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Formáli 

Þar sem þessi rannsókn tengist lesblindu hef ég ákveðið að prenta hana út á 

grænum blöðum, stækka letrið og einnig hafa stærra línubil. Þetta geri ég til 

þess að auka líkurnar á að lesblindir geti með auðveldum hætti lesið 

rannsóknina mína.   

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum henni Höllu Jónsdóttur fyrir 

gott samstarf við gerð þessarar rannsóknar. Einnig vil ég þakka öllum 

þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni og skólastjórnendum í þeim 

skólum sem tóku þátt, fyrir að aðstoða mig við að finna kennara. Einnig vil 

ég þakka fjölskyldu minni, skólastjórnendum í vinnunni hjá mér en 

sérstaklega eiginmanni mínum fyrir aðstoðina, umburðarlyndið og 

þolinmæðina á meðan vinnan við rannsóknina stóð yfir.    
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Ágrip 

Lestur er undirstaða alls náms og að ná góðum tökum á lestri snemma á 

grunnskólagöngunni eykur líkur á því að nemendum muni ganga vel í öllu 

námi. En það eru ekki allir það heppnir að ná góðum tökum á lestri. Þegar 

kennari tekur á móti bekk í fyrsta skiptið þá er mjög líklegt að einhver 

nemandi bekkjarins eigi eftir að eiga erfitt með lestur. Tíðni lesblindu á 

Norðurlöndunum er um 10% þannig að það má draga þá ályktun að 

kringum 10% nemenda í nemendahópnum séu lesblind og munu mjög 

líklega eiga í erfiðleikum með að ná lestrinum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006). Kennarar sem kenna yngri börnum þurfa að hafa 

þekkingu á þeim erfiðleikum sem geta komið upp. Snemmtæk íhlutun er 

mikið í umræðunni núna, þ.e. að ef nemandi á í erfiðleikum með lestur á 

hann að fá hjálp strax við upphaf lestrarnámsins en ekki bíða með það þar 

til hann er orðinn það stór að hann átti sig sjálfur á því og fari að líða illa yfir 

því, einnig til þess að leggja góðan grunn til áframhaldandi náms. Því skiptir 

þekking kennarans miklu máli svo að hann geti greint vandann strax í byrjun 

þannig að hægt sé að veita nemandanum þá aðstoð sem hann þarf. Þetta er 

einnig mikilvægt í ljósi þess markmiðs sem sett er fram í Aðalnámskrá 

grunnskólanna (2011) um að nemendur eigi að fá nám við hæfi. 

Í þessari rannsókn voru tekin rýnihópaviðtöl við kennara úr fjórum 

grunnskólum í Reykjanesbæ. Viðtölin voru tekin árið 2015. Viðtölin voru 

tekin þess að skoða hver þekking kennara væri á lesblindu og hvaðan sú 

þekking væri fengin. Í rannsókninni var einnig kannað hvað skólarnir eru að 

gera fyrir nemendur sem grunur leikur á að geti verið lesblindir.  

Niðurstöðurnar eru þær að þekking kennara á lesblindu er lítil sem engin 

fyrir og eftir kennaranám, en að hún eykst með reynslunni. Kennarar afla 

sér sjálfir þekkingar á netinu og hjá samstarfsfólki sínu þegar upp koma mál 

hjá þeim í nemendahópnum. Það er misjafnt eftir skólum hvernig er unnið 

með nemendum sem eiga erfitt með lestur og grunur leikur á um lesblindu. 

Sumir skólar eru með sérkennara sem aðstoða nemendur þó að þeir séu 

ekki komnir með neinar greiningar í hendur. Aðrir reyna sitt besta með því 

að láta nemendur fá lesefni við sitt hæfi. Kennararnir voru sammála því að 

það mætti bæta kennaranámið og fræða kennaranema um lesblindu, þó 

ekki væri nema helstu einkenni og hvað þeir geti gert til að aðstoða 

nemendurna.  
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Abstract 

Teacher‘s knowledge matters 

Reading is the basis for all studies and getting a well grasp on it early on, 

increases the odds on how good you will do in academic studies. But not 

everyone is that fortunate to become a skilled reader. When a teacher 

welcomes a class for the first time, odds are that some of the students in 

the class have difficulties reading. Rate of dyslexia in the Scandinavian 

countries is around 10% so it‘s safe to assume that 10% of the students in 

that class are dyslexic and could have a problem with getting a good grasp 

on reading (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Teachers 

that teach young children must possess a knowledge on how to tackle these 

problems that can occur. Early intervention is a popular subject these days, 

that is if a pupil has difficulties reading then he should receive support as 

soon as he starts learning to read. Instead of waiting until he‘s old enough 

to realize himself and starts to feel bad about it. That‘s why it‘s so 

important that the teacher has the appropiate knowledge to detect the 

problem right from the start, that way it‘s possible to give the student the 

help he needs right away. The importance of this matter is a great one in 

regards to the goal set forth in the main curriculum for the elementary 

schools (2011) that students should receive an appropiate education. 

This research looks at what where the teacher‘s knowledge stands and 

where they have received it. It also looks at what is done for students that 

are presumed to be dyslexic. The researcher also looked at the teachers 

disposition on the current processes for analysis but that information was 

gathered in 2015 with four focus group interviews with 14 teachers from 

four schools in Reykjanesbæ. 

The results show that the teacher‘s knowledge on dyslexia is very limited 

if any at all before teaching studies and the first years after, but increases 

with experiance. Teachers gather the knowledge themselves online and 

from co-workers when problems surface among their students. It varies 

between schools how students that have difficulties reading and are 

suspected to be dyslexic are treated. Some schools have special teachers 

that assist students even though they haven‘t been diagnosed. Others try 

their best in finding reading material that best suits each student. The 

teachers that were interviewed agreed that the curriculum could do with 

improvements and that they needed to be more informed on dyslexia, if 

only just to be able to recognize the main symptoms and what they could 

do to help the students. 
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1 Inngangur 

Megintilgangur þessarar rannsóknar er að kanna  hver þekking yngri barna 

kennarar er á lesblindu, hvaðan sú þekking kemur og hvernig nýta þeir 

þessa þekkingu í starfi. Rannsókn þessi var gerð með rýnihópaviðtölum í 

fjórum grunnskólum hér í Reykjanesbæ í janúar árið 2015. 

Allir kennarar ættu að þekkja einkenni lesblindu. Þar sem það eru svo 

margir nemendur lesblindir og nauðsynlegt er að kennari þekki helstu 

einkenni. Einnig þurfa kennarar að vera með það á hreinu hvað skuli gera ef 

grunur vaknar um að nemandi sé lesblindur. Það er best að greina vandann 

sem fyrst því að þannig er oft hægt að hindra að erfiðleikar nemandans 

verði alvarlegri og nemandi þarf að geta eins fljótt og hægt er fengið 

námaðstoð við hæfi. Nemendur sem eru orðnir eldri og farnir að finna fyrir 

lestrarerfiðleikum eiga oft erfitt með að tileinka sér ákveðna námstækni 

sem lesblindir þurfa að tileinka sér. Sem betur fer er það orðið óalgengt í 

dag að nemendur séu komnir langt á leið í náminu áður en lesblinda 

uppgötvast hjá þeim. Það hefur verið vakning hjá kennurum um að kanna 

möguleikann á lesblindu ef nemandi á í erfiðleikum með nám. Þó má alltaf 

bæta það og kennarar yngri barna eru í kjöraðstöðu til að uppgötva 

erfiðleikana snemma svo að nemandinn fái þá aðstoð sem hann á rétt á.  

Ritgerðin skiptist niður í átta kafla. Á eftir inngangi kemur stuttur kafli 

um stöðu mína sem rannsakanda þar sem rannsóknin er um lesblinda og ég 

er sjálf lesblind en á eftir því kemur stuttur kafli um rannsóknina mína. Þar 

sem farið er í rannsóknarspurninguna og hvaða aðferð var notuð til að svara 

henni.  Næsti kafli fjallar um lög og reglugerðir. Þar er farið í helstu lög sem 

kennarar eiga að fara eftir í kennslu sinni. Einnig er farið í þau lög sem snúa 

að börnum því að þau hafa sinn rétt í skólakerfinu hér á landi. Kaflinn þar á 

eftir er um lesblindu, hugtakið, einkenni og fleira sem gott er að vita um 

lesblindu. Næsti kafli er síðan um lestrarþætti sem nauðsynlegt er fyrir 

kennara að þekkja því þeir eru mikilvægir í lestrarkennslu og nauðsynlegir 

að þekkja til þess að átta sig á ef nemendur eiga í erfiðleikum með einhverja 

þætti. Kaflinn eftir lestrarþættina er um aðferðafræðina og framkvæmd 

rannsóknar. Inn í þeim kafla er farið yfir hvernig rannsóknin var framkvæmd 

og hvernig ég gætti að siðferðilegum atriðum. Síðan kemur að niðurstöðum 

rannsóknar minnar. Þar sem farið er í niðurstöðurnar úr viðtölunum. Þar á 
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eftir koma umræður sem fléttast inn í fræðilega kaflann á undan og lokaorð 

á eftir þeim.   

 

1.1 Reynsla rannsakanda 

Ég er sjálf lesblind og það uppgötvaðist ekki fyrir en á fyrsta ári í 

menntaskóla. Ég var duglegur nemandi sem gerði allt það sem kennarinn 

bað mig um að gera, var virk í félagslífi og átti mikið af vinum. En einkunnir 

voru aldrei í samræmi við metnaðinn og dugnaðinn. Tungumálafögin gengu 

hræðilega og í staðinn fyrir að viðvörunarbjöllur hringdu hjá kennurum var 

ég látin sleppa við að lesa í tímum og mátti sleppa við að lesa bækurnar. 

Móðir mín er einnig lesblind og strax í upphafi byrjaði hún að berjast fyrir 

því að ég fengin að taka lesblindupróf (færi í greiningu), en þar sem ég var 

duglegur nemandi og aldrei neitt vesen hjá mér, þá var það aldrei gert. Í 

menntaskóla, þegar greiningin  var loks komin, fékk ég lítilsháttar aðstoð. En 

þá var ég orðin það gömul að erfitt var að breyta út af vananum og að 

tileinka mér nýja námstækni .  Það að kunna réttu námstæknina skiptir 

gríðarlegu miklu máli fyrir lesblinda og það var erfitt að breyta um þegar 

greiningin var komin. Ég leitaði mér hjálpar og fór á Davis leiðréttingu sem 

er námskeið til að hjálpa lesblindum. Það hjálpaði mikið og kláraði ég 

menntaskóla og er nú að klára meistarapróf í Háskóla Íslands. Þessi reynsla 

hefur sýnt mér hvað þekking kennara skiptir miklu máli. Ef kennarar mínir 

hefðu verið með einhverja þekkingu á lesblindu,  hefði ég getað fengið réttu 

aðstoðina miklu fyrr. 

 Mínar hugmyndir um þekkingu kennara er sú að þeir hafi litla þekkingu 

á lesblindu og einnig að það sé lítið verið að gera fyrir krakka sem grunur 

leikur á að séu lesblindir, en upplifun mín hefur breyst mikið eftir viðtölin. 

Þegar ég fór inn í viðtölin þá passaði ég mig á að vera ekki að tala um mína 

reynslu fyrr en eftir viðtölin, því ég vildi ekki að mín reynsla hefði áhrif á 

þátttakendur mína því það gæti haft áhrif á rannsóknina. Eftir fyrsta viðtalið 

þá sá ég það að það er mikil þekking hjá kennurum þó að þeir séu mjög 

óöruggir með sig í sambandi við nemendur sem grunur leikur á að séu 

lesblindir.  

Í byrjun reiknaði ég sjálf með því að það væri ekkert í kennaranáminu um 

lesblindu en sú hugmynd breyttist fljótt. Þó að ég myndi sjálf vilja sjá áfanga 

sem er bara um lesblindu og hvernig hægt er að koma til móts við 

nemendur með lesblindu í kennaranáminu. Samt sem áður er í boði áfangi 

um þekkingu á lestrarkennslu og lestrarþáttunum sem styrkja kennara í því 
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að koma auga á þá nemendur sem eiga í erfiðleikum með þessa þætti og 

þeir nemendur geta verið lesblindir.  

Rannsóknarspurningin er: Hver er þekking yngri barna kennara á 

lesblindu, hvaðan kemur sú þekking og hvernig nýta þeir þá þekkingu í 

starfi?  

Markmiðið með rannsókninni er að kanna hvort eða hversu mikla 

þekkingu kennarar hafa á lesblindu og athuga samhliða hvaðan þekking 

þeirra kemur og hvernig þeir nýta hana í starfi.  Það sem vakir fyrir 

rannsakandanum er að kanna hversu mikla þekkingu kennarar fá úr 

kennaranáminu sínu. Ég tel lítið kennt um lesblindu þó að það sé einstöku 

sinnum fjallað um hana í námsbókunum. Þrátt fyrir að lesblinda sé eitt 

algengasta vandamálið í skólum er  ekki um að ræða séráfanga þar sem 

farið er djúpt í einkenni lesblindu og hvernig kennarar eigi að bregðast við 

ef grunur leikur á að nemandi sé lesblindur. Fyrir nokkrum árum var boðið 

upp á áhugaverðan valáfanga um lesblindu en hann er ekki kenndur lengur. 

Það eru þó áfangar sem fjalla mikið um lestur og lestrarþættina sem hjálpa 

auðvitað til við að finna þá nemendur sem eiga í hvað mestum erfiðleikum.    

Þetta er eigindleg rannsókn sem gerð var með rýnihópaviðtölum við 

háskólamenntaða kennara um hvort að þeir hafi einhverja þekkingu á 

lesblindu og ef svo er hvaðan sú þekking kemur. Rýnihópaviðtöl voru valin 

þar sem rannsakandi taldi að þannig viðtöl sýndu vel þekkingu og viðhorf 

kennara á lesblindu. Kennarar eru í lykilaðstöðu til að sjá hvort að nemandi 

er lesblindur og þeir nemendur eiga rétt á því að fá nám og kennslu við hæfi 

eins og fram kemur í næsta kafla um lög og reglugerðir.  

 

 

1.2 Rannsóknin 

Þessi rannsókn á að kanna hversu mikla þekkingu kennarar hafa á 

lesblindu og hvaðan þekking þeirra og færni kemur. Það er því miður þannig 

að sumir kennarar verða að hafa greiningar um að nemandi sé lesblindur. 

Greiningin er nauðsynleg fyrir þessa kennara svo að þeir geri eitthvað í 

málunum og veita nemandanum þá aðstoð sem hann á rétt á, en aðrir 

kennarar sem hafa einhverja reynslu geta aðstoðað nemendur strax. Þarna 

getur það haft mikil áhrif ef kennarinn hefur litla eða enga þekkingu á 

lesblindu og veit í rauninni ekki hvað skal gera eða hvert skal leita. Það 

gerist of oft að börn eru komin langt á veg með grunnskólann þegar það 

uppgötvast að þau séu lesblind. Nemendurnir eru jafnvel búnir að eiga í 
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erfiðleikum alla skólagönguna og vegna skorts á þekkingu á einkennum 

lesblindu hefur þetta ekki uppgötvast. 
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2 Lög og reglugerðir fyrir kennara og nemendur 

Í Reykjanesbæ eru ákveðnar stefnur um skólamál(Reyjanesbær, 2001). 

Bærinn ætlar að tryggja að nemendur fái aðgang að góðri og fjölbreyttri 

menntun og að hvert barn eigi kost á að fá menntun við sitt hæfi. Sem segir 

okkur það að hver nemandi á rétt á námi við hæfi eins og fram kemur í 

Aðalnámskrá grunnskólana (2011).  

Reykjanesbær hrinti af stað lestrarátaki 2003 og var það þriggja ára 

þróunarverkefni.  Grunnskólar Reykjanesbæjar höfðu ekki komið vel út í 

samræmdum prófum og var þá ákveðið að eitthvað þyrfti að gera í 

málunum (Eiríkur Hermannsson, 2003-2006). Markmiðin voru þau að allir 

nemendur næðu bestu mögulegu lestrarfærni við lok grunnskólans. Þetta 

átak tókst vel og er Reykjanesbær einn af betri bæjum landsins í 

lestri(Reykjanesbær,2011). Grunnskólinn þurfti að setja sér markmið 

varðandi lestrarfærni barna og bætti við yndislestri hjá sér. Grunnskólarnir 

fóru að huga betur að lestri og lestrarkennslunni til þess að auka áhuga á 

lestri. Auk þess var lögð áhersla á að hver grunnskóli passaði vel upp á þau 

börn sem eiga í lestrarvandræðum og að það ætti að mæta þeim með 

aðgerðum sem hentuðu hverjum og einum. Með þessu átaki varð mikil 

vakning hjá kennurum sem þurfa að einbeita sér meira að lestrinum. 

2.1 Kennarar  

Í rannsókn minni vildi ég fá kennara sem eru að kenna nemendum frá 1.-4. 

bekk og kennarar í þeim bekkjum eru með alls konar menntun að baki. 

Kennarar sem eru að kenna þessum bekkjum eru ekki allir með yngri barna 

kennslu að baki eða hið gamla grunnskólakennara próf. Það eru kennarar að 

kenna á yngstastigi grunnskólana sem hafa fengið litla kennslu í þessum 

helstu þáttum sem þeir eiga að kenna. Það má velta því fyrir sér hvoer að 

þeira hafi litla þekkingu t.d. á lestrarkennslu. Samkvæmt skólastefnu 

Reykjanesbæjar (2002) kemur fram að það eigi að ráða hæft, áhugasamt og 

traust fólk til vinnu einnig kemur fram að það eigi að ráða vel menntað 

fagfólk í öll kennslu- og uppeldisstörf. Það má segja að allir þeir kennarar 

sem ég ræddi við eru allt vel menntaðar konur en það er spurning hvort að 

þær séu með þá þekkingu sem þarf að vera til staðar til þess að mennta 

nemendur á yngsta stigi grunnskólans. Kennarar eru í lykilhlutverki eins og 

kemur fram í Aðalnámskrá grunnskólanna (2011). Einnig kemur þar fram að 
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gæði menntunar og árangur skólanna byggist á því að hafa vel menntaða og 

áhugasama kennara í starfi. Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri 

starfsmenntun, viðhorfum, siðferði og þekkingu starfsins. Á þessu má sjá að 

það er margt sem hvílir á herðum kennara. Kennarar þurfa að vera 

sérfræðingar í svo mörgu og eitt af er að geta kennt lestur á fræðilegan hátt 

og þekkja þau vandamál sem geta komið upp og brugðist við þeim.   

 

2.2 Lög og reglugerðir um skólamál barna 

 

Til eru mörg lög og reglugerðir sem gilda um skólamál barna hér á landi og 

snúa að réttindum barna.  Það má nefna Lög um grunnskóla frá árinu 2008, 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011, barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna frá árinu 1992, Salamanca-yfirlýsinguna frá árinu 1994, reglugerð 

um sérkennslu frá árinu 1996 og skýrsla um nemendur með sértæka lestrar- 

og réttritunarerfiðleika.  

Samkvæmt gildandi grunnskólalögum frá árinu 2008 er börnum, frá sex 

ára aldri til sextán ára skylt að fara í skóla. Það er hlutverk skólans í 

samvinnu við heimilin að stuðla að þroska, heilbrigði og menntun allra 

barna. Það er komið inn á það að ábyrgðin liggi hjá foreldrum að börn þeirra 

stundi nám sitt. Í fjórðu grein 17. greinar grunnskólalaganna segir að 

nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám sökum sértækra 

námsörðugleika eigi rétt á stuðningi við nám sitt  í samræmi við metnar 

sérþarfir (Lög um grunnskóla, 2008). Eins kemur fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) kafla sjö um nám og kennslu að megin hlutverk skólans 

sé að stuðla að þroska allra nemenda og að námið sé á forsendum hvers og 

eins. Námið á að taka mið af getu nemenda og á að vera skipulagt eftir því. 

Þetta gerir þá kröfu um að kennarar leggi sig fram um að kynnast 

nemendum sínum vel og meta stöðu þeirra. Kennari ber að meta stöðu 

nemandans í samráði við foreldri þegar markmið eru sett fyrir nemandann. 

Foreldrar bera ábyrgð á námsframvindu barna sinna. Í grunnskóla eiga allir 

nemendur rétt á því að stunda nám við sitt hæfi óháð kyni, fötlun,  

trúarbrögðum og fleiru (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Barnasáttmáli var samþykktur til þess að tryggja það að öll börn njóti 

þeirra réttinda að mennta sig. Þessi sáttmáli var samþykktur 1992 og í 

honum er  áréttað að öll börn eiga að njóta sömu tækifæra. Aðildarríkin eru 

skuldbundin til að koma á skyldu til grunnmenntunar fyrir öll börn án 

endurgjalds (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). 
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Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna af Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og spænska menntamálaráðuneytinu í 

Salamanca á Spáni. Á þessari ráðstefnu samþykktu fulltrúar frá 92 ríkjum 

stefnu um kennslu nemenda með sérþarfir. Menntun er fyrir alla og það á 

að tryggja öllum þann rétt sama hversu ólíkir einstaklingarnir eru. Í 

yfirlýsingunni er komið inn á að einstaklingar með sérþarfir eigi rétt á að 

ganga í almenna skóla og að kennsluaðferðir eigi að vera sniðnar að þeim. 

Einnig er fjallað um að námið eigi að taka mið af ólíkum einstaklingum og 

þörfum hvers og eins (Salamanca-yfirlýsingin, 1994). Það er eins og 

reglugerðin um sérkennslu segir. Árið 1996 var sett reglugerð um 

sérkennslu sem enn er í gildi. Þar segir að grunnskólinn sé fyrir öll börn og 

þau eigi að sækja sinn heimaskóla, að allir nemendur eigi rétt á kennslu við 

hæfi og að skólinn eigi að skipuleggja starfið út frá öllum nemendum. Í 

sérkennslu eru gerðar námsáætlanir sem eru unnar út frá upplýsingum um 

aðstæður nemandans. Það er nauðsynlegt að skrá framfarir hjá 

nemandanum og endurskoða reglulega námsáætlun og kennslu. Það er 

bæði hægt að hafa sérkennslu inni í bekkjarstofu eða fyrir utan hana. 

Skólastjórinn ásamt kennaranum metur þörfina fyrir sérkennslu í skólanum 

(Reglugerð um sérkennslu, 1996). 

Árið 1997 var gerð skýrsla á vegum menntamálaráðuneytisins þar sem 

fjallað var um rannsókn á nemendum með sértæka lestrar – og 

réttritunarerfiðleika í grunn– og framhaldskólum. Markmið vinnunnar var 

að leggja fram tillögur um hvaða viðmið skyldi leggja til grundvallar við mat 

á þörf fyrir aðstoð við nemendur með þessa tilteknu erfiðleika. Auk þess að  

sjá hvað hægt væri að gera fyrir nemendur í samræmdum prófum vegna 

erfiðleikanna og hvernig undanþágur væri hægt að fá frá aðalnámskrá, 

ákveðnum námsgreinum eða námsmati vegna lestrar– og 

réttritunarerfiðleika (Grétar L. Marinósson o.fl., 1997). 

Í skýrslunni er komið inn á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar (sem er 

fjallað um í kafla 4.8). Það þarf að finna þessa nemendur sem eiga í hvað 

mestum lestrarerfiðleikum sem allra fyrst, það er að segja meðan þau eru 

enn ung svo hægt sé að veita þeim viðeigandi aðstoð. Hægt er að veita 

þeim stuðning inni í bekk en ef að sá stuðningur skilar er ekki nógu góðum 

árangri þá skal taka nemendurna í sérkennslu (Grétar L. Marinósson o.fl., 

1997). 

Eins og kom fram í reglugerð um sérkennslu þá er mikilvægt að hafa 

sérkennslu í grunnskólum og annan stuðning sem þarf fyrir nemendur með 

lesblindu. Mikilvægt er að sýna fram á að í skólanámskránni hvernig skólar 

þjónusta nemendur með lesblindu.  
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Margt er sameiginlegt í þessum reglugerðum um að nemendur eigi rétt á 

aðstoð ef að námið er of erfitt og ef nógu góður námsárangur næst ekki. 
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3 Lesblinda 

Fjöldi þeirra sem á eiga í lestrarerfiðleikum er í kringum 10% af heildarfjölda 

barna í grunnskóla (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Þetta 

sýnir okkur að það eru talsverðar líkur á því að í hverjum bekk séu 

nemendur með lesblindu og því mikilvægt að kennarar hafi góða þekkingu á 

lesblindu og lestrarþáttunum til þess að geta greint og aðstoðað nemendur.  

Kennarinn er með nemendunum við þær aðstæður þar sem lesblindan 

kemur sterkt í ljós, þ.e.a.s. nemendur eru að lesa fyrir hann, reikna og þegar 

nemendur eru almennt að læra. Mikilvægt er að kennari geti séð einkenni 

lesblindu snemma á grunnskólagöngunni svo að hægt sé að aðstoða 

nemanda strax. Snemmtæk íhlutun strax í byrjun skólagöngu er mun betri 

og árangursríkari heldur en að hjálpa nemanda þegar hann er kominn upp á 

elsta stig skólagöngunnar. Það er auðveldara að nemandinn þurfi að vinna 

upp eitt ár í lestrarkennslu heldur en nokkur ár, því fyrr því betra (Muter, 

2003, 2006; Reid, 2004; Stackhouse, 2002). Lestrarerfiðleikar hafa gjarnan 

áhrif á sjálfsmynd nemanda og geta skapað vanlíðan ef hann kann ekki að 

lesa jafn vel og jafnaldrar hans (Þorgerður Guðmundsdóttir,2008). 

Kennari með góða þekkingu á lesblindu getur fljótt séð hvort að nemandi 

eigi í erfiðleikum með námið. Kennarar sem kenna yngri bekkjum í 

grunnskóla eru þeir kennarar sem ættu að hafa mestu þekkinguna því að 

börn á yngsta stigi grunnskólans eru að ná tökum á lestri (Þorgerður 

Guðmundsdóttir, 2008). 

 

3.1 Hugtakið lesblinda 

Erfitt er að skilgreina hugtakið lesblinda, en árið 1887 var orðið lesblinda 

fyrst kynnt af Dr. Rudols Berlin. Á þeim tíma var lesblinda talin áunnin en 

ekki að einstaklingar fæddust lesblindir. Í fyrstu taldi Berlin að þeir sem 

ættu erfitt með lestur væru með heilasjúkdóm en hefðu ekki orðið fyrir 

heilaskaða. Eftir þessa kenningu hafa margar kenningar verið settar fram 

um lesblindu. Dr. Samuel Orton kom t.d. með kenningu um að lesblinda 

væri vandamál í umhverfisþáttum og væri ekki einungis í erfðum (Robin 

Temple, 2002). Menn hafa reynt í meira en 100 ár að skilgreina lesblindu og 

eru alls ekki á eitt sáttir um þær skilgreiningar. Ein ástæða þess að 
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vísindamenn ná ekki saman um skilgreininguna er að þeir eru ekki að horfa 

á sama þáttinn þegar það kemur að lesblindu. Sumir vísindamenn líta bara á 

lesturinn eða ritunina, svo eru aðrir sem líta bara á málfarslega röskun og 

svo mætti lengi telja. Það má segja að lesblinda sé safnheiti yfir fleiri en eina 

tegund af hömlun og eiga þessar hömlur það sameiginlegt að þær hafa 

letjandi áhrif á lestrarhæfnina (Grétar L. Marinósson o.fl., 1997).  

Enska orðið ,,dyslexia” er í rauninni betra orð en erfitt hefur verið að 

íslenska það orð. Þrátt fyrir að námserfiðleikar séu til staðar tengist það alls 

ekki greind einstaklingsins (Elín Vilhelmsdóttir, 2002). Einnig er notast við 

orðið námsörðugleikar en ég vil nota orðið lesblinda. 

Það er ekki bara talað mál og ritað sem lesblindir einstaklingar eiga í 

erfiðleikum með, það getur verið svo margt annað. Dæmi eru um að 

einstaklingurinn eigi ekki í vanda með að tala og skrifa heldur sé hans 

veikleiki fólginn í stafsetningu, í erfiðleikum með að tjá sig, í hlustun eða 

jafnvel einhverju öðru. Fyrsta einkenni sem foreldrar og kennarar taka eftir 

eru það að það sé ósamræmi á milli greindarfarslegrar getu barnsins og 

síðan hvernig þeim gengur í náminu (Elín Vilheimsdóttir, 2002).  

Lesblinda er eitthvað sem menn glíma við alla ævi og ekki er hægt að lækna. 

En það er hægt að gera margt til þess að einstaklingurinn geti bætt sig í því 

sem hann er slakur í. Það hefur sýnt sig að lestrarhraði eykst með aldrinum 

en rannsóknir á hljóðfræðilegum skilningi lesblindra sýnir að veikleiki í ritun 

verður áfram til staðar (Höien og Lindber, 2000).  

Stærsta vandamálið hjá flestum lesblindum er að þeir eiga í erfiðleikum 

með að lesa úr táknum ritmálsins þ.e. að breyta bókstöfum í hljóð. Þessir 

erfiðleikar koma strax fram þegar einstaklingurinn er að hefja lestrarnám 

sitt. Þetta birtist þannig að einstaklingurinn á í erfiðleikum með að ná 

sjálfvirkni í skilningi við lesturinn, það er að ná að umskrá og skilja það sem 

hann er að lesa á sama tíma (Cain, 2010). Því er best að hann fái viðeigandi 

aðstoð strax í upphafi lestrarnámsins áður en þetta verður honum of erfitt. 

 

 

3.2 Líffræðilegar orsakir 

Jafnvel þó að mikið sé búið að rannsaka lesblindu er margt enn eftir 

ókannað. Lesblinda er talin meðfædd og arfgeng en samt hefur ekki tekist 

að benda á orsakir hennar né finna út úr því hvort að undirliggjandi þættir 

séu einn eða fleiri (Halla Magnúsdóttir, 2010).  Litningarannsóknir hafa gefið 

vísbendingar um að litningar 1.6 og 15 tengist lesblindu (Snowling, 2000). 
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Rannsóknir á arfgengi benda til að 40% líkur séu á að sonur verði lesblindur 

ef að faðir hans er lesblindur og 35% ef móðirin er lesblind. Hins vegar séu 

um 20% líkur á að dóttir verði lesblind ef foreldrar hennar eru það 

(Snowling, 2000). Bestu rannsóknir sem hægt er að gera um arfgengi 

lesblindu eru rannsóknir á eineggja og tvíeggja tvíburum þar sem að 

eineggja tvíburar hafa samskonar gen og tvíeggja tvíburar hafa helming 

sömu gena eins og hinn tvíburinn. Ef eineggja tvíburi fær arfgengan 

sjúkdóm eða einkenni er líklegt að hinn fái það einnig (Olson 2002, Stein 

2004).  

 

3.3 Einkenni 

Hér verður fjallað um einkenni lesblindu en þau eru fjölmörg og ekki allir 

lesblindir með þau öll.  

Það er í höndum kennarans að sjá merki um að barn eigi í erfiðleikum 

með lærdóminn og á hann að finna út úr því hvernig hægt sé að aðstoða 

barnið í samvinnu við stuðningsfulltrúa og skólastjóra. Einnig eiga foreldrar 

að vita um vandamál barnsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Það eru ýmis merki um að barn eigi í erfiðleikum önnur en þau að það 

séu lélegar framfarir í lestri. Á leikskólaaldri getur lesblinda komið þannig út 

að barn eigi erfitt með að muna fyrirmæli, það getur átt erfitt með að 

ákveða hvora höndina á að nota t.d. þegar  verið er að leika eða skrifa og 

það getur átt erfitt með að heyra mun á líkum hljóðum eina og i-í, b-p 

(Blight, 1985). Þegar börn eru komin í grunnskóla getur lesblindan komið 

þannig út að þau lesi hægt og hikandi, lesi orð en þekki það ekki aftur í 

annarri setningu, að þau eigi erfitt með áttir, margföldunartöfluna og annað 

þess háttar (Elín Vilhelmsdóttir, 2002). 

Eins og hér hefur komið fram, þá er það ekki bara lesturinn sem 

lesblindir eiga í erfiðleikum með, heldur svo margt fleira. Sum börn geta átt 

í erfiðleikum með talað mál, önnur geta átt í erfiðleikum með að læra á 

tíma, eða með að heyra mun á ákveðnum hljóðum. Einnig geta sumir átt í 

erfiðleikum með hreyfiþroskann (sem getur líka stafað af öðrum orsökum),  

t.d með að beita skærum eða fleira þess háttar (Blight, 1985). Þegar börn 

byrja í skóla fara einkenni að snúast meira um námslega getu. Lesblindir 

geta átt í erfiðleikum með að byrja að læra að lesa og sumir geta lesið hægt 

og hikandi. Það er einnig þannig að sumir geta sleppt úr stöfum í orðum, 

sleppt úr heilum orðum eða ekki ,,séð” orð. Einnig snúa sumir við orðum, 

segja t.d. ,,sór“ í stað þess að lesa ,,rós”.  Annað einkenni er að sumum 

finnast stafirnir vera á hreyfingu á blaðinu og enn öðrum finnst eins og það 
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vanti hluta af blaðsíðunni og geta því ekki lesið hana alla. Eitt einkennið er 

svo að sumir lesblindir muna ekki það sem þeir voru að lesa (Elín 

Vilheimsdóttir, 2002). 

Það eru auknar líkur á því að einstaklingur sem er lesblindur sé einnig 

ofvirkur, sé með frávik í hreyfi- og málþroska, sé með athyglisbrest og einnig 

líka kvíða og depurð (Elín Vilhelmsdóttir, 2002; Jónas Halldórsson, 1999). 

Einnig eiga þeir sem eru lesblindir oft í miklum erfiðleikum með tímahugtök 

og geta átt í erfiðleikum með að leggja hluti á minnið. Það að læra á klukku 

getur verið erfitt og einnig að þekkja muninn á hægri og vinstri, eða hugtök 

eins og í gær og á morgun, snemma og seinna. Eins getur lesblindum jafnvel 

reynst erfitt að læra sögulegar staðreyndir (Elín Vilhelmsdóttir, 2002; Jónas 

Halldórsson, 1999). 

Það eru ekki bara gallar fólgnir í því að vera lesblindur heldur hefur það 

líka kosti. Lesblindir geta nýtt hæfileika heilans til að breyta skynjunum og 

skapa þær. Lesblindir eru mjög meðvitaðir um umhverfið sitt. Þeir eru 

forvitnari en aðrir. Þeir hugsa meira í myndum en orðum. Þeir búa yfir 

innsæi og næmni. Þeir hugsa og skynja í margvídd með því að nýta öll 

skilningarvitin. Þeir geta einnig upplifað hugsun sem veruleika og einnig eru 

þeir með mjög frjótt ímyndunarafl (Davis og Braun, 2003). Það verður að 

styrkja þessa hæfileika hjá lesblindum og gæta þess að eyðileggja þá ekki 

því þarna fara oft tveir eiginleikar saman, mikil sköpunargáfa og greind yfir 

meðallagi. Það er því nauðsynlegt að lesblindir komist yfir neikvæðu þætti 

lesblindunnar svo að þeir geti farið að meta þá jákvæðu. Það hafa allir 

lesblindir einstaklingar einhverja hæfileika en það eru engir tveir 

einstaklingar eins. Lesblinda er afleiðing skynjunarhæfileika og hjá sumum 

getur þessi hæfileiki orðið erfiður (Davis og Braun, 2003). 

Margir frægir listamenn eru lesblindir og má halda því fram að það sé 

vegna þess að þeir eru lesblindir sem þeir eru svona góðir í sínu fagi.  

Lesblinda getur nefnilega verið snilligáfa ef rétt er farið að. Það er 

uppörvandi fyrir lesblinda að vita til þess að það séu margir þarna úti sem 

gengur mjög vel í lífinu og eru lesblindir (Ronald D. Davis og Eldon M. Braun, 

2003). 

Þannig mætti lengi telja upp einkenni hjá lesblindum en þetta eru allt 

einungis vísbendingar og þeir sem eru lesblindir þurfa ekki að hafa þau öll. 

Það er afar mikilvægt að koma auga á erfiðleikana áður en nemendurnir 

gera sér í raun grein fyrir því að þeir eigi í erfiðleikum til að hindra það að 

bilið milli samnemenda verði ekki mikið í upphafi. Því ef það verður mikið í 

fyrstu bekkjunum á það bara eftir að breikka ennþá meira eftir því sem líður 

á skólagönguna. Ef að lesblindu nemendurnir ná ekki samnemendum sínum 
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í lestri og öðrum fögum er líklegra að þeir flosni upp úr skóla snemma og 

verði ekki afkastamiklir í þjóðfélaginu (Santa, C.M,1999). Lesblinda getur 

birst á marga vegu og á misjöfnum aldri.  Mikilvægt er samt að hafa í huga 

að sum einkenni geta stafað af öðrum orsökum en lesblindu og einnig að 

hafa það í huga að hver og einn lesblindur einstaklingur býr öllum þessum 

einkennum.  

3.4 Fylgikvillar 

Fylgikvillar geta verið margir. Nokkrir þeirra voru nefndir í kaflanum hér að 

ofan. Einn fylgikvillana getur verið sá að þekkja ekki muninn á hægri og 

vinstri eða að eiga í erfiðleikum með að þekkja áttirnar. Fylgikvillar lesblindu 

geta einnig verið athyglisbrestur og ofvirkni en það eru tvö einkenni sem 

flestir hugsa ekki um þegar talað er um lesblindu. Lesblindir geta átt auðvelt 

með að taka eftir umhverfi sínu og flestu því sem þar gerist, en þeir eiga oft 

erfiðar með einbeitinguna. Þeir eru gjarnan forvitnir og beina athyglinni að 

því sem þeim finnst áhugavert og geta vel dottið inn í dagdrauma ef þeim 

leiðist. Ofvirkni getur fylgt athyglisbrestinum og þá er það orðið enn stærra 

vandamál (Davis og Braun, 2003). 

Algengt er að þegar lesblindir nemendur lenda í að  skilja ekki efnið eða 

leiðist í tímum geta þeir ósjálfrátt misst einbeitinguna. Lesblindir verða í 

ofanálag skynvilltir og þegar þeim leiðist eða skilja ekki efnið þá örva þeir 

skynbjögunareiginleika. Við þannig aðstæður verður nemandinn ringlaður 

og skynvilltur þá flýtir innri klukkan sér og ytri tíminn virðist hægja á sér eða 

þá vera stopp. Það er eins og hver mínúta sem líður sé eins og tvær og hann 

verður að passa sig á því að vera ekki með læti og trufla hina og vera í 

sætinu sínu. Í svona ástandi bjagast skilningarvit einstaklingsins bjöguð og 

skynfæri jafnvægis og hreyfingar líka bjöguð þannig að ef að hann situr kyrr 

þá finnst honum hann vera á hreyfingu og ef að hann er að hreyfa sig þá 

finnst honum hann vera kyrr. Þetta gerir auðvitað það að verkum að hann 

fer að hreyfa sig til að öðlast jafnvægi og ró (Davis og Braun, 2003). 

Annar fylgikvilli sem fylgir sumum lesblindum er „klaufska“. Á íslensku 

kallast þetta verkstol. Þetta er eitthvað sem hrjáir ekki einstaklinginn 

endilega við nám en er samt eitt einkenni. Líklegt er að bjagaða skynjunin 

valdi þessari klaufsku. Jafnvægis- og hreyfiskyn er bjagað vegna skynvillu hjá 

lesblindum og getur valdið því að einstaklinginn svimar. Einstaklingur getur 

verið með skynbjögun þó hann sé ekki skynvilltur. Um 10- 15 % barna finna 

fyrir þrálátu verkstoli en það getur verið mismikið alveg eins og önnur 

einkenni lesblindunnar (Davis og Braun,2003). 
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3.5 Greining á lesblindu  

Þegar búið er að skoða alla þessa þætti hér á undan er vert að athuga 

hvernig greining á lesblindu fer fram, hvað sé skoðað til að sjá hvort að 

nemandi sé lesblindur. Ég bý í Reykjanesbæ og kynnti mér hvernig 

greiningarferlið fer fram hér í bæ. Eins og fram hefur komið er mikilvægt að 

hjálpa nemendum sem eiga í erfiðleikum með lestur áður en að þeir átta sig 

á því sjálfir.  Einnig þarf að aðstoða þá áður en bilið á milli samnemanda 

verður of mikið. Ef bilið verður of mikið í yngri bekkjunum þá á það bara 

eftir að breikka meira með árunum. Ef að þetta bil breikkar bara og breikkar 

og nemendur dragist aftur úr í lestri og öðrum fögum þá eru lesblindu 

nemendurnir líklegri til að hætta í skóla snemma á lífsleiðinni og verða ekki 

afkastamiklir í þjóðfélaginu (Santa, 1999). Í Reykjanesbæ er það yfirleitt 

þannig að annað hvort foreldrar eða kennarar nemenda vilja fá nánari 

greiningu ef grunur vaknar um að lestrarnámið sé ekki að ganga eðlilega 

fyrir sig. Stundum er þetta eftir skimanir sem eru gerðar árlega í nokkrum 

árgöngum í öllum grunnskólum Reykjanesbæjar. Þar á meðal er ein slík 

skimun gerð í þriðja bekk. Ef að þessar skimanir koma illa út þá er farið í það 

að fylla út greiningarbeiðni og fylgilista. Síðan fer þetta fyrir 

nemendaverndarráð og þaðan til fræðsluskrifstofu sem tekur það fyrir á 

sínum vikulegu inntökufundum. Eftir þann fund getur það tekið einhverjar 

vikur þar til greiningin fer fram en það fer eftir því hvort að biðlistinn er 

langur. En ef að það er starfandi sérkennari við viðkomandi skóla þá fer 

beiðnin til hans en ekki beint til fræðsluskrifstofu. Fræðsluskrifstofan tekur 

stundum að sér að greina þótt að sérkennari sé við skólann ef farið er fram 

á það af skólastjórnendum (Gyða M. Arnmundsdóttir, munnleg heimild, 

20.maí 2015).   

Í grunnskólum Reyjanesbæjar er lesblinda greind með LOGOS aðferðinni. 

Allar upplýsingar hér að neðan eru fengnar úr LOGOS bókinni sem er þýdd 

eftir Bjarnfríði Jónsdóttur, Guðbjörgu Ingimundardóttur, Guðlaugu 

Snorradóttur og Gyðu M. Arnmundsdóttur.  

Það eru sérkennarar sem sjá um greiningarnar og annast starfsmenn 

fræðsluskrifstofunnar þetta. Einnig eru skimanir fyrir lesblindu í þriðja og 

sjötta bekk í grunnskólum Reykjanesbæjar. Þessar skimanir eru með sömu 

þætti og LOGOS greiningaprófið og segir það til ef að nemendur eru í 

áhættu. Vorið 2006 var farið að þýða prófið en LOGOS kemur frá Noregi. 

Stöðlun prófsins og staðfæring fór fram haustið 2006 til fyrri hluta árs 2007. 

LOGOS er gríska og þýðir orð. LOGOS greiningaprófið er gert á tölvu. Í því 

eru tveir prófaflokkar, annars vegar fyrir þriðja – fimmta bekk sem 

inniheldur 5 prófhluta með 17 þáttum, og hins vegar fyrir sjötta - tíunda 
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bekk og fullorðna sem inniheldur 14 prófhluta. Í prófinu er farið inn á marga 

lestrarþætti: lesskilning, leshraða, hlustun og skilning, hugtakaskilning, 

umkóðunarfærni og undirþætti í umkóðunarferlinu. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á hversu mikilvægt það er að greina lestrarvanda snemma og þó að 

fyrri hluti prófsins segi að það sé  fyrir þriðja - fimmta bekk, er hægt að 

meta stöðu nemenda við lok fyrsta bekkjar og einnig í öðrum bekk. 

Niðurstöður prófsins má setja fram í töflum og með myndrænum hætti 

ýmiskonar. Þannig er auðveldara að bera saman frammistöðuna á prófinu. 

Einnig er hægt að sýna í myndriti framfarir eftir þjálfunartímabilum með því 

að endurmeta sömu prófhluta. LOGOS kemur fram með tillögur um 

kennslufræðileg úrræði. Það auðveldar prófanda vinnuna sem fylgir 

greiningunni. Hér á eftir verður farið í þá þætti sem farið er í á 

prófhlutanum fyrir þriðja - fimmta bekk þar sem rannsakandi er að fjalla um 

kennara yngri barna. 

 

Prófhlutar í LOGOS þriðji - fimmti bekkur 

Prófhluti 1. Leshraði og lesskilningur: Þar er lestrarhæfni nemandans 

metin bæði með því að skoða leshraða og lesskilning hans. Leshraðinn 

mælir hversu mörg orð nemandinn les rétt á mínútu. Nemandinn fær texta 

fyrir framan sig sem hann á að lesa upphátt fyrir prófandann. Textinn er í 

fimm köflum og einn kafli í einu birtist á skjánum. Prófandinn skráir hjá sér 

þær villur sem nemandinn gerir. Leshraðinn er reiknaður út frá þeim orðum 

sem lesin eru rétt á mínútu. Eftir hvern kafla sem nemandinn les koma þrjár 

spurningar sem tengjast því sem hann var að lesa.  

Prófhluti 2. Hlustun og skilningur: Hér fær nemandinn að hlusta á texta 

til að athuga hvort að hann skilji það sem lesið er fyrir hann. Það koma 

einnig spurningar eftir hvern kafla sem lesinn er fyrir nemandann.  

Prófhluti 3. Umkóðunarfærni: Þessi þáttur skiptist niður í þrjá flokka sem 

eru: Lestur stakra orða, lestur með hljóðaaðferð og lestur út frá rithætti.  

Lestur stakra orða er þannig að eitt orð í einu birtist á skjánum og er á 

skjánum í fimm sekúndur, og nemandinn á að lesa orðið eins hratt og hann 

getur. Þessi orð eru flokkuð í þrjá þætti sem eru: Lengd, tíðni og 

erfiðleikastig.  Þetta eru 40 orð sem birtast.  Síðan kemur lestur með 

hljóðaaðferð og þar eru bullorð sem nemendur eiga að lesa með 

hljóðaaðferðinni eins hratt og þeir geta. Hér fá þeir einnig bara fimm 

sekúndur til að lesa orðin. Bullorðin eru 24 og hér er verið að athuga hvort 

að nemendur geti umskráð. Síðast í þessum flokki er lestur út frá rithætti og 

þá birtast orð sem eru breytileg hvað varðar lengd og tíðni. Þessi orð er 
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erfitt að umskrá rétt með hljóðaaðferðinni og orðin birtast líka mjög stutt.  

Það eru 36 orð í þessum hluta.  

Prófhluti 4. Lestrartengdir færniþættir: Í þessum hluta eru 10 flokkar: 

Lestur bókstafa, umkóðun rittákna-málhljóða, hljóðatenging, 

hljóðagreining, hljóðrænt skammtímaminni, að greina á milli orða og 

hljóðríkra orðleysa, sjónræn greining, hljóðræn aðgreining, nefnuhraði og 

hugtakaskilningur.  

Lestur bókstafa snýst um að lesa stafi eins hratt og nemandinn getur. 

Það eru 32 dæmi sem koma í þessum hluta.  

Umkóðun rittákna-málhljóða snýst um að kanna hvort nemendurnir geti 

tengt málhljóð við rittákn. Einstaka bókstafir, tvíhljóðar og 

samhljóðasambönd eru á prófinu og eru 25 tákn sem birtast á skjánum.  

Hljóðatenging felst í því að þá heyrir nemandinn málhljóð og á að tengja 

þau saman í eitt orð þegar hann hefur heyrt öll hljóðin. Það eru 12 verkefni í 

þessum hluta.  

Í hljóðagreiningu eiga nemendur að finna út síðasta hljóðið í orðum og 

síðan að nefna öll hljóðin í orðinu sem þau heyra. Það eru 16 verkefni í 

þessum hluta.  

Í hljóðræna skammtímaminninu heyra nemendurnir talnarunu og eiga 

nemendurnir að endurtaka hana upphátt eftir að þeir heyra seinustu 

töluna.  

Að greina á milli orða og hljóðlíkra orðleysa felst í að verið er að greina 

sjónræna færni nemandans. Það birtast tvö orð á skjánum og annað er rétt 

ritað og hitt er orðleysa og nemandinn á að finna út hvort er rétta orðið. 

Í sjónrænni greiningu koma fram runur af bókstöfum í tveimur línum, 

þær eru stundum eins, stundum er einn vitlaus stafur í henni og nemendur 

þurfa að sjá eins fljótt og þeir geta hvort línurnar eru eins eða ekki.  

Í hljóðrænni aðgreiningu koma fram myndir af þekktum hlutum, 40 

myndir alls og nemendurnir eiga að segja hvaða hlutir þetta eru, eins hratt 

og þeir geta.  

Hugtakaskilningur er seinastur í þessum hluta og þá er verið að athuga 

með skilning á texta sem lesinn er. Það eru 22 orð sem eru lesin upp og 

nemandinn á að segja hvað orðin þýða.  

Prófhluti 5. Viðbragðstímar: í þessum hluta eru tveir þættir, munnlegur 

viðbragðstími og verklegur viðbragðstími. Í munnlega viðbragðstímanum 

fær nemandinn að sjá tening á skjánum og á að segja hvort að það sé einn 

depill á honum eða tveir eins hratt og hann getur. Það koma 15 myndir.  Í 

verklega viðbragðstímanum kemur ör á skjáinn og snýr annað hvort til 
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vinstri eða hægri. Nemandinn á að ýta á takka sem gefur til kynna í hvora 

áttina örin bendir. Það koma 15 örvar í þessum þætti.  

Í LOGOS bókinni er ítarlega farið í alla þessa þætti og af hverju þeir eru 

skoðaðir. Einnig er kafli um kennslufræðileg úrræði og er honum skipt niður 

eftir því í hverju nemandinn er slakur. Það er mikilvægt að kennarar hlusti 

vel og farið sé eftir þeim leiðbeiningum sem koma úr greiningunni svo að 

hægt sé að aðstoða nemandann. Dæmi um aðferð sem kennarar geta nýtt 

sér með lesblinda nemendur er að nýta sér styrkleika nemenda til þess að 

efla þá í náminu í stað þess að einblína aðeins á veikleikana.  

Það er mikið álitamál hvort að nemendur sér orðnir of gamlir þegar farið er 

að greina þá. Sumum finnst að það sé verið að grípa of seint inn í, 

nemendur sé orðnir það gamlir að þeir eru farnir að átta sig á því að þeir 

eiga í vanda. Það er einnig mikið álitamál hvernig eigi að vinna með 

nemendur með lesblindu og hver á að sjá um þá kennslu. Er það á ábyrgð 

kennarans eða er það á ábyrgð sérkennarans. 

  



 

30 

 

  



 

31 

 

4 Þekking kennara 

Það er mikilvægt að kennarar sem kenna á yngsta stigi grunnskóla hafi 

þekkingu á lesblindu þar sem æskilegt er að hún greinist á yngsta stiginu svo 

hægt sé að grípa strax inn í nám barnsins og aðstoða það. Þekking kennara á 

lesblindu hefur ekki verið mikið skoðuð hér á landi. Það var gerð rannsókn í 

Bandaríkjunum (Binks-Cantrell, Joshi og Washburn, 2011) þar sem þekking 

kennara var skoðuð með það til hliðsjónar hversu lengi þeir hafa kennt. Sú 

rannsókn sýndi fram á það að þekking kennara væri lítil og margskonar 

misskilningur sem stafaði af þekkingarleysi kæmi oft fram hjá kennurunum í 

sambandi við lesblindu. Kennararnir héldu að lesblinda snérist um sjónræna 

úrvinnslu en ekki  um hljóðkerfisvitundina. Það hafa einnig verið aðrar 

rannsóknir sem sína þessa sömu niðurstöðu um þennan misskilning hjá 

kennurum (Hudson et al. 2007; Saners, 2001). Það var einnig gerð 

meistararannsókn hér á landi þar sem sömu niðurstöður komu fram að 

kennarar höfðu litla þekkingu og innsýn inn í heim lesblindunnar (Halla 

Magnúsdóttir, 2010). 

Einnig er mikilvægt að kennarar viti hvað þeir eigi að gera fyrir 

nemendur sem eru lesblindir, hvort sem það er að fá aðstoð frá sérfræðingi 

eða aðstoða barnið sjálfir en niðurstöður rannsókna sýna að kennara skortir 

þekkingu á því hvernig eigi að kenna nemendum sem eru slakir í lestri og 

grunur leikur á að séu lesblindir (Binks-Cantrell, Joshi og Washburn, 2011).  

Kennarar hafa litlar forsendur til að sjá þau úrræði sem lesblindir þurfa til 

þess að ná tökum á náminu og eru óöruggir við að skipuleggja kennslu sína, 

námsmat og námsefni eins og kemur fram í rannsókn Höllu (Halla 

Magnúsdóttir, 2010). 

Það er í höndum kennarans að skipuleggja námið fyrir nemendur og hafa 

námið við hæfi hvers og eins. Hér fara allir skólar eftir sömu aðalnámskránni 

(2011) og í henni kemur fram að kennarar eigi að laga sig að þörfum og allra 

nemenda sem eykur líkur á árangri. En sumir kennarar sýna ekki mikla 

viðleitni gagnvart nemendum með lesblindu þegar horft er til 

skipulagningar kennslu eða námsefnis (Halla Magnúsdóttir, 2010).  

Það hafa ekki margar rannsóknir verið gerðar um þekkingu kennara á 

lesblindu en það hafa litlar rannsóknir verið gerðar um ýmislegt um 

lesblindu. Elín Guðjónsdóttir (2013) gerði rannsókn þar sem hún var að 

kanna hvernig forsaga nemenda með dyslexíu hefur áhrif á gengi hans í 

framhaldsskóla og  hvernig þekking, kennsluhættir og kunnátta kennarans 

hafi áhrif á gengi nemandans í námi. Í niðurstöðum hennar kemur fram að 

þekking kennarana á lesblindu komi með reynslunni og kennarar afla sé 
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upplýsinga frá reyndari kennurum. Það kemur einnig fram hversu mikil völd 

kennari hefur þegar hann skipurleggur kennslu sína og námshætti. Þar 

verður hann að hafa þekkingu um lesblindu til þess að skipuleggja kennslu 

sína út frá þeim nemendum.  

Friederike Berger (2013) gerði einnig rannsókn sem snéri að lesblindum í 

framhaldsskóla og í rannsókn hans kemur fram að lesblindum nemendum 

finnist þau upplifa skilningsleysi hjá kennurum. Það virtist sem það væri lítil 

þekking á lesblindu sem hefur áhrif á námsgengi og sjálfsálit nemendanna.  

Það er hluti af fagmennsku kennara að hafa þekkingu á lesblindu og geta 

brugðist við nemendum sínum hvernig sem þeir standa námslega. Eitt af því 

sem yngri barna kennarar ættu að hafa góða þekkingu á eru lestrarþættirnir 

því góð kunnátta á þeim gætu aðstoðað þá við að greina erfiðleika hjá 

lesblindum.  

4.1 Lestrarþættir 

Í þessum kafla er stuðst við B.ed. ritgerð mína (Guðrún Egilsdóttir, 2013). Í 

öllu námi þurfa nemendur að geta lesið. Því er lestur eitt af því mikilvægasta 

sem nemendur þurfa að ná góðum tökum á. Einnig eru einstaklingar illa 

staddir almennt í lífinu sem ekki geta lesið sér til gagns, að ekki sé minnst á 

að það eru skerðing lífsgæða að geta ekki lesið.  Það eru margir þættir undir 

lestrinum og þurfa kennarar að þekkja þá til að geta tekið eftir ef að börn 

eiga í erfiðleikum með einhverja þeirra (Snowling og Stackhouse,  2006). 

Kennarar kenna fjölbreyttum nemendahópum og má ætla að það séu 

lesblindir nemendur í öllum bekkjum. Með því að kennarinn þekki 

lestrarþættina getur hann greint nemendur með erfiðleika og farið með 

þær niðurstöður til sérkennara sem tekur ákvörðun um hvað skal gera. 

Helstu lestrarþættir sem kennari ætti að þekkja eru: hljóðkerfisvitund, 

umskráning, málskilningur, orðaforði, sjónrænn orðalestur, lesfimi og 

lesskilningur.  

Þessi þættir fléttast allir saman. Hljóðkerfisvitundinn er sú vitund um 

að hvert stakt orð er samansett úr röð hljóða sem táknuð eru með 

bókstöfum. Þá er nauðsynlegt að skilningur sé á því að hægt sé að greina 

talmálið niður í smærri hljóðeiningar og að hægt sé að vinna með þær á 

mismunandi vegu. Hljóðkerfisvitundin þróast allt frá leikskóla til lok 

grunnskóla en hún eykst með aukinni málþekkingu (Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson, 2010). Umskráning er þegar við breytum bókstöfunum í 

hljóð þeirra og tengjum þau saman í orð. Lesskilningur og umskráning 

vefjast saman því að ekki er hægt að tala um virkan lestur nema að þessi tvö 

ferli vinni saman. Næst er það málskilningur en hann þróast með 
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samræðum og einnig lestri. Mikilvægt er að hafa góðan málsskilnig því að 

nemendur með slakan málskilning eiga í erfiðleikum með að skilja það sem 

þau eru að lesa (Oakhill og Cain, 2007). Orðaforði tengist málskilningnum 

þar sem um skilning er að ræða. Orðaforði er sá fjöldi orða sem hver og 

einn skilur og getur notað við að tala, lesa, hlusta og skrifa (Snow, Burns og 

Griffin, 1998). Það er samband á milli orðaforða og lesturs því meiri 

orðaforði sem við höfum því meira skiljum við af því sem við lesum og 

þannig aukum við leshraðann (Wasik, 2006). Sjónrænn orðalestur tengist 

orðaforðanum. Orðin sem við erum alltaf að lesa fara á ákveðin stað í 

heilanum sem er eins og hugarorðabók. Þar eru öll skrifuð orð sem við 

lesum. Þessi orð þurfa að hafa verið lesin oftar en einu sinni til að þau 

festist í minninu. Sjónræn orð eru lesin sem ein heild og ekki þarf að taka 

sér hlé á milli hljóða stafanna eins og gert er í umskráningu (Ehri, 2002). 

Með því að vera með góðan sjónrænan lestur öðlast maður góða færni í 

lesfimi. Til þess að öðlast lesfimi þurfum við ákveðna færni í þessum þáttum 

sem upp eru taldir. Lesfimi er þegar við getum lesið texta af öryggi og 

ákveðinni lipurð og tilfiningu sem gerir lesturinn fallegan í áheyrn (Allington, 

2009). Síðan kemur lesskilningurinn sem tengir alla þessa þætti saman.  Því 

að lokum viljum við að allir nái lesskliningi, en við lesum til þess að skilja því 

annars væri ekki mikill tilgangur í því að lesa. Börn læra lesskilning neð því 

að lesa mikið og vera virk í lestrarnámi sínu (Harvey og Goudvis, 2007). Með 

því að vinna með texta og orð eykst lesskilningurinn þar sem vinnan með 

þau eykur skilning barnanna á merkingu orðanna í margskonar samhengi. 

Efling lesskilnings er vinna sem á sér stað allt þeirra líf ef börnin halda áfram 

að lesa og viða að sér upplýsingum með lestri og skrift. 

Mikilvægt er að kennarar þekki þessa þætti því þeir geta séð snemma 

hvort að nemendur eigi í erfiðleikum með eitthvað af þeim og geta þá 

aðstoðað nemendur sína strax. Því það er mikilvægt að nemendur sem eiga 

í erfiðleikum fái aðstoðina eins fljótt og hægt er.  

 

4.2 Snemmtæk íhlutun  

Snemmtæk íhlutun er hugtak sem mikið er fjallað um í kennaranáminu í 
dag.  Þar er  vísað til aðgerða sem eiga sér stað snemma í lífi barns. Íhlutun 
leggur áherslu á aðgerðir til að hægt sé að hafa áhrif á þroska og framvindu 
barna eins snemma og hægt er (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Einnig þarf að 
aðstoða fjölskyldur þeirra við að takast á við þá erfiðleika sem fylgja 
uppeldinu og það að hugsa um börn sem eru  í áhættuhópum (Helgi 
Hjartarson, Tryggvi Sigurðsson og Þuríður Pétursdóttir, 2007). Á seinustu 
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árum hefur skilningur aukist á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í lestri 
(Sigurlaug Jónsdóttir, 2009) og talið nauðsynlegt að bregðast við sem fyrst 
ef að það leikur grunur á lestrarerfiðleikum. Þannig getur snemmtæk 
íhlutum komið í veg fyrir lestarerfiðleika síðar meir (Helga Sigurmundsdóttir 
2007-2008; Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir 2009). 
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5 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknar-

aðferðinni, gagnaöflun, þátttakendum, úrvinnslu gagna og tilskildum leyfum 

og siðferðilegum  atriðum.  

5.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferðafræði en rannsóknarsnið fer 

alltaf eftir því hvað hentar viðfangsefni rannsóknar og markmiði þess hverju 

sinni (Lightman, 2012). Með því að nota eigindlega aðferðafræði er verið að 

reyna að skilja betur viðfangsefnið sem verið er að rannsaka (Danby, Ewing 

og Thope, 2011; Helga Jónsdóttir, 2013 og Lichtman,2013). Eigindleg 

aðferðafræði byggist fyrst og fremst á upplifun einstaklinganna sem 

skoðaðir eru eða rætt er við hverju sinni. Eitt af einkennum eigindlegra 

rannsóknaraðferða er að þær byggja á lýsandi rannsóknargögnum og eru 

niðurstöður fundnar með aðleiðslu (Sekaran, 2003).  

Rannsakandi tekur þátttakendur úr þeim hópi sem hann ætlar að 

rannsaka og tekur viðtöl við þá aðila til þess að komast að því hver upplifun 

þeirra sé (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum eru 

oftast fáir þátttakendur fengnir til að taka þátt til að svara 

rannsóknarspurningunni. Þá eru hlutirnir skoðaðir í þeirra náttúrulega 

umhverfi þar sem talað er við einstaklinga um ákveðið efni eða rætt við 

einstaklinga sem hafa reynslu á ákveðnum fyrirbærum (Lightman, 2012). 

Eigindleg rannsókn er gagnleg þegar lítið er vitað um viðfangsefnið sem á að 

rannsaka og greinir hún gildi, venjur, viðbrögð og hefðir þátttakenda 

(Donalek og Soldwisch, 2004). 

Eigindleg rannsókn er kerfisbundin, hlutlæg nálgun notuð til þess að lýsa 

lífsreynslu og gefa henni merkingu auk þess sem hún aflar gagna um það 

hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður (Bowling, 2002). Nálgunin 

byggir á tilteknum hugmyndum en þær eru: að það sé ekki til einn 

eiginlegur raunveruleiki, raunveruleikinn sé byggður á skilningi eða skynjun, 

raunveruleikinn sé misjafn fyrir hverja manneskju og breytist yfir tíma og 

það sem vitað er um ákveðið málefni hafi einungis merkingu innan ákveðins 

samhengis og aðstæðna (Burns og Grove, 2005).  

Þessi aðferð hentar vel fyrir mína rannsókn þar sem ég er að leitast eftir 

þekkingu kennara og reynslu þeirra á nemendum með lesblindu. Viðtölin 

voru gerð í þeirra náttúrulega umhverfi innan veggja skólanna. Fáar 

eigindlegar rannsóknir hafa verið gerðar um þetta viðfangsefni.  
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5.2 Rýnihópur 

Í rannsókninni var notast við rýnihópaviðtöl. Rýnihópur er samsettur hópur 

einstaklinga sem eiga að vera með skoðanaskipti um ákveðið málefni. Gott 

er að hafa ekki of stóra hópa til þess að allir taki þátt en samt ekki of lítinn 

svo að það komi fram ólíkar skoðanir frá mismunandi sjónarhornum. Þetta 

er leið til að hlusta á fólk ræða saman skoðanir á mismunandi viðhorfi og 

reynslu (Krueger, 1994).  

Rýnihópur er álitin góð aðferð innan eigindlegra rannsóknaraðferða til 

að ná fram upplýsingum um viðhorf og reynslu fólks þar sem samræður milli 

þátttakenda eru æskilegar. Í hópaviðtölum er hægt að hafa viðtölin stýrð og 

lítið sem ekkert stýrð. Rannsakandi notast við hálf staðlað viðtal þar sem 

hann styðst við sömu spurningar til hliðsjónar við alla viðmælendur en ekki 

endilega í sömu röð hjá öllum eða að allar spurningar séu notaðar 

(Lightman, 2012). Með þessari aðferð festist rannsakandinn ekki í 

spurningum sínum en heldur vel utan um viðtalið.  

Þessa aðferð valdi ég því að ég vildi ná til margra kennara til að kanna 

þekkingu þeirra á lesblindu. Með einstaklingsviðtölum hefði ég náð til færri 

á þeim tíma sem ég hafði til að taka viðtölin. Með þessu gat ég rætt við 14 

kennara á stuttum tíma sem annars hefði tekið mun lengri tíma ef að ég 

hefði tekið þá alla í einstaklingsviðtöl. Mér fannst þetta besta leiðin til að fá 

mismunandi skoðanir og reynslu kennara á lesblindu. Ég var með hálf 

staðlað viðtal þar sem spurningar voru notaðar en ekki allar í réttri röð og 

sumar spurningar ekki spurðar í öllum viðtölunum.  

 

 

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir þannig að öllum skólastjórnendum í 

Reykjanesbæ var sendur póstur og þeir spurðir hvort að þeir vildu taka þátt 

í rannsókninni. Síðan voru skólarnir 4 valdir út frá því hverjir voru fyrstir til 

að lýsa yfir áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Skólastjórnendur voru með í 

vali á kennurum en ég vildi fá háskólamenntað fólk sem hafði einhverja 

reynslu af kennslu barna á yngsta stigi.  Rýnihópaviðtöl voru tekin við 

grunnskólakennara sem kenna á yngsta stigi grunnskóla,  fyrsta – fjórða 

bekk. Viðtölin voru tekin í janúar 2015. Það voru 14 kennarar í þessum 

grunnskólum sem tóku þátt.  Í einum skólanum tóku tveir kennarar þátt en í 

hinum þremur voru það fjórir kennarar úr hverjum skóla.  Þetta voru allt 

háskólamenntaðar konur á aldrinum 28-55 ára. Allir kennararnir í 
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rannsókninni höfðu lokið háskólaprófi. Í þessum 14 kvenna hópi var ein með 

B.A. í félagsráðgjöf og kennsluréttindi að auki, ein var íþróttafræðingur með 

bæði grunnskóla- og framhaldsskólaréttindi en hafði alltaf kennt bekk í 

grunnskóla frá því hún lauk námi, ein var lærður heimilisfræðikennari en 

hafði einnig alltaf kennt bekk og  önnur sem var lærður textílkennari en 

hafði einnig verið að kenna á yngsta stigi. Þetta var fjölbreyttur hópur en 

það sem þær eiga sameiginlegt er það að þær eru allar að kenna á yngri 

barna stigi sem er fyrsti til fjórði bekkur. 

  

5.4 Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

Gagnaöflunin fór þannig fram að notast var við rýnihópaviðtöl sem voru 

tekin upp. Það voru notaðar hálfopnar spurningar í viðtölunum til að fá 

upplýsingar um þekkingu kennaranna á lesblindu, hvaðan þekking þeirra 

kom og hvernig skólarnir eru að aðstoða þá nemendur sem eru með 

lesblindu. 

Þegar viðtölin voru afrituð nefndi rannsakandi þátttakendurna kennari 

eitt, kennari tvö og svo framvegis. Þetta var gert til að gæta þess að 

persónugreinanlegar upplýsingar kæmu ekki fram og til að aðgreina 

þátttakendur. Rannsakandi flokkaði niðurstöður sínar í þemu og skoðaði svo 

textann og fann út kóða en það er þegar rannsakandi finnur ákveðin kóða út 

frá hugmyndum sínum og þátttakenda sem verður svo til að móta þemu. 

Þema endurspeglar ákveðna þekkingu eða viðhorf sem hafa sammerk 

einkenni. 

Með hálfopnum eða óstöðluðum viðtölum er verið að leitast eftir að 

skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 

2003). Viðtölin fara þannig fram að rannsakandinn hefur ákveðið 

umræðuefni en ekki innihald samræðnanna. Notast er við viðtalsramma 

(Fylgiskjal 1) en skýrt afmarkaður viðtalsrammi getur gert gagnagreiningu 

aðgengilegri. Það þarf samt að passa að hafa viðtalsrammann ekki of stífan 

því að það getur komið þátttakendum úr jafnvægi og hindrað samræður, 

það sem við viljum einmitt fá út úr viðtalinu eru þessar samræður á milli 

þátttakenda. Í rýnihópaviðtölum geta þátttakendur haft áhrif hvor á annan 

og þarf rannsakandi að hafa það í huga. Það eru nokkrir aðrir ókostir við 

rýnihópa eins og að samræður geta orðið einsleitar og ruglingslegar. Jafnvel 

getur það gerst að einn sem talar mest er farin að stjórna hinum og 

umræðunum. Það er í höndum rannsakandans að láta það ekki gerast. En 

helstu kostir rýnihópa er að þá er verið að skiptast á skoðunum og 
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þekkingu, ólíkt einstaklingsviðtölum þar sem skoðun og þekking kemur frá 

viðmælandanum. 

 

5.5 Viðtölin  

Kennararnir ákváðu stað og stund og ég hitti þær með súkkulaði og 

upptökutæki. Ég var svolítið stressuð þar sem þetta var fyrsta viðtalið. Í 

fyrsta viðtalinu vorum við þrjár í einni kennslustofu. Í kennslustofunni voru 

verk eftir nemendur og viðkunnaleg kona tók á móti mér. Við þekkjumst 

lítillega, börnin okkar eru saman í leikskóla, þannig að þetta var ekki 

óþægileg tilfinning en samt var hnútur í maganum. Við spjölluðum saman á 

meðan við biðum eftir einum kennaranum og gæddum okkur á súkkulaði. 

Þegar hún kom útskýrði ég um hvað viðtalið væri og spurði leyfis til að taka 

það upp, en sagði þeim jafnframt að þeirra nöfn kæmu hvergi fram í 

rannsókninni. Þær gáfu leyfi fyrir því og við byrjuðum viðtalið. Þær voru 

málglaðar og áttu í engum erfiðleikum með að svara spurningum um efnið 

og töluðu mikið um það. Ein þeirra talaði meira en hin og passaði ég mig á 

að spyrja hina líka út úr hvað henni fannst um málefnið. Þessi sem talaði 

meira hafði undirbúið sig vel fyrir viðtalið því hún talaði um að það hún 

hefði haft samband við eina sem var með henni í skóla til að spjalla um 

námið áður en ég kom og tók viðtalið.  Ég tók þátt í viðtölunum en skráði 

einnig niður ef  það þurfti. Ég passaði mig á því að vera ekki að segja mína 

reynslu af kennurum og þekkingu þeirra fyrir en eftir að viðtalinu lauk. Eftir 

viðtalið þakkaði ég  fyrir og yfirgaf skólann.  

Í viðtali númer tvö var mjög gott veður sem ekki hafði gerst lengi og ég 

mætti í skólann inn í eina kennslustofuna sem við ætluðum að hittast í. Ég 

var ekki eins stressuð því að fyrsta viðtalið gekk það vel. Þar tók á móti mér 

kunnuglegt andlit hún er nokkrum árum eldri en ég og við vorum saman í 

skóla, við settumst niður, ég tók upp súkkulaði og við biðum eftir hinum 

þátttakendunum. Skólastofan var stór og mikið pláss en það sást lítið af 

verkum eftir nemendur. Í þessu viðtali voru 4 konur sem kenndu fyrsta til 

fjórða bekk. Ég bað þær um leyfi til að taka upp viðtalið og sagði þeim að 

nöfn þeirra myndu hvergi koma fyrir í rannsókninni og þær gáfu allar leyfi 

fyrir því. Við fengum okkur smá súkkulaði áður en við byrjuðum viðtalið og 

þær voru mis málglaðar en svöruðu allar þeim spurningum sem lagðar voru 

fram. Ég þurfti lítið að spyrja því viðtalið fór í alla þá þætti sem rannsakandi 

vildi spyrja um. Þær töluðu mikið og sögðu frá ýmsu sem rannsakandi gat 

notað í rannsókn sinni. Það var þó ein þarna sem hafði lítið að segja, hún var 
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menntaður íþróttafræðingur þannig að hún hafði ef til vill litla þekkingu á 

efninu. Eftir viðtalið spjölluðum við aðeins meira saman og gæddum okkur á 

súkkulaðinu. Síðan yfirgaf ég skólann. 

Í viðtali númer 3 var vont veður og ég var glöð að komast inn í skólann. 

Enginn hnútur var í maganum þar sem þetta hafði gengið mjög vel hingað 

til. Þar mætti mér líka kunnuglegt andlit, hún er einu ári eldri en ég og við 

vorum saman í skóla,  þar sem þetta er lítið bæjarfélag þá þekkir maður 

flesta. Við settumst niður og kennarinn hringdi í hina kennarana til að láta 

þá vita að ég væri mætt í hús. Í kennslustofunni var mikið um verk nemenda 

og notaleg stemning. Súkkulaðið var með í för og setti ég það á borðið (en 

fékk mér ekki þar sem ég var kominn með nóg af súkkulaði í þessum 

viðtölum). Við biðum í smá stund og brátt voru allar mættar. Ég bað sem 

fyrr um leyfi til að taka viðtalið upp og sagði þeim að nöfn þeirra kæmu 

hvergi fram í rannsókninni, þær gáfu allar leyfi fyrir því. Síðan byrjuðum við 

viðtalið og það gekk mjög vel þar sem þær töluðu mikið og svöruðu þeim 

spurningum sem rannsakandi vildi að þær svöruðu. Það var gaman að ein 

þeirra sem er með aðra háskólagráðu en síðan kennsluréttindi hafði mikið 

að segja. Eftir viðtalið voru allar að drífa sig heim þar sem flestar voru að 

fara sækja börn á leikskóla í þessu vonda veðri.  

Í fjórða og síðasta viðtalinu fór ég  inn í skóla og þar eins og venjulega tók 

á móti mér kunnuglegt andlit. Við fórum inn í eina kennslustofuna og allir 

kennararnir voru mættir. Þægilegt umhverfi en litlir stólar þar sem þetta var 

fyrstu bekkjar stofa. Þar sem ég var komin með nóg af súkkulaði mætti ég 

líka með jarðarber í þetta sinn. Við gæddum okkur aðeins á jarðarberjum og 

súkkulaði áður en viðtalið hófst. Ég spurði að venju hvort að það hvort 

mætti taka viðtalið upp og sagði þeim einnig frá því að nöfn þeirra kæmu 

hvergi fyrir í rannsókninni og þær gáfu leyfi fyrir því. Viðtalið byrjaði og þær 

voru mismálglaðar. Ein talaði frekar lítið og hafði lítið að segja. Hún hafði 

bara kennt  fyrsta bekk og fannst hún ekki hafa mikla þekkingu á málinu. En 

hinar tóku mikinn þátt og rannsakandi fékk nægar upplýsingar til að nota í 

rannsókn sína. Ein var mjög málglöð og hafði mikið að segja. Hún hafði 

kennt lengst af þessum kennurum.  Eftir viðtalið sat ég lengi vel og ræddi 

við kennarana um annað málefni og kláruðum við jarðaberin og súkkulaðið. 

Síðan yfirgaf ég skólann.  

 

5.6 Gagnagreining  

Rannsóknargögnin voru notuð til þess að svara rannsóknarspurningunni 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Í 
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rannsókninni var unnið með gögn sem aflað var með samræðum í rýnihóp 

en stuðst var við viðtalsramma sem unnin var við í samræmi við markmið 

rannsóknarinnar. Öll viðtölin voru tekin upp, afrituð orðrétt og síðan 

flokkuð eftir þemum. Til þess að þemagreina viðtölin las ég þau yfir ítrekað 

og rýndi í þau vel og vandlega. Ég punktaði niður stikkorð sem mér þóttu 

ramma inntak viðtalanna inn í nokkrum orðum. Þannig fékk ég heildarsýn 

yfir efnið. Þemun voru unnin út frá rannsóknarspurningunum þremur en 

einnig fengu áhugaverð efni að fljóta með. Nokkur undirþemu kviknuðu 

síðan þegar unnið var meira með efnið.  

 Með viðtalsrammanum var ætlunin að ná fram upplýsingum um 

þekkingu og reynslu kennara á lesblindu og hvernig þeir vinna með lesblinda 

nemendur. Að auki var ætlunin að sjá hvort þekking þeirra hafi orðið til eftir 

nám þeirra eða ekki. Viðtalsramminn var uppbyggður þannig að það voru 

sjö grunnspurningar þar sem áherslan var á rannsóknarefnið. Samræðurnar 

beindust fyrst og fremst að atriðum viðtalsrammans en reynt var að dýpka 

spurningar viðtalsrammans. Aftur á móti voru ekki allar þessar spurningar 

notaðar þar sem að samræðurnar fóru oft inn á næstu spurningu. Ég leyfði 

þátttakendum að halda áfram en þegar mér fannst þær vera komnar út fyrir 

efnið leiddi ég þær aftur inn í umræðuefnið.  

 

5.7 Réttmæti og trúverðugleiki 

Þar sem mælitækið í eigindlegum rannsóknum er ekki tölur eins og í 

megindlegum rannsóknum mætti segja að rannsakandinn sjálfur sé í 

rauninni mælitækið (Hatch, 2002). Reynt var að tryggja réttmæti 

rannsóknarinnar með því að hafa viðtalsgögnin sem ítarlegust og í 

ritgerðinni gerði ég grein fyrir afstöðu minni og reynslu. Leitast var eftir 

þekkingu kennara á lesblindu, hvaðan hún kom og hvernig þeir nýta hana til 

að koma til móts við nemendur með lesblindu.  Beinar tilvitnanir í  viðtölin 

verða notaðar til að reyna að auðvelda lesendum að átta sig á réttmæti 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Til þess að hægt sé að marka rannsókn mína þurfti ég að uppfylla 

ákveðnar siðferðilegar kröfur. Siðfræðin snýst um það að reyna komast að 

skynsamlegum niðurstöðum um efnið og því er verkefni siðfræðinnar að 

gagnrýna og greina vandamál í von um áreiðanlegri niðurstöður. Þar sem 

hver einstaklingur hefur rétt á friðhelgi þurfti ég að sýna fulla varkárni þegar 

ég vann með viðtölin og passa að persónulegar upplýsingar sem 

þátttakendur gáfu kæmu hvergi fram. Siðferðileg skylda mín ýtti undir að ég 
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væri trú þátttakendum mínum, nákvæm og heiðarleg (Helga Jónsdóttir, 

2013).   

 

5.7.1 Staða rannsakanda  

Ég safnaði saman gögnunum og vann úr þeim. Þar sem ég bý í litlu samfélagi 

og öll mín grunnskólaganga hefur verið hér og auk þess var ég í 

vettvangsnámi í grunnskólum bæjarins, þá þekki ég marga í Reykjanesbæ. 

Ég reyndi mitt besta að láta ekki skoðun mína koma í ljós í viðtölunum og 

talaði ekki um reynslu mína gagnvart kennurum og þekkingu þeirra á 

lesblindu fyrir eftir viðtölin. Ég var hlutlaus í svörum og reyndi að sýna 

skilning á þeim kennurum sem tóku þátt. Ekki var hægt að  gæta algert 

hlutleysis í þessum málum þar sem ég er bæði lesblind og kennarar mínir 

höfðu enga þekkingu á lesblindu sem hafði áhrif á mitt nám og sem dró 

mikið úr jákvæðri sjálfsmynd minni sem nemanda. Ég fór vel með efnið og 

vil alls ekki valda neinum óþarfa þjáningu eða mismuna þátttakendum. 

Enginn ætti að skaðast á því hvernig gagnanna var aflað, úrvinnslu þeirra 

eða niðurstöðum. 

  

5.8 Tilskilin leyfi og siðferðileg atriði 

Við rannsóknarvinnu er mikilvægt að þeir sem taka þátt í rannsókninni gefi 
upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni. Þeir þurfa einnig að 
vera upplýstir um að þeir geti hætt þátttöku þegar þeir vilja. Öll gögn sem 
fást við rannsóknina eru trúnaðarmál og ber að umgangast þau sem slík 
(Lichtman, 2012). Við vinnslu rannsóknarinnar var gætt að því að fá 
samþykki allra, þau fengust munnlega frá þátttakendum og 
skólastjórnendum. Gætt var fyllstu nafnleyndar og að ekki væri hægt að 
rekja upplýsingarnar sem hér koma fram.  Þeim upplýsingum sem hægt var 
að rekja var breytt. 
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6 Niðurstöður  

Hér verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar en tilgangur 

hennar var að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hver er þekking yngri 

barna kennara á lesblindu, hvaðan kemur sú þekking og hvernig nýta þeir þá 

þekkingu í starfi?  

 

6.1 Þemu 

Rannsóknin skiptist í þrjú megin þemu sem eru:  Þekking á lesblindu, 

hvaðan kemur hún og svo hvernig nýta kennarar þekkingu sína. Þetta eru 

þau þrjú þemu sem komu upp þegar rannsakandi las yfir viðtölin með 

rannsóknarspurningarnar til hliðsjónar. Í hverjum kafla fyrir sig verða gerð 

grein fyrir undirþemu. Næst verður farið yfir hvert þema fyrir sig.  

 

6.1.1 Þekking 

Fyrsta þemað er þekking en í viðtölunum spurði rannsakandi þátttakendur 

hvernig þekking þeirra á lesblindu var fyrir námið þeirra og kom það 

verulega á óvart að flest allar sögðu að það væri lítil sem engin þekking fyrir 

námið.  

 ,,Ég bara vissi ekkert” var eitt af svörunum sem ég fékk við þessari 

spurningu og kennarinn var grunnskólamenntaður. Hinir þátttakendurnir í 

því viðtali voru sammála því að þekking þeirra var eiginlega engin áður en 

þeir fóru í námið. Það sem kom fram var að sú litla þekking sem þeir bjuggu 

yfir höfðu þeir fengið frá samfélaginu,  sáu það í fréttum eða greinum um 

lesblindu. Þetta má túlka þannig að það er almennt lítil þekking á lesblindu í 

þjóðfélaginu nema hjá þeim sem eru lesblindir eða eiga ef til vill lesblind 

börn.  

,,Engin eða nei, þú veist lítil sem engin” var svar sem 

grunnskólakennaramenntuð kona sagði í einu viðtalinu.  

,,Enginn nálægt manni, ef maður hugsar um grunnskólagöngu og 

framhaldsskólagöngu, ég er ekki lesblind og enginn sem tengist mér er 

lesblindur þannig að ég man ekki til þess að það hafi einhver í bekknum 

verið lesblindur eða rætt um lesblindu þannig að það var ekki neitt. Maður 

hafði bara heyrt þetta. Kannski er þetta líka seinni partinn þú veist, þú veist 

það var ekki mikið talað um lesblindu þegar við vorum yngri.” Þessi kennari 

lærði yngri barna kennslu en þetta getur sagt okkur það ef að enginn er 
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lesblindur í kringum mann, þá er þekkingin lítil sem engin. Hún kom samt 

inn á það að seinna meir hafi hún heyrt meira um lesblindu og var það 

svolítið þannig að það var lítið talað um lesblindu hér áður fyrr. Þá var 

þekkingin lítil sem engin og kennarar vissu ekki hvað þetta var en núna er 

mikil vakning um lesblindu.  

 

,,…Bara mjög lítil, bróðir minn er reyndar lesblindur en það uppgötvaðist 

ekki fyrir en hann var fullorðinn og það litla sem ég veit er bara það sem 

hann hefur sagt mér…”. Þessi kennari er menntuð í almennum 

grunnskólafræðum og þó að bróðir hennar sé lesblindur að þá er þekking 

hjá henni lítil sem engin, rétt það sem hann hefur sagt frá. Þetta sýnir okkur 

líka að hér áður fyrr var ekkert verið að greina lesblindu. Þarna var bróðir 

hennar búinn að eiga í erfiðleikum alla skólagönguna og ekkert var gert í 

því. Þetta uppgötvast ekki fyrir en á fullorðinsárum.  

Það var einn kennari, sem er menntaður íþróttafræðingur, sem svaraði 

þessu svona: ,,Ég vissi eiginlega ekkert um þetta en ég er lesblind en ég var 

leslöt ég nennti ekki að lesa, eða svo var sagt við mig…Ég var síðan greind í 

níunda bekk eða eitthvað eða þá fæ ég stimpilinn að vera lesblind. Sem var 

mjög gott þá var bara borin virðing fyrir því að maður gat ekki gert allt eins 

og hinir…”.  Þetta var mjög áhugavert svar, þarna er lesblind kona sem 

þekkir sjálf ekki nógu vel lesblindu þó að hún sé það sjálf. Síðan sjáum við 

það að hún er komin upp í níunda bekk þegar þetta uppgötvast. Þarna hafa 

kennarar ekki haft mikla þekkingu á lesblindu.  

En svörin um þekkingu voru öll á þessa vegu að þekkingin hafi verið lítil sem 

engin áður en þær fóru í nám, hvaða nám sem það var svo.  

,,Mín þekking var bara voðalega lítil sko. Bara eiginlega sama sem enginn 

sko.”Svarar kennari sem lærði textílkennarann.  

 ,,Ég þekkti þetta ekkert bara lesið í fréttum og greinar, ekkert annað”. 

svaraði kennari sem lærði grunnskólakennarann sem segir okkur að 

þekkingin kemur bara utan frá úr fréttum, ekkert tengt skólanum.   

Það var ein sem var búin að vera að kenna í mörg ár áður en hún fór í 

námið en þó að hún hafi verið að kenna fyrir námið þá var þetta svarið sem 

hún gaf:  ,,Ég var búin að kenna í sjö til átta ár áður en ég fór í skólann og ég 

var búin að vera með nemanda með lesblindu en ég vissi svo sem ekkert um 

hana nema bara strögglið og það. Hún var mikið inni hjá sérkennaranum 

þannig að það lenti mjög lítið á hinum almenna kennara…”.   Þetta segir 

okkur það að þrátt fyrir nokkur ár í kennslu vill hún meina að þekking 

hennar á lesblindu sé lítil sem enginn.  
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Þessi svör sýndu rannsakandanum að þekking á lesblindu fyrir 

kennaranámið var lítil sem engin. Þó að einn kennarinn væri sjálf lesblind 

hafði samt litla sem enga þekkingu á efninu. Sem má túlka þannig að það er 

yfirhöfuð lítil þekking á lesblindu í þjóðfélaginu. Hér áður fyr var lítil sem 

engin þekking á lesblindu eins og sjá má í svörum þátttakenda minna. 

Margir hafa verið greindir á fullorðinsaldri en síðan hefur þekkingin aðeins 

aukist og kennarar farnir að átta sig fyr á lesblindu erfiðleikum.  En þá var 

það stóra spurningin að ef að það var engin þekking á lesblindu fyrir námið, 

var þá einhver þekking eftir námið eða var einhver þekking til staðar hjá 

þessum kennurum?  

6.1.2 Hvaðan kemur þekkingin? 

Nú er orðið ljóst að þekking kennara á lesblindu er lítil áður en þær hefja 

nám og nú verður farið í það að svara þeirri spurningu hvaðan kemur 

þekkingin á lesblindu hjá kennurum ef hún er til staðar. Ég heyrði það í 

viðtölunum að það er þekking til staðar. Kennararnir hafa mismunandi 

bakgrunn í náminu og var áhugavert að sjá hvað þeir lærðu í náminu sem 

gagnast þeim við að takast á við nemendur með lesblindu.  

Viðtalið snérist svo upp í það hvað þær fengu úr náminu sem gagnast 

þeim til að takast á við lesblinda nemendur og ef það var ekkert í náminu 

hvaðan þekking þeirra kæmi þá.  

 Þær voru flestar sammála því að það hafi verið lítið sem ekkert í námi 

þeirra sem gæti hjálpað til við að aðstoða nemendur með lesblindu. Það 

voru tveir kennarar af þessum 14 sem sögðu frá því að þær hafi fengið 

einhverja kennslu um lesblindu og er ein þeirra lærði grunnskólakennarann 

og hin er yngri barna kennari.  Sú sem er lærði yngri barna kennslu var svo 

heppin að það var verið að móta Leið til læsis sem Helga Sigmundsdóttir 

kenndi áfangann. Í þeim áfanga lærði hún mikið um hljóðaaðferðina og 

lesblindu og annað sem tengist lestri og læsi.  

,,Mér fannst aðallega einn áfangi hjá Helgu Sigmundsdóttur, hún er með 

Leið til læsis prófið þá fékk ég helling því þær voru að móta Leið til læsis 

prófið með mínum hópi í þessum áfanga og þar lærði ég helling um 

hljóðaaðferðina og lesblindu og annað sem tengist lestri og læsi.”  Þetta var 

svar frá einni þeirra sem fannst hún hafa lært eitthvað sem nýtist til að 

aðstoða nemendur með lesblindu þegar hún var í námi. Hún er lærð yngri 

barna kennari og fékk þarna góðan áfanga sem nýtist henni vel í starfi þegar 

kemur að nemendum með lesblindu.  

 Einnig var það sú sem lærði grunnskólakennarann fyrir 21 ári síðan: ,,Já 

ég held að ég hafi fengið það já uhhumm svo mörg ár síðan, námið hefur 
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náttúrulega breyst rosalega mikið og maður heyrir það, já allt öðruvísi 

áherslur. Til dæmis þegar við vorum að byrja í kennó þá þurftum við að 

byrja á því að fara í stafsetningarpróf til að athuga hvort að við kynnum að 

skrifa eðlilega…” það má túlka það þannig að henni þyki skólinn hafa verið 

betri hérna áður fyrr, það er að segja meira það sem hún getur nýtt úr 

náminu í starfi.  

Hinar  12 sem þóttu þær ekki fá mikið í kennaranáminu eða sínu námi  

höfðu þetta að segja:  

  ,,Ekkert sérstakt, það var bara talað um nemendur með sérþarfir en það 

var ekkert farið sérstaklega í hvað nemandi var með…” Það var kennari sem 

er lærður grunnskólakennari sem heldur þessu fram en segir okkur að henni 

hefur ekki þótt vera mikið kennt um lesblindu í skólanum eða þá eitthvað 

sem getur nýst henni til að aðstoða nemendur með lesblindu.  

,,Ég var að hugsa um þetta um helgina af því að ég vissi að þú værir að 

fara að spyrja okkur um þetta efni og ég hringdi í eina vinkonu mína og ég 

hugsaði svona af því að ég man ekki hvað gerðist í gær og já ég hugsaði ég 

þarf aðeins að fara í smá viðtal og við lærðum á yngri barna sviði og við 

lærðum aldrei neitt um lesblindu í kennaranáminu. Og eina já það sem ég 

man eftir var ADHD fyrirlestur og eitthvað smá um það en já ekki neitt um 

lesblindu og ég minnist þess ekki að það hafi verið boðið upp á námskeið 

um lesblindu, skilur þú já valnámskeið eða neitt, það er margt sem má 

breyta í blessaða kennaranáminu sem að undirbýr mann betur þannig að 

það er önnur Ella”. Þessi kennari er menntaður yngribarna kennari og er 

búin að vera kenna lengi. Hún telur að kennaranámið  innihaldi ekki það 

sem í rauninni þarf að kenna.  

Þær sem tóku ekki yngri barna svið í háskólanum svöruðu því að þær 

hefðu ekkert fengið og héldu að það væri vegna þess að þær fóru ekki í hið 

hefðbundna kennaranám. Það kom ekki á óvart að þær sem fóru ekki í hið 

hefðbundna kennaranám fengu ekki kennslu um lesblindu. Það var ein sem 

tók námskeið sem heitir Lestur og lestrarerfiðleikar og fékk þar kynningu á 

af lesblindu.  Hún segir einnig að eitt námskeið segi ekki margt, hvernig það 

er greint og hvernig vandamálin eru. Það er langt síðan hún var í náminu og 

svo hefur hún ekki alltaf verið að kenna þar sem hún hefur tvisvar verið í 

fæðingarorlofi eftir námið þannig að hún hefur gleymt flestu sem var á 

þessu námskeiði.  

Það má segja að lítið sem ekkert sé farið almennt yfir lesblindu í 

kennaranáminu en þeir sem velja sé yngri barna kennarann fara í gegnum 

fleiri áfanga um lestur í námi sínu og eru hugsanlega betur í stakk búnir til 

að greina hina ýmsu þætti í lestri og bregðast við þeim.  
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Þó að kennarar hafi ekki mikla þekkingu fyrir námið og námið bæti ekki 

miklu við til að aðstoða nemendur heyri ég að það er þekking hjá flestum 

þessara kennara, en hvaðan kemur hún?  

,,Þetta er bara reynslan, já það sem maður hefur lesið sig til og 

samkennarar. Þetta er bara eitthvað sem hefur safnast saman í sarpinn. Já 

maður er bara með sinn hóp og þau eru misjöfn og þeir eru misjafnir eftir 

árum og maður leitar sér bara þekkingar eftir því“ segir 

grunnskólamenntaður kennari sem hefur kennt lengi. Það má sjá í svörum 

hennar í viðtalinu að hún hefur kennt lengi og er komin með ákveðna 

þekkingu á lesblindu í gengum öll þessi ár.  

,,Maður prófar sig áfram í því sem maður hefur heyrt út undan sér”. 

Þessi kennari tók kennararéttindin og finnst hún ekki hafa fengið neitt þar 

sem hjálpar henni að takast á við nemendur með lesblindu. Það má sjá á 

svörum hennar að hún leitar sér aðstoðar hjá samstarfsfólki sínu og prófa 

sig áfram.  

,,Greinar sem maður hefur lesið og því sem maður hefur kynnst hérna í 

vinnunni sinni og í samfélaginu. Maður er alltaf að lesa eitthvað.” Svarar ein 

sem er lærð grunnskólakennari og hefur kennt í nokkur ár. Það sýnir okkur 

það að hún er dugleg að afla sér upplýsinga um viðfangsefnið til þess að 

koma til móts við nemendur með lesblindu.  

,,Ég myndi líka segja bara aðstoð frá fólkinu sem við erum að vinna með 

það eru bara allir vakandi yfir lestri og lestrarkennslu.” Þetta er svar frá 

einni sem er með litla reynslu í kennslu og lærði heimilisfræðikennarann. 

Þarna kemur vel fram hvað er mikilvægt að vera með gott starfsfólk sem 

hjálpast að og samvinna getur skipt miklu máli í skólastarfi.  

,,Lestrarstefnan hefur hjálpað mér helling með þetta” hér talar 

kennarinn sem er með gráðu á öðru sviði en er með kennsluréttindi.  Í 

skólanum hennar er mjög góð lestrarstefna sem hefur hjálpað henni mikið 

við að takast á við lesblinda nemendur.  

Það má sjá að kennarar leita sér upplýsinga á ýmsa vegu. Þær voru samt 

sammála um það að þær leita mikið til samkennara og einnig nota þær 

mikið internetið til að leita sér upplýsinga.  ,,Já og googlar bara svolítið.” 

Einnig kom fram að það er mikil umræða um lesblindu í samfélaginu sem 

hjálpar þeim einnig. Svo er það lestrarstefna skólanna sem hjálpar sumum.  

Þessi svör sýna okkur það að einhver þekking er hjá kennurum en aftur á 

móti fékkst sú þekking yfirleitt ekki í náminu að þeirra sögn. Það voru þó 

tveir kennarar sem voru með einhverja þekkingu um málið eftir námið. En 

þær voru allar sammála því að þetta kæmi með reynslunni. Þær voru einnig 
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duglegar að leita sér aðstoðar hjá samstarfsfólki og einnig að lesa sér til sem 

má kalla einhverskonar endurmenntum. En það er það næsta sem 

rannsakandinn spurði um.  

 

6.1.2.1 Endurmenntun 

Endurmenntun er eitthvað sem allir kennarar þurfa að fara í á hverju hausti 

og það eru misjöfn námskeið í boði hverju sinni. Það voru margar sem 

sögðu að þeim fyndist ekkert um endurmenntun í sambandi við lesblindu í 

skólanum hjá þeim. Þó voru nokkur lestrarnámskeið þar sem var komið inn 

á lesblindu.  

,,Kannski bara um lestur sko, það hefur bara verið komið inn á þetta í 

lestrarnámskeiðum” Svarar kennari sem er lærður yngri barna kennari. Þá 

svarar önnur ,,En ekki að þetta sé eitthvað aðalatriði, þetta hefur verið 

yfirleitt bara tvær mínútur af klukkutíma sko”. Þessi sem svaraði er einnig 

yngri barna kennari. Þá má spyrja hvort að þannig 

endurmenntunarnámskeið hjálpi þeim ekki þar sem lesblindir eiga erfitt 

með lestrarþættina og ef það er mikil þekking á þeim gæti það gagnast 

þeim að sjá hvort að nemendur séu lesblindir.  

,,Ég er alltaf að skoða það sem er í boði í endurmenntun og ég hef aldrei 

séð neitt það sem ég mundi vilja taka þátt í. Því miður þeir verða að laga 

þetta eitthvað aðeins. Ég væri til í að fara í svona í sambandi við lesblindu.” 

Þetta er svar sem kemur frá kennara sem er lærður grunnskólakennari og er 

greinilegt að hún er mikið búin að spá í endurmenntunar námskeiðin.  

Þær töluðu um að ekki væri beint námskeið sem væri um lesblindu en 

svo komum við inn á það að endurmenntun felst líka í því það sem þær lesa 

og skoða og þá kom annað hljóð í þær.  

,,Ég las Leið til læsis doðrantinn alveg og glósaði hann í klessu og þar er 

náttúrulega talað helling um lesblindu og hvernig á að greina hana og þess 

háttar og ég var bara með hann í töskunni.” Þetta er svar kemur frá kennara 

sem er lærður textílkennari en fór svo að kenna á yngsta stigi. Sem segir 

okkur það að hún er dugleg að endurmennta sig sjálf með því að lesa sér til 

um lesblindu.  

,,Það er þannig að ef að mann grunar að einhver nemandi sé með þetta 

þá fer maður náttúrulega á fullt að lesa og finna greinar og fá aðstoð”. Þetta 

er svar sem kemur frá kennara sem er lærður íþróttafræðingur sem fékk ef 

til vill ekkert í námi sínu um lesblindu en les sér til þegar hún fær nemanda 

sem þarf aðstoð.  
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Svo svaraði ein sem er lærð yngri barna kennari ,,…En mér finnst samt 

ekki hafa verið einhver endurmenntunarnámskeið varðandi þetta það hefur 

ekki verið neitt þannig, þannig að þetta hefur verið þannig að þetta er það 

sem maður leitar sér sjálfur á netinu og í greinum um þetta”. 

Þessi svör sýna okkur að kennararnir töldu sig ekki hafa farið á 

endurmenntunarnámskeið sem var tileinkað lesblindu. Það voru nokkrar 

sem komu inn á það að þær höfðu farið á lestrarnámskeið og þar hefði verið 

komið aðeins inn á lesblindu en ekki þannig að þær hafi fengið einhverja 

þekkingu út úr því.  Þær voru allar sammála um það að ef að það yrði boðið 

upp á námskeið um lesblindu að þær myndu mæta. Þær líta ekki á 

endurmenntunarnámskeið í lestri sem ákveðið hjálpartæki til að vinna með 

nemendur með lesblindu.    

Þegar þekkingin á lesblindu er skoðuð þá er áhugavert að sjá  hvernig 

kennarar nýta hana í kennslu.  

 

 

6.1.3 Hvernig nýta kennarar þekkingu sína?  

Þegar viðtölin eru skoðuð þá sést að einhver þekking er hjá kennurum um 

lesblindu. Þá er áhugavert að sjá hvernig þeir nýta hana til að takast á við 

nemendur með lesblindu. Fróðlegt svar kom frá grunnskólamenntuðum 

kennara þegar umræðan var um hvernig væri verið að vinna með nemendur 

með lesblindu í skólanum hennar: 

,,Þetta þyrfti samt að vera samræmt milli allra skólana. Ég held að við 

séum að vinna miklu meira og betur með börnin heldur en aðrir skólar”. 

Þetta er mjög athyglisverður punktur. Misjafnt er hvað skólar eru að gera 

fyrir nemendur með lesblindu þó að þeir séu í sama bæjarfélagi og eigi að 

fara eftir sömu stefnu.  

Af viðtölunum má sjá að nemendur fá misjafna aðstoð eftir skólum. 

Sumir skólar láta nemendur fá lesefni við hæfi, aðrir eru með meiri aðstoð 

sem felst í því að nemendur fara úr bekknum til sérkennara til að fá aðstoð 

og nokkrir senda nemendur heim með efni til þess að aðstoða þá með 

lesturinn. Þetta sýnir okkur að misjafnt er hvernig kennarar nýta þekkingu 

sína.  

Umræðan í viðtölunum um hvernig kennarar nýttu þekkingu sína fór út í 

hvað þeir gerðu fyrir nemandann til að hann næði þeim árangri sem hann á 

að ná. Í einum skólanum var það svar að ,,Þeir (lesblindu nemendurnir) eru 

bara oft að fylgjast með en maður veitir þeim stuðning með auknum lestri í 
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skólanum og athygli en þeir eru ekkert eitthvað sér, ekki að mínu mati”. Það 

má sjá á þessu að kennarinn er að reyna sitt besta að aðstoða nemendur 

með auknum lestri. Síðan kemur svar frá kennara í sama skóla sem segir:  

,,Vandamálið eins og hjá okkur er allur þessi fjöldi í okkar bekkjum eða hjá 

flestum okkar hérna og við erum náttúrulega bara ein manneskja og það er 

takmarkað hvað við getum endalaust skipt okkur í marga búta”. Þetta var 

svar frá einni sem er búin að kenna í mörg ár og er menntuð sem 

grunnskólakennari. Það mátti finna fyrir því að hún var ekki nógu ánægð 

með hvað var verið að gera fyrir þessa nemendur og telur að það sé of 

stórum bekkjareiningum að kenna. Síðan svarar önnur í sama skólanum. 

,,En við reynum að láta þá fá lestrarefni við hæfi fyrst og fremst…”. Kemur 

frá kennara sem er lærður íþróttafræðingur en hefur kennt bekk frá því hún 

útskrifaðist. Út frá þessum svörum má sjá að það sem er verið að gera fyrir 

lesblinda nemendur í þessum skóla er að þeir fá lestrarbækur við hæfi en 

svo er ekki mikið meira en það.  

,,Þetta er svona pínu úrræðaleysi þetta með lesblinduna þú veist maður 

veit alveg bókað að barnið er lesblint. Það fer ekkert á milli mála, maður sér 

það og heyrir í þeim og maður sér það á rituninni hjá þeim og maður sér að 

þau eru að sleppa úr eða bæta í og þau eru að víxla. Já maður sér oft að 

ritunin er verri…maður er fljótur að greina þau en svo eru það 

úrræðin…maður fer að finna glærur og stækka letrið fyrir þau og finna út 

hvað þeim finnst best.”  Þetta er svar frá einni sem er menntuð yngri barna 

kennari sem augljóslega þekkir helstu einkenni lesblindu og fer strax í það 

að gera það sem gagnast mörgum lesblindum. Það er að stækka letrið og 

finna litaðar glærur.  

,,Ef nemandi er undir einhverjum ákveðnum atkvæðafjölda í lestri þegar 

við tökum lestrarprófið þá fær hann einstaklingsáætlun heim. Markmiðin í 

þriðja bekk eru 110-180 atkvæði þannig að ef að nemandi nær segjum bara 

50 atkvæðum í fyrsta lestrarprófi þá fær hann einstaklingsáætlun heim.  

Þannig að það er alveg tekið á þessu, það er gert í öllum bekkjum, en þetta 

eru skýrar vinnureglur í lestrarstefnu skólans”.  Þetta er gert í einum af 

skólunum. Það er að segja ef að barn er undir ákveðnum atkvæðafjölda í 

lestri þá er því strax komið í ákveðið ferli sem felst í því að sérkennari lætur 

barnið fá lesefni við hæfi og hefur samband við foreldra sem eiga að taka 

þátt í þessum aðgerðum.   

Í öðrum skóla var ein sem sagði: ,,Maður er búin að lesa sér til og við 

erum með góðan lestrarfræðing sem er að vinna í skólanum og maður leitar 

mikið til hennar.” Það var kennari sem er menntuð á yngri barna sviði sem 

svaraði þessu þegar spurt var um það hvernig þau kljást við nemendur með 
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lesblindu. Í þessum skóla er lestrarkennari sem aðstoðar nemendur sem 

eiga í erfiðleikum með lestur og þau fá aukatíma í lestrarþjálfun. Það sem 

umsjónakennarinn gerir er í rauninni að finna þessi börn í bekknum til þess 

að koma þeim til lestrarkennarans.  

Það er misjafnt hvernig kennara nýta þekkingu sína í kennslu. Út frá 

svörum kennarana kom næsti undirkafli sem er um sérkennara. Viðtölin 

fóru alltaf út í þá umræðu hvað sérkennarar við skólana skipta miklu máli, 

þannig að ég ákvað að hafa það sem undirkafla.  

 

6.1.3.1 Sérkennarar 

Í einum skólanum er það deildastjóri sem aðstoðar kennara við að finna 

nám við hæfi. Í öðrum vill sérkennari ekki aðstoða kennara nema barnið sé 

komið með greiningu. Í hinum tveimur skólunum er sérkennari sem 

aðstoðar kennara og tekur börnin til sín í sérkennslu.  

,,Lesblinda er auðvitað ekki athuguð fyrr en í lok þriðja bekkjar þannig að 

við vitum aldrei hvað við höfum í höndunum. Þetta er bara grunur en þá fer 

ég bara til sérkennslukennarans og segi bara að ég hafi grun um þetta og 

hvernig get ég aðstoðað eða þá að viðkomandi barn er komið til 

sérkennslukennarans og þá er unnið með það þannig að ég hef aldrei eða 

lítið verið með puttana í því…”. Þetta er svar frá menntuðum 

grunnskólakennara sem biður um aðstoð sérkennara ef að hana grunar að 

það gæti verið lesblinda hjá nemanda hennar. Í hennar skóla aðstoðar 

sérkennari börnin um leið og kennara finnst barnið vera að dragast aftur úr í 

lestri.  

Í einum þessara skóla heldur sérkennarinn utan um að láta nemendurna 

fá efni við hæfi og sér um öll samskipti við foreldra. Þar fara nemendur út 

einn tíma í viku og læra þar vinnubrögð sem hjálpa þeim þegar þau eru inni í 

bekk að vinna. Kennari í þeim skóla segir : ,,Ég held að það sé líka rosalega 

mikil vinna með nemendur hjá mér, vinnubrögðin skipta svo miklu máli, þau 

temja sér góð vinnubrögð og ég held að hún (sérkennarinn) hafi farið í og ég 

hef gert með gátlistum það sem þú ert að yfirfara.” Í þeim skóla er 

greinilega verið að vinna mikið með þá nemendur sem grunur leikur á að 

séu lesblindir.  

 Kennararnir í þessum skóla eru mjög ánægðir með sérkennarann sinn og 

telja hann vera að gera mjög góða hluti. Þeir tala við hann ef grunur leikur á 

að nemandi geti verið lesblindur eða ef nemandi á í erfiðleikum með lestur  

þá aðstoðar hann nemandann. Kennararnir taka ekki þátt í þessu nema til 

þess að minna nemendur á að vinna eftir vinnubrögðunum sem þeir hafa 
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lært. Í öðrum skóla þar sem sérkennarinn starfar eru nemendur alveg niður í 

fyrsta bekk að fara í tíma til hans til að fá aðstoð við lesturinn.  

,,Já það eru sérkennarar en ekki við (sem sjá um vinnuna við nemendur 

með lesblindu)”, segir ein sem er lærður grunnskólakennari. Í þessum skóla 

svöruðu allar á sama hátt að það er sérkennari skólans sem sér um börnin 

og aðstoðar þau. Ein þeirra segir þetta:  ,,Það er náttúrulega best að þessi 

börn fari til sérkennara sem er búinn að sérhæfa sig í þessu en þau fá það 

ekki nema hafa stimpilinn” en hún er lærður yngri barna kennari.  

Þegar svörin eru skoðuð þá kemur í ljós að það er oft sem hinn almenni 

kennari aðstoðar ekki nemandann sem er lesblindur heldur einhver annar, 

svo sem sérkennari eða deildarstjóri. Það fer samt mikið eftir skólum 

hvernig aðstoð nemendur fá sem er skrítið þar sem þetta er ekki stórt 

bæjarfélag og allir skólar eiga að fara eftir sömu stefnunni. 

 

6.1.4 Snemmtæk íhlutun 

Þegar rætt var um sérkennarann fóru flest viðtölin inn á hversu seint börn 

eru greind lesblind. Þær töldu flestar að það væri mikilvægt að greina 

snemma og að það væri gert of seint. ,,Snemmtæk íhlutun hélt maður að 

væri málið” sagði einn kennarinn. Ein talar um að það séu svo margir aðrir 

kvillar sem fylgi lesblindunni þegar ekkert er gert í málunum. 

Hegðunarvandamál geta komið upp,  barnið getur fundið fyrir vanmætti og 

upplifað neikvæða athygli. Barnið eru búið að finna að það eigi í erfiðleikum 

fyrstu þrjú ár grunnskólans og er farið að sjá það að allir hinir eru farnir að 

lesa en ekki það áður en það kemst í greiningu. Ein segir þetta: ,,Og já 

sessunauturinn er að lesa Skúla skelfi sem er skemmtileg bók á meðan ég er 

að lesa hérna Sísí og Lóló af því að það gengur bara ekkert hjá mér og ég er 

að lesa hana í þriðja sinn af því að það gerist ekki neitt hjá mér”.  Þetta sýnir 

okkur að það getur ekki verið gott fyrir sjálfstraust nemanda að finna að 

hann er að erfiða en ekki bekkjarfélagi hans.  

Í einu viðtalinu snerist umræðan talsvert um hvort það væri hægt að 

greina lesblindu fyrr. Einn viðmælandinn var þeirrar skoðunar að fyrst að 

það væri alltaf verið að setja þessi börn í allskonar kannanir, eins og Hljóm í 

leikskólanum, að það hlyti að vera hægt að sjá þetta fyrr. Þar er verið að 

kanna hljóðkerfið og það er sá þáttur sem margir lesblindir eru slakir í. Hún 

nefnir einnig að það sé hægt að sjá þetta mjög fljótlega, þ.e. þætti eins og 

rím sem þau eru frekar slök í og þegar tekið er hljóð úr orði eins og t.d. ,,s” 

úr sól og hvað sé eftir í orðinu. Þetta er eitthvað sem lesblindir eru slakir í 
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að mati viðmælandans. Þá má spyrja, af hverju sé þá ekki unnið meira með 

þetta?    

Fram kom í flestum viðtölunum að alltaf sé verið að ítreka snemmtæka 

íhlutun. Lesblindugreining  er látin bíða þar til í þriðja bekk og þá ekki fyrr en 

það er búið að leggja fyrir Logos prófið sem er gert á vorönn. Barnið er ekki 

búið að fá neina greiningu fyrr en fyrsta lagi í lok þriðja bekkjar eða í byrjun 

fjórða bekkjar. 

Aftur á móti kemur fram í einum skólanum að þeim þyki ekki 

nauðsynlegt að vera að greina fyrr. ,,En svo er það með allar þessar 

greiningar að ef að þetta háir ekki námsárangri þínum alveg eins og með 

ofvirknina og þetta allt saman, þá er ekkert gert í rauninni þannig lagað ef 

að þú sérð þetta ekki á einkunnaspjaldinu að þetta sé að há þér eitthvað þá 

er aðallega já bara verið að fylgjast með þér og þarna og þú veist vinna með 

það þannig að þessi formlega greining kannski…”.  Í þessum skóla er verið 

að vinna mjög vel með börn sem eiga í erfiðleikum með lesturinn. Þar fá 

nemendur auka lestrarhefti með sér heim og þar er algjörlega sett það á 

foreldra að æfa börnin sín heima svo að þau nái góðum tökum á lestri.  

Þetta segir okkur að góð samskipti milli heimila og skóla skipta miklu máli.  

 

6.1.4.1 ,,fá stimpilinn til að fá úrræði” 

Í einum skólanum fór umræða af stað um samræmdu prófin og stöðu þeirra 

nemenda sem grunur leikur á að séu lesblind. Samræmduprófin  eru strax í 

byrjun fjórða bekkjar og ef þau eru ekki komin með greininguna fá þau ekki 

úrræði sem í boði eru í samræmdu prófunum, svo sem lengri tíma, 

hljóðsnældu, stærra letur o.s.frv.. Kennararnir voru sammála því að þetta 

væri mjög ósanngjarnt fyrir þessi börn og þetta hefði mikil áhrif á einkunnir 

úr prófunum.  Þetta sýnir okkur að greining á lesblindu skiptir miklu máli. Í 

einum skólanum þar sem ég tók viðtal er skilyrði að nemendur séu með 

greiningu til þess að fá sérkennslu. Þeir fá ekki sérkennslu nema að vera 

með greiningapappíra í höndunum þannig að það er kennarans að láta þá 

nemendur fá nám við hæfi. Í þeim skóla kom fram í viðtalinu að það skiptir 

miklu máli að nemendur séu greindir snemma svo þeir geti fengið þá aðstoð 

sem þeir þurfa. Þar starfar einn sérkennari og þetta er stór skóli og fram 

kom hjá einum viðmælandanum að hún óttist að hún nái ekki vegna anna 

að aðstoða þá nemendur sem grunur leikur á um að séu lesblind.  

,,já æji, en núna tala ég aftur um sérkennarann, hann segir við mig bara að 

það er ekki búið að greina barnið og kannski er barnið ekkert lesblint en ef 

að það er búið að greina það og það er lesblint þá get ég sagt að það sé búið 
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að greina það og þú þarft að hjálpa honum,  skiljið þið ekki bara svo að 

þessu sé hent yfir á mig”. Þetta segir okkur að það að fá greininguna skiptir 

máli í einhverjum skólum, en ekki öllum. 

Það er misjafnt hvernig kennarar nýta þekkingu sína á lesblindu. Sumir 

hverjir eru með helstu einkenni á hreinu og fara strax í það að láta 

nemendur fá lituð blöð, stærra letur og margt fleira. Aðrir skólar nota sér 

mikið sérkennara þegar lesturinn er að gengur illa. Allir skólarnir eru að láta 

nemendur fá lestrarbækur við hæfi. Sérkennarar skipta miklu máli í sumum 

skólum eins og sést á svörum þátttakenda. Aftur á móti bíða sumir skólar að 

bíða eftir lesblindugreiningu áður en sérkennarar fari að taka þátt í námi 

nemenda. 
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7 Umræður 

Hér að neðan verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar í 

samhengi við fræðilega kafla rannsóknarinnar.  

7.1 Þekking  

Þegar niðurstöður rannsóknar minnar eru skoðaðar þá virðist lítil þekking á 

lesblindu hjá kennurum áður en þeir hefja kennaranám. Það er meira að 

segja einn lesblindur þátttakandi en hún telur samt að hún hafi litla 

þekkingu á lesblindu. Af hverju þessi litla þekking stafar er erfitt að segja til 

um en það má kannski ætla að það sé búin að vera lítil umræða um 

lesblindu í samfélaginu en hún er samt að aukast. Það var þátttakandi sem á 

bróður sem er lesblindur en það uppgötvaðist ekki fyrr en hann var kominn 

á fullorðinsár og slíkt á ekki að eiga sér stað. Það eru til of margar sögur af 

einstaklingum sem hafa farið í gegnum allt sitt nám án þess að lesblinda 

uppgötvist.  

Tvær af þessum 14 konum töluðu um það að hafa fengið eitthvað í 

kennaranáminu sínu sem gagnast þeim þegar kemur að lesblindum 

nemendum. Ein þeirra lærði fyrir rúmum 20 árum og telur að hún hafi 

fengið eitthvað í náminu sínu um lesblindu en talar um það að hún man ekki 

allt það sem hún lærði. Hin var í áfanganum Leið til læsis þegar það var 

verið að koma því á fótinn og í þeim áfanga fékk hún mikið sem gagnast 

henni mikið þegar kemur að lesblindum nemendum. Hinar 12 voru á því að 

þær höfðu ekki fengið mikla kennslu um lesblindu. Það heyrðist aftur á móti 

í viðtölunum að það var þekking til staðar. Hvaðan kemur þessi þekking því 

að hún er til staðar. Þær töluðu um það að lesblindir þyrftu glærur, stærra 

letur og að lesblindir eiga stundum í erfiðleikum með að ríma. Þessi þekking 

er alls ekki meðfædd heldur kemur hún með reynslunni. Það eru vissar 

hugmyndir sem kennarar hafa um lesblindu sem þeir byggja svo á.  

Niðurstöður. mínar sína það að kennarar eru áhugasamir í að lesa sér til og 

afla sér upplýsinga. Þeir leita til samkennara, deildarstjóra, sérkennara og til 

allra þeirra sem hugsanlega geta aðstoðað þá. Sumir þeirra tala um að þeir 

séu ekki nógu öryggir til að aðstoða þessa nemendur sem er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Höllu (Halla Magnúsdóttir, 2010) og það er líka í 

samræmi við rannsókn Washburn, Joshi og Binks-Cantrell (2011) þar sem 

kemur fram að þekking kennara er lítil.  
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 Þegar umræðan fór út í hvað þær fengu út úr náminu sínu þá var mikið 

um þau svör að það hafi verið lítið sem ekkert um lesblindu sem er í 

samræmi við rannsókn Höllu Magnúsdóttur (Halla Magnúsdóttir, 2010). Í 

þeirri rannsókn kemur fram að kennurum þyki of lítil kennsla í 

kennaranáminu um lesblindu miðað við hversu algeng hún er. Það voru þó 

tvær í rannsókn minni sem þótti þær fá eitthvað úr náminu sem nýtist þeim 

og er það mjög gott. Önnur þeirra lærði fyrir mörgum árum og hún telur að 

hún hafi fengið betra nám en núna. Þegar litið er á rannsókn Washburn, 

Joshi Binks-Cantrell (2011) þá kemur fram hjá þeim að þekking kennara á 

lesblindu sé ekki góð sem er í rauninni í samræmi við mína rannsókn þar 

sem kennarar segja að þekking þeirra sé lítil. 

 Í rannsókn Höllu (Halla Magnúsdóttir, 2010) kemur fram að kennarar 

hafa smá innsýn inn í málið en þeir hafa litlar forsendur til að meta þau 

úrræði sem lesblindir þurfa til að ná tökum á náminu. Sem styður við mínar 

niðurstöður því kennarar virðast þekkja helstu einkenni á lesblindu eftir að 

hafa lesið sér til en hafa ekki næga þekkingu til að aðstoða nemendur með 

lesblindu með fullnægjandi hætti. 

Það er spurning hvort að kennararnir sem tóku yngri barna kennslu og 

grunnskólakennarann séu með þekkingu að baki sem þeir átta sig ekki á að 

þeir geti nýtt sér. Í náminu er mjög mikið um lestur og lestrarþætti sem 

gagnast mjög mikið þegar koma þarf auga á nemendur með lesblindu. 

Lestrarþættirnir sem taldir voru í kafla 4 hér að ofan, hljóðkerfisvitund, 

umskárning, málsskilningur, orðaforði, sjónrænn orðalestur, lesfimi og 

lesskilningur eru þættir sem kennarar ættu að þekkja þegar þeir kenna 

nemendum á yngsta stigi þar sem lestrarkennsla fer fram. Lesblindir geta 

átt í erfiðleikum með þessa þætti og ef þekking kennarans er góð í þessum 

þáttum ætti hann ekki að eiga í miklum erfiðleikum með að koma auga á ef 

að nemandi á í erfiðleikum með þá. Í dag er til valáfangi í kennaradeild HÍ í 

framhaldsnáminu sem heitir Læsi og leshömlun (dýslexía) í tungumálanámi 

og er ábyggilega áhugaverður áfangi sem ætti að nýtast kennurum.  Því 

miður þá er hann valáfangi en ekki skylduáfangi.  

7.2 Endurmenntun 

Allir kennarar þurfa að fara í endurmenntum á hverju skólaári. Skólar í 

Reykjanesbæ bjóða kennurum upp á námskeið á haustin og einnig getur 

endurmenntum þeirra farið fram á þeirra eigin forsendum eins og að lesa 

sig til í bókum og greinum. Í Menntastefnu Kennarasambands Íslands kemur 

fram að endurmenntun, sem fram fer í skólunum á starfstíma skóla með 

samvinnu fólks á tilteknu starfssviði, er talin árangursríkasta leiðin til að 
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breyta kennslu- og öðrum starfsháttum (Kennarasamband Íslands, e.d.b). 

Niðurstöður rannsóknar minnar sýna það að kennurum finnst engin 

endurmenntunarnámskeið í boði í sambandi við lesblindu og myndu þeir 

gjarnan fara á þannig námskeið ef í boði væru. Þeir endurmennta sig samt 

sem áður um lesblindu með allri þessari vinnu sem fram fer, þegar grunur 

leikur á að nemandi sé lesblindur. Allar þessar greinar og samræður við 

samkennara sína bera þess vott. 

 

7.3 Hvernig nýta kennarar þekkingu sína 

Rannsókn mín sýndir að þekking um lesblindu er til staðar og mikilvægt er 

að skoða hvernig kennarar nýta þá þekkingu. Sumir kennararnir leyfa 

nemendum að fá lengri prófatíma, láta nemendur fá próf á lituðum pappír 

og lesa fyrir þá prófin. Þeir voru að láta nemendur fá lestrarbækur við hæfi. 

Þetta er allt þekking um lesblindu sem þeir hafa aflað sér í gegnum tíðina. 

Suma kennara skortir úrræði. Í niðurstöðum hjá Höllu (2010) kom það líka 

fram að kennara skorti þekkingu til að mæta nemendum með lesblindu. 

Kennarar verða samt að átta sig á því hver réttur nemenda er. Nemendur 

sem grunur leikur á að séu lesblindir eiga rétt á námi við hæfi eins og kemur 

fram í Aðalnámskrá grunnskólanna (2011). Í Barnasáttmálanum er sagt að 

öll börn eigi rétt á menntun og námið á að taka mið af ólíkum einstaklingum 

(Barnasáttmálinn, 1992). Það er á ábyrgð kennarans að finna þessa 

nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám svo hægt sé að veita þeim 

viðeigandi aðstoð. 

Í flestum skólunum er starfandi sérkennari sem veitir nemendum og 

kennurum þá aðstoð sem þarf þegar barn á í erfiðleikum með lestur.  

 

7.3.1 Sérkennarar 

Í  skólunum fjórir sem þátttakendur rannsóknar störfuðu í var greinilegt að 

sérkennarar eða deildastjórar aðstoðuðu nemendur með lesblindu.  

Sérkennarinn í tveimur skólunum skipti til dæmis miklu máli fyrir þá 

nemendur sem grunur leikur á að séu lesblindir og í einum skólanum er það 

deildarstjóri. Í skýrslu menntamálaráðuneytisins (Grétar L. Marinósson o.fl. 

1997) kemur fram að það eigi að leita eftir aðstoð fyrir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með lestur. Ef að aðstoðin virkar ekki inn í bekk þá á að taka 

nemendur í sérkennslu til sérkennara og það gera flestir skólar gera það.  
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Segja má segja að kennarar eru að leiti sér aðstoðar til þeirra sem hafa 

einhverja þekkingu á lesblindu.  

Mínar niðurstöður benda aftur á móti til að það sé misjafnt eftir skólum 

hvaða aðstoð nemendur fá og hvenær þeir fái aðstoð. Flestir skólarnir 

aðstoða nemendur strax og grunur leikur á að erfiðleikar séu með lesturinn 

en þó ekki allir og fer það eftir þekkingu kennara. Misjafnt er líka hvort 

nemendur séu að fara út úr tímum eða ekki. Ef litið er til skýrslunnar (Grétar 

L. Marinósson o.fl. 1997) á að halda nemendum inni í bekk, en ef að það 

skilar ekki árangri að þá eigi að taka nemendur úr tímum. Þetta eru sumir 

skólar að gera. Ef að kennararnir eru í erfiðleikum með að kenna 

nemandanum í nemendahópnum á nemandinn að fá þá aðstoð sem hann á 

rétt á hjá sérkennara, jafnvel þó að hann sé ekki kominn með greiningu. Í 

þeim eina skóla þar sem sérkennari tekur ekki við nemendum nema að þeir 

séu með greiningu er ekki verið að fara eftir þessu. Þar þarf greining að 

liggja fyrir til þess að nemandinn fái aðstoð frá sérkennara. Í þeim skóla 

voru kennarar óöruggir með hvernig þeir ættu að veita nemandanum 

aðstoð. 

 

 

7.4 Snemmtæk íhlutun 

 Nauðsynlegt er að greina vandann snemma svo að hægt sé að veita 

nemanda viðeigandi aðstoð strax. Það kemur fram í skýrslunni (Grétar L. 

Marinósson o.fl. 1997) nauðsyn þess að leggja áherslu á snemmtæka 

íhlutun allt frá leikskóla. Þrátt fyrir þetta eru greiningar í dag á lesblindu ekki 

gerðar fyrir en í þriðja bekk. Ég spurði viðmælendur mína um 

greiningarferlið og þær voru allar sammála því að snemmtæk íhlutun skiptir 

miklu máli. Að greina snemma skiptir máli fyrir sjálfsálit nemandans ef að 

nemandi finnur að hann er að erfiða og er ekki jafn góður og bekkjarfélagar 

sínir í lestri getur það haft áhrif á líðan hans og getur haft áhrif á hegðunina. 

Greiningin skiptir máli í sumum skólum til þess að nemandinn fái aðstoð við 

hæfi. Það eru þó ekki allir skólar sem horfa á greininguna en það að 

nemandi sé kominn með greiningu t.d. fyrir samræmdu prófin veitir honum 

ákveðin réttindi s.s. lengri próftíma, stærra letur og hljóðbók. Þetta eru 

réttindi sem lesblindir eiga rétt á en einungis ef greiningu er lokið.  Þetta 

þýðir að betra er að greina fyrr en seinna. Það kom fram í rannsókn Höllu 

Magnúsdóttur (Halla Magnúsdóttir, 2010) að kennarar væru hræddir við að 

greina of snemma þar sem að það er ekki hægt að taka stimpilinn aftur sem 

kemur með greiningunni. Það er að segja að nemandinn sé ungur látinn í 



 

59 

 

ákveðinn flokk ef að þetta er svo ekki lesblinda. Það er betra að greina fyrr 

og að nemendur nái ef til vill tökum á náminu og þurfi ekki alla þá aðstoð 

sem þeim býðst í staðinn fyrir að bíða þangað til nemendur eru orðnir eldri 

og farnir að átta sig á því að þeir eru ekki eins og hinir bekkjarfélagarnir. 

Dæmi um það er eins og fram kom í rannsókn minni  að einn nemandi er að 

lesa Skúla skelfi sem er skemmtileg bók, en sá lesblindi sem á í miklum 

erfiðleikum er að lesa Sísí og Lólí í þriðja skiptið.  

Spurningar hafa vaknað um af hverju er ekki hægt að greina lesblindu 

fyrr. Greiningaferlið hér í Reykjanesbæ er þannig að ef kennara grunar að 

nemandi eigi í erfiðleikum með lestur notast hann við sína þekkingu og ef 

hann vantar frekari aðstoð ráðfærir hann sig við sérkennara eða 

deildarstjóra. Kannanir um áhættugreiningu á lesblindu eru gerðar í skólum 

bæjarins í þriðja og sjötta bekk og niðurstöður þeirra gefa til kynna hvort 

nemendur eigi í erfiðleikum í lestri og lesskilning. Þessi könnun er gerð með 

LOGOS greiningarprófið til hliðsjónar og ef niðurstöður koma ekki nógu vel 

út fara nemendur í LOGOS greiningarprófið. Kennarar í Reykjanesbæ ættu 

að þekkja vel LOGOS greiningaprófið því það sýnir þeim hvaða þáttum 

lesblindir gætu verið  slakir í. Nú komum við inn á þá umræðu sem skapaðist 

í viðtölum mínum, hvort að það sé ekki hægt að greina fyrr. Því eins og fram 

hefur komið í niðurstöðum mínum þá finnst kennurum það full seint að vera 

að kanna þetta í þriðja og sjötta bekk. Eftir könnunina tekur við langt 

greiningarferli og greiningin er ef til vill ekki komin fyrir samræmdu prófin 

sem eru í september í fjórða bekk segja þátttakendur mínir. Þær voru á því 

að það væri hægt að greina lesblindu miklu fyrr því þær sáu einkenni allt 

niður í fyrsta bekk. Þær töluðu um það að verið væri verið að láta börn í 

hljóðkerfisvitundar próf strax í leikskóla. Í þessum prófum er verið að prófa 

ýmsa þætti og þar má strax sjá nemendur sem munu eiga í erfiðleikum. Þess 

háttar próf halda áfram þegar nemendur eru komnir í grunnskóla og þá er 

hægt að sjá hvort þeir séu ennþá að koma illa út í þessum þáttum. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við fyrrnefnda skýrslu (Grétar L. Marinósson 

o.fl. 1997) þar sem fram kemur að það eigi að tryggja að nemendur með 

sértæka lesröskun finnist og fái greiningu, kennslu á réttum tíma og á réttan 

hátt. Ef að þekking kennara væri meiri á lesblindu má ætla að það væri 

hægt að greina þetta fyrr. 

 Eins og fram kemur í skýrslu menntamálaráðuneytisins (Grétar L. 

Marinósson o.fl. 1997) á strax í öðrum bekk að aðlaga námið að þörfum 

nemandans og að það þurfi ef til vill fleiri kennara til að koma að 

nemandanum. Mínar niðurstöður sýna að flestir skólar eru að veita 

nemendum aðstoð strax en þó ekki allir. Þá eru nemendur að fara út úr 

tímum í sérkennslu í lestri. Í einum skólanum eru nemendur að auki að fá 
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með sér heim aukahefti í lestri sem sérkennari hefur gert. Það má segja það 

að sérkennarar og deildastjórar skipta miklu máli fyrir nemendur því það 

eru þeir sem eru að búa til aukaefnið og fá nemendur til sín. Í þessum eina 

skóla þar sem búa lítið er um að nemendur fari í sérkennslu eða fái 

aukahefti er einn sérkennarinn einn í stórum skóla og tekur ekki við 

nemendum nema þeir hafi greiningu. Ef að kennarar myndu hafa þekkingu 

á efninu gætu þeir gert miklu meira sjálfir. Greiningar væru gerðar fyrr ef 

farið væri eftir lögum.  Til eru lög sem segja til um að barn sem á í 

erfiðleikum með námið sökum sértækra námsörðugleika eigi rétt á því að fá 

stuðning við nám sitt í samræmi við sérþarfir sínar (Lög um grunnskóla, 

2008). Einnig eins og komið hefur fram hér að ofan er það einnig í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) og í Barnasáttmálanum að börn eiga rétt á 

námi við hæfi, þar með talinn börn með lesblindu. 
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8 Lokaorð 

Það er á ábyrgð kennarans að veita nemendum sem eiga í miklum 

erfiðleikum aðstoð við hæfi því þeir eiga rétt á því. Einhverjir af þessum 

nemendum eru ef til vill lesblindir og þeir þurfa að fá aðstoð við hæfi og auk 

þess þarf að greina þá. Því fyrr því betra sem segir okkur það að kennarar 

eru í lykilhlutverki til að sjá hvort að nemandi sé lesblindur og nauðsynlegt 

er kennarar væru með góða þekkingu á lesblindu og lestrarþáttunum. 

Kennari sem þekkir vel lestrarþættina og helstu einkenni lesblindu gæti 

verið fljótur að átta sig á því hvort að nemandi sé lesblindur. Eins og sást á 

rannsókn minni þá er þekking kennara á lesblindu ekki mikil fyrir 

kennaranám né eftir það nema hjá sárafáum. Það er samt þekking hjá 

kennurum en sú þekking kemur með reynslunni í kennslu. Kennarar byggja 

ofan á þekkingu sína með því að ræða við samstarfsfólk og leita sér 

upplýsinga á netinu og í bókum.  

Rannsókn mín sýnir líka það þeir sem eru að kenna eru ekki endilega 

menntaðir grunnskólakennarar. Sem er mjög áhugavert því í 

starfsmannaráðningum á að hafa í huga að kennarinn sé með menntun við 

hæfi. Það getur líka haft áhrif á niðurstöður mínar en það voru ekki allir sem 

voru menntaðir yngri barna kennarar. Þær sem tóku yngri barna kennarann 

eða grunnskólakennarann voru samt sammála því að það mætti vera meira 

um lesblindu í náminu þar sem að þetta er stór partur af vandamálum inn í 

bekk, það er að segja hvernig það eigi að átta sig á því hvort að nemandi sé 

lesblindur og hvernig á að aðstoða hann.  

Það má þó ekki alhæfa neitt út frá rannsókn minni þar sem að þetta er 

lítil rannsókn og fáir kennarar sem tóku þátt. Það má samt vel skoða þessa 

hluti að lesblinda er það algeng og er eitt af stóru vandamálunum í skólum 

landsins. Það má taka úr minni rannsókn að kennarar eru ósáttir við hvernig 

kennaranámið er og finnst margt vanta upp á það eins og að læra eitthvað 

um lesblindu sem er stórt vandamál í grunnskólum. Það væri gaman að sjá 

fleiri rannsóknir um þekkingu kennara á lesblindu og bera þá saman fyrsta 

árs kennara í samanburði við kennara sem hafa mikla starfsreynslu. Það 

sem ég mundi vilja gera meira með rannsókn mína er að halda 

endurmenntunar námskeið um lesblindu hér í Reykjanesbæ þar sem 

kennurnum í rannsókninni finnst ekkert um það hér í bæ. 
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9 Fylgiskjal 1 

Spurningar fyrir kennara: 

 Hvernig var þekking ykkar á lesblindu fyrir kennaranámið? 

 Hvað fenguð þið í náminu ykkar sem gagnast ykkur við að 

takast við lesblindu hjá nemendum?  

 Hvernig finnst ykkur námið hafa hjálpað ykkur við að fást við 

nemendur með lesblindu? 

 Hvert leitið þið til að afla ykkur upplýsinga um lesblindu og 

hvernig vinna má með hana? 

 Hafið þið farið í endurmenntum sem hjálpar ykkur við að 

takast á við nemendur með lesblindu? 

 Hvernig  takist þið á við nemendur sem eru með lesblindu?  

Hvað finnst ykkur um fyrirkomulagið á því hvernig greining á sér stað?  
(of ung börn/of gömul, lítil hjálp) 

 


