórnar náminu í þann 
sem leiðir námsmanninn áfram með ábendingum og hluttekt. 
Kennarinn verður sjálfur að nemanda, eins og hans eigin upplifanir og 
reynsla gefa ástæðu til"  (Gessner, 1956, bls. 160). (þýð.mín). 
 

Það má færi fyrir því nokkur rök að fullorðnir séu ávallt á einhverjum tíma 

við einhverskonar nám og rannsóknir hafa sýnt fram á að jafnvel allt að 98% 

fullorðinna stundi óhefðbundið nám af einhverju tagi, þ.e. að þeir hafi tekið 

sér á hendur einhvers konar verkefni sem skilgreina megi sem nám. Þessar 

tölur hljóma vissulega háar og hafa verið rengdar en þó hafa aðrar 

rannsóknir sýnt svipaðar niðurstöður og því má segja að með þessari 

skilgreiningu á námi að allir fullorðnir séu í raun námsmenn. Líklega má þó 

segja með nokkurri vissu að hlutfall þeirra sem skráir sig í formlegt nám við 

menntastofnun er ekki svo gríðarlega hátt. Fjöldamargar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að hlutfall fullorðinna sem hafa á einhverjum tíma skráð sig í 

formlegt nám hleypur líklega á bilinu 17% - 47%, allt eftir því hvernig það er 

skilgreint (Jarvis, 1995:46-47). 

En hver er ástæða þess að fullorðinn einstaklingur skráir sig til náms? 

Rannsóknir á þessu sviði eru fjöldamargar og sýna margar að karlmenn líta á 
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námið meira sem lið í starfsframa eða starfsstyrkingu en konur síður. Stórar 

bandarískar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að fleiri ástæður liggja oftar en 

ekki að baki og að ástæður fyrir náminu eru oft samspil nokkurra þátta 

(Jarvis, 1995:51). Rannsókn Johnstone og Rivera (1965:159-160) sýndi einnig 

að ástæður einstaklinga fyrir því að sækja nám á fullorðinsárum voru einnig 

tengdar samfélagsstöðu þeirra. Það sýndi sig að fólk í neðri stéttum var 

líklegra til að sækja nám til að ráða betur við verkefni daglegs lífs en þeir 

sem í efri stigum þjóðfélagsins voru sóttu námið frekar til þess að glæða lífið 

meiri dýpt. 

Lindeman lagði fram 5 lykilatriði sem hægt er að gera ráð fyrir varðandi 

hinn fullorðna námsmann. Þau eru þessi: 

 

1.  Fullorðnir námsmenn eru drifnir áfram til náms af þörf til að fullnægja 

persónulegri þörf og áhugasviðum sínum. 

2.  Afstaða fullorðinna námsmanna til náms er þarfamiðuð. 

3. Reynsla og upplifun fullorðinna námsmanna er besta uppspretta 

menntunar þeirra. 

4.  Fullorðnir námsmenn hafa ríka þörf fyrir að stjórna eigin námi. 

5. Persónulegar námsþarfir einstaklinga aukast eftir því sem þeir eldast. 

(Lindeman, 1926:6-14).  

 

En Lindeman hafði líka sterkar skoðanir á hlutverki kennara í þessu nýja kerfi 

til menntunar fullorðinna. Hann taldi að enginn nema hinir auðmjúkustu 

kennarar gætu kennt fullorðnum. Við kennslu fullorðinna leggjast upplifun 

og reynsla nemenda til jafns við upplifun og reynslu kennarans að mati 

Lindemans, sem taldi einnig að þegar best tekst til þá sé fullt jafnræði í 

kennslustofunni og mörkin milli kennara og nemenda hverfa  (Lindeman, 

1926:6-14).  

Kenningar um nám fullorðinna eru margar og oft virðist sem þær nái ekki 

að tengjast viðfangsefninu nægilega vel eða hafi í það minnsta ekki mikla 

praktíska þýðingu fyrir kennarann í kennslustofunni. Alan Rogers (2002:85) 

telur að þetta sé einna helst vegna þess að flestar kenningarnar horfi annað 

hvort á af hverju fullorðnir læra en aðrar kenningar horfi á það hvernig 

fullorðnir læra. Þarna sé um tvær ólíkar spurningar að ræða sem ekki sé 

svarað samtímis. 
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Rogers (2002:89-94) og Merriam, Caffarella og Baumgartner (2007:294) 

hafa skipt kenningum um nám fullorðinna í fimm flokka. Þeir eru 

atferliskenningar, hugrænar kenningar, persónuleikakenningar, húmanískar 

kenningar og reynslukenningar. Merriam og fél. hafa reyndar önnur nöfn yfir 

þær tvær síðastnefndu: persónuleika og reynslukenningar en við nánari 

skoðun reynist innihald þeirra í flestu vera hið sama og hjá Rogers (Merriam, 

Caffarella og Baumgartner, 2007:295-296) 

Atferliskenningar (Behaviourist theories): 

Þær miða fyrst og fremst að því að sýna fram á að námi fullorðinna sé ætlað 

að breyta atferli einstaklingsins. Einstaklingar bregðast sífellt við áhrifum eða 

áreiti frá umhverfinu eða samfélaginu og með því að velja áreiti fyrir tiltekið 

viðfangsefni getur þá kennarinn stýrt viðbrögðum nemenda. Með 

endurtekningum og með umbun eða refsingu á réttum stöðum lærir hinn 

fullorðni nemandi „rétt“ viðbrögð. Þessar kenningar eru frekar umdeildar 

enda gefa þær til kynna að nemendur séu óvirkir þiggjendur. 

Hugrænar kenningar (Cognitive theories): 

Þessum kenningum er beint að virkum viðbrögðum nemenda við samfélagi 

og uppruna þekkingar. Kenningasmiðirnir telja að mannshugurinn sé virkur í 

upplýsingaöflun og úrvinnslu með innsæi sínu og minni. Þá álíta þeir að nám 

sé línulegt ferli þar sem upplýsingar, þekking, vitsmunalegur þroski og 

viðhorf breytist með hverjum einstakling eftir því sem hann eldist. Með 

öðrum orðum þá er nemandinn virkur þátttakandi í námi sínu en kennarinn 

þarf einungis að hluta efnið niður í hæfilegar einingar og raða saman eftir því 

sem þekking nemanda eykst. 

Persónuleikakenningar (Personality theories/Social cognitive): 

Bæði atferliskenningar og hugrænar kenningar um nám fullorðinna draga 

fram þá mynd að nám sé línulegt og þar af leiðandi sé til eitthvað sem megi 

kalla lægra nám og hærra nám. Þetta gefur til kynna að til sé þekking sem 

ekki allir nemendur geti tileinkað sér. Sem andsvar við þessu komu fram 

svokallaðar persónuleikakenningar. 

Kenningarnar byggja flestar á þeirri hugmynd að persónuleikar séu 

margvíslegir og flóknir og að baki námi séu persónuleikaþættir eins og t.d. 

jákvæðni eða neikvæðni, hvort einstaklingurinn sjái sjálfan sig sem virkan 
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þátttakanda í aðstæðum hverju sinni eða sem óvirkan þiggjanda. Á þessum 

einstaklingum er grundvallarmunur sem hefur bein áhrif á það hvernig þeir 

takast á við nám og hvernig þeir geyma upplýsingar. Flestir eru þó einhvers 

staðar þarna á milli og eru virkari í ákveðnum kringumstæðum en öðrum og 

svo öfugt. Allt nám verður þá samkvæmt þessum kenningum háð tilfinningu 

nemandans fyrir sjálfum sér og hvort hann sér sjálfan sig sem virkan 

þátttakanda eða óvirkan þiggjanda. 

Húmanískar kenningar (Humanist theories): 

Húmanistakenningarnar koma síðan sem viðbrögð við þeim áðurnefndu. 

Þær voru þó ekki allar heilstæðar en voru þó allar á einhvern hátt viðbrögð 

við kenningum atferlis-, persónuleika-, og hugrænna kenningasmiða. Þessar 

húmanísku kenningar eiga það sameiginlegt að gera lítið úr vísindalegri 

aðferðafræði, viðurkenndum rannsóknaraðferðum og niðurstöðum 

byggðum á óhlutlægum greiningum gagna. Þær lögðu frekar áherslu á 

einstaklinginn sem lifandi, flókinn, óstöðugan og einstakan, ekki síst þegar 

gildi hans og skoðanir eru teknar til skoðunar líka. 

Hin húmaníska kenning miðar að því að sýna nemandann sem gerandann 

í námi sínu, þar sem allt nám er þáttur í eðlilegri og náttúrulegri hvöt 

nemandans til þess að bæta sig, verða sjálfstæðari og ná betri tökum á 

hverjum þeim aðstæðum sem hann kann að lenda í. Þegar aðrar kenningar 

halda því fram að nemandanum sé stjórnað af ytra áreiti, af kennaranum, af 

efninu eða af persónuleika sínum; þá segir hin húmaníska kenning að 

nemandinn sé í stöðugri sannleiksleit bæði innra með sér og í heiminum í 

kringum sig. Hlutverk kennarans er því bara að bjóða nemendum upp á 

fjölbreytta upplifun þannig að þeir geti sjálfir unnið úr því samkvæmt eigin 

þörfum og löngun. 

Reynslutengdar kenningar (Experiential theories/Constructivis): 

Hinar ofangreindu kenningar taka allar á einhvern hátt mið af upplifunum 

og reynslu nemenda. En þar flækjast málin því reynsla hvers nemanda er ólík 

reynslu annarra. Nám byggt á reynslu getur því verið afar ólíkt, t.d. reynsla 

sem knýr á nám, starfsnám eða nám sem byggir á fyrri reynslu. Reynsla 

fullorðinna nemenda er nú einn af grunnþáttum í framhaldsfræðslu og leiðir 

eins og raunfærnimat eru lykilþáttur í að tengja fullorðna við nám á ný. 
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Það var árið 1968 sem Malcolm Knowles notaði orðið androgogy (varð 

síðar andragogy) í grein í vísindatímariti og lýsti sem þeirri list og þeim 

vísindum að hjálpa fullorðnum við nám. Nafngiftin náði til eyrna kennara í 

fullorðinsfræðslu og festist upp frá því. Kapp, Rosenstock-Huessy og ýmsir 

aðrir fræðimenn í Evrópu höfðu þó áður notað þetta orð án þess að það 

næði víðtækri útbreiðslu. Orðið sem kemur úr grísku, hefur upp frá þessu 

verið notað til þess að aðgreina handleiðslu fullorðinna til náms frá 

handleiðslu ungmenna til náms. En gríska orðið –andr þýðir fullorðinn,  –

peda þýðir barn og –agogy þýðir handleiðsla. 

Knowles varð hins vegar fyrstur til að vinna kenningum sínum verulegt 

fylgi og þróaði hugmyndir sínar um fullorðinsfræðslu og í bók sinni Modern 

practice of adult education: From pedagogy to andragogy þar sem hann 

leggur fram sýn sína á fagið með þessum hætti: 
 
...andragogy er í raun bara önnur leið til þess að líta á fullorðna 
nemendur sem nota má samhliða hefðbundnum (pedagogy) 
nálgunum kennara við nemendur. Þannig má fjölga mögulegum 
leiðum að settu marki og „máta“ nemendur við hvora nálgun fyrir sig 
þannig að henti hverjum og einum. Að auki eru þessar tvær leiðir 
líklegast árangursríkastar þegar ekki er litið á þær sem algjörlega 
aðskildar heldur frekar sem sitt hvor endamörkin á því rófi sem þarfir 
nemenda falla á hverju sinni 

(Knowles, 1980:43). (þýð. mín). 

 

Malcolm Knowles lagði fram kenningar sínar og nýja tækni til menntunar 

fullorðinna með það fyrir augum að aðgreina hana frá menntun ungmenna.  

Samkvæmt Knowles er hægt að ganga út frá fimm þáttum þegar fullorðnir 

námsmenn eru skoðaðir. 

 

1.  Þegar einstaklingur þroskast munu hugmyndir hans um sjálfan sig 

breytast smám saman úr því að vera einstaklingur sem er háður öðrum yfir í 

einstakling sem er sjálfstæður. 

2.  Reynslubanki fullorðins einstaklings stækkar stöðugt og er honum 

sífelld uppspretta náms. 

3.  Það hversu tilbúin einstaklingur er til náms ræðst að mestu af þeim 

kröfum sem félagsleg staða hans gerir til þróunar og þroska. 
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4.  Skynjun tíma breytist með aldrinum þannig að tilgangur náms breytist 

smám saman frá því að vera framtíðarmiðaður í að vera samtímamiðaður.  

Þess vegna er nám fullorðinna meira lausnamiðað heldur en fagmiðað   

(Knowles, 1980:44-45). 

5.  Fullorðnir eru frekar drifnir áfram til náms af innri hvötum en ytri 

aðstæðum         (Knowles and associates, 1984:9-12). 

 

Alan Rogers (2002:95) tekur sérstaklega undir þennan síðasta lið í bók sinni 

Teaching Adults en vill þó gera meira úr því að innri hvatir nemenda séu 

flókið samspil fleiri þátt. Rogers segir m.a. þetta: 

 
Stór hluti af námi fullorðinna er háður innri hvötum til náms en þó 
ekki að öllu leyti. Því hefur verið haldið fram að innri hvatir nemenda 
séu yfirsterkari öllum ytri áhrifum. En þó eru innri hvatir nemenda ekki 
jafnar og það má raða þeim eftir mikilvægi, áhrifastyrk eða gildi. Sem 
dæmi getur þörf einstaklings fyrir að þóknast öðrum; sem síðan veldur 
því að viðkomandi heldur áfram í námi þrátt fyrir námsleiða, verið 
talin af lægra gildi en innri þörf sama nemanda til að klára ákveðið 
verkefni 

(Rogers, 2002:95) (þýð. mín). 

  

Menntun fullorðinna (Andragogy) sem fræðigrein hefur verið gagnrýnd á 

ýmsum forsendum. Einna hörðust hefur gagnrýnin verið úr horni þeirra sem 

stunda gagnrýna heimspeki.  Þeir álíta að menntastofnanir fyrir fullorðna 

beini sjónum sínum nær eingöngu að einstaklingnum og taki ekki beina 

afstöðu til samfélagslegra áhrifa framhaldsfræðslustofnana (Knowles, Holton 

III og Swanson, 2005:142). Pratt (1993) gagnrýnir t.d. að framhaldsfræðslan 

skuli ekki hafa tileinkað sér stífa skilgreiningu á því hvað framhaldsfræðsla er 

og hvernig hún skal fara fram. Pratt var þeirrar skoðunar að 

framhaldsfræðslustofnanir beindu sjónum sínum of mikið að 

hugmyndafræði einstaklingshyggjunnar og að nemendur og þarfir þeirra 

væru í of miklum forgrunni. Þess vegna væru nauðsynlegar 

samfélagsbreytingar sem aukin menntun hefði í för með sér aðeins 

hliðarafleiðing, þegar stofnanirnar ættu í raun að hafa samfélagsbreytingar 

að megin markmiði sínu. 

Fagið hefur verið gagnrýnt fyrir að vera byggt á illa skilgreindum 

fræðilegum grunni sem hefur m.a. gengið undir hinum ýmsu nöfnum eins 

og;  "kenningin um menntun fullorðinna", "kenningin um nám fullorðinna", 
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"námstækni fullorðinna námsmanna", "aðferðafræði við fullorðnisfræðslu" 

og svo má lengi telja. Bent hefur þó verið á í þessu sambandi að þessi 

fjöldamörgu og fjölbreyttu heiti á faginu þurfi ekki að standa því fyrir þrifum. 

Fagið geti eftir sem áður starfað á traustum kennilegum grunni þar sem 

einungis þurfi að sannreyna tilgáturnar með vísindalega framkvæmdum 

rannsóknum sem byggja á traustum tölfræðilegum upplýsingum (Merriam 

og Caffarella, 1999:273). Samhljóm við þetta má greina er skoðaðar eru þær 

fjölmörgu nafngiftir sem fagið hefur hlotið hér á landi á undanförnum árum 

og áratugum. 

Í bók sinni Learning in Adulthood, a Comprehensive Guide skilgreina 

Merriam og Caffarella fullorðinsfræðslu sem hvert það námskeið eða þá 

námsleið sem einstaklingur, 17 ára eða eldri tekur þátt í (Merriam og 

Caffarella, 1999:26). Ástralinn Griff Foley (2004:4-5) dregur fram fjórar 

tegundir af námi fullorðinna: 

 

1. Tilfallandi nám, þar sem einstaklingur lærir eitthvað nýtt á meðan 

hann sinnir sínu starfi eða verki. 

2. Óformlegt nám, þar sem einstaklingur reynir meðvitað að læra af 

einhverri reynslu annað hvort einn eða í hópi fólks sem hefur sömu 

reynslu. 

3. Viðbótarnám, þar sem einstaklingur sækir sér aukna verkþekkingu 

tengda starfi sínu. 

4. Formlegt nám, þar sem einstaklingur sækir sér þekkingu í formlegri 

menntastofnun þar sem kennsla er framkvæmd af sérfræðingum 

samkvæmt námsskrá. 

 

En eiga þessir þættir sem helst er gengið út frá við menntun fullorðinna 

einnig við þegar kemur að menntun ungmenna? Snemma á síðustu öld 

virtust flestir menntafræðingar ekki telja svo vera. Alveg fram á seinni hluta 

aldarinnar voru kenningasmiðir enn þeirrar skoðunar eins og sést t.d. vel á 

undirtitli bókar Malcolm Knowles frá árinu 1970 sem bar titilinn The Modern 

Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy. Titill bókarinnar 

gefur til kynna að Knowles telji að menntun fullorðinna og barna sé ólík að 

svo miklu leyti að telja megi sem tvær ólíkar menntunarleiðir. Knowles 

virðist svo síðar skipta um skoðun hvað þetta varðar því þegar hann 

endurútgefur bókina 10 árum síðar hefur hann breytt undirtitlinum í From 
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Pedagogy to Andragogy og rekur þar m.a. þá skoðun sína að bæði 

kennarastjórnað nám og/eða nemandastjórnað nám geti átt við hvort sem 

er fyrir fræðslu barna eða fullorðinna, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Enda 

getur fullorðinn einstaklingur verið jafn mikið upp á aðstoð kennara kominn í 

námi sínu eins og ungmennið getur verið sjálfstætt í sínu námi (Merriam og 

Caffarella, 1999:274-275). 

Einnig eru til kenningar um að munurinn liggi í innihaldinu. þ.e. að í 

kennsluáætlunum fyrir börn sé meira lagt upp úr grunnfærni sem erfiðara er 

að tileinka sér á fullorðinsárum en að kennsluáætlanir fyrir fullorðna 

innihaldi frekar efni sem krefst meiri reynslu og dýpri skilnings á samfélaginu 

eins og t.d. fyrir stjórnmálafræði, hagfræði eða trúmál. Þessar kenningar 

skilgreina því ekki grunnfærnifög sem algengust eru í flestum 

framhaldsfræðslustofnunum, eins og lestur, tölvufærni, handavinnu, 

vélritun, hljóðfæraleik og fleira, sem fög í framhaldsfræðslu. 

Rogers (2002:54-57) sagði einnig að vegna skilgreininga sem þessara hafa 

komið fram hugmyndir um að sennilega sé munurinn ekki hvað er kennt 

heldur hvernig það er kennt. Á Vesturlöndum er nú ráðandi sú afstaða að 

samband kennara og nemenda í framhaldsfræðslu skuli vera á 

jafningjagrundvelli og að líta skuli á hinn fullorðna námsmann sem 

sjálfstæðan, þroskaðan, agaðan og hæfan einstakling sem getur sjálfur borið 

ábyrgð á sínu námi. Þetta hefur þó sett kennara í vandasama stöðu oft á 

tíðum því oft vilja fullorðnir nemendur ekki láta meðhöndla sig eins og 

fullorðna, sjálfstæða einstaklinga heldur láta mata sig á nýjum upplýsingum 

sem þeir hefðu annars ekki sótt sér sjálfir. Þarna liggur klípan milli þess 

hefðbundna kerfis við kennslu barna og hinu frjálsa kerfis jafningjafræðslu á 

fullorðinsstigi. Þessar andstæðu leiðir að kennslu fullorðinna má sjá 

glögglega í töflunni hér á næstu blaðsíðu:  
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  Mótunarleiðin   Frelsisleiðin 

  
Mótar nemandann í sama form og 

kennarann 
  

Gerir nemandann sjálfstæðan frá 
kennaranum 

1 
Nemendur læri að aðlaga sig að réttum 

aðferðum og  þekktum sannleika 
1 

Það er engin rétt leið og sannleikurinn 
er ekki þekktur 

2 
Nemendum er ekki treyst fyrir náminu. 

Kennarinn stjórnar náminu. 
2 

Maðurinn hefur náttúrulega hæfni til 
náms. Nemandinn stjórnar náminu. 

3 Innlögn kennara = þekking 3 
Djúp þekking er afleiðing athafna og 

tilrauna 

4 
Upplýsingar og námsefni eru óháð 

kennara og nemanda 
4 

Djúpstætt nám fer fram þegar 
upplýsingar og námsefni hefur tilgang 
og beina skírskotun við líf nemandans 

5 
Þekking er færð til nemandans af 

kennaranum. Nemandinn er ekki fær 
um það sjálfur. 

5 
Þekking er ekki yfirfærð. Öll þekking er 

sköpuð af nemandanum fyrir sig sjálfan. 

6 
Námsferillinn er fyrirfram ákveðin. Röð 
þekkingarmiðlunarinnar er mikilvæg. 

6 
Nemandinn ræður uppröðun 

námsefnisins og stjórnar ferlinu sjálfur. 

7 
Uppbyggilegir og hugmyndaríkir þegnar 

spretta úr formlegu námsumhverfi 
7 

Nám og hugmyndaauðgi byggir á virkri 
þátttöku nemandans á ábyrgan hátt. 

8 
Mat kennarans á námsframvindu 

nemandans er nauðsynlegur hluti af 
menntun 

8 
Nám gengur best þegar sjálfsmat og 

sjálfsgagnrýni eru í fyrirrúmi. Gagnrýni 
annarra er ekki eins mikilvæg.  

9 
Nám og aukin þekking hefur ekki áhrif á 

persónu nemandans. 
9 

Það nám sem hefur áhrif á persónuleika 
nemandans jafnt sem umhverfi hans er 

áhrifaríkast og djúpstæðast. 

10 Nám er ekki endurtekið 10 

Mikilvægasta námið í nútíma samfélagi 
er að læra þekkingaröflun. Að vera 

stöðugt móttækilegur fyrir breytingum 
er markmið menntunar. 

 

Tafla 2-1  Tvær leiðir við kennslu (Rogers, 2002:57) 
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2.1.2 Trúin á eigin getu 

Nemandi með námsörðugleika er ekki líklegur til að byggja upp sterka 

sjálfsmynd innan skólakerfisins, ef hann fær reglulega þau skilaboð í gegnum 

formlega skólagöngu sína að hann sé ekki að standa sig, geri sífellt mistök og 

fari aldrei eftir fyrirmælum. Oftar en ekki hafa skóladagarnir litast af pirringi 

kennara í garð nemandans, yfir einbeitingarskorti hans og, að því er virðist, 

meðvitaðri vanvirkni og mótþróa við lausn verkefna. Foreldrar yngri 

nemenda upplifa sig einnig oft ráðþrota gagnvart athyglisskorti barna sinna, 

týndum verkefnum og þeim mikla tíma sem heimanám tekur frá 

fjölskyldulífi. Hið aukna álag heima fyrir gerir það svo að verkum að 

nemandinn á hvergi griðarstað. Rannsóknir hafa sýnt að félagsleg einangrun, 

skróp, hegðunarvandamál, viðkvæmni fyrir gagnrýni ásamt efasemdum um 

eigin getu og lágt sjálfsmat eru helstu förunautar nemenda sem kljást við 

lestrarörðugleika (Mortimore, 2008: 77). 

Hræðsla við mistök og skortur á lestrarfærni eru þættir sem haldast oft 

hönd í hönd. Þegar einstaklingar sem glíma við lestrarörðugleika fá texta í 

hendurnar er hann oft sem áminning um vonbrigðin, niðurlæginguna, 

skömmina og leiðann sem fylgdi öllum fyrri tilraunum þeirra. Við hverja nýja 

tilraun við lestur og skrift, endurupplifa þeir þessa fyrri líðan. Ef þessi 

einstaklingar geta valið milli þess að taka þátt og mistakast eða að taka alls 

ekkert þátt, velja þeir alltaf síðari kostinn. Lausnin til árangurs felst í því að fá 

þessa einstaklinga til þess að fórna fyrri aðferðum til sjálfsbjargar í 

vonlausum aðstæðum fyrir ný en áhættusöm og óljós skref til lestrarfærni. 

Árangurinn er síðan háður því þeir nái að endurmeta skoðanir sínar á sjálfum 

sér og því hvað það þýðir að vera sá sem les og skrifar (Lowe, 2003:7). 

 En það er ekki nóg bara að langa til að lesa og skrifa. Að taka ábyrgð 

og láta verkin tala er eina leiðin til árangurs. Lowe (2003:8) sýnir fram á að 

það að takast á við hindranir og vandamál af einurð og einbeitni er 

grundvallarþáttur í velgengninni. Nauðsynlegt er að koma á traustu 

sambandi þar sem reiði, gremja og sorg geta fengið útrás. Það að 

einstaklingurinn finni hjá sér einhvern tilgang með lestrinum er einnig 

grundvallarþáttur. Þessi tilgangur þarf að vera nægilega mikilvægur til þess 

að yfirgnæfa alla tilhneigingu til þess að vera bundinn við fyrri upplifanir og 

reynslu af lestri og ritun. Einn af viðmælendum Lowe sagði frá því að hann 

hefði komist að því að "það voru ekki bækurnar sem stoppuðu hann í 

lestrinum, heldur gaurinn sem var að reyna að lesa þær". 
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Einstaklingar sem eiga erfitt með lestur óttast mest af öllu að einhver 

heyri þá lesa eða komist að því að þeir; þrátt fyrir stöðuga og áralanga 

æfingu, geti ekki lesið. Tungumálanám líkt og nám margra annarra greina 

snýst mikið um lestur. Óöryggi og slök sjálfsmynd nemanda getur þannig 

leitt til hegðunarvanda og/eða trúðsláta hans sem tilraun til að draga athygli 

samnemenda og kennara frá lestrarerfiðleikunum (Browne, 2001:197; 

Nijakowska, 2010:98). Þessi upplifun fylgir nemendum svo til 

fullorðinsáranna sem birst getur í almennri vantrú á eigin getu, áhugaleysi á 

öllu frekara námi og uppgjöf en margir fullorðnir sem glímt hafa við 

lestrarörðugleika eiga það sameiginlegt að hafa skorað lágt í stöðluðu 

námsmati og hætt snemma í skóla (Elín Vilhelmsdóttir, 2007:76). 

Rannsókn sem Riddick og félagar (1999:152) gerðu, leiddi í ljós að hin 

lága sjálfsmynd nær ekki bara til upplifunar í námi heldur einnig til 

upplifunar hins leshamlaða á sér sem manneskju og þátttakanda í samfélagi. 

Niðurstöður þeirra sýndu enn fremur að einstaklingur sem glímt hefur við 

lestrarörðugleika frá barnsaldri er mun líklegri en vel læs einstaklingur til að 

vera haldin einhvers konar kvíðaröskun er á fullorðinsaldur er komið. Þetta á 

sérstaklega við hafi einstaklingurinn ákveðið að halda sig innan skólakerfisins 

og halda í háskólanám þó kvíðaraskanir nemenda með einhverskonar 

leshömlun eigi einnig við þegar þeir eru í almennum félagslegum aðstæðum. 

Kvíði er reyndar almennt sá þáttur sem hvað mest hefur áhrif í lífi 

fullorðinna námsmanna en er við bætast námsörðugleikar á borð við 

leshömlun af einhverju tagi aukast líkurnar til muna á að hann magnist. 

Rannsókn Carroll og Iles (2006:657) sem byggði lauslega á 

rannsóknarformi Riddick og félaga (1999) studdi þessar niðurstöður. 

Samkvæmt henni voru fullorðnir háskólanemar með lestrarörðugleika mun 

líklegri en þeir vel læsu til að þjást af kvíða hvort sem var umhverfistengdum 

kvíða (state anxiety) eða sjálfskyldum kvíða (trait anxiety). Sjálfskyldur kvíði 

er í þessu tilfelli kvíði sem er orðinn einstaklingnum svo eðlilegt ástand að 

hann er orðinn hluti af hans eigin sjálfi og þar með öllu hans lífi. Báðar 

rannsóknirnar minna því á að lestur fer ekki einungis fram innan veggja 

menntastofnana heldur er hann einnig færni sem notuð er reglulega í 

félagslegum aðstæðum og sé færnin ekki til staðar hefur það varanleg áhrif á 

sjálfsmynd einstaklingsins sem er svo viðhaldið með reglulegu millibili í 

gegnum allt lífið eða í hvert skipti sem færninnar er krafist. 
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Fyrir marga fullorðna sem búa yfir góðri lestrarfærni er oft erfitt að skilja 

hversu víðtæk áhrif það hefur á sjálfsmynd einstaklings að geta illa lesið. Að 

eiga erfitt með færni/athöfn sem samfélag fullorðinna gerir ráð fyrir að sé 

almenn geta getur valdið streitu og vanmáttatilfinningu. Browne (2001:196-

198) lýsir þessari vanmáttartilfinningu varðandi einhverja almennt viðtekna 

færni/athöfn á einfaldan hátt og setur fyrst fram eftirfarandi þrjú atriði til að 

hafa í huga: 

 

 Hvaða tilfinningar upplifum við er við hugsum um 

færnina/athöfnina? 

 Hvers vegna er athöfnin/færnin okkur erfið? 

 Hvað myndi auka færni okkar til að sinna athöfninni? 

 

Browne brýtur þessi atriði svo enn frekar niður og yfirfærir skólagöngu yfir á 

lögn bifreiða og í bók sinni Developing language and literacy 3-8 útskýrir hún 

þessa upplifun á eftirfarandi hátt: 

 
Þú ert bílstjóri sem hefur keyrt bíl til margra ára en þrátt fyrir áralanga 
akstursreynslu virðist færnin til að leggja bíl alltaf vera þér jafn erfið. 
Þessi skortur á færni verður til þess að þegar þú kemur þreytt/ur eftir 
langan akstur á áfangastað þarft þú oftar en ekki að eyða allt að 15. 
mín. í að finna stæði sem er nógu aðgengilegt og hentar færni þinni til 
að leggja bílnum. Færnileysið veldur því þannig einnig að þú ert oft að 
leggja bílnum ansi langt frá þeim stað sem þú vilt vera á. Hvað finnst 
þér um þetta? 
 

 Ég er reið/ur við sjálfa/n mig. 

 Mér finnst ég vera heimsk/ur og klaufaleg/ur. 

 Ég vil ekki að nokkur sjái mig vera að reyna leggja bíl. 

 Ég er pirruð/aður út í fólkið sem gæti hafa séð mig og við alla 
hina sem virðast eiga svo auðvelt með að leggja sínum bílum. 

 
Hvers vegna bý ég yfir svo lélegri færni til að leggja bílnum mínum? 
 

 Þegar ég var í ökukennslu þá gerði ég mér ekki gein fyrir því 
að færnin til að leggja bíl væri svo mikilvægur hluti af því að 
vera góður bílstjóri. 

 Ég gerði bara ráð fyrir því í ökunáminu að þessi færni myndi 
síast inn og ég myndi ósjálfrátt og átakalaust ná tökum á því 
að leggja bíl. 
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 Seinna fann ég að ég fór að forðast aðstæður þar sem lítið 
var um aðgengileg bílastæði. 

 Ef aðrir sem einnig voru með bílpróf voru samferða mér í 
bílnum þá reyndi ég að finna afsökun fyrir því að þeir legðu 
bílnum. 

 Ég fór að gera grín að eigin færniskorti til að reyna fela mína 
eigin vanmáttartilfinningu og pirring. 

 Í hvert skipti sem ég neyðist til að leggja bíl þá geri ég ráð 
fyrir því að það verði erfitt og mér takist það illa. 

 
Hvað myndi hjálpa mér til að auka þessa færni mína? 
 

 Sérhæfð ökukennsla sem byggðist á endurtekningu, jákvæðni 
og hvatningu. 

(Browne, 2001, bls.197) 

 

Browne (2001:197) tekur það þó skýrt fram að færnin til að geta lagt bíl 

verði seint metin til jafns við færnina til að geta lesið. Börn gera ráð fyrir því 

að geta lært að lesa og þau sjá og finna að færnin er mikils metin bæði innan 

sem utan veggja skóla þeirra. Þegar þeim tekst svo ekki að ná þessari færni á 

sama hátt og aðrir vaknar vanmáttartilfinning þeirra sem lesara og 

námsmanna sem síðan, með hækkandi aldri og auknum þroska, hefur áhrif á 

sjálfsmynd þeirra sem manneskju og fullorðins einstaklings.   

Snemmtæk íhlutun er kemur að lestrarerfiðleikum getur því, ef rétt er 

staðið að henni, stuðlað að sterkari sjálfsmynd einstaklings. Líkt og í dæminu 

með lagningu bifreiðanna þá munu börn sem eiga erfitt með lestur forðast 

það að lesa og þar með minnka líkurnar á að bæta lestrarfærni sína miðað 

við aðra jafnaldra sína. Þeir fara að vantreysta eigin lestrargetu og kvíða öllu 

er krefst beitingar færninnar sem síðan hefur áhrif á aðra þætti í lífi þeirra. 

Öll hóp- og verkefnavinna er krefst lesturs verður að kvöð sem verður til að 

ýta undir félagslega einangrun,  litla virkni í tímum og jafnvel 

hegðunarvandamál. Reid og Kirk (2001:16) telja það vera eitt það 

mikilvægasta sem hægt er að gera fyrir hinn leshamlaða strax frá byrjun að 

jákvæðir fylgifiskar lestrarörðugleika hans séu gerðir sýnilegir og álitlegir. 

Það þurfi að draga fram styrkleika hans til að viðhalda áhuga, bjartsýni og trú 

hans á eigin getu til frekara náms eða annarra starfa í framtíðinni. 

Kvíði einn og sér getur valdið námserfiðleikum og fjöldamargir fullorðnir 

námsmenn þurfa að kljást við kvíða á einhverju stigi. Lítill vafi er á að 

hræðslan við dóm samnemenda eða vantraust á eigin getu eru líklegir 
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kvíðavaldar. Hugmyndir fólks um framhaldsfræðslu eða fullorðinsfræðslu 

eru einnig oft á þann veg að hún er talin neyðarúrræði þeirra sem gáfust upp 

á námi, eða féllu úr námi og þurfa nú að snúa aftur sem fullorðnir 

einstaklingar í kerfi sem byggir á samskiptaferli barna og kennara. Kvíði af 

þessum toga er þó fjarri því að vera einskorðaður við fullorðna nemendur 

sem snúa aftur að ókláruðu verki og heldur ekki við formlega skólakerfið 

frekar en það óformlega. Vanlíðan og kvíði eru því óneitanlega hluti af þeim 

vandamálum sem nemendur og kennarar þurfa að takast á við í sameiningu. 

Viðbrögð nemandans við kvíðanum geta verið fjölbreytt, allt frá sveittum 

lófum og skjálfta yfir í fjarvistir, dagdrauma eða að neita að taka þátt í 

tímum. Það eru engin algild svör eða viðbrögð og auðvitað mikilvægt að 

alhæfa ekki um kvíða eða vanlíðan nemenda út frá mögulegum einkennum, 

en þó eru til leiðir til hjálpar og kannski eru mikilvægastar þær sem ná að 

skapa andrúmsloft þar sem nemandinn finnur sig sem hluta af samhentum 

hópi þar sem mistök eru viðtekin sem mikilvægur hluti náms (Rogers, 

2003:243-245). 

2.1.3 Framhaldsfræðsla á Íslandi 

Hér á landi hefur hugtakið „menntun fullorðinna“ gengið undir ýmsum 

nöfnum í gegnum tíðina eins og t.d. "öldungadeildir", "fullorðinsfræðsla", 

"námsleiðir fyrir fullorðna" og "námsflokkar". Þessi fjölbreytileiki 

nafngiftanna hefur á sama tíma ýtt enn frekar undir óskýrleika þess hvað 

„menntun fullorðinna“ nákvæmlega er (Sigrún Kr. Magnúsdóttir, 2005:49-

50). En árið 1998 gaf Menntamálaráðuneytið út ritið Símenntun, afl á nýrri 

öld, þar sem þessi skilgreining á símenntun fullorðinna kom fram: 

 
Símenntun er heildarheiti yfir alla þá menntun sem einstaklingar 
sækja alla ævina og vísar í það að menntun lýkur aldrei heldur er ferli 
sem varir alla ævina....Stór þáttur í símenntun er hvers kyns 
endurmenntun í styttra eða lengra námi, margs konar 
viðbótarmenntun og tómstundanám. Einstaklingar stunda símenntun, 
læra allt lífið, í skóla og á vinnumarkaðnum. 

(Menntamálaráðuneytið, 1998, bls.49) 
 

Skilgreiningin sýnir vel hversu víðtækt hugtakið menntun fullorðinna er og 

að svo margt annað en formleg fræðsla sem fram fer innan ákveðinna veggja 

telst til náms og menntunar. Á Íslandi hefur möguleikum fullorðinna til 
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fræðslu farið fjölgandi hægt og sígandi frá því snemma á síðustu öld. 

Námsflokkar Reykjavíkur voru t.d. stofnaðir 1939 og þá naut Bréfaskóli SÍS, 

og síðar SÍS og ASÍ mikilla vinsælda um áratug síðar. Upp úr 1980 verða svo 

til öldungadeildir innan framhaldskólanna og háskólastigið hefur einnig 

stofnað sínar eigin símenntunardeildir með bæði starfstengdu námi og 

fjölbreyttum námskeiðum (Sigrún Kr. Magnúsdóttir, 2005:49). 

Á síðasta áratug síðustu aldar fer svo af stað umræða milli sveitarfélaga, 

framhaldsskóla, fyrirtækja og stéttarfélaga um einhverskonar samstarf um 

menntun fullorðinna. Upp úr þessum samræðum hefur svo fyrsta 

símenntunarmiðstöðin starfsemi árið 1997 og fjölgaði miðstöðvunum ört 

eftir það. Tilkoma símenntunarmiðstöðvanna gaf nýja vídd í 

menntunartækifæri fullorðinna og þá sérstaklega með samstarfi 

miðstöðvanna við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og vottuðum námsleiðum á 

þeirra vegum. Vottuðu námsleiðirnar gerðu fullorðnum nú í auknum mæli 

kleift að mennta sig í einingabæru námi meðfram vinnu eða í fullu dagnámi. 

Tengsl við atvinnulífið hafa svo verið styrkt enn frekar með tilkomu 

raunfærnimats. Hlutverk miðstöðvanna hefur þannig sífellt orðið veigameira 

í skólakerfinu og símenntunarmiðstöðvarnar hafa að fullu sannað gildi sitt á 

þeim fáu árum sem þær hafa starfað (Sigrún Kr. Magnúsdóttir, 2005:51).  

Nú síðast árið 2010 kom svo enn ein skilgreiningin með nýrri nafngift. 

Orðið "framhaldsfræðsla" varð til með nýjum lögum nr. 27/2010 sem tóku 

gildi þann 1. október 2010.  Þar fær málaflokkurinn loks formlega stöðu 

innan skólakerfisins, sem er grundvallarbreyting frá því sem verið hefur fram 

til þessa. Þessi breyting var hluti af heildarendurskoðun lagaumhverfis 

menntakerfis landsins og mynda nú öll skólastigin saman það sem kallað er 

"rammi um ævimenntun (lifelong learning) á Íslandi" (Stefán Stefánsson, 

2011:6). 

Í dag má finna tíu fræðslu - og símenntunarmiðstöðvar og þrjátíu og 

fjögur námsver starfandi vítt og breitt um landið innan framhalds-

fræðslunnar. Allar miðstöðvarnar sinna símenntun ásamt öðrum verkefnum 

samkvæmt gildandi samningi við Menntamálaráðuneytið (Kvasir - Samtök 

fræðslu- og símenntunarmiðstöðva, 2012). Miðað við aðrar þjóðir sem 

Ísland ber sig saman við þá er menntunarstig þjóðarinnar lágt. Brottfall er 

mikið úr formlegu námi utan grunnskóla en um 30% fullorðins fólks á 

vinnumarkaði hefur ekki lokið neinu námi umfram grunnskólanám (Stefán 

Stefánsson, 2011:6). Nauðsyn þess að í boði séu fjölbreyttar námsleiðir sem 
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mæta þörfum þessara fullorðnu einstaklinga er mikil og sést hún vel er t.d. 

ársskýrslur símenntunarmiðstöðvanna eru skoðaðar. Í ársskýrslu 

símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar – SÍMEY fyrir árið 2012 segir m.a. að 

2.657 einstaklingar hafi nýtt sér þjónustu SÍMEY með því að sækja stök 

námskeið, nýta sér starfsráðgjöf, fara í raunfærnimat eða sitja styttri eða 

lengri námsleiðir (SÍMEY, 2013:12). 

Nútímasamfélag gerir stöðugt meiri kröfur til menntunar starfsmanna 

sinna og til að vera samkeppnishæfur þarf einstaklingur að geta sýnt fram á 

að hann búi yfir þeirri færni sem samfélagið krefst. Ein þeirrar færni sem er 

hvað mikilvægust er færnin í ensku (Aðalsteinn Leifsson, 2006). 

Samkvæmt vef Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins býður framhalds-

fræðslan á Íslandi upp á að minnsta kosti fjórar námsleiðir fyrir fullorðna 

námsmenn þar sem enska er á meðal námsgreina. Þessar fjórar leiðir eru 

vottaðar af Menntamálaráðuneytinu og gefa í mörgum tilfellum einnig 

einingar upp í frekara nám á framhaldsskólastigi (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d). Ásamt hinum vottuðu námsleiðum bjóða miðstöðvarnar 

upp á fjöldann allan af tungumálanámskeiðum og hinar ýmsu útfærslur af 

stökum enskunámskeiðum (sjá vefsíður t.d. SÍMEY og Mímis). Aldrei, fyrr en 

með námskeiðinu sem þessi starfendarannsókn snýr að, hefur þó verið 

boðið upp á sérstakt námskeið í ensku fyrir lesblinda enda ekkert námsefni 

verið í boði fyrir þennan hóp. 

2.2 Að tala tungum 

Tungumál er eitt mikilvægasta tæki mannsins til að orða hugsun sína, afla 

sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í ólíkum tungumálum 

gegnir mikilvægu hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur víðsýni og 

stuðlar að þroska á öðrum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 – 

Greinasvið 2013, bls.122).  

Að því gefnu að barn sé ekki skert að einhverju leyti, annað hvort 

líkamlega eða andlega mun það í eðlilegu þroskaferli sínu öðlast færnina til 

að tala tungumál. Þessi færni getur reyndar oft falið í sér hæfileikann til að 

tala fleiri en eitt tungumál og mörg börn eru orðin tví- og jafnvel þrítyngd við 

sex til sjö ára aldur. Þessi hæfni til að skilja og tala tungumál virðist við fyrstu 

sýn fæðast algjörlega ómeðvitað og án nokkurrar fyrirhafnar. Það er því 

eðlilegt að tungumálakennarar velti fyrir sér hvort tungumálanám annars 
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tungumáls geti gengið jafn greiðlega fyrir sig og hver sé þá besta leiðin til 

þess að svo megi verða (Harmer, 2007:49). 

 

2.2.1 Enskukennsla á Íslandi 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2011 – Greinasvið 2013  (2013:124) er 

megintilgangur tungumálanáms sá að gera nemandann færan um að tjá sig í 

rituðu sem töluðu máli við ólíkar og fjölbreyttar aðstæður. Tungumálanámið 

á að auka nemandanum skilning á veröld annarra menningarheima og veita 

nemandanum innsýn inn í ólíkar félagslegar aðstæður. Námið á því í heild 

sinni að stuðla að því að nemandinn sjái sjálfan  sig sem jafningja annarra í 

alþjóðasamfélagi þar sem hæfileikinn til að tala erlend tungumál af öryggi og 

kunnáttu skapar aukin tækifæri. 

I dag er áætlað að um 60% mannkyns tali 2 tungumál eða fleiri (Potowski, 

2013). Allt tungumálanám stuðlar þannig í eðli sínu að því að gera þann er 

lærir að sterkari þátttakanda í nútímasamfélagi. Sum tungumál hafa þó náð 

meiri dreifingu en önnur og getur því færni í þeim talist að því leyti 

mikilvægari. Enskan er þar leiðandi afl en við lok síðustu aldar var ensk tunga 

á góðri leið með að teljast lingua franca eða það samskiptamál sem flestir 

nota í samskiptum sínum við þá sem eigi deila móðurmáli með þeim 

(Harmer, 2007:13). Í íslensku skólakerfi (sjá aðalnámskrár skólastiga) og 

reyndar í námskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla dreifðum um heim allan 

birtist enska oft sem eitt af grunnfögunum. Að auki hafa háskólar nær og 

fjær í síauknum mæli sett góða færni í ensku sem eitt af inntökuskilyrðum 

sínum (Harmer, 2007:22). Það er því ekki að ástæðulausu að skólakerfið hér 

á Íslandi leggi æ meiri áherslu á að nemendur nái ákveðinni færni í 

tungumálinu. 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan að enska var fyrst kennd á Íslandi í 

byrjun 19. aldar. Þá var kapp lagt á hin klassísku tungumál líkt og latínu og 

grísku enda bæði tungumál á þeim tíma talin vera lykill þeirra sem menntast 

vildu og komast til frama í samfélaginu. Um miðja 19. öldina varð enska að 

valfagi og tímabundið að prófgrein í Reykjavíkurskóla en það varð þó ekki 

fyrr en u.þ.b. 60 árum síðar eða 1904 sem að enska verður að fullgildri 

stúdentsprófgrein með reglugerð (Steinunn Einarsdóttir, 2001:21-23). 

Eitthvað voru íslenskir skólamenn tregir til að viðurkenna nútímamálið að 
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fullu en smám saman véku latína og gríska úr námskrám Menntaskólans Í 

Reykjavík og vorið 1910 útskrifast loks stúdentar að nýju með stúdentspróf í 

ensku (Steinunn Einarsdóttir, 2001:31).  

Erlend tungumál; þ.á.m. enska, voru ekki talin til skyldunáms grunnskóla 

fyrr en með fræðslulögunum 1936 en afar misjafnt var hvort og þá hversu 

mikla kennslu nemendur fengu (Kristmundur Bjarnason, 1987:239). Á næstu 

40 árum festi enskan sig smám saman betur í sessi en það er þó ekki fyrr en 

haustið 1973 að enskukennsla færist frá unglingastigi eingöngu, niður á 

miðstig grunnskóla. Helstu ástæður færslunnar voru sagðar vera breytingar 

á félagslegum aðstæðum í landinu og mæltist þessi aukna tungumálakennsla 

almennt mjög vel fyrir (Um kannanir vegna málanáms og valgreina í 

grunnskóla, 1979:1-2).  Frá byrjun formlegrar enskukennslu innan íslenska 

skólakerfisins samanstóð kennslan nær eingöngu af yfirgripsmiklum 

málfræðiæfingum, flóknum þýðingum og einhliða kennsluháttum (Drög að 

námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla, 1948:27). Þetta breytist 

mikið með nýrri námskrá árið 1960 sem setti færni í framburði og þekkingu á 

hversdagslegum orðaforða ásamt hlustun og lestri léttlestrarbóka í öndvegi 

þó málfræði og þýðingar hafi einnig átt sitt sæti (Námskrá fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri, 1960:51-53). Með löggildingu grunnskólalaganna 1974 

og síðar með nýrri aðalnámskrá í erlendum málum árið 1976 urðu enn 

frekari breytingar. Tungumálakennsla á miðstigi kallaði óneitanlega á breytta 

kennsluhætti, fjölbreyttari kennsluaðferðir og nýtt námsefni og nú voru 

kennarar hvattir til að beita nútímalegum kennsluháttum, kennslutækjum og 

uppfærðu námsmati. Helsta áherslan í tungumálakennslunni skyldi vera á að 

nemendur gætu skilið og notað almennt mælt mál bæði í ræðu og riti 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend mál, enska og danska, 1976:1). Til að ná 

sem best fram þessum nýju áherslum var talið æskilegast að öll kennsla og 

samskipti færu fram á markmálinu í kennslustofunni (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Erlend mál, enska og danska, 1976:21). 

Þrettán árum síðar hefur enskukennslan mótast nokkuð, reynsla komin á 

ýmislegt sem áður var nýtt og árið 1989 kemur út ný aðalnámskrá. Þessi nýja 

aðalnámskrá leggur enn meiri áherslu á tjáskipti og skilning þó ritun og 

lestur séu að auki meðal færniþáttanna fjögurra sem nauðsynlegir teljast. 

Meðal þeirrar færni sem talin er æskileg við lok grunnskóla varðandi ritun er 

að nemendur hafi „öðlast leikni í að rita ensku þannig að auðveldlega megi 
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lesa það sem þeir hafa skrifað. Þetta þýðir að nemendur verða að geta 

skrifað þokkalega rétt og skipað hugsunum sínum í rökrétt samhengi“. 

Hvað talmál varðar á t.d. að leitast eftir því að „nemendur verði færir um 

að tala ensku áreynslulaust á skiljanlegu máli við hversdagslegar 

aðstæður...Við lok grunnskóla þurfa nemendur m.ö.o. að tala þokkalega rétt 

mál, hiklaust og á viðunandi hraða“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989:42). 

Þessi nýja aðalnámskrá er frábrugðin þeim fyrri varðandi það að í stað þess 

að segja hvað kenna og þjálfa skuli þá er einungis lokamarkmiðum lýst en 

ekki hvernig skuli ná þeim. Kennslan er því ómótaðri og í skýringum er tekið 

fram að kennsluaðferðir og hættir séu val kennarans svo lengi sem mið sé 

tekið af nemendahópnum hverju sinni og verkefni og málnotkun hvers og 

eins einstaklings þar með miðpunkturinn (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1989:43). Árið 1999 verða svo enn breytingar en með þeirri námskrá verður 

enska í fyrsta skiptið að fyrsta erlenda máli nemenda í stað dönsku áður. Nú 

skyldi enskukennsla hefjast í 5. bekk í stað 6. bekkjar. Þessi færsla enskunnar 

í sæti fyrsta erlenda máls í stað dönskunnar endurspeglar mjög þá 

samfélags- og tækniþróun sem orðið hefur frá því að byrjað var að kenna 

ensku hér á landi. Jafnt og þétt hefur enskan fengið stærra hlutverk innan 

námskrár grunnskólanna og sambærileg þróun hefur einnig átt sér stað 

annars staðar í Evrópu (Hagstofan, 2013).  Með nýjum grunnskólalögum árið 

2008 og útfærslu þeirra í aðalnámskrá frá 2011 - greinasviði frá 2013 er 

miðað við enskukennslu í 80 mín. í 1.-4. bekk (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti 2011 – Greinasvið 2013, 2013:52). Þessi breyting þýðir að 

skólaárið 2012 – 2013 lærðu 33.858 börn ensku í grunnskólum landsins eða 

80,0% nemenda. Flestir skólar miða við að fjórðu bekkingar séu að stíga sín 

fyrstu skref í hinu erlenda máli en þetta sama ár lærðu þó rúmlega fjögur af 

hverjum tíu börnum  í 1. – 3. bekk ensku eða 5.191 barn (Hagstofan, 2013). 

Hver er staða enskunnar sem tungumáls á Íslandi í dag? Miðað við þá 

notkun og útbreiðslu sem enskan hefur á Íslandi samtímans má segja að 

staða hennar sem „erlends“ tungumáls sé svolítið óljós. Almennar 

skilgreiningar á öðru máli (second language) einstaklings er að tungumálið 

sem verið sé að læra sé numið í landi þar sem málið er talað og það er 

inngróinn hluti af menningunni. Þessi skilgreining á sérstaklega við í tilfellum 

innflytjenda sem eru að læra móðurmál hins nýja lands sín. Almenna 

skilgreiningin á erlendu máli (foreign language) einstaklings er að hið nýja 

tungumál sé lært á móðurmáli einstaklings í heimalandi hans og meirihluti 
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námsins fari fram innan veggja skólastofunnar (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2007:51-52; Graddol, 2006:82, 84). 

Hvorug þessara skilgreininga virðist að fullu eiga við um stöðu enskunnar 

hér á landi. Íslensk börn heyra og sjá mikið af ensku í sínu daglega lífi ásamt 

því að læra hana í skólanum. Auðvitað er þessi þekking eins og öll önnur, 

einstaklingsbundin, en reynslan hefur sýnt að  flest þeirra hafa góðan 

samskipta-orðaforða sem aukin heldur hefur fengist frá myndrænum 

fjölmiðlum í umhverfi þeirra en úr formlegum kennslustundum (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007:54). Hver uppruni og form þekkingarinnar er skiptir 

öllu máli hér. Ellis (1994:281) segir að þegar tungumálakunnátta verði að 

mestu til gegnum myndræn skilaboð sé afar líklegt að þekkingin sé svo 

beintengd hinu sjónræna efni að hún yfirfærist erfiðlega yfir á aðrar minna 

myndrænar aðstæður. Þessi mikli sjónræni samtals-orðaforði verði síðan til 

þess að bæði nemendur og kennarar ofmeti þekkingu og færni nemenda í 

tungumálinu og form tungumálsins, þ.e. réttritun þess, setningauppbygging 

og málfræði líði fyrir þetta ofmat. Þó nemandi geti haldið uppi samræðum 

við kennara eða samnemendur sína þá þýði það ekki á sama tíma að hann 

búi yfir sömu færni í réttritun, málfræði og setningafræði sem, ásamt leikni í 

töluðu máli, er grunnurinn að alhliða tökum á öðru tungumáli. Enn 

mikilvægara sé því, nú en áður, að leggja meiri áherslu á réttritun og 

merkingarbæra setningauppbyggingu í kennslu nemenda til að tryggja 

undirstöður tungumálaþekkingarinnar (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:52). 

Ofan á þetta bætist svo sú krafa sem gerð er til færni í ensku er á efri 

skólastig er komið og þá sérstaklega í háskólanámi en Háskóli Íslands hefur 

nú í fyrsta skipti á síðustu árum verið að upplifa þennan undirstöðuskort hjá 

nemendum sínum. 

Nú er svo komið að um 50% nemenda sem innritast við enskudeild 

skólans hætta námi þar sem námið er þeim ofviða og spilar ónæg 

grunnþekking í lestri fjölbreyttra texta, réttritun og setningafræði þar stærst 

hlutverk. Líklegt má einnig telja að einhver hluti nemenda hafi skráð sig í 

námið á grundvelli ofmats á enskukunnáttu sinni og hafi þegar upp var 

staðið ekki haft þann grunn sem þurfti til að ráða við akademíska texta þrátt 

fyrir nokkuð yfirgripsmikla samtalstækni og orðaforða í tungumálinu. Slíkt 

brottfall hlýtur að gefa til kynna að nauðsynlegt sé að stokka upp í 

kennsluháttum greinarinnar og setja fram heildstæðari nálgun í námsefni og 

uppbyggingu þess (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:53). 
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Af þessu má ráða að ef staða annarra tungumála en móðurmáls er metin 

og skilgreind út frá því hvert ílag tungumálsins er í umhverfi sínu þá virðist 

ansi óljóst hvernig skipa skuli enskunámi/kunnáttu á Íslandi þ.e. í flokk 

annars máls annars vegar eða erlends máls hins vegar. Sú staðreynd að 

íslensk ungmenni læra stóran hluta enskukunnáttu sinnar gegnum fjölmiðla 

og ytra umhverfi  virðist hinsvegar styrkja þá skilgreiningu að enska sé frekar 

orðin að öðru máli Íslendinga í stað fyrsta erlenda máls þeirra. Sú ályktun 

ýtir þá enn frekar undir þá þörf að styrkja stoðir réttritunar- og 

lestrarkennslu innan formlega skólakerfisins með námsefni og 

kennsluaðferðum sem leggja áherslu á þessi atriði. Að öðrum kosti má gera 

ráð fyrir að stórt gat myndist í tungumála-þekkingunni sem hefur áhrif á 

nemendur síðar í námi þeirra og störfum. 

2.2.2 Kenningar um tungumálanám 

Ef börn stríða ekki við meðfædda annmarka á líkamlegum eða andlegum 

þroska þá læra þau móðurmál sitt á eðlilegan og áreynslulausan hátt 

samhliða þroska sínum. Það sem alla tungumálakennara þyrstir að vita er 

hvernig þeir geta endurskapað þetta áreynslulausa tungumálanám í 

kennslustofunni. En ungabörnum er ekki kennt móðurmál sitt eins og það sé 

í skólastofu. Barnið meðtekur tungumálið sem talað er í kringum það 

ómeðvitað og smátt og smátt raðar hugur þess saman táknum, hljóðum og 

myndum vegna þess gríðarlega áreitis sem móðurmálið leggur á það 

(Harmer, 2007:49). 

En þetta er ekki alveg svona einfalt eins og Harmer (2007:49) bendir á. 

Það er auðvitað þannig að foreldrarnir byrja smátt og smátt með einfaldari 

orðum, þau nota ýktan framburð og draga börnin inn í samræður til þess að 

örva þau og þjálfa. Jafnvel áður en börnin eru farin að tala hefur allt þetta 

farið fram og það virkar síðan áfram sem hvati fyrir ungabörnin til þess að ná 

betur að koma þörfum sínum á framfæri. Aldur virðist því vera stór þáttur í 

tungumálanámi og það að kunna nýtt tungumál er „...auðvelt fyrir börn upp 

að 6 ára aldri, verður stöðugt erfiðara fram yfir kynþroskaaldurinn og er 

sjaldgæft eftir það“ (Pinker, 1994:293). 

Börn hefja máltöku sína án þess hugræna þroska og þeirrar 

máltilfinningar sem eldri nemendur í tungumálanámi búa yfir. Ungir 

tungumálanemendur eru í einhverju farnir að búa yfir þessum tveimur 
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eiginleikum en þó í engum mæli á við þá sem eldri eru. Þessir tveir 

mikilvægu þættir, hugrænn þroski og máltilfinning, gera eldri nemendum 

kleift að eiga samræður um tungumál og draga rökréttar ályktanir tengdar 

uppbyggingu þeirra sem getur auðveldað þeim tungumálanámið. Á hinn 

bóginn, vilja sumir fræðimenn meina að beiting þessara, annars mikilvægu, 

hugrænu eiginleika geti í raun hindrað tungumálanám frekar en að styðja við 

það. Tilgátan þar að baki er að allt tungumálanám og færni innan þess byggi 

á allt öðrum hugrænum hæfnigrunni þ.e. grunni sértengdum máltöku og 

hæfni til að læra tungumál (Lightbown og Spada, 2006:31).  

Tungumálanám liggur misvel fyrir einstaklingum. Líklegt er að á 

einhverjum tímapunkti hafi flestir verið staddir í tungumálatíma þar sem 

nokkrum nemendum gekk afar vel og þeir lærðu nýtt tungumál án áreynslu, 

öðrum gekk mjög illa en flestir fundu sína námshæfni einhversstaðar þarna 

mitt á milli.  Þrátt fyrir margar rannsóknir sem benda til þess að hár aldur 

geti verið stór hindrun hvað þetta varðar þá má einnig finna rannsóknir sem 

sýna fram á að við vissar kringumstæður séu unglingar og fullorðnir fljótari 

en hinir yngri að ná grunnfærni í nýju tungumáli en þó ná yngri nemendur 

yfirleitt á endanum töluvert meiri heildarfærni (Lightbown og Spada, 

2006:71-75). 

Hugmyndir að baki kenningum um tungumálanám annars en móðurmáls 

skiptast yfirleitt í þrjá flokka. Sá fyrsti byggir á þeim hugmyndum að eðlislæg 

hæfni nemanda til tungumálanáms sé það sem stýri árangri hans; annar  

flokkurinn gerir umhverfi nemenda að aðaláhrifavaldinum, þá sérstaklega ef 

nemandinn umgengst mælendur tungumálsins sem aðlaga mál sitt að 

þörfum og getu hans, og kenningar innan þriðja flokksins segja að það sé 

einungis með almennri þátttöku nemandans í venjulegum félagslegum 

aðstæðum sem góðu valdi á öðru tungumáli en hans eigin móðurmáli er náð 

(Lightbown og Spada, 2006:29).  

Samkvæmt Lightbown og Spada (2006: 30) eiga þeir nemendur sem eru 

að læra sitt annað tungumál að kunna, samkvæmt skilgreiningu, nú þegar 

góð skil á einu tungumáli. Að búa yfir grunnþekkingu á þvi hvernig tungumál 

eru uppbyggð getur verið nemendum akkur við nám hins nýja tungumáls og 

flýtt fyrir skilningi og færni. Þessi fyrri þekking getur þó einnig verið þeim 

fjötur um fót og aukið líkurnar á því að þeir yfirfæri reglur móðurmáls síns 

um t.d. framburð og ritun yfir á nýja tungumálið og þannig geri þeir villur 

sem móðurmálsnemandi myndi aldrei gera. 
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum móðurmáls á nám annars 

tungumáls og ýmsar fróðlegar niðurstöður verið dregnar fram sem bent geta 

til tenginga á milli þeirra vandamála sem nemendur glíma við í báðum 

tungumálum. Lightbown og Spada (2006:93-94) segja einnig frá 

niðurstöðum nokkurra rannsókna sem m.a. sýna fram á að nemendur virðast 

almennt ekki ganga út frá því vísu að þeir geti yfirfært þekkingu sína á 

móðurmálinu yfir á hið nýja tungumál en þegar þeir telja sig finna 

samstæður í móðurmáli sínu og hinu nýja tungumáli þá virðast þeir gjarnan 

vilja dvelja lengur við það og auka eða ýkja notkun ákveðinna orða og frasa. 

Þær benda á rannsóknir sem sýna að nemendur forðast að nota orð eða 

frasa sem virðast málfræðilega mjög langt frá móðurmáli sínu og enn aðrar 

sem sýna að nemendur átti sig ekki á málfræðilegum reglum hins nýja 

tungumáls um setningaskipan orða og finnst að reglur um orðaröð 

móðurmáls síns megi yfirfæra á hið nýja tungumál með beinum hætti. 

Áhrif móðurmálsins, hugrænna ferla, og þeirrar tegundar af dæmum sem 

kennarar nota við kennsluna eru allt áhrifavaldar í tungumálanámi og 

samspil þessara þátta gerir málið enn flóknara og mörgu er enn ósvarað. En 

áhrifaþættir á tungumálanám eru enn fleiri en þetta. 

Orðaforði og framburður voru t.d. minna rannsökuð lengi vel en nú eru 

þetta vel rannsakaðir þættir, það verk að festa sér nægilega mörg orð í 

orðaforðan til þess að geta með markvissum hætti beitt nýju tungumáli er 

ærið. Ensk tunga sem upprunnin er úr mörgum öðrum tungumálum hefur 

t.d. allt frá 100,000 orðum að 1 milljón orða, allt eftir því hvernig er talið. 

Margir álíta að telja eigi teach, teacher, teaching og taught sem fjögur orð 

en ekki sem 1. Fullorðinn enskumælandi einstaklingur þekkir u.þ.b 20,000 

orð en daglegar, almennar samræður krefjast um 2,000 orða. En það er ekki 

nóg að þekkja einfalda merkingu orðanna. Það þarf einnig að vera hægt að 

finna samheiti þess, nota það til að klára setningu, til að búa til nýja, nota 

það í myndlíkingu eða nota það í tvíræðni í brandara. Já, það er vissulega 

töluvert verk að safna orðaforða (Lightbown og Spada, 2006:96-100). 

Samhengi og túlkun eru einnig þættir sem lærast ekki svo auðveldlega í 

kennslustofunni einni og sér. Þetta eru þættir sem hafa áhrif á það hvernig 

þessum nokkur þúsund orðum sem enskunemi gæti kunnað, er beitt miðað 

við kringumstæður hverju sinni. Þrátt fyrir góðan orðaforða geta nemendur 

lent í vandræðum með að beita tungumálinu. Þetta samhengi, og túlkun á 

því, eiga gjarnan við þegar fólk er t.d. að biðjast afsökunar, sýna kurteisi eða 
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að tala við ókunnuga um eitthvað sem er ekki fullkomlega þekkt af öðrum 

hvorum aðilanum. 

Lengi vel var talið að hin hefðbundna kennslustofukennsla gæti ekki 

þjálfað nemendur nægilega vel í þessum hluta tungumálanáms en 

Lightbown og Spada (2006:101-103) hafa bent á hið gagnstæða. Þessa 

hefbundnu kennsluaðferð eða mótunarkennslu eins og hún hefur verið 

skilgreind af Rogers og var fjallað um hér að framan í Töflu 1  þar sem hann 

hefur skilgreint tvær leiðir í kennsluháttum, annars vegar Mótunaraðferðina 

og hins vegar Frelsisleiðina. Lightbown og Spada (2006:103-104) benda á 

rannsóknir sem sýna að samhengi, túlkun og staðfæringar séu þættir í 

tungumálanámi sem lærast best með endurteknum samræðum sem 

nemendur komast yfirleitt ekki í utan skólastofunnar og þess vegna sé þessu 

helst náð innan skólastofunnar með áherslu á það sem Merriam og 

Caffarella (1999:272) kölluðu Ytri aðstæður sem hvata fyrir nemendur til 

náms.  

2.2.3 Tungumálanám nemenda með lestrarörðugleika 

Ástæður fyrir erfiðleikum við tungumálanám geta verið fjöldamargar eins og 

augljóst er þegar helstu þættir tungumáls eru aðgreindir líkt og Lightbown 

og Spada (2006:77-107) gera í bók sinni How languages are learned. Þar 

merkja þær meðal annars þessa þætti sem grunnþætti sem nemendur nýs 

tungumáls þurfa að glíma við, læra og ná tökum á: 

 Áhrif móðurmáls á upptöku nýs tungumáls 

 Aldur nemandans 

 Málfræði 
o Myndön (grammatical morphemes) 
o Neitanir (negations) 
o Spurningar (questions) 
o Eignarfallsmyndir (possessive determiners) 
o Relative clauses (skilyrðissetningar) 

 Orðaforði 

 Samhengi og túlkun (pragmatics) 

 Hljóðfræði og framburður (phonology) 

Af þessari upptalningu má sjá að verkið fyrir höndum er ærið jafnvel þeim 

sem eiga auðvelt með upptöku nýs tungumáls og eiga ekki við neina sértæka 
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mál- eða námsörðugleika að stríða. En hvað með þá nemendur sem hafa 

verið greindir með lesblindu eða þá nemendur sem hafa jafnvel bara aldurs 

síns vegna enga lesblindugreiningu? Geta þeir líka lært nýtt tungumál? 

Undirliggjandi vandamál lesblindra geta verið fjöldamörg og geta valdið 

töluverðum tilfinningalegum titringi og vandamálum sem hefta upptöku 

upplýsinga enn frekar. Lesblindir nemendur þurfa að kljást við erfiðleika af 

ýmsu tagi við nám sitt. Þeir eru t.d. þessir: 

 Slakur skilningur á hljóðfræðiþáttum 

 Slakt skammtímaminni 

 Erfiðleikar með endurheimta orð eða hljóð 

 Langur viðbragðs- eða umhugsunartími 

 Erfiðleikar við hlustun, aðgreiningu hljóða, hljóðaröð 

 Erfiðleikar við sjálfvirkar/ósjálfráðar athafnir 

 Slakur skilningur á málfræði og setningarfræði 

Þessir þættir hér að ofan ásamt kvíða, gremju og vanmáttarkennd mynda 

síðan oft hringferil sem endurtekur sig aftur og aftur. En það er auðvitað ekki 

svo að allir lesblindir séu eins. Það er heldur alls ekki svo að þeir sýni allir öll 

þessi einkenni sem talin voru upp hér að ofan. Best er auðvitað að hver og 

einn nemandi fái leiðsögn og aðstoð við sitt hæfi. Nauðsynlegt er að 

gagnkvæmt traust myndist á milli nemanda og kennara, og það verkefni 

þurfa báðir aðilar að leysa sameiginlega (Schneider og Crombie, 2003:3-4). 

Margir vilja halda því fram að lesblindir geti aldrei með góðu móti lært 

nýtt tungumál svo vel sé vegna þess að færni þeirra í móðurmálinu er skert. 

Fræðimenn hafa með rannsóknum sínum komst að þeirri niðurstöðu að það 

er bein hliðstæða á milli erfiðleika í móðurmáli einstaklings og erfiðleikum 

hans við upptöku nýs tungumáls. Að sama skapi gengur nemendum sem 

voru fljótir að tileinka sér móðurmálið, betur að lærar nýtt tungumál 

(Nijakowska, 2010:67). 

Ekki eru þó öll vandamál lesblindra nemenda í skólastofunni beint tengdir 

við erfiðleikana við tungumálanámið sjálft. Oft liggja vandamálin að 

einhverju leyti í innlagnarstíl kennarans, framsögu eða persónulegum stíl við 

kennsluna. Bæði kennarinn og jafnvel hin eiginlega kennslustofa eða 

aðstæður almennt geta því haft bein áhrif á velgengni nemandans og því er 

nauðsynlegt að kennarar séu meðvitaðir um þetta og geri sérstakar 

ráðstafanir til þess að mæta þessum nemendum. Í þessu samhengi er ljóst 
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að sérhönnuð námsskrá og viðeigandi námsefni er nauðsynlegt til þess á 

árangur náist í þessum efnum (Schneider og Crombie, 2003:13-14). 

Tungumálanám, líkt og annað nám, hefur orðið uppspretta fjölbreyttra 

kennsluaðferða í gegnum tíðina. Þar má t.d. nefna málfræði- og 

þýðingaraðferðina, hlustunar- og talaðferðin (audiolingual), tjáskiptaaðferðir 

(the communicative approach) og fókus á form (focus on form) (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007b:17-18,31). Þessar aðferðir henta þó misjafnlega vel 

við kennslu einstaklinga sem glíma við leshamlanir. Eftir því sem skilningur 

og þekking á lestrarörðugleikum og einkennum þeirra og ástæðum hefur 

aukist; hefur kallið eftir nálgunum og hjálpartækjum í tungumálanámi sem 

sérstaklega taka mið af slíkum námshömlunum ágerst. Kennarar leita 

almennt eftir slíkum hjálparverkfærum til að mæta þörfum nemenda sinna 

sem stríða við lestrarörðugleika. Í rannsókn Dal, Arnbak og Brandstätter 

(2005:29-34) kom fram að þau verkfæri sem kennarar nýta sér hvað mest í 

kennslustofunni eru:  

 ákveðinn tími tekinn til hliðar fyrir sérþarfa nemendurna,  

 sérstök þarfamiðuð verkefni,  

 jafningja- og getusamræmdar hópaskiptingar;  

 hljóðbækur,  

 gagnvirk tölvuforrit,  

 verkefni unnin í ritivinnsluforriti með aðstoð leiðbeinandi villupúka. 

 

Er kemur að heildamynd kennslunnar telja Schneider og Crombie (2003:94-

95) að eftirfarandi þættir séu mikilvægir fyrir kennara að beita ef stuðla á að 

árangursríkri tungumálakennslu nemenda og geri þannig upplifun 

nemendanna enn betri: 

 Kennarar erlends tungumáls þurfa að búa yfir þekkingu á afar 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og vera tilbúnir að beita þeim þannig 

að henti þörfum hvers og eins hverju sinni. 

 Kennarinn þarf að vera tilbúinn að eiga í samstarfi við alla þá er 

tengjast nemandanum í náminu s.s. sérkennara, sálfræðinga, 

kennara annarra faga og auðvitað nemandann sjálfan. Opinská 

samskipti um framgang námsins er grundvöllur fyrir árangri. 

 Kennsluáætlanir, námsmat og námstækni  skulu vera nákvæm, vel 

skipulögð og skýr. Framtíðar kennarar erlendra tungumála þurfa að 
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vera tilbúnir til þess að koma á þeim vinnubrögðum sem taka tillit til 

nemenda sem glíma við lestrarörðugleika. 

 Líkur á árangri aukast til muna ef þessum aðferðum er beitt en ekki 

má þó gleyma að stundum er alvarleiki lestrarörðugleikanna það 

mikill að nemandi nær engum árangri. Þetta er því miður staðreynd 

sem ekki verður litið framhjá. Í þessum tilfellum gæti verið gott að 

beina sjónum nemandans að öðrum fögum sem tengjast 

tungumálinu eins og t.d. sögu eða menningu viðkomandi lands eða 

landa. 

Eigi nám og kennsla að verða árangursrík er því mælt með að kennari og 

nemandi setjist niður í upphafi náms og fari yfir hverjir styrkleikar og 

veikleikar nemandans eru og hvaða aðferðir henta best fyrir hvern og einn 

þátt námsins. Þessi nána samvinna leggur grunninn að því að traust myndist 

milli kennara og nemanda sem síðar verður oft brúin að lausnum þegar á 

reynir (Schneider og Crombie, 2003:4). 
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3. HELP – Start námsefnið 

 

3.1 Námsefnið og tilurð þess 

HELP-Start námsefnið sækir innblástur sinn í það námsefni og kennslufræði 

sem helst hefur verið notað við kennslu lesblindra í enskumælandi löndum. 

Efnið er sérstaklega ætlað fullorðnum einstaklingum en hentar einnig fyrir 

unglinga og börn. Höfundur HELP-Start er Svíinn Malin Holmberg og hefur 

hún aðlagað þessa kennslufræði að kennslu nemenda með lestrarörðugleika 

og er efnið upphaflega skrifað á móðurmáli hennar sænsku og hugsað fyrir 

sænska nemendur í ensku.  

Árið 1998 fékk Malin Holmberg kennarastöðu í ensku fyrir fullorðna með 

lesblindu við framhaldsfræðslustofnun í Kungälv í Svíþjóð. Nemendur hennar 

voru færir í talaðri ensku, höfðu fínan orðaforða og góðan framburð en 

lestur og ritun voru þeim afar erfið. Svo erfið að flest þeirra höfðu annað 

hvort lent í vandræðum með að sinna skyldum sínum í starfi eða lent í 

námserfiðleikum í skóla. Kennsluefni var ekki til og Holmberg lagðist í 

rannsókn á því hvort hægt væri að kenna lesblindum ensku með sérstaka 

áherslu á tengingu milli hljóða og tákna tungumálsins. Úr varð að hún 

prófaði nokkrar gerðir kennsluefnis sem allar voru hannaðar til að kenna 

lesblindum með ensku að móðurmáli. Efnið sem höfðaði helst til hennar 

byggði á svokallaðri phonics aðferð en henni er sérstaklega ætlað að styrkja 

hljóðkerfisvitund nemenda og að bæta sjónrænt minni eða tengsl milli hljóðs 

og tákns (Holmberg, 2007:1-3). Það er svo út frá phonics aðferðafræðinni 

sem og skilgreiningu Rose skýrslunnar á lesblindu sem HELP-Start námsefnið 

varð til. 
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Skýrsla Sir Jim Rose um lesblindu 

Ein af grundvallarstoðum námsefnisins er skilgreining sem finna má í skýrslu 

Sir Jim Rose um lesblindu. Árið 2006 fól breska þingið Sir Jim Rose það 

verkefni að rannsaka stöðu lestrarkennslu í breska skólakerfinu. Eftir að Rose 

hafði skilað af sér verkinu kom í ljós að vandinn var töluvert stærri en talið 

hafði verið. Sir Rose var því falið árið 2008 að gera aðra rannsókn sem 

fjallaði sérstaklega um það hvernig skólakerfið gæti komið auga á lesblinda 

nemendur og hvernig best mætti mæta þörfum þeirra við lestrarnám. Árið 

2009 skilaði hann síðan greiningu og tillögum að úrlausnum í skýrslu sem 

síðan hefur verið kölluð The Rose Report. Skilgreining á lesblindu úr Rose 

Report er þessi: 

 
 Lesblinda er námsörðugleiki sem hefur áhrif á færnina til að 

lesa og rita orð áreynslulaust. 

 Helstu einkenni lesblindu eru erfiðleikar við hljóðræna 
úrvinnslu, hljóðrænt minni (verbal memory) og 
úrvinnsluhraða talaðs máls (verbal processing speed). 

 Lesblinda tengist ekki vitsmunaþroska. 

 Lesblinda er ekki algilt hugtak með skýra og afmarkaða 
skilgreiningu sem stenst án undantekninga. 

 Oft má finna einkenni annarra vandamála samhliða lesblindu 
eins og vanda við hreyfifærni, hugræn vandamál eða 
einbeitingu og sjálfstjórn. Þessi einkenni ein og sér eru alls 
ekki beinar vísbendingar um lesblindu. 

 Góður mælikvarði á alvarleika og þrákelkni lesblinduvandans 
er viðmót og móttaka hins lesblinda einstaklings við 
snemmtækri íhlutun.  (þýð. mín). 

 

 Til grundvallar rannsókninni varð Rose að leggja einhverskonar 

skilgreiningu á lesblindu og hvernig finna ætti einstaklinga með lesblindu. Í 

skýrslunni kemur fram að þrátt fyrir að margar ólíkar skilgreiningar á 

lesblindu hefðu komið fram væru nú í það minnsta tveir þættir sem allir 

gætu verið sammála um. Í fyrsta lagi að það sé orðin viðtekin sannleikur að 

lesblinda sé til og að hún sé einhvers konar þroskahömlum á tungumálanám 

og í öðru lagi að vegna þess hversu lengi lesblinda hefur verið rannsökuð þá 

hljóti að vera grunnur til að byggja upp vandaðar greiningarleiðir og 

kennsluaðferðir sem hjálpað geti lesblindum að ná nægilegri færni (Rose, 

2009:9).  
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Námsefni Holmberg er reyndar uppbyggt á þann hátt að það hentar 

öllum, hvort sem um er að ræða einstaklinga sem fengið hafa formlega 

greiningu á lesblindu eða ekki. Efnið hefur því í reynd kosti fyrir alla; hvort 

sem þeir glíma við einhvers konar lestrarörðugleika eða ekki og hefur það 

t.d. verið sett upp þannig að það henti til kennslu frá 5.bekk grunnskóla 

samhliða hefðbundnu enskunámi. 

HELP-Start hefur nú verið kennt á þremur skólastigum í fjöldamörgum 

skólum í Svíþjóð í um 14 ár með góðum árangri og fyrir nokkrum árum var 

það svo einnig þýtt og staðfært yfir á dönsku.  

Hovedstadens Ordblindeskole í Kaupmannahöfn hafði lengi leitað að 

viðeigandi námsefni fyrir sinn nemendahóp í ensku og hóf  að kenna HELP-

Start námsefnið við góðan orðstýr. Í dag er HELP- Start eina námsefnið sem 

notast er við í enskukennslu lesblindra við skólann. Hovedstadens 

Ordblindeskole (sjá hlekk inn á heimasíðu skólans í heimildaskrá) er leiðandi 

afl í kennslu lesblindra í Danmörku og markar í mörgu þá stefnu sem tekin er 

í kennsluháttum fyrir nemendur er stríða við einhverskonar leshamlanir þar í 

landi. Skólann sækja fullorðnir námsmenn sem ekki hafa fundið sig nógu vel 

innan grunnskólanna eða þeir sem ákveðið hafa að bæta við sig frekari 

þekkingu á hinum ýmsu sviðum. Að auki sinnir skólinn hlutverki ráðgjafa er 

kemur að frekara námi þeirra er glíma við lestrarörðugleika. Skólinn býður 

þar að auki upp á námskeið fyrir kennara á öllum skólastigum sem vilja 

kynnast því nýjasta í kennslu nemenda er stríða við leshamlanir. Höfundur 

þessa verks varð þeirrar gæfu aðnjótandi að geta nýtt sér þessa þjónustu 

skólans í formi vikulangrar námsheimsóknar. Í framhaldi af námsdvalarinnar 

hóf höfundur þessa verks svo að þýða og staðfæra HELP-Start af sænsku yfir 

á íslensku fyrir SÍMEY á Akureyri. 

 

3.2 Uppbygging námsgagnanna 

Námsgögn HELP-Start eru þannig uppbyggð að í hverri kennslustund er 

samspil skynfæranna eflt. Nemendur beita sjón sinni, heyrn, snertingu og 

hreyfingu samhliða því að í vinnu sinni með lesbók, vinnubók og töfluspjöld 

er unnið með skrift, lestur og réttritun. Þessi fjölskynjunaraðferð, ásamt 

þessari sérstöku áherslu á hljóðfræði (phonics), eða að tengja saman tákn og 

hljóð þeirra, er grundvallaratriði í HELP-Start. 
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Námsgögn Help-Start eru þessi: 

Kennslumyndbönd/leiðbeiningar    Rafrænt efni 

Lesbækur A – F       Rafrænir orðalistar til útprentunar 

Vinnubækur A – F       Rafrænar æfingar til útprentunar 

Plöstuð töfluspjöld með segli    Í tilheyrandi öskju 

Kennsluleiðbeiningar      Bæði rafrænar og á prenti 

Rafrænt kennslugögn      Rafrænt efni 

Skapalón, hlekkir og ráðleggingar    Rafrænt efni 

 

Innlögn í stigum 

HELP-Start námsefnið er lagt fyrir nemendur í sex stigum; A – F og innan 

hvers stigs má svo finna ákveðna röð skrefa eins og A.1, A.2, A.3, o.sv.frv. 

Þessi uppsetning efnisins heldur sér í gegnum öll stigin og því er mjög gott að 

gera nemendur meðvitaða um þessa niðurskipan frá byrjun til að auðvelda 

vinnuna (Holmberg, 2011:9). Kennslustundirnar sjálfar eru svo eins að 

uppbyggingu gegnum öll stigin að viðbættum þeim nýju atriðum sem bætast 

við hverju sinni.  

 

1. Hljómæfingar með töfluspjöldum 

Hvert nýtt hljóðgildi/hljóðasamband/réttritunaratriði er kennt með hjálp 

töfluspjaldanna. Kennarinn velur hvaða spjöld eru notuð hverju sinni. Í 

upphafi hverrar kennslustundar fer kennarinn yfir stuttu sérhljóðana fimm 

með nemendum ásamt viðeigandi lykilorðum og myndum. Að auki velur 

kennarinn svo áður yfirfarna og þekkta samhljóða til að tengja við stuttu 

sérhljóðana fimm og mynda úr þeim ný orð ásamt svo einhverjum nýjum 

spjöldum sem kynnt eru inn í kennsluna. Spurningar sem fylgt gætu 

spjöldunum myndu t.d. vera: Hvert ert lykilorð þessa hljóðs? Hvaða hljóð má 

heyra í byrjun eða enda þessa orðs? 

 

2. Lestur og myndun orða með töfluspjöldum  

Þegar áður kynnt hljóð eru æfð (sjá atriði 1.) og síðar ný hljóð tekin fyrir og 

þjálfuð svo hægt sé að mynda úr hljóðunum orð ber að notast við tækni sem 

kallast ”tapping”. Kennarinn tekur saman þau spjöld sem mynda eiga orð 

dagsins og fer svo yfir það með nemendum hvernig hljóðin eru lesin (mynda 

orð) með aðstoð ”tapping”.  
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Tapping: Kennarinn heldur hægri hönd undir orðinu og útskýrir eftirfarandi: 

       

 

 Vísifingur hægri handar er lagður að hægri þumalfingri og við 
”lesum” /h/ . 

 Langatöng hægri handar er lögð að hægri þumalfingri og við 
lesum /ă/ (eins og í -apple). 

 Baugfingur hægri handar er lagður að hægri þumalfingri og við að 
lesum /t/. 

 Endurtakið hljóðgildi stafanna með fingrunum /h/ /ă/ /t/. 

 ”Lesið” allt orðið með því að halda upp þeim þremur fingrum 
sem notaðir voru og draga þumalinn yfir fingurgómana (byrjið á 
vísifingri því þar var fyrsti stafurinn)  – lesið nú orðið ”hat”.  

 

Í byrjun námsefnsins er ”Tapping” notað til að ”lesa” orð en er líður á síðari 

stig námsefnisins er því einnig beitt við lestur orðhluta/atkvæða. Um leið og 

nemendur finna fyrir einhverju óöryggi varðandi umskráningu skal alltaf 

grípa til ”tapping” þar sem sú tækni telst sem hluti af þeim 

fjölskynjunaraðferðum sem aðferðafræði námsefnisins byggir á.  

 

Meðhöndlun töfluspjaldanna  

Ein helsta ástæða þess að töfluspjöldin eru svo mikilvæg og jafnvel má segja 

allsráðandi í aðferðafræði HELP-Start er að með notkun þeirra verður hver 

hljóðeining að sjálfstæðri, viðráðanlegri einingu og auðvelt verður að greina 

hvert hljóð fyrir sig bæði innan og utan orða. Með aðstoð spjaldanna er t.d. 

mun þægilegra fyrir nemendur að æfa hvert sérhljóð fyrir sig og mismuninn 

þeirra á milli. Þetta má til dæmis gera með því að raða saman bókstöfum svo 

orðið hat myndist. Sérhljóðunum er svo skipt út einum af öðrum, a fyrir u, 

svo u fyrir o og að endingu o fyrir i. Með hverjum nýjum sérhljóða myndast 

nýtt orð með nýja merkingu sem nýtist vel í kennslunni. 
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Með því að skipta svo út samhljóðunum fæst alveg ný vídd. Skiptið h út fyrir 

s og hit verður sit. Bætið við einu hljóði í viðbót og fáið þá – spit. Bætið enn á 

ný við spjaldi og myndið orðið – spits og nú hefur málfræðiatriði fengist í 

kaupbæti. Hvað stendur –s  fyrir? Nú getur kennarinn t.d. rætt áhrif –s í lok 

orða. Hvernig það myndar fleirtölu, hver áhrif 3. pers. er á sagnir og/eða 

myndun eignarfalls nafnorða. 

 

 

 

Spjöldin geta á þennan hátt hjálpað til við að gera bæði sýnilegt og einfalt 

það sem oftar en ekki telst erfitt og óskýrt. Eitt helsta hlutverk kennarans er 

því að sýna nemendum að til sé nokkuð áreiðanlegt kerfi innan tungumálsins 

og að kerfið sé gagnlegt og jákvætt hjálpartæki en ekki enn eitt flækjustigið í 

námsferlinu. Eftir því sem líður á námsefnið og kennsluna fara nemendur 

smám saman að sjá mynstur innan orðanna sem verið er að vinna með og 

léttir þeirra við að uppgötva slíkt kerfi er yfirleitt mikill. 

 

Scooping 

Önnur fjölskynjunaraðferðin sem notuð er við lestur er svokölluð 

”scooping”.  ”Scooping”-aðferðin er notuð til þess að umskrá fjölatkvæða 

orð. Þegar orð samanstendur af tveimur eða fleiri atkvæðum þurfa 

nemendur að læra að sjá hvernig má skipta orðinu niður í smærri einingar. 

Til þess þarf þjálfun í því að finna atkvæði orða en farið er betur yfir það 

síðar í kennsluleiðbeiningunum. Þá læra nemendur að skipta orðum niður 

eftir atkvæðum með ”scooping”-aðferðinni. Það er gert þannig að dregin er 

bogalína undir hvern orðhluta sem atkvæðin mynda. ”Scooping”-aðferðin 

hjálpar nemendum að ná flæði og takti í lestur sinn. 

Eftir þörfum geta svo nemendur nýtt sér ”tapping”-aðferðina til þess að 

finna stök hljóð innan hvers atkvæðis. Til þess að aðferðin nýtist sem best 

verða nemendur að þjálfa hana aftur og aftur. Á meðan á kennslu 

námsefnisins stendur skal kennari því bjóða reglulega upp á bæði ”tapping” 

og ”scooping”. Enn betur verður farið yfir þessar aðferðir á viðeigandi stigi. 
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3. Lesbók – Lestur 

Þriðja skrefið í kennsluáætluninni er lestur orða, bullorða og setninga úr 

lesbók. Þau atriði sem unnið var með í skrefum 1 og 2 á töflu, birtast nú 

nemendum í lesbókinni. Orð og bullorð standa oft í hópum. Lestur setninga 

gefur tækifæri til þess að vinna með lesskilning, þýðingu, málfræði og 

leshraða.  

 

4 . Vinnubók - réttritun og lestur 

Æfingar í vinnubók leiða nemendur stig af stigi. Uppsetningin er sú sama í 

gegnum allt námsefnið og það ætti því að vera auðvelt fyrir kennara og 

nemendur að finna þær blaðsíður sem henta hverri kennslustund fyrir sig. Í 

efninu eru fjölbreytilegar æfingar t.d. myndun orða úr hljóðum og skipting 

orða í hljóð, rím, þýðingar, málfræði, að finna sérhljóða orða, ”scooping”, 

eyðufyllingar, og vinna með snúin orð. Þjálfun býr til færni og þjálfun er 

oftast það sem nemendur vantaði áður. 

   

5. Hugbúnaður – rafrænt efni / Gagnvirkar æfingar 

Tvö forrit tilheyra efninu. Forritin innihalda gagnvirkar æfingar fyrir hvert 

stig námsefnisins. Stafaleikni og Hljómvissa. 

Þegar farið hefur verið í gegnum skref 1-4 vinna nemendur viðeigandi 

æfingar í ritunarforritinu Stafaleikni og Hljómvissu. Hljómvissa er 

hljóðaðgreiningarforrit þar sem nemendur þurfa að velja það hljóð sem 

passar hverju sinni. Forritin veita tafarlausa endurgjöf, gefa rétt svar og 

nemandinn veit því alltaf hvernig honum gengur.  Forritin halda ekki utan 

um fjölda tilrauna eða rétt eða röng svör nemenda og auðvelt er að gera 

æfingarnar eins oft og hver nemandi vill. 

 

Þýðingu og staðfæringu forritanna var ekki lokið er þessi rannsókn var gerð 

og því voru þau ekki notuð við framkvæmd hennar. Að auki fylgja 

námsefninu kennslumyndbönd fyrir kennara sem sýna skref fyrir skref 

hvernig hver hluti kennslustundanna fer fram. Upptöku og myndvinnslu á 

þeim var heldur ekki lokið er þessi rannsókn fór fram. 

 

6. Annað 

Undir þennan hluta fellur það efni sem kennarinn vill sjálfur bæta við HELP-

Start. Það getur átt við: málfræði, lestur bóka, lesskilningsæfingar, 
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framburðaræfingar, ritun, orðaforðaæfingar, hlustun og talæfingar með 

hliðsjón af getu nemenda. 

Saman mynda öll kennslugögn HELP-Start eina heild og mjög mikilvægt er 

að fylgja þeim stig af stigi, skref fyrir skref, þar sem að hver nýr hluti byggir á 

viðkynnum af því efni sem undan hefur farið. Námsefnið og uppbygging þess 

inniheldur kennsluáætlun sem stöðugt er endurtekin. Þannig fer nemandinn 

að læra inn á uppbyggingu efnsins og verður öruggur innan þess. Í hvert 

skipti sem um einhver nýjung  er kynnt fyrir nemand er einungis ein tekin 

fyrir í einu og hún æfð vel og útskýrð áður en haldið er áfram (Holmberg, 

2011:8). 

Til að HELP-Start nýtist nemendum sem best þurfa þeir að hafa 

grunnþekkingu og færni í talaðri ensku og orðaforða viðeigandi aldri þeirra. 

Til að tungumálanám gangi sem best fyrir sig er alltaf best að færni í töluðu 

máli komi fyrst áður en að kennsla í lestri og skrift tungumálsins byrjar. 

Námsefnið byggir á ákveðinni grunnþekkingu og lestrarfærni nemenda í 

móðurmáli hans auk skilnings á hljóðkerfisfræði, þ.e. þeim hljóðum sem 

bókstafir mynda og tengslin þar á milli. Ef engin slík grunnvinna hefur farið 

fram áður en námið hefst gæti nemandinn átt erfitt með að skilja 

aðferðafræðina að baki HELP-Start. Þess utan skal nemandinn þekkja 

grunnhugtök eins og orð, setningu, hljóð, bókstaf, samhljóða og sérhljóða 

áður en hafist er handa (Holmberg, 2011:8). 

En geta og þörf nemenda eru mismunandi og ekki þurfa allir sama fjölda 

endurtekninga og æfinga áður en tiltekinni kunnáttu er náð.  Einhver hluti 

nemenda getur þurft mikinn tíma, fjölda æfinga og jafnvel aukaæfingar hvað 

einhvern hluta námsefnisins varðar meðan að aðrir nemendur ná þessum 

atriðum strax og  geta leyft sér að vinna einungis hluta æfinganna sem boðið 

er upp á. Hversu mikinn tíma og endurtekningu hver og einn nemandi þarf 

er atriði sem kennari og nemandi ákveða saman (Holmberg, 2011:9). Til að 

námsefnið nýtist sem best er nauðsynlegt að kennarinn hafi góða þekkingu á 

lesblindu, kennslu lesblindra og kennslu nemenda sem eiga við 

einhverskonar hljóðkerfisvitundarvandamál að stríða. Kennslufræðinni að 

baki námsefninu er ætlað að gera nemendur öruggari við ritun enskunnar 

gegnum þjálfun er byggir á tengslunum milli ritaðs bókstafs/tákns og 

hljóðsins sem stafurinn/táknið myndar. Meðfram þessari þjálfun örvast öll 

umskráning, lesskilningur og flæði lesturs á tungumálinu verður allt annað 

(Holmberg, 2011:8). 
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Hinn almenni nemandi getur einnig haft mikinn hag af efninu. Námsefnið 

hentar vel í bland við aðra almenna kennslu í byrjendaensku. Þetta á sérstak-

lega við um hljóð- og myndakort bókstafanna sem auðveldlega má nota til 

að styrkja enn frekar tenginguna og muninn milli hljóðs og bókstafs í ensku 

og íslensku. Rafrænu æfingarnar nýtast einnig vel þeim sem á einhvern hátt 

vilja auka færni sína í lestri og stafsetningu á ensku (Holmberg, 2011:8). 

 

 

Á næstu tveimur síðum má finna dæmi um framsetningu og verklag 

kennslustunda.  

Á fyrri síðunni er gefið dæmi um hvernig fyrsta kennslustund getur farið 

fram og hver helstu skref hennar séu. Í upphafi kennslu nýs námsefnis geta 

kennarar verið óöruggir og sérstaklega ef sú aðferðafræði sem námsefnið 

byggir á er þeim framandi. Góðar og skýrar útskýringar á framsetningu og 

uppbyggingu námsefnis ásamt dæmum geta því verið það sem stendur á 

milli þess að upplifun nemenda og kennara af námsefninu verði jákvæð og 

árangur tryggður eða kennslunni jafnvel hætt. Malin Holmberg var mjög 

meðvituð um þetta í sínu starfi og lagði sig fram um að setja 

kennsluleiðbeiningar HELP-Start fram á mjög ítarlegan hátt þannig að 

kennarar geti fylgt þeim skref af skrefi og þannig verið öruggari í 

framsetningu sinni á efninu.  

Á seinni síðunni má svo finna dæmi um útfyllt verklagsskjal fyrir 

kennslustund á stigi A.1. Aðferðafræði námsefnisins byggir m.a. á því að 

kennslan sé miðuð að þörfum hvers einstaklings hverju sinni. Það er einmitt 

þessi hluti aðferðafræðinnar sem veldur því að nemendahópar innihalda 

einungis einn til sex nemendur sem þá eru allir staddir á sama stað í 

þekkingu sinni og getu á ensku. Námsefninu fylgir skapalón fyrir hverja 

kennslustund svo hægt sé að halda utan um kennslu hvers og eins 

nemenda/nemendahóps og er skjalið dæmi um hvernig útfyllt skjal kennara 

fyrir einn tiltekinn nemanda gæti litið út.  
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Mynd 3-1 Sex skref kennslunnar - Fyrirmynd að fyrstu kennslustund 
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Mynd 3-2 Sýnishorn af verklagi kennslustundar á stigi A.1 
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3.3 Fræðilegur grunnur HELP-Start 

Eru lestrarörðugleikar algengari meðal þeirra sem læra ensku en önnur 

tungumál? Það virðist vera nokkuð viðurkennt meðal sérfræðinga að 

almennt séu þeir einstaklingar sem eiga við lestrarörðugleika að stríða fyrst 

og fremst að glíma við hljóðfræðilega þætti tungumálanna sem þeir læra auk 

þess sem ýmislegt bendir til þess að skammtíma og langtímaminni þeirra á 

orð sé takmarkað. Í þessu sambandi hafa þó nokkrir þeirra sem skrifað hafa 

um málið bent á að þessi hljóðfræðivandi sé ekki eins áberandi hjá börnum 

sem læra að lesa önnur tungumál en ensku, þar sem hreinni tenging er milli 

bókstafanna og þeirra hljóða sem þeir mynda eins og t.d. í þýsku, ítölsku, 

spænsku og grísku (Miles, 1999:45; Snowling og Stackhouse, 2006:3-4; 

Ziegler og Goswami, 2006:430). 

Enska er í raun alveg einstaklega erfið viðureignar þar sem ósamræmið 

virkar í báðar áttir, þ.e. bæði hvað varðar ritun og framburð. Sem dæmi þá 

er bókstafurinn A borinn fram á 5 mismunandi vegu í þessum fimm afar 

algengu orðum, cat, was, saw, made, og car (Ziegler og Goswami, 2006:430). 

Ensk tunga hefur 26 bókstafi sem standa fyrir 43 hljóð sem hægt er að bera 

fram á 110 mismunandi vegu. Hljóð samhljóðanna ein og sér ættu að vera 

nóg en frumskógur sérhljóðanna bætist þar við og gerir verkefnið enn 

erfiðara. Þar að auki bætast svo hljóðasamböndin við þar sem tveir eða fleiri 

sérhljóðar standa saman og mynda enn fleiri, ný hljóð eins og má t.d. sjá í 

orðunum: tough, though, thought, through, thorough og bough. Skáldið 

George Bernard Shaw benti á fáránleika tungumálsins og sýndi fram á að t.d. 

mætti skrifa orðið FISH sem GHOTI (Holmberg, 2011:12). 

 

 
Mynd 3-3 FISH = GHOTI 
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Flestir vísindamenn eru sammála um að undirliggjandi vandamál þeirra sem 

kljást við lesblindu sé m.a. slök hljóðkerfisvitund, þ.e. slök tilfinning fyrir 

öllum hljóðeiningum tungumáls. Þetta birtist yfirleitt í hægum og oft 

erfiðum lestri og óöryggi er kemur að stafsetningu. Birtingarmyndin getur þó 

einnig verið erfiðleikar við að finna orð eða rétta málfræðimynd þeirra þar 

sem styrkur hljóðkerfisvitundar hefur áhrif á alla hljóðræna endurheimt 

(Holmberg, 2011:11). 

Til eru kenningar um að ákveðin yfirfærsla, á þekkingu og færni 

(hljóðkerfislegri, merkingarlegri og setningarlegri) eigi sér stað á milli 

tungumála hjá tvítyngdum einstaklingum. Að þessu gefnu mætti álykta að 

leikinn tungumálanotandi hafi forskot á að læra annað tungumál miðað t.d. 

við einstakling sem stríðir jafnvel við vandamál varðandi eigið móðurmál, - 

líkt og einhver með lesblindu. Mikilvægi þess að taka tillit til og skilja 

hverskonar erfiðileikar liggja að baki tregðu við tungumálanám er því mikið. 

Tungumálanám krefst þess að hinni ýmsu færni sé beitt samhliða, þar á 

meðal er kunnátta í eigin móðurmáli og yfirfærsla þeirrar þekkingar yfir á hið 

nýja tungumál sem verið er að læra. Þarna má til dæmis nefna hæfni til að 

beita því sem er sameiginlegt milli tungumálanna, geta greint muninn á því 

sem er öðruvísi sem og skilningur og greining á kerfisfræðilegri uppbyggingu 

tungumáls. Slík yfirfærsla getur hjálpað til við að þroska hugræna ferla 

nemandans og eflt þar með námsvitund hans (Holmberg, 2011:12).  

Finna má rannsóknir sem sýna andstæðu við niðurstöður ofangreindra 

rannsókna og kenninga þ.e. að til séu lesblindir sem virðast lesa betur, og 

jafnvel kjósa frekar, að lesa á ensku heldur en á sínu eigin móðurmáli þótt 

þeir séu fáir og séu undantekning frá reglunni. Niðurstöður sem þessar vekja 

því bæði hugsanir og spurningar. Kannski eru þessir ákveðnu einstaklingar að 

nota aðrar árangursríkari aðferðir til að læra erlend tungumál? (Miller-Guron 

& Lundberg, 2000). 

En hví gengur sumum nemendum svo illa að lesa og skrifa á ensku? Þegar 

talað er um réttritun er verið að vísa í þær reglur og hefðir sem stuðst er við í 

stafsetningu viðkomandi tungumáls en afar misjafnt er hversu gagnsæ 

réttritun tungumáls er. Gagnsæ réttritun þýðir að tengslin milli hljóða og 

bókstafa er augljós. Enska hefur mjög flókna og ógagnsæa réttritun með 

margskonar stafsetningu fyrir sama hljóðið á meðan t.d. finnska og ítalska 
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eru dæmi um tungumál sem eru hvað mest gagnsæ í tengslum stafs og 

hljóðs með nánast fullkomið samræmi þar á milli (Holmberg, 2011:12) 

Sumir rannsakendur halda því fram að ritmál tungumáls og sá munur sem 

kann að vera yfir í talmál sama tungumáls hafi mikil áhrif og því sé 

nauðsynlegt að líta sérstaklega til þess í þessu samhengi (Ziegler og 

Goswami, 2006:430; Kamhi og Catts, 2012:15-19). Sum tungumál eru talin 

auðveldari en önnur, þ.e. þau hafa grunnan rithátt og nokkuð föst hljóðgildi. 

Dæmi um "auðveld" tungumál eru t.d. ítalska, spænska og tyrkneska en 

enska er dæmi um "flókið" tungumál með mjög djúpan og flókinn rithátt og 

íslenskan fylgir þar fast á eftir (Rannveig Lund, Baldur Sigurðsson og Anna S. 

Þráinsdóttir, 2005). 

Ritmál enskunnar er mjög óreglulega stafsett en tungumálið hefur orðið 

fyrir áhrifum óvenjulega mikils fjölda ólíkra tungumála. Keltar, Engilsaxar, 

Normannar og Víkingar ásamt Rómverjum hafa allir sett sitt mark á 

tungumálið sem að auki varð fyrir áhrifum af nýlendu- og heimsvaldastefnu 

þjóðarinnar.  Sagan ein getur því verið nóg til að útskýra að einhverju leyti 

hversu ruglingsleg ensk stafsetning getur verið. Gott dæmi um hversu 

ritháttur enskunnar getur verið ruglandi er t.d. afar ólíkur framburður 

stafasambandsins – ough í orðunum tough, though, thought, through, 

thorough og bough (Holmberg, 2011:12). 

Hljóðgildi samhljóða enskunnar eru ekki svo erfið viðureignar hvað rithátt 

varðar en er kemur að rithætti hljóðgilda sérhljóðanna er annað uppi á 

teningnum. Fyrir utan hin eiginlegu sérhljóð og þau mismunandi hljóðgildi 

sem þau hafa eru orð sem rituð eru með tvöföldum sérhljóða mjög algeng 

líkt og oo, ee, ea, ue. Þar að auki getur y bæði verið samhljóði eða sérhljóði 

og w er hálfsérhljóð. Einshljóða orð gera svo leikinn enn erfiðari en þar er átt 

við orð sem hafa sama framburð en ólíka stafsetningu líkt og orðin son/sun,  

their/there/ they´re og week/weak. 

Án skipulagðar beinnar kennslu í formi ákveðinna lykla að stafsetningar-

reglum enskunnar er það því næsta ómögulegt fyrir hinn lesblinda að læra 

að lesa og skrifa vel ensku (Holmberg, 2011:12). 
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3.3.1 Kenningar um lestur 

Lestur líkt og hið talaða mál byggir á flóknum hugrænum ferlum og hafa 

fræðimenn ekki að fullu sammælst um skilgreiningar á hugtakinu sem bæði 

hefur fengið víðar og þröngar merkingar. Árið 1949 setti Gates (1949:1-9) 

fram lýsingu á víðri merkingu hugtaksins þ.e. að hugtakið standi fyrir flesta 

þá hugrænu ferla sem tengja hugsun, ímyndunarafl, gildismat, rökfærslu og 

lausnaleit byggða á notkun tákna sem raðað hefur verið eftir fyrirfram 

ákveðnum reglum. Stærsti galli svo víðrar skilgreiningar er að hún bindur 

saman tvenns konar færni sem byggir á ólíkum grunni, þ.e. orðkennsl og 

skilning. Fyrir marga fræðimenn var erfitt að líta framhjá slíkum galla og á 

níunda áratug síðustu aldar komu Gough (1986:6-10) og félagar fram með 

hina þröngu eða einföldu skilgreiningu sem er að lestur samanstandi af 

tveimur þáttum, umskráningu og málskilningi. Umskráningarhugtakið 

stendur hér fyrir þá orðkennslaferla sem umbreyta táknaröðum yfir í orð. 

Málskilningshugtakið  merkir hér þann túlkunarskilning sem lagður er í orð, 

setningar og samtöl (Kamhi og Catts, 2012:3). HELP-Start námsefnið sem hér 

er rannsakað beinir sjónum sínum fyrst og fremst að því sem kallað hefur 

verið umskráning tákna í hljóð. Því byggir fræðileg umfjöllun mín um lestur á 

þeim þröngu kenningum sem lagðar hafa verið fram um lestur en ekki þeim 

kenningum um læsi sem komið hafa fram á síðustu árum m.a. hjá UNESCO 

(UNESCO, 2006:147-158) eða í Aðalnámsskrá grunnskóla (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:11-12) þar sem læsi er skilgreint á afar víðan hátt líkt og er 

Gates (1949:1-9) skilgreindi hugtakið lestur árið 1949. 

Samkvæmt lestrarþróunarkenningu Linnea C. Ehri eru margir þættir sem 

hafa áhrif á þróun lestrarkunnáttu hvers einstaklings. Ehri telur að 

umhverfisáhrif s.s. leiðbeiningar í skóla, fjöldi endurtekninga og tegund eða 

gæði textans sem lesinn er hafi jafnvel meiri áhrif en persónulegir þættir 

hvers og eins nemanda. Ehri greinir fjórar leiðir til þess að lesa orð: 

 Decoding - Umskráning bókstafa í hljóð. Nemandinn greinir hljóð 
hvers tákns fyrir sig og les þau síðan saman til að mynda orð. 

 Analogy – Nemandinn reynir að nýta þekkingu sína á líkum 
orðum til að bera fram nýja orðið, líkt og við rím. 

 Prediction – Nemandinn ályktar hvaða orð er á ferðinni t.d. með 
því að greina innihald setningarinnar á undan eða myndir og tákn 
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sem gætu fylgt. Nemandinn þarf þó að hafa heyrt orðið áður til 
þess að geta nefnt það. 

 Memory/sight – Nemandinn beitir sjónminni sínu og myndar 
tengsl milli útlits orðsins, framburðar þess og merkingu. 
(Ehri og Snowling, 2004, bls. 434-435). 

Ehri telur afar mikilvægt að leggja áherslu á að lesarar nái góðum tökum á 

umskráningu bókstafa í hljóð og mynda þannig sterkan grunn sjónræns 

lesturs þannig að betur fari saman hljóð og mynd. Ehri hefur sett fram 

kenningu um þróun lestarfærni sem hún skilgreinir í fjögur þrep: 

1. Bókstafsstig 1 (e. The prealphabetic phase) 
2. Bókstafsstig 2 (e. The partial-alphabetic phase) 
3. Bókstafsstig 3 (e. The full-alphabetic phase) 
4. Heildstætt bókstafsstig (e. The consolidated-alphabetic phase) 

 

Bókstafsstig 1 (The prealphabetic phase) 

 

Á þessu stigi les barnið einungis tákn eða myndir í umhverfi sínu og hefur 

engan skilning á tengingu bókstafa við hljóð. Barnið getur tengt útlit orða við 

myndir en á erfitt með að muna og getur ekki þekkt orðin án myndanna. 

 

Bókstafsstig 2 ( The partial-alphabetic phase) 

 

Á þessu stigi þekkir barnið nokkra stafi eins og t.d. fyrsta stafinn í nafninu 

sínu og það nær að álykta um orð út frá upphafsstaf og meðfylgjandi 

myndum eða innihaldi sögunnar. Barnið getur ekki hljóðað sig í gegnum orð 

og þekkir ekki lestraráttina ennþá. Barnið getur enn ekki sundurgreint hljóð í 

orðum en getur þó greint fyrsta og síðasta hljóðið. Það getur þekkt nöfn 

stafanna en ruglast þó oft á hljóðum þeirra og blandar saman stöfum með 

líkt útlit. 

 

Bókstafsstig 3 (The full-alphabetic phase) 

 

Ef barnið nýtur góðrar aðstoðar byggist á þessu stigi upp grunnurinn að 

lestrarfærni barnsins. Nú getur barnið tengt saman staf og hljóð og lagt á 

minnið. Sjónminnið styrk-ist og barnið getur myndað banka fyrir hljóðaraðir 

sem það sækir síðan við lestur. Ritfærni eykst um leið og barnið getur tengt 
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hljóð og mynd eftir því sem minnið styrkist. Hér er afar mikilvægt að barnið 

fái efni við hæfi og sé aðstoðað við lesturinn eins oft og mögulegt er. Barnið 

getur nú lesið orð sem það ekki þekkir og því er mikilvægt að fylgjast vel 

með ört stækkandi orðaforðanum og uppfæra bækur reglulega. 

 

Heildstætt bókstafsstig (The consolidated-alphabetic phase) 

 

Á þessu stigi getur barnið sótt í minni sitt stafaraðir eða hljóðasambönd eins 

og þau eru kölluð í HELP-Start námsefni Malin Holmberg. Sjónminni barnsins 

verður ört betra og þættir eins og atkvæði, forskeyti og viðskeyti  verða 

þekkt auk þess sem barnið greinir nú auðveldlega rím og stuðla. Barnið getur 

nú sótt í sjónminnið, hljóðasambönd úr orðum sem það þekkir og nýtt sér til 

þess að lesa lík orð með aðra merkingu, jafnvel þótt þau þekki ekki merkingu 

orðsins. 

Kenningar Ehri segja einnig að lesblindir hafi samkvæmt ofangreindum 

stigum staðnæmst á 2. stigi lestrarkunnáttunnar og geti því ekki umskráð öll 

tákn stafrófsins. Viðkomandi hefur þá ekki umskráningarmöguleika fyrir alla 

bókstafina í þeim orðum sem hann reynir að lesa og orðin festast þ.a.l. ekki í 

sjónminni viðkomandi (Ehri, 2002:175-178). 

 

3.3.2 Orton – Gillingham aðferðin 

Einn af þeim allra fyrstu til að rannsaka lestrarörðugleika var bandaríski 

taugasérfræðingurinn Samuel T. Orton. Orton sem í byrjun 20. aldarinnar 

stjórnaði geðsjúkrahúsi í Iowa, hafði tekið eftir því að það eina sem hrjáði 

mörg af þeim börnum sem til hans komu voru lestrarörðugleikar af einhverju 

tagi. Árið 1925 skrifaði hann grein sem bar heitið "Word blindness in 

schoolchildren", og mætti þýða sem Lesblinda skólabarna. Þar benti Orton á 

þessar athuganir sínar og í kjölfarið lagðist hann í viðamiklar rannsóknir á yfir 

1000 börnum (Catts, Kamhi og Adlof, 2012:46).  

Árið 1928 tók Orton síðan við Taugafræðistofnun New York og varð 

prófessor við Columbia háskólann í N.Y. Þar komst hann í kynni við Anna 

Gillingham en hún var þá doktor í sálfræði við sama skóla. Orton og 

Gillingham ásamt þremur öðrum sérfræðingum við taugafræðistofnunina 

helltu sér út í rannsóknir á efninu og hófu formlegt samstarf á þessu sviði 
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árið 1931 (Henry, 1998:9).  Orton gaf síðan árið 1937 út bókina Reading, 

Writing, and Speech Problems in Children byggða á þessum rannsóknum 

sínum. Þar kemst hann m.a. að þeirri niðurstöðu að lestrarörðugleikar voru í 

raun mun algengari en þá var talið.  Þetta var þó að miklu leyti vegna þeirrar 

skilgreiningar á lestrarörðugleikum sem Orton hafði lagt til grundvallar en 

hún var mun víðari en t.d. þær skilgreiningar sem Hinshelwood (1907:1229-

1232) hafði nýtt í sínum rannsóknum. Orton áleit að lestrarörðugleikar væru 

í raun mun flóknarar fyrirbrigði þar sem enginn grundvallar munur væri á 

þeim sem stríddu við mesta örðugleika og þeim sem stríddu við þá minnstu, 

heldur að þeir lesblindu dreifðu sér nokkuð jafnt á kúrfunni (Catts, Kamhi og 

Adlof, 2012:47). 

Þótt sumar af tilgátum hans þyki í dag vera úreltar eða hafa verið 

afsannaðar eins og t.d. tilgátur um stafavíxl þá er ljóst að framlag Orton til 

lestrarkennslu nemenda með lestrarörðugleika er óumdeilanlegt. 

Merkilegastar verður að telja kenningar Orton um að sértækir 

lestrarörðugleikar orsakist fyrst og fremst vegna blindu á tungumál en ekki 

vegna annarra þroskahamlana (Catts, Kamhi og Adlof, 2012:47-48). Orton 

var einnig þeirrar skoðunar að lestrarörðugleikar væru einungis hluti af 

stærra vandamáli sem tengdist getu heilans til að vinna með tungumál. 

Þetta skýrði einnig hvers vegna svo mörg börn með lestrarerfiðleika höfðu 

einnig átt í vandræðum með málþroska á einhverju tímabili ævinnar. Þessar 

hugmyndir Ortons þóttu í fyrstu afar langsóttar, í raun svo langsóttar að þær 

voru hundsaðar í nokkra áratugi (Catts, Kamhi og Adlof, 2012:47). 

Nöfn þeirra Samuel Orton og Anna Gillingham eru í dag ávallt nefnd í 

sömu andrá enda hafa störf þeirra á þessu sviði verið órjúfanleg síðan Anna 

Gillingham hóf samstarf sitt með Orton árið 1931. En þó má segja að 

endanlega hafi nöfn þeirra sameinast þegar Gillingham ásamt aðstoðarkonu 

sinni Bessie Stillman gáfu út bókina Remedial Training for Children with 

Specific Disability in Reading, Spelling, and Penmanship árið 1960. Bókin er 

nú í sinni 8. endurútgáfu og er enn lögð til grundvallar lestrarkennsluáætlana 

sem byggja á Orton-Gillingham aðferðinni (Ritchey og Goeke, 2006:171). 

Help-Start námsefnið byggir á Orton-Gillingham aðferðinni. Aðferðin er 

sú algengasta við kennslu barna sem glíma við mjög mikla lestrarerfiðleika 

og Mahlin Holmberg (2007:2) höfundur HELP-Start námsefnisins hefur lagt 

til grundvallar vinnu sinnar við námsefnisgerðina.  
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Orton hafði í upphafi lagt fram taugafræðilegar tilgátur um 

lestrarörðugleika og vildi að kennsluaðferðirnar sem þróaðar væru, byggðu á 

þeim. Hann vildi vel skipulagðar kennsluaðferðir en ekki stíft 

forskriftarprógram. Hann lagði grunnskipulagið í hendurnar á Gillingham 

sem síðan þróaði það áfram og færði í kennslufræðilegt form (Henry, 

1991:9). 

Anna Gillingham og Bessie Stillman aðstoðarkona hennar voru frá 

upphafi ákveðnar í að aðferðin gæti ekki aðeins byggt á sjónrænni nálgun 

heldur stöðugu og endurteknu samspili þriggja þátta. Þær töldu að námið 

þyrfti að byggja á samspili útlits bókstafanna, hljóðunum sem þeir framkalla 

og því hvernig líkaminn tjáir hljóðin hvort sem er með rödd eða rithönd. 

Grundvallarhugmynd Orton og Gillingham aðferðarinnar er því sú að 

kennarinn skuli ávalt leggja áherslu fjölskynjunaraðferðir og að nemendur 

beiti m.a. tungumálaþríhyrningnum (language triangle). Nemendur sjá 

bókstaf, draga hann upp og bera hann síðan fram. Þessi fjölskynjunaraðferð 

miðar að því að örva sem flest skynfæri samtímis á meðan lestrarnáminu 

stendur til þess að festa eða tengja betur saman hljóð og mynd í minni 

nemenda (Holmberg, 2007:2). 

Framkvæmdin 

Aðferðin er einstaklingsmiðuð þar sem lagt er mat á þær hömlur sem 

hver nemandi fyrir sig þarf að takast á við en oft stríða nemendur með 

lestrarörðugleika einnig við annars konar námshamlanir líkt og ofvirkni og 

athyglisbrest (ADHD), eða skrifblindu. Aðferðin byggir á fjölskynjun þar sem 

öll skynfærin eru notuð, jafnvel með líkamshreyfingum. Sem dæmi má nefna 

eru t.d. hljóð bókstafa borin fram og á sama tíma er ákveðnum 

handahreyfingum beitt. Aðferðin er háð samfelldri tilsjá kennara þar sem 

hann reglubundið metur yrta, óyrta og ritaða svörun nemenda við 

námsefninu. Þetta mat er síðan lagt til grundvallar við undirbúning 

áframhaldandi kennslu nemandans þannig að best megi mæta þörfum hans 

hverju sinni. 

Mikilvægt er að í hverri kennslustund séu nemendur meðvitaðir um það 

hvert markmið kennslustundarinnar er, hver tilgangurinn er og hvaða 

aðferðum verði beitt við kennsluna. Aðferðin beitir kerfisbundinni hljóðfræði 

þar sem í upphafi er lögð er áhersla á þau hljóð sem hver bókstafur 
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stafrófsins framkallar, hvernig orð eru uppbyggð af þessum hljóðum og 

hvernig bókstafstáknin standa fyrir ákveðin málhljóð. 

Farið er með formlegum hætti yfir uppbyggingu tungumálsins líkt og 

orðaforða, málfræði og merkingu sem og ritun þess. Nemandinn er gerður 

að þáttakanda í verkefnum er samþætta lestur, ritun og stafsetningu. 

Aðferðin leggur áherslu á þær reglur sem finna má til stuðnings réttritunar 

tungumálsins, þau mynstur sem sjá má í uppbyggingu setninga og merkingu 

orða og orðasambanda. Kennslustundir eru ávallt uppbyggðar þannig að þær 

séu í beinu framhaldi hver af annarri. Þannig verður erfiðleikastig 

námsefnisins sífellt hærra en þess er þó alltaf gætt að nemandinn komist 

ekki á næsta stig fyrr en hann hefur náð fullum tökum á því stigi sem unnið 

er á hverju sinni. Stöðug endurgjöf og hvatning, byggð á trausti milli 

nemanda og kennara, stuðlar svo enn frekar að velgengni og árangri 

nemandans. 

Formgerð aðferðarinnar, þ.e. hin ítrekaða endurtekning kennsluþátta, 

býður upp á að nemandinn öðlist skilning og yfirsýn á uppsetningu 

kennslustunda og framsetningu námsefnisins. Kennslustundir verða 

afslappaðri og nemandinn fær andrými til að bæta við þekkingu sína í stað 

þess að vera upptekinn af framsetningu og framvindu kennslustundarinnar. 

Eitt helsta markmið aðferðarinnar er að nemandinn finni greinilega hvernig 

hann styrkist stig af stigi og styrkir þar með sjálfstraust hans í námi og hvetur 

til frekara náms. 

Innihaldið 

Kennsluaðferðin byggir á sex þáttum sem eru allir mikilvægir ef árangur á að 

nást. 

Hljóðfræðileg vitund: Fólk með lestrarörðugleika og þá sérstaklega 

lesblindir eiga yfirleitt í erfiðleikum með fónem (hljóðeiningar) málsins. Því 

byggist aðferðin á því að kenna greiningu einstakra hljóða tungumálsins og 

það hvernig skipta má orðum niður í þessi hljóð 

Hljóð-tákn tengingar: Nemendur læra að tengja bókstafatáknin við rétt 

fónem. Þetta hefur auðvitað víxlverkandi áhrif þannig að nemendur geti 

lesið táknið og framkallað hljóð þess og einnig heyrt hljóðið og skrifað tákn 

þess. Síðar bætast svo við hljóðasambönd, þríhljóðasambönd, hljóðaklasar 

og atkvæði. 
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Merkingarfræði-skilningur: Algengt er nemendur stauti sig í gegnum 

langan texta en skilningurinn í lokin er þrátt fyrir það enginn. Lestur án 

skilnings er ekki lestur og því er merkingarfræði afar mikilvægur þáttur. 

Atkvæði orða: Kennsla samkvæmt Orton-Gillingham aðferðinni verður að 

innihalda kennslu í skiptingu atkvæða, reglur um skiptingu þeirra og 

tegundirnar. Lokuð atkvæði, opin atkvæði, sérhlj-samhlj-e atkvæði, 

sérhljóði-le atkvæði, r-stýrð atkvæði og tvíhljóð. 

Setningarfræði / málfræði: Hvernig skal raða orðum í setningar er kennt í 

gegnum málfræði, setningarfræði og ritunaræfingar. 

Formgerð: Nemendur læra að greina rót orða og vinna með forskeyti og 

viðskeyti til þess að átta sig betur á því hvernig hægt er að búa til orð eða 

breyta merkingu þeirra. 

 

Rannsóknir á áhrifum aðferðarinnar 

Orton-Gillingham aðferðinni (OG) hefur nú verið beitt víða í almennum 

skólum og sérskólum í nokkra áratugi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

virkni hennar á nemendur í grunnskólum í Bandaríkjunum t.d. og einnig 

nokkrar á virkni á nemendur á framhaldsskóla- og háskólastigi. John (2011), 

talmeinafræðingar við háskólann í Western Ontario í Kanada hefur t.d. tekið 

saman niðurstöður úr 7 rannsóknum á áhrifum OG aðferðarinnar á 

grunnskólanemendur. Niðurstöður úr 6 af 7 rannsóknum sýndu að 

nemendur sem höfðu hlotið kennslu samkvæmt OG aðferðafræðinni náðu 

umtalsvert betri árangri í lestri orða, að hljóða sig í gegnum óþekkt orð 

(word attack/decoding), stafsetningu og skilningi. Niðurstöðurnar sýndu að 

OG aðferðin gaf betri niðurstöður í ofangreindum þáttum hvort sem var um 

að ræða kennslu í hefðbundnum skólastofum eða í sérkennsluaðstæðum. Þó 

voru ekki allar niðurstöður OG í hag og sýndi ein rannsóknin að enginn 

munur var á rannsóknarhópunum og þá kom einnig í ljós að nemendur sem 

hlotið höfðu OG kennslu náðu ekki sérstökum framförum í orðaforða eða 

leshraða (fluency) og bendir John á hugsanlegt sé að OG þurfi með 

einhverjum hætti að bæta þessum þáttum í aðferðafræði sína (John, 2011). 

SallyAnn Giess (2005:83-86)framkvæmdi rannsókn á framhaldsskólanemum 

(high school) árið 2005 og komst einnig að svipuðum niðurstöðum þar sem 

OG nemendur náðu umtalsvert betri árangri en viðmiðunarhópur í sömu 

þáttum og nefndir eru hér að ofan. 
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Gorjian, Alipour og Saffranian (2012:194), rannsökuðu áhrif 

fjölskynjunaraðferða á Íranska nemendur í ensku. Ýmsar 

fjölskynjunaraðferðir voru notaðar s.s. tónlist, líkamstjáning, og notkun 

leikmuna, og komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að aðferðirnar 

höfðu töluvert mikil áhrif og bættu skilning nemenda umtalsvert umfram 

samanburðarhópinn. Guyer og Sabatino (1989), beittu samþættuðum 

aðferðum fjölskynjunar og aðlöguðum Orton-Gillingham aðferðum í 

rannsókn sinni á háskólanemendum með námshamlanir og komust einnig að 

sömu niðurstöðu. Að framför nemendanna í lestri varð mælanlega 

umtalsverð umfram viðmiðunarhópana tvo. 

 

3.3.3 Aðrar kennsluaðferðir fyrir nemendur með lestrarörðugleika 

Við prófun nemenda í hefbundum tungumálaprófum hefur komið í ljós 

að þeir lesblindu nemendur sem hafa notið kennsluefnis sem aðlagða hefur 

verið að fjölskynjunaraðferðum (MSL, Multisensory Structured Language), 

hafa náð betri árangri í rituðum og munnlegum hluta prófanna; hvort sem er 

í móðurmáli sínu eða í hinu erlenda tungumáli. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að nemendur með sértæka lestrarörðugleika sem fá kennslu með 

fjölskynjunaraðferðinni; þar sem áherslan er á tengingu hljóðfræðinnar 

(phonics) og táknfræðinnar (orthographics), ná meiri árangri og viðhalda 

honum lengur en þeir sem hljóta ekki slíka kennslu ( Nijakowska, 2010:128). 

Schneider og Crombie (2003:45-56) draga fram 7 þætti sem nauðsynlegt 

sé að hafa til hliðsjónar við tungumálakennslu nemenda með lesblindu. Þær 

benda á að nauðsynlegt sé að ná til nemenda og gera þá virka í skólastofunni 

þannig að þeir nái tengingu við hið nýja tungumál og menningu þess. 

Almennt er áhugi eða hvati lesblindra nemenda til náms á nýju tungumáli til 

staðar og rannsóknir hafa sýnt að gjarnan hafa lesblindir gert margar 

tilraunir til tungumálanáms, jafnvel við nokkur tungumál. Áhugaleysi 

nemendanna er því ekki ásteytingarsteinn við námið og allar tilraunir 

kennara til þess að skemmta nemendum til að halda athygli þeirra eru 

óþarfar. Það sem lesblinda nemendur þyrstir í eins og aðra er árangur og 

ekkert er eins hvetjandi til áframhaldandi náms og fyrri árangur. 
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Þeir þættir sem kennarar lesblindra tungumálanema þurfa að hafa til 

hliðsjónar við gerð kennsluáætlunnar sinnar eru þessir samkvæmt Crombie 

og Schneider: 

1. Greinið innihald námsgagnanna. Þekkið innihaldið vel og verið 
tilbúin til að hliðra til, endurraða og endurskipuleggja miðað við 
þarfir nemendanna hverju sinni. 

2. Smættið efnið niður í viðráðanlegar einingar. Lesblindir eiga oft 
erfitt með hraða yfirferðar og tengingar við fyrri kennslustundir. 
Verið viss um að tengingar nemenda milli hvers efnishluta séu 
gerðar með traustri heildarmálvitund (solid metalinguistic 
understanding). 

3. Skipuleggjið hverja kennslustund vel. Útskýrið hvern nýjan þátt 
efnisins þannig að skýr tenging við fyrri hluta myndist. Skiptið 
hinum nýju upplýsingum niður í viðráðanlegar einingar og gefið 
nemendum góðan tíma. Gefið nemendum mörg tækifæri til 
þjálfunar, því endurtekningar styrkja þekkingarsöfnun. Haldið 
hverjum þætti innan tímaramma sem stendur yfir í 5-10 mínútur 
eða 15 mínútur að hámarki. 

4. Kennið með fjölskynjunaraðferðum. Beitið aðferðum sem 
beinast sérstaklega að styrkleikum hins lesblinda. Þetta þýðir að 
nauðsynlegt er að notast við líkamleg tjáningarform eins og hægt 
er. Þannig má t.d. fá nemendur til að beita munni, höndum, 
fingrum og rödd sem verkfæri til að skapa varanlegar tengingar 
við námsefnið. Margir lesblindir eiga erfitt með einbeitingu og 
þessar líkamlegu aðferðir hjálpa til við að fanga athygli þeirra og 
eykur líkurnar á endurheimt upplýsinganna. 
Fjölskynjunaraðferðir munu því auka líkurnar á árangri og hvetja 
hinn lesblinda nemanda áfram.  

5. Leggið áherslu á heildarmálvitund nemenda 
(metacognitive/metalinguistic). Lesblindir nemendur þurfa 
sérstaklega á því að halda að fá að vinna með hugrænar 
upplýsingar eingöngu. Þetta má gera með því að hafa umræður 
um þætti tungumálsins eins og stafsetningu, setningafræði, 
málfræði og orðaforða. Einnig má tengja þetta við minnisæfingar 
þar sem líkamshreyfingum er beitt (mnemonic devices). 

6. Veitið tækifæri til ofnáms (overlearning). Veitið næg tækifæri til 
endurtekningar með ólíkum aðferðum fyrir sama námsþátt. 
Blandið t.d. saman ritun, hlustun, líkamsæfingu eins og Tapping 
og spjaldavinnu fyrir sama námsþáttinn og endurtakið síðan oft. 
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7. Kennið hugtök tungumálsins ein og sér. Lesblindir munu ekki 
skilja og beita rétt, hugtökum tungumálsins í rituðu eða töluðu 
máli án þess að fá kennslu fyrir hvern þátt þess sérstaklega. Þetta 
þýðir að kenna þarf sérstaklega hvern þátt eins og m.a. þessa: 
 

a. Tengingar hljóðs og stafs 
b. Orðaforða og orðflokka 
c. Málfræði 
d. Menningarlega þætti málsins 

Allir þessir 7 þættir sem Crombie og Schneider nefna má telja góða 

kennsluhætti almennt og því ættu þeir ekkert síður að henta öðrum 

nemendum en þeim lesblindu, en þó er ljóst að fyrir þá lesblindu eru þessar 

aðferðir nauðsynlegar til árangurs. 

Fleiri hafa komist að svipuðum niðurstöðum og í rannsókn sinni á 

tungumálanámi nemenda með lestrarörðugleika þar sem rannsakaðir voru 

grunnskólanemar í Austurríki, Danmörku og á Íslandi, komust Dal, Arnbak og 

Brandstätter (2005:11) að þeirri niðurstöðu að eftirfarandi þáttum væri 

mikilvægast fyrir kennara að einbeita sér að við kennslu lesblindra nemenda 

til þess að ná sem bestum árangri: 

1. Hljóðfræðilega úrvinnslu  -  Nemendur eiga erfitt með að greina 
hljóð og sérstaklega stök hljóð innan orð 

2. Minni  -  Skammtímaminni nemenda gæti verið takmarkað og 
nákvæmni í langtímaminni einnig 

3. Hljóðræn greining  -  Óvissa um þau hljóð sem heyrast,  erfiðleikar 
að greina á milli hljóða, erfiðleikar að greina hvenær eitt orð endar 
og annað byrjar 

4. Röðun  -  Erfiðleikar með að greina rétta orðaröð eða röð bókstafa í 
orði 

5. Úrvinnsluhraði  -  Tilhneigingin til þess að vera lengi að bregðast við 
upplýsingum  

6. Sjónræn greining  -  Erfiðleikar við að greina á milli líkra orða og 
bókstafa (þýð. mín) 
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3.3.4 Tölvutæknin og fjölskynjunaraðferðir 

 

Árið 2003 skrifuðu Schneider og Crombie (2003:75-78) kafla í bók sinni 

Dyslexia and foreign language learning um notkun tækninnar sem stuðning 

við nám lesblindra. Þar kemur fram að tölvutæknin er orðin ómetanlegur 

þáttur í kennslustofunni. Tölvur með sínum villupúkum, hljóðspilurum, 

myndvörpum, kraftbendilssýningum (ppt), upptökutækjum, alnetinu, 

tölvupósti svo ekki sé minnst á öll þau sérstöku forrit sem sérhönnuð eru til 

kennslu tungumála. Allt þetta álíta þær að styðji verulega við vinnu kennara 

og nemenda en þó verði að hafa í huga að þessi tækni sé ekki nema í litlu 

mæli sérstaklega miðuð við þarfir lesblindra. Síðan þetta var skrifað hefur 

tækninni fleygt fram og mikil framþróun orðið bæði hvað varðar tækin sjálf 

sem nú eru minni, meðfærilegri og endingarbetri. Ekki síður er munurinn 

enn meiri hvað varðar hugbúnaðinn, eða þau forrit sem nemendur geta nýtt 

sér, bæði tengd kennslustofunni beint og námi almennt en einnig hvað 

varðar margmiðlun, snjallsíma og upplýsingaöflun af alnetinu. 

Í öllu falli er ljóst  að tölvukennsla gefur mikilvægt tækifæri til 

einstaklingsmiðunar í þjálfun tungumáls. Umbun er mikilvægt hjálpartæki 

sem auðvelt er að nýta við tölvuvinnu, hvort sem er í réttritunarforritum, 

talgervlum eða mynda og orðatengiforritum (Hildén, 2007:8). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem stríða við örðugleika við 

tungumálanám ná að bæta frammistöðu sína verulega með notkun 

tölvuforrita þar sem hægt er á hljóði og upplestur er teygður (stretched 

speech) (Nijakowska, 2010:120). 

Léleg rithönd lesblindra fer oft saman við erfiðleika þeirra við 

stafsetningu. Því er mikilvægt að leyfa notkun fartölva eða vélritunartækja 

hverskonar, fyrir glósur, vinnubækur eða almenn skrif í kennslustund. Einnig 

ætti að hvetja til notkunar villupúka og orðabóka samhliða því (Nijakowska, 

2010:147-148). 

Þegar kenningar um fjölskynjunaraðferðir fóru að þróast á seinni hluta 

síðustu aldar var þessi tækni sem hér er um að ræða ekki til staðar en með 

aukinni tækniþróun hafa áhrif hennar á tungumálanám verið rannsökuð og 

niðurstöðurnar verið ótvíræðar. 

Viðamikil rannsókn var gerð í Sviss árið 2011, þar sem rannsakað var 

hvort hægt væri með sérhönnuðum tölvuforritum að styrkja 

minnistengingar lesblindra barna á milli hljóðs og bókstafatákns 
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(phoneme/grapheme). Tilgangur rannsóknarinnar var sá að skoða hvort 

sérhönnuð þriggja mánaða tölvukennsla gæti styrkt minni þeirra nægilega 

vel til þess að fækka verulega ritunarvillum þeirra. Rannsakaðir voru þrír 

hópar til samanburðar; lesblindir sem fengu tölvuþjálfun, lesblindir sem 

fengu ekki tölvuþjálfun og svo ólesblindir sem fengu tölvuþjálfun.  Í ljós kom 

að lesblind börn sem ekki hlutu tölvukennsluna bættu réttritun sína aðeins 

um 0-9% en lesblind börn sem hlutu tölvukennslu bættu sig í réttritun um 

19-35%. Til samanburðar voru ólesblind börn sem hlutu þessa kennslu einnig 

að bæta sig í svipuðu hlutfalli og hin lesblindu. Þessu til viðbótar mátti greina 

verulega styrkingu hjá hinum lesblindu í óþjálfuðum orðum, þ.e. lesblindu 

börnin urðu ekki bara betri í réttritun þeirra orða sem þjálfuð voru heldur 

almennt betri í að tengja saman hljóð og mynd. Niðurstaðan var því sú að 

þriggja mánaða margmiðlunarþjálfun með hljóð- og myndaæfingum bætti 

réttritunarhæfni lesblindra barna umtalsvert (Kast, Baschera, Meyer, Gross 

og Jäncke, 2011:177, 196-7). 

 

3.3.5 Rannsóknir og kenningar síðustu áratuga 

Á síðustu tveimur áratugum 20. aldar jókst fjöldi rannsókna á sértækum 

lestrarerfiðleikum til muna og flestar þeirra studdu við þær kenningar að 

vandamálið væri vegna erfiðleika við úrvinnslu tungumála almennt frekar en 

vegna þroskahömlunar af einhverju tagi. Þetta opnaði fyrir innkomu 

tungumálasérfræðinga og talmeinafræðinga að meðferð og lestrarkennslu 

lesblindra barna og jók tiltrú kennara, sérkennara, lestrarkennslu 

sérfræðinga og sálfræðinga á þverfaglegri nálgun (Catts, Kamhi og Adlof, 

2012:48). 

Enn voru þó ekki allir á sama máli og töldu sumir menntunarfræðingar að 

þeir hefðu fundið lausnina á vandræðum lesblindra nemenda við nám. Þeir 

töldu að þar sem helstu vandræði lesblindra nemenda eiga við þann hluta 

tungumálanáms er snýr að lestri og skrift, þá væri best að forðast þessa 

þætti og einblína á hlustunar- og talþætti námsins við kennslu. Hugmynd 

þeirra gekk því út á það að nemendur gætu þannig á auðveldari máta ráðið 

við að læra nýtt tungumál en árangurinn var sjaldan í samræmi við 

væntingarnar þar sem aðrar ástæður fyrir námsvandamálum lesblindra 

nemenda voru yfirleitt ekki teknar til greina (Schneider og Crombie, 2003:3). 
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Nokkrar faraldsfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum 

áratugum sem varpað hafa frekara ljósi á þann mun sem skilur að börn með 

sértæka lestrarörðugleika og börn sem eru einfaldlega slakir lesarar. Í 

rannsókn Rutter og Yule frá 1975 voru ekki neinir áberandi þættir sem skildu 

hópana að nema kynjaþátturinn, en drengir voru 3.3 á móti hverri 1 stúlku í 

hópnum með sértæka örðugleika en kynjahlutföll voru nokkuð jöfn í hópi 

slakra lesara. Á meðal hinna slöku lesara voru ýmsir aðrir taugafræðilegir 

þættir áhrifavaldar eins og t.d. flogaveiki. En þrátt fyrir mælanlega hærri 

greindarvísitölu náðu börnin með sértæka lestrarörðugleika minni árangri í 

lestrarhæfni á 4-5 ára tímabili en hins vegar meiri hæfni í 

stærðfræðikunnáttu (Snowling, 2000:21). 

En ólíkar skilgreiningar og bakgrunnur rannsakenda gerði það að verkum 

að á síðasta áratug 20. aldarinnar var fjöldi óljósra eða misvísandi niðurstaða 

úr rannsóknum hins vegar orðinn það mikill að Alþjóða lesblindusamtökin 

(International Dyslexia Association) fundu sig knúin árið 1994 til að gefa út 

eftirfarandi skilgreiningu á lesblindu: 
 
Dyslexia er sértækur námsörðugleiki sem birtist í erfiðleikum við 
umskráningu orða sem á rætur sínar í slakri hljóðkerfisvitund. Þessir 
erfiðleikar virðast ekki í neinum tengslum við aldur né aðra 
vitsmunalega hæfni og virðast ekki vera afleiðing neinnar almennrar 
fötlunar eða skynrænnar skerðingar. Birtingarmynd lesblindunnar 
(dyslexia) getur komið fram á breytilegan hátt sem erfiðleikar við 
beitingu tungumáls og má þar nefna erfiðleika með lestur, réttritun og 
skrift 

(Snowling, 2000:24-25). (Þýð. mín.). 
 

Orsök þess að erfitt hefur reynst að festa niður eina ákveðna 

skilgreiningu á fyrirbærinu er líklegast sá mikli munur á nálgunum og þeim 

fjölda rannsakenda með ólíkan faglegan bakgrunn sem að rannsóknunum 

hafa staðið. Það gerist þó æ algengara að sérfræðingar átti sig á styrknum 

sem felst í ólíkum sjónarhornum við úrlausn fyrir einstaklinga með 

lestrarerfiðleika og því hefur samstarf sérfræðing eins og sérkennara, 

kennara, lestarkennara og sálfræðinga aukist til muna auk samstarfs allra 

þessara sérgreina við tungumálasérfræðinga (Catts, Kamhi og Adlof, 

2012:48-49). Einnig má segja að nokkurrar samstöðu gæti nú meðal 

sérfræðinga um það að blanda ekki lengur saman útkomum úr 

greindarprófum við greiningu á lestrarörðugleikum. Sýnt hefur verið fram á 
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að ekki eru sterk tengsl milli lestrarhæfileika og greindar og þar að auki hefur 

komið í ljós að erfitt er að gera ráð fyrir þeim fjölmörgu breytum í 

mismunandi greind, talörðugleikum og lestrarörðugleikum (Snowling og 

Stackhouse, 2006:2-3). 

Árið 2002 endurskilgreindu því Alþjóðlegu lesblindusamtökin enn á ný 

hugtakið Dyslexiu og mátti þá greinilega sjá að skírskotanir til persónulegra 

vandamála, námserfiðleika og slakrar hljóðkerfisvitundar eru teknar út og 

þess í stað er Dyslexia skilgreind á mun fræðilegri og ópersónulegri hátt: 

 
Dyslexia er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna. 
Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og 
slakri færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í flestum 
tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í samræmi 
við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir 
vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur leitt til erfiðleika með 
lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á 
þróun orðaforða og öflun þekkingar í gegnum lestur 

(International Dyslexia Association, 2002). 
(Þýð. Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir). 
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4. Rannsóknin 

 

4.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

Markmið rannsóknar er tvíþætt. Hún snýr í fyrsta lagi að því að komast að 

því hvernig, og þá einnig hvort, ákveðið námsefni er byggir á annars konar 

nálgun í enskukennslu fyrir nemendur með lestrar- og ritunarörðugleika, 

eykur færni í lestri, ritun og framburði tungumálsins. Í öðru lagi snýr hún að 

því að athuga hver upplifun mín sem enskukennara er af þessari nálgun og 

þeim kennsluháttum sem aðferðafræði þessa tiltekna námsefnis byggir á.  Til 

að leita svara við þessum spurningum held ég dagbók um og skoða 

kennslustundir áfangans á ígrundaðan hátt með gagnrýnu hugarfari. 

 

Rannsóknarspurningin sjálf hljóðar því svo: 

 

 Getur HELP-Start námsefnið og aðferðafræði þess aukið færni 

nemenda með lestrar- og ritunarörðugleika til að lesa, rita og bera 

fram hið enska tungumál? 

 

Spurningin fyrir sjálfa mig er þessi: 

 Getur HELP-Start námsefnið og aðferðafræði þess hjálpað mér að 
mæta betur þörfum þeirra nemenda minna sem glíma við lestrar- og 
ritunarörðugleika?  
 

Einnig leita ég til nemenda minna sem sitja áfangann. Í óformlegum 

viðtölum mínum við þá áður en seta í áfanganum hófst voru eftirfarandi 

spurningar hafðar til hliðsjónar í spjalli yfir kaffibolla: 
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 Hvert er viðhorf þitt til formlega skólakerfisins og hvernig leið þér 
innan þess sem nemanda? 

 Hver er upplifun þín af sjálfri/sjálfum þér sem námsmanni? 

 Hvernig hefur þér gengið að læra tungumál almennt? 

 Hvenær varstu síðast í enskunámi, hver var uppbygging námsins og 
hvernig gekk það? 

 Hvernig gengur þér að lesa og skrifa íslensku? Er að þínu mati 
eitthvað líkt við færni þína í öðrum tungumálum og færni þína í 
íslensku? 

 Hver er helsta ástæða þess að þú ert í HELP-Start? 

 

Að áfanga loknum hitti ég svo nemendur aftur yfir kaffibolla og studdist við 

eftirfarandi spurningar í spjallinu : 

 Hvað fannst þér um áfangann?  

 Hvað fannst þér námsefnið og kennsluhættina því tengdu? 

 Hverju myndir þú breyta varðandi áfangann? 

 Hefur viðhorf þitt til tungumálanáms breyst eitthvað við að sitja 
áfangann? 

 Hver er upplifun þín af því að vera í námi núna og af sjálfri/sjálfum 
þér sem nemanda? 

 

Við framkvæmd rannsóknarinnar reyndist nauðsynlegt að breyta út af  

fyrirfram ákveðnu rannsóknarformi og bæta megindlegum matslista við 

rannsóknina. Matslistinn veitti nemendum færi á að leggja mat á árangur 

sinn, gaf fyllri mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar og svaraði mikilvægum 

hluta rannsóknarinnar þ.e. hver árangurinn var af setu í áfanganum. 

Eftirfarandi spurningar voru á spurningalistanum: 

 
1. Áður en ég sat HELP-Start áfangann fannst mér enskukunnátta mín 

vera: 
a) mjög góð    b) ágæt     c) slök     d) mjög slök 

 
2. Áður en ég sat HELP-Start áfangann fannst mér stafsetning 

enskunnar vera: 
a) mjög auðveld  b) auðveld  c) nokkuð flókin  d) mjög flókin 
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3. Áður en ég sat HELP-Start áfangann fannst mér lestur enskunnar 
vera: 

a) mjög auðveldur  b) auðveldur  c) nokkuð erfiður  d) mjög erfiður 

 
4. Eftir að ég sat HELP-Start áfangann finnst mér stafsetning enskunnar 

vera: 

a) mun auðveldari  b) auðveldari  c) alveg eins  d) erfiðari 

 
5. Eftir að ég sat HELP-Start áfangann finnst mér lestur á ensku vera: 

b) mun auðveldari  b) auðveldari  c) alveg eins  d) erfiðari 

 
6. Eftir að ég sat HELP-Start áfangann finnst mér enskukunnátta mín 

vera: 
a) Mun betri    b) betri    c) alveg eins     d) slakari 

 
7. Hverju, ef einhverju, finnst þér setan í HELP-Start áfanganum hafa 

breytt fyrir þig? (Vinsamlegast skrifið svarið með þínum orðum) 

 
8. Myndir þú mæla með HELP-Start við aðra sem glímt hafa við lestur 

og ritun enskunnar? 
a) já  b) veit ekki   c) nei 

 

Rannsóknin er starfendarannsókn með þátttöku nemenda. Markmið með 

henni var að þróa starfshætti og bæta aðstæður. Hér verður útskýrt hvað 

felst í þeirri tilteknu rannsóknaraðferð sem starfendarannsóknir eru. Þar á 

eftir verða þátttakendur kynntir, svo framkvæmd rannsóknar og að lokum er 

greining gagna útskýrð ásamt þeim takmörkunum sem rannsóknin býr við. 

4.2 Aðferð – Starfendarannsóknir 

Eftir um þriggja ára starf við kennslu fullorðinna nemenda hjá 

Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar - SÍMEY og við Háskólabrú Keilis, varð 

mér ljóst að námsefni fyrir nemendur með lestrarörðugleika varr víða mjög 

ábótavant og þá ekki síst í enskukennslu. Þegar ákveðinn hluti nemenda 

glímir við lestrar- og ritunarörðugleika að einhverju marki verður glíman við 

nýtt tungumál oft ansi erfið og kennslustundirnar litast af þessari sífelldu 

baráttu.  Í þessari rannsókn er reynsla mín og nemenda minna af nýrri 
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nálgun í enskukennslu frumviðfangsefnið. Sú nýja nálgun sem rannsóknin 

byggir á er kennsluefnið HELP-Start sem ég hef þýtt og staðfært ásamt 

kennsluleiðbeiningum sem því fylgja. Þetta á vel við framsetningu McNiff og 

Whitehead sem segja að starfendarannsóknir snúist um markvissa 

sjálfsskoðun þar sem rannsakandinn og viðfangið geti verið einn og sami 

aðilinn. Þau segja einnig að starfendarannsókn sé tilraun til þess að rýna í 

eigin viðhorf og gildismat með það fyrir augum að þau geti raunverulega 

endurspeglast í starfs- og kennsluháttum viðkomandi og þannig leitt til 

breytinga á starfsumhverfi og aðstæðum (McNiff og Whitehead, 2011:7-8). 

 Í rannsókninni rannsakaði ég eigin störf við þýðingu, aðlögun og 

kennslu námsefnis í ensku fyrir lesblinda einstaklinga en það sem knýr 

rannsakendur að starfendarannsóknum má oft rekja til þess að viðkomandi 

er ekki að öllu leyti ánægður með starfshætti sína eða aðstæður (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013:352). Ég hafði um hríð verið 

enskukennari fullorðinna námsmanna og mér hafði fundist sem hvorki 

námsefnið né eigin frammistaða væri að fullu að mæta þörfum nemenda 

minna og þá kannski sérstaklega þeirra sem glímdu einnig við einhverja 

lestrarörðugleika. Því hentaði þessi rannsóknaraðferð vel hér. 

Starfendarrannsóknir eru í öllum helstu atriðum ólíkar eigindlegum og 

megindlegum rannsóknaraðferðum þar sem rannsakandinn stendur utan við 

og fylgist með þátttakendum án þess að eiga beina þátttöku í því sem fram 

fer.  Í starfendarannsókn er rannsakandinn hins vegar veigamikill þátttakandi 

í rannsókninni sem snýst þá að miklum hluta um mat á eigin starfsaðferðum 

og niðurstöðum sem miðar að því að bæta starfsaðferðir hans (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013:350).   

Starfendarannsóknir sem þessar eru taldar henta vel til mennta-

rannsókna þar sem starfandi kennarar með sína reynslu af kennslu og 

almennu skólastarfi geta nýtt sér þær til enn frekari sjálfsnáms í 

kennsluháttum sínum og námsháttum nemenda sinna (Kember, 1998:52). 

Hér á landi hefur þeim verið beitt í meira mæli undanfarin ár við góðar 

undirtektir (Jóhanna Einarsdóttir, 2009:3).   

Neðangreindur hringferill var eitt af þeim verkfærum sem beitt var við 

kennslu áfangans og við vinnslu rannsóknarinnar: 
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Mynd 4-1 Hringferill Starfendarannsókna 

Það er þessi sífellda endurskoðun sem sést vel á hringferlinum hér að ofan 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009:6) sem kveikir stöðugt nýjar spurningar og gera 

því starfendarannsóknir nokkuð flóknari en þær kunna að virðast í fyrstu. Því 

skiptir góð framkvæmdaáætlun miklu til þess að rannsókn verði árangursrík 

(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013:352-353).  

 Jean McNiff og A. Jack Whitehead (2011), sérfræðingar í beitingu 

starfendarannsókna, leggja fram endurskoðaða verkáætlun fyrir 

starfendarannsókn í bók sinni All you need to know about Action Research 

frá árinu 2011 en þar leggja þau fram áætlun í 8 skrefum sem endurspeglar í 

frekari smáatriðum þennan opna hringferil sem sést hér að ofan. 

 Staðan metin 

 Áhyggjuefni/vandamál er valið 

 Mögulegar lausnir eru ræddar 

 Lausnir eru prófaðar 

 Fylgst er með viðbrögðum og þau skráð 

 Velgengni er metin með kerfisbundnum athugunum 

 Réttmæti ályktanna metið út frá áreiðanlegum gögnum 

 Aðferðum breytt til samræmis við niðurstöður matsins. 

(McNiff og Whitehead, 2011:8-9) 
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Líkt og í öllum rannsóknum er nákvæm og vel skipulögð gagnasöfnun afar 

mikilvægur hlekkur í rannsóknarferlinu. Gögnin geta verið í fjölbreyttri mynd 

og geta verið hvort sem er eigindleg, megindleg eða jafnvel óhefðbundin en 

þó ávallt þannig að þau hæfi viðfangsefninu og styðji við sjálfsrýni og faglega 

ígrundun á efninu (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013:354). 

 Jóhanna Einarsdóttir (2009:8-9) leggur fram nokkrar viðurkenndar 

aðferðir til gagnasöfnunar í starfendarannsóknum og voru nokkrar þeirra 

nýttar í þessari rannsókn. Helsta áherslan var á dagbókarskrif, viðtöl og 

greinandi minnisblöð sem og athuganir og umræður í tímum. Gögnin voru 

svo notuð til markvissrar sjálfsskoðunar og mats til jafns við ígrundun um 

framsetningu og endurskoðun á kennsluefninu og kennsluaðferðunum. Allt í 

von um öðlast dýpri skilning á þeim aðferðum sem geta nýst hvað best við 

kennslu enskrar tungu til fullorðinna nemenda með lestrarörðugleika.  

 

4.3 Þátttakendur 

Úrtak nemenda er svokallað markmiðsúrtak skv. skilgreiningu Þórólfs 

Þórlindssonar og Þorláks Karlssonar (2003:63). Nemendurnir eru blanda af 

báðum kynjum og eru alls 6 talsins, allir af landsbyggðinni. Þeir eru allir 

brottfallsnemendur þar sem enginn þeirra hefur lokið framhaldsskólanámi 

og ekki allir lokið grunnskólanámi.  Nemendurnir eru á aldrinum 30 ára til 59 

ára og glíma þeir allir við einhverja lestrar- og ritunarörðugleika, með eða án 

lesblindugreiningar; en lesblindugreining grunnskólabarna varð ekki almenn 

hér á landi fyrr en nokkuð eftir 1990 og því er ekki óalgengt að einstaklingar 

fæddir fyrir 1980 séu án greiningar (Snævar Ívarsson munnleg heimild, 25. 

apríl 2014). Eina skilyrðið fyrir setu í áfanganum var því að nemandinn væri 

fullorðinn og glímdi við lestrar – og ritunarörðugleika að einhverju tagi að 

eigin mati. Geta nemendanna til talaðrar ensku og skilnings á mæltri ensku 

er töluvert ólík allt frá því að þekkja aðeins einföldustu orð og orðasambönd, 

til getunnar til einföldustu samræða. 

Nemendurnir tóku allir þátt í tilraunakennslu byggðri á kennsluefninu 

Help-Start að undangengnu einkaviðtali og undirritun samþykkisblaðs um 

þátttökuna. Þar var það tekið fram að algjörrar nafnleyndar yrði gætt og að 

námsmat væri á engan hátt tengt rannsókninni eða  niðurstöðum hennar.  
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Auk alls þessa hef ég einnig nýtt mér samtöl við starfsfólk og samkennara 

við SÍMEY-Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar. 

 

4.4 Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta lagi snerist hún 

um þýðingu mína og aðlögun kennsluefnisins HELP-Start úr sænsku í 

íslensku. Í öðru lagi um tilraunakennslu mína byggða á efninu. Þá á viðtölum 

mínum við nemendur mína og að lokum um greiningu á þeim gögnum sem 

safnað var á rannsóknartímanum í formi viðtala við nemendur, matslista 

þeirra, dagbóka minna og upplifun minnar og nemenda af 

tilraunakennslunni. 

Tilraunakennsla áfangans stóð yfir frá september 2013 – nóvember 2013. 

Undirbúningur vegna rannsóknar og prufukennslunnar hófst þó mun fyrr 

eða árið 2012. Síðar þetta sama ár eða í nóvember 2012 fór ég í 

námsheimsókn til Kaupmannahafnar til að kynna mér námsefnið og fylgjast 

með kennslustundum. Þýðing efnisins hófst svo í janúar 2013 og stóð 

þýðingarvinnan yfir í eitt ár. Fyrri hluti ársins 2013, meðan á þýðingu stóð, 

var notaður til hugleiðinga um hvernig skyldi staðið að rannsókninni. Eiginleg 

gagnasöfnun hófst svo um seinni hluta sumars er ég var að leggja lokahönd á 

undirbúning kennslunnar og prentun og uppsetningu efnisins en þá hóf ég 

að halda dagbók um rannsóknina. 

Að þessu leyti mætti segja að fyrsta og annað skrefið samkvæmt 

verkáætlun McNiff og Whitehead (2011:8-9), þ.e. – staðan metin og 

áhyggjuefni/vandamál valið - hafi farið fram nokkru áður en eiginleg 

gagnasöfnun hófst. Í starfi mínu hafði ég smám saman gert mér grein fyrir 

hversu tilfinnanlega skorti á framboð námsefnis fyrir þennan hóp 

námsmanna. Ég hóf leit að námsefni og rekst á HELP-Start námsefnið, sem 

síðar varð rannsóknarefnið mitt, í maí 2012. Það er þá sem skref þrjú, þ.e. -

mögulegar lausnir ræddar – er tekið. Ég skoðaði námsefnið vel og bar 

aðferðafræði þess saman við það námsefni sem ég hafði undir höndum. Þar 

að auki ræddi ég við íslenska konu sem hafði mjög jákvæða reynslu af því að 

sitja nokkra HELP-Start áfanga hjá Hovedstadens Ordblindeskole í 

Kaupmannahöfn. Hennar reynsla af námsefninu ásamt samanburði mínum 

við annað efni sem í boði var styrkti mig í að langa til að taka næsta skref í 
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verkáætluninni. Skref þrjú tók hinsvegar nokkuð langan tíma. Í nóvember 

2012 fer ég og eyði viku í Hovedstadens Ordblindeskole í Kaupmannahöfn. 

Dvölin í skólanum breytti öllu. Ég sat og fylgdist með kennslustundum sem 

fylltu mig gleði og von. Kennslustundir sem einkenndust af ánægju, 

afslöppun, árangri og virkni allra sem þær sátu, bæði kennara og nemenda. 

Nú sá ég í fyrsta skipti fram á að vera búin að finna aðferðafræði, 

framsetningu og námsefni sem stuðlað gæti að árangri nemenda. Í framhaldi 

af heimsókninni, eða í janúar 2013, ræðst ég svo í þýðingu á námsefnisins. 

Þar sem að námsefnið var í eigu SÍMEY ákvað miðstöðin í raun hversu 

viðamikið næsta skref yrði að mörgu leyti. Ég hafði búið í Gautaborg og bjó 

því að ákveðinni sænskukunnáttu sem hentaði vel þar sem að námsefnið og 

kennsluleiðbeiningar þess voru skrifaðar á sænsku. Ég vissi þó að 

nauðsynlegt væri að hafa ráðgjafa sem gæti leiðbeint mér við vinnuna er 

einhverjar efasemdir vöknuðu og var ég svo heppin að Katarina Leppänen 

dósent við Gautaborgar háskóla tók það hlutverk að sér. Á þessum 

tímapunkti var ákveðið að leggja alla áherslu á þýðingu kennslu-

leiðbeininganna, sem eru í kringum 130 bls. af ítarlegum útskýringum á 

uppbyggingu næsta hverrar kennslustundar fyrir sig. Þar að auki skyldi ráðist 

í þýðingu tveggja fyrstu lesbókanna og vinnubókanna, þ.e. bóka A og B en 

láta C, D, E, og F bíða betri tíma.  

Það má því segja að 15 mánuðir hafi liðið frá því að ég tek skref þrjú og 

þar til ég tek skref fjögur, þ.e. – lausnir prófaðar – eða frá maí 2012  til ágúst 

2013 er ég hef tilraunakennslu áfangans. Helstu ástæður fyrir því hversu 

langur tími leið á milli skrefanna er að rannsóknarvinnan, tilraunakennslan 

og þýðing námsefnisins var unnin meðfram starfi mínu sem grunnskóla-

kennari sem og kennslu þeirra áfanga sem ég sinnti innan 

framhaldsfræðslunnar og féllu utan rannsóknar.   

Skref fjögur, fimm og sex, þ.e. lausnir prófaðar,  fylgst er með 

viðbrögðum og þau skráð og velgengni metin með kerfisbundnum 

athugunum -  voru svo tekin að mestu meðan á kennslu áfangans stóð. 

Viðtöl voru tekin við nemendur og dagbók byrjaði ég að skrifa nokkru áður 

en kennsla hófst. Þeim skrifum var haldið áfram þar til í desember 2013. Í 

dagbókina fóru mínar eigin hugleiðingar, lýsing á kennslustundum og 

viðbrögð nemenda við námsefninu og hvort eitthvað var sem kom á óvart. 

Slíka gagnaöflun mætti einnig flokka sem vettvangsathugun en þessar þrjár 

tegundir gagnasöfnunar, þ.e. viðtöl, vettvangsathugun og dagbókarskrif falla 
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undir þau gögn sem gagnleg eru talin í gagnasöfnun starfendarannsókna 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009:8-9; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2013:354).  

  Tilraunakennslan var að öllu leyti byggð á kennsluhandbók HELP-Start, 

þó með lítilsháttar breytingum hér og þar sem byggðar voru á reynslu minni 

sem kennari fullorðinna nemenda og sneru þá helst að stemmningu í 

nemendahópnum hverju sinni. Aðrar breytingar tengdust sérstaklega þeim 

þeim ókosti að gagnvirku æfingarnar sem fylgja efninu voru ekki tilbúnar og 

því varð ég vera tilbúin til að koma með nýjan vinkil á þau atriði sem verið 

var að taka fyrir hverju sinni. Þetta atriði var næsta aldrei hægt að undirbúa 

að fullu þar sem að uppbygging æfinganna krafðist þess að lesa þurfti 

nemendahópinn og þarfir hans eftir að farið var yfir námsefni dagsins og 

byggja æfingarnar á þvi hvernig hópnum hafði gengið að fara yfir efnið. Að 

auki þurfti að aðlaga námsefnið og framsetningu þess að þeim kennslutíma 

sem í boði var hjá SÍMEY. Hafa ber í huga að vegna þess hve hugmyndafræði 

námsefnisins setur stífan ramma utan um hverja kennslustund þá gefst síður 

tækifæri fyrir kennnara til að þróast sem kennarar.    

Stutt viðtöl voru tekin við alla sex nemendur áður en prufukennsla hófst 

og önnur sex viðtöl að henni lokinni. Viðtölin voru öll tekin upp á 

upptökutæki og vissu viðmælendur mínir af því. Þeim var einnig tilkynnt að 

ekki yrði hægt að rekja svör þeirra til þeirra og að öllum gögnum yrði eytt að 

rannsókn lokinni. Í viðtölum mínum við nemendur var að mestu leyti stuðst 

við hefðbundnar aðferðir óstaðlaðra einstaklingsviðtala skv. skilgreiningu 

Helgu Jónsdóttur (2003:73), þar sem tilfinning og persónuleg upplifun 

viðkomandi ræður för í stað tölulegra eða beinna mælanlegra staðreynda. 

Viðtöl við nemendur snertu oft persónulegar og viðkvæmar tilfinningar 

þeirra, því var reynt að fara varlega og sýna þeim tilhlýðilega virðingu og 

skilning. Þar var reynt að fara eftir bestu aðferðum rannsakenda við slík 

tilefni (Cohen, Manion og Morrison, 2007:366-367; Helga Jónsdóttir, 

2003:73-74).  Ég hef einnig fléttað inn í viðtölin hálfstaðlaða viðtalspósta eða 

spurningar til þess að auðvelda kerfisbundinn samanburð milli viðtala og til 

þess að gera viðtölin skilvirkari (Cohen, Manion og Morrison, 2007:353). 

Eftir að áfanga lauk reyndist nauðsynlegt að bæta við og breyta. Lagt 

hafði verið upp með ákveðna matsaðferð en mjög fljótt kom í ljós að sú 

aðferð myndi ekki ganga upp (frekar rætt í niðurstöðukafla) og því varð að 

grípa til annarra ráða. Ég gat beitt huglægu mati á stöðu nemenda miðað við 
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frammistöðu þeirra í tímum en meira þurfti. Til að afla gagna um árangur og 

stöðu nemenda var því megindlegur spurningalisti lagður fyrir nemendur 

nokkru eftir að kennslu í áfanga lauk. Í starfendarannsóknum skiptir mestu 

að gögnum sé safnað þannig að þau henti viðfangsefninu hverju sinni og því 

geta rannsóknargögn bæði verið af megindlegum og eigindlegum toga. 

Aðalatriðið er að þau byggi upp þekkingu og skilning (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013:354).  

   

4.5 Úrvinnsla og greining  

Hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar var sú eigindlega rannsóknaraðferð sem 

stuðst var við í viðtölum við nemendur. Fyrirbærafræðin nálgast 

viðmælendur sína út frá því að hver maður sjái heiminn á sinn einstaka hátt. 

Sýn einstaklingsins mótast þannig af fyrri reynslu hans og hefur áhrif á 

túlkun hans á henni. Því felst greining gagnanna fyrst og fremst í því að skilja 

hvaða merkingu ákveðnir atburðir og atvik hafa í lífi fólks frekar en að finna 

sérstakar orsakir eða staðreyndir. Það er því aldrei markmið rannsakandans 

að alhæfa heldur eingöngu að auka þekkingu og stuðla að dýpri skilningi á 

fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:281). 

Við greiningu viðtalanna var aðferð Giorgi notuð en hún er ein af 

nokkrum greiningaraðferðum sem teljast til fyrirbærafræðinnar. Hvert viðtal 

er tekið upp á upptökutæki og svo vélritað orð frá orði. Að auki setur 

rannsakandi oft inn upplýsingar aukalega sem hann telur viðtalinu 

viðkomandi. Hjá Giorgi skal fylgja fimm meginþrepum við greininguna: 

 Rannsakandi les allt viðtalið til að heildarmynd af reynslunni fáist. 

 Rannsakandi les hægt yfir öll viðtölin aftur og reynir nú að greina 
innihald þeirra í ákveðna efnisþætti og þekkingareiningar. 

 Rannsakandi tekur burt óviðkomandi þætti, skýrir merkingu annarra 
þátta og tengir saman þekkingareiningar svo heildamynd megi nást. 

 Rannsakandi ígrundar heildarmyndina og setur fyrirbærið fram á 
þann hátt að teljist til vísindalegs orðfæris. 

 Rannsakandi samþættar alla þætti greiningar og nýtir sér þá innsýn 
sem hann hefur fengið á fyrirbærið til að setja niðurstöður fram og 
kynna fyrir öðrum til frekari rýningar. 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013:283). 
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Ástæðan fyrir valinu á aðferð var aðallega sú að mér fannst hún falla vel að 

því sem ég var að skoða. Ég vildi fá nemendur til að segja mér með sínum 

eigin orðum hvaða áhrif námsörðugleikar þeirra hefðu haft á líf þeirra og 

hvernig þeir upplifðu sig sem námsmann. Nemendur voru því að lýsa 

viðhorfum sínum og reynslu út frá sínu sjónarhorni og vitund en ekki út frá 

fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum byggðum á fyrirfram ákveðnum 

orsökum og staðreyndum. 

Við þekkingareiningar og niðurstöður viðtalanna bættust svo við mín 

eigin dagbókarskrif sem einnig voru að hluta vettvangskannanir. Að endingu 

bættust svo megindlegu matslistarnir við til frekari stuðnings og til að fá fyllri 

mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar. Þessir fjórir þættir og greining þeirra 

falla vel undir sjöunda skref verkáætlunar McNiff og Whitehead (2011:8-9), 

þ.e. réttmæti ályktanna metið út frá áreiðanlegum gögnum. Út frá þessum 

þáttum voru niðurstöðu- og umræðukaflarnir skrifaðir.  

 

4.6 Siðferðileg atriði og takmarkanir 

Agi í vinnubrögðum við starfenda- og þátttakendarannsóknir skal í engu vera 

minni en við aðrar hefðbundnar rannsóknir. Áreiðanleiki og réttmæti 

gagnanna og þeirra ályktana sem dregnar eru af þeim eru afar mikilvæg og 

því ber að gæta þess sérstaklega að öll vinnubrögð standist skoðun. David 

Silverman (2005:211) lýsir réttmætum og áreiðanlegum niðurstöðum þannig 

í bók sinni Doing qualitive research: A practical handbook, "að 

niðurstöðurnar séu á áreiðanlegan hátt byggðar á gagnrýnni skoðun á öllum 

tiltækum gögnum en ekki fáeinum vel völdum dæmum".  

Í starfendarannsóknum er einn meginvandinn sá hve nærri þátttakendum 

rannsóknarinnar rannsakandinn sjálfur stendur. Í þessu tilfelli eyddu 

nemendur miklum tíma með rannsakandanum í formi kennslustunda og 

vissu hvað verið er að rannsaka. Líkurnar á því að þátttakendur þori ekki að 

gagnrýna eða svari þannig að svörin falli rannsakanda í geð aukast því 

töluvert. Í viðtölunum veita þátttakendur einnig oft viðkvæmar upplýsingar 

sem meðhöndla verður með gát. 

Til að stuðla enn frekar að réttmæti gagna var skýr verkáætlun gerð og 

fjölbreyttum gögnum safnað og á reglubundinn hátt, t.d. með reglulegum 
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dagbókarfærslum í formi hugleiðinga og lýsingu á kennslustundum. Eftir að 

áfanga lauk var svo megindlegur og nafnlaus matslisti lagður fyrir og hann 

fylltur út af nemendum án þess að kennari væri viðstaddur. Slíkur 

fjölbreytileiki eykur líkurnar á að hægt sé að margprófa þær 

þekkingareiningar sem birtast í niðurstöðum rannsóknar og veita þær þannig 

sterkari undirstöður undir heildarmyndina. Að endingu eru svo niðurstöður 

rannsóknar lagðar fram á aðgengilegan og greinagóðan hátt (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013:356).  

Það sem helst stendur svona rannsókn fyrir þrifum er smæð hennar og sá 

stutti tími sem gefst til rannsóknarinnar og greiningar á niðurstöðum. Það 

væri vissulega betra ef hægt væri að skoða og meta niðurstöður í ljósi fleiri 

þátttakenda og yfir lengra tímabil. 
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5. Niðurstöður 

 

 

Eins og áður hefur verið sagt frá í aðferðafræðikafla þessarar rannsóknar 

nýtti ég mér dagbókarskrif sem hluta af gagnaöflun við starfendarannsókn 

mína. Aðdragandinn að kennslunni á námsefninu hafði verið langur enda var 

þýðing og staðfæring námsefnisins tímafrek og nægur tími gafst því til 

hugleiðinga um verkefnið sem lá framundan.  Ég var óörugg en á sama tíma 

full tilhlökkunar og þann 12. september 2013 skrifa ég í dagbókina mína: 

 

Aðeins nokkrir dagar til stefnu. Get ekki beðið eftir 

að hitta nemendur og prufa þetta nýja efni. Finnst 

eins og ég hafi fengið töfrasprota í hendurnar sem 

ég þarf bara að læra að nota. Verður kennslan og 

upplifun nemenda af því eins árangursrík og ég er 

að vonast til að hún verði eða eru væntingar mínar 

of miklar? Hvernig munu fullorðnir, íslenskir 

nemendur taka öllum þessum handahreyfingum og 

hljóðum? Munu töfrarnir sem ég treysti svo mikið á 

aldrei ná að birtast því að ég er ekki að ná til 

nemenda í framsetningu minni á efninu? Er svo 

spennt en líka með kvíðahnút í maganum. 

 

 

Ég hafði lokið við þýðingu á lesbók A eða fyrstu lesbók af sex ásamt vinnubók 

áður en að kennslan byrjaði en þýðing kennsluhandbókarinnar ásamt 

þýðingu á les- og vinnubók B var kláruð samhliða kennslu áfangans. 

Námsefnið inniheldur einnig gagnvirk forrit til stuðnings og frekari 

endurtekningar sem og kennslumyndbönd fyrir kennara en ekki fékkst 

styrkur til þýðingar og staðfæringar þeirra að þessu sinni. Ég vissi því að ég 

yrði að breyta kennslustundum nokkuð frá því sem kennsluhandbókin sagði 
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til um og einnig frá uppbyggingu þeirra kennslustunda sem ég hafði setið og 

tekið þátt í í námsferð minni til Kaupmannahafnar. Daginn fyrir fyrstu 

kennslustundina þann 15. september 2013 skrifa ég í dagbókina mína: 

 

Af hverju verður þetta öðruvísi? Hvað er það sem 

ég ætla að gera frábrugðið burtséð frá 

námsefninu? Hvað fannst mér ekki ganga við 

enskukennsluna áður er kom að nemendum með 

lestrar- og eða ritunarörðugleika? Hvernig ætli 

nemendur muni upplifa þessa nýju nálgun í 

samanburði við fyrra enskunám þeirra? Hvernig 

ætla ég að leysa það að uppbygging kennslustunda 

þarf að breytast heilmikið þar sem að hluti 

námsefnisins er ekki tiltækur? Verða 

kennslustundirnar til þess að byggja upp 

sjálfstraust þeirra varðandi nám og skólagöngu eða 

þarf eitthvað annað og meira?  

 

Það var smám saman að renna upp fyrir mér ljós. Það gæti orðið erfitt að 

taka mína eigin kennsluhætti til sérstakrar ígrundunar í áfanga sem byggði á 

svo fastmótuðum kennsluháttum og framsetningu námsefnis. 

Kennsluhandbókin er mjög skýr í framsetningu sinni og fer yfir hér um bil 

hverja kennslustund, skref fyrir skref. Það er ekki gert ráð fyrir því að 

kennarinn breyti mikið út frá kennsluáætlun kennslustunda þó svo að 

auðvitað verði kennarinn alltaf að lesa nemendahópinn og bregðast við 

þörfum hans hverju sinni. Ég vissi því fljótt að ég yrði að reiða mig meira á 

viðtöl mín við nemendur og hvers konar athuganir úr kennslustundum ásamt 

dagbók en öll þessi þrjú atriði eru viðurkennd gögn í gagnaöflun 

starfendarannsókna (Jóhanna Einarsdóttir, 2009:8-9). 

 

Fyrsti tíminn 

Fyrsti tíminn fór í að kynna námsefnið fyrir nemendum og kynnast þeim. 

Nemendur voru sex samtals í tveimur þriggja manna hópum. Námsefnið 

gerir ráð fyrir fjórum til fimm í hverjum nemendahóp og ég hlakkaði til þeirra 

forréttinda að hafa svo fáa nemendur. Nemendum var sagt frá því að 
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kennslan væri hluti af meistaraverkefni mínu og þau svo spurð hvort að þau 

vildu taka þátt í formi sérstakra einstaklingsviðtala sem og umræðna í 

kennslustundum (sjá fylgiskjal 1). Öll sex samþykktu það. 

Ég hafði mikið spáð í það hvernig ég ætti að skipta nemendum upp í 

þessa tvo hópa. Ætti ég bara að draga í hópana, ætti ég að kynjaskipta þeim, 

aldursskipta þeim eða getuskipta þeim enn frekar? Við kennslu annarra 

áfanga leyfði ég nemendum yfirleitt að raða sér sjálfir í hópa en nú fannst 

mér einhvern veginn sem meira væri í húfi. Mér var svo mikið í mun að þetta 

tækist vel. Ég lagðist í lestur um námshópa og með nokkur ákveðin atriði til 

hliðsjónar skipti ég hópnum í tvennt. Niðurstaðan varð sú að annar hópurinn 

var nokkuð einsleitur, eingöngu konur á svipuðum aldri og svipaðar að getu. 

Hinn hópurinn var kynjablandaður, mun aldursblandaðri og einnig nokkur 

munur á getu. Mér fannst áhugavert að hafa hópana svona ólíka og vildi 

endilega láta reyna á hvort að framsetning mín á námsefninu yrði sú sama 

og ef ekki, þá hver væri  munurinn. Einnig vildi ég athuga hvort að námsefnið 

virkaði eins í svo ólíkum hópum.  

Nemendum leist vel á námsefnið en greinilegt var samt að þau vildu ekki 

gera sér of miklar væntingar.  

Ákveðið var að ég myndi fá nemendur til mín í viðtöl áður en við 

mundum hittast aftur samkvæmt stundaskrá. Nemendur vissu að viðtölin 

væru óformlegt kaffibollaspjall með nokkrum fyrirframgefnum spurningum 

og allir virtust jákvæðir að eyða smá stund með mér utan kennslustofunnar. 

 

 

5.1 Viðtöl við nemendur 

Í kennsluhandbók námsefnisins HELP-Start er mikil áhersla lögð á að kennari 

setjist niður með hverjum nemanda í byrjun og ræði um það hvort og þá 

hvernig námsefnið henti honum (Holmberg, 2011:10). Þetta spjall hentar 

einnig vel til að mynda tengsl milli kennara og nemanda og leggja þannig 

grunninn að samskiptum byggðum á trausti og öryggi. Viðtöl 

rannsóknarinnar voru því kjörið tækifæri til að samnýta bæði kröfur 

kennsluhandbókar og fá svör við spurningum rannsóknar. Svörin nýtti ég 

mér svo til að skilja nemendur betur og mæta betur þörfum þeirra í 

kennslunni. 
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5.1.1. Fyrri skólaganga nemenda og viðhorf þeirra til formlega 
skólakerfisins 

Nemendur voru á aldrinum 31 – 59 ára. Einungis tveir höfðu formlega 

lesblindugreiningu en hinir sögðu sig bara glíma við einhverskonar 

örðugleika við lestur og eða ritun og þá sérstaklega er kom að ensku. Allir 

fyrir utan einn nemanda höfðu lokið skyldunámi í grunnskóla. Viðhorf 

gagnvart formlega skólakerfinu var frekar neikvætt hjá þeim. Flestum fannst 

það hafa brugðist sér illa og þörfum þeirra hafi ekki verið mætt. Viðmót 

kennara þeirra var þeim óvinveitt og þau mætt litlum skilningi.  Flestum leið 

ekki vel í skólanum og fannst þeir sjaldan ná að vinna og leysa verkefni á 

þann hátt sem ætlast var til. Erfitt var fyrir þá að ná utan um námsefnið sem 

olli þá enn frekari heimavinnu sem gekk treglega. Lágar einkunnir og 

stöðugur samanburður kennara og annarra nemenda á verkefnum varð svo 

enn frekar til þess þeir upplifðu sig öðruvísi og fylltust vanmáttarkennd. 

Sjálfstraust þeirra hvað nám varðaði var lítið og í flestum tilfellum töldu þeir 

nám bara ekki vera fyrir sig sem varð líka til þess að þeir reyndu sig lítið við 

áframhaldandi nám. Þessa miklu vanlíðan var þó ekki að finna hjá öllum eins 

og sjá má í svari annars nemendans hér að neðan.  

 

Einn nemendanna sem ég kalla Jón sagði m.a. þetta: 

 
„Sko.... þetta var bara mjög einfalt..... mér var bara sagt að ég væri 
heimskur þegar að kennarinn hafði fyrir því að tala við mig á annað 
borð enda þoldi hann mig ekki“  

  

Nemandi sem ég kalla Gunnar hafði þetta um fyrri skólagöngu 

og viðhorf til skólakerfisins að segja: 

 
„Ég hef því miður ekki góða reynslu af skólakerfinu, bæði sem sagt ég 
sjálfur og jafnframt börnin mín. [...]Ég tel skólakerfið okkar vera ónýtt, 
einfaldlega. Það er alltof mikið gert af því að reyna að steypa alla í 
sama mótið í staðinn fyrir að gera það besta úr hverjum einstakling 
[...] Ég hef verið svo heppinn að ég hef fengið að vinna dálítíð með 
ungu fólki og kynnast nokkrum og það er alltaf sama sagan að það er 
skólakerfið sem braut það niður. 

 

Annar nemandi, hér kölluð Sara, sagði þetta: 
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„Ja, mér leið ekkert þannig illa í skólanum. Nei, nei, þetta var allt í lagi. 
Ég bara var þarna. Bara látin í friði og svo var grunnskólinn bara búinn. 
Það var enginn leiðinlegur við mig en ég veit ekki hversu mikið ég 
lærði“ 

   

Flestir nemendurnir áttu börn sem einnig áttu við einhverja lestrar- og/eða 

ritunarörðugleika en voru þó nokkuð sammála um að kerfið væri að mæta 

börnum þeirra mun betur en það mætti þeim en þetta færi þó mjög eftir 

kennurum og aðbúnaði skóla. 

 

Mín ígrundun og lærdómur – Fyrstu stóru mistökin 

Eitt af því fyrsta sem ég lærði við að byrja kenna í framhaldsfræðslunni er að 

temja mér auðmýkt í viðmóti mínu við nemendur. Hver og einn þeirra kemur 

á sínum eigin forsendum og hver með sinn farangur. Auðmýkt og skilningur 

fyrir aðstæðum þeirra ásamt virðingu er því höfuðatriði. Eftir viðtölin vissi ég 

að stór þáttur í árangri þessara nemenda yrði að fá þau til að treysta mér og 

slaka á í kennslustundum. Þar urðu samkennd og hvatning að lykilhugtökum. 

Ég yrði að sýna þeim að kennslustofan væri öruggt umhverfi þar sem að allir 

væru jafnir og við værum öll að læra saman. Ég yrði að sýna þeim að nú yrði 

viðmót skólakerfisins annað og í öllu reynt að miða kennsluhætti að þeirra 

þörfum.  

Það var með þetta hugarfari og markmið sem ég mætti í aðra kennslu-

stundina með eitt af verkefnum dagsins. Sem hluta af gagnaöflun fyrir 

rannsóknina ætlaði ég að biðja nemendur að vinna örlitla könnun. Könnunin 

sneri að því að ég læsi upp nokkur bullorð (nonsense words). Bullorðin eru 

ekki til og því reynir ritun þeirra mjög á hljóðkerfisvitund einstaklings. Sama 

könnun með sömu bullorðum er svo framkvæmd aftur í enda áfanga og 

ritun orða borin saman.  

Þetta voru stærstu mistökin sem ég gerði í allri tilraunakennslunni. 

Viðtölin höfðu gengið svo vel og ég hafði fundið að ég hafði lagt góðan grunn 

að árangursríku samstarfi okkar allra í milli en nú hrikti verulega í þessum 

stoðum. Nemendur stífnuðu upp og ég sá hvernig vonleysið og 

vanmáttartilfinning þeirra tók yfirhöndina. Ég sem hafði lagt svo mikla 

áherslu á hvað þetta yrði allt öðruvísi byrja nú kennsluna á því að láta þau 

þreyta „próf“. Ég reyndi að vera snögg að hugsa og klóra í bakkann. Í stað 
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þess að ég tæki „prófin“ eins og þau kölluðu könnunina þá myndu þau sjálf 

geyma blaðið sitt. Þegar könnunin yrði svo tekin að nýju þá gætu þau sjálf 

farið yfir svör sín með mér og borið saman. Eftir á að hyggja þá hefði ég bara 

átt að hætta alveg við könnunina. Hún hefði jú nýst mér vel við að mæla 

betur árangur nemenda af kennslunni en ég vissi af fyrri reynslu að inntaka 

efnis og þátttaka í tímum yrði í ósköp takmörkuðu magni ef nemanda liði 

ekki vel í kennslustundum. Líðan nemenda gengi fyrir eigin gagnaöflun. 

Dagbókarfærsla þessa dags var stutt: 

 
Eyðilagði mikið fyrir okkur öllum í dag og restin af kennslustundinni 
bar merki þess.  
Ætli þau komi aftur í næstu viku? 

 

Könnunin í þessu formi var aldrei endurtekin af ýmsum ástæðum. Í stað 

hennar kom megindlegur matslisti sem lagður var fyrir nemendur að áfanga 

loknum. 

5.1.2. Fyrra tungumálanám nemenda og reynsla af enskunámi 

Tungumálanám, annað en nám enskunnar, hafði reynst nemendum 

misjafnlega erfitt. Dæmi var jafnvel um að eitthvert Norðurlandamálanna 

hefði verið það fag sem nemandi var hvað sterkastur í á grunnskólaárum 

sínum. Enskan og ritun hennar hafði alltaf verið snúin og nemendur ekki 

farið varhluta af færniskorti þar. 

Líðan í tungumálatímum og upplifun af eigin getu og verkefnavinnu 

tengdust miður jákvæðum tilfinningum. Nokkrir nemendur minntust þess að 

enskukennarar þeirra töluðu alltaf bara ensku sem var algjörlega afleitt og 

gerði þeim ennþá erfiðara fyrir. Einn nemandi hafði þó aldrei setið eina 

einustu kennslustund í ensku þar sem að hann hafði alltaf verið tekinn úr 

enskutímum í sínum grunnskóla og settur í íþróttir á meðan og sú enska sem 

hann kunni núna hafði hann kennt sér sjálfur eða lært af umhverfinu. 

Flestir nemenda höfðu reynt við einhverja ensku á framhaldsskólastigi 

eða einhver stök enskunámskeið en ekki haft erindi sem erfiði. Þar var það 

helst lítið sjálfstraust eða almennt lélegur grunnur sem ekki var auðvelt að 

byggja ofan á sem hindraði árangur en einnig spilaði inn í að námsefni, 

kennsluhættir eða kennarinn sjálfur var ekki að mæta þörfum þeirra. Þeir 

höfðu almennt ekki miklar væntingar til eigin árangurs í enskunáminu og 
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nokkrir minntust þess að hafa heyrt það reglulega frá fyrri kennurum og 

öðrum að réttritun enskunnar væri bara eitthvað sem þyrfti að læra utan að 

því að rithátturinn væri svo fáránlegur. 

 

Nemandinn Jón sagði þetta: 

 
Ég fékk ekki að læra ensku í skóla, það bara var ekki þannig. Kennarinn 
setti mig bara í íþróttir á meðan. Svo skipti ég um skóla þegar ég var 
15 ára og þá hérna, nottlega voru allir komnir svo langt á undan svo að 
ég... að mér var bara sleppt.  

 

Nemandi að nafni Sigríður sagði um sitt enskunám: 

 
Reyndi síðast við enskunám hjá X eftir grunnskóla. Þetta var bara bras 
og vesen. Mér gekk ekki vel, kennarinn ekki góður í sínu starfi og 
fannst ég ekki góður nemandi. Það má kannski líka segja að ég hafði 
ekki grunninn sem þurfti þarna en sko...það var bara ekkert annað í 
boði.  

 

Mín ígrundun og lærdómur – Að skapa gott umhverfi til náms 

Góð samskipti og traust í samskiptum auka líkur á árangursríku námi og 

kennslu. Mín fyrri reynsla af því að kenna fullorðnum nemendum með 

lestrarörðugleika sagði mér að lítið yrði um einhverjar leikfléttur og nýjungar 

inn í kennsluna og kennslustundirnar fyrr en að traust væri komið á milli mín 

og þeirra. Kennslustundirnar voru því fyrst um sinn í flestu eftir 

kennsluhandbókinni enda nauðsynlegt að nemendur kynnist vel 

uppbyggingu þeirra en hún helst að mestu í gegnum öll erfiðleikastig 

efnisisins. Fyrir utan stöðugar endurtekningar, töfluspjöld og hlutverk lita í 

námsefninu þá er það kennsluaðferðin „tapping“ sem er nemendum hvað 

mest framandi. Ég var ekki viss um hvað fullorðnum nemendum mínum 

fyndist um þetta ákveðna námsform að halda hægri höndinni þannig að allir 

sjái og leggja fingurgómana, einn af einum, saman við hvert hljóð og oftast í 

kór með hinum nemendunum. Ég fann hvað sumum þeirra reyndist þetta 

erfitt í fyrstu en er leið á áfangann og traust myndaðist varð allt 

andrúmsloftið þægilegra og auðveldara. Ég var líkt og þau að læra þetta og 

ég fann að þeim létti við að sjá að ég gerði oft mistök í fyrstu meðan ég var 



86 

að temja mér þetta. Á þennan hátt myndaðist líka samkennd og við vorum 

dugleg að hvetja hvert annað og hlægja þegar ruglingur varð. 

Þegar svo fáir eru í hverri kennslustund myndast, ef vel tekst til,  

andrúmsloft öryggis og afslöppunar milli kennara og nemenda. Sjálfstraust 

nemenda styrkist þannig hraðar því öll samskipti verða persónulegri og 

hvatning tíðari. Hóparnir voru þó mjög ólíkir. Einsleiti kvennahópurinn 

tengdist strax, bæði innan og utan kennslustunda, og lituðust 

kennslustundirnar nokkuð af því. Konurnar voru opnari í tjáningu sinni um 

námsefnið og óhræddari við að gera mistök. Ég fann líka fljótt hvenær þær 

voru tilbúnar fyrir leikfléttur og nýjungar, líkt og að fara upp að töflu og 

einnig lesa setningar einar og sér en ekki bara í kór með okkur hinum.  

Hinn hópurinn, sem blandaður var kynjum og með dreifðari aldur, virtist 

hins vegar ekki ná þessum tengslum, hvorki innan né utan kennslustofunnar, 

né sömu eflingu sjálftrausts.  Þessi hópur þurfti meiri tíma áður en að stóru 

skrefin voru tekin. Þessir nemendur fóru ekki upp að töflu og lásu ekki 

setningar einir og sér en unnu þeim mun meiri lestraræfingar með 

töfluspjöldum úr sætum sínum og tóku meiri tíma í endurtekningar. Báðir 

hóparnir sýndu samt greinilegar framfarir í hlustun, hljóðgreiningu og 

framburði. 

 

Í dagbókina um miðjan áfanga skrifa ég: 

 
Svo góður dagur í dag. Margir litlir sigrar unnir. Svo yndislegt að sjá 
nemendur sem þorðu lítið að tjá sig standa upp og fara upp að töflu, 
skrifa orð og „tappa“ með okkur hinum. Leið pínu eins og ofurhetju. Er 
að ná betri tökum á framsetningunni og svo greinilegt að þessi nýja 
nálgun er að skila sér til nemenda. Forvitnilegt hversu misjafnt það er 
hversu hratt ég get farið yfir og hvaða atriði það eru sem vefjast fyrir 
nemendum.  

 

5.1.3. Lestrar- og ritunarkunnátta nemenda á íslensku og ensku 
– Upplifun og áhrif  

 

Er nemendur voru inntir eftir því í viðtali hvernig þeim gengi að lesa og skrifa 

íslensku voru svörin mjög mismunandi. Einhverjir töldu sig ágætlega 

skrifandi og lesandi meðan aðrir sögðu sig forðast báðar athafnir eins og 
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heitan eld. En einhverjir nefndu líka að dagsformið skipti máli og tíminn sem 

gefinn væri. Tíminn væri mjög mikilvægur. Stundum gengi allt vel og 

stundum gengi bara ekkert. Er þeir voru spurðir hvort þeir fyndu einhver 

tengsl milli þess sem þeim þætti erfitt á íslensku og á ensku var svarið 

yfirleitt neikvætt fyrir utan að það var erfitt að taka próf í báðum fögum en 

sögðu þó líka að það gæti nú einnig stafað af því að þeim þætti bara almennt 

erfitt að taka próf. Þeir sögðu flestir að það væri erfitt að lesa upphátt fyrir 

aðra á báðum tungumálum og að það hefði haft áhrif á þá síðan í 

grunnskóla. En sumir kennarar þeirra þar höfðu látið þá lesa upp fyrir 

bekkinn sem þeim fannst afskaplega erfitt og oft niðurlægjandi. Flestir höfðu 

lengi forðast að skrifa tölvupósta eða annan texta lengi vel en svo hefðu þeir 

náð að læra að nota villupúka sem hefði hjálpað. Oft hafði skortur á 

enskukunnáttu komið í veg fyrir að þeir fengju full not af tölvum þar sem 

þeir kynnu ekki öll orðin/skipanir á ensku eða læsu þau vitlaust og það væri 

ekki alveg jafn sjálfsagt að „gúggla“ og allir héldu. Fyrir suma væri það bara 

erfitt. Þrír sögðu að skortur á færni í ensku hefði haft áhrif á þá á 

atvinnumarkaðnum. 

 

 Íris hafði þetta að segja: 

  
Mér leið alltaf illa þegar ég var beðinn að lesa upphátt, bæði á ensku 
og  á íslensku og vildi ekki gera það. Það var ekki gott fyrir framan 
hina. Ég þoldi heldur ekki próf. 

 

Sara sagði eftirfarandi:  

 
Það er þetta með tímann. Ef ég fæ tíma þá get ég svo miklu meira. En 
annars er ég bara orðin dugleg að spyrja í dag. Ef ég skil ekki eitthvað, 
eins og í tölvunni, þá bara spyr ég og fæ hjálp. Það er milu meiri 
skilningur í dag að það geti ekki allir það sama 

 

Orð Gunnars voru þessi: 

 
Ég hef svo sem ekki gert margar tilraunir til að læra ensku eftir 
skóla...bara alls ekki, ég svo sem, ég hef unnið svolítið við 
ferðaþjónustu og þar hef ég svolítið haft samskipti við fólk og einhvern 
veginn klóraði maður sig í gegnum það en auðvitað aldrei fengið vinnu 
sem leiðsögumaður eða þvíumlíkt því ég...ehh..skil ekkert í ensku. 
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Mín ígrundun og lærdómur – Að lesa hópinn 

Ég var fljót að skynja tregðu nemenda til að tala ensku, jafnvel þó aðeins 

væri það eitt orð, fyrir framan samnemendur og mig. Því gerði ég eins lítið af 

því og hægt var að komast upp með innan ramma námsefnisins. Námsefnið 

gerir hins vegar ráð fyrir því að nemendum finnist þetta erfitt og því eru 

fyrstu tímarnir byggðir upp þannig að allir beri orðin fram saman. Það góða 

við fámennan nemendahóp er að það gerir kennara auðveldara fyrir að lesa 

hópinn, stemmninguna sem myndast innan hans og einnig hvern einstakling 

fyrir sig. Þetta er algjörlega ómetanlegt er kemur að því að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir en á sama tíma vita hvenær þeir eru 

tilbúnir undir næsta skref. Ég þurfti því að velja tímapunktinn vel áður en ég 

fór fram á það við nemendur að lesa einir eða fara upp á töflu til að lesa og 

skrifa orð þar fyrir framan hina. Öll notkun málfræðihugtaka varð einnig að 

gera ráð fyrir því að nemendur þekktu ekki merkingu þess innan íslenskrar 

málfræði og gera varð ráð fyrir tíma til að útskýra merkingu þeirra innan 

beggja tungumála. Vegna þess að nemendur höfðu talað um það í 

viðtölunum hvað dagsformið og tíminn sem gefinn væri fyrir alla vinnu skipti 

miklu máli þá hafði ég ákveðið að setja þetta á oddinn í kennslunni.  Ég þurfti 

að setja mig í allt annan gír en í öðrum kennslustundum enn ég fann að 

þetta virkaði. Að gefa nemendum nægan tíma til að vinna vinnubókarvinnu 

eða önnur verkefni var aðalatriðið og ég var fljót að finna hvað það skipti 

sköpum fyrir nemendur að finna að tími var ekkert vandamál. 

 

5.1.4. Upplifun af áfanga og námsefni  - Viðtal tekið eftir að 
áfanga lauk. 

 

Allir nemendur sögðust hafa skráð sig í áfangann vegna þess að þeir vildu 

prófa eitthvað nýtt, þeir höfðu engu að tapa og ekkert hafði virkað hingað 

til. Þeir voru allir ánægðir með áfangann en fannst sem hann hefði mátt vera 

oftar en einu sinni í viku og ná yfir lengri tíma. Að auki hefðu þeir allir viljað 

halda áfram í framhaldsáfanga. Þeir voru komnir í gang og fundu að þessi 

nálgun var að virka fyrir þá. Þeir töluðu allir um að áfanginn hefði eflt 

sjálfstraust þeirra og vissu um að þeir gætu lært að lesa og skrifa ensku eins 

og allir hinir. Þrír nemenda sögðu það skemmtilega og áhugaverða 
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aukaverkun að þeir hlusti nú allt öðruvísi á íslensku og að þeir nýti sér 

hljóðfræðiæfingarnar sem þeir lærðu í HELP-Start þegar þeir eru að skrifa 

íslensku. 

 

Eftirfarandi eru orð Söndru: 

 
Svo er það svo skemmtilegt að ég hlusta allt öðruvísi og við tölum um 
það hvað það er skrítið.  Það er ...sko...bara eins og það hafi verið 
kveikt á einhverju og nú hlustar maður öðruvísi ... meira segja á 
íslenskuna og ég nota það þegar ég er að skrifa hana núna. Maður 
heyrir bara hljóðin betur. 

 

Matslistar (sjá fylgiskjal 2) 

Til að gefa fyllri mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar, stuðla að frekara 

réttmæti og reyna meta árangur hennar voru matlistar lagðir fyrir nemendur 

að áfanga loknum. Í byrjun hafði verið lagt upp með annars konar mat á 

upphafsstöðu nemenda og síðar mat á árangri þeirra en sú framkvæmd gekk 

ekki upp af ástæðum sem fyrr voru ræddar. Í þetta sinn var farið vel yfir 

hvers konar matslisti þetta væri og hvernig hann virkaði. Nemendur fylltu 

listann flestir út heima og vissu einnig að hann varð að vera nafnlaus. Á 

matslistunum voru nemendur beðnir um að leggja huglægt mat á 

enskukunnáttu sína fyrir og eftir setu í áfanganum byggða á upplifunum 

sínum af kennslustundum og námsefni. Spurningar matslista byggðu á því að 

geta sem best svarað aðalrannsóknarspurningu rannsóknar: 

  

 Getur HELP-Start námsefnið og aðferðafræði þess aukið færni 

nemenda með lestrar- og ritunarörðugleika til að lesa, rita og bera 

fram hið enska tungumál? 

 

Taka skal fram að einungis tveir nemenda höfðu staðfesta 

lesblindugreiningu áður en þeir komu í HELP-Start. Hinir fjórir voru í 

áfanganum vegna þeirra eigin mats að þeir glímdu við lestrarörðugleika. Allir 

nemendur sögðu kunnáttu sína fyrir setu í áfanganum hafa verið slaka eða 

mjög slaka. Þau svör héldust í hendur við svör þeirra við kunnáttu í lestri og 

ritun enskunnar. Eftir setu í áfanganum sagði rétt yfir helmingur nemenda 

að bæði ritun og lestur enskunnar væri auðveldari og almennt væri 
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enskukunnáttan betri. Tveir nemenda bættu þó við svörin sem gefin voru og 

vildu hafa „aðeins“ á undan „auðveldari“ valmöguleikanum. Allir 

nemendanna sögðust myndu mæla með námsefninu og flest bættu því við, 

þar sem að skrifa mátti eitthvað aukalega frá eigin brjósti, að þetta hefði 

verið frábært start en að áfanginn hefði mátt vera miklu lengri, oftar í viku 

og einnig líka á vorönn í stað einungis haustannar. 

 

Mín ígrundun og lærdómur – Að áfanga loknum 

 Getur HELP-Start námsefnið og aðferðafræði þess hjálpað mér að 
mæta betur þörfum þeirra nemenda minna sem glíma við lestrar- 
og ritunarörðugleika? 

Að áfanga loknum var ég ánægð með margt en sá samt einnig margt sem 

betur hefði mátt fara. Ég sá að ég hafði loks fundið námsefni sem var að 

mæta þörfum nemenda með einhvers konar lestrarerfiðleika sem var góð 

tilfinning. Sú stöðuga endurtekning sem námsefnið byggir á og sá tími sem 

hægt var að gefa fyrir hvert verkefni sem lagt var fyrir var ómetanlegt að 

hafa. Ég hafði lært margt um samskipti mín og kennslu sem ég gæti nýtt mér 

áfram líkt og skiptingu í hópa og staðfest mikilvægi þess að mynda traust á 

milli mín og nemenda. Nemendur höfðu sjálfir fundið að námsefnið hafði 

yfirfærslugetu yfir á íslensku og nýtt sér ákveðinn hluta HELP-Start 

aðferðafræðinnar við ritun síns eigin móðurmáls sem var áhugaverð 

hliðarverkun. Nemendur voru ánægðir og fundu líkt og ég að þeir höfðu 

bætt við sig þekkingu, tekið framförum í lestri og ritun enskunnar og 

sjálfstraust þeirra hafði eflst til muna hvað notkun tungumálsins varðaði. En 

ég vissi að hægt væri að gera betur og reyndar miklu betur og nemendur 

fundu það líka. Námsefnið gerir ráð fyrir að kennsla á því fari fram daglega í 

2 – 3 klst. í ca. 10 vikur og að allir nemendur séu á sama getustigi en í 

þessum nemendahóp var of mikil breidd í getu til að kennslustundirnar 

næðu hámarksárangri fyrir alla þátttakendur. Reyndar var bara það eitt að 

tímar áfangans væru bara einu sinni í viku í 8 vikur nóg til að sjá margt af 

aðferðafræðinni ekki virka að fullu.  

Að auki vantaði stóran hluta af námsefninu og vinnu innan kennslustunda 

í formi sérhæfðra gagnvirkra æfinga. Notkun tölva gerir nemendur 

sjálfstæðari í vinnubrögðum, nemendanum líður sem hann sé fær um að 

vinna og leysa verkefni án mikillar aðstoðar og hann fær tækifæri til að beita 
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þekkingu sinni og fá samstundis umbun fyrir. Hræðslan við mistök er líka 

miklu minni þegar um tölvu er að ræða en ekki lifandi kennara. Það er þetta 

sjálfstæði (autonomy) sem er fullorðnum námsmönnum sérstaklega 

mikilvægt.  

Þegar svo stóran og mikilvægan hluta námsefnis vantar og einnig 

tímaþáttinn þá er eðlilegt að fullur árangur sé ekki að nást.  

 

5.2 Samantekt 

Nemendur áfangans mættu með litlar væntingar í áfangann vegna oft daprar 

fyrri reynslu af enskunámi. Margt kom þeim á óvart og nemendur voru 

ánægðir með áfangann og fannst að nú í fyrsta sinn væru þeir að fara í 

gegnum kennslustundir og námsefni sem væri að mæta þörfum þeirra. Þeir 

tóku framförum í náminu, unnu sigra hvað upplestur og önnur samskipti við 

samnemendur varðaði og sjálfstraust þeirra sem námsmanna jókst. Sú 

staðreynd að gagnvirki hluti námsefnisins var ekki tilbúinn kom í veg fyrir að 

nálgun námsefnisins fengi notið sín til fulls. Þar að auki fylgdi áfanginn ekki 

þeirri tímaáætlun sem hugmyndafræði námsefnisins gerir ráð fyrir, sem 

hafði áhrif á endanlegan árangur nemenda. Skemmtilega kom á óvart að 

þær aðferðir sem notaðar voru við kennsluna líkt og að hljóða og tappa 

höfðu að einhverjum hluta yfirfærslugildi yfir á íslensku fyrir nemendurna. 

Nemendurnir komust að því eftir setu í áfanganum að þeir voru ósjálfrátt 

farnir að beita sömu aðferðum við ritun íslenskunar og virkaði það vel. Þessi 

upplifun þeirra kom þeim, jafnt og mér, í opna skjöldu og var áhugaverð og 

skemmtileg hliðarverkun sem allir höfðu gaman af og sammæltust um að 

opnuði nýja og áður óþekkta möguleika. 
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6. Umræða 

 

HELP-Start námsefnið er kennt eftir mjög stífri kennsluáætlun eins og aðrar 

námsleiðir sem byggja á Orton-Gillingham aðferðinni, þar sem skipulag 

námsefnisins er einn af höfuðþáttum þess. Kennari og nemendur skulu fylgja 

áætluninni eftir í einu og öllu og er tilgangurinn með því meðal annars sá að 

það veiti nemendum sem þekkja oft lítið annað en óöryggi í skólastofunni 

traust á skipulagið og þar með smám saman á sjálfan sig. Þessi stífa 

uppbygging námsefnsisins fylgir því frekar þeirri línu sem kölluð hefur verið 

vísindalínan í kennslu fullorðinna frekar en þeirri sem nefnd er innsæislínan 

enda byggir hún frekar á túlkunum og reynslu nemenda (Knowles, Holton III 

og Swanson, 2005:36-37). 

Hvað kenningar er varðar menntun fullorðinna lítur þetta verk helst til 

hinna fimm flokka sem skilgreindir hafa verið af Rogers (2002:89-94) eða 

Merriam, Caffarella og Baumgartner (2007:294). Ef flokkuninnni er beitt á 

HELP-Start námsefnið má segja að það falli að mestu leyti undir Atferlis 

kenningar. Innan þeirra er ætlast til að nemendur séu að mestu óvirkir 

þiggjendur sem bregðast sífellt við áhrifum eða áreiti kennarans og með því 

að velja áreiti fyrir tiltekið viðfangsefni þá sé viðbrögðum nemenda stýrt í 

rétta átt. HELP-Start kerfið byggir á því að allar kennslustundir fylgi sömu 

uppbyggingu og þannig verði nemendur algerlega óvirkir í framvindu hverrar 

kennslustundar en bregðist einungis við áreiti kennarans með því að svara 

eftir stýrðum leiðum.  

Efnið má þó einnig flokka með Hugrænum kenningum að því leyti að 

námsframvindan er línuleg og það má segja að styrkleika eða þrepaskipting 

námsefnisins sé eins konar vinna frá lægra námi til hærra náms. Nemendur 

fara milli þrepa, en þó aðeins ef þeir hafa klárað efni fyrra þreps og náð 

fullum skilningi á því. Efnið nýtir einnig fjölskynjunaraðferðir eins og tapping 

og scooping sem gera ráð fyrir virkri þátttöku nemenda og en aðferðirnar 

byggja á því að traust hafi myndast innan skólastofunnar. Því má segja að 

eftir því sem líður á kennslu efnisins færist skilgreining þess nær Hugrænum 
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kenningum þar sem nemandinn er virkur þátttakandi og kennarinn sér 

einungis um að þátta efnið í hæfilegar einingar. Þetta verður síðan enn 

skýrara í rafrænum hluta kennsluefnisins en þá vinna nemendur verkefnin 

sjálfstætt og óháð kennara. Sá hluti hefur þó ekki verið staðfærður og var 

ekki tilbúinn er þetta verk var skrifað. 

Schneider og Crombie (2003:45-56) draga fram sjö þætti sem kennarar 

lesblindra tungumálanema þurfa að hafa til hliðsjónar við gerð 

kennsluáætlunnar.  

1. Greinið innihald námsgagnanna. 
2. Smættið efnið niður í viðráðanlegar einingar. 
3. Skipuleggjið hverja kennslustund vel. 
4. Kennið með fjölskynjunaraðferðum. 
5. Leggið áherslu á heildarmálvitund nemenda. 
6. Veitið tækifæri til ofnáms (overlearning). 
7. Kennið hugtök tungumálsins ein og sér. 

HELP-Start námsefnið gerir ráð fyrir og innifelur flest ef ekki öll þessi atriði. 

Ég fann strax að þrátt fyrir að hafa sjálf unnið þýðingu námsefnisins þá hafði 

ég ekki enn öðlast þá yfirsýn og heildarþekkingu á efninu sem nauðsynleg er 

frá byrjun. Ég fann hins vegar með hverri kennslustundinni sem leið að bæði 

ég og nemendur mínir fundum traust í formfestu efnisins og uppbyggingu. 

Efnið er smættað niður í viðráðanlegar einingar sem um leið leggja upp 

skipulag hverrar kennslustundar. Námsefnið byggir á fjölskynjunaraðferðum, 

leggur áherslu á heildarmálvitund, kennir hugtök tungumálsins ein og sér og 

mun, þegar þýðing og staðfæring rafræna hlutans verður lokið, gefa tækifæri 

til ofnáms. Það má því í raun segja að þessir 7 þættir lýsi uppbyggingu HELP-

Start efnisins í flestu. 

Eins og sjá má á töflu Rogers (2002:54-57) um Frelsisleiðina og 

Mótunarleiðina við kennslu þá má segja að kennsla HELP-Start byggi lengi 

framan af á Mótunarleiðinni sem Rogers vildi tengja við menntun barna og 

ungmenna (Pedagogy). Afstaða HELP-Start til nemenda sinna er í byrjun 

kennslunnar þannig að um töluverða mötun er að ræða og lítið svigrúm er 

fyrir persónulega upplifun eða túlkun nemendanna á efninu. Þetta stríðir 

nokkuð gegn þeirri almennu stefnu á Vesturlöndum að þegar um menntun 

fullorðinna sé að ræða skuli ætíð vinna eftir Frelsisleiðinni en Mótunarleiðin 

hentar vel í þessum kringumstæðum og er í byrjun í raun ein undirstaða 

aðferðafræðinnar. 
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Eftir því sem líður á námstímann má þó sjá að sífellt fleiri tengingar verða 

við Frelsisleið Rogers. Það að virk þátttaka og athafnir nemenda skapi 

raunverulega þekkingu og að nám sem hefur áhrif á persónuleika 

nemandans sé áhrifaríkast og djúpstæðast, eru þættir sem urðu æ meira 

áberandi eftir því sem öryggi og sjálfstraust nemenda minna jukust. 

Schneider og Crombie (2003:3-4) benda einnig á nokkra þætti sem 

einkenna lesblinda nemendur sérstaklega. Einn eða fleiri þessara þátta mátti 

greina hjá öllum nemendum mínum á einhverjum tímapunkti og ollu þeim 

stundum erfiðleikum. Þættir eins og slakur skilningur á hljóðfræði, 

erfiðleikar við endurheimt hljóða eða orða og slakt skammtímaminni voru 

einna helst áberandi og ég varð afar þakklát þeim sífelldu endurtekningum 

sem byggðar eru inn í aðferðarfræði HELP-Start á þessum stundum því ég sá 

að endurtekningarnar virkuðu. 

Endurheimt hljóða og tengingar tákna og hljóða eru þættir sem HELP-

Start námsefnið tekur sérstaklega á. Það er sérstaklega mikilvægt að 

nemendur nái góðum tökum á þeim þáttum sem hjálpa við að tengja saman 

hljóð og mynd þannig að endurheimt verði örugg og hröð. Ehri (Ehri og 

Snowling, 2004, bls. 434-435) lagði einmitt fram kenningar um lestarnám þar 

sem hún greinir fjórar leiðir til þess að lesa orð. Það er með umskráningu, 

þekkingu á líkum orðum, ályktun eða sjónminni. Hún setur ennfremur fram 

kenningu um þróun lestrarfærni sem hún skiptir svo: 

1. Bókstafsstig 1 (e. The prealphabetic phase) 
2. Bókstafsstig 2 (e. The partial-alphabetic phase) 
3. Bókstafsstig 3 (e. The full-alphabetic phase) 
4. Heildstætt bókstafsstig (e. The consolidated-alphabetic phase) 

Við upphaf kennslunnar voru nemendur mínir flestir staddir á milli stiga 

tvö og þrjú. þ.e. þeir gátu ekki alltaf sundurgreint hljóð í orðum en gátu þó 

greint fyrsta og síðasta hljóðið. Þeir þekktu nöfn stafanna en rugluðust þó 

oft á hljóðum þeirra. En þess á milli gátu þeir tengt saman staf og hljóð, lagt 

á minnið og ritað rétt bókstafatákn við hljóðin. Eins og Ehri bendir á þá er á 

þessu stigi afar mikilvægt að nemendur fái efni við hæfi og fái einnig stöðuga 

aðstoð við lestur og ritun. HELP-Start námsefnið miðar að því að koma öllum 

nemendum sínum á fjórða stig lestarkunnáttu með sífelldum 

endurtekningum og styrkingum á tengslum bókstafatáknanna og hljóða 

þeirra. Með því styrkist sjónminni nemendanna sem eins og Ehri bendir á er 

grundvöllur fyrir góðri lestrarfærni. 
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Sjálfsmynd allra einstaklinganna sem námsmanna þurfti mikla styrkingu 

og í fyrra viðtalinu mátti greina sterkar tilfinningar, beiskju, sárindi og reiði í 

garð menntakerfisins og jafnvel í garð einstakra kennara eða skólaaðila. 

Mortimore (2008:77) hefur t.d. bent á að veik sjálfsmynd með 

hegðunarvandamálum eins og  mótþróa, vanvirkni, pirringi og ýmsum fleiri 

sé gjarnan fylgifiskur nemenda sem glíma við lestrarerfiðleika af einhverju 

tagi. Þetta koma berlega í ljós í viðtölunum þar sem flest þeirra lýstu 

einhverskonar mynstri af þessu tagi. 

Er kom að tilfinningum og sjálftrausti nemenda er varðaði nám og 

upplifun þeirra af sjálfum sér sem þátttakanda í samfélagi kom í viðtölum 

fram mikill skortur á sjálfstrausti og samræmast þau svör niðurstöðum 

rannsókna um afleiðingar þess að glíma við lestrar- og eða ritunarerfiðleika í 

skóla (sjá, Carroll og Iles, 2006:657; Elín Vilhelmsdóttir, 2007:76; Riddick og 

fl.,1999:152). Í flestum tilfellum hafði formlega skólakerfið verið mjög 

duglegt að gefa nemendunum þau skilaboð að þeir væru ekki að leggja sig 

fram, væru latir eða einfaldlega að þeir glímdu við einhvers konar 

greindarskort. 

En þrátt fyrir slæma reynslu fyrri ára höfðu allir nemendur mínir reynt sig 

við tungumálanám eftir hefðbundna skólagöngu og sum jafnvel ítrekað en 

án árangurs. Þessu lýsa Schneider og Crombie (2003:45-56) einmitt sem 

algengu ferli hjá fólki með lestrarörðugleika og gefur þetta sterk merki um 

löngun og námsvilja nemendanna. Í viðtölum við nemendur kom fram að 

ástæður eða hvati þeirra fyrir innritun í áfangann væru bæði að geta beitt 

ensku betur í daglegu lífi, líkt og við almenna tölvunotkun, en einnig í starfi 

og/eða geta skráð ensku sem færni við starfsumsóknir. En það var helst 

síðastnefndi þátturinn sem nemendur sögðu að þeir hefðu oft liðið fyrir. 

Þetta má segja að samræmist vel við þá fimm þætti sem Knowles (1980:44-

45) setti fram um fullorðna námsmenn en þó sérstaklega þann að með 

aldrinum verði hvatar til náms æ meira samtímamiðaðar. 

Allir nemendurnir nema einn áttu börn sem einnig áttu við einhverja 

lestrar- og/eða ritunarörðugleika að stríða sem styður við kenningar um að 

lesblinda/lestrarörðugleikar gangi í erfðir (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006 :168-171) en flestir voru þó sammála um að kerfið væri að 

mæta börnum þeirra mun betur en það mætti þeim en þetta færi þó mjög 

eftir kennurum og aðbúnaði skóla. 



97 

Það hlýtur að teljast merkilegt að Lindeman (1926:9) skyldi fyrir u.þ.b. 

100 árum síðan benda á að enginn nema auðmýksti kennari gæti kennt 

fullorðnum. Ég taldi mig fara af stað í þetta verkefni fulla af auðmýkt 

gagnvart nemendum mínum og vinnunni sem framundan var en gleymdi 

mér í tæknilegum útfærslum og pælingum um efnið. Ég hafði ákveðið að 

nýta mér hið svokallaða bullorðapróf til þess að taka stöðuna í upphafi. Ég 

hefði ég svo sannarlega þurft að kynna verkefnið sem fyrir lá, miklu betur, 

fyrir nemendum mínum áður en ég lagði það fyrir. Þarna hefði verið betra 

eins og Schneider og Crombie (2003:4) benda á; að ræða við nemendur, 

útskýra prófið og tilgang þess með fyrirvara og fá samþykki þeirra fyrirfram. 

Það hefði byggt upp nauðsynlegt traust á þessum fyrstu metrum frekar en 

að valda vantrausti. Kvíði er algengur fylgifiskur lesblindra (Rogers, 

2002:243) og ég hafði svo sannarlega ekki dregið úr honum með þessari 

innlögn minni. 

Ef við setjum aldur nemenda og svör þeirra um upplifun af fyrra 

tungumálanámi í samhengi við það að grunnskólanám þeirra í tungumálum 

fer fram á um 34 ára tímabili; eða frá árinu 1965 þegar elsti nemandinn er 

10 ára og allt fram til ársins 1999 þegar yngsti nemandinn er 16 ára þá 

verður ljóst að eitthvað annað en persónuleg og einstaklingsmiðuð nálgun er 

ólíkleg til árangurs. Á þessu langa tímabili, í sögu hins formlega skólakerfis 

Íslendinga, breytast fjölmargir þættir sem áhrif hafa á upplifun þessa fólks af 

skólagöngu sinni. Námsskrá í ensku breyttist mikið, námsefnið sjálft breytist, 

kennsluhættir breyttust, áhrif ensku frá umhverfinu jukust til muna og 

tækninni fleygði fram. Aðalnámsskrá grunnskólanna er t.d. breytt mikið árið 

1976 (Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend mál, enska og danska, 1976:19) og 

aftur árið 1989 (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989:42), en það er ekki fyrr en 

við breytingarnar árið 1999 sem enska verður að fyrsta erlenda málinu í stað 

dönsku eins og fjallað er um í kafla 2.3 hér að framan (Auður Hauksdóttir, 

2007:44). Það kemur því kannski ekki á óvart að upplifun flestra nemenda í 

hópnum af skólakerfinu hafi verið neikvæð og nokkuð í samræmi við stöðu 

enskukennslu og sérkennslu á grunnskólatíma nemendanna. 

Upplifun meirihluta hópsins af því að vera sagt af kennurum að ensk 

málfræði væri svo erfið að eina leiðin væri bara að læra orðin utan að, gerir 

síðan strax lítið úr nemendum. Viðmótið sýnir að kennarinn hefur ekki trú á 

getu nemendanna til að læra reglurnar eða orðin þannig að til verði 

heildarmálvitund og beinir honum í staðinn í átt að utanbókarlærdómi 
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(Schneider og Crombie, 2003:45-56). Ofan á þetta bætist svo að kennararnir 

virðast ekki hafa áttað sig á því að vandi hinna leshömluðu er ekki bara að 

geta oft illa skilið málfræði og stafsetningarreglur. Hann liggur líka í því að 

búa að slöku skammtímaminni og því slakri endurheimt á því sem lagt hefur 

verið á minnið (Schneider og Crombie, 2003:4). Þessu til viðbótar töluðu 

einhverjir kennarar þeirra einungis á erlenda tungumálinu sem einungis jók á 

vanda þeirra, þar sem þeir upplifðu sig í raun í þeirri stöðu að vera að læra 

tvö tungumál á sama tíma. Bæði Nijakowska (2010:133) og Lightbown og 

Spada (2006:93-94) hafa einmitt bent á að sterk tengsl séu á milli þeirra 

þátta sem lesblindir nemendur glíma við í móðurmáli sínu og í hinu nýja 

tungumáli. 

Nemendur eru því milli steins og sleggju og upplifa algjöra uppgjöf og 

skilningsleysi skólakerfisins. Enn og aftur eru þættir eins og kvíði, 

sjálfsgagnrýni, uppgjöf og vanlíðan, stef í gegnum skólagöngu þeirra flestra. 

Eins og Reid og Kirk (2001:16) benda á þá er snemmtæk íhlutun afar 

mikilvæg. Fæstir nemenda minni fengu hana að einhverju ráði og því má 

segja að það sé mitt verk nú á fullorðinsárum nemendanna að skapa þeim 

námsumhverfi þar sem þeir finna að þeir eru hluti af samhentum hópi þar 

sem mistök eru eðlilegur hluti af því að læra (Rogers, 2003:243-245) og að 

það sé sjálfsagður hluti af námi að þarfir nemenda séu misjafnar og að þeim 

beri að mæta. 

Ég fann fljótt að það var mikilvægt að halda sig við kennsluleiðbeiningar 

Malin Holmberg enda leggur hún mikla áherslu á að þeim sé fylgt til hlítar. 

Einungis með stöðugri fylgni við leiðarvísa námsefnsins sé hægt að tryggja 

að nemendur skilji uppbyggingu efnisins sem aftur geri þá öruggari og líklegri 

til að meðtaka upplýsingarnar. Það er þessi stífa uppbygging hverrar 

kennslustundar ásamt sífelldum endurtekningum sem leggur grunninn að 

þeirri sjálfvirkni sem er nauðsynleg (Holmberg, 2007:3). Þessi sífellda 

endurtekning skilaði því t.d. á endanum að nemendur sem ekki höfðu viljað 

nota „tapping“ fyrir framan samnemendur sáu að það var hvorki kjánalegt 

né tilgangslaust að „tappa“ og að mistök voru eðlilegur hluti námsins. 

Samkvæmt Schneider og Crombie (2003:53-54) er þessi „tapping“ aðferð 

afar mikilvægt tæki til að átta sig á atkvæðum orða og samsetningum hljóða 

en mikilvægt er að kennarar gefi nemendum góðan tíma til að venjast 

aðferðinni og þjálfa upp færni í notkun hennar. Þetta fann ég skýrt á fyrstu 
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vikum námsins en þessi formfasta endurtekning í skipulagi kennslustunda 

skilaði að lokum árangri. 

En það var ekki síst sú stemning og samkennd sem smám saman 

myndaðist innan hópsins sem varð hvati til náms. Alan Rogers (2002:176) 

ræðir m.a. um að kostir hópavinnu séu t.d. þeir að einstaklingar fái stuðning 

frá hópnum, nemendur þjálfist í samskiptum og að hópavinnan geti leitt til 

fjölbreyttari lausna og lausnaleiða. Það var greinilegt að með hverri vikunni 

sem leið þá efldist hópurinn og varð þéttari, jafnvel hópurinn sem var 

kynjablandaður og á breiðara aldursbili. HELP-Start (Holmberg, 2011:10) 

hugmyndafræðin leggur einmitt mikið upp úr því að hóparnir séu mjög smáir 

eða um 1-5 í hverjum hópi og ég fann á þessum tímapunkti að það var svo 

sannarlega að skila sér. 

Það var fljótt tilfinning mín að töluverður munur væri á lestrar- og 

skriftarhæfni nemenda minna og því eðlilegt að svör þeirra um getu sína í 

íslensku væru í beinum tengslum við þessa getu þeirra. Því kom ekki á óvart 

að þeir sem verst voru staddir hafi forðast hvort tveggja eins og mögulegt er. 

Einstaklingur með einhverja lestrarörðugleika hefur snemma lært að forðast 

þá neikvæðu athygli sem lestur og skrift færir honum og óttast ekkert meira 

en að upp komist að, þrátt fyrir aldurinn, geti hann hvorki lesið né skrifað 

(Browne, 2001:197; Nijakowska, 2010:98). 

Nemendur greindu þó ekki sjálfir mikil tengsl milli þeirra þátta sem þeim 

þættu hvað erfiðastir á báðum tungumálum. Próf voru þó nefnd sérstaklega 

og þar má draga þá ályktun að kvíði sé enn og aftur hinn rauði þráður sem 

sameinar nemendurna, enda sá þáttur sem hvað mest hefur áhrif á 

nemendur með lestrarörðugleika jafnvel þótt þeir séu komnir upp á 

háskólastig í námi sínu (Rogers, 2003:243-245; Carroll og Iles, 2006:657). 

Tölvur og tækni nútímans breytist ört og líklegt að sumir í 

nemendahópnum hafi kynnst almennri tölvunotkun frekar seint á ævi sinni. 

Tölvunotkun við nám hefur þó verið algeng nú í nokkuð langan tíma og 

Schneider og Crombie (2003:75-78) bentu á fyrir um 11 árum síðan að 

mikilvægt væri fyrir námsmenn með lestrarörðugleika og kennara þeirra að 

nýta sér alla mögulega fleti tækninnar. Nijakowska (2010:147-148) tekur í 

sama streng sjö árum síðar og ítrekar að leyfa skuli tölvur í kennslustofum 

því rithönd og réttritunarhæfileikar lesblindra sé oft samtengdir og því 

mikilvægt að nýta þessa tækni til að bæta enskukunnáttu, enda má segja að 

bæði tölvunotkun og enskunám séu áhrifavaldar hvort á annað. Ekki síður er 
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þetta mikilvægt til að bæta möguleika nemenda á vinnumarkaði sem 

helmingur nemendanna sagði að væri skertur vegna vankunnáttu sinnar. 

Þetta rímar við það sem m.a. Aðalsteinn Leifsson (2006) hefur sagt um 

mikilvægi enskukunnáttu í nútíma samfélagi. Í hans máli kemur m.a. fram að 

vinnumarkaðurinn geri nú miklar kröfur um enskukunnáttu og að þeir sem 

ekki nái viðunandi færni verði einfaldlega undir í því kapphlaupi. 

Í spurningalista sem lagður var fyrir fyrir nemendur við lok áfangans kom 

svo í ljós að nemendur voru ánægðir með áfangann. Þeir höfðu skráð sig af 

einskærri löngun til að prófa eitthvað nýtt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í 

gegnum tíðina. Það er einmitt lýsandi fyrir nemendur með sértæka 

lestrarörðugleika að hvati þeirra til náms er gjarnan mikill og oft hafa þeir 

reynt sig við tungumálanám þrátt fyrir takmarkaðan árangur hverju sinni. 

Hvatinn til að bæta sig er því sterkur (Schneider og Crombie, 2003:45-56). 

Áhugi þeirra var einmitt það mikill að þeir hefðu viljað mun fleiri tíma og 

oftar í viku. Þessi svör þeirra rímuðu vel við mína eigin tilfinningu en 

tímafjöldinn og sú staðreynd að kennsla fór bara fram einu sinni í viku var 

einn þeirra stóru vankanta sem ég fann að þessari tilraunakennslu. Malin 

Holmberg (2011:10) leggur í námsefninu til að áfanginn sé kenndur að 

lágmarki þrisvar til fimm sinnum í viku, yfir fyrstu 10 vikur kennslunnar, til að 

hægt sé að koma nemendum vel inn í efnið og til að byggja upp sjálfvirkni 

með endurtekningum. 

Það var einstaklega ánægjulegt að nemendur fundu fyrir auknu 

sjálfstrausti samhliða bættri kunnáttu í lestri og skrift. Þessi nýja tilfinning er 

mikilvæg fyrir allt áframhaldandi nám þeirra hvort sem er í ensku eða öðrum 

greinum. Rannsóknir hafa m.a. sýnt að fyllist hinn leshamlaði bjartsýni og trú 

á eigin getu og finni að þrátt fyrir lestrarörðugleika geti hann náð árangri þá 

sé árangur og hvati í námi nær undantekningarlaust tryggður (Reid og Kirk, 

2001:16). Þarna koma gagnvirkar æfingar og notkun sérhæfðra tölvuforrita 

að miklu gagni en annar liður í því að auka enn frekar sjálfstraust og stjórn 

nemenda á eigin menntun er notkun slíkra æfinga. Þær gagnvirku æfingar og 

tölvuforrit sem fylgja HELP-Start námsefninu myndu nýtast vel til að ná fram 

þessu markmiði en þar sem þær fylgja enn ekki efninu þá vantaði þær 

tilfinnanlega á þessu stigi. Notkun sérhannaðra tölvuforrita þar sem 

sérstaklega er unnið með tengingar hljóða og tákna tungumálsins hafa 

sannað gildi sitt svo um munar og er bæting nemenda í réttritun á bilinu 19-

35% eftir notkun slíkra forrita í aðeins 3 mánuði (Kast, Baschera, Meyer, 
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Gross og Jäncke, 2011:177, 196-7). Slíkum niðurstöðum er erfitt að líta 

framhjá og vonandi verður þessi mikilvægi hluti námsefnisins og 

aðferðafræðinnar í heild sinni aðgengilegur kennurum og nemendum sem 

fyrst. 

 

6.1 Framlag rannsóknarinnar  

 

Hér á landi hafa framhaldsfræðslustofnanir víða um land kennt fullorðnum 

ensku í töluverðan tíma. Fram til þessa hefur enskukennsla fullorðinna með 

sértæka lestarörðugleika eða dyslexiu, verið af skornum skammti og þaðan 

af síður að námsefni hafi verið í boði sem sérstaklega hefur verið þróað með 

það í huga að mæta þörfum þessara leshömluðu einstaklinga. Þýðing  og 

aðlögun mín á námsefninu HELP-Start sem samið er af sænska kennaranum 

Malin Holmberg er því það fyrsta sinnar tegundar hér á landi og þessi 

starfendarannsókn mín er tilraun til að kortleggja framvindu þessarar 

þýðingarvinnu, aðlögunar og tilraunakennslu sem fram fór í SÍMEY á 

Akureyri. 

Reynsla mín af enskukennslu fullorðinna við símenntunarmiðstöðina 

SÍMEY á Akureyri undanfarin ár hefur sýnt mér fram á nauðsyn þess að 

sérstakt námsefni sé aðgengilegt fyrir enskukennslu fullorðinna og þá ekki 

síst þá sem glíma við lestrarörðugleika af einhverju tagi. Malin Holmberg 

(2007:2) hafði komið auga á þetta fyrir mörgum árum þegar hún hóf störf 

við framhaldsfræðsluna í Kungälv í Svíþjóð árið 1998 og þróaði að lokum 

efnið í samvinnu við skólann. Holmberg spurði sig í upphafi þessara 

spurninga: Er hægt að kenna lesblindum að lesa og skrifa á ensku? Eru til 

aðferðir og efni til kennslunnar? Er þetta vinnunnar virði? 

Eftir samtöl mín við nemendur mína í lok tilraunakennslunnar er ég nú 

sannfærð um að þetta var allt þess virði. Ánægja nemenda og hin nýja 

tilfinning, námsgleði, ásamt auknu sjálfstrausti sem þeir fundu allir; jafnvel í 

fyrsta sinn á ævinni, segja meira en margt annað. En mælanlegur árangur 

var einnig til staðar og það þrátt fyrir að enn vanti upp á að efnið sé 

fullklárað. Nemendur voru sérstaklega ánægðir með þessa nýju nálgun á 

efnið þar sem unnið er með sífelldar endurtekningar á tengingum hljóðs og 

stafs ásamt því að unnið er eftir stífri forskrift fyrir hverja kennslustund.  
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Ég hef einnig þá trú, líkt og Holmberg (2011:7) bendir á, að efnið hafi 

töluvert yfirfærslugildi. Þar á við bæði þá fullorðnu nemendur sem ekki kljást 

við lestrarörðugleika og einnig yfir á yngri aldurshópa, allt niður í 

barnaskólaaldur er eru að byrja að læra ritun og lestur enskunnar. Þessu til 

viðbótar tel ég að rannsaka verði hvort efnið hafi ekki eitthvert 

yfirfærslugildi á íslenskunám lesblindra en ýmislegt bendir til tenginga á milli 

þeirra vandamála sem nemendur glíma við bæði á móðurmáli sínu og hinu 

nýja tungumáli (Lightbown og Spada, 2006:93-94). Ásamt þessum 

áframhaldandi rannsóknum á mögulegum yfirfærslum aðferðafræði 

námsefnisins þá tel ég algjörlega nauðsynlegt fyrir áframhaldandi kennslu 

efnisins að tölvu og margmiðlunarhlutar þess verði þýddir og staðfærðir eins 

fljótt og auðið er. Þessir hlutar námsefnisins eru afar mikilvægir og gefa 

nauðsynlega dýpt og fjölbreytileika í efnið. Auk þess benda nýlegar 

rannsóknir sterklega til þess að tölvuæfingar þar sem unnið er markvisst 

með samspil hljóða og bókstafatákna gefi sérstaklega góða raun og bæti 

réttritun nemenda umtalsvert (Kast, Baschera, Meyer, Gross og Jäncke, 

2011:177, 196-7). 

Ég tel þýðingu námsefnisins HELP-Start og þessa rannsókn mína einungis 

vera fyrsta skrefið í átt að þeim breytingum sem þurfa að verða á kennslu 

nemenda með lestrarörðugleika og vona að fleiri kennarar og fagaðilar taki 

þátt í þessari nauðsynlegu þróun á næstu árum. 

Hugmynd mín að framtíðarrannsóknum er að eftir að einhver reynsla 

hefur komið á HELP-Start námsefnið hér á landi sem enskukennsluefni að 

athuga þá nákvæmlega hvert yfirfærslugildið yfir á íslenskukennslu er í raun. 

Í framhaldi af því væri svo hægt að athuga hvort hægt væri að nota sömu 

aðferð til að auka færni þeirra er stríða við lestrarörðugleika í íslensku sem 

myndi þá margfalda notagildi aðferðafræðinnar. 
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7. Lokaorð 

Í þessari starfendarannsókn var meginmarkmiðið að rannsaka hvernig 

HELP-Start námsefnið nýttist nemendum með lestrarörðugleika til að bæta 

kunnáttu sína í lestri, ritun og framburði enskrar tungu. Undirmarkmið var 

að athuga hvort að námsefnið gagnaðist mér við að mæta þörfum þessa 

nemendahóps betur. Í rannsókninni tilraunakenndi ég HELP-Start námsefnið 

en gagnaöflun fór fram með viðtölum við nemendur ásamt matslista, 

athugunum og umræðum úr kennslustundum okkar. Að auki hélt ég dagbók 

um kennsluna og hugleiðingar mínar um námsefnið og hina nýju 

aðferðafræði. 

Það var í gegnum þessa gagnaöflun og upplifun mína af 

tilraunakennslunni sem tilvitnunin í Wittgenstein „The limits og my language 

means the limits of my world“ var valin sem  titill ritgerðarinnar.  Ég hafði 

rekist á þessi orð Wittgenstein nokkrum árum áður og við greiningu 

gagnanna laust þeim niður í huga mér að nýju og sátu þar sem fastast. Þessi 

orð sögðu í einni setningu allt það sem nemendur höfðu tjáð mér bæði 

munnlega og með látbragði sínu í gegnum rannsóknina. Mörk heims þeirra 

sem og möguleikar þeirra voru afmörkuð af getu þeirra og færni til beitingar 

tungumáls, hvort sem var þeirra eigið mál eða hin enska tunga.  

Hið nýja námsefni hafði því sannað gildi sitt og mikilvægi í merkingu 

þessarar einu setningar. Námsefnið innihélt lykla af áður læstum hurðum; 

hurðum sem gengu að heimi sem einungis hinir útvöldu höfðu aðgang að. 

Allt í einu höfðu nemendur þessarar rannsóknar aðgang að heimi enskunnar 

á allt annan hátt en þeir höfðu áður upplifað og þeir náðu að tengja við 

tungumálið í gegnum heim allra skynfæranna. Þessi tenging skapaði svo 

aukið sjálfstraust nemenda sem nú í fyrsta sinn fundu að þarna var komið 

námsefni sem færði þeim lyklavöld að áður lokuðum heimi. Á móti kom að 

ég fann einnig í fyrsta skipti tengingu við þennan hóp nemenda minna. Hóp 

sem ég hafði aldrei náð að tengja við áður í enskukennslunni vegna þess að 

réttu aðferðafræðina vantaði. Nú náðum við loks saman í tungumálinu – en 

ekki bara þar. Í viðtölum mínum við nemendur komst ég að því hvað tími, 
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traust og virðing eru mikilvægir póstar í námi og kennslu fullorðinna 

námsmanna með einhverskonar lestrarörðugleika. Persónuleg reynsla getur 

verið mikilvæg uppspretta náms og að skiptast á hugmyndum og skoðunum 

er góður jarðvegur fyrir nám og kennslu á jafnræðisgrundvelli. Þannig 

skapast traust og virðing milli kennara og nemenda sem síðan leiða til 

afslappaðs og árangursríks námsumhverfis. Í því umhverfi er viðeigandi 

tímarammi fundinn hverju sinni, skilningur og sveigjanleiki gefnir er kemur 

að útskýringum og verkefnum og stöðug hvatning í formi vináttu og 

virðingar gerð að reglu. Það er þá sem fullorðni lesblindi námsmaðurinn 

hefur alla burði til að hámarka möguleika sína og blómstra.  
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Fylgiskjal 1 - Bréf til þátttakenda rannsóknar 

 

Akureyri, 20.sept. 2013 

 

Sæl og blessuð 

 

Í áfanganum sem þú ert nú að fara sitja og ber heitið „HELP-Start – 

enskukennsla fyrir lesblinda“ er ætlun mín að gera starfendarannsókn 

samhliða kennslu áfangans. Rannsóknin er hluti af meistaranámsverkefni 

mínu í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að nýta mér hana til ígrundunar um eigin 

kennsluhætti og hvernig þessi nýja nálgun í enskukennslu er að mæta 

þörfum nemenda með lestrar- og/eða ritunarörðugleika. 

 

Rannsóknin felst í því að ég skrái niður kennsluhætti áfanga og hugsanir 

mínar ásamt því að tímaumræður okkar, er snúa  að efni rannsóknarinnar, 

geta læðst þar með. Að auki þætti mér vænt um ef að þú hefðir tíma og 

löngun til að setjast niður með mér tvisvar sinnum og svara nokkrum 

spurningum. Í fyrra skiptið snúa spurningarnar að fyrri skólagöngu þinni, 

öðru enskunámi og hvernig lestrar-og/eða ritunar örðugleikar þínir hafa haft 

áhrif á upplifun þína af námi og skóla. Í seinna skiptið langar mig að fá að 

vita hvað þér fannst um námsefnið og kennsluna. 

 

Algjörrar nafnleyndar verður gætt og öllum persónuupplýsingum verður 

eytt að lokinni vinnslu þeirra.  

Þér er að sjálfsögðu heimilt að afturkalla þátttöku þína og samþykki á 

hvaða tímapunkti sem er. 

 

Hlakka til að sitja þennan áfanga með þér. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Herdís Ívarsdóttir 

 

______________________________________________________ 

Nafnið þitt  
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Fylgiskjal 2 – Matslisti nemenda til mats á námsefni og árangri þess 

 

Kæri þátttakandi. 

Innilegar þakkir fyrir að taka þátt í rannsókninni. Mig langar að endingu að 

biðja þig um að fylla út eftirfarandi spurningalista.  

Vinsamlegast gerðu hring utan um þann valmöguleika sem best lýsir svari 

þínu við hverri spurningu hér að neðan: 

1. Áður en ég sat HELP-Start áfangann fannst mér enskukunnátta mín vera: 

a) mjög góð    b) ágæt     c) slök     d) mjög slök 

2. Áður en ég sat HELP-Start áfangann fannst mér réttritun enskunnar vera: 

a) mjög auðveld   b) auðveld   c) nokkuð flókin   d) mjög flókin 

3. Áður en ég sat HELP-Start áfangann fannst mér lestur enskunnar vera: 

a) mjög auðveldur   b) auðveldur  c) nokkuð erfiður  d) mjög erfiður 

4. Eftir að ég sat HELP-Start áfangann finnst mér stafsetning enskunnar vera: 

a) mun auðveldari   b) auðveldari   c) alveg eins   d) erfiðari 

5. Eftir að ég sat HELP-Start áfangann finnst mér lestur á ensku vera: 

b) mun auðveldari   b) auðveldari   c) alveg eins   d) erfiðari 

6. Eftir að ég sat HELP-Start áfangann finnst mér enskukunnátta mín vera: 

a) Mun betri    b) betri    c) alveg eins     d) slakari 

7. Hverju, ef einhverju, finnst þér setan í HELP-Start áfanganum hafa breytt 

fyrir þig? (Vinsamlegast skrifið svarið með þínum orðum) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Myndir þú mæla með HELP-Start við aðra sem glímt hafa við lestur og 

ritun enskunnar? 

a) já   b) veit ekki     c) nei 
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Fylgiskjal 3 – HELP-Start námsefnið 

 

Hér á næstu blaðsíðum má sjá sýnishorn úr lesbók A og vinnubók A ásamt 

sýnishorni úr kennsluleiðbeiningunum. Fyrstu tvær síðurnar eru úr lesbók A, 

næstu tvær síður eru úr vinnubók A, þá koma fimm síður úr 

kennsluhandbók. 

Þýðing námsefnisins og viðeigandi kennsluhandbókar er eign rétthafa 

þess á Íslandi, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar – SÍMEY og hægt er að 

nálgast það  í heild sinni hjá miðstöðinni. 
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