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Formáli 
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Ennfremur þakka ég Dr. Phil. Dóru S. Bjarnason, sérfræðingi verkefnisins, 

innilega fyrir hennar hlut. Helga Eysteinsdóttir forstöðumaður fær einnig 

bestu þakkir fyrir hvatningu og stuðning á meðan rannsókn stóð.  

Að auki vil ég þakka fjölskyldu minni: Guðmundi Rafni, Birki, Miu, Hrefnu 

og Sindra fyrir stuðning og þolinmæði á tæplega tveggja ára rannsóknar– og 

vinnuferli verkefnisins. Yfirlesarar þau Arndís Þorsteinsdóttir, Baldur 

Geirsson, Hólmfríður Aradóttir og Kristín Þorsteinsdóttir fá bestu þakkir fyrir 

þolinmæði og góð ráð í sambandi við orð og orðanotkun.  
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að vilja taka þátt í rannsókninni. Framlag þeirra var ómetanlegt og án þeirra 
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Ágrip 

Meginefni lokaverkefnisins byggist á eigindlegri rannsókn, svonefndri tilviks-

rannsókn, á námi tveggja fullorðinna kvenna sem greindar eru með mikla 

námserfiðleika. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig þeim 

farnaðist í námi í framhaldsskóla og áhrif þess á sjálfsvitund þeirra og sjálf-

straust.  

Konurnar ganga hér undir nöfnunum Aníta og Magnea. Kannaðir voru 

ýmsir þættir í tengslum við nám þeirra, s.s. reynslu af námi í framhaldsskóla 

og hvort hún var sambærileg reynslu þeirra í grunnskóla. Þá var skoðað 

hvort og hvaða hindranir urðu á vegi þeirra í námi við framhaldsskóla, hvaða 

fög voru erfið og/eða auðveld og ástæður þess, og hversu mikinn stuðning 

þær töldu sig þurfa til að ljúka námi. Ennfremur var athugað hvort tillit var 

tekið til námserfiðleika þeirra á meðan á námi stóð og hvort þær teldu að 

sjálfsvitund og sjálfsöryggi þeirra hefði styrkst á námstímabilinu.  

Til að leita svara við rannsóknarspurningum voru tekin hálfopin viðtöl við 

konurnar. Þær og rannsakandi héldu dagbækur á meðan á rannsókninni 

stóð og funduðu að jafnaði einu sinni í viku. Á fundunum tók rannsakandi 

viðtöl við þátttakendur, fór í gegnum námsefni og aðstoðaði með ýmsu 

móti. Konurnar fengu samfylgd í skóla, upplestur og aðstoð í prófum. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar voru eftirfarandi: Líðan kvennanna var oftast 

góð í framhaldsskólanum og gjörólík líðan í grunnskóla. Viðmót kennara og 

samnemenda var gott, en með undantekningum. Flestir kennarar vildu að-

stoða en virtust hvorki þekkja leiðir né lausnir. Námsefni þótti þeim mjög 

misjafnt og skipti útlit, hönnun og aðgangur að hljóðbókum miklu máli. 

Kennsluaðferðir kennara fannst þeim einhæfar og reynast frekar illa. 

Heimanám var þeim afar erfitt og tímafrekt og þurftu þær mikinn stuðning. 

Próf voru þeim kvíðvænleg og orðskilningur þeirra lítill. Konurnar töldu 

báðar að sjálfsvitund og sjálfstraust hefði aukist til muna á námstímabilinu. 
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Abstract 

„I was just a pawn for so long ...“ 

The main content of this study is based on qualitative research, a case study 

of two adult women who are diagnosed with severe learning disabilities. 

The aim of the study was to explore how persons with learning disabilities 

fare in secondary school and how it affects their self–esteem and self–

efficacy. 

The women have the pseudonyms Aníta and Magnea. Various factors 

were examined in relation to their learning, for example, if their learning 

experiences at high school were comparable to their experiences in 

elementary school. They were asked about difficulties they met in school; 

what subjects were difficult and/or easy and the reason why; and, how 

much support they thought they needed to be able to graduate. Further-

more, they were asked how much learning assistance they received at 

school and, if they thought their self–esteem and self–efficacy had in-

creased during the research period. 

To answer the research questions data was collected through half open 

interviews. The researcher and the participants kept diaries during the 

research period and met approximately once every week. In these 

meetings, interviews were conducted with the participants and assistance 

was offered with homework or with various practical issues related to 

school. The women were accompanied to class if required and also 

accompanied to exams where the researcher assisted with reading. The 

main findings of the study were that the well–being of the women was 

often quite good in high school and completely different to their well–being 

in elementary school. The attitude of teachers and classmates was good but 

with exceptions. Most teachers wanted to assist but it seemed as they did 

not know how to help. The participants reported that what was of great 

importance for their learning was diverse material, book design and the 

kind of fonts used and accessibility to audio books. They found most of the 

teaching methods simple, monotone and consist of teachers lectures. 

Homework was extremely difficult, very time consuming and they needed 

much support. Both women had test anxiety and limited vocabulary. During 

the research period both reported that their self–esteem and self–efficacy 

had increased significantly.  
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Inngangur 

Það var fyrir um fimmtán árum síðan sem ég heyrði fyrst orðið dyslexia. 

Sonur minn, Birkir, var þá þrettán ára og kennarinn hans kom að máli við 

mig og sagðist halda að drengurinn væri með dyslexiu. Birkir hafði þurft 

mikla aðstoð við heimanám og fengið nokkra sérkennslutíma frá 1.– 6. bekk.  

Við biðum í tvö og hálft ár eftir greiningu. Á því tímabili var ekki boðið 

upp á nein sérúrræði fyrir hann í skólanum þó ljóst væri að um náms-

erfiðleika væri að ræða. Í lok tíunda bekkjar fékk hann greiningu sem 

hljóðaði upp á dyslexiu á hæsta stigi. Greiningin tryggði honum lengri 

próftíma í samræmdum prófum en aðstoð og/eða sérkennsla var ekki í boði 

af hálfu skólans og ekki man ég eftir að nokkur fundur hafi verið haldinn 

með kennara eða sérkennara skólans þegar niðurstöður lágu fyrir. Sonur 

minn fór í framhaldsskóla að loknum grunnskóla og lauk stúdentsprófi og er 

núna í meistaranámi við erlendan háskóla. Ég tel að dugnaður hans og 

seigla ásamt stuðningi mínum hafi haft úrslitaáhrif á að hann hélt í frekara 

nám eftir grunnskóla.  

Síðastliðin fimmtán ár hef ég kennt við endurmenntunarstofnum fyrir 

fullorðna. Þar hef ég aðallega kennt nemendum sem eiga í miklum erfið-

leikum með nám. Nemendur með dyslexiu og/eða ADHD eru þar í miklum 

meirihluta. Einstaka nemendur hafa átt við svo mikla örðugleika að stríða að 

í raun hefur hvorki verið tími né fjármagn til að veita þeim nauðsynlegan 

stuðning. Þeir nemendur hafa farið aftur út í lífið án þess að fá þá aðstoð 

sem þeir þurftu. 

Til að skýra nokkuð erfiðleika nemendanna segi ég örstutt frá lífi og námi 

eins nemanda sem gengur hér undir nafninu Þorsteinn. Þorsteinn hóf þar 

nám fyrir sex árum, þá 46 ára, og stundaði nám við stofnunina í tvö ár. Hann 

var með dyslexiu og ADHD á háu stigi. Hann hafði lent í miklum hremm-

ingum á lífsleiðinni, lifað og hrærst í undirheimum Reykjavíkur í mörg ár; 

verið handrukkari, eiturlyfjaneytandi og setið í fangelsi fyrir ýmsar sakir.  

Fjórum árum áður en hann hóf nám við stofnunina gjörbylti Þorsteinn lífi 

sínu. Hann hafði farið í meðferð, byrjað að æfa íþróttir af miklum móð, hætt 

að reykja og breytt mataræði til hins betra. Strax við upphaf náms var ljóst 

að námserfiðleikar hans voru það miklir að ekki var mögulegt að aðstoða 

hann eins og þörf var á. Þar var tímaskorti, úrræða– og fjármagnsleysi um 

að kenna. Þorsteinn hafði sterka áhugahvöt og vilja til að læra og átti sér 
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þann draum að ná viðurkenndum starfsréttindum. Hann komst inn í tveggja 

ára starfsréttindanám að loknu námi við endurmenntunarstofnunina. 

Inngöngu í námið fékk hann á undanþágu og átti námsráðgjafi stofnunar-

innar stóran þátt í því.  

Ég, ásamt námsráðgjafa endurmenntunarstofnunarinnar, ákváðum að 

leggja okkar af mörkum til aðstoðar Þorsteini í náminu. Stuðningur okkar 

fólst í viðtölum, ráðleggingum, einkakennslu og aðstoð við ýmis mál er 

vörðuðu framsetningu á efni. Að auki fékk Þorsteinn að taka nær öll próf í 

húsnæði endurmenntunarstofnunarinnar. Þar vorum við, ég og hann, ein í 

kennslustofu. Ég las upp prófspurningar og aðstoðaði við skriftir. 

Námsráðgjafinn og ég unnum með Þorsteini að mestu leyti í sjálfboða-

vinnu, vegna þess að við töldum hann hafa fulla burði til að ljúka námi og 

fannst súrt í broti að fjárskortur kæmi í veg fyrir að hann fengi nauðsynlega 

aðstoð. Þorsteinn lauk starfsréttindanámi með sæmd en ýmsar hindranir 

mættu honum á leiðinni og stundum var erfitt að kljást við kerfið. Honum 

fannst þreytandi og niðurlægjandi að ítreka ýmislegt sem lofað hafði verið 

en ekki staðið við. Má þar nefna leturgerð, framsetningu verkefna og prófa, 

skýra upptöku af fyrirlestrum og fá að sitja við vegg. Þegar Þorsteini fannst 

lítið hlustað á sig þurfti hann oft að leita til okkar eftir aðstoð, til að fá leið-

réttingu sinna mála. Að auki er eiginkona Þorsteins kennaramenntuð og var 

hún hans stoð og stytta í náminu. Sá mikli stuðningur sem hann fékk hafði 

að öllum líkindum úrslitaáhrif á að hann lauk námi.  

Fyrir nokkrum árum hófu tvær konur sem voru með mikla náms-

erfiðleika, nám við stofnunina. Önnur var 26 ára, greind með lesblindu, 

ADHD og dyscalculiu og gengur hér undir nafninu Aníta. Hin var 35 ára, hér 

kölluð Magnea. Hún var hvorki læs né skrifandi og greind með dyslexiu, 

dysgraphiu, ADHD og almenna kvíðaröskun. Báðar konurnar höfðu orðið 

fyrir miklu einelti í grunnskóla og áttu að auki erfiða áfallasögu að baki.   

Í umræðum okkar á milli kom upp sú hugmynd að ég yrði aðstoðar-

maður þeirra í námi við framhaldsskóla. Samhliða því fengi ég leyfi til að 

skrifa rannsóknarritgerð um reynslu þeirra, sem lokaverkefni til M.Ed. prófs 

í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Líkt og Þorsteinn, þurftu Aníta og 

Magnea mikinn stuðning í námi en slíkt stendur ekki til boða af hálfu 

endurmenntunarstofnunarinnar og líklega hvergi í skólakerfinu. Ég taldi að 

slíkt ferðalag gæti orðið lærdómsríkt og gefið innsýn í áskoranir og hindranir 

sem fólk með námserfiðleika getur þurft að kljást við í námi á fullorðins-

árum. Að auki vonaðist ég til að samvinna okkar myndi auka möguleika 

þeirra á að ljúka námi úr framhaldsskóla. 
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Við upphaf rannsóknar velti ég fyrir mér hver reynsla Anítu og Magneu 

yrði af náminu, til dæmis hvaða fög yrðu þeim auðveld, hvaða fög erfið og 

einnig hvort og/eða hvaða hindranir yrðu á leið þeirra og hvort tillit yrði 

tekið til erfiðleika þeirra í framsetningu námsefnis og á prófum.  

Að lokum vildi ég kanna hvort þær teldu að sjálfsvitund þeirra og sjálfs-

öryggi styrktist í námi við framhaldsskóla. Segja má að ferlið allt hafi verið 

afar krefjandi en jafnframt mjög gefandi og ég er sannfærð um að enginn 

hafði hugmynd um hvað beið okkar. Við upplifðum sigra og ósigra. Suma 

daga hlógum við saman og fögnuðum sigrum en aðrir dagar voru mun 

erfiðari og þá reyndi á seiglu, traust og trúnað okkar í milli.  

 

  



 

14 

  



 

15 

1 Skilgreiningar á hugtökum  

1.1 Sjálfsvitund og sjálfstraust  

Strax í bernsku og fram á unglingsár er lagður grunnur að þroska sjálfs-

vitundar (e. self–esteem) hvers og eins og á þessu tímabili er hún í stöðugri 

mótun. Sjálfsvitund merkir í raun hvernig einstaklingur viðurkennir og 

metur sig og mótast af því hvaða hugmyndir hann hefur um sjálfan sig, 

stöðu sína og sérkenni (Brown og Marshall, 2006, bls. 5; Gray, 2006, bls. 

477). Sjálfsvitund felur í sér allt sem einstaklingur notar til að skilgreina og 

aðgreina sig frá öðrum, s.s. hæfileika, færni, líkamleg einkenni, félags– og 

sálfræðilega eiginleika, lífsviðhorf, persónuleika, styrkleika og veikleika. Í 

æsku hafa foreldrar mikil áhrif en eftir því sem einstaklingur verður eldri 

hafa samskipti við aðra, t.d. vini, skólafélaga og kennara mikil og mótandi 

áhrif á myndun og þroska sjálfsvitundar. Þættir eins og útlit, kynþáttur, kyn, 

hæfni, hegðun, félagsleg staða og menning geta einnig haft mikil áhrif á 

sjálfsvitundina (Gray, 2006, bls. 477‒479). 

Ljóst er að sjálfsvitundin mótast á margslunginn hátt. Til dæmis getur 

hún mótast af reynslu fólks, eigin viðbrögðum og/eða viðbrögðum annarra. 

Einnig geta ríkjandi gildi og skoðanir í samfélaginu haft mikil áhrif. Að auki 

hefur samanburður við aðra mikil áhrif á mótun sjálfsvitundar og því hlýtur 

að skipta miklu máli hvaða hóp einstaklingur ber sig saman við. 

Baumeister, Campbell, Krueger og Vohs (2003, bls. 2) halda því fram að 

einstaklingur með sterka sjálfsvitund sé í góðum tengslum við eigin tilfinn-

ingar og meti sjálfan sig að verðleikum. Hann er bjartsýnn, trúir á eigin getu, 

sýnir örugga framkomu, sterka ábyrgðarkennd og ber virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum. Einstaklingur með veika sjálfsvitund efast um eigið ágæti, 

vanmetur sjálfan sig, er háður áliti annarra og á erfitt með að þekkja eigin 

tilfinningar. Hann metur frammistöðu sína á óraunhæfan hátt og gerir mikið 

úr mistökum sínum.  

Sjálfstraust (e. self–efficacy) er skilgreint sem trú einstaklings á eigin 

getu og hvað hann telur sig færan um að gera (Bandura, 1997, bls. 11). 

Sjálfstraust getur haft veruleg áhrif á allt sem viðkomandi tekur sér fyrir 

hendur, hvernig viðfangsefni hann velur sér og hvernig samskipti hans eru 

við aðra (Gray, 2006, bls. 569). Bandura og Locke (2003, bls. 96) halda því 

fram að trú á eigin getu sé forsenda þess að einstaklingur geti unnið tiltekið 

verk. Hann þarf að trúa því að hann geti, áður en hafist er handa.  



 

16 

Álykta má að sjálfsvitund og sjálfstraust geti haft mikil áhrif á val verk-

efna, því einstaklingur með gott sjálfstraust er líklegur til að setja sér mark-

mið í lífinu og treystir sér til að fást við erfið verkefni. Aftur á móti hefur ein-

staklingur með lítið sjálfstraust oft litla trú á eigin getu, er líklegri til að 

koma sér undan erfiðum verkefnum og finna fyrir kvíða og öryggisleysi. Því 

eru meiri líkur á að hann velji sér verkefni sem hann er viss um að ráða við, 

en fela ekki í sér áskorun.  

1.2 Áhugahvöt  

Áhugahvöt (e. motivation) má skilgreina sem ferli, sem leiðir til athafna 

og/eða framkvæmda að skilgreindu markmiði (e. goal directed activity). 

Áhugahvöt felur í sér markmið; þau þurfa ekki að vera vel skilgreind, en 

einstaklingurinn þarf að vera meðvitaður um hvað hann vill öðlast og/eða 

forðast. Áhugahvöt krefst framkvæmdar: líkamlegrar og/eða hugrænnar 

(Schunk, Pintrich og Meece, 2010, bls. 5).  

Talið er að áhugahvöt sé samspil tveggja þátta: innri áhugahvatar (e. 

intrinsic motivation) og ytri áhugahvatar (e. extrinsic motivation). Innri 

áhugahvöt er persónuleg hvöt, þar er einstaklingurinn sjálfur, þarfir hans, 

markmið og persónuleiki ráðandi. Ytri áhugahvöt stjórnast hins vegar af ytri 

þáttum, t.d. mætingarskyldu, refsingu og/eða umbun, prófum, kröfum frá 

umhverfi, vinnustað og/eða fjölskyldu (Ryan og Deci, 2000, bls. 56). 

Áhugahvöt getur haft áhrif á hvað, hvenær og hvernig nemendur læra 

(Thoonen, Sleegers, Peetsma og Oort, 2011, bls. 346). Nemendur, drifnir 

áfram af innri áhugahvöt, framkvæma tiltekið verk, nám, hugsun og/eða 

athöfn vegna þeirrar þýðingar sem það hefur fyrir viðkomandi. Til dæmis 

vegna gleðinnar sem það gefur, og/eða vegna þekkingarinnar sem við-

komandi tileinkar sér og/eða þeirrar tilfinningar að hafa náð settu markmiði 

(Ryan og Deci, 2000, bls. 55). Nemendur með sterka innri áhugahvöt virðast 

nota aðferðir sem krefjast mikillar vinnu og færa þeim djúpa þekkingu 

(OECD, 2000, bls. 28). Komið hefur í ljós að fullorðnir námsmenn búa yfir 

sterkri innri áhugahvöt (Rogers, 2002, bls. 96). Aftur á móti virðast nem-

endur sem drifnir eru áfram af ytri áhugahvöt oft inna lágmarksvinnu af 

hendi til að ná tilteknum markmiðum (OECD, 2000, bls. 28). Yfirleitt er 

áhugahvöt til náms samspil þessara þátta, frekar en að einungis einn þáttur 

sé ríkjandi (Ryan og Deci, 2000, bls. 55).  

Innri og ytri áhugahvöt eru áhrifavaldar í öllu námi. Það að nemendur 

hafi innri áhugahvöt skiptir sköpum, hvort þeir tileinka sér djúpa þekkingu á 
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námsefni eður ei. Þess vegna hlýtur það að vera markmið hvers kennara að 

reyna að efla innri áhugahvöt nemenda sinna.  

1.3  Dyslexia  

Dyslexia er taugafræðileg röskun, sem veldur erfiðleikum við lestur, staf- 

setningu og skrift. Að auki geta ýmsir aðrir erfiðleikar komið fram (Lyon, 

Shaywitz og Shaywitz, 2003, bls. 2; Townend og Turner, 1999, bls. 9). 

McLoughlin, Fitzgibbon og Young (1994, bls. 4) og Shaywitz, Morris og 

Shaywitz (2008, bls. 453) halda því fram að dyslexia geti birst á afar ólíkan 

og margbreytilegan hátt en komi fyrst og fremst fram sem erfiðleikar við að 

læra að lesa og hægur lestur. Auk þess er lesskilningur fólks með dyslexiu 

oft lítill. Erfiðleikar í stafsetningu og skrift geta einnig verið áberandi 

(McLoughlin o.fl., 1994, bls. 4). 

Einstaklingar með dyslexiu geta átt í vandræðum með að muna rað-

skipan, til dæmis stafrófið og/eða mánuði ársins. Þeim hættir til að rugla 

saman stefnuhugtökum eins og upp/niður eða hægri/vinstri. Önnur ein-

kenni geta birst sem ruglingur á dagsetningum og/eða tímasetningum 

og/eða erfiðleikar með að skipuleggja umhverfi sitt (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007, bls. 20) og ýmiss konar mismæli geta komið fram í töluðu máli (Gilroy 

og Miles, 1996, bls. 1). 

Áhrif dyslexiu á líf einstaklinga geta verið margvísleg. Margir þeirra eiga 

erfiða skólagöngu að baki, hafa ekki getað fótað sig í framhaldsskóla og hafa 

litla trú á eigin getu til náms. Sú reynsla getur valdið því að fjölmargir, sem 

hafa átt við þennan vanda að stríða, eru með veika sjálfsvitund og lítið 

sjálfstraust (Ingesson, 2007, bls. 581–587; Þóra Ásgeirsdóttir, 2009, bls. 

61‒62).  

Af þessu má draga þá ályktun að skólakerfið sé að nokkru leyti vanbúið 

að aðstoða nemendur með dyslexiu. Margir virðast eiga erfiða sögu úr skóla 

og eru með veika sjálfsmynd og sjálfstraust þeirra er lítið. Það að skólaganga 

margra þessara nemenda hafi verið erfið, vekur upp spurningar um hvaða 

úrræði og aðferðir stóðu þeim til boða í námi. Ennfremur er athyglisvert að 

stór hluti þeirra er með veika sjálfsvitund og lítið sjálfstraust. 

1.4  Dysgraphia  

Dysgraphia er taugafræðileg röskun sem kemur einkum fram sem erfið-

leikar við ritun. Einstaklingar með dysgraphiu geta átt í erfiðleikum með að 
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forma stafi, átta sig á bili á milli orða og/eða stafa, skrifa á línu eða innan 

línubils (Zenku, 2012, bls. 105). Algengt er að þeir eigi í vandkvæðum með 

að aðgreina hástafi og lágstafi og noti þá sitt á hvað innan sama orðs. Þeir 

eiga oft erfitt með að greina mun á stuttum og löngum sérhljóðum, hörðum 

og linum samhljóðum, hljómlíkum stöfum og stafavíxl er algengt. Eins 

heldur fólk með dysgraphiu oft mjög fast um blýant, er í sérkennilegri 

líkamstöðu þegar það skrifar og þreytist fljótt. Algengt er að einstaklingar 

þurfi að segja orð upphátt um leið og skrifað er (Richards, 1998, bls. 15). 

Einstaklingar með dysgraphiu geta ennfremur átt erfitt með að skrifa um 

hugsanir sínar og mikill munur getur verið á því sem þeir koma frá sér 

skriflega annars vegar og munnlega hins vegar. Þeir einbeita sér það mikið 

við að skrifa að samhengi og skilningur, á þeim texta sem verið er að skrifa 

fer oft forgörðum. Jafnframt geta þeir átt í vandkvæðum með að finna orðin 

sem skal skrifa eða skrifa hálfkláruð orð í setningum. Þeir hafa einnig lítið 

yfirlit yfir það sem búið er að skrifa og eiga í erfiðleikum með málfræði og 

málskipan (Richards, 1998, bls. 15). 

Áhrif dysgraphiu á líf einstaklinga geta verið margskonar og mikil. Margir 

þeirra eiga erfiðar minningar úr skóla og hafa ekki náð að fóta sig í fram-

haldsskóla. Trú á eigin getu til náms er oft lítil og erfið reynsla úr skóla hefur 

leitt til veikrar sjálfsvitundar og lítils sjálfstrausts (McGee, 2010, bls. 115). 

Telja má að skólakerfið sé að nokkru leyti vanbúið að aðstoða nemendur 

með dysgraphiu, því þar er mikil áhersla lögð á að nemendur geti skrifað 

niður texta, t.d. af töflu, í verkefnabækur og eftir fyrirlestrum kennara. Það 

virðist gefa auga leið að nemendur með dysgraphiu standa þar mjög höllum 

fæti og eiga í erfiðleikum með að tileinka sér námsefni.  

1.5 Dyscalculia 

Dyscalculia hefur verið skilgreind sem taugafræðileg röskun sem veldur því 

að einstaklingur á erfitt með að skilja/vinna með tölur og tileinka sér og 

skilja stærðfræði (Shalev, Auerbach, Manor og Cross–Tsur, 2000, bls. 2). Til 

að skilgreina þá erfiðleika betur hefur verið miðað við að einstaklingur sé 

með óvenju litla stærðfræðikunnáttu, miðað við hans aldur, greind og 

menntun (Kaufmann og von Aster, 2012, bls. 769).  

Dyscalculia er ekki eitt afmarkað fyrirbæri heldur getur komið fram á 

mjög misjafnan hátt hjá einstaklingum. Til dæmis sem erfiðleikar með: að 

læra á klukku, fylgja áætlun og skilja hugtök tengd tíma t.d. nútíð og fram-

tíð. Einnig eru önnur einkenni tiltekin, s.s. vandræði með að telja aftur á 
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bak, sjá munstur í útreikningum, að giska á fjölda án þess að telja og/eða 

gera sér grein fyrir hvort svör eru rökrétt eða ekki. Oft er skammtíma 

og/eða langtíma minni þessara einstaklinga lítið (Bird, 2007, bls. 2). Talið er 

að tíðni dyscalculiu sé um 5% (Kadosh og Walsh, 2007, bls. 946–947). 

Samkvæmt Shalev og Gross–Tsur (2001, bls. 338) eru 17 til 26% þeirra sem 

greindir eru með dyscalculiu með aðra námserfiðleika, t.d. dyslexiu eða 

ADHD. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á dyscalculiu og samkvæmt Vaidya 

(2004, bls. 717) eru fræðimenn ekki á eitt sáttir hversu mikið megi rekja 

röskunina til hugrænna og/eða erfðafræðilegra þátta. Kadosh og Walsh 

(2007, bls. 946–947) halda því fram að dyscalculia geti haft mikil áhrif á 

daglegt líf og atvinnumöguleika, sérstaklega kvenna, og oft séu þau áhrif 

meiri en t.d. erfiðleikar við lestur. Þeir leggja að auki áherslu á að dyscalculia 

hafi ýmis önnur áhrif á líf fulllorðinna, t.d. að þeir eigi erfiðara með að halda 

utan um eigin fjármál sem hafi áhrif á efnahags– og þjóðfélagsstöðu þeirra. 

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að einstaklingar með dyscalculiu og aðrar 

raskanir hafa lágt sjálfsmat, eru kvíðnir og forðast stærðfræði (Rubinsten og 

Tannock, 2010, bls. 8–9).  

Af þessu má draga þá ályktun að áhrif dyscalculiu á líf einstaklinga geti 

verið mikil. Einstaklingur með dyscalculiu, sem ekki fær aðstoð við hæfi 

getur í vissum tilfellum þróað með sér andúð og lítið sjálfsálit gagnvart 

stærðfræði sem varir allt lífið. Af þeirri vitneskju sem fyrir liggur má ætla að 

skólakerfið sé að vissu leyti vanbúið að takast á við dyscalculiu og að lítill 

stuðningur sé í boði fyrir einstaklinga með röskunina.  

1.6 ADHD  

ADHD (e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er taugaþroskaröskun 

(Wender, Wolf og Wasserstein, 2001, bls. 1). Helstu einkenni ADHD eru 

einbeitingarskortur, ofvirkni og hvatvísi. Að auki geta einstaklingar með 

ADHD verið mjög eirðarlausir og líkamlega virkir (Hill, 2012, bls. 23). Önnur 

einkenni geta verið áberandi, s.s. skipulagsleysi, tímaleysi, einbeitingarleysi 

og kæruleysi (Kooij, 2012, bls. 64–66). Fólk getur átt erfitt með að skipu-

leggja líf sitt, klára verkefni á tilsettum tíma, takast á við mótlæti og 

hindranir og það sýnir oft hvatvísa hegðun og/eða áhættuhegðun (Wender, 

o.fl., 2001, bls. 6‒7). 

Algengt er að einstaklingar með ADHD eigi við ýmiss konar náms-

erfiðleika að etja, sem rekja má til röskunarinnar. Þeir geta átt erfitt með að 

ná innihaldi texta, fylgjast með og muna. Að auki getur skipulögð frásögn 
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verið þeim erfið bæði í töluðu og rituðu máli (Wender, o.fl., 2001, bls. 7‒8). 

Oft eiga þeir í vandkvæðum með stærðfræði, t.d. að beita reiknings-

aðferðum og skilja óhlutbundin stærðfræðihugtök (Barry, Lyman og 

Klinger, 2002, bls. 260). Tíðni alvarlegra félags– og hegðunarerfiðleika er 

há hjá einstaklingum með ADHD (Satterfield, Faller, Crinella, Setell, 

Swanson og Homer, 2007, bls. 602; Wender, o.fl., 2001, bls. 6‒8). 

Auknar líkur eru á að þeir þrói með sér mótþróahegðun og kvíði og 

depurð eru algengir fylgikvillar röskunarinnar. Félagsleg samskipti geta 

verið þeim erfiður ljár í þúfu og aukin hætta er á félagslegri einangrun 

sem getur leitt til veikrar sjálfsvitundar og lítils sjálfstrausts (Vatsal og 

Lenard, 2006, bls. 2). 

Satterfield, o.fl. (2007, bls. 602) telja að ADHD sé algerlega óháð greind 

en aftur á móti geti röskunin haft víðtæk áhrif á daglegt líf, nám og 

félagslega aðlögun fólks. Hvernig þau áhrif verða, þróast af samspili um-

hverfis og einstaklings. Í því tilliti hafi þættir eins og alvarleiki einkenna, 

félagsleg staða og greind, áhrif á hvernig einstaklingum með ADHD vegnar á 

lífsleiðinni. Auk þess skiptir miklu máli hvort og hvaða meðferð viðkomandi 

fær á yngri árum.  

Af þessu má ráða að ADHD getur haft mikil áhrif á nám og líf ein-

staklinga. Spurningar vakna um þau úrræði sem skólakerfið býður upp á 

fyrir nemendur með ADHD. Stór hluti þessara nemenda geta átt erfiðar 

minningar úr skóla, minningar sem einkennast af félagslegri einangrun, 

einelti, kvíða og erfiðleikum við að tileinka sér námsefni. Ennfremur er 

athyglisvert að margir þessara nemenda eru með veika sjálfsvitund og lítið 

sjálfstraust.   

1.7 Almenn kvíðaröskun  

Aðaleinkenni almennrar kvíðaröskunar (e. generalized anxiety disorder) er 

stöðugur kvíði og áhyggjur (Gray, 2006, bls. 590; van der Heiden, Methorst, 

Muris og van der Mole, 2011, bls. 58). Algengast er að áhyggjur og/eða kvíði 

tengist fjölskyldu, vinum og/eða framtíð viðkomandi. Hjá börnum og 

unglingum tengist kvíðinn oft frammistöðu í skóla og/eða íþróttum (Scharf-

stein, Alfano, Beidel og Wong, 2011, bls. 713).  

Önnur einkenni geta einnig komið fram, s.s. mikill hjartsláttur og/eða 

verkir í maga, höfði eða hálsi. Einnig getur einstaklingur með almenna 

kvíðaröskun átt í erfiðleikum með svefn, sofið slitrótt eða átt erfitt með að 

festa svefn, (Gray, 2006, bls. 590; van der Heiden, o.fl. 2011, bls. 58). 
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Einkenni almennrar kvíðaröskunar geta verið mismunandi og misjöfn eftir 

dögum og/eða einstaklingum.  

Í einstaka tilfellum kemur almenn kvíðaröskun fyrst fram á fullorðins-

árum. Ástæðan er yfirleitt einhvers konar breyting í lífi fólks, t.d. ný vinna, 

barnsfæðing, áföll, slys eða veikindi (Gray, 2006, bls. 590). Almenn 

kvíðaröskun virðist að einhverju leyti ganga í erfðir (Hettema, Neale og  

Kendler, 2001, bls. 1570–1571) en reynsla, viðbrögð og umhverfi einstak-

lings geta aukið og magnað upp einkennin. Ef einkennin verða mikil geta 

þau haft veruleg áhrif á daglegt líf einstaklinga og gert það að verkum að 

einföldustu athafnir verða þeim um megn (Gray, 2006, bls. 591). 

Af framansögðu má ætla að almenn kvíðaröskun geti haft mikil áhrif á líf 

fólks allt frá æsku og fram á fullorðinsár. Jafnframt er ástæða til að velta 

upp þeirri spurningu hvort sú staðreynd að kvíði hjá börnum tengist oft 

skólagöngu, sé í einhverju samhengi við þau úrræði sem bjóðast nemendum 

með námserfiðleika.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Nám, líðan og kennsla  

Breski fræðimaðurinn og prófessorinn Peter Jarvis hefur rannsakað nám í 

fjölda ára. Kristín Aðalsteinsdóttir (2013, bls. 52) gerir grein fyrir kenningu 

Jarvis sem hér segir:  

[nám er skilgreint sem] ... fjöldi samþættra ferla þar sem 

manneskjan öll – líkami (erfðafræðilega, líkamlega og líffræði-

lega) og hugur (þekking, hæfni, viðhorf, gildi, tilfinningar, 

skoðanir og skynjun), upplifir félagslegar aðstæður og því 

breytist inntak þess sem skynjað er hverju sinni vitsmunalega, 

tilfinningalega eða röklega (eða með samþættingu einhverra 

þessara þátta) og verður hluti af einstaklingnum. Upplifunin 

leiðir til þess að einstaklingurinn breytist (eða verður reynsl-

unni ríkari).  

Nám leiðir til breytinga, nýrra hugsana og samhengis; það hefur áhrif á 

tilfinningalíf og félagslegar aðstæður. Einn áhrifamesti heimspekingur og 

menntunarfræðingur Bandaríkjanna var John Dewey (1859–1952) og hafa 

hugmyndar hans haft víðtæk áhrif um allan heim. Sumir telja hann vera einn 

áhrifamesta kennimann á sviði heimspeki menntunar. Dewey (2000, bls. 35) 

heldur því fram, að nám byggist á reynslu og þess vegna skipti miklu máli að 

nemandi sé virkur þátttakandi í skólastarfinu. Samkvæmt kenningum hans 

er mikilvægt; að samfella sé í námi, það hafi tilgang í augum nemandans og 

sé byggt á reynslu og forsendum hans (Dewey, 2000, bls. 33).  

Dewey telur reynsluna vera grundvallarhugtak í allri umfjöllun um 

inntak, eðli og markmið menntunar og að nemandinn fái tækifæri til að 

tengja nám sitt fyrri reynslu því þannig verði ný reynsla til. Að mati hans 

getur reynslan verið jákvæð eða neikvæð. Þar er ekki verið að tala um 

jákvæða eða neikvæða tilfinningalega reynslu, heldur skiptir mestu hvernig 

áhrif tiltekinnar reynslu tengist og/eða hefur langtímaáhrif á frekari reynslu 

nemandans (Dewey, 2000, bls. 36). Neikvæða reynslu telur Dewey felast í 

því þegar nemendur þurfa að tileinka sér færni og kunnáttu með sífelldri 

endurtekningu sem geti hreinlega skert dómgreind þeirra. Einnig telur hann 

aukna hættu á námsleiða ef forsendur nemenda eru virtar að vettugi 

(Dewey, 2000, bls. 36–37).  
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Rússneski sálfræðingurinn Lev Semenovitch Vygotsky (1896–1934) fjallar 

um samband náms og þroska (Gray, Griffin og Nasta, 2000, bls. 28). Hann 

segir tengsl máls og hugsunar skipta meginmáli og að nemendur fái 

tækifæri til að tileinka sér námsefnið með umræðum. Vygotsky telur að 

tungumál gegni jafn mikilvægu hlutverki og athöfnin sjálf við að leysa 

verkefni; að nemendur fái tækifæri til að koma hugsunum í orð, spegla þær 

með öðrum og nálgast lausn verkefnis á eigin forsendum (Vytgotsky, 1978, 

bls. 26). Margar rannsóknir (Felder, Woods, Stice, og Rugarcia, 2000, bls. 8; 

Winston, 2002, í Fini, Zarei og Sardare, 2014, bls. 23) hafa leitt í ljós að 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í skólum virðast ekki alltaf leiða til þess að 

nemendur læri námsefni. 

Í þessu samhengi má nefna rannsókn Fini, o.fl. (2014, bls. 22–26) sem 

gerð var meðal menntaskólanema í Bandar Abbas í Íran. Allir 120 þátt-

takendur voru á fyrsta ári í skólanum og var hópnum skipt í tvennt. Í öðrum 

hópnum, tilraunahópnum voru 30 drengir og 30 stúlkur og sami fjöldi var í 

samanburðarhópnum. Kennslustundir tilraunahópsins einkenndust af sam-

vinnu og samtölum á meðan rannsókn stóð en samanburðarhópurinn hlaut 

hefðbundna kennslu frá töflu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

mikill munur var á þekkingu tilraunahópsins og samanburðarhópsins. Til-

raunahópurinn kunni meira í öllum fögum sem kennd voru á rannsóknar-

tímabilinu. Fini og félagar (2014, bls. 25) telja að rannsóknin hafi gefið 

kenningum Vytgotsky byr undir báða vængi og segja afar brýnt að mennta-

kerfið breytist og nemendur fái rýmra tækifæri til að tileinka sér fróðleik á 

skapandi og frumlegan hátt. 

Líðan í skóla getur verið margvísleg, bæði getur líðanin einkennst af 

jákvæðum tilfinningum í garð skólans, vellíðan og öryggi en líðanin getur 

einnig einkennst af tilfinningalegu ójafnvægi, depurð, óróa og leiða (Keyes, 

2006; í Tomyn og Cummins, 2011, bls. 406). 

RannsóknIr hafa sýnt að margt hefur áhrif á líðan nemenda og má þar 

nefna viðmót kennara, skólaanda, skólareglur og stærð bekkja (Beets, Flay, 

Vuchinich, Acock, Li og Allred, 2008, bls. 264; Roffey, 2011, bls. 2). Einnig 

hefur komið fram að stuðningur við nemendur skiptir gríðarmiklu máli, 

bæði stuðningur af hálfu skólans en einnig stuðningur foreldra og vina 

(Rosenfeld, Richman, Bowen, 2000, bls. 215–218). Má þar sérstaklega 

minnast á nemendur sem eiga við einhverskonar erfiðleika að etja og eiga 

einhverra hluta vegna erfitt með að tileinka sér námsefni til dæmis vegna 

lítils orðskilnings eða lesblindu. Fyrri reynsla úr skóla getur einnig haft áhrif 

á líðan, t.d. getur reynsla af félagslegri einangrun leitt til óöryggis og 

vanlíðunar (Al–Yagon, 2012, bls. 1234). Sjálfsvitund felur í sér hvaða hug-
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myndir einstaklingurinn hefur um sjálfan sig, stöðu sína og sérkenni (Brown 

og Marshall, 2006, bls. 5; Gray, 2006, bls. 477) og hvernig hann skilgreinir 

sjálfan sig. Kennarar og skólafélagar geta haft mikil áhrif á þroska sjálfs-

vitundar og er ljóst að samspil allra þessara þátta er mikilvægt og hefur 

mikil áhrif á líðan nemenda (Gray, 2006, bls. 477‒479). 

Einstaklingur með sterka sjálfsvitund er bjartsýnn, sýnir örugga fram- 

komu, þekkir eigin tilfinningar og metur sjálfan sig að verðleikum. Aftur á 

móti eru einkenni veikrar sjálfsmyndar þau að einstaklingurinn efast um og 

vanmetur sjálfan sig og er að auki háður áliti annarra (Baumeister, o.fl., 

2003, bls. 2). Sjálfstraust er skilgreint sem trú einstaklings á eigin getu og 

hvað hann telur sig færan um að gera (Bandura, 1997, bls. 11) og getur það 

haft mikil áhrif á samskipti hans við aðra (Gray, 2006, bls. 569). Sjálfstraust 

einstaklings getur því haft mikil áhrif á líðan hans í skóla. Bandura og Locke 

(2003, bls. 96) halda því fram að trú á eigin getu sé forsenda þess að 

einstaklingur geti unnið tiltekið verk. Hann þarf að trúa því að hann geti, 

áður en hafist er handa. Einstaklingur með lítið sjálfstraust og litla trú á 

eigin getu, er líklegri til að finna fyrir kvíða og öryggisleysi gagnvart 

skólanum.  

Ef einstaklingur með veika sjálfsvitund finnur fyrir vantrú kennara og 

samnemenda og/eða verður fyrir tilfinningalegu ofbeldi og/eða niðurbroti í 

æsku þá má draga þá ályktun að sjálfsvitund og sjálftraust verði lítið og sú 

reynsla tengi skólagöngu við erfiða líðan.  

Ýmsir fræðimenn halda því fram að jákvætt viðmót kennara efli áhuga-

hvöt og auki vellíðan nemenda og geri það að verkum að nemendum finnist 

þeir tilheyra skólasamfélaginu (O'Connor og McCartney, 2007, bls. 340–341) 

og leiði jafnframt til þess að einkunnir hækka og brottfall minnkar (Lee og 

Burkam, 2003, bls. 385–386).  

Tuttugu og sex ár eru síðan bandaríski menntunarfræðingurinn og 

háskólaprófessorinn Lisa M. Delpit (1988, bls. 288) hélt því fram að 

kennarinn gæti ekki verið eini sérfræðingurinn í skólastofunni, því innan 

bekkjarins fælist yfileitt mikil sérfræðiþekking á ólíkum sviðum. Delpit taldi 

hlutverk kennarans felast í því styrkja og efla nemendur, hlusta á þá og virða 

þekkingu þeirra og skoðanir. Margir fræðimenn hafa tekið undir með Delpit 

og leggja jafnframt áherslu á að viðmót kennara, menntun þeirra og reynsla 

hafi mikil áhrif á bæði líðan nemenda og bekkjaranda  

Námsefni þarf að tengjast daglegu lífi nemenda og snerta atriði sem 

skipta þá máli því þannig eykst áhugi þeirra og vilji til að læra og þeir sjá 

betur tilgang í náminu, einnig þarf námsefnið að vera nemendum skiljanlegt 

og taka þarf mið af orðaforða þeirra (Cook–Satler, 2007, bls. 344) .  
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Rannsókn Sanocki og Dyson (2012, bls. 142–144) leiddi í ljós að ákveðnar 

leturgerðir og leturstærðir hafa áhrif á lestur og lesskilning. Orð sem skrifuð 

eru með letri sem er mjög þétt og/eða með óreglulega stefnu og/eða með 

óreglulegar áherslur innbyrðis getur valdið því að nemandi á erfitt með að 

þekkja stafina og tengja þá saman. Jafnframt skiptir stafabil innan hvers orð 

miklu máli, ef bilið er lengra þá eru einstaklingar fljótari að lesa og og gildir 

það jafnt um algeng og sjaldgæf orð (Perea, Moret–Tatay, og Gómez, 2011, 

bls. 346).  

Jerome S. Bruner (1915–) bandarískur kennismiður innan uppeldis- og 

menntunarfræða hefur áratugum saman helgað rannsóknir sínar vits-

munum mannsins, skynjun og hugsun hans og á síðari árum hafa rannsóknir 

hans beinst að hugtökunum um vitund og merkingu. Í bók sinni The Culture 

of Education dregur hann saman kenningar sínar um hvernig nám er háð 

þeirri menningu sem einstaklingurinn lifir í. Bruner telur nauðsynlegt að 

kennarar þekki nemendur sína, reynslu þeirra og umhverfi, því þannig 

skapist tækifæri til að tengja viðfangsefni við eigin raunveruleika og stuðla 

að auknum þroska. Einnig leggur Bruner áherslu á mikilvægi þess, að 

nemendur fái tækifæri til að læra, miðla áfram og þróa eigið nám; þá sé 

um eiginlegt nám að ræða. Nám er háð því að nemendur hafi aðgang að 

verkfærum og táknum sem eru ögrandi, áhugaverð og raunhæf fyrir hvert 

viðfangsefni (Bruner, 1996, bls. 50).  

Bruner (1996, bls. 50–70) segir nám byggja á rannsóknum og upp-

götvunum og nauðsynlegt sé að skólastarf einkennist af tilraunum og verk-

legum æfingum en aðalhlutverk kennara sé að leiðbeina nemendum í þeirri 

vinnu. Að auki leggur hann áherslu á að námsferlið sé virkt ferli en ekki 

afurð þar sem einstaklingur byggi alltaf á fyrri þekkingu þegar hann tileinki 

sér nýjar hugmyndir og hugtök: að meðvitundin beinist ætíð að því sem hafi 

merkingu því tilveran sé merkingarbær.  

Af þessu má sjá að ekki nægir að læra staðreyndir utanbókar heldur 

verður skilningur á námsefni að vera til staðar og nemendur þurfa tæki-

færi til að skapa nýjar hugmyndir og hugtök sem eru byggð á og/eða 

tengjast fyrri þekkingu. Námið þarf að vera virkt félagslegt ferli þar sem 

margbreytileg félagsleg samskipti skipa lykilhlutverk.  

Margir kennarar telja að fyrirlestrarformið reynist betur en aðrar 

kennsluaðferðir því þannig gefist tækifæri til að fara yfir mikið efni á 

stuttum tíma (Algan, Cahuc og Shleifer, 2011, bls. 190). Aftur á móti telja 

nemendur að kennarar sem beita þessari kennsluaðferð hafi litla trú á 

samvinnu nemenda, þeir hlusti minna á nemendur og þeir sýni nemendum 
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sínum minni sanngirni en þeir kennarar sem tileinka sér kennsluaferðir sem 

einkennast af samvinnu og hópastarfi (Algan, o.fl. 2011, bls. 198–199). 

Ekki eru allir á eitt sáttir um gildi heimanáms (Gill og Schlossman, 2004, í 

Cooper, Robinson og Patall, 2006, bls. 2; Vatterott, 2009, bls. 2). Niður-

stöður rannsókna hafa verið á ýmsa vegu, sumar hafa sýnt að gildi heima-

náms sé mikið (Aksoy og Link, 2000, bls. 261; Eren og Henderson, 2008, bls. 

328; Flowers og Flowers, 2008 í Martinez, 2011, bls. 455) en aðrar hafa 

gefið þveröfugar niðurstöður (Herrig, 2006., bls. 1; Trautwein og Koller, 

2003, bls. 141). Jafnframt hafa nokkrar rannsóknir sýnt fram á að áhugahvöt 

nemenda til náms minnki eftir því sem nemendur verða eldri og jafnframt 

minnki áhugi þeirra á heimanámi (Gottfried, Fleming, og Gottfried, 2001 í 

Hong, Peng, og Rowell, 2009, bls. 270).  

Algengt er að bæði nemendur og kennarar telji að mikið heimanám beri 

vott um gott námsefni og góða kennslu en ekki hefur verið sýnt fram á 

tengsl þar á milli (Vatterott, 2009, bls. 2). 

Fram hefur komið í rannsóknum að nemendur sem koma frá heimilum 

með miðlungstekjur eða háar tekjur hafa meiri not af og gengur yfirleitt 

betur með heimanám en jafnöldrum þeirra sem koma frá tekjulágum 

heimilum. Aðalástæður eru eftirfarandi: nemendur frá tekjulágum heimilum 

hafa ekki eins mikinn aðgang að hjálpargögnum, t.d. tölvum, þeir eiga yfir-

leitt foreldra með minni menntun (Martinez, 2011, bls. 354) og fá mun 

minni stuðning við heimanám. Þeir sem gagnrýna heimanám halda því fram 

að nemendur og fjölskyldur þeirra séu að sligast undan of miklu heimanámi 

og það bitni á tómstundastarfi og samverustundum fjölskyldunnar (Vatter-

ott, 2009, bls. 8–10) . 

Rannsókn Lam (1996) á nemendum í bandarískum menntaskóla leiddi í 

ljós að hámarkstími heimanáms ætti að vera ein og hálf til tvær og hálf 

klukkustund á dag en æskilegast væri að heimanám væri að jafnaði ein 

klukkustund á dag því þannig næðist mestur árangur (Cooper, Robinson, og 

Patall, 2006, bls. 9). Tímafrekt heimanám getur dregið úr jákvæðni nem-

enda í garð skólans (Cooper, 2001, bls. 35). Þær fáu rannsóknir sem til eru 

um hverskonar námsefni nemendur fá til heimanáms, sýna að flestir 

kennarar byggja heimanám á upprifjun á efni úr kennslustund. Mun færri 

kennarar virðast leggja fyrir heimanám sem krefst þess að nemendur beiti 

nýrri hugsun og/eða nálgist viðfangsefni á margvísanlegan hátt (Cooper 

1989, bls. 86). 

Samkvæmt Taylor, Duffy og England (2009, bls. 145–147) er prófkvíði 

mjög algengur hjá nemendum með námserfiðleika og getur það komið 

niður á frammistöðu þeirra í prófum. Í prófum fá nemendur afmarkaðan 
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tíma til próftöku en nemendur með námserfiðleika fá oft lengdan próftíma 

og hefur slíkt gefið góða raun. Þar skiptir stuðningur og sveigjanleiki innan 

skóla mjög miklu máli og getur haft úrslitaáhrif á hvort nemandi fær tæki-

færi til að sýna kunnáttu sina. Frammistaða á prófum tengist mjög orð-

skilningi nemenda. Nemandinn þarf að skilja textann í prófinu til að geta 

leyst það.  

Orðskilningur nær yfir öll þau orð sem einstaklingur skilur og hefur á 

valdi sínu; orðaforða hans. Sá orðaforði skiptist í tvennt: 

 

• Virkan orðaforða: þau orð sem einstaklingur notar í daglegu tali 

• Óvirkan orðaforða: þau orð sem einstaklingur notar sjaldan eða 

aldrei en skilur þegar hann les þau eða heyrir (Hiebert og Kamil, 

2005, bls. 3).  

 

Orðskilningur/orðaforði gegnir veigamiklu hlutverki í öllu námi. Nem-

endur þurfa að hafa skilning á þeim orðum sem notuð eru í skólanum og í 

kennsluefni, því þannig eru þeir færir um að tileinka sér nýja þekkingu. 

Rannsóknir hafa sýnt að góður orðskilningur er grundvöllur þess að ein-

staklingur hafi góðan lesskilning (Bauman, Kane’uni og Ash, 2003; í Lehr, 

Osborne og Hiebert, 2004, bls. 2) og samkvæmt Hu og Nation (2006) þarf 

nemandi að þekkja og skilja 98% orða í námsbókum/námsefni til að geta 

skilið og tileinkað sér efnið án aðstoðar (Laufer og Ravenhorst–Kalovski, 

2010, bls. 26). Ef nemandi þekkir minna en 95% orða þá þarf hann að öllum 

líkindum á aðstoð að halda, t.d. frá kennurum eða samnemendum (Laufer 

og Ravenhorst–Kalovski, 2010, bls. 16). Strax við upphaf skólagöngu er orð-

skilningur og orðaforði barna mjög misjafn og eykst sá munur þegar á líður.  

Maynard, Pullen og Michael (2010, bls. 216–218) halda því fram að 

meginmáli skipti það málumhverfi sem einstaklingurinn elst upp við og 

orðaforði og orðskilningur barna verði mun meiri ef lesið er með eða fyrir 

þau. Langtímarannsókn bandarísku fræðimannanna Hart og Risley (1995) 

sýndi svo ekki var um villst að gífurlegur munur var á orðskilningi/orðaforða 

þátttakenda sem voru þriggja ára börn og var í beinum tengslum við 

menntun, tekjur og þjóðfélagsstöðu foreldra. Börn efnaðra foreldra með 

góða menntun höfðu mun meiri orðskilning/orðaforða en börn sem áttu 

foreldra á félagslegri framfærslu. Jafnframt kom í ljós að mjög mikill munur 

var á hve gildishlaðin orðin voru. Börn efnaðra foreldra með góða menntun 

heyrðu að meðaltali mun fleiri jákvæð orð en börn sem áttu foreldra á 

félagslegri framfærslu.  
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Þó að orðskilningur og orðaforði aukist með aldrinum þá byggir einstak-

lingur ætíð ofan á þann grunn sem hann fær í æsku. Ef grunnurinn er góður 

þá bætast ný orð fyrr inn en ef hann stendur á veikum grunni sem aftur 

veldur því að munurinn verður meiri eftir því sem einstaklingurinn eldist 

(Maynard, Pullen, Michael, 2010, bls. 211–212). Lítill orðskilningur/orða-

forði getur haft ýmis önnur áhrif. Í rannsókn Pimperton og Nation (2010, 

bls. 256) þar sem þátttakendur voru 28 nemendur, þar af fjórtán með 

góðan lesskilning og fjórtán með slakan lesskilning, kom berlega í ljós að 

frammistaða í stærðfræðiprófum var misjöfn. Ef skriflegar leiðbeiningar 

fylgdu stærðfræðidæmum þá gátu börn með slakan orðskilning reiknað 

mun færri dæmi á réttan hátt heldur en samanburðarhópurinn. Ef stærð-

fræðidæmin voru einungis með tölum þá kom ekki fram neinn merkjanlegur 

munur á milli hópanna. 

2.2 Fullorðnir námsmenn 

Hugtakið fullorðnir nemendur nær yfir margbreytilegan hóp nemenda. Í 

raun er breytileiki innan þessa hóps mun meiri en hjá ungum nemendum og 

eykst eftir því sem nemendur eldast. Eftir því sem árin færast yfir verður 

félagsleg staða fullorðins fólks ólíkari, líkamleg og andleg heilsa fjölbreyttari 

og lífsreynsla meiri (Read, Archer og Leathwood, 2003, bls. 275). 

Fræðimaðurinn Alan Rogers telur nauðsynlegt að kennarar virði þá 

lífsreynslu og viðhorf sem fullorðið fólk býr yfir og að mikilvægt sé að nýta 

þá reynslu. Ef ekki tekst að tengja nýja þekkingu fyrri þekkingu eða reynslu 

getur hún misskilist eða glatast (Rogers, 2002, bls. 73–75). Lífsreynsla og 

lífsmat fullorðinna á stóran þátt í að móta sjálfsvitund þeirra, það er hvernig 

einstaklingur viðurkennir og metur sig og mótast af því hvaða hugmyndir 

hann hefur um sjálfan sig, stöðu sína og sérkenni (Gray, 2006, bls. 477). Ef 

kennari hafnar eða gerir lítið úr lífsreynslu eða lífsmati nemenda er hætta á 

að þeir geti upplifað það sem persónulega höfnun (Rogers, 2002, bls. 73).  

Fullorðnir námsmenn hafa oft fastmótaðar eðlislægar námsaðferðir 

(e. natural learning), þar sem þeir tengja nýja vitneskju við fyrri reynslu. 

Þetta á sér stað í afmörkuðum, stökum þáttum, svokölluðu þáttanámi (e. 

learning episodes). Þáttanám er ekki kerfisbundið en sprottið af 

ákveðinni þörf, það er afmarkað og hefur tilgang. Þegar fullorðnir hefja 

formlegt skipulagt nám kemur fyrir að eðlislægt nám víki fyrir formlegu 

námi. Rogers (2002, bls. 120‒122) sýnir fram á að þetta geti orðið til 

þess að viðkomandi finnist erfitt að fóta sig í náminu. Heppilegt geti 

reynst að brjóta námsefni niður í minni afmarkaða þætti sem tengjast 
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innbyrðis því þannig fái nemendur tækifæri til að efla eðlislægt nám og 

tengja það skipulögðu námi (Rogers, 2002, bls. 136 og bls. 141). 

Eitt mikilvægasta atriðið í kennslu fullorðinna er að þeir læri að verða 

sjálfstæðir námsmenn (Rogers, 2002, bls. 282). Námsefnið þarf að efla sjálf-

stæða vinnu og jafnframt vera merkingarbært og tengjast reynslu og 

áhugasviði nemenda (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2013, bls. 168; Rogers og 

Horrocks, 2010, bls. 153). Markmið námsins þurfa að vera skýr í upphafi, því 

það eykur áhuga og skilning og auðveldar námsmönnum að gera sér grein 

fyrir til hvers er ætlast af þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 14‒15). 

Að framansögðu má ljóst vera að miklu máli skiptir að virkja áhuga 

nemenda með því að tengja námsefni við reynslu þeirra og áhugasvið. 

Þannig hljóta nemendur í raun viðurkenningu á, að reynsla þeirra og áhuga-

svið sé mikils virði og þeir fá tækifæri til að efla sjálfstæð vinnubrögð. Jafn-

framt gerir þetta þær kröfur til kennara að þeir tileinki sér frjóa skapandi 

hugsun og noti fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

2.3 Fullorðnir með námserfiðleika 

Námserfiðleikar, á borð við dyslexiu, dyscalculiu, dysgraphiu og ADHD eru 

krónískar taugaþroskaraskanir sem hafa áhrif á einstaklinga allt þeirra líf, en 

miklu máli skiptir að grípa inn í sem fyrst til að minnka áhrifin (Shaywitz, 

o.fl., 2008, bls. 467).  

Komið hefur í ljós að tíðni geðrænna vandamála, t.d. depurðar og kvíða 

er há á meðal fullorðinna einstaklinga með námserfiðleika og mun hærri en 

annarra sem ekki eiga við slíka erfiðleika að etja (Mugnaini, Lassi, La Maffa 

og Albertini, 2009, bls. 257).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem tengjast fullorðnum með náms-

erfiðleika (Macdonald, 2009, bls. 279) og hafa þær aðallega beinst að ungu 

fólki sem nýlokið hefur framhaldsskólanámi. Einnig eru dæmi um rannsóknir 

þar sem kannað hefur verið hvernig fullorðnum með námserfiðleika farnast 

á vinnumarkaði. Hafa þær sýnt fram á að námserfiðleikar geta haft mikil 

áhrif á heilsu, fjárhagslega stöðu og atvinnumöguleika einstaklinga (Gerber, 

Price, Mulligan og Schessel, 2004, bls. 283–291).  

Ennfremur hafa rannsóknir sýnt fram á að skriftarerfiðleikar hafa að 

öllum líkindum meiri áhrif á einstaklinga en lestrarerfiðleikar. Oft mæta ein-

staklingar fyrstu alvöru hindruninni við atvinnuleit þegar fylla þarf út 

atvinnuumsókn og/eða fara í atvinnuviðtal þar sem reynir á lestur 

(Macdonald, 2009, bls. 274).  
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Af framansögðu er ljóst að námserfiðleikar geta haft mikil áhrif á líf ein-

staklinga og miklu máli skiptir að aðstoð sé í boði jafnt innan skólakerfisins 

sem utan þess. 

Í samanburðarrannsókn Boyle (2012, bls. 531) var námsfærni nemenda 

könnuð og voru þátttakendur annarsvegar 45 einstaklingar með greinda 

námserfiðleika og 45 þátttakendur sem ekki voru með námserfiðleika. 

Rannsóknin leiddi í ljós að nemendur með greinda námserfiðleika glósuðu 

að jafnaði mun minna en samanburðarhópurinn og notuðu færri orð til að 

lýsa viðfangsefninu. Jafnframt gekk hópnum með greinda námserfiðleika 

verr í prófum og verkefnum en samanburðarhópnum.  

Árið 2011 gerði Þuríður Ástvaldsdóttir rannsókn á reynslu fimm ein-

staklinga með sértæka námserfiðleika í stærðfræði. Nefndist sú rannsókn 

„Ég skildi ekki orð, ekki eitt einasta orð“. Rannsókn Þuríðar var eigindleg, 

svokölluð lífssögurannsókn og þar sem leitast var við að kanna reynslu þátt-

takenda af stærðfræðinámi og hvort sértækir námserfiðleikar þátttakenda 

hefðu haft áhrif á sjálfsmat þeirra og daglegt líf (Þuríður Ástvaldsdóttir, 

2011, bls. 13–15). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að allir þátt-

takendur áttu erfiðar minningar úr kennslustundum í stærðfræði þar sem 

kennarar sýndu lítinn skilning á þeirra vanda. Að auki kom skýrt fram að 

þátttakendur töldu kennsluaðferðir kennara hafa skipt miklu máli. Flestir 

óttuðust stærðfræði og þjáðust af prófkvíða í stærðfræðiprófum. Lítil trú á 

eigin getu í stærðfræði hafði fylgt öllum þátttakendum út í lífið eftir að 

skólagöngu lauk. Þuríður heldur því fram að viðhorf, skilningur og þekking 

stærðfræðikennara á sértækum námserfiðleikum hafi lítið breyst síðustu 

fjörutíu ár (Þuríður Ástvaldsdóttir, 2011, bls. 66–70).  

Henning Rye er prófessor og deildarstjóri sérkennsludeildar við 

Háskólann í Osló. Hann hefur tekið þátt í mörgum rannsóknum bæði 

norskum og á alþjóðavísu. Rannsóknir hans tengjast aðallega sálfélagslegum 

þáttum og samskiptum barna, foreldra og kennara. Rye (2001, bls. 99) 

heldur því fram að eftirtalin átta atriði skipti höfuðmáli í kennslu og sam-

skiptum kennara við nemendur, en kennarinn þarf að: 

 

 Virða nemendur og sýna þeim jákvæðan áhuga. Leggja áherslu á að 
þeir viti að kennarinn ætli að vinna með þeim, hjálpa þeim að læra 
og njóta sín í skóla.  

 Aðlaga vinnu að þörfum nemenda. Leggja jafnframt áherslu á að 
nemendur hafa ólíkan námsstíl. 
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 Reyna að tengja námsefni áhugasviði nemenda. Gefa nemendum 
tækifæri til að verða persónulegir þátttakendur með þátttöku í 
umræðum. 

 Hrósa nemendum þegar þeir fylgja fyrirmælum, leggja sig fram við 
samvinnu og vinna eins vel og þeir geta. 

 Hjálpa nemendum að halda athygli þegar þeir fá fyrirmæli. Vinna 
með þeim að verkefnum til að hjálpa þeim að halda athygli. 
Samvinna og reynsla eru skilyrði fyrir góðum samskiptum milli 
kennara og nemenda. 

 Leggja áherslu á að nemendur sjái tilgang með námi. Dýpka kennslu 
með því að deila persónulegri reynslu. Þannig gefst tækifæri til að 
auka og dýpka skilning á ýmsum viðfangsefnum, s.s. gildum (e. 
values) og venjum (e. norms). 

 Hjálpa nemendum að tengja námsefni við aðrar námsgreinar og 
þætti í daglegu lífi. Þannig tengist ný vitneskja fyrri kunnáttu, 
áhugahvöt eykst og nemendur eflast í leit að frekari þekkingu. 

 Hjálpa nemendum að öðlast sjálfsaga. Vinna með nemendum að 
áætlunum sem þeir ætla að halda sig við. Það eykur hæfni þeirra í að 
aðlaga sig að skólanum bæði námslega og persónulega. 

Ef miðað er við kenningar Rye má ætla að ekki sé einungis nóg að beita 

réttum kennsluaðferðum heldur sé viðmót kennara við nemendur stór og 

áhrifamikill þáttur sem geti skipt sköpum um hvort nemendur tileinki sér 

námsefnið. 

Ljóst er af framansögðu að margt getur haft áhrif á nám einstaklinga. 

Kennsluaðferðir kennara hafa þar mikil áhrif, og eru ýmsir fræðimenn, t.d. 

Bruner og Vygotsky á því að nemendur eigi að vera virkir í náminu því 

þannig nái þeir að tileinka sér námsefnið. Þar skiptir aldur, þroski og 

reynsla nemenda miklu máli og jafnframt er nauðsynlegt að kennarar virði 

nemendur og vitneskju þeirra og reynslu.  

Námserfiðleikar og aðrar taugaþroskaraskanir geta haft afgerandi áhrif 

á nám, námsáhuga og andlega líðan nemenda og lífshlaup þeirra. Má því 

telja víst að kennarar þurfi að temja sér sveigjanlega og skapandi hugsun 

til að bjóða upp á nám við hæfi hvers og eins. 
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2.4 Mannréttindi og menntun 

2.4.1 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna 

Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og 

réttindum. Allir eru gæddir skynsemi og samvisku, og ber að 

breyta bróðurlega hverjum við annan (Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu Þjóðanna, 1. grein/1948).  

Á þennan hátt hljómar fyrsta grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

Þjóðanna (e. Universal Declaration of Human Rights) sem samþykkt var árið 

1948. Þetta var fyrsta alþjóðlega yfirlýsingin um frelsi og borgaraleg, 

pólítísk, fjárhagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem gilda átti fyrir 

alla íbúa heimsins. Mannréttindayfirlýsingin hefur frá upphafi verið leiðar-

ljós einstaklinga, samtaka og stofnana sem vinna að mannréttindamálum og 

gætir áhrifa hennar víða í lögum og stjórnarskrám þjóða heims (Mann-

réttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna, 1948).  

Mannréttindayfirlýsingin byggir á að allir íbúar jarðar hafi sömu réttindi. 

Þau réttindi miðast við, að þeir eigi kost á jöfnum tækifærum og búi við 

mannsæmandi lífskjör. Hún grundvallast á virðingu fyrir einstaklingum og 

vernd gegn ofbeldi. Þar er lögð áhersla á að vinna gegn fordómum, hatri og 

vanþekkingu og byggt á þeim hugmyndum að þegnar hverrar þjóðar geti 

haft áhrif á samfélag sitt og fái tækifæri til að njóta þeirra lífsgæða sem þar 

bjóðast (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna, 1948). 

Í Mannréttindayfirlýsingunni er einnig fjallað um rétt allra til menntunar, 

grunnskólamenntun á að vera skylda og jafnframt á „starfsmenntun og 

sérmenntun skal standa öllum til boða og háskólamenntun vera öllum 

jafnfrjáls á hæfnisgrundvelli“ (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna, 

26. grein/1948). Ennfremur á menntun m.a. „að þroska persónuleika ein-

staklinganna og auka virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi“ 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna, 1948, bls. 13).  

Ljóst er, að samkvæmt Mannréttindayfirlýsingunni hefur hver ein-

staklingur rétt á félagslegu öryggi og þeim efnahagslegu, félagslegu og 

menningarlegu réttindum sem nauðsynleg eru til þess að sjálfsvirðing þeirra 

og þroski fái notið sín.  
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2.4.2 Alþjóðlegir mannréttindasamningar 

Ísland er aðili að Alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningar-

leg réttindi, (e. International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights). Samkvæmt honum, ber aðildarlöndum að tryggja íbúum sínum 

aðgang að m.a.: mat, vatni, húsnæði, og menntun (International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights, III hluti, 6. grein/1966). Einnig 

kemur fram að aðildarríkin skuldbindi sig til að viðurkenna rétt allra til 

menntunar og lögð er áhersla á að „menntun skuli beinast að fullum þroska 

mannlegs persónuleika og meðvitund um göfgi mannsins og skuli stuðla að 

virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi“ (International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights, III hluti, 13. grein/1966). Þá eru 

aðildarríkin ásátt um „að menntun skuli gera öllum kleift að taka þátt í 

frjálsu þjóðfélagi á virkan hátt“ (13. grein ). Kveðið er á um, að allir skuli 

hafa aðgang að ókeypis skyldubundinni barnafræðslu án endurgjalds og 

hvetja skuli til undirstöðumenntunar og hún aukin eins og mögulegt er fyrir 

þá sem hafa ekki hlotið, eða lokið öllu skeiði barnafræðslu. Einnig er lögð 

áhersla á að margskonar framhaldsmenntun, t.d. tækni og iðnfram-

haldsmenntun, og æðri menntun verði „gerð öllum tiltæk og aðgengileg 

með öllum tilhlýðilegum ráðum og einkum með því að koma á ókeypis 

menntun í áföngum“ (International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, III hluti, 13. grein/1966).  

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (e. 

International Covenant on Civil and Political Rights) var undirritaður, af 

Íslands hálfu, árið 1966. Þar er meðal annars fjallað um rétt hvers og eins til 

að vera viðurkenndur aðili að lögum hvar sem er. Samkvæmt samningnum 

má enginn þola ólögmæta röskun og/eða árásir á heiður, mannorð, einkalíf, 

fjölskyldu, og/eða heimili (International Covenant on Civil and Political 

Rights, III hluti, 17. grein/1966).  

Lögin banna hverskonar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum raun-

hæfa vernd gegn mismunun, s.s. vegna kynþáttar, kynferðis, litarháttar, 

tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, eigna, ætt-

ernis, þjóðernis uppruna eða félagslegs uppruna eða annarra aðstæðna 

(International Covenant on Civil and Political Rights, III hluti, 26. grein/ 

1966). 

Í Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis (e. European 

Covenant for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

1950), sem Ísland er aðili að, er fjallað um réttinn til menntunar. Með undir-

ritun hans hafa ríkisstjórnir m.a. að markmiðum sínum að tryggja mann-

réttindi og mannfrelsi. Fram kemur að samningsaðilar skuli tryggja hverjum 
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þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi sem 

skilgreind eru þar. Þar segir að engum manni megi synja um rétt til 

menntunar og fjallað er um ábyrgð þess opinbera á því að fræðsla og 

menntun sé í samræmi við trúar og lífsskoðanir foreldra (European 

Covenant for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, I 

hluti, 26. grein/1950). 

2.5 Dakar yfirlýsingin 

Á alþjóðlegri ráðstefnu, World Education Forum, í Dakar, árið 2000 

samþykktu 1100 þátttakendur frá 164 löndum, þar á meðal Íslandi, svo-

nefnda Dakar yfirlýsingu (e. Dakar Declaration). Með þeirri yfirlýsingu 

skuldbundu löndin sig til að koma á góðri grunnmenntun fyrir alla. Yfirskrift 

Dakar yfirlýsingarinnar er „Menntun fyrir alla“ (e. Education for All). Hún 

samanstendur af sex markmiðum menntunar sem stefnt var að, til að 

mennta börn, ungmenni og fullorðna og áttu að koma til framkvæmda í 

síðasta lagi árið 2015 (UNESCO, 2006). Þar koma fram meðal annars 

eftirfarandi markmið: 

 Að mæta eigi námsþörfum alls ungs fólks og 

fullorðinna, og tryggja jafnt aðgengi að námi við hæfi.  

 Að efla eigi lestrarkennslu meðal fullorðinna og minnka 

ólæsi amk um 50%. 

 Að jafna eigi rétt fullorðinna til náms, bæði karla og 

kvenna. 

 Að auka eigi gæði menntunar á öllum sviðum og 

tryggja með því mælanlegan árangur, sérstaklega er 

varðar: læsi, stærðfræði og lífsleikni (UNESCO, 2000).  

Með undirskrift og samþykki yfirlýsingarinnar hefur Ísland skuldbundið 

sig til að vinna að markmiðunum fyrir 2015. 

2.6 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands  

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er m.a. fjallað um jafnrétti. Samkvæmt 

stjórnarskránni skulu allir vera jafnir fyrir lögum og þar er mikil áhersla lögð 
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á að allir njóti mannréttinda, óháð; kynferði, trúarbrögðum, skoðunum, 

þjóðernisuppruna, kynþætti, litarhætti, efnahag, ætterni og stöðu að öðru 

leyti (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, VII hluti, 65. grein/1944). 

Þar segir einnig að öllum eigi að vera trygggður réttur: „til almennrar 

menntunar og fræðslu við sitt hæfi“ jafnframt til „aðstoðar vegna sjúkleika, 

örorku, elli, atvinnyleysis og sambærilegra atvika“(Stjórnarskrá Lýðveldisins 

Íslands, 1944, VII hluti, 76. grein/1944). Einnig er í stjórnarskránni lögfest sú 

vernd og umönnum sem börn þurfa til að tryggja velferð þeirra (Stjórnar-

skrá lýðveldisins Íslands, 1944, VII hluti, 76. grein/1944).  

Það er því ljóst að samkvæmt Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands á hver 

einstaklingur rétt á að njóta mannréttinda sem fela m.a. í sér; að vera jafnir 

fyrir lögum, fá almenna menntun við sitt hæfi og að ævinlega sé vernd og 

velferð höfð í fyrirrúmi við umönnun barna.  

2.7 Lög um framhaldsskóla  

Samkvæmt Lögum um framhaldsskóla skal:  

... stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku 

þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda 

nám við hæfi. Jafnframt eiga þeir að efla nemendur í íslensku 

(Lög um framhaldsskóla, nr. 92, II hluti, 2. grein/2008).  

Í sömu lögum er fjallað um nemendur með sérþarfir. Þar segir: 

Á framhaldsskólastigi skal veita nemendum með fötlun, sbr. 2. 

gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, og nemendum með 

tilfinningalega eða félagslega örðugleika kennslu og sérstakan 

stuðning í námi (Lög um framhaldsskóla nr. 92, X hluti, 34. 

grein/2008).  

Í lögunum kemur fram að hlutverk framhaldsskóla felst einnig í að efla 

siðferðisvitund, jafnréttiskennd, sjálfstraust, ábyrgðarkennd, víðsýni, frum-

kvæði, gagnrýna hugsun og þjálfa með nemendum öguð og sjálfstæð 

vinnubrögð. Einnig felst í hlutverki framhaldsskóla að efla þekkingu og 

þjálfun nemenda svo þeir getið tekist á við sérhæfð störf og hafi forsendur 

til að halda áfram í frekara nám. Þar er minnst á að nemendur með 

leshömlun og/eða sértæka námsörðugleika, eigi rétt á sérsniðnum 

námsgögnum eftir því sem mögulegt er (Lög um framhaldsskóla nr. 
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92/2008). Í lögunum koma ekki fram nákvæmar skilgreiningar á því, hvað 

átt er við með orðunum sérþarfir og/eða leshömlun og/eða hvað telst til 

sértækra námsörðugleika. Þá er óljóst hvað fellur undir hugtakið sérsniðin 

námsgögn og í hve miklum mæli eigi að leyfa og/eða bjóða uppá slík 

námsgögn. 

Samkvæmt lögum um framhaldsskóla er Aðalnámskrá framhaldsskóla 

(2011) sett fram af ráðherra. Í henni eru nánari skýringar á reglum, mark-

miðum og fyrirkomulagi í starfi framhaldsskóla. Þar er meðal annars fjallað 

um almenna menntun, grunnþætti, samstarf, skyldur og skólanámskrá. Þar 

segir í formála (bls. 5) að áherslu eigi að leggja á að rækta og styrkja 

þekkingu, leikni og viðhorf einstaklinga og gefa þeim tækifæri til að verða 

hæfir þátttakendur í jafnréttis– og lýðræðissamfélagi. Ennfremur er tekið 

fram að: „nemendur eigi að fá nám og kennslu við hæfi og finna eigi leiðir til 

að koma til móts við ólíka getu nemenda“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

almennur hluti, 2011, bls. 15). Aðalnámskráin skiptist í tvo hluta; almennan 

hluta og námsbrautarlýsingar. Í umfjöllun um námsbrautarlýsingar er kafli 

sem heitir: Nemendur með sérþarfir. Þar segir:  

... eru [framhaldsskólar] skyldugir að gera skólanámskrá. Þar á 

m.a. að koma fram hvernig unnið er að skimun og greiningu 

leshömlunar, og hvaða eftirfylgni og/eða stuðningur býðst fyrir 

nemendur sem greindir eru með leshömlun (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011).  

Eftirfylgni þessi er ekki skilgreind í lögum heldur virðist það vera í 

höndum hvers skóla að skilgreina framkvæmd hennar sérstaklega. Með 

þessu móti hefur hver skóli samkvæmt lögum, fengið aukið tækifæri til að: 

... byggja upp nám sem tekur mið af sérstöðu skóla, þörfum 

nemenda, nærsamfélags og atvinnulífs ... (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 7).  

Af framansögðu er ljóst að réttur manna til grunnmenntunar er ótví-

ræður. Í alþjóðayfirlýsingum, alþjóðasamningum og Evrópusamningum, um 

mannréttindi, efnahagsleg, félagsleg, menningarleg og pólitísk réttindi, sem 

Ísland er aðili að, kemur í ljós að Ísland hefur skuldbundið sig til að veita 

þegnum sínum menntun við hæfi og jafnframt að efla menntun þeirra íbúa 

landsins sem ekki hafa lokið grunnmenntun. Í Stjórnaskrá lýðveldisins 

Íslands er einnig fjallað um rétt allra þegna landsins til menntunar og 

fræðslu við hæfi. Lög um framhaldsskóla fjalla m.a. um hlutverk skólans en 



 

38 

eitt af þeim er að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi og auka alhliða 

þroska hans. Þannig fær hver nemandi undirbúning fyrir atvinnulífið og/eða 

frekara nám og eflir jafnframt færni sína til að taka virkan þátt í lýð-

ræðisþjóðfélagi.  
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3 Rannsóknin 

Inngangur 

Í þessum kafla er fjallað um; markmið rannsókninnar, rannsóknarspurn-

ingar, þátttakendurna tvo og framkvæmd rannsóknarinnar. Þá er gerð grein 

fyrir rannsóknaraðferðinni, framkvæmd og greiningu gagna. Sagt er frá 

námserfiðleikum þátttakendanna tveggja og reynslu þeirra í grunnskóla, s.s. 

framkomu nemenda og kennara í þeirra garð og hvernig þeim tókst að 

tileinka sér námsefni. Að lokum er fjallað um siðferðilega þætti og um þátt 

rannsakanda. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka hvernig tveimur konum, sem átt 

hafa við námsörðuglega að stríða, farnaðist í námi í framhaldsskóla og áhrif 

þess á sjálfsvitund þeirra og sjálfstraust.  

Rannsóknarspurningarnar voru: 

 Hver er reynsla tveggja kvenna, sem hafa átt við náms-

örðugleika að stríða í grunnskóla, af námi í framhaldsskóla og 

hvaða kennsluaðferðir og námsefni reynist þeim vel og hvað 

síður? 

 Hver er sjálfsvitund og sjálfstraust kvennanna á námstímabilinu?  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð. Í eigindlegum rannsóknum setur 

rannsakandi sig inn í hugarheim þátttakenda og reynir að öðlast með því 

dýpri sýn og skilning á lífi og reynslu þeirra. Áhersla er lögð á, að ein-

staklingurinn sé virkur túlkandi raunveruleikans. Þannig gefst tækifæri til að 

útskýra hegðun fólks með því að rannsaka hvaða merkingu og túlkun það 

leggur í eigin reynslu og aðstæður. Gagnaöflun fylgir ákveðnum reglum en 

getur verið víðtæk og fjölbreytt. Viðtöl við þátttakendur geta verið góðar 

heimildir um hvernig viðmælandi lýsir með eigin orðum persónulegri upp-

lifun og reynslu. Öll rannsóknargögnin lýsa persónulegri upplifun og túlkun 

þátttakenda og rannsakanda (Lichtmann, 2010, bls. 142–144). 
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Eigindlegum rannsóknaraðferðum er skipt í nokkra flokka: ethnografíu 

(e. ethnography), frásögurannsóknir (e. narrative research), grundaða 

kenningu (e. grounded theory), fyrirbærafræði (e. phenomenology) og 

tilviksrannsóknir (e. case study) (Greswell, 2007, bls. 53‒67).  

Í þessari rannsókn var notast við tilviksrannsókn (e. case study). Í slíkri 

rannsókn er sérstakt viðfangsefni rannsakað ítarlega svo draga megi af því 

lærdóm (Creswell, 2007, bls. 73–81). Leitast er við að lýsa viðfangsefni frá 

sjónarhóli þátttakenda og fá innsýn í aðstæður þeirra, hugmyndir og viðhorf 

(Lichtmann, 2010, bls. 81). Þá er hvert tilvik, auk þess, rannsakað við raun-

verulegar aðstæður (Lichtmann, 2010, bls. 14).  

Til grundvallar eru rannsóknargögnin, upplifun rannsakanda, viðtöl og 

sameiginleg þekking rannsakanda og þátttakenda (Bassey, 1999, bls. 142–

144). Markmið tilviksrannsókna er að draga upp heildstæða og nákvæma 

mynd af tilvikinu. Frá upphafi þarf rannsóknarefnið að vera vel skilgreint og 

afmarkað og skýrt hvaða þætti á að rannsaka (Lichtmann, 2010, bls. 81–82) 

og því eru rannsóknarspurningar mikilvægar. Nauðsynlegt er að safna 

gögnum á fjölbreyttan hátt til að gefa heildstæða mynd af rannsóknarefninu 

(Creswell, 2007, bls. 73–81).  

Helstu kostir tilviksrannsókna felast í því að þær geta varpað nýju ljósi á 

tilvik, auk þess sem þær geta hentað vel til að rannsaka óvenjuleg tilvik 

og/eða aðstæður (Lichtman, 2010, bls. 82–83). Gallar tilviksrannsókna eru 

nokkrir. Ákveðin hætta getur verið á hlutdrægni. Alhæfingargildi þeirra er 

takmarkað, vegna þess að niðurstöður tilviksrannsókna eiga einungis við 

tiltekin tilvik og út frá því er ekki hægt að alhæfa um önnur sambærileg 

tilvik (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 292–294). Siðferðileg vandamál geta 

komið upp og getur reynst erfitt að dulbúa þátttakendur svo þeir þekkist 

ekki (Lichtmann, 2010, bls. 54–62). 

Í eigindlegum rannsóknum sem og í öllum rannsóknum þurfa rann-

sakendur að fylgja eftirfarandi fjórum reglum: 

 

 Sjálfræðisreglu: virða þarf sjálfræði þátttakenda og tryggja að 
upplýst samþykki fáist áður en rannsókn hefst. Upplýst sam-
þykki þýðir að þátttakendur hafa fengið upplýsingar hver 
stendur fyrir rannsókninni og hver tilgangur hennar er. Einnig 
felur það í sér að þátttakendur; eru upplýstir um hvort einhver 
ávinningur og/eða áhætta felist í þátttöku og þeir vita hvað 
verður um persónulegar upplýsingar að rannsókn lokinni og á 
hvaða hátt niðurstöður verða birtar.  
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 Skaðleysisreglu: tryggja þarf að hvorki þátttakendur né hags-
munir þeirra skaðist og/eða séu lagðir í hættu meðan á 
rannsókn stendur.  

 Velgjörðarreglu: rannsakandi þarf að láta gott af sér leiða og 
rannsóknin þarf að þjóna hlutverki sínu og má ekki valda 
óþarfa áhættu.  

 Réttlætisreglu: að fyllsta réttlætis sé gegnt gagnvart þátt-
takendum og þeirra hagmuna sé gætt í hvívetna (Sigurður 
Kristinsson, 2003, bls. 163–164)  

3.3 Þátttakendur 

Greiðlega gekk að finna þátttakendur. Líkleg skýring, á þeim mikla áhuga, 

gæti legið í því að margir nemendur sem voru við nám við stofnun þá sem 

leitað var til áttu við mikla námserfiðleika að etja og kviðu því að halda 

áfram námi eða hefja nám í nýjum skóla án stuðnings. 

Í upphafi var ætlunin að hafa einungis einn þátttakanda en frá því var 

horfið fljótlega og bættist annar þátttakandi við í janúar 2013. Helstu rökin 

fyrir því að fjölga þátttakendum voru að rannsakanda fannst erfitt að leggja 

allt sitt traust á einn þátttakanda. 

Þátttakendur í rannsókninni voru því tvær konur, sem hér eru nefndar 

Aníta og Magnea. Rannsakandi hafði aðstoðað þær við nám í nokkur ár og 

taldi sig því við upphaf rannsóknar, vera vel kunnugt um hvaða náms-

erfiðleika konurnar áttu við að etja. Ekki eru allir fræðimenn sammála um 

hvort að æskilegt sé að þátttakendur þekki rannsakanda persónulega og 

bent hefur verið á, að það geti haft áhrif á rannsóknina og rannsóknar-

niðurstöður (Bogdan og Biklen, 2003, bls. 17). Vert er að geta þess að 

rannsakandi hafði lítið sem ekkert gegnt hlutverki kennara gagnvart 

konunum, fremur sem ráðgjafi og aðstoðarmaður.  

Samt sem áður má færa rök fyrir því, að í rannsókn sem þessari, sé 

styrkur af því að rannsakandi og þátttakendur þekkist og hafi unnið saman 

áður en rannsókn hefst. Traust og trúnaður er þá strax í upphafi rannsóknar 

til staðar og ekki þarf að eyða tíma í að byggja upp slíkt traust. Bogden og 

Biklen (2003, bls. 17) segja góð tengsl, trúnað og traust við þátttakendur 

forsendu góðrar rannsóknar. Í eigindlegum rannsóknum er oft fjallað um 

mjög persónuleg mál sem geta komið miklu róti á huga og tilfinningar þátt-

takenda, erfiðar minningar og ýmislegt sem þátttakendur hafa jafnvel aldrei 

talað um upphátt við aðra. 
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Konurnar eru báðar með greinda námserfiðleika. Aníta er með dyslexiu, 

dyscalculiu og ADHD, en Magnea er með dyslexiu, dysgraphiu, ADHD og 

almenna kvíðaröskun. Einnig eru þær báðar, að eigin sögn, með lítið 

sjálfstraust og veika sjálfsvitund. Hvorug þeirra lauk samræmdum prófum 

og hófu báðar nám við framhaldsskóla á fullorðinsárum, Aníta 28 ára, og 

Magnea 38 ára.  

3.3.1 Aníta 

Þegar rannsóknin hófst var Aníta 28 ára og bjó ein með sex ára dóttur sinni. 

Hún fékk greiningu á námserfiðleikum sínum í grunnskóla, líklegast í fimmta 

eða sjötta bekk og var þá greind með dyslexiu, ADHD og dyscalculiu. Aftur 

fékk hún greiningu, 26 ára gömul, sem var samhljóða fyrri greiningu.  

Móðir Anítu er með iðnmenntun en Aníta veit ekki hvort faðir hennar fór 

í frekara námi eftir skyldunám. Aníta telur föður sinn vera með ADHD þótt 

sú greining liggi ekki fyrir. Aníta á bróður sem er með greinda dyslexiu og 

ADHD. Bróðir hennar flosnaði upp úr skóla um þrettán ára aldur og lauk ekki 

samræmdum prófum. 

Grunnskólaganga Anítu var gloppótt. Hún var í þremur grunnskólum 

vegna flutninga fjölskyldunnar. Í fyrsta bekk var hún í Hólaskóla, í öðrum 

bekk í Hvannaskóla og síðan í Suðurskóla það sem eftir var skyldunáms 

(skólar nefndir dulnöfnum).  

3.3.2 Magnea 

Þegar rannsóknin hófst var Magnea 38 ára og bjó ein með tveimur börnum 

sínum. Í grunnskóla, líklegast í níunda bekk, var Magnea greind með 

dyslexiu, dysgraphiu, ADHD og almenna kvíðaröskun. Móðir Magneu lauk 

skyldunámi en fór ekki til frekara náms. Faðir hennar er með iðnmenntun, 

en systkini Magneu eru með háskólapróf. Hvorki foreldrar hennar né syst-

kini eru greind með námserfiðleika. Að hennar sögn eru margir í móðurætt 

hennar með óskilgreinda námserfiðleika og hafa lent í hremmingum í skóla-

kerfinu.  

Magnea býr yfir afar erfiðri reynslu úr grunnskóla, hún líkir grunn-

skólanum við fangelsi þar sem hún varð fyrir miklu einelti frá sam-

nemendum og kennurum. Þar fékk hún t.d. ekki bækur nema í undan-

tekningartilvikum. Hún hefði þurft mikla aðstoð sem hún fékk ekki. Í fram-

haldsskóla hefði hún þurft mikinn stuðning, t.d. við lestur en slíkt var ekki í 

boði af hálfu framhaldsskólans. Magnea tók hlé frá námi sínu í fram-
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haldsskóla en ætlar haustið 2014 að halda áfram og ljúka námi. Eldra barn 

Magneu er með greinda dyslexiu, dysgraphiu og ADHD.   

3.4 Framkvæmd 

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni til framhaldsskólanna tveggja sem ganga 

hér undir nöfnunum Fossskóli (Aníta) og Brekkuskóli (Magnea). Í báðum 

skólunum var samþykkt að rannsakandi fengi að sitja kennslustundir með 

þátttakendum og vera með þeim í hluta– og lokaprófum á meðan á rann-

sókninni stæði. Markmiðið var að fylgja konunum eftir í námi í tvær annir 

(vor og haust) árið 2013.  

Aníta og Magnea fengu strax í upphafi rannsóknar upplýsingar um 

rannsóknina og í hverju hún fælist. Þeim var heitið fyllstu nafnleynd og 

trúnaði þar sem miklu magni af persónulegum upplýsingum yrði safnað. 

Upplýst samþykki var fengið hjá þátttakendum í upphafi rannsóknar. 

Upplýst samþykki merkir að þátttakandi/þátttakendur hafa verið upplýstir 

um hvað rannsóknin fjallar og að hann/þeir geti dregið sig úr rannsókninni 

hvenær sem er án afleiðinga (Lichtman, 2010, bls. 55–56). 

Þá var reynt eftir megni að einskorða upplýsingagjöf til þeirra starf-

smanna skólanna er málið varðaði og þeir jafnframt beðnir að virða trúnað 

við þátttakendur.  

Í upphafi náms kvennanna við framhaldsskólana óskuðu þær eftir því, 

með samþykki deildarstjóra skólanna, að rannsakandi fengi að fylgjast með 

á innra upplýsingakerfi framhaldsskólanna og fékk hann aðgangsorð þeirra í 

því skyni. Var það alfarið að þeirra eigin frumkvæði og beitti rannsakandi 

engum þrýstingi í þá átt. Helstu rök þátttakenda voru samhljóða; þeim 

fannst erfitt að átta sig á uppbyggingu innri kerfanna t.d. að leita upplýsinga 

um námsáætlanir og próf . 

3.5 Gagnaöflun  

Gagnaöflun byggðist á:  

 Viðtölum við þátttakendur við upphaf og lok rannsóknar 

 Vikulegum viðtölum við þátttakendur  

 Dagbók rannsakanda  

 Dagbókum þátttakenda  

 Samfylgd í kennslustundir og í próf  
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 Aðstoð með námsefni  

 Tölvusamskiptum, símaskilaboðum og símtölum 

3.5.1 Viðtöl við þátttakendur við upphaf og lok rannsóknar 

Þegar konurnar höfðu stundað framhaldsskólanám í sex vikur voru tekin 

hálfopin, óstöðluð rannsóknarviðtöl (e. semistructured interviews) við þær 

(hér eftir kölluð upphafsviðtöl). Þá má líta svo á að konurnar hafi verið 

komnar með nokkra reynslu af framhaldsskólanum og gætu gert sér grein 

fyrir eðli námsins, kennsluaðferðum kennara, hvaða fög gætu orðið þeim 

erfið eða auðveld og framkomu kennara og samnemenda í þeirra garð.  

Að ósk Anítu og Magneu fóru viðtölin fram í þekktu umhverfi þar sem 

var næði til að ræða persónuleg mál. Viðtölin voru tekin upp og afrituð af 

rannsakanda eins fljótt og verða mátti. Upphafsviðtal við Anítu tók rétt 

rúmlega klukkustund en upphafsviðtal við Magneu tók eina og hálfa 

klukkustund.  

Aníta og Magnea voru spurðar um væntingar þeirra til náms við fram-

haldsskóla, þ.e. hvaða fög þær teldu að yrðu erfið og/eða auðveld og 

ástæður þess, líðan þeirra í námi, framkomu kennara og nemenda gagnvart 

þeim. Einnig var athugað hvort þær hefðu fengið upplýsingar í skólanum um 

hjálpargögn og/eða þegið aðstoð vegna námserfiðleika sinna. Ennfremur 

voru lagðar fram spurningar er vörðuðu reynslu þeirra úr grunnskóla, líðan 

þeirra þar, framkomu kennara og nemenda gagnvart þeim. Að lokum voru 

þær spurðar um eigin sjálfsvitund og sjálfstraust. 

Við lok annar, þegar formlegri kennslu og lokaprófum lauk, voru aftur 

tekin viðtöl við Anítu og Magneu með spurningar og svör úr upphafsviðtali 

til hliðsjónar. Þannig gafst tækifæri til að bera saman svör úr viðtölunum og 

kanna hvort væntingar þeirra til námsins stæðust, hvaða fög reyndust þeim 

auðveld og/eða erfið og ástæður þess.   

3.5.2 Vikuleg viðtöl 

Í lok hverrar viku tók rannsakandi óstöðluð viðtöl við Anítu og Magneu. Þar 

voru dagbækur rannsakanda (sjá 3.5.3) og þátttakenda (sjá 3.5.4) hafðar til 

hliðsjónar. Lengd viðtalanna var allt frá sjö til tuttugu mínútur. Tekin voru 

nítján vikuleg viðtöl: tíu við Anítu og níu við Magneu. Í nokkur skipti féllu 

formleg viðtöl niður vegna veikinda en þá tók rannsakandi viðtöl í síma og 

skrifaði svör þátttakenda jafnóðum.  
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Vikuleg viðtöl gáfu tækifæri til að ræða framgang námsins og vinna sam-

eiginlega að lausn vandamála. Í viðtölum komu einnig fram önnur atriði. Má 

þar sérstaklega minnast á erfiðar minningar úr grunnskóla og áhyggjur af 

eigin börnum og þeirra námserfiðleikum. Jafnframt komu fram í viðtölum 

ýmis persónuleg mál sem ekki vörðuðu rannsóknina sjálfa en þátttakendur 

vildu ræða. Var þar mest um persónuleg málefni sem konurnar gátu ekki 

rætt við aðra. 

Í vikulegum viðtölum var byrjað á að fara yfir eftirfarandi atriði: heima-

nám vikunnar, hvað var auðvelt, af hverju, hvað var erfitt, af hverju og 

annað sem Aníta og Magnea og/eða rannsakandi töldu nauðsynlegt að 

ræða.  

3.5.3 Dagbók rannsakanda  

Rannsakandi færði dagbók í lok hvers vinnudags. Þar voru skráðar lýsingar á 

allri samveru; viðtölum, samfylgd í skóla og próftöku þátttakenda og hug-

leiðingar rannsakanda sem rannsakanda fannst að komið gæti að gagni fyrir 

rannsóknina. Með dagbókarfærslum skapaðist gott yfirlit yfir vinnu og hug-

leiðingar rannsakanda um nám Anítu og Magneu. 

Færslur af þessu tagi eru mikilvægar í eigindlegum rannsóknum (Licht-

mann, 2010, bls. 49) og geta gefið gott yfirlit yfir hugsanir og ákvarðanir 

rannsakanda og feril rannsóknar (Svanborg Rannveig Jónsdóttir og Meyvant 

Þórólfsson, 2008, bls. 17) en um leið gefið rannsakanda ýmsar upplýsingar 

sem geta nýst vel við úrvinnslu gagna (Ortlipp, 2008, bls. 704). Dagbók 

rannsakanda nýttist einnig í vikulegum viðtölum þar sem gafst tækifæri að 

spyrja um atriði sem rannsakanda þóttu óljós eða þess verð að fá nánari 

skýringar á.  

3.5.4 Dagbækur Anítu og Magneu  

Dagbókarskrif geta gefið ógrynni hrágagna sem rannsakandi hefur tækifæri 

til að vinna með (Ortlipp, 2008, bls. 704).  

Magnea og Aníta fengu sérútbúnar dagbækur sem þær fylltu út eftir 

hvern skóladag. Þar skráðu þær eigin upplifanir og mátu frammistöðu sína. 

Með dagbókarfærslum fá nemendur tækifæri til sjálfsmats (Ingvar Sigur-

geirsson 1999, bls. 91). Stundum reyndist þeim erfitt að meta eigið nám og 

halda dagbók. Þess vegna er nauðsynlegt að hafa aðgang að leiðbeiningum 

(Dyment og O´Connell, 2010, bls. 235–236). Við upphaf rannsóknar fengu 

Magnea og Aníta útskýringar og leiðbeiningar um hvernig þær gætu metið 
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eigin frammistöðu. Að mati rannsakanda gáfu dagbækurnar bæði rann-

sakanda og þátttakendum tækifæri til að fá betra yfirlit yfir námsframvindu 

hverrar viku og auðveldaði vikuleg óstöðluð rannsóknarviðtöl.  

Í dagbókinni var eftirfarandi texti fyrir hvern dag: fög dagsins, heima-

nám, hvað var auðvelt og af hverju, hvað var erfitt og af hverju og annað 

sem þátttakendur vildu að kæmi fram.  

Dagbók Anítu og Magneu var einföld í notkun. Eitt A4 blað var fyrir hvern 

dag. Anítu gekk vel að halda dagbók en Magnea átti frekar erfitt með 

skráninguna og gleymdi henni af og til. Má telja líklegt að dysgraphia hennar 

hafi átt þar stóran hluta að máli. Hún var lengi að skrifa og átti að eigin 

sögn fullt í fangi með dagbókarskrifin. Sameiginlega gafst rannsakanda 

og Magneu tækifæri til að skrá það sem upp á vantaði í dagbók hennar, á 

vikulegum fundum.  

Með dagbókum og vikulegum viðtölum gafst tækifæri til sjálfsmats og 

endurgjafar á milli þátttakenda og rannsakanda. Slík endurgjöf getur verið 

eflandi bæði fyrir rannsakanda og þátttakendur (Rogers, 2002, bls. 257–

258). Aníta og Magnea fengu, á rannsóknartímabilinu, mörg tækifæri til að 

ræða reynslu sína, viðhorf og meta eigin frammistöðu.  

Sjálfsmat nemenda auðveldar þeim að gera sér grein fyrir sterkum og 

veikum hliðum í náminu og skilja betur kröfur sem gerðar eru til þeirra 

(Sigurgeirsson, 1999, bls. 91). Sjálfsmat getur eflt áhugahvöt og eigin ábyrgð 

nemenda á námi og gefið kennara nýja sýn á námsferlið (Rogers, 2002, bls. 

257–258).  

3.5.5 Námsaðstoð  

Við upphaf rannsóknar og í samráði við þátttakendur var gert ráð fyrir að 

rannsakandi aðstoðaði Anítu og Magneu með nám og verkefni á rann-

sóknartímabilinu. Var ætlunin að sá stuðningur færi fram á þekktum stað 

sem konurnar völdu og yrði að jafnaði einu sinni í viku, eina til tvær klst. í 

senn. Misjafnt var hvað var gert og fengu þátttakendur alfarið að ráða því. 

Oftast vildu konurnar fá aðstoð við heimaverkefni en einnig við lestur og 

orðskýringar. Oft kom fyrir að praktísk mál tóku allan tímann sem var til 

ráðstöfunar og varð þá mun minna um aðstoð við námið sjálft. 

Námsefnið var framandi jafnt rannsakanda og þátttakendum í upphafi 

rannsóknar og gaf það gott tækifæri til að vinna á jafningjagrundvelli. 

Reynsla allra, bæði rannsakanda og þátttakenda nýttist á ýmsa vegu en 

samkvæmt Rogers (2002, bls. 73–75) er slíkt mikilsvert því þannig skapast 
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tækifæri til að tengja nýja þekkingu við fyrri þekkingu. Segja má að allir 

aðilar, þ.e. rannsakandi, Aníta og Magnea hafi lagt í óþekkta ferð.  

3.5.6 Samfylgd  

Magneu og Anítu var boðið upp á samfylgd í framhaldsskólana. Var um 

tvenns konar samfylgd að ræða. Annarsvegar var samfylgd í almennar 

kennslustundir sem fól í sér að rannsakandi var með þátttakendum í 

kennslustund, sat við hlið þeirra, glósaði námsefni og/eða aðstoðaði þá við 

verkefni ef þeir óskuðu þess. Hins vegar var um að ræða samfylgd í próf en 

þá sat rannsakandi hjá þátttakendum í afmörkuðu rými, annaðhvort í sér 

stofu eða í hliðarherbergi frá kennslustofu. Rannsakandi las upp próf-

spurningar fyrir þátttakendur og/eða umorðaði þær ef þurfti.   

3.5.7 Tölvupóstar, símaskilaboð og óformleg símtöl 

Við upphaf rannsóknarinnar skiptust rannsakandi og þátttakendur á net-

föngum og símanúmerum. Rannsakandi hvatti þátttakendur til að senda sér 

tölvupóst, senda símaskilaboð og/eða hringja í sig hvenær sem þeir þyrftu á 

að halda. Ástæður fyrir þessum samskiptum voru misjafnar. Stundum var 

um smáatriði að ræða s.s. útskýringar á einstökum orðum og/eða orða-

samböndum í námsefni og/eða í verkefnum. Í öðrum tilvikum var um að 

ræða meiri aðstoð, s.s. aðstoð við verkefni, yfirlestur á verkefnum og/eða 

aðstoð við að finna upplýsingar um námsefni, verkefni og próf á nemenda-

svæði skólanna. Í nokkur skipti snerust óformleg símtöl nær alfarið um 

áhyggjur þátttakenda af náminu en í nokkur skipti var um að ræða mjög 

persónuleg mál sem snertu ekki sjálfa rannsóknina. Öll samskipti í gegnum 

tölvupóst, símaskilaboð og óformleg símtöl skráði rannsakandi í dagbók sína 

eins fljótt og verða mátti.  

3.6 Greining gagna 

Greining gagna fór fram samhliða og eftir sjálfa rannsóknina. Við greiningu 

gagna lagði rannsakandi áherslu á að finna tengsl og mynstur sem jafnframt 

voru grundvöllur að svörum við rannsóknarspurningum sem upphaflega 

voru settar fram. Gögnin voru greind og flokkuð í þemu.  

Kvale (1996, bls. 201−204) gerir grein fyrir slíkri merkingargreiningu og 

talar um samþjöppun sem felur í sér að rannsakendur leita að meginþáttum 

í viðtölunum, greina þætti sem ganga í gegnum gögnin og draga ályktanir 
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um merkingu þeirra. Í lok slíkrar greiningar er dregin fram heildarmynd af 

hverjum þætti og allar niðurstöður bornar saman, ræddar og komist að 

sameiginlegri ályktun. Markmiðið með þessu er að tryggja sem best trú-

verðugleika greiningarinnar. Helstu þemu sem greind voru byggðust á upp-

haflegum rannsóknarspurningum sem voru:  

 

 Hver er reynsla tveggja kvenna, sem hafa átt við námsörðugleika að 
stríða í grunnskóla, af námi í framhaldsskóla og hvaða kennslu-
aðferðir og námsefni reynist þeim vel og hvað síður? 

• Hver er sjálfsvitund og sjálfstraust kvennanna á námstímabilinu? 

 

Með því að hefja greiningu strax í rannsóknarferlinu (e. analysis in the 

field) gafst tækifæri til að koma aftur að þáttum sem geta verið óljósir, t.d. 

með viðtölum (Lichtmann, 2010, bls. 193; Svanborg Rannveig Jónsdóttir og 

Meyvant Þórólfsson, 2008, bls. 42–47). Á rannsóknartímabilinu hafði rann-

sakandi kenningar Henning Rye (2001) að leiðarljósi:  

• Rannsakandi lagði áherslu á að sýna Anítu og Magneu jákvæðan 

áhuga og virða þær sem manneskjur. Þær voru upplýstar um, að 

rannsakandi ætlaði að vinna með þeim, hjálpa þeim að læra og 

njóta skólagöngunnar.  

• Rannsakandi aðlagaði vinnu sína að þörfum og námsstíl Anítu og 

Magneu. Auk þess leitaðist hann við að skapa umræður um 

námsefnið og tengja þær áhugasviði þeirra.  

• Anítu og Magneu var hrósað þegar þegar þær lögðu sig fram, unnu 

eins vel og þeim var unnt og fylgdu fyrirmælum. Rannsakandi lagði 

áherslu á, að aðstoða þátttakendur við að halda athygli við skrifleg 

og/eða munnleg fyrirmæli og aðstoða við verkefnavinnu.  

• Rannsakandi lagði sig allan fram við að hjálpa Anítu og Magneu að 

sjá tilgang með náminu og reyndi að dýpka aðstoðina með því að 

deila persónulegri reynslu sem tengdist námsefni. Ennfremur reyndi 

hann eftir fremsta megni að hjálpa Anítu og Magneu að tengja 

námsefni við aðrar námsgreinar og þætti daglegs lífs. Á þann hátt 

gafst tækifæri til að tengja nýja vitneskju við fyrri kunnáttu og efla 

áhughvöt þeirra.  

• Rannsakandi vann námsáætlanir með Anítu og Magneu og lagði 

áherslu á að leggja sitt af mörkum til að þær gætu aukið námslegan 

og persónulegan styrk.  
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4 Niðurstöður  

Í kaflanum er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, í ljósi þeirra tíu 

meginþema sem greind voru úr viðtölum og öðrum gögnum. Þemun voru: 

líðan í skóla, viðmót kennara og samnemenda, námsefni, kennsluaðferðir 

kennara, heimanám, próf, orðskilningur, stuðningur skóla vegna námserfið-

leika, sjálfsvitund og sjálfstraust, og þemað „þegar vel gekk“.  

4.1 Aníta 

Þegar rannsóknin hófst var Aníta tuttugu og átta ára. Grunnskólaganga 

hennar var gloppótt. Hún var í þremur grunnskólum vegna flutninga 

fjölskyldunnar. Aníta varð fyrir miklu einelti á þessum árum og fann fyrir 

miklum kvíða, bæði heima og í skólanum. Hún sagðist reyndar lítið muna frá 

skólagöngunni og átti fáar góðar minnningar frá þessu tímabili. Hún lýsti 

líðan sinni á þessum árum: 

Já [mér leið] bara mjög illa ... mér fannst ég bara ekki vera til í 

grunnskóla ... líðanin var svo slæm. 

Viðmót kennara fannst henni niðurlægjandi í sinn garð: 

Það var talað niður til manns ... „þú getur þetta ekki“ og ... 

manni var rétt bók eða þá rétt … eitthvað blað og sagt bara 

„gerðu þetta meðan aðrir eru að læra“ ... maður var bara 

einhvernveginn lost case þarna í skólanum.  

Að hennar mati voru tungumál, þ.e. íslenska, enska og danska, ásamt 

stærðfræði erfiðustu fögin. Í tímum, í þessum fögum var hún oft mjög kvíðin 

og leið illa. Hún rifjaði upp minnisstætt atvik úr Suðurskóla: 

Einhverntíma þegar ég var að lesa dönsku minnir mig, og við 

áttum að standa svona fyrir framan bekkinn og ... lesa 

náttúrulega bara dönskuna og það var svolítið erfitt en ég 

ákvað að harka það af mér og lesa ... og allir fóru að hlæja og ... 

ég var bara miður mín og fór að gráta og hljóp fram og það var 

lengi gert grín að manni ... ég fékk alveg að finna fyrir þessu ... 

og meira segja kennarinn hló. 
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Í stærðfræði átti hún erfitt með að fylgja öðrum nemendum og sagðist 

oft hafa átt erfitt með að skilja hvað var að gerast í þessum tímum og sagði: 

„Kennarinn hefði alveg eins getað talað kínversku. Ég skildi bara ekkert og 

þorði ekkert að spyrja því þá myndu allir fatta það“. 

 

Best gekk í verklegum fögum, heimilisfræði og handmennt þar gekk 

henni vel og hún kveið lítið sem ekkert fyrir þeim tímum. Í þessum fögum 

sagðist hún alltaf hafa verið góð, kunni að búa til mat og hafi einnig ráðið 

vel við ýmislegt verklegt.  

 

Aníta sagði að besta skólaárið hefði verið í öðrum bekk í Hvannaskóla. 

Þar fékk hún hjálp og leið þokkalega vel. Sérkennslu fékk hún litla sem enga. 

Hún lýsti sérkennslunni:  

Þau voru bara ekki að gera neitt ... ég fór í sérkennslu í 

einhverju smá ... og ég var bara ekki að gera neitt þar ... sat 

bara hékk og talaði eiginlega ekkert við hina krakkana.  

Í áttunda, níunda og tíunda bekk mætti Aníta lítið í skólann. Hún þóttist 

fara í skólann en fór í stað þess eitthvert annað án þess að foreldrar hennar 

vissu: 

Ég mætti rosalega lítið í skólann ... ég hætti bara að mæta. [Ég 

var] uppi og niðri í kjallara ... svo þegar allir voru farnir í 

vinnuna þá fór ég heim eða fór í skólannn og sat þarna niðri í 

kjallaranum [í skólanum] ... ég fann allavega einhverja lausn ... 

ég fann einmitt blað um daginn þar sem var bara ... fjarvist, 

fjarvist, fjarvist ... svo mikið skammarlegt að horfa tilbaka.  

Vegna þessa voru ótal fundir haldnir með henni og foreldrum hennar þar 

sem skólayfirvöld hótuðu að kalla til barnaverndarnefnd en aldrei varð af 

því: 

Það var ekki gert neitt ... það var bara hótað barna-

verndarnefnd svo gerðist bara ekki neitt ... kannski fór ég í 

viðtal í skólanum ... en ég mætti ekkert áfram sko ... það voru 

fundir aftur og aftur með pabba og mömmu.  

Aníta sagðist hafa fengið að heyra frá kennurum að hún gæti ekki ráðið við 

námsefnið og ýmis neikvæð orð fallið í hennar garð til dæmis hafi þeir sagt 
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beint út: „Þú getur þetta ekki ... vertu ekkert að reyna við þetta ... þetta er 

alltof þungt fyrir þig“. 

 

Aníta tók nokkur samræmd próf en ekki í stærðfræði; henni var tilkynnt 

að hún ætti ekki að mæta í það próf:  

Mér var bara sagt að mæta ekki ... þetta var bara eitthvað sem 

ég gat ekki ... og ég var [ ... ] bara rosa fegin ... mig langaði bara 

ekkert að taka þetta próf og það var enginn að aðstoða mig ... 

það var ekki neitt, það var engin hjálp ... ég kunni auðvitað ekki 

neitt ... ég held ég hafi ekki náð neinu.  

Frá sextán ára aldri vann Aníta við ýmis störf en missti vinnuna og var án 

atvinnu í þrjú ár. Fyrir tveimur árum hóf hún nám að nýju. Í þetta skipti í 

litlum fámennum skóla þar sem hún gat tekið fornámsáfanga og eininga-

bært nám. Hún sagði að það nám hefði styrkt hana mikið og með námi í 

framhaldsskóla stefnir Aníta á að fá starfsréttindi og íhugar að taka 

stúdentspróf jafnhliða því.   

4.2 Magnea 

Magnea var 38 ára þegar rannsóknin hófst. Hún var greind með dyslexiu, 

dysgraphiu, ADHD og almenna kvíðaröskun þegar hún var fimmtán eða 

sextán ára. Magnea lauk ekki samræmdum prófum. Magnea gekk alla tíð í 

sama skóla, en að hennar mati var öll skólagangan mjög erfið og hún sagði; 

„fyrir mér var skólinn eins og fangelsi ... ég meina það ... þetta var bara 

fangelsi“. 

Magnea fékk mjög fáar bækur í skólanum en fékk stundum sérútbúnar 

bækur. Hún sagði að oftast hefðu kennarar gengið framhjá henni þegar þeir 

dreifðu bókum til nemenda. Sumir virtu hana ekki viðlits og létu eins og hún 

væri ekki til en aðrir töluðu niður til hennar. Af þessum sökum gerði 

Magnea lítið sem ekkert í tímum en beið eftir að komast heim:  

Ég sat bara og horfði út í loftið ... ég sver það og truflaði ... jú ég 

truflaði náttúrulega ... ég hafði ekkert mikið að gera, já veistu 

ég var bara ekki að gera neitt ... þeir [kennararnir] gengu bara 

framhjá mér þegar hinir fengu bækur ... sumir sögðu eitthvað 

bara ... já þú Magnea þarft ekki bók ... ég þorði bara ekki að 

spyrja um bók. 
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Magnea hafði á tilfinningunni að kennararnir vildu losna við hana: 

Ég var alltaf að biðja um að fara á klósettið til að komast út ... 

svo voru hinir að spyrja, „af hverju er Magnea alltaf að fara“, 

en þá svöruðu þeir kannski ... „það skiptir bara ekki máli hvort 

hún er hérna eða ekki hún lærir ekkert hvort sem er“... eins og 

ég væri ekkert þarna og meintu ... „Magnea farðu á klósettið 

og ekki koma aftur“.  

Þegar nýjir kennarar komu til starfa virtist sem Magnea fengi varla tæki-

færi til að sýna hvað hún gæti. Hún sagðist hafa haft á tilfinningunni að þeir 

hefðu fengið upplýsingar um hana og væru þar með búnir að afskrifa hana. 

Undantekning var þó frá þessu. Einn kennari, Lóa sem kenndi henni í þrjú 

ár var mjög hjálpleg og útbjó sjálf námsefni handa Magneu:  

... ég held að hún [Lóa] hafi alveg örugglega haft eitthvað smá 

vit ... hún ljósritaði fyrir mig stærðfræðiblöð ... fann eitthvað 

efni sem ég gæti dundað mér við í tímum, svo ég væri ekki 

þarna gónandi út í loftið. Ég tók alltaf eftir hvað hún var góð við 

mig ... ég hugsa oft um hana ... bara ef ég hefði kannski verið 

hjá henni ... bara alltaf ... þá væri ég kannski betur stödd í dag.  

Magneu fannst verklegir tímar, íþróttir, myndmennt, handmennt og 

heimilisfræði góðir tímar því þar fann hún styrkleika sína: 

Ég var góð í íþróttum og ég vissi það alveg ... þarna var ég bara 

ekki lengur Magnea heimska sem gat ekki neitt ... ég var 

Magnea sem gat ... og var kosin fyrst í lið og svoleiðis.  

Í áttunda og níunda bekk fengu foreldrar Magneu einkakennslu fyrir 

hana hjá kennara sem tók að sér börn í vanda. Þar lærði hún talsvert og 

mun meira en í skólanum. Þrátt fyrir það sagði hún foreldrum sínum að hún 

lærði ekki neitt: 

Ég var bara svo þreytt á þessu öllu og var á móti öllum en þessi 

kona var voða fín ... og þarna lærði ég einmitt að skrifa Magnea 

Ingólfsdóttir (dulnefni) og lærði aðeins að nota blýant ... þegar 

ég skrifaði, þá skrifaði ég svo fast ... að þegar ég var búin að 

gera eina lína þá var ég bara farlama ... ég kunni ekki einu sinni 

að halda á blýanti.  
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Skólastjórinnn í Kjarraskóla vildi senda Magnea í sérskóla fyrir þroska-

hamlaða en foreldrar hennar tóku það ekki í mál: 

Pabbi og mamma fóru á fund með honum og þá lamdi pabbi 

bara í borðið og sagði að þetta kæmi ekki til greina ... ég meina, 

ég er ekkert þroskaheft ... og svo löbbuðu þau út og ég hélt 

áfram í Kjarraskóla. 

Á tímabili mætti Magnea ekki í skólann og enginn skipti sér af því. Það 

sem bjargaði henni í gegnum skólagönguna voru fjórar góðar vinkonur sem 

hún á enn þann dag í dag. Magnea var lögð í einelti bæði af jafnöldrum og 

eldri krökkum, hún sagði að krakkarnir hafi lagt hana í einelti: 

... bara af því ég kunni ekki að lesa ... ég sem var alltaf svo 

róleg, gerði engum neitt ... ég var bara eins og lítil mús ... svo á 

leiðinni heim úr skólanum ef ég var ein þá voru kannski stórir 

krakkar sem biðu eftir mér og byrjuðu að leggja mig í einelti ... 

ég veit bara ekki hvað ég gerði þessum krökkum ... bara af því 

ég kunni ekki að lesa eða eitthvað.  

Á þessum árum leið Magneu oft mjög illa og hún hugsaði stundum um 

að fyrirfara sér: 

Stundum hugsaði ég bara hvort ég ætti að lifa lengur ... mér 

leið bara svo illa ... og bara af hverju að halda áfram að lifa ... 

þú veist ... til hvers er þetta líf fyrst það var svona ... það var 

bara rosa erfitt. 

Smám saman brotnaði sjálfsálit Magneu og henni fannst mikil skömm að 

því að geta varla lesið né skrifað og reyndi að fela það með öllum ráðum. 

Eftir grunnskóla var Magnea á vinnumarkaði í fimmtán ár. Þá kom að skilum 

í hennar lífi. Hún lenti í ýmsum persónulegum áföllum og þurfti að íhuga 

stöðu sína upp á nýtt. Henni fannst orðið mjög erfitt að fela vankunnáttu 

sína og hún yrði að gera eitthvað. „Ég skammaðist mín svo mikið fyrir hvað 

ég var ómöguleg“. 

Fyrir fjórum árum hóf Magnea nám í litlum fámennum framhaldsskóla 

þar sem hún gat tekið bæði fornámsáfanga og einingabært nám. Það tók 

mjög á, að tala þar upphátt um erfiðleikana og segja frá að hún gæti vart 

lesið né skrifað. Henni fannst það skammarlegt og reiknaði með að 

kennararnir myndu afskrifa hana: 
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Ég man þegar ég kom þangað fyrst ... ég bara titraði og skalf og 

var ... alveg rosa sveitt ... ég var svo hrædd. Ég þorði bara varla 

inn í húsið ... sat svo lengi útí bíl ... bara til að þora.  

Smátt og smátt hefur Magnea byggt upp trú á sjálfa sig í gegnum 

námið og fundið að til voru kennarar sem fannst hún einhvers virði: 

Ég veit núna alveg að ég get lært ... ég meina það ... ég fékk 

meira segja átta í einu prófi ... hugsaðu þér átta ... ég sem hef 

bara fengið einn eða tvo eða ekkert í prófum þegar ég var 

stelpa.  

Nú stundar Magnea nám við framhaldsskóla og vonast til að geta lokið 

starfsréttindanámi innan nokkurra ára.   

4.3 Rannsóknargögn 

4.3.1 Samfylgd í almennar kennslustundir 

Búið var að semja, við vinnuveitanda rannsakanda, að hann fengi leyfi frá 

kennslu til að sinna samfylgd við þátttakendur hvenær sem þeir óskuðu 

eftir. Báðum þátttakendum var fullkunnugt um það samkomulag. Voru þeir 

jafnframt hvattir til að þiggja samfylgd ef þeir teldu sig þurfa á henni að 

halda.  

4.3.1.1 Aníta 

Aníta þurfti að eigin mati ekki samfylgd í almennar kennslustundir. Hún bar 

því við að henni fyndist óþægilegt til þess að vita að kennsla félli niður hjá 

rannsakanda vegna hennar „sérþarfa“ og/eða að finna þyrfti annan kennara 

til að sinna kennslu í hans stað, þannig að ekki varð úr samfylgd við hana.  

4.3.1.2 Magnea 

Magnea þáði samfylgd strax við upphaf náms. Um var að ræða samfylgd í 

tveimur fögum af þremur. Samtals átta kennslustundir. Magnea taldi sig 

ekki þurfa fylgd í verklegri námsgrein því þar gæti hún fylgst með og lært án 

aðstoðar. Hún réði ferðinni, þ.e. hversu mikið rannsakandi fylgdi henni eftir. 

Í öllum kennslustundum bað Magnea rannsakanda að skrifa niður glósur af 

töflu og aðstoða við að svara spurningum sem kennarar lögðu fyrir 
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nemendur. Magnea taldi álagið við að byrja í nýjum skóla vera mikið og var 

hrædd um að einkenni dyslexiu, dysgraphiu, ADHD og almennrar kvíða-

röskunar myndu aukast í skólanum. Á slíkum stundum þurfti hún mikla 

hvatningu til að halda áfram og gefast ekki upp. Af þessum sökum þótti 

Magneu eflandi að fá samfylgd meðan hún var að fóta sig í náminu og 

kynnast nýju fólki.   

4.3.2 Samfylgd í próf 

4.3.2.1 Aníta  

Rannsakandi fylgdi Anítu í sex próf. Í tveimur prófum, voru rannsakandi og 

þátttakandi í hliðarrými við kennslustofu. Í kennslustofunni voru sam-

nemendur Anítu að taka sama próf. Opið var á milli þessara tveggja rýma. 

Anítu þótti aðstaðan óþægileg og fannst lítið næði. Upplestur á spurningum 

og umorðun þeirra þurfti að fara fram í hálfum hljóðum. Erfitt reyndist fyrir 

þátttakanda að móta svör sín munnlega án þess að aðrir nemendur heyrðu 

og/eða yrðu fyrir truflunum. Í þessum prófum var Aníta óörugg og með 

prófkvíða sem lýsti sér í skjálfta og svitaköstum. Mikið bar á neikvæðu sjálfs-

tali sem einkenndust af orðum eins og „ég man bara ekkert ... ég veit þetta 

ekki“.  

Í fjórum prófum fékk Aníta aðstöðu í sérstofu. Þar voru rannsakandi og 

þátttakandi einir, nær allan tímann. Viðkomandi fagkennarar komu einu 

sinni á próftímanum í stofuna til að athuga hvort einhver atriði væru óljós. 

Þessi aðstaða var mun betri en fyrrnefnt hliðarrými, gott næði og enginn 

hætta að aðrir yrðu fyrir truflunum. Aníta settist ævinlega á sama stað, 

frekar aftarlega við glugga og bað rannsakanda að sitja á móti sér. 

Í þessum prófum fékk Aníta tækifæri til að móta munnlega/ræða svör sín 

áður en hún skrifaði þau niður. Þar gafst rannsakanda einnig tækifæri til að 

hvetja hana áfram þegar hún byrjaði neikvætt sjálfstal og fylltist prófkvíða.  

4.3.2.2 Magnea  

Magnea fékk samfylgd í sjö próf á rannsóknartímabilinu. Magnea fékk yfir 

átta í vetrareinkunn í öllum fögum á önninni og þurfti því ekki að taka 

lokapróf í neinum fögum.  

Í öllum prófum Magneu fengu hún og rannsakandi aðstöðu í sömu stofu 

sem var lítil en björt. Engir aðrir voru í stofunni á meðan á prófi stóð og 

skapaðist því gott næði. Magnea var yfirleitt mjög lengi að skrifa svörin og 

þurfti mikla aðstoð við stafsetningu. Þess vegna tóku prófin langan tíma og í 
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öllum tilfellum fékk hún lengdan próftíma. Í tveimur prófum kom kennari 

viðkomandi fags í lok próftíma og gaf Magneu tækifæri að taka hluta prófs-

ins munnlega. Í báðum tilfellum var um sama kennara að ræða. Eftirtektar-

vert var að Magnea settist alltaf á sama stað í stofunni og vildi að rann-

sakandi sæti alltaf á sama stað.  

Mikill munur var á líðan hennar í fyrsta hlutaprófi og á þeim sem á eftir 

komu. Í fyrsta prófi var Magnea með mikinn prófkvíða og fannst erfitt að 

slaka á og var hrædd um að vita ekki svörin. Í þeim prófum sem á eftir komu 

var hún í mun meira jafnvægi og náði góðri einbeitingu strax í upphafi. Var 

hún helst á því að það væri að miklu leyti vegna þess að hún þekkti stofuna, 

vissi hvar hún myndi sitja, vissi að rannsakandi myndi hjálpa henni eftir 

fremsta megni og var jafnframt orðin öruggari gagnvart framhalds-

skólanum. Eftir öll hlutapróf var Magnea örþreytt.   

4.3.3 Aðstoð við heimanám  

Rannsakandi aðstoðaði Anítu og Magneu með verkefni og upplestur. Við 

upphaf rannsóknar var ætlunin að aðstoðin yrði veitt einu sinni í viku. 

Misjafnt var hvaða námsefni var farið yfir og fengu þátttakendur alfarið að 

ráða því. Oft þurftu þátttakendur að fá aðstoð við verkefni sem þeir áttu 

erfitt með að skilja, s.s. orðalag og/eða einstök orð. Stundum kom fyrir að 

ýmis önnur praktísk mál tóku allan tímann og varð þá aðstoð við heimanám 

engin þá vikuna. Dæmi um slík mál var t.d. að finna upplýsingar á nemenda-

svæði, svara og/eða senda tölvupóst til kennara, senda verkefni í gegnum 

netið og finna námsefni á netinu þar sem hægt var að breyta leturgerð.  

4.4  Viðtöl  

Í viðtölum var spurt um: hvað gekk vel, hvað gekk illa, hvaða erfiðleikar urðu 

á vegi þeirra og um framkomu kennara. Eftirfarandi þemu voru greind út frá 

viðtölum og öðrum gögnum: líðan í skólanum, viðmót kennara og 

samnemenda, námsefni, heimanám, kennsluaðferðir kennara, próf, orð-

skilningur, stuðningur skólans vegna námserfiðleika, sjálfsvitund og 

sjálfstraust og að auki eitt þema sem heitir; „þegar vel gekk“.  
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4.4.1 Líðan í skólanum  

4.4.1.1 Aníta  

Aníta sagðist bera góðar tilfinningar til framhaldskólans og sagði þessa líðan 

mjög ólíka þeirri sem var ríkjandi í grunnskóla: 

Bara allt annað, þú veist ... það er gaman að mæta og gaman 

að takast á við námið og leggja á sig ... þú veist mig langar að 

halda áfram og ... ég er miklu meira jákvæðari í mér þó að fagið 

sé mjög erfitt mæti ég og tekst á við þetta og náttúrulega geri 

bara það sem ég get. 

Í flestum kennslustundum var líðan Anítu góð en þó komu fyrir stundir 

þar sem henni leið illa og henni fannst tilfinningarnar minna á líðan sína í 

grunnskóla:  

Ég meina bara líðanin í tímum núna er svona ... sko samt ekki 

eins geðveikt slæm og í grunnskólanum ... ég fékk bara svona 

flashback ... ég skildi bara ekkert hvað ég átti að gera ... ég man 

sko bara hvernig mér leið ... mér leið ekkert vel ... og núna í 

dönskunni líður mér ekki vel … svo eru auðvitað prófin þá líður 

mér ekkert vel ... ég er bara svo kvíðin að ég man ekki neitt og 

verð bara að komast út til að geta andað.  

4.4.1.2 Magnea 

Magnea taldi líðan sína í framhaldsskólanum oftast góða og sagði líðan sína 

svo gjörólíka líðan hennar í grunnskóla að það væri varla hægt að bera það 

saman:  

Þetta er bara svart og hvítt ... allt annað ... núna tek ég þátt 

mér finnst bara alveg rosalega gaman ... það eru einhverjir 

krakkar sem vita að ég er lesblind en það eru einhvern veginn 

svo margir ... í skólanum sem eru lesblindir ... og ég get fylgst 

með ... ég hef meiri trú á sjálfri mér og ég er þarna af þvi ég get 

þetta. Ég er að ná sambandi, ég skil þetta einhvern veginn 

betur.  

Stundum leið Magneu ekki vel í skólanum, aðallega þegar kom að 

prófum og verkefnakynningum.   
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4.4.2 Viðmót kennara og samnemenda 

4.4.2.1 Aníta 

Aníta var ánægð með viðmót flestra kennara framhaldsskólans í sinn garð. 

Henni fannst flestir sýna í verki að þeir vildu aðstoða hana. Hún sagði einn 

kennara sýna áhuga– og skilningsleysi og sagði: 

Flestir kennararnir bara tala við mann, spyrja hvað þeir geti 

gert fyrir mig ... eins og einn kennarinn í dag ... rétti mér 

verkefni og sagði ...gerðu þitt besta, þú ert ótrúlega dugleg. 

Þetta er bara hrós ... en einn er sko ekki að hrósa manni ... og 

þá þorir maður ekki einu sinni að spyrja ... ég finn svona 

fyrirlitningu á manni og talað niður til manns. 

Anítu fannst samnemendur koma vel fram við sig og hún varð 

ekki fyrir neinu aðkasti vegna námserfiðleika sinna:  

Ég er náttúrulega í svolítið breiðum hópi ... en ég á alla vega 

þrjár vinkonur ... hinir krakkarnir eru bara mikið yngri en ég ... 

en mér finnst þau ekkert koma illa fram við mig eða neitt þegar 

ég er að vinna verkefni [með þeim] ... þetta eru náttúrulega 

blandaðir hópar ... mér finnst góð samvinna í skólanum. 

4.4.2.2 Magnea 

Magneu fannst kennarar skólans koma mjög vel fram við sig og taldi viðmót 

þeirra einkennast af hlýju, góðmennsku, virðingu og hjálpsemi: 

Þeir bara sjá mig ekki eins og ég sé eitthvað öðruvísi … ég er 

bara eins og hver annar nemandi þarna ... já til dæmis ... ég á 

svo erfitt með að svara spurningum ... [kennarinn segir] bara 

ekkert mál hérna færðu svörin ... þá les ég líka svörin og svona, 

sem er mjög þægilegt ... fólk vill hjálpa mér og hefur trú á mér 

... hún [kennarinn] hrósaði mér ... ég er nú ekki vön að fá hrós 

... ég hélt aldrei að ég mundi heyra eitthvað svona.  

Reynsla Magneu af samnemendum var góð og hún eignaðist félaga sem 

hún talaði við í frímínútum:  

Það er allavega ekkert einelti hér og engin leiðindi ... ætli þau 

horfi ekki bara á mig sem jafningja, ég er ekkert meiri eða 
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minni. Þarna eru krakkkar sem eru yngri en ég, allir bara 

ofboðslega fínir ... við tölum bara rosa mikið um námið ... það 

er ekkert verið að tala [um efni] fyrir utan skólann ... maður 

þarf ekkert að fara yfir ævisöguna hérna sko.  

4.4.3 Námsefni 

4.4.3.1 Aníta  

Námsbækur og námsefni Anítu var margbreytilegt. Anítu fannst kennslubók 

í íslensku með skýru letri og gott að hafa lítið á hverri blaðsíðu, en 

kennslubók í dönsku aftur á móti ruglingsleg, með margskonar letri, mikið 

um myndir og skæra liti. Textinn var þéttur og sneri oft á misjafna vegu:  

Mér finnst bara geðveikt vont að lesa þetta, þú veist bara allt 

of mikið af litum og svona skakkt og ég þarf bara ... þú veist ... 

… svo er ég bara alltaf að snúa bókinni ... svo er það [letrið] 

alltaf mismunandi stundum ... rosa stórt eitthvað og svo lítið 

svona ... bara svona allskonar.  

Aníta hafði aðgang að hljóðbókum í nokkrum fögum. Henni fannst 

hljóðbækur reynast vel og fannst mjög gott að hlusta á upplestur á efni um 

leið og hún skoðaði/las bókina. 

Athyglisvert var, að Anítu fannst afar erfitt að lesa og skilja ljósritað 

námsefni. Hún sagði það vera vegna þess að textinn væri skakkur, mikið um 

auka doppur og línur og letrið var mjög loðið. 

Stundum fáum við blöð með allskonar efni en það er svo illa 

ljósritað að ég get bara ekki lesið þetta ... þetta er auðvitað 

geðveikt spes ... þú veist að ljósrita bara gömul ljósrit og svo 

snýr þetta bara allskonar … bara skakkt á blaðinu og svona ... 

ég meina það eru allir að tala um þetta þú veist … ekki bara ég, 

ég var bara svo pirruð að fá svona blöð ... ég get ekki lesið 

þetta. 

4.4.3.2 Magnea  

Í námi Magneu voru nokkrar stórar og þykkar námsbækur sem henni fannst 

erfitt og/eða nær ómögulegt að lesa vegna leturgerðarinnar. Letrið í þremur 

af fjórum bókum var Times New Roman sem Magneu fannst erfiðasta letrið 

til lestrar:  
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Ég get auðvitað ekkert lesið þetta ... ég meina ég væri bara 

allan daginn að lesa eina blaðsíðu og svo hvað ... ég mundi bara 

ekki skilja neitt og vera bara alveg farlama ... þú veist með 

hausverk og allt svona.  

Hljóðbækur breyttu miklu fyrir Magneu þegar þær voru í boði, „Ég get 

sko hlustað á þetta og þá skil ég bara“. 

Magneu fannst erfitt að finna námsefni sem sent var á innra vef skólans 

og hún þurfti sjálf að prenta út. Hún kunni ekki að stilla glærur fyrir prentara 

og fannst bagalegt þegar efni frá kennurum var misjafnlega sett upp og ekki 

samræmi þar á milli. Einnig fannst henni truflandi þegar mikið var um 

skraut, línur og munstur á glærum og fannst bæði erfitt að fylgjast með 

þegar þannig glærur voru sýndar og/eða hún var með þær útprentaðar.   

4.4.4 Kennsluaðferðir kennara  

4.4.4.1 Aníta  

Anítu fannst reynast vel að vinna hópverkefni í tímum og/eða taka þátt í 

umræðum í litlum hópum:  

Já bara miklu betra [að hafa verkefni] og kannski umræður í 

tíma í litlum hópum og svona þá þori ég að tala ... en ekki fyrir 

framan allan bekkinn. Veistu þegar við erum að hjálpast að og 

tala um þetta allt þá læri ég rosa mikið. Ég vildi bara að það 

væru miklu meiri verkefni í skólanum ... ég meina ég get alveg 

lesið heima ... en ekki unnið verkefnin ... því stundum skil ég 

bara ekki neitt það sem er verið að biðja um.  

Anítu fannst fyrirlestrar ekki henta sér vel en vera í lagi af og til. Hún 

lýsti reynslu sinni af slíkri kennslu með þessum orðum:  

kennararnir eru aðallega bara upp á töflu og skrifa og þú veist 

... við glósum ... mér finnst ekkert gott að sitja bara alltaf ... og 

hlusta á kennarann þá get ég bara hlustað og skrifað í smá 

stund ... svo er ég bara að skrifa eitthvað sem ég skil ekkert 

hvað er ... ég meina ... ég skrifa orðin en svo veit ég ekkert 

hvað þetta er því það fer bara allt í að skrifa og þá get ég ekki 

hlustað ... svo kem ég heim ... og ég bara veit ekkert hvað ég 

var að skrifa ... ég man bara ekkert.  



 

61 

Kennsla hjá einum kennara var óskipulögð að mati Anítu og átti hún oft 

mjög erfitt með að fylgjast með í þeim tímum og skilja hvað kennarinn var 

að segja:  

Mér finnst náttúrulega maður bara ekki vita hvað hann er að 

gera eða segja ... svo les hann upp og er bara í einu verkefni ... 

og svo í næsta kannski og í tölvunni og er ekkert mikið að segja 

okkur hvar hann er ... og svo niðurlægir hann okkur svona þú 

veist ... ég veit bara ekki hvort hann hefur áhuga á að kenna 

okkur ... hann fer líka svo svakalega hratt yfir ... ég er ekkert að 

meðtaka ... ég er kannski rétt að fylgjast með spurningu eitt 

sem hann er að fara yfir og þá er hann kominn í spurningu 

fimm ... hann þýtur yfir þetta sko. 

4.4.4.2 Magnea  

Í kennslustundum fannst Magneu, eins og Anítu, gott að vinna verkefni með 

öðrum og hún fann að oft hafði hún ýmislegt til málanna að leggja sem 

skipti máli í umræðum. Stundum fannst henni mjög óþægilegt að kunna lítið 

á tölvu og geta ekki tekið af skarið þegar hún var að vinna í hóp. 

Magnea sagði kennsluaðferðir flestra kennara einkennast af hefðbund-

num fyrirlestrum frá töflu, sem henni líkaði alls ekki. Hún sagðist eiga erfitt 

með að fylgjast með og hún færi að hugsa um eitthvað annað alls ótengt 

námsefninu. Þegar kennari fór út fyrir námsefnið og fór t.d. að tala um 

uppskriftir eða þjóðfélagsmál þá missti Magnea alveg þráðinn og átti það til 

að spyrja spurninga sem voru ekki í neinum tengslum við umræðuna:  

[...] ég festist kannski bara þarna ... var kannski bara nýkomin 

inn í efnið og þá fór kennarinn kannski bara að gefa okkur 

uppskrift og þá datt ég alveg út ... og þá kannski komst ég 

ekkert inn aftur ... þeir sem eru alveg rosa góðir að læra fannst 

þetta fínt en ég ... þetta var ekki fyrir mig. 

Einstaklingsvinna í tímum reyndist Magneu sérstaklega erfið, þ.e. þegar 

svara átti skriflega og/eða finna svör í bókinni. Þá sagðist hún ekki geta 

skrifað eða fundið svör við spurningum.   
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4.4.5 Heimanám  

4.4.5.1 Aníta  

Aníta las mikið, glósaði og undirbjó sig yfirleitt vel fyrir tíma heima en átti 

oft í erfiðleikum með að skilja og muna námsefnið. Hún var mjög lengi að 

vinna heimaverkefni og fannst erfitt og tímafrekt að finna svör í náms-

bókum. Hún lýsti verkefni í líffræði og dönsku: 

Já það var svolítið erfitt ... ég var svo lengi sko ... þú veist að 

finna í bókinni það sem átti að gera ... ég meina svörin en samt 

var eitthvað rétt hjá mér … svo áttum við að finna svör, mér 

fannst það geðveikt erfitt. Ég skildi bara ekki sum orðin, svo var 

danskan svo erfið ... þú veist við vorum í málfræði og ég skildi 

ekki alveg hvað átti að gera, bara eitthvað geðveikt ruglingslegt 

eitthvað.  

4.4.5.2 Magnea 

Þegar Magnea hafði aðgang að námsefni á hljóðbókum, fannst henni það 

breyta mjög miklu.  

Magnea átti yfirleitt erfitt með heimanám, sérstaklega ef um skrifleg 

verkefni var að ræða. Í þeim tilfellum var hún nær alveg háð því að fá 

aðstoð annarra. Ef engin aðstoð bauðst þá reyndi hún við verkefnin en tókst 

yfirleitt ekki að ljúka þeim. Magnea lýsir heimanámi á þennan hátt: 

Ég fattaði bara ekki þessar spurningar sem hann [kennarinn] 

var að spyrja og svo áttum við að gera þetta heima og ég var í 

marga tíma að reyna að skilja þetta … ég varð bara eitthvað svo 

pirruð … og gafst bara upp ... það var svo erfitt að leita að 

svörum í bókinni samt fékk ég smá hjálp en ekki alveg nóg ... 

svo finnst mér bara svo ömurlegt að geta ekki bara bjargað mér 

sjálf ... og þurfa alltaf að biðja um hjálp ... ef ég mætti bara 

hlusta og tala við einhvern [um námsefnið] og svo bara svara 

þessu munnlega ... væri þetta bara ekkert mál. 

4.4.6 Próf 

4.4.6.1 Aníta  

Próf voru Anítu þyrnir í augum vegna fyrri reynslu hennar. Hún lagði sig 

fram um að lesa og undirbúa sig heima en þegar í prófið var komið virtist 
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hún fyllast kvíða og óöryggi. Eftir eitt prófið var hún sérstaklega ósátt og 

sagði: 

Ég var búin að vera rosa dugleg að lesa ... þú veist ... ég les svo 

mikið ... er kannski bara búin að lesa svona tíu sinnum ... bara 

þú veist þetta með orðin ég skil bara ekki sum orðin, bara núll 

skilningur ....svo fannst mér þetta próf geðveikt ruglingslegt 

eitthvað ... svona krossarnir sko ... stundum voru krossarnir 

einhvernveginn út um allt ... svo var letrið ekkert sérstakt.  

Aðstaða til prófatöku var afar misjöfn. Í nokkrum prófum var Anítu boðið 

upp á sér stofu. Þar var gott næði og enginn hætta að aðrir yrðu fyrir 

truflunum. Henni fannst gott að vera ein í stofu. Sum próf tók Aníta án 

upplesturs og sat þá með öðrum bekkjafélögum. Yfirleitt gengu þau próf 

illa.  

Aníta sagðist telja að miklu hafi breytt að fá upplestur og sér aðstöðu í 

prófum og telur að útkoma úr prófum hefði orðið önnur ef þessi aðstoð 

hefði ekki verið til staðar. Henni fannst skipta miklu máli þegar spurningar 

voru umorðaðar fyrir hana. Misjafnt var eftir prófum hvaða letur var notað. 

Í sumum prófum var letur stórt og það fannst Anítu nauðsynlegt. Þegar 

texta á prófum var breytt úr 12 punkta í 14 punkta breyttist uppsetning á 

prófum. Til dæmis voru fyrirmæli ekki alltaf á sama blaði og spurningar sem 

svara átti og/eða sitthvoru megin á blaði. Það þótti Anítu eðlilega erfitt og 

ruglingslegt:  

Það ruglar mig svo þegar ég þarf alltaf að vera fletta fram og til 

baka ... til að sjá hvað ég á að gera ... svo ef ég er stressuð þá 

gleymi ég því bara hvað ég á að gera ... þá þarf ég að fletta 

aftur og aftur ... eða bara skil það ekki.  

4.4.6.2 Magnea 

Magnea hefur litla reynslu af próftöku og hefur að eigin sögn einungis tekið 

nokkur próf um ævina. Hún var með talsverðan prófkvíða og aðaláhyggju-

efni hennar var að hún ætti erfitt með að skilja spurningar, gæti ekki svarað 

og/eða skrifað svörin niður og að tíminn yrði of naumur.  

Óöryggi hennar beindist sérstaklega að óvissunni um hvar hún yrði í 

prófinu, hvort stofan væri stór eða lítil og hvar hún gæti setið.  
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Það er rosa gott að vera alltaf í sömu stofu og þá þarf ég ekki 

alltaf að vera hugsa um hvort að við fáum stofu sem ég þekki 

eða hvar ég get setið ... hvort við verðum einar eða ekki. 

Í öllum prófum fékk Magnea aðstöðu í sömu stofu. Stofan var lítil og 

með fáum borðum en með stórum gluggum og góðu útsýni. Engir aðrir voru 

í stofunni á meðan á prófi stóð og skapaðist því gott næði. Magnea settist 

ævinlega á sama stað og bað rannsakanda að sitja ská á móti sér. Henni 

fannst stofan þægileg og gott að hafa stóra glugga og útsýni.  

Magnea var yfirleitt mjög lengi að skrifa niður svör við spurningum og 

þurfti mikla aðstoð við stafsetningu. Hún vildi stafa hvert orð upphátt áður 

en hún skrifaði niður og fá staðfest að stafsetning væri rétt. Þess vegna fékk 

hún lengdan próftíma. Í tveimur prófum, hjá sama kennara, fékk Magnea 

tækifæri til að taka hluta prófs munnlega. 

Í fyrsta prófi var Magnea með mikinn prófkvíða og fannst erfitt að slaka á 

og var hrædd um að vita ekki svörin. Í prófum sem á eftir komu var hún í 

mun meira jafnvægi og náði strax góðri einbeitingu. Magnea taldi að þar 

skipti máli að hún þekkti stofuna, vissi hvar hún myndi sitja, vissi að 

rannsakandi myndi hjálpa henni eftir fremsta megni. Eftir öll próf var 

Magnea örþreytt.  

4.4.7 Stuðningur af hálfu skólans vegna námserfiðleika 

4.4.7.1 Aníta  

Í upphafi náms skilaði Aníta inn greiningargögnum um námserfiðleika. Hún 

kveðst ekki hafa fengið miklar upplýsingar hvað stæði til boða af hálfu 

skólans. Hún fékk þó upplýsingar um að hún gæti fengið stærra letur á 

prófum en þegar á reyndi var slíkt ekki í boði hjá öllum kennurum.  

Annar stuðningur virtist ekki vera í boði af hálfu skólans a.m.k. vissi Aníta 

ekki um fleiri aðtriði. Upplestur í prófum og að sitja sér í stofu fékkst 

einungis vegna þátttöku Anítu í rannsókninni annars hefði slíkt ekki verið í 

boði.  

4.4.7.2 Magnea 

Magnea kveðst ekki hafa fengið mikla aðstoð í skólanum vegna náms-

erfiðleika. Sumir kennaranna létu hana fá útprentaðar glósur og/eða svör 

við spurningum sem vinna átti í tímum en aðrir gerðu það ekki. Magnea 

mundi ekki eftir að minnst hefði verið á hljóðupptökur af námsbókum en 
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þegar hún byrjaði námið var hún komin með aðgang að Hljóðbókasafni 

Íslands í gegnum fyrra nám. Stækkað letur var í boði í flestum prófum þó 

voru undantekningar frá því. Önnur úrræði vissi Magnea ekki um. Ástæða 

þess að hún fékk að sitja sér var einungis vegna þátttöku Magneu í 

rannsókninni en annars hefði það ekki verið í boði.  

4.4.8 Orðskilningur. 

4.4.8.1 Aníta 

Mörg orð í íslensku máli voru Anítu erfið og þurfti hún þá útskýringu og/eða 

umorðun setninga til að skilja samhengi og merkingu. Má nefna sem dæmi 

eftirtalin orð: markmiðslýsing, fyrrgreint, undanfari, heildstæður, neðan-

greint. Hún lýsti reynslu sinni með þessum orðum: 

Veistu, stundum bara svona í prófum og svona í verkefnum þá 

skil ég bara ekkert hvað er verið að biðja um. Þú veist það eru 

bara orðin eins og orðið ... neðangreint ... hvað er það eiginlega 

... ég meina er þá verið að tala um eitthvað sem ég á eftir að 

lesa eða hvað ... af hverju er ekki bara hægt að nota orð sem 

allir skilja ... eða er þetta bara ég?  

Einnig veldur orðið „ekki“ Anítu ruglingi. Til dæmis ef orðið „ekki“ er í 

verkefni eða prófspurningu þá á hún það til að sleppa orðinu og svara þar af 

leiðandi vitlaust. Hún skýrði þetta: 

Veistu, þegar þetta „ekki“ er þá finnst mér þetta sko geðveikt 

erfitt að skilja, af því ég þarf svona að snúa við og stundum eru 

tvö svona „ekki“ í einhverju þá ruglast allt hjá mér, þá þarf ég 

að snúa við og aftur að snúa við. Það finnst mér erfitt.  

4.4.8.2 Magnea  

Oft átti Magnea mjög erfitt með að lesa og skilja texta í verkefnum og/eða 

spurningum. Helst hamlaði það henni þegar hún hafði engan til að útskýra 

og/eða umorða verkefni og/eða setningar. Henni fannst sum orðin erfið og 

misskildi þau auðveldlega og/eða skildi þau alls ekki. Hún sagði svo frá:  

Sum orðin eru bara svo erfið og svo löng. Það var eitt um 

daginn sem ég skildi bara ekki alveg fyrr en [kennarinn] var 

búinn að segja mér hvað það þýddi og þá var þetta bara svo 
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auðvelt orð ... [það] var orðið skilgreina eða skilgreinið og 

þegar hún sagði mér að þetta væri bara sama orðið og útskýra 

nú þá hugsaði ég bara af hverju er ekki bara hægt að setja 

orðið útskýra í spurninguna ... það skilja það allir. 

Orðið ekki finnst henni líka erfitt:  

Mér finnst orðið ... ekki ... soldið erfitt ...ég meina stundum þá 

sé ég bara ekki þetta orð og les þetta vitlaust ... svona hvað á 

að gera ... eða þú veist spurninguna og þá bara svara ég 

auðvitað vitlaust. Það þarf bara einhver að vera hjá mér og 

útskýra ... þá get ég þetta.   

4.4.9 Sjálfsvitund og sjálfstraust  

4.4.9.1 Aníta 

Aníta taldi að sjálfsvitund og sjálfstraust hefði aukist á rannsóknar-

tímabilinu. Við upphaf náms var hún óörugg og stundum kvíðin að fara í 

skólann og fannst flestir nemendur standa betur að vígi en hún sjálf. Hún 

lýsti líðan sinni við upphaf rannsóknar með þessum orðum:  

Veistu það er sko geðveikt erfitt stundum ... ég veit bara ekki 

hvað ég er komin út í ... [ég] trúi bara svo lítið á að ég geti 

þetta....svo bara [orðið] skóli þú veist ....veistu ég fékk bara 

hroll [áður fyrr] þegar ég heyrði [orðið] skóli.  

Eftir því sem á leið í náminu jókst sjálfsvitund hennar og sjálfstraust. Í 

lokaviðtali lýsti Aníta sjálfsvitund sinni og sjálfstrausti með þessum orðum: 

Veistu ég hef bara meiri trú á mér núna og mig langar að halda 

áfram að læra ... núna sko veit ég alveg að ég get þetta ... ég 

þarf kannski að leggja mikið á mig ... og vinna mikið þú veist og 

taka eitthvað aftur og aftur en ég ætla samt að klára þetta ... 

svo er ég líka ekkert smá skipulögð [í náminu] og það er bara 

að hjálpa mér fullt. 

4.4.9.2 Magnea 

Líkt og Aníta var Magnea óörugg gagnvart skólanum við upphaf rannsóknar. 

Jafnframt var hún með miklar áhyggjur af skilaverkefnum langt fram í 
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tímann en smám saman jókst öryggi hennar og hún fór að trúa á eigin getu. 

Magnea var sannfærð um að hún væri með mestu námserfiðleikana og fyrir 

komu stundir þar sem hún taldi að námið bæri hana ofurliði.  

 Hún fékk fylgd rannsakanda fyrstu dagana í framhaldsskólanum en síðan 

var hún á eigin vegum. Jafnt og þétt jókst sjálfsvitund hennar og sjálfstraust. 

Í lokaviðtali kom berlega í ljós að styrking hennar var mikil og lýsti hún því 

með þessum orðum: 

 Ég er búin að sýna sjálfri mér að ég get þetta ... og ég sé að 

taka þátt í einhverju sem ég hélt að ég gæti aldrei tekið þátt í ... 

þetta er eitthvað svo lógíst ... manni líður alltaf betur og betur 

verður alltaf fróðari ... og að vera í skóla og fræðast og fræðast 

um hlutina og tekur svo þátt í samfélaginu þá líður manni 

náttúrulega miklu betur og þá stækkar maður um nokkra 

sentimetra ... ég er búin að vera peð svo lengi ... en núna er ég 

allavegana orðin riddari.  

4.4.10 Þegar vel gekk  

4.4.10.1 Aníta 

Oft komu tímar þar sem Anítu leið vel í skólanum. Í íslenskutímum leið 

henni yfirleitt alltaf vel sem kom henni á óvart. Það var gjörólíkt reynslu 

hennar úr grunnskóla. Hún taldi framkomu kennara hafa úrslitaáhrif. Í 

íslensku var kennarinn; jákvæður, sýndi alúð og einlægan áhuga á nem-

endum og hrósaði þegar vel gekk.  

Anítu fannst viðmót kennara móta andrúmsloftið í hópnum sem ein-

kenndist af samheldni og jafnvægi. Í íslensku fannst henni námsefni og 

námsgögn vel fram sett og aðgengileg, t.d. var meirihluti efnis til á Hljóð-

bókasafni Íslands. Kennari notaði kennsluaðferðir sem reyndust Anítu vel, 

oft var um að ræða sameiginlega verkefnavinnu og umræður í tímum, 

einnig þóttu leiðbeiningar hans um heimaverkefni góðar og skýrar:  

Hann er bara geðveikt góður kennari hann Þórólfur (dulnefni) 

... þú veist hann vill bara hjálpa manni ... og um daginn þá 

brosti hann til mín og sagði þetta gengur örugglega vel hjá þér 

Aníta þú ert búin að vera svo dugleg með öll verkefnin ... ég 

veit bara að hann er mín megin þú veist ... bara er að vinna 

með mér og það er svo gott [....] svo sitjum við saman nokkrar 

stelpur og ég veit alveg að þær vita að ég er með ... þú veist 
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allann pakkann en það skiptir ekkert máli ... ég get bara verið 

ég og það er bara allt í lagi.  

4.4.10.2 Magnea  

Magneu gekk vel í verklegum áfanga. Bókin sem hún þurfti að lesa reyndist 

frekar erfið yfirlestrar en mikið var um myndrænar skýringar sem Magneu 

fannst afar þægilegt. Hún kunni margt af því sem fjallað var um í bókinni og 

þess vegna létti það mjög lesturinn. Einnig var námsbókin til á hljóðbók.  

Magneu fannst kennarinn í verklega áfanganum jákvæður og blíður 

en jafnframt gera kröfur til nemenda um að fylgjast með og vinna vel. Í 

slíkum tímum óx sjálfstraust Magneu, hún fann til öryggis, fékk tækifæri til 

að sýna kunnáttu sína og treysti sér til að tala fyrir framan aðra. Að hennar 

sögn virtist kennarinn virða nemendur og var óspar á hrós ef vel gekk: 

Veistu í þessu [fagi] þá bara þurfti ég ekkert að skrifa og ekkert 

að lesa ... og ég bara vissi [næstum því] þetta allt ... og 

stundum bara ... þú veist, vissi ég meira en hinar ... þá leið mér 

bara vel sko ... það er bara þetta þú veist, að trúa á sig og svona 

... ég er alltaf að vaxa ... ég er líka að vaxa þegar ég fæ hrós ... 

ég hef bara aldrei fengið hrós í skóla áður ... bara aldrei.  

4.5 Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að yfirleitt var líðan kvennanna í 

skólanum nokkuð góð en þó voru undatekningar frá því. Viðmót flestra 

kennara fannst konunum gott og einkenndist af áhuga, jákvæðni og 

hjálpsemi. Hrós fannst þeim mikilvægt. Flestir kennarar vildu aðstoða en 

virtust ekki vita hvaða leiðir væru til þess, s.s. aukanámsefni, hjálpartæki á 

netinu eða hljóðupptökur. Viðmót samnemenda var gott að mati kvenn-

anna og þær urðu aldrei varar við neikvæðar athugasemdir vegna náms-

erfiðleika sinna.  

Námsefni Anítu og Magneu var mjög mismunandi. Í sumum tilfellum var 

það aðgengilegt og auðskilið, en mörg dæmi voru um námsefni sem erfitt 

var að lesa, skilja og/eða vinna. Þar skipti letur, frágangur verkefna og 

hönnun bóka miklu máli. Báðar höfðu aðgang að hljóðbókasafninu og gátu 

fengið hljóðupptökur af hluta námsefnis. Það efni sem ekki var til á hljóð-

bókasafni virtist heldur ekki vera til í skólunum. Átti það aðallega við í 

tungumálum sem þeim þótti bagalegt.  
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Oftast voru kennsluaðferðir kennara hefðbundið fyrirlestrarform, þ.e. 

kennarar héldu fyrirlestra og nemendur skráðu hjá sér aðalatriði sem 

kennarar skrifuðu á töflu og/eða sýndu á skjávarpa. Konurnar voru báðar 

sammála um að slíkar kennsluaðferðir hentuðu þeim ekki vel. Frekar lítið 

virtist vera um sameiginleg verkefni og/eða umræðuhópa nemenda. Slíka 

vinnu töldu þær mun hentugri og lærdómsríkari. Heimanám reyndist báðum 

þátttakendum mjög tímafrekt og erfitt og þurftu þær mikinn stuðning.  

Próf reyndust báðum konunum mjög erfið, þær voru báðar með 

prófkvíða og höfðu litla reynslu af próftöku. Fannst þeim skipta miku máli 

að fá séraðstöðu til próftöku og upplestur á spurningum en slíkt var 

einungis í boði vegna þátttöku þeirra í rannsókninni. Stuðningur skólanna 

vegna námserfiðleika reyndist lítill og fólst einungis í stækkuðu letri á 

prófum og hvorug þeirra fékk upplýsingar um frekari stuðningsúrræði. 

Orðskilningur kvennanna var lítill og olli það oft misskilningi til dæmis við 

verkefnavinnu og í prófum. Báðar konurnar töldu sjálfsvitund og sjálfstraust 

hafa aukist á námstímabilinu og höfðu þær báðar smám saman öðlast meiri 

trú á að þær gætu lokið námi.  

Þegar vel gekk voru nokkur atriði sem þurftu að spila saman að mati 

kvennanna. Viðmót kennara hafði þar úrslitaáhrif, en þegar það einkenndist 

af jákvæðni, alúð og einlægum áhuga á nemendum hafði það mótandi áhrif 

á andrúmsloftið í bekknum og ýtti undir samheldni og jafnvægi meðal 

bekkjarfélaga. Einnig þurftu námsbækur og námsefni að vera með skýru og 

einföldu letri og kennarinn þurfti að beita mismunandi kennsluaðferðum til 

að virkja hópinn.  
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5 Umræða  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig tveimur konum, sem átt 

hafa við námsörðugleika að stríða, farnaðist í námi í framhaldsskóla og áhrif 

námsins á sjálfsvitund þeirra og sjálfstraust. Í kaflanum er fræðileg vitneskja 

tengd við niðurstöður rannsóknarinnar. Í upphafi var eftirfarandi rann-

sóknarspurningum varpað fram: 

 Hver er reynsla tveggja kvenna, sem hafa átt við 

námsörðugleika að stríða í grunnskóla, af námi í framhaldsskóla 

og hvaða kennsluaðferðir og námsefni reynist þeim vel og hvað 

síður ? 

 Hver er sjálfsvitund og sjálfstraust kvennanna á námstímabilinu? 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru; 

 Líðan kvennanna var frekar góð í framhaldsskólanum og gjörólík 
líðan í grunnskóla.  

 Viðmót kennara og samnemenda var gott en með undantekningum.  

 Námsefni þótti þeim mjög misjafnt og skipti útlit, hönnun og 
aðgangur að hljóðbókum miklu máli.  

 Kennsluaðferðir kennara fannst þeim einhæfar og reynast frekar illa. 
Flestir kennarar vildu aðstoða en virtust hvorki þekkja leiðir né 
lausnir.  

 Heimanám var þeim afar erfitt og tímafrekt og þurftu þær mikinn 
stuðning.  

 Próf voru þeim kvíðvænleg.  

 Stuðningur skólanna vegna námserfiðleika reyndist lítill og fólst 
einungis í stækkuðu letri á prófum.  

 Orðskilningur þeirra var bágborinn og olli það oft misskilningi bæði í 
verkefnavinnu og í prófum.  

 Konurnar töldu báðar að sjálfsvitund og sjálfstraust hefði aukist til 
muna á rannsóknartímabilinu.  

 Þegar vel gekk voru nokkur atriði sem þurftu að spila saman að mati 
kvennanna: Jákvætt viðmót kennara skipti þar mestu máli en einnig 
góður bekkjarandi, skýr og einföld framsetning námsefnis og fjöl-
breyttar kennsluaðferðir. 

Segja má að umfang rannsóknarinnar hafi orðið viðameira en gert var 

ráð fyrir í upphafi og varð samstarf við þátttakendur náið og þétt. Ef til vill 
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má leiða líkum að því að rannsóknin hefði orðið öðruvísi ef rannsakandi 

hefði ekki þekkt konurnar áður en rannsókn hófst. Bogdan og Biklen (2003, 

bls. 17) tala um mikilvægi þess að velja sér ekki rannsóknarvettvang þar sem 

rannsakandi þekkir til þátttakenda. Telja þeir hættu á að það geti orsakað 

að þátttakendur geti átt erfitt með að mynda traust gagnvart rannsak-

andanum og eigi jafnframt erfitt með að sjá hann í nýju hlutverki. Vert er að 

geta þess að rannsakandi hafði lítið sem ekkert gegnt hlutverki kennara 

fremur sem ráðgjafi og aðstoðarmaður. Einnig var gagnkvæmt traust til 

staðar áður en rannsókn hófst og því taldi rannsakandi það ekki koma að 

sök og fremur vera kostur að hann þekkti til þátttakenda. Má því segja að 

það traust sem fyrir hendi var hafi fremur orðið rannsókninni til framdráttar 

því vegna fyrri kynna varð meira um samskipti, s.s. símtöl, símaskilaboð og 

tölvupósta, en ella hefði verið.  

Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru þeir að hún metur einungis 

reynslu tveggja einstaklinga. Ekki er því hægt að yfirfæra og alhæfa niður-

stöður fyrir þann hóp nemenda í framhaldsskóla sem glímir við náms-

erfiðleika.  

Líðan kvennanna var oftast góð í framhaldsskólanum en þó með undan-

tekningum. Stærsti áhrifavaldur á líðan kvennanna var viðmót kennara. Þó 

skipti viðmót nemenda, kennsluaðferðir kennara, verkefni og próf einnig 

máli.  

Báðar konurnar nefndu að hrós skipti þær miklu máli og tilgreindu sér-

staklega í viðtölum að þeim hefði liðið vel þegar þær fengu hrós frá 

kennurum. Hvorug minntist þess að hafa fengið hrós í grunnskóla og var 

þetta því ný upplifun. Norski sálfræðingurinn, Henning Rye rannsakaði mikil-

vægi þess að kennarar viðurkenndu það sem vel er gert og leggur áherslu á í 

kenningum sínum að kennarar hrósi nemendum þegar þeir fylgja fyrir-

mælum, leggja sig fram við samvinnu og vinna eins vel og þeir geta. Rye 

leggur einnig áherslu á að kennarar virði nemendur og sýni þeim jákvæðan 

áhuga. Hrós og hvatning skiptir máli því það eflir sjálfsvitund og sjálfstraust 

nemenda og gerir það að verkum að nemandum finnst hann frekar tilheyra 

skólasamfélaginu (Rye, 2001, bls. 99). 

Viðmót flestra kennara í framhaldsskólanum fannst Anítu og Magneu 

gott í sinn garð og einkennast af jákvæðni, hlýju og virðingu og tilgreindu 

sérstaklega kennara sem sýndu með framkomu sinni að þeir vildu vinna 

með þeim. Þetta virtist strax auka sjálfstraust þeirra gagnvart náminu og 

bætti líðan þeirra. Eftirtektarvert var að fæstir kennarar virtust vita hvernig 

þeir gætu best veitt þeim stuðning. Í viðtölunum töluðu konurnar um að 

skýr munur væri af reynslu þeirra af framkomu kennara í framhalds-
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skólunum miðað við framkoma kennara í grunnskóla. Að mati kvennanna 

var viðmót samnemenda gott. 

Þetta samræmist hugmyndum margra fræðimanna (Bernstein–Yama-

shiro og Noam, 2013, bls. 15–17; Ostermann, 2000, bls. 331) sem halda því 

fram að nemendur þurfi að finna að þeir tilheyri skólasamfélaginu og séu 

metnir að verðleikum meðal kennara og nemenda. Þannig verði þeir já-

kvæðari gagnvart skólanum, kennurum og skólafélögum og sýni meiri náms-

árangur. Höfnun kennara getur orðið til þess að nemendur sýni óæskilega 

hegðun, minni áhuga, slakari námsárangur sem getur leitt til brottfalls 

(Bridgeland, Dilulio og Morison, 2006, bls. 11–13).  

Í rannsókn Kortering og Brazel (2002, bls. 278) kom fram að nemendur 

með náms– og/eða hegðunarerfiðleika töldu miklu máli skipta að fá meiri 

aðstoð í skólanum. Ennfremur töldu flestir, að breyta þyrfti kennslunni og 

veita meiri einstaklingskennslu, hafa fleiri verklegar æfingar og mjög brýnt 

væri að kennarar útskýrðu námsefni með orðum sem nemendur gætu 

skilið. Jafnframt töldu margir þátttakendur mikilvægt að kennarar og 

stjórnendur breyttu framkomu sinni og samskiptum við nemendur, t.d. að 

þeir öskruðu minna á nemendur og væri betri við þá (Kortering og Brazel, 

2002, bls. 278–279). Í ljósi þessa má draga þá ályktun að kennsluaðferðir 

sem einkennast af kennslu frá töflu séu algengar en að sama skapi ekki jafn 

áhrifaríkar og kennsluaðfeðrir sem einkennast af skapandi, lifandi umræð-

um og vangaveltum nemenda.  

Námsefnið þótti báðum þátttakendum margbreytilegt og afar misjafnt 

hve aðgengilegt og/eða skiljanlegt það var. Þar skipti miklu máli hvernig 

efnið var fram sett, bæði hvað varðar letur, liti og myndir. Nokkar rann-

sóknir benda til sömu niðurstöðu (Perea, Panadero o.fl. 2011, bls. 2). 

Námserfiðleikar hverfa ekki með fullorðinsárum en aftur á móti þjálfast 

einstaklingar eftir því sem þeir verða eldri (Hutchinson, Freeman, Stoch og 

Chan, 2004, bls. 17–20). Margskonar tækni getur hjálpað nemendum til að 

efla styrkleika sína og auðvelda vinnu en fyrst og fremst þarf að bjóða upp á 

nám sem hentar, ekki bara sumum, heldur öllum nemendum (Björklund, 

2011, bls. 423–425). 

Í framhaldsskólunum einkenndust kennslustundir af hefðbundnu fyrir-

lestrarformi, þ.e. kennarar héldu fyrirlestra og nemendur skráðu hjá sér 

aðalatriði sem kennarar skrifuðu á töflu og/eða sýndu á skjávarpa. Mun 

minna var um að nemendur ynnu sameiginleg verkefni og/eða mynduðu 

umræðuhópa. 

Báðum þátttakendum reyndist erfitt að tileinka sér námsefni í tímum þar 

sem fyrirlestraformið var allsráðandi og misstu fljótt athygli. Rifja má upp að 
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námsörðugleikar Anítu og Magneu fólust m.a. í einbeitingarskorti, ofvirkni, 

hvatvísi og eiga nemendur með slíka erfiðeika oft erfitt með að ná innihaldi 

texta og að skipuleggja frásögn bæði í rituðu og töluðu máli (Wender, o.fl., 

2001, bls. 7‒8). Þegar kennt var með fyrirlestraformi, fór mest allur tími og 

athygli Anítu í að skrifa upp eftir kennara en skilningurinn fór oft forgörðum. 

Þegar heim kom kannaðist hún lítið við námsefnið. Magnea gat lítið sem 

ekkert skrifað í tímum vegna þess að hún stríðir við dysgraphiu. 

Báðir þátttakendur voru einhuga um að í hópastarfi þar sem tækifæri 

gafst til virkra umræðna og/eða samvinnu væri mun léttara að tileinka sér 

námsefni og líðan væri mun betri. Töldu þær slíkar stundir styrkja sjálfs-

vitund þeirra og auka vellíðan. Samkvæmt Gray (2006, bls. 477–479) geta 

samskipti við aðra til dæmis vini, skólafélaga og kennara haft mótandi áhrif 

á sjálfsvitund og aukast þau áhrif eftir því sem einstaklingur verður eldri. 

Helstu kennismiðir um nám og kennslu hafa sýnt fram á að nám þarf að 

byggja á rannsóknum og uppgötvunum í skólastarfinu. Bruner (1996, bls. 

50–70) sýnir fram á að ekki er nóg að læra staðreyndir utanbókar heldur 

verður skilningur á námsefni að vera til staðar og nemandi þarf að fá 

tækifæri til að skapa nýjar hugmyndir og hugtök sem byggja á og/eða 

tengjast fyrri þekkingu og/eða reynslu nemandans. Námið þarf að vera virkt 

félagslegt ferli þar sem margbreytileg félagsleg samskipti skipta máli og 

hlutverk kennara er að leiðbeina nemendum í þeim samskiptum. Vygotsky 

(1978, bls. 26) tekur í sama streng og leggur mikla áherslu á að nemendur 

fái tækifæri til að ræða námsefnið, koma hugsunum sínum í orð og finna 

lausnir á verkefnum út frá eigin forsendum. Slíkt nám sem byggist upp á 

umræðu og samvinnu hvetur jafnframt nemendur til að hlusta á hvorn 

annan og læra af hvor öðrum. Einnig skiptir miklu máli fyrir nemendur að 

finna að þeir séu hluti af hópnum og hafi eitthvað fram að færa. Það getur 

eflt sjálfsvitund þeirra og sjálfstraust og um leið ýtt undir áhugahvöt. 

Í kennslu fullorðinna er einnig mikilvægt að nemendur læri að verða 

sjálfstæðir námsmenn (Rogers, 2002, bls. 282) og að kennarar virði lífs-

reynslu og viðhorf nemenda og tengi og/eða nýti reynslu þeirra (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2013, bls. 184). Með því eykst virkni nemenda og auð-

veldar þeim að tengja nýja þekkingu við fyrri þekkingu og um leið öðlast 

nemendur viðurkenningu á því að fyrri reynsla sé mikils virði (Rogers, 2002, 

bls. 73–75). Þessir þættir verða oft út undan í skólum (Bridgeland, o.fl., 

2006, bls. 11–13) en leiða má líkum að því að kennsluaðferðir þar sem 

nemendur fá að taka virkan þátt og fá tækifæri til að ræða námsefni sín á 

milli og deila reynslu sinni höfði til allra nemenda. 
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Magnea fann fyrir vanlíðan í kennslustundum þegar hún átti að vinna 

einstaklingsverkefni. Hún var lengi að skrifa og átti erfitt með að finna svör 

og/eða leita í námsefninu en reyndi, með öllum ráðum, að leyna því fyrir 

samnemendum sínum. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með náms-

erfiðleika, þurfa að takast á við margskonar tilfinningar sem tengjast 

frammistöðu í námi, t.d. sorg, reiði og skömm (Riddick, 1996, bls. 129) og 

þessar tilfinningar geta haft áhrif á sjálfsvitund, sjálfstraust og áhugahvöt.  

Heimanám reyndist báðum konunum mjög erfitt og tímafrekt. Voru þær 

oft háðar aðstoð annarra með verkefni, lestur og gagnaöflun bæði á netinu 

og/eða á innra neti skólanna. Ýmislegt bendir til þess að nemendur sem 

eiga menntaða foreldra fái meiri stuðning að heiman heldur en nemendur 

sem eiga foreldra með litla sem enga menntun (Peterson og Pennington, 

2012, bls. 98–99). Í rannsókn Shah, Travers og Arnold (2004, bls. 128) voru 

þátttakendur tuttugu einstaklingar sem áttu við einhverskonar fötlun að 

stríða en höfðu komist til metorða í samfélaginu. Kom þar skýrt fram að 

þátttakendur töldu að aðstoð fjölskyldu og vina hefði haft úrslitaáhrif á 

gengi þeirra í námi.  

Þær mörgu klukkustundir sem Aníta og Magnea eyddu í heimanám var 

langtum meira en sá tími sem telja má æskilegan. Bent hefur verið á að 

heimanám skili ekki það miklum árangri að verjanlegt sé að eyða tíma 

nemenda sem annars hefði verið varið í tómstundir og/eða með fjölskyldu 

þar sé fórnakostnaður of mikill. Aðrir hafa bent á nauðsyn þess að bjóða 

upp á tengilið sem nemendur geta haft samband við ef þeir þarfnast 

aðstoðar (Trautwein og Koller, 2003, bls. 141).  

Rannsókn Lam (1996) á bandarískum nemendum í menntaskóla leiddi í 

ljós að hámarkstími heimanáms ætti að vera ein og hálf til tvær og hálf 

klukkustund á dag en æskilegast væri að heimanám væri að jafnaði eina 

klukkustund á dag því þannig næðist mestur árangur. Tímafrekt heimanám 

getur dregið úr jákvæðni nemenda í garð skólans (Cooper, o.fl., 2006, bls. 9)  

Próf reyndust þeim báðum erfið, þar skipti aðstaða, upplestur, upp-

setning prófs og lengd próftíma miklu máli. Konurnar vildu fá að taka próf í 

þekktu umhverfi og fannst best þegar stórir gluggar voru á rýminu, það dró 

úr innilokunarkennd þeirra og kvíða. Tíminn í prófum reyndist yfirleitt of 

stuttur og olli því að þátttakendur urðu áhyggjufullir og órólegir þegar 

tíminn var að renna út.  

Í rannsókn Urhahne, Chao, Florineth, og fl. (2011 bls. 1) á 235 háskóla-

stúdentum kom í ljós að þátttakendur með námserfiðleika höfðu minna 

sjálfstraust, minni væntingar til niðurstöðu prófanna og upplifðu meiri próf-
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kvíða en nemendur án námserfiðleika. Svo reyndist vissulega vera hjá Anítu 

og Magneu. 

Lítill stuðningur virtist vera til staðar fyrir konurnar. Það er í sama anda 

og niðurstöður Bridgeland, Dilulio og Morison (2006, bls. 11–13). Þau fundu 

að nemendur sem fallið höfðu úr námi í bandarískum framhaldsskóla töldu 

að tengilið og/eða tengiliði vantaði við skólann, s.s. umsjónarkennara 

og/eða náms- og starfsráðgjafa. Hlutverk tengiliðar, að þeirra mati, þyrfti að 

vera; að gefa nemendum tækifæri til að ræða málefni tengd námi og/eða 

persónuleg málefni. Barber og Olsen (2004, bl. 7–9) halda því fram að mikill 

fjöldi nemenda upplifi mestu erfiðleikana á fyrsta ári í framhaldsskóla. 

Erfiðleikarnir geta verið námslegir og/eða félagslegir. 

Það eina sem gert var til að mæta þörfum Anítu og Magneu var stækkað 

letur í flestum prófum. Að sitja út af fyrir sig og fá upplestur í prófum fékkst 

einungis vegna þátttöku í rannsókninni. Ef annar stuðningur var í boði af 

hálfu framhaldsskólanna virtust þær upplýsingar ekki hafa borist til Anítu og 

Magneu og enginn í skólunum virtist hafa yfirsýn yfir námserfiðleika þeirra. 

 Þetta er í litlu samræmi við hugmyndir rannsakanda við upphaf 

rannsóknar, því á heimasíðum beggja skólanna eru upplýsingar um stuðn-

ingsúrræði fyrir nemendur með námserfiðleika. Samkvæmt Lögum um 

framhaldsskóla á að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi svo hann hafi 

tækifæri til alhliða þroska og verða virkur í lýðræðisþjóðfélagi (Lög um fram-

haldsskóla, nr. 92, grein 2/2008). Í framhaldsskólunum hjá Anítu og Magneu 

virtist námið ekki vera við þeirra hæfi, má þar nefna sem dæmi kennslu-

aðferðir, námsefni og aðstöðu til próftöku.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til að réttur þeirra til almennrar 

menntunar og náms við hæfi hafi verið virtur að vettugi. Í ljósi þess má 

draga þá ályktun að ákvæði mannréttindasamninga, mannréttindayfir-

lýsinga og alþjóðalaga sem Ísland er aðili að, svo og ákvæði Stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands hafi verið þverbrotin (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

Þjóðanna, 1948; International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, III hluti, 13. grein/1966; International Covenant on Civil and Political 

Rights, III hluti, 26. grein/ 1966; Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 1944). 

Skinner (2007, bls. 32) telur mikilvægt að kennarar viðurkenni rétt nem-

enda til úrræða og ræði þau við nemendur. Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á gildi þess að veita nemendum með námserfiðleika aukinn stuðning 

sem m.a. felst í einstaklingsmiðaðri kennslu, lengri próftíma, aðstoð við 

lestur og aðgang að ýmsum stuðningsforritum (Shawitz, o.fl., 2008, bls. 

466–467).  
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Rannsókn, Vaughn, Roberts, Nexler, Vaughn, Fall, og Schnackenberg 

(2014, bls. 3) mældi áhrif markvissrar lestraraðstoðar fyrir nemendur í 

grunnskóla. Í úrtakinu voru nemendur í 9. og 10. bekk í breskum grunnskóla 

og áttu þeir allir við lestrarvanda að etja. Hópnum var skipt í tvennt, af 

handahófi, og fékk helmingur hópsins markvissa lestrarkennslu í tvö ár en 

hinn helmingurinn enga. Niðurstöður sýndu að sá hópur sem fékk aðstoð 

var með mun meiri lestrargetu og lesskilning en samanburðarhópurinn að 

lokinni rannsókn. Mjög brýnt er að framhaldsskólakerfið, og reyndar skóla-

kerfið allt, bregðist við og bjóði upp á úrræði sem svara þörfum nemenda og 

eru aðgengileg og vel kynnt fyrir þeim.  

Orðskilningur kvennanna var frekar lítill og olli það oft misskilningi við 

lestur, í heimanámi og í prófum en oft hafa einstaklingar með náms-

erfiðleika mun minni orðskilning/orðaforða en jafnaldrar þeirra (Hanly og 

Vandenberg, 2010, bls. 15) og eftir því sem þeir verða eldri verður 

munurinn meiri. Bent hefur verið á að orðskilningur nemenda sem koma úr 

lágtekjufjölskyldum sé mun minni en nemenda úr fjölskyldum með háar eða 

meðal tekjur. Því er ljóst að það eru ekki einungis nemendur með 

námserfiðleika sem hafa lítinn orðskilning/orðaforða heldur einnig sá fjöldi 

nemenda sem kemur frá lágtekjufjölskyldum. Því má ætla að stór hópur 

barna eigi erfitt með að skilja námsefni strax í grunnskóla og það vandamál 

haldi áfram í framhaldsskólum (Reiss, 2010, bls. 21).  

Lítið hefur verið rannsakað um áhrif leturgerðar, leturstærðar á lestur og 

á lestrarskilning. Í rannsókn Sanocki og Dyson (2012, bls. 132–133) kom 

fram að letur, leturstærð og bil á milli stafa getur haft áhrif á orðskilning.  

Báðar konurnar töldu sjálfsvitund og sjálfstraust hafa aukist á rann-

sóknartímabilinu og ætluðu ótrauðar að halda áfram námi. Morin, Maïano, 

Marsh, Nagengast, og Janosz (2013, bls. 168) hafa sýnt tengsl milli náms-

erfiðleika annarsvegar og þróunar sjálfsvitundar og sjálfstrausts hins vegar. 

Báðar konurnar upplifðu tilfinningalegt ofbeldi í æsku, bæði frá skóla-

félögum og kennurum og draga má þá ályktun að sjálfsvitund þeirra og 

sjálfstraust hafi beðið hnekki. Nemendur sem hafa upplifað slíkt ofbeldi 

sýna oft minni námsárangur en jafnaldrar, og eiga stundum erfitt með að 

mynda félagsleg tengsl og eignast vini. Tíðni depurðar, kvíða og þunglyndis 

er einnig há hjá þessum hópi (Sosteric, 2012, bls. 3). Í þessu samhengi er 

vert að rifja upp að Magnea hefur átt við almenna kvíðaröskun að stríða frá 

unga aldri. Maughan, Rowe, Loeber, Stouthamer–Loeber (2003, bls. 219) 

halda því fram að nemendur með námserfiðleika séu oft með þá mynd af 

sjálfum sér að þeir séu óverðugir nemendur sem geti lítið.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nokkur atriði þurftu að uppfylla 

til að vel gengi. Skipti þar jákvætt viðmót kennara mestu máli en einnig 

góður bekkjarandi, skýr og einföld framsetning námsefnis og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir.  

Þessar niðurstöður eru í sama anda og niðurstöður grísku fræði-

mannanna Stampoltzis, og Polychronopoulou (2009, bls. 307). Í þeirri 

rannsókn voru tekin viðtöl við sextán nemendur við háskóla sem allir voru 

með einhverskonar námsörðugleika og m.a. var könnuð reynsla þeirra úr 

grunnskóla og menntaskóla. Lögðu allir nemendur áherslu á mikivægi þess 

að fá greiningu snemma, fá útskýringu á hvað fælist í erfiðleikunum/-

greiningunni og að skólinn byði upp á stuðningsúrræði. Einnig kom fram að 

stuðningur foreldra og samnemenda skipti máli og síðast en ekki síst 

kennsluaðferðir kennara. Voru nemendur sammála um að þær þyrftu að 

vera fjölbreyttar og skapandi því þannig gætu nemendur tekið meiri þátt og 

lært meira. Má með þessu rökstyðja að kennsluaðferðir sem miðast við 

kennslu frá töflu séu aðferðir sem ekki henti sérlega vel til náms og æskilegt 

sé að kennarar temji sér frjórri aðferðir við kennslu þar sem nemendur fá að 

hugsa, skapa og miðla (Bruner, 1996, bls. 50–70). 

Á síðastliðnum árum hafa ýmsir gagnrýnt þá stefnu að bjóða upp á sér 

stuðningsúrræði fyrir nemendur með námsvanda. Damon (2004) bendir á 

að í gegnum árin hafi skólar verið með „vandamálasýn“ og mikið af fjár-

magni skóla farið í einhverskonar úrræði handa nemendum með náms-

erfiðleika (Green og Norrish, 2013, bls. 212). Ýmsir hafa bent á að nær væri 

fyrir skólann að endurskoða innra starf og láta raddir nemenda hljóma. Að 

spyrja nemendur um reynslu og væntingar til námsins og um leið að gefa 

þeim tækifæri á að deila reynslu sinni. Það skipti miklu máli að byggja brýr 

til nemenda og tengja námið þeirra eigin lífi og þróa skólastarf sem vinnur 

gegn mismunun og útilokun (Kane og Chimwayance, 2014, bls. 52). Það 

getur gefið skólanum tækifæri til að endurskoða alla starfshætti og byggja 

upp farsællt skólastarf (Laufer og Ravenhorst–Kalovski, 2010, bls. 26).  

Damon (2004) bendir á að skólinn þurfi að vera staður sem býður öllum 

námsmönnum upp á nám í anda stefnunnar „jákvætt nám“ (e. positive 

education). Jávætt nám einkennist af heilstæðu skólaumhverfi þar sem 

markvisst er stuðlað að góðri líðan. Þar er ekki einungis verið að huga að 

námslega þættinum heldur er jafn mikil áhersla lögð á persónulega og 

félagslega þætti (Kane og Chimwayance, 2014, bls. 52). Green og Norris 

(2013, bls. 211–212) taka fram að sífellt bætist í hóp skóla sem taka upp þá 

stefnu með góðum árangri. 
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Framtíðarrannsóknir í framhaldsskólum þyrftu að beinast að þörfum 

allra námsmanna hvort sem þeir eru með námserfiðleika eða ekki. Þar 

þyrftu nemendur að fá tækifæri til að skýra frá sjónarmiðum sínum og 

reynslu og nota mætti lífssögurannsóknir, og/eða langtímarannsóknir í 

þessum tilgangi. Einnig væri athyglisvert að rannsaka og mæla orðskilning/-

orðaforða nemenda og kanna hvort þeir skilja það námsefni sem fyrir þá er 

lagt. 

Mikilvægt er einnig að kanna viðhorf kennara til kennslu og kennslu-

aðferða og hvort þeir þekki leiðir til að aðstoða nemendur sem ekki falla að 

fyrirfram skipulögðu námskerfi.  
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Lokaorð 

Með þessari rannsókn er löngu ferli lokið. Ferli sem hófst þegar eldri sonur 

minn, Birkir, byrjaði í grunnskóla fyrir um tuttugu og þremur árum síðan og 

gerð er grein fyrir í inngangi, en vegna dyslexiu á hæsta stigi rakst hann á 

ýmsar hindranir í grunnskóla. Stór hluti námsefnis var honum illskiljanlegur 

og átti hann oft erfitt með verkefnavinnu og/eða heimanám. Á þessum 

árum sátum við mæðgin oft klukkutímum saman í hverri viku og fórum í 

gegnum námsefnið. Tel ég að hans mikla elja og vinnusemi, ásamt minni 

aðstoð, hafi gert það að verkum að hann fór í frekara nám að loknu grunn-

skólanámi. Nú stundar sonur minn háskólanám erlendis og lýkur M.A. gráðu 

í vor. 

Næsta skref í ferlinu er vinna mín sem kennari við endurmenntunar-

stofnun. Þar hef ég kennt síðastliðin fimmtán ár. Nemendur mínir hafa átt 

við margskonar námserfiðleika að stríða. Einstaka sinnum hef ég fengið 

nemendur sem teljast vart læsir og skrifandi. Þeir hafa átt sameiginlegan 

draum. Draum um að geta lesið og skrifað „skammlaust“. Nemendur mínir 

eiga það sameiginlegt að fela vanmátt sinn með ýmsum ráðum. Þeir hafa 

margir átt erfiðar minningar úr æsku og búið við bágbornar fjölskyldu-

aðstæður og/eða átt erfiða reynslu úr grunnskóla. Reynslu sem einkennist 

af andlegu niðurbroti, kvíða og einelti. Þetta, hefur smám saman brotið 

niður sjálfsvitund og sjálfstraust þeirra. 

Flestir nemendur mínir hafa haft áhuga á frekara námi. Sumir hafa ekki 

treyst sér í frekara nám vegna félagslegra og/eða persónulegra aðstæðna. 

Aðrir hafa orðið fyrir það miklu andlegu niðurbroti og/eða eiga við það 

mikla námserfiðleika að etja, að frekara nám er ekki raunhæft nema með 

miklum stuðningi. Slíkur stuðningur er líklegast hvergi til staðar í skóla-

kerfinu.  

Síðasta skrefið í ferlinu var þessi rannsókn og ritgerð. Tækifærið til að 

fylgja Anítu og Magneu eftir í námi var mjög gefandi, fræðandi en einnig 

krefjandi. Við upphaf rannsóknar vissi ég ekki að mín biði tilfinningarík 

„rússibanareið“ ásamt þó nokkrum andvökunóttum. Eins vissi ég ekki að 

viðtöl og samvinna yrði eins krefjandi og raun bar vitni. Suma daga hlógum 

við saman og fögnuðum sigrum en aðra dag féllu tár af hvarmi. Stundum 

komu dagar þar sem Aníta og/eða Magnea voru að gefast upp en þá hvatti 

ég þær áfram. Aðra daga var þessu öfugt farið. Þá var ég uppgefin en þá var 

dugnaður og elja beggja kvennanna mér hvatning til að halda áfram. Ég tel 

fullvíst að engin okkar hafi gert sér grein fyrir, í upphafi rannsóknar, hversu 

náin samvinnan átti eftir að verða og hversu virkur þátttakandi ég varð í lífi 
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þeirra. Ég er sannfærð um að samvinnan við Anítu og Magneu hefur gefið 

mér gott vegarnesti fyrir komandi ár. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að um lítinn stuðning, við 

konurnar, var að ræða af hálfu framhaldsskólanna og að öllum líkindum 

hefðu báðar konurnar gefist upp á náminu ef ekki hefði verið sérstakur 

stuðningur í boði af hálfu rannsakanda. Má nefna sem dæmi um stuðning, 

aðstoð með námsefni, vikulega fundi, samfylgd í próf. Einnig virtist skipta 

miklu máli fyrir Anítu og Magneu að hafa einhvern sem þær gátu leitað til 

með ýmis atriði og/eða verkefni sem þær skildu ekki og/eða voru í vand-

ræðum með. Af þessu má draga þá ályktun að brýn þörf sé á nýjum úr-

ræðum fyrir nemendur sem eiga við mikla námserfiðleika að etja. Tel ég að 

þau úrræði eigi að einkennast að miklum persónulegum stuðningi, aðstoð 

við heimanám og próftöku. 

Líklega eiga margir sambærilega reynslu að baki og Aníta og Magnea þó 

ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar beint yfir á 

reynslu annarra. Vonandi geta niðurstöður rannsóknarinnar verið gagnlegt 

innlegg í umræðu um námserfiðleika framhaldsskólanema og aukið skilning 

hve margvísleg vandamál þeirra geta verið og stuðlað að úrbótum. 
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