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Útdráttur 

Þessi ritgerð byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem gerð var á tímabilinu 

september 2008 til apríl 2009. Tekin voru samtals fimm viðtöl við þrjá nemendur Háskóla 

Íslands sem allir eiga það sameiginlegt að hafa átt við sértæka námsörðugleika að stríða. 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, í fyrsta lagi að komast að því hvaða stuðning 

viðmælendur mínir fengu í grunn- og framhaldsskóla og hvernig stuðningurinn nýttist 

þeim. Í öðru lagi að komast að því hvað þeir gerðu sjálfir til að greiða sér leið í gegnum 

námið.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að sértækir námsörðugleikar hafa mikil 

áhrif á nám nemenda. Þeir virðast hafa meira fyrir náminu en aðrir nemendur en stuðningur 

kennara og foreldra skiptir þá miklu máli. Niðurstöður benda til þess að mikilvægt sé fyrir 

kennara að sýna nemendum með sértæka námsörðugleika aukinn stuðning og aðhald og 

auðvelda þeim þannig námið um leið. Fram kom hjá viðmælendum mínum að bestu 

kennararnir eru þeir sem hafa skilning á sértækum námsörðugleikum og eru tilbúnir til að 

gefa nemendum með sértæka námsörðugleika meiri tilsögn umfram aðra nemendur. 

Jafnframt kom fram að bestu kennararnir eru þeir sem gefa nemendum sínum greiðan 

aðgang að sér þannig að nemendurnir viti að þeir geta alltaf leitað til þeirra ef á þarf að 

halda. Þeir segja að ef kennarar búi yfir þessum eiginleikum eru meiri líkur á því að 

nemendur þeirra fái aukinn kraft og vilja til að standa sig vel.  

 Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að það eru ekki allir nemendur að fá 

þann stuðning sem þeir þyrftu á að halda frá kennurum sínum. Niðurstöður leiddu einnig í 

ljós að þeir kennarar sem hafa virkilegan áhuga á kenna öllum nemendum eins vel og þeir 

geta, og veita nemendum með sértæka námsörðugleika sérstakan stuðning og skilning, eru 

líklegri til að ná góðum árangri með nemendum sínum og ýta undir námsáhuga þeirra.  
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Inngangur 

Á undanförnum árum hefur þekking á sértækum námsörðugleikum hafa aukist, sem er ein 

af ástæðum þess að nú eru fleiri greindir með sértæka námsörðugleika. Rannsóknir hafa 

sýnt að námsörðugleikar hafa ýmis áhrif á nemendur og gera þeim erfiðara fyrir í námi. En 

sértækir námsörðugleikar ættu ekki að þurfa að verða til þess nemendur geti ekki lært. 

Góður stuðningur frá bæði foreldrum og kennurum og aðstoð við að skipuleggja nám sitt, 

gæti aukið líkur á velgengni nemenda með sértæka námsörðugleika.  

 Ég gerði eigindlega rannsókn þar sem ég talaði við þrjá nemendur Háskóla Íslands 

sem eiga það sameiginlegt að eiga við sértæka námsörðugleika að stríða. 

Rannsóknarspurningarnar mínar eru: Hvernig komust þeir í gegnum skólakerfið? Hvað 

virkaði vel og hvaða aðferðir notuðu þeir? Markmið rannsóknarinnar var að komast að því 

hvað það er sem býr að baki nemenda með sértæka námsörðugleika sem stunda nú nám í 

háskóla. Hvernig stuðning hafa þeir fengið, frá hverjum og hvað virkaði vel í þeirra námi. 

 Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta rannsóknarefni er sú að ég hef mikinn áhuga á 

skólamálum og finnst mikið réttlætismál að allir fái þann stuðning sem þeir þurfa til að ná 

að hámarka árangur sinn í námi. Í fyrsta lagi vegna þess að ég á minningar úr grunnskóla af 

nemendum sem ekki stóðu sig vel í skóla. Þeir voru „tossarnir“ í bekknum sem lærðu 

aldrei almennilega að lesa. Þessir nemendur hafa lengi verið mér hugleiknir vegna þess að 

alltaf þegar kom að því að þeir áttu að lesa upphátt heyrðust stunur og andvörp frá öðrum 

nemendum því þeir lásu svo hægt. Einnig minnist ég þess þegar kennari okkar ákvað einn 

daginn að fara í leik með okkur nemendunum. Ef við svöruðum rétt úr 

margföldunartöflunni þá máttum við fara heim. Þegar kom að öðrum þeim nemanda sem 

var svo lengi að lesa spurði kennarinn: „Hvað er 5*6“ nemandinn hugsaði vel og lengi og 

taldi á fingrum sínum og sagði að lokum rétt svar „30“ Þá sagði kennarinn aftur: „en hvað 

er þá 6*5“ og aftur byrjaði nemandinn að telja og allir aðrir fóru að hlægja og þar á meðal 

kennarinn. Ég vil taka það fram að þetta gerði kennarinn bara við þennan eina nemanda, 

hann var sá eini sem var spurður tvisvar og ég velti því stundum fyrir mér hvað 

kennaranum stóð til. Þetta hlýtur að hafa verið gríðarleg niðurlæging fyrir bekkjarfélaga 

minn. Í öðru lagi langar mig að hjálpa nemendum eins og skólafélögum mínum í 

framtíðinni, því allir ættu að hafa jafna möguleika til náms. Ég hef áhuga á að starfa sem 

skólafélagsráðgjafi og því tel ég mikilvægt að rannsaka hvað hefur hjálpað nemendum með 

sértæka námsörðugleika og hvað ekki. Skólafélagsráðgjafar starfa með heildarsýnina í 

huga og langar mig að taka þátt í því að bæta skólakerfið, þannig að allir nemendur fái þá 
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aðstoð sem þeir þurfa í námi. Að mér læðist grunur að í kennaranámi sé ekki lögð nógu 

mikil áhersla á að kenna um einkenni sértækra námsörðugleika og hvaða kennsluaðferðir 

hafa virkað vel fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika. Gilti einu hvort ég talaði við 

löngu útskrifaða kennara eða kennaranema sem útskrifast árið 2009, þeirra svör voru alltaf 

að kennsla um sértæka námsörðugleika hafi ekki veri hluti af náminu og að það vanti betri 

verklegan undirbúning því áherslan á að læra kenningar sé of mikil. 

  Í kafla eitt byrja ég á því að skilgreina þá sértæku námsörðugleika sem ég tek fyrir í 

ritgerðinni. Þeir eru lesblinda og athyglisbrestur með og án ofvirkni, einnig greini ég frá 

orsökum og einkennum námsörðugleikanna. Ég kynni sjúkdómsflokkunarkerfið DSM-IV 

og segi frá því hvernig það er notað til að greina námsörðugleikana.  Í kafla tvö fjalla ég 

um hvert hlutverk grunn- og framhaldsskóla er samkvæmt lögum fyrir nemendur með 

sértæka námsörðugleika. Einnig fjalla ég um hvað einkennir nemendur sem búa yfir seiglu 

og að lokum fjalla ég um mikilvægi þess að nemendur með sértæka námsörðugleika fái 

stuðning frá kennurum, foreldrum og vinum. Í kafla þrjú fjalla ég um námstækni- og 

kennsluaðferðir sem nemendur með sértæka námsörðugleika geta nýtt sér. Í fjórða kafla 

geri ég grein fyrir rannsókninni minni og niðurstöðum hennar. 
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1.  Sértækir námsörðugleikar 

Með sértækum námsörðugleikum er átt við að nemendur eru ekki að sýna þá námsgetu sem 

hæfni þeirra segir til um. Þeir sýna lakari árangur í námi miðað við aldur og jafnaldra 

þeirra (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). 

 Flest börn sem þurfa á sértækri námsaðstoð að halda eiga við sértæka 

námsörðugleika að stríða og sífellt fleiri börn bætast í hópinn (Torgesen, 1998). Rannsókn 

frá árinu 1992 sýndi að allt að 18% íslenskra unglinga hafi þurft á sérkennslu að halda 

(Grétar Marinósson og Kolbrún Gunnarsdóttir, 1992). Í rannsókn sem Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur stóð fyrir árið 2000 um sérkennslu barna í reykvískum skólum kom fram að 

um 20% barna fá sérkennslu og sérúrræði á hverju ári (Anna Ingeborg Pétursdóttir, Auður 

Hrólfsdóttir og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2000). Ástæður fyrir því að sífellt fleiri 

börn bætast í hópinn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda eru margþættar. Í fyrsta lagi 

hefur börnum með þroskafrávik fjölgað í grunnskólum, í öðru lagi er betur fylgst með 

námsþörfum hvers og eins nemanda en áður og í þriðja lagi hefur þekking á þroskaferlinu 

aukist og því fá börn og unglingar markvissari stuðning á leikskólum og skólum (Málfríður 

Lorange og Matthías Kristiansen, 1998).  

 Jónas G. Halldórsson (e.d.) sálfræðingur skrifaði grein þar sem kemur fram að 

nemendur sem glíma við sértæka námsörðugleika eru yfirleitt meðalgreindir en eiga erfitt 

með nám í einhverjum grunngreinum, annað hvort lestri, skrift, stærðfræði eða 

stafsetningu. Námsörðugleikarnir trufla ekki bara nemendurna í námi heldur geta þeir 

einnig haft áhrif á daglegt líf þeirra. Einnig kemur fram í greininni að algengt er að 

sértækum námsörðugleikum fylgi aðrir fylgikvillar eins og til dæmis athyglisbrestur með 

eða án ofvirkni (Jónas G. Halldórsson, e.d.). Í bók Elínar Vilhelmsdóttur (2007) kemur 

fram að rannsóknir hafi sýnt að 40% lesblindra eru einnig með athyglisbrest (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). 

 Í þessum kafla mun ég fjalla almennt um sjúkdómsflokkunarkerfið DSM-IV. 

Flokkunarkerfið hefur verið notað til að flokka allar raskanir á andlega sviðinu og þar á 

meðal lesblindu og athyglisbrest með og án ofvirkni. Síðan mun ég gera grein fyrir þessum 

röskunum og hvernig þær eru skilgreindar í sjúkdómsflokkunarkerfinu. Einnig skilgreini 

ég heildarsýnina sem skólafélagsráðgjafar vinna eftir.  
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1.1 Sjúkdómsflokkunarkerfi  

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual) er notað til að flokka ýmsar geðraskanir, þar 

á meðal lesblindu og athyglisbrest með og án ofvirkni. DSM er gefið út af bandarísku 

geðlæknasamtökunum og er mjög viðurkennt. Flokkunarkerfið er talið vera mjög 

áreiðanlegt og hannað til að bera kennsl á hvort um er að ræða röskun eða einhvern 

sjúkdóm. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um DSM-IV flokkunarkerfið til að gera grein fyrir 

hvernig sértækir námsörðugleikar eru greindir. 

 Í þessum kafla byrja ég á því að fjalla um hvernig lesblinda er greind í 

sjúkdómsflokkunarkerfinu DSM-IV og greini síðan frá birtingarformum hennar. Einnig 

mun ég fjalla um hvernig athyglisbrestur með eða án ofvirkni er greindur í 

sjúkdómsflokkunarkerfinu DSM-IV og birtingarformum hans. 

 

1.2 Lesblinda 

1.2.1 Flokkunarkerfið DSM-IV 

DSM-IV flokkunarkerfið flokkar námsörðugleika í þrjá flokka, en þeir eru lestrargeta, 

stærðfræðigeta og stafsetning. Samkvæmt því ætti nemendum að ganga vel í námi ef þeir 

sýna eðlilegan námsárangur á öllum sviðum nema einu. Skýringin á því er sú að það er of 

mikill munur á almennum mælingum á námshæfileikum annars vegar og á skólaárangri 

hins vegar (Kristján Guðmundsson,1998). Ég set þetta hér fram til að sýna hvernig þessir 

námsörðugleikar eru greindir og hvaða einkenni nemendur þurfa að hafa til að verða 

greindir með þá.  

 Kristján Guðmundsson (1998) þýddi formlega skilgreiningu á námsröskunum 

samkvæmt DSM-IV 

 

A.  [Lestrargeta] [stærðfræðigeta] [stafsetning]*, eins og það er mælt á 

stöðluðu einstaklingsprófi, er merkjanlega undir því sem ætla mætti af 

einstaklingi með viðkomandi þroskaaldur, greind og skólagöngu. 

B. Röskunin í mælikvarða A hindrar merkjanlega bóklegt nám og 

daglegt líf að svo miklu leyti sem það felur í sér [lestrarkunnáttu] 

[stærðfræðikunnáttu] [stafsetningu] 

C. Ef skynhömlun er einnig til staðar, þá er námsröskunin þeim mun 

meiri 



8 
 

* Afbrigðin 3 eru hér nefnd saman þar sem grunnmæling allra er 

eins, þ.e. staðlað próf (Kristján Guðmundsson, 1998, bls. 21). 

 

Ef nemandi er greindur með einhverja af þessum námsörðugleikum hefur hann sýnt góða 

frammistöðu í öllum fögunum nema einu. Námsörðugleikarnir þurfa að vera truflandi bæði 

í daglegu lífi og í bóklegu námi. Ef skynhömlun er jafnframt til staðar þá verða 

námsörðugleikarnir meiri.  

Næst fjalla ég um birtingarform námsörðugleikanna og einkenni þeirra. 

1.2.2 Lesblinda 

Davis og Braun (1997/2003) halda því fram að lesblinda þróist ekki á leikskóla- eða 

grunnskólaaldri heldur mun fyrr. Þeir telja að lesblinda byrji að myndast hjá þriggja til sex 

mánaða gömlum börnum. Skynvilla er eitt af einkennum lesblindu. Skynvilla á sér stað 

þegar heilinn reynir að samræma misvísandi skilaboð. Fólk sem ekki er lesblint getur 

upplifað skynvillu á margan hátt. Til dæmis þegar það er statt í kyrrstæðum bíl og bíllinn 

við hliðina rennur af stað. Þá er ekki ólíklegt að það fái á tilfinninguna að sinn bíll sé að 

hreyfast og stígi því snöggt á bremsuna. Þetta er dæmigert dæmi um skynvillu þar sem 

heilinn skynjar hluti hreyfast, sem eru ekki að hreyfast. Davis og Braun (1997/2003) segja 

að lesblindir upplifi skynvillu mun meira en eðlilegt þykir. Þegar lesblindir læra að lesa eru 

þeir að læra marga ólíka stafi. Stafirnir safnast saman, þannig að lesblindum nemendum 

finnst erfitt að greina á milli þeirra. Þegar þeim mistekst að greina á milli stafanna gera þeir 

mistök. Þessi mistök eru aðaleinkenni lesblindu (Davis og Braun, 1997/2003).  

 Fræðimaðurinn Peer (2001) bendir á að mismunandi er hvernig lesblinda kemur 

fram hjá nemendum en eitt eiga þeir sameiginlegt og það er að þeir búa allir yfir ákveðnum 

styrk. Sumir hafa mikla sköpunarhæfileika á meðan aðrir eiga auðvelt með að segja frá 

skoðunum sínum og tilfinningum. Elín Vilhelmsdóttir (2007) bendir á í bók sinni að 

dagamunur getur verið á lesblindum nemendum. Engin skýring er á því hvers vegna 

lesblindum gengur vel einn daginn að reikna eða lesa en næsta dag gengur ekki eins vel í 

sömu námsgrein. Hún bendir einnig á að nemendur með lesblindu geti átt erfitt með að átta 

sig á hugtökum eins og upp – niður, inn – út og hægri – vinstri. Hér á eftir verður greint frá 

ýmsum einkennum lesblindu en hafa verður í huga að enginn hefur öll þessi einkenni eins 

og Elín Vilhelmsdóttir (2007) bendir á. Sumir hafa 2-3 einkenni á meðan aðrir hafa enn 

fleiri einkenni. Eftir því sem einkennin eru fleiri því alvarlegri eru örðugleikarnir (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007 og Peer, 2001). 
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  Elín Vilhelmsdóttir (2007) bendir á að á fyrri hluta grunnskólagöngunnar er hægt 

að finna nokkrar vísbendingar um lesblindu hjá nemendum. Til dæmis ef þeir eiga erfitt 

með lestur og stafsetningu og rugla saman stöfum og tölum. Ef þeir sleppa úr orðum í 

setningu eða ef þeir eiga erfitt með að skilja það sem þeir lesa og eru lengur en jafnaldrar 

sínir að skrifa verkefni, en eru að öðru leyti vel athugulir og koma kennurum sínum og 

öðru fullorðnu fólki á óvart með útsjónarsemi og gáfum. Elín Vilhelmsdóttir (2007) heldur 

því fram að ef nemendur eru orðnir tólf ára og eiga enn erfitt með stafsetningu, lesa enn 

hægt eða lenda í erfiðleikum með löng orð eru miklar líkur á því að þeir séu lesblindir. Að 

sama skapi er full ástæða til að kanna hvort þeir séu lesblindir ef þeir eiga erfitt með að 

skipuleggja sig (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

 Í bók Elínar Vilhelmsdóttur er saga eftir 11 ára gamlan lesblindan nemanda.  

 

Snjóhúsið 

Einu sinni var ég í samar bustad um vetur eitt kvöldid snjóaði svomikið 

að samar bústaðurin var á kafísnjó svo við þurtum að grafa okur út við 

notuðum heittvatn og skóflu og setum snjóin í fatt og svo í sturtu 

botnina og brætum han. Þegar við vorum komin ú dat mær í hug að 

bigja snjó hús first bjó æg til laung gung svo bjó ég til stóra holu. Svo 

gjó ég til önurgang alveg að sumarbústaðnum og ég var hepin af því að 

ég hiti á gluga og sá mömu og hún sagði að við þirtum að far heim eftir 

soltintíma vorum við kominem (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 16.) 

 

Lesblindir nemendur geta einnig haft margt jákvætt til brunns að bera. Elín Vilhelmsdóttir 

(2007) bendir á að styrkleikar lesblindra geta til dæmis legið í listrænum hæfileikum, góðri 

þrívíddarskynjun og sterku ímyndunarafli. Davis og Braun (1997/2003) benda á að 

skynvilla hjá lesblindum sé ástæða þess að þeir hafi svo góða þrívíddarskynjun. Lesblindir 

eru þeim eiginleikum gæddir að skynja hluti frá mörgum hliðum og geta því fengið fleiri 

upplýsingar úr umhverfinu en aðrir (Davis og Braun, 1997/2003). Lesblindir geta verið 

skapandi og forvitnir. Margir lesblindir hafa komist langt í lífinu og hafa þróað ákveðna 

hæfileika á sérstökum sviðum. Dæmi um vinsælt fólk með lesblindu eru Agatha Christie 

rithöfundur, John Lennon tónlistarmaður, Magic Johnson körfuboltamaður og Albert 

Einstein vísindamaður svo fáeinir séu nefndir (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  
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1.2.3 Stafsetningarörðugleikar 

Nemendur sem hafa góðan lesskilning en eiga erfitt með stafsetningu og skriflega 

framsetningu eiga við stafsetningarörðugleika að stríða. Þeir geta einnig átt í erfiðleikum 

með að hljóðgreina og skortir til þess nákvæmni og einbeitingu. Þeir leiðrétta ekki þær 

villur sem þeir gera og eiga erfitt með að hugsa um margar stafsetningarreglur í einu 

(Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998).  

 Algengar villur sem nemendur með stafsetningarörðugleika gera eru til dæmis að 

snúa við stöfum eða skipta um stafi og stafsetja orð rangt þrátt fyrir að orðið sé skrifað upp 

á töflu eða í bók. Nemendurnir finna fyrir öryggisleysi í stafsetningu, eru alltaf að stroka út 

og endurskrifa orð og setningar (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

1.2.4 Stærðfræðiörðugleikar 

Nemendur með stærðfræðiörðugleika geta átt erfitt með að skilja stærðfræðihugtök og 

muna tölur eða talnaraðir. Mikilvægt er að átta sig á vandamálum hvers og eins nemanda 

því nemendur með stærðfræðiörðugleika geta verið með lestrar- og skriftarörðugleika en 

eiga í raun auðvelt með að læra stærðfræði. Það kemur í ljós við lausn orðadæma og 

uppsetningu þeirra (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). 

  Erfiðleikar nemenda með stærðfræðiörðugleika geta til dæmis verið að þeir eiga 

erfitt með að læra margföldunartöfluna, hafa lítinn skilning á tölum, geta fundið svarið við 

ákveðnu dæmi en eiga erfitt með að útskýra hvaða aðferð var notuð til að finna lausnina og 

þeir eiga til að þreytast fljótlega (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

  

1.3 Athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD) 

Athyglisbrestur orsakast vegna taugafræðilegra truflana og benda rannsóknir til þess að 

skipta megi brestinum í tvo flokka. Annars vegar í athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) og 

hins vegar í athyglisbrest án ofvirkni (ADD) (Dornbush og Pruitt, 1995/2002). Til að 

forðast rugling verður í þessari ritgerð notuð skammstöfunin ADHD yfir athyglisbrest með 

og án ofvirkni.  

1.3.1 Flokkunarkerfið DSM-IV 

DSM-IV auðveldar fólki að sjá eftir hvaða hegðun er verið að leita við greiningu 

námsörðugleikana. Því set ég kerfið hér fram og einnig til að sýna fram á hvaða 

hegðunareinkenni skilja að athyglisbrest, hvatvísi og ofvirkni en það eru þeir þrír flokkar 

sem ADHD skiptist í. 
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Athyglisvandi/athyglisbrestur 

(1) Sex eða fleiri af eftirfarandi einkennum athyglisvanda: 

(a) Hugar illa að smáatriðum eða gerir fljótfærnisvillur. 

(b) Erfitt með að halda athygli við verkefni. 

(c) Virðist ekki hlusta. 

(d) Fylgir ekki fyrirmælum til enda. 

(e) Erfitt með að skipuleggja verkefni eða athafnir. 

(f) Kemur sér hjá verkefnum sem krefjast athygli. 

(g) Týnir hlutum s.s. bókum, húfum, skriffærum, verkefnum, ofl. 

(h) Truflast auðveldlega. 

(i) Er gleymin(n) í athöfnum daglegs lífs. 

Hreyfióróleiki 

(2) Sex eða fleiri eftirfarandi einkenni hreyfióróleika eða hvatvísi: 

(a) Er mikið með hendur og fætur á hreyfingu. 

(b) Yfirgefur oft sæti sitt í skóla og annars staðar þar sem ætlast er til að 

hann haldi til í sæti sínu. 

(c) Hleypur eða klifrar óeðlilega mikið í aðstæðum þar sem það á ekki við. 

(d) Erfitt með að leika sér hljóðlega. 

(e) Er oft á fleygiferð. 

(f) Talar oft mikið. 

Hvatvísi 

(g) Svarar oft spurningu áður en lokið hefur verið við að bera hana fram 

(h) Á erfitt með að bíða í röð eða röðin komi að henni/honum í leik eða 

Hópvinnu. 

(i) Grípur fram í eða ryðst inn í samræður eða leiki. 

(American Psychiatric Association, 2000). 

 

Til að greinast með ADHD þurfa sex einkenni eða fleiri að hafa komið fram fyrir sjö ára 

aldur og staðið yfir í sex mánuði eða lengur. Hegðunin þarf að hafa átt sér stað við tvær 

eða fleiri aðstæður eins og til dæmis í skóla og á heimili viðkomandi. Til að greinast með 

ADHD þurfa að koma góð rök frá félags- eða skólastarfi um að óæskileg hegðun eigi sér 

stað (Kristján Guðmundsson, 1998).  

 Næst geri ég grein fyrir birtingarformi og einkennum námsörðugleikanna. 



12 
 

1.3.2 Athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD) 

Flestir eru sammála um að rekja megi ADHD til líffræðilegra orsaka. ADHD er 

taugaröskun sem rekja má til þess að truflun verður í boðefnakerfi heilans sem sinnir því 

hlutverki að stjórna hegðun. Líklegt þykir að ADHD gangi í erfðir því sýnt hefur verið 

fram á að í sumum fjölskyldum eru fleiri með ADHD en gengur og gerist í öðrum 

fjölskyldum (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). Sigrún Harðardóttir og 

Tinna Halldórsdóttir (2008) segja í bók sinni að erfðir skýri 75 – 95% einkenna. Einnig 

hefur verið bent á að ADHD geti komið fram vegna sjúkdóma eða slysa sem valda 

skemmdum á taugavef og einnig hefur verið bent á að áreiti í umhverfinu og mataræði geti 

haft sitt að segja (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998 og Sigrún Harðardóttir 

og Tinna Halldórsdóttir, 2008).   

 Engar íslenskar rannsóknir eru um hversu margir eru með ADHD en rannsóknir frá 

öðrum löndum benda til þess að allt að 10% landsmanna séu með ADHD. Ekki bendir til 

annars en að svipað sé upp á teningnum á Íslandi (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008). 

 ADHD hefur verið skilgreint í þrjá flokka, þeir eru athyglisbrestur, hvatvísi og 

ofvirkni (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). Verður nú greint frá hverjum 

flokki fyrir sig.  

1.3.3 Athyglisbrestur 

Einkenni athyglisbrests geta verið margvísleg. Til dæmis eiga nemendur með athyglisbrest 

erfitt með að einbeita sér lengi að sama hlutnum. Þeir geta átt erfitt með að halda athygli 

lengi og forðast jafnvel að vinna verkefni sem krefst mikillar athygli. Þeir geta átt erfitt 

með að fylgja fyrirmælum og eiga auðvelt með að týna mikilvægum hlutum eins og til 

dæmis bókum eða skriffærum. Nemendur með athyglisbrest geta átt erfitt með að 

skipuleggja sig og koma sér að verki, sem getur háð þeim mikið í námi. Einnig eiga geta 

þeir átt í erfiðleikum með að muna námsefni sem þeir eru nýbúnir að lesa yfir (Dornbush 

og Pruitt, 1995/2002).  

1.3.4 Hvatvísi 

Einkenni hvatvísi eru meðal annars að nemendur eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi 

að þeim til dæmis í leikjum eða hópvinnu og vilja fá óskir sínar uppfylltar ekki seinna en 

núna. Þeir eru ennfremur gjarnir á að flýta sér um of með verkefni og gera þar af leiðandi 

oft fljótfærnisvillur. Í kennslutímum geta þeir átt það til að svara áður en búið er að klára 

spurninguna eða svara spurningu sem ekki var beinlínis beint að þeim. Í kennslustund eiga 
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þeir einnig til að trufla aðra nemendur þegar vinna á verkefni í hljóði og troða sér gjarnan 

upp á aðra í verkefnavinnu eða við leik (Dornbush og Pruitt, 1995/2002).  

1.3.5 Ofvirkni 

Einkenni ofvirkni eru til dæmis þau að nemendur eiga erfitt með að sitja kyrrir og leika sér 

hljóðlega og þurfa stöðugt að vera á iði, eins og að stappa niður fótum eða slá blýanti í 

borð. Nemendur með ofvirkni eru mjög viðkvæmir fyrir öllu áreiti eins og snertingu, lykt 

og sársauka. Þeir verða auðveldlega reiðir og skapstyggir og kasta hlutum frá sér. Þeir eiga 

erfitt með að ljúka við verkefni og rjúka úr einu í annað, skipta oft um stellingu í sætunum 

sínum og tala óhóflega mikið (Dornbush og Pruitt, 1995/2002). 

 Þegar fjallað er um ADHD virðist oft vera einblínt á neikvæðu þættina sem veldur 

því að jákvæðu þættirnir gleymast. Einkenni ADHD eru einnig jákvæð eins og Sigrún 

Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir (2008) benda réttilega á. Þær benda til dæmis á að 

ofureinbeiting getur verið eitt af einkennum ADHD, sem getur virkað þannig að lausnir 

koma sjálfkrafa, án þess að hafa sérstaklega mikið fyrir því vegna þess að hugsunin er svo 

hröð. Nemendur með ADHD eru einnig þeim hæfileikum gæddir að geta gert mörg 

verkefni í einu og haldið yfirsýn yfir þau öll. Þeir sjá oft það sem aðrir sjá ekki og koma 

þannig með nýja nálgun og sýn á verkefnin. Nemendur með ADHD geta átt erfitt með að 

skipuleggja sig, en takist þeim vel til með það, eiga þeir til að nýta tímann vel og vinna 

algjörlega eftir skipulaginu. Eitt alvarlegasta einkenni ADHD er skortur á sjálfsstjórn og 

hefur sá skortur mikil áhrif á daglegt líf. Dagdraumar eru dæmi um skort á sjálfsstjórn, en 

þeir geta verið jákvæðir. Það að geta notið andartaksins og kúplað sig út úr veruleikanum 

um stund getur verið dýrmætt þegar mikið reynir á (Everett og Everett, 1999).  

 Skólafélagsráðgjafar geta beitt heildarsýninni til að aðstoða nemendur með sértæka 

námsörðugleika. Félagsráðgjafar er eina stéttin sem hefur lagt áherslu á að vinna með 

heildarsýnina í huga. Með heildarsýn er átt við að hver og einn einstaklingur er sérstakur 

og að skoða þurfi þarfir hans og aðstæður frá fleiri en einni hlið. Skoða þarf umhverfi hans, 

fjölskyldu, vini og samfélag (Lára Björnsdóttir, 2006). Corbin (2005) fjallar um að 

skólafélagsráðgjafar hafi gert miklar breytingar í skólum. Þeir hafa fært foreldra og 

samfélagið nær skólum til að koma betur til móts við þarfir nemenda (Corbin, 2005). 

Í þessum kafla hef ég fjallað um sjúkdómsflokkunarkerfið DSM-IV . Þar má sjá 

eftir hvaða einkennum er leitað við greiningu námsörðugleikanna. Þau greina vel á milli 

þeirra sem eiga við mismunandi námsörðugleika að stríða eins og til dæmis 

stærðfræðiörðugleika og stafsetningarörðugleika. Einnig greina þau vel á milli þeirra sem 
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eru annars vegar með ofvirkni og hins vegar á milli þeirra sem eru með hvatvísi.  Jafnframt  

hef ég gert grein fyrir orsökum og einkennum lesblindu og ADHD. Einnig hef ég fjallað 

um hvaða breytingar skólafélagsráðgjafar hafa komið með inn í skólana með 

heildarsýninni í huga. 

Í næsta kafla verður fjallað um lög sem gilda í grunn- og framhaldsskólum. Einnig 

verður fjallað um seiglu nemenda og hvaða áhrif stuðningur frá kennurum, foreldrum og 

vinum hefur á nemendur með sértæka námsörðugleika.  
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2.  Stuðningur fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika 

Nemendur með sértæka námsörðugleika hafa oft lítið sjálfsálit og litla trú á eigin getu. 

Sumir lýsa þessari tilfinningu sem „botnlausum brunni“ af óöryggi. Fólk sem upplifir slíka 

tilfinningu er stöðugt að leita eftir hughreystingu og athygli. Nemendur leita eftir 

hughreystingu frá foreldrum sínum, kennurum og jafnvel vinum (Everett og Everett, 1999). 

Dæmi eru um að nemendur hafi lokið grunnskóla án þess að fá greiningu á 

námsörðugleikum sínum fyrr en í framhaldsskóla eða jafnvel á fullorðinsárum þegar þeirra 

eigin börn fá greiningu. Þessir nemendur hafa jafnvel alla sína skólagöngu talið sér trú um 

að þeir væru heimskir. Skólagangan sem þeir hlökkuðu svo til sem lítil börn varð ekki eins 

skemmtileg og til stóð. Hún varð einfaldlega vond upplifun sem lýsti sér best í því að á 

hverjum morgni var hnútur í maganum yfir því að þurfa að takast á við enn einn 

skóladaginn (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

 Nemendur með sértæka námsörðugleika finna gjarnan fyrir mikilli streitu og kvíða. 

Streita getur verið jákvæð upp að vissu marki þegar tekist er á við erfið verkefni, en það er 

engum hollt að þurfa stöðugt að hafa áhyggjur af því hvernig næsti dagur verði í skólanum. 

Það gerir engum gott að hafa stöðugt áhyggjur af því að gera eitthvað vitlaust, segja 

eitthvað vitlaust, skilja ekki rétt eða að muna ekki það sem fyrir var lagt eða sagt (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). 

 Í bók Elínar Vilhelmsdóttur (2007) er stutt lýsing frá einni stúlku um það hvernig 

hún upplifði skólagöngu sína 

 

Mér leið ekki vel í grunnskóla, mér leið eins og ég væri heimsk en mér 

gekk samt ágætlega í námi, ég átti samt erfitt með að lesa. Lesblindan 

hafði mikil áhrif á hvernig mér leið í grunnskóla. Ég vildi ekki að neinn 

vissi af þessu og bældi þetta allt inni í mér. Ég varð óörugg að gera 

eitthvað óundirbúið í skólanum t.d. að lesa upphátt, skrifa 

stafsetningaræfingar á töflu o.fl. Ég lagði mikið á mig til að ná tökum á 

náminu (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 90 – 91)  

 

Ég mun nú fjalla um hvert hlutverk grunn- og framhaldsskóla er samkvæmt lögum á 

Íslandi og hvað einkennir nemendur sem búa yfir seiglu. Síðan fjalla ég um hvað 

rannsóknir hafa leitt í ljós varðandi mikilvægi þess að nemendur fái stuðning frá 
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kennurum, foreldrum og vinum og hvernig þeir geta aðstoðað nemendurna við að byggja 

upp seiglu. 

 

2.1 Grunn- og framhaldsskólar 

2.1.1 Grunnskóli 

Í 17. grein laga um grunnskóla segir meðal annars að allir nemendur sem eiga erfitt með 

nám sökum sértækra námsörðugleika eigi rétt á sérstökum stuðningi í samræmi við metnar 

sérþarfir (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Rannsóknir hafa sýnt að þarfir allra nemenda 

eru ekki uppfylltar eins og segir í lögum. Samkvæmt íslenskri rannsókn sem var gerð árið 

2003 virðist vera nokkuð algengt að nemendur með sértæka námsörðugleika fái ekki þá 

athygli og þann stuðning sem þeir þyrftu til að ná árangri. Þar kemur fram að 

námsráðgjafar í framhaldsskólum hafi áhyggjur af því hve margir nemendur fari í gegnum 

grunnskólann án þess að fá greiningu á sínum vanda. Einnig kemur fram að nemendur með 

sértæka námsörðugleika sem skrá sig í framhaldsskólanám gefast í allt of mörgum tilfellum 

upp á náminu vegna þess að þeir ráða ekki við þær kröfur sem settar eru í 

framhaldsskólanum. Sjálfsmat þeirra er jafnframt svo lítið að þeir hafa ekki trú á því að 

þeir nái að klára framhaldsskólanám (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). 

Námsráðgjafi sem rætt var við í rannsókninni sagði: „...Ef þessir nemendur sleppa í 

gegnum grunnskólann með námserfiðleika þá fá þeir á sig tossastimpil. Þegar komið er í 

framhaldsskólann eru þeir oft bara búnir með kraftinn og geta ekki meira“ (Svandís Nína 

Jónsdóttir, o.fl., 2003, bls. 25).  

 Hjá Widlake (án árs) kemur í ljós að niðurstöður úr rannsókn sem fræðimaðurinn 

Rutter og samstarfsmenn hans gerðu, sýndu að í þeim skólum þar sem vel er hlúð að 

nemendum og stuðlað er að velgengni nemenda til dæmis með því að bjóða upp á góða 

aðstöðu til að læra, virðast koma betri niðurstöður út úr prófum og færri nemendur með 

hegðunarvandamál. Samkvæmt þeim niðurstöðum má ætla að allir skólar ættu að leggja 

áherslu á að veita nemendum sínum gott umhverfi og að hver nemandi fái kennslu við hæfi 

(Widlake, án árs). Þessi leið gæti orðið til þess að unnið sé samkvæmt lögum og að hver 

nemandi með sérþarfir fái viðeigandi aðstoð. 
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2.1.2 Framhaldsskóli  

Í 34. grein laga um framhaldsskóla segir að allir nemendur með leshömlun eigi rétt á að 

hafa aðgang að sérsniðnum námsgögnum. Jafnframt segir í sömu lagagrein að allir 

nemendur með sértæka námsörðugleika eigi rétt á sérstökum stuðningi (lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Í áðurnefndri rannsókn sem Svandís Nína Jónsdóttir og fleiri 

gerðu árið 2003 kemur fram að þeir námsráðgjafar sem rætt var við í rannsókninni telji að 

leshömlun sé orðin mun algengari en áður fyrr í framhaldsskólum. Ástæðuna telja þeir vera 

vegna þess að á árinu 1996 var komið á því fyrirkomulagi að framhaldsskólar væru fyrir 

alla, óháð námsárangri í grunnskóla. Í dag er því mun stærri hópur nemenda sem hefur 

framhaldsskólanám. Sérstakur stuðningur innan framhaldsskóla hefur ekki aukist jafn hratt 

og því hefur reynst erfitt fyrir framhaldsskóla að bjóða upp á nám sem hæfir öllum. Árið 

2003 hófu um það bil 90% íslenskra ungmenna framhaldsskólanám að loknu 

grunnskólanámi (Svandís Nína Jónsdóttir, o.fl., 2003). Samkvæmt Hagstofu Íslands hófu 

94% 16 ára ungmenna nám í framhaldsskóla haustið 2005 og haustið 2007 hófu 93% 16 

ára ungmenna á Íslandi  nám í framhaldsskóla (Hagstofa Íslands, 2008).   

 Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson gerðu rannsókn á brottfalli íslenskra 

nemenda árið 2002. Niðurstöður sýndu að allt að 40% nemenda luku ekki við 

framhaldsskólanám. Niðurstöður sýndu jafnframt að þeim sem gekk illa í skóla voru 

líklegri en aðrir nemendur til að hætta í námi strax eftir grunnskóla eða í framhaldsskóla 

vegna námsleiða  (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Sigrún 

Harðardóttir (2005) gerði rannsókn á nemendum með ADHD veturinn 2004 – 2005. 

Niðurstöður úr þeirri rannsókn leiddu í ljós að nemendurnir hefðu ekki fengið nógu mikla 

þjónustu í grunnskóla og voru því ekki nægilega vel undirbúnir fyrir framhaldsskólanám 

(Sigrún Harðardóttir, 2005). Þessa þjónustu þarf að bæta en það er ýmislegt sem 

skólafélagsráðgjafar geta gert. Þeir geta beitt heildarsýninni til að bæta aðstöðu nemenda 

með sértæka námsörðugleika í námi. Til dæmis geta þeir útskýrt fyrir öðrum hvaða 

vandamál nemendur með sértæka námsörðugleika kljást við í sínu námi. Þeir geta veitt 

nemendum með sértæka námsörðugleika og foreldrum þeirra ráðgjöf um mismunandi 

námsækniaðferðir og aðstoðað nemendur við að finna hvaða aðferð hentar þeim best. 

Einnig geta þeir upplýst kennara hver einkenni sértækra námsörðugleika eru og hvaða 

kennsluaðferðir hafa virkað vel fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika (Corbin, 

2005). 
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2.2 Seigla 

Athygli vekur að sumum nemendum með sértæka námsörðugleika gengur vel í námi en 

öðrum ekki. Síðustu þrjá til fjóra áratugi hafa menn haft áhuga  á að kanna hvað það er sem 

skýrir það að sumum nemendum með sértæka námsörðugleika gengur vel í námi en öðrum 

ekki. Margir fræðimenn benda á þátt seiglunnar. Seigla gengur almennt út á það að gefast 

ekki upp þó á móti blási. Það sem einkennir nemendur sem hafa byggt upp seiglu er að þeir 

eiga það sameiginlegt að vera sjálfsöruggir, hafa trú á eigin getu og líta jákvæðum augum á 

lífið. Þeir eru einnig ábyrgðarfullir, sjálfstæðir og ákveðnir í að ná sínum markmiðum og 

geta tekist á við stress án þess að bugast (Zimmerman og Arunkumar, 1994). Seigla hjálpar 

nemendum að takast á við mótlæti og vandamál með jafnaðargeði og hjálpar þeim að ráða 

við neikvæða þætti í sínu lífi (Edwards, Mumford, Shillingford og Serra-Roldan, 2007). 

Hjá Zimmerman og Arunkumar (1994) kemur fram að Rutter hefur rannsakað seiglu 

mikið.  Hann hefur bent á að seigla er ekki eitthvað sem börn fæðast með og endist út allt 

lífið. Það eru vissir þættir í umhverfinu sem geta aukið eða dregið úr seiglu. Ef þættir 

breytast í umhverfinu getur það haft þau áhrif að seigla nemenda breytist líka (Zimmerman 

og Arunkumar, 1994). Ef kennarar, foreldrar og vinir veita nemendum góðan stuðning 

auka þeir líkur á því að nemendur búi yfir seiglu. Í þessum kafla verður greint nánar frá því 

hvaða þættir í umhverfinu geta haft áhrif á seiglu nemenda með sértæka námsörðugleika.  

 

2.3 Kennarar og nemendur 

Í Crockett og Kauffman (1998) kemur fram að fræðimennirnir Scruggs og Mastropieri  

hafi gert rannsókn þar sem þeir tóku fjölmörg viðtöl við nemendur með sértæka 

námsörðugleika árið 1995. Niðurstöður úr þeirri rannsókn leiddi í ljós að ef kennarar sýndu 

nemendum með sértæka námsörðugleika aukinn stuðning, lögðu sig fram við að veita 

einstaklingsmiðaða kennslu og útskýrðu vel fyrir nemendum sínum, þeir hjálpuðu 

nemendum sínum mest og kennsluaðferðir þeirra báru mestan árangur (Crockett og 

Kauffman, 1998). Ýmsir fræðimenn hafa skrifað um hinar ýmsu aðferðir sem kennarar 

geta notað til að efla nemendur með sértæka námsörðugleika. Til dæmis skrifaði Elín 

Vilhelmsdóttir (2007) í bók sinni að kennarar ættu að vera duglegir að hrósa nemendum 

sínum fyrir vel unnið verk og hvetja nemendur sína til að finna sjálfir hvaða námsaðferðir 

henta þeim best. Það getur aukið sjálfsaga nemenda og áhuga þeirra á náminu (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). Í handbók sem nokkrir sérfræðingar gerðu um ADHD  eru nokkur 

atriði sem kennarar gætu haft í huga. Samkvæmt þeim þurfa nemendur með ADHD að fá 
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þjálfun við að skipuleggja verkefni sín og gera þau í  réttri röð. Kennarar gætu hjálpað til 

með því að gefa stutt yfirlit fyrir hvert verkefni. Skrifa niður í stuttu máli hvernig best er að 

byrja og svo stig frá stigi hvernig á að vinna verkefnið. Það gæti hjálpað nemendum að 

koma skipulagi á vinnu sína. Einnig kemur fram að kennarar ættu að reyna að auka 

sjálfsvirðingu nemenda sem oft getur verið brotin. Það gætu þeir gert með því að hrósa 

þeim reglulega fyrir vel unnið verk (Málfríður Lorange o.fl., án árs). Niðurstöður úr 

áðurnefndri rannsókn Sigrúnar Harðardóttur (2005) um nemendur með ADHD sýndu að 

flestir kennarar töldu sig ekki hafa þá menntun sem til þarf til að kenna slíkum nemendum 

(Sigrún Harðardóttir, 2005). Jafnframt segja Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir 

(2008) í bók sinni að mikilvægt sé að kennarar sýni nemendum sínum áhuga með því að 

leggja áherslu á að byggja upp áhuga þeirra á námsefninu. Þar kemur einnig fram að 

kennarar ættu að reyna að aðstoða nemendur við að finna styrkleika sína og hvernig best sé 

að nýta þá í náminu (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008).  

 Crockett og Kauffman (1998) benda á að sömu niðurstöður hafa komið fram í 

nokkrum rannsóknum um hvaða atriði eru mikilvægust fyrir nemendur með sértæka 

námsörðugleika. Atriðin eru í fyrsta lagi að kennarar gefi hverjum og einum nemanda 

beina leiðsögn. Í öðru lagi að kennarar finni hentugar leiðir til að takast á við mismunandi 

þarfir nemenda. Í þriðja lagi að góð samskipti séu á milli nemenda og kennara. Í fjórða lagi 

að kennslan sé skemmtileg og séu veittar í smáum skrefum og í fimmta lagi að kennslan sé 

vel uppbyggð. Zimmerman og Arunkumar (1994) benda á að niðurstöður úr rannsókn 

fræðimannsins Rutter leiða í ljós að það er margt í umhverfi skóla sem hefur áhrif á það 

hvort nemendur búi yfir seiglu eða ekki. Niðurstöður úr rannsókn Rutters árið 1987 sýndu 

að þar sem lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og ýtt undir góðan 

námsárangur þeirra, það eru bestu skólarnir (Zimmerman og Arunkumar, 1994). 

 Niðurstöður úr rannsókn sem Mikami og Hinshaw gerðu árið 2006 benda til þess að 

ef gott samband er á milli nemenda og kennara þá eru nemendur ánægðari, búa yfir meiri 

seiglu og færri hegðunarvandamál skapast (Mikami og Hinshaw, 2006).       

 

2.4 Nemendur, foreldrar og vinir 

Dornbush og Pruitt (1995/2002) benda á að gott samband á milli foreldra og kennara auki 

líkur á því að nemendum gengur vel í námi. Til að auðvelda nemendum með sértæka 

námsörðugleika heimanámið er gott ráð ef bæði foreldrar og kennarar séu vakandi fyrir því 

að heimanámið sé hæfilega mikið. Ýmsar leiðir eru til að tryggja að heimanámið sé 
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hæfilegt eins og til dæmis að foreldrar og kennarar skrifi reglulega skilaboð til hvors 

annars í skóladagbók barnsins (Dornbush og Pruitt, 1995/2002). Stuðningur skiptir 

nemendur með sértæka námsörðugleika máli. Foreldrar sem aðstoða börn sín við 

heimanám og fylgjast vel með hvernig námið er að ganga veita börnum sínum góðan 

stuðning. Sé stuðningur til staðar aukast líkurnar á því að nemendu búi yfir seiglu (Mikami 

og Hinshaw, 2006). Niðurstöður úr áðurnefndri rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns 

Torfa Jónassonar (2002) um brottfall nemenda úr skólum sýndu að því minni stuðning sem 

nemendur fengu frá foreldrum sínum því meiri líkur eru á að þeir hætti í skóla (Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). 

 Vinahópurinn skiptir einnig máli fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika. Ef 

vinir sýna hver öðrum stuðning og samstöðu, til dæmis með því að hjálpast að við að leysa 

heimaverkefni eru meiri líkur á því að nemendur þrói með sér seiglu og vilja til að standa 

sig vel í námi (Mikami og Hinshaw, 2006). 

 Hér hef ég í stuttu máli fjallað um hvað lög landsins segja til um kennslu og 

þjónustu nemenda með sértæka námsörðugleika í grunn- og framhaldsskólum. Allir 

nemendur eiga rétt á kennslu við hæfi en margt bendir til þess að þeim þörfum sé ekki 

fullnægt hjá öllum. Ég hef skilgreint seiglu og fjallað um hversu mikilvægt er að nemendur 

með sértæka námsörðugleika finni fyrir stuðningi frá kennurum, foreldrum og vinum. Sé 

stuðningur til staðar aukast líkurnar á að seigla verði til. Í næsta kafla byrja ég á því að 

fjalla um þrjár mismunandi námstækniaðferðir sem hafa reynst nemendum með sértæka 

námsörðugleika vel. Síðan fjalla ég um tvær kennsluaðferðir sem einnig hafa reynst 

nemendum með sértæka námsörðugleika vel. 
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3.  Kennsluaðferðir og námstækni 

Eins og fram hefur komið leikur enginn vafi á því að nemendur með sértæka 

námörðugleika þurfa á stuðning að halda, bæði frá kennurum og fjölskyldu. Rannsókn sem 

gerð var í háskólanum í Idaho í Bandaríkjunum sýnir að 77% nemenda með sértæka 

námsörðugleika telji að meiri líkur séu á að þeir haldi áfram í framhaldsskóla vegna þess 

að þeir fengu stuðning frá foreldrum og kennurum. Jafnframt telja þeir að án stuðningsins 

hefði þeim gengið verr í skóla og fengið lægri einkunnir. Í sömu rannsókn telja 90% 

nemenda með sértæka námsörðugleika að stuðningurinn sem þeir fengu hafi hjálpað þeim 

að ná settum markmiðum í náminu og hjálpað þeim að minnka álag og stress í 

heimavinnunni (Kitzrow, 2003).  

   

3.1 Námstækni 

Ekki er til nein ein tegund námstækni sem hentar öllum heldur verður hver og einn að 

tileinka sér sína eigin námstækni sem hentar. Sumum finnst gott að læra með tónlistina hátt 

stillta við hliðina á sér, á meðan aðrir vilja hafa ró og næði í kringum sig. Hvorug aðferðin 

er réttari en hin og verður hver og einn að finna það hjá sjálfum sér hvað hentar best. 

Mikilvægt er að nemendur með sértæka námsörðugleika leggi kapp á að finna sínar eigin 

aðferðir, annað hvort sjálfir eða með aðstoð fagaðila (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008). Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir (2008) segja í bók sinni 

frá þremur mismunandi aðferðum sem nemendur geta nýtt sér við lærdóm. Þessar 

námstækniaðferðir eru sérstaklega mikilvægar fyrir nemendur með sértæka 

námsörðugleika þó þær geti einnig komið sér vel fyrir aðra nemendur. 

1. Að læra með því að heyra er aðferð sem getur komið sér vel fyrir nemendur sem eiga 

erfitt með að glósa niður. Aðferðin gengur út á að nemendur leggi áherslu á að hlusta á 

kennarann í stað þess að skrifa niður. Gott ráð fyrir nemendur sem finnst gott að heyra 

hluti til að leggja þá á minnið er að lesa texta upphátt fyrir sig sjálf. Þá heyra þeir 

textann sem gæti auðveldað þeim að muna lesefnið. 

2. Að læra með því að sjá er aðferð sem er gagnleg fyrir nemendur sem hafa gott 

sjónminni. Gott ráð fyrir slíka nemendur er að búa til hugarkort þar sem helstu atriðin 

eru glósuð niður. Kennarar með slíka nemendur ættu að hafa í huga að sýna nemendum 

útskýringar á sjónrænan hátt. 
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3. Að læra með því að framkvæma er fyrir þá sem læra best með því að gera hlutina. Slíkir 

nemendur geta átt erfitt með að sitja og hlusta á fyrirlestra. Gott ráð fyrir þá er að taka 

upp kennslustundir og hlusta á þær um leið og þeir fara til dæmis út í göngutúr. 

             (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008) 

 

3.2 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðirnar sem ég mun fjalla um eru umbunarkerfi og einstaklingsmiðað nám. 

Það sem einkennir kennsluaðferðirnar er að þær eiga það sameiginlegt að kennarar og 

nemendur myndi á milli sín jákvætt og gott samband. Eins og komið hefur fram í 

ritgerðinni þá er mikilvægt fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika að kennarar veiti 

þeim stuðning og að gott samband myndist þeirra á milli til að nemendur búi yfir seiglu. 

3.2.1 Umbunarkerfið 

Ragna Freyja Karlsdóttir (2001) fjallar um umbunarkerfið í bókinni Ofvirknibókin. Þar 

segir hún að umbunarkerfið hafi reynst vel fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika. 

Markmið umbunarkerfisins er að auka sjálfsaga og sjálfsálit nemenda. Í upphafi verður að 

vera alveg ljóst hvaða hegðun það er sem á að bæta. Nemendur og kennarar setja í 

sameiningu raunhæf markmið og ákveðin tímamörk um hvenær markmiðunum skuli náð. 

Nemendur verða að fá að taka þátt í að setja þessi markmið og hafa verður í huga að þau 

séu raunhæf, þannig að nemendur hafi trú á að ná þeim. Það eykur líkurnar á því að 

nemendur hafi áhuga og vilja til að ná markmiðunum. Umbunarkerfið gengur út á að 

nemendur fái umbun fyrir jákvæða hegðun. Umbunin getur til dæmis verið stimpill með 

broskall. Markmiðið er að safna ákveðið mörgum brosköllum innan ákveðins tímaramma. 

Þegar markmiðinu hefur verið ná fá nemendur verðlaun sem snúa að áhugasviði þeirra. 

Umbunarkerfið geta foreldrar einnig notað, eins geta foreldrar og kennarar unnið að 

umbunarkerfinu í sameiningu (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001).  

3.2.2 Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám felur í sér að þörfum hvers og eins nemanda er mætt. 

Einstaklingsmiðuð kennsla felur í sér námsaðgreiningu sem gengur út á að nemendum er 

skipt tímabundið í hópa. Með því er reynt að mæta þörfum hvers og eins nemenda (Kristín 

Jónsdóttir, 2005). Gerður G. Óskarsdóttir (2003) skrifaði grein um einstaklingsmiðaða 

kennslu þar sem hún fjallar um skóla 21. aldar. Þar fjallar hún um að sá skóli sem leggur 

áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu verði með öðrum áherslum en tíðkast hefur. 
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Nemendur verða í mismunandi hópum í stað þess að fylgja alltaf sama bekknum. Hóparnir 

eru blandaðir, nemendur á mismunandi aldri eru saman í hóp og stefnt er að því að hver og 

einn hjálpist að og bæti hver annan upp. Gerður G. Óskarsdóttir (2003) segir að áhersla sé 

á að nemendur velji sjálfir hvernig þeir haga sínu námi. Þeir ákveða sjálfir meðal annars 

hversu mörg fög þeir taka í einu. Einnig er áhersla á að kennarar setjist niður með hverjum 

nemanda og fari yfir með honum hvernig hefur gengið og hvað má betur fara (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2003).  

 Í þessum kafla hef ég fjallað um þrjár leiðir sem fjalla um mismunandi 

námstækniaðferðir. Námstækniaðferðirnar eru taldar geta reynst nemendum með sértæka 

námsörðugleika vel. Hver og einn verður að finna hvaða aðferð hentar honum best. Einnig 

fjallaði ég um tvær kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að kennarar og nemendur 

myndi jákvætt samband sín á milli. Þannig fá nemendur aukinn stuðning frá kennurum 

sínum sem getur leitt til þess að nemendum gengur betur í námi. Í næsta kafla greini ég frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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4.  Eigindleg rannsókn 

Í þessum kafla verður greint frá eigindlegri rannsókn sem ég gerði, viðmælendur mínir eru 

þrír nemendur við Háskóla Íslands sem eiga við  sértæka námsörðugleika að stríða. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: Hvernig komust þeir í gegnum skólakerfið? Hvað 

virkaði vel og hvaða aðferðir notuðu þeir?  

 Markmið rannsóknarinnar eru í fyrsta lagi að komast að því hvernig nemendur með 

sértæka námsörðugleika hefur gengið í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Í öðru lagi að 

varpa ljósi á hvað nemendur með sértæka námsörðugleika þurfa á að halda til að ganga 

sem best í skóla.  

 

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Vinna við rannsóknina hófst í september 2008 og lauk í apríl 2009. Um haustið 2008 tók 

ég viðtal við alla viðmælendur mína en vorið 2009 ákvað ég að bæta við tveimur viðtölum. 

Viðtölunum bætti ég við til að fá frekari upplýsingar um hvaða aðferðir kennarar notuðu, 

sem reyndust viðmælendum mínum bestar. Þátttakendur voru þrír nemendur Háskóla 

Íslands sem allir eiga það sameiginlegt að eiga við sértæka námsörðugleika að stríða. Í 

þessum hluta rannsóknarinnar verður fjallað um framkvæmd rannsóknar, 

rannsóknaraðferðum, gagnasöfnun, þátttakendum, skráningu og úrvinnslu gagna. 

4.1.1 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknir sem byggðu á megindlegum rannsóknaraðferðum voru allsráðandi í marga 

áratugi en nú eru eigindlegar rannsóknaraðferðir að verða sífellt vinsælli. Megindlegar og 

eigindlegar rannsóknir eru ólíkar að því leyti að þær byggja á ólíkum aðferðum til að afla 

gagna. Í megindlegum rannsóknum fást tölfræðilegar upplýsingar þar sem miklu máli 

skiptir að úrtakið sé stórt til að bera saman mismunandi hópa. Í eigindlegum rannsóknum 

eru tekin viðtöl við fáa einstaklinga. Viðtölin eru tekin upp á segulbandsspólu og  síðan 

skráð niður orð frá orði. Þá er farið í að greina niður viðtölin og finna sameiginleg þemu úr 

öllum viðtölunum (Sigurlína Davísdóttir, 2003).  

 Rannsóknin mín byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum en þær eiga rætur að 

rekja í fyrirbærafræði þar sem leitast er við að viðmælendur komi sínum sjónarmiðum á 

framfæri. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er lögð áhersla á að lýsa félagslegu ferli en 

ekki koma með tölulegar upplýsingar eins og megindlegar rannsóknir gera. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar þegar rannsakandi vill fylgjast með þátttakendum í þeirra 



25 
 

rétta umhverfi. Helstu aðferðir innan rannsóknarhefðar eru meðal annars að taka viðtöl við 

fólk og gera þátttökuathuganir sem ganga út á að fylgjast með þátttakendum 

rannsóknarinnar (Taylor & Bogdan, 1998). Í megindlegum rannsóknaraðferðum er notuð 

aðferð sem heitir afleiðsla. Sem þýðir að rannsakandi skoðar gamlar rannsóknir á sviðinu 

sem á að rannsaka og ákveður fyrirfram kenningu út frá þeim rannsóknum. Rannsóknin 

hans gengur síðan út á að hrekja eða styðja kenninguna. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

nota hins vegar aðferð sem kallast aðleiðsla. Rannsakandi ákveður ekki kenningu 

fyrirfram, heldur eru kenningar þróaðar út frá gögnunum. Þeir sem aðhyllast eigindlegar 

rannsóknir telja að best sé að skoða manninn í hans rétta umhverfi, því allir upplifa hlutina 

á misjafnan hátt og því telja þeir að ekki sé rétt að finna tölfræðilegar upplýsingar um þá 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 Í eigindlegum rannsóknum eru notuð óstöðluð viðtöl þar sem leitast er við að skilja 

reynslu viðmælenda. Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið, þar sem rannsakandi hefur skrifað 

niður nokkur atriði, en innihald samræðna er ekki fyrirfram ákveðið (Helga Jónsdóttir, 

2003). Rannsakandi verður að hlusta með athygli á viðmælanda sinn því oft geta viðtölin 

tekið óvænta stefnu og eitthvað nýtt og áhugvert komið í ljós sem rannsakandinn vill vita 

meira um (Esterberg, 2002).   

4.1.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrír, tvær konur og einn karl, öll nemendur við Háskóla 

Íslands. Aron Guðjónsson var fyrsti viðmælandinn minn en hann er greindur með 

lesblindu. Hann telur að hann sé líka með athyglisbrest en hefur ekki fengið greiningu á 

því. Hann fékk greiningu á lesblindu á síðasta ári í framhaldsskóla, eftir að systir hans var 

greind lesblind. Hrefna Jóhannesdóttir var viðmælandi númer tvö, hún er með athyglisbrest 

og ofvirkni. Hún fékk greiningu eftir að hún byrjaði í háskólanámi, eftir að sonur hennar 

sem þá var í leikskóla var greindur með sömu námsörðugleika. Gyða Eyjólfsdóttir var 

þriðji viðmælandinn minn, hún er með athyglisbrest og er les-, skrif- og stærðfræðiblind. 

Hún var greind á fyrsta ári í framhaldsskóla, eftir að íslenskukennari hennar í 

framhaldsskólanum fannst stafsetningarvillur hennar einkennilegar og ekki rökréttar. Þá 

fékk Gyða greiningu um að hún væri lesblind en síðan hefur hún farið í þrjár aðrar 

greiningar til að fá greiningu á þeim námsörðugleikum sem hún er með. Vert er að geta 

þess að nöfnum viðmælanda minna hefur verið breytt svo og öðrum upplýsingum um þá 

sem hugsanlega gætu sagt til um hver þeir eru. 
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 Þátttakendur rannsóknarinnar eru á aldursbilinu 25 – 35 ára. Þegar ég valdi 

þátttakendur í rannsóknina vildi ég hafa bæði konur og karla. Fyrsta viðmælanda minn, 

hann Aron fann ég á heimasíðu félagsins SKRUÐ sem er félag nemenda með sértæka 

námsörðugleika í Háskóla Íslands. Mér var bent á Hrefnu sem síðan benti mér á Gyðu.  

4.1.3 Skráning, gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og síðan afrituð á tímabilinu 2. október 

2008 – 21. mars 2009. Lengd viðtala var frá 32 til 56 mínútum. Tvö fyrstu viðtölin voru 

tekin upp á mínu heimili, þriðja og fimmta viðtalið á heimili Gyðu en fjórða viðtalið var 

tekið í einum fundarsal Háskóla Íslands. Ég sóttist eftir því við Hrefnu og Aron að fá að 

koma á heimili þeirra en þau tóku því ekki vel og báðu um að vera annars staðar. Ég bauð 

þeim því heim til mín. Í seinna skiptið sem ég tók viðtal við Hrefnu vorum við báðar að 

ljúka skóladegi og ákváðum því að mæla okkur mót í skólanum. Rannsóknargögn voru rétt 

rúmlega 130 afritaðar blaðsíður. 

 Eftir að öflun gagna og skráningu var lokið hófst úrvinnsla og greining. Þá studdist 

ég við aðferð Grundaðrar kenningar sem gengur út á að öll gögn eru lesin aftur og aftur, 

línu fyrir línu, bæði með opinni- og markvissri kóðun í þeim tilgangi að finna hvaða þemu 

eru að koma fram. Fyrst las ég yfir hvert viðtal fyrir sig með opinni kóðun og merkti hvert 

þema með ákveðnum litum. Markmið opinnar kóðunar er að sjá hvaða þemu eru að koma 

fram í viðtölunum.  Síðan las ég yfir gögnin með markvissri kóðun. Markmið markvissrar 

kóðunar er að finna frekari upplýsingar um þemun sem koma fram (Esterberg, 2002). Um 

leið og ég vann að markvissu kóðuninni skrifaði ég niður á blað nöfn viðmælanda minna 

efst og vinstra megin á blaðið skrifaði ég þemun sem komu fram. Til að auðvelda mér 

greininguna, skrifaði ég niður fyrir hvern viðmælanda helstu atriði hvers þema. 

Niðurstöður urðu þær að nokkur þemu voru að tengjast, sem varð til þess að rannsóknin 

snérist um þrjú megin þemu með mismunandi mörgum undirþemum.  

 Næsti kafli byggir á niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim þemum sem komu fram. 

Fyrsti hlutinn fjallar um stuðning við nemendur með sértæka námsörðugleika, annar 

hlutinn fjallar um seiglu nemenda með sértæka námsörðugleika og sá þriðji fjallar um 

mikilvægi skipulags fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika. 

 



27 
 

4.2 Stuðningur 

Í þessum kafla verður fjallað um stuðning kennara, vina og ættingja við nemendur með 

sértæka námsörðugleika. Kaflanum verður skipt í tvennt, í fyrsta lagi stuðningur kennara 

og í öðru lagi stuðningur ættingja og vina. 

4.2.1 Stuðningur kennara 

Allir viðmælendur mínir töluðu um að þeim hafi gengið ágætlega í grunnskóla. Þeir áttu 

ekki við nein stórvægileg vandamál að stríða en Aron og Gyða eiga það sameiginlegt að 

hafa bæði verið með góðar og slæmar einkunnir. Það gæti stafað af því að þau eru bæði 

lesblind en einkunnir þeirra í stafsetningu voru alltaf fremur lágar.  

 Gyða er sú eina af viðmælendum mínum þremur sem fékk aðstoð sérkennara í 

grunnskóla sem hjálpaði henni mjög mikið. Flestir sérkennarar hennar reyndust henni vel 

en hún minnist eins sérkennara sem hjálpaði henni ekki mikið. Munurinn á þeim kennara 

og hinum var að hinir voru „opnari og voru að reyna að finna allar leiðir fyrir mann að læra 

og maður fékk alltaf á tilfinninguna að það væri verið að hjálpa manni, að það væri þú 

veist verið að aðstoða mann.“ Kennararnir notuðu ýmsar aðferðir við að kenna henni en 

hún nefndi dæmi um eina aðferð sem var að draga puttann eftir texta um leið og hún las. 

Síðar þróaði hún aðferðina meira með því að nota litaða reglustiku sem hjálpaði henni að 

fara ekki línuvillt.  

 Aron og Hrefna fengu hvorug aðstoð frá sérkennara, hvorki í grunn- né 

framhaldsskóla. Eina aðstoðin sem Aron fékk var á síðasta ári í grunnskóla, hann fékk þá 

hljóðbók sem hjálpaði honum þó ekki mikið því hann átti erfitt með að halda athygli og 

hlusta á hana lengi. Honum þótti röddin í hljóðbókunum of eintóna sem gerir honum erfitt 

fyrir að fylgjast með. Hrefna telur að hún hafi ekki fengið neina aðstoð frá sérkennara 

vegna þess að hún leitaði aldrei eftir því sjálf. Þar telur hún að sé þörf á breytingum, 

hjálpin þarf að vera greiðari fyrir nemendur „koma til mín og aðstoða mig en ekki að ég 

hefði þurft að leita mér aðstoðar því ég gerði það ekki og krakkar gera það ekki nú yfirleitt, 

ekki sem eru með einhverja bresti.“ Aron telur líklegt að hann hafi ekki fengið aðstoð 

vegna þess að hann fékk greiningu svo seint. Hann sagði að hann hefði sennilega komist í 

gegnum grunn- og framhaldsskóla vegna þess að hann talaði mikið við kennarana sína og 

spurði þá oft spurninga sem gerði það að verkum að hann þekkti kennarana og kennararnir 

þekktu hann.  

Hrefna og Gyða voru sammála um að bestu kennararnir voru þeir sem sýndu þeim 

virkilegan áhuga og reyndu eftir bestu getu að kenna þeim. Hrefna minntist sérstaklega á 
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stærðfræðikennarann sinn í framhaldsskóla. Hann sýndi henni áhuga og stuðning og gafst 

aldrei upp á henni þó illa gengi. Hann kom til hennar í tímum og hún vissi það að hún gat 

alltaf leitað til hans. Stærðfræði var aldrei hennar sterkasta hlið og féll hún „meira og 

minna“ í stærðfræði. „Þessi kennari hann bara kom mér í gegnum stærðfræðina algjörlega 

og ég hef aldrei fengið eins hátt í stærðfræði og hjá honum.“ Gyða hafði svipaða sögu að 

segja um kennara sinn í framhaldsskóla sem kenndi henni ensku. Sá kennari gerði kröfur til 

hennar og tók tillit til þess að hún væri les- og skrifblind sem skipti hana miklu máli því þá 

fór hún að treysta honum.  

 

Ef ég kannski átti að gera verkefni í tímanum þá var ekkert mál að biðja 

hann um að lesa texta fyrir mig, hann svona mætti mér alveg að mínum 

þörfum og sýndi alltaf með þessu, ég gat alltaf beðið hann um hjálp.  

 

Það er ljóst að þessir kennarar eiga það sameiginlegt að hafa skipt Gyðu og Hrefnu miklu 

máli með því sýna þeim stuðning og áhuga á að kenna þeim. Þeim fór báðum að ganga 

betur þegar þær fengu þannig kennara og segja báðar að það hafi verið alveg ómetanlegt að 

finna það að geta alltaf leitað til þeirra. Hrefna sagði:  

 

Maður sér bara að þú veist ef maður fær aðstoð, ef maður fær styrkinn, 

ef maður fær svona jákvæðan kennara og kennara sem að hefur trú á að 

maður geti þetta það er bara þú veist, maður getur þetta alveg, maður 

þarf bara pínu stuðning og styrk. 

 

Að mínu mati segir þessi setning segir allt sem segja þarf um hversu mikilvægt er að 

kennarar séu vakandi um þarfir nemenda sinna og sýni þeim áhuga.  

 Auk eigin reynslu hefur Hrefna öðlast reynslu í gegnum það að eiga son sem var 

greindur með athyglisbrest í leikskóla. Hún segir að hann sé ekki að fá þann stuðning sem 

hann þurfi á að halda og telur að það vanti meiri sérfræðikunnáttu inn í skólana. Einnig 

finnst henni vanta fleiri kennara sem bæði kunna og hafa áhuga á að kenna nemendum sem 

eru með sértæka námsörðugleika. „Þú veist þú ert bara heppin ef þú lendir á kennara sem 

hefur áhuga á þessu og áhuga á að hjálpa barninu“ Hún segir að því miður séu margir 

kennarar sem ekki hafa áhuga á að „setja sig inn í þetta“ en það sé eitt af því mikilvægasta 

sem kennarar gera „þeir náttúrulega verða að kynnast hverjum og einum einstaklingi sem 

er greindur með þetta og sjá svona bara hans þarfir, hvað það er sem hann þarf.“  
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 Allir eru viðmælendur mínir sammála um að stuðningur frá kennurum sé 

mikilvægur. Þegar þeir fengu stuðning frá kennurum gekk þeim betur í námi, treystu 

kennurum sínum betur og  lögðu meira á sig til að standa sig vel. Þó stuðningur frá 

kennurum sé mikilvægur þá skiptir líka máli að fá stuðning frá foreldrum og vinum. 

4.2.2 Foreldrar og vinir 

Gyða og Hrefna eiga það sameiginlegt að vinir og/eða foreldrar hafa hjálpað þeim í 

gegnum skólagönguna. Hrefna minnist sérstaklega á vinkonur sínar í framhaldsskóla sem 

hún eignaðist á annarri önn. Á fyrstu önninni í framhaldsskóla fór hún að vera með 

„krökkum í skólanum sem að kannski fóru soldið meira út á lífið og gerðu soldið meira í 

því að gera eitthvað annað en að læra.“ Þá önn lærði hún ekki mikið en á annarri önn tók 

hún aftur upp samband við vinkonu sína sem hún hafði flutt með til Reykjavíkur. Í gegnum 

hana kynntist hún fleiri stelpum sem voru „í skólanum til þess að læra.“ Það hjálpaði henni 

mikið því þá fór hún að einbeita sér meira að því að læra. Þessar stelpur voru hennar „stoð 

og stytta“ í gegnum framhaldsskólagönguna. Stuðningurinn sem hún fékk frá þeim var að 

hluta til í samkeppni, þær voru að spyrja hvor aðra hvernig gekk „þá fór maður að reyna 

meira á sig.“ 

 Móðir Gyðu var henni mikill stuðningur. Í grunnskóla las móðir hennar fyrir hana 

þessi „kjaftafög“ sem sé „sögu, landafræði og líffræði“ sem gerði það að verkum að hún 

var alltaf með níu eða tíu í þeim námsfögum. Gyða er þeim hæfileikum gædd að vera með 

mjög gott minni, hún þarf einungis að heyra texta einu sinni og kannski rifja þá upp einu 

sinni eða tvisvar og þannig man hún þá. Því var það henni ómetanlegur stuðningur að 

móðir hennar skyldi lesa fyrir hana „annars hefði þetta verið rosalega erfitt hefði hún ekki 

lesið þau, annars hefði ég ekki verið með svona háar einkunnir í þessum fögum.“ Hún telur 

að skólinn hefði ekki haft tök á því að veita henni þann stuðning sem móðir hennar gerði. 

Hins vegar hefði hún viljað fá hljóðsnældur í grunnskóla „þá hefði ég getað hlustað á 

bækurnar en mamma ekki þurft að lesa þær.“ 

 Eins og fram hefur komið var stuðningur frá bæði vinum og foreldrum mikilvægur 

fyrir viðmælendur mína. Án hans hefði þeim ekki gengið eins vel í skóla. Næsti kafli 

fjallar um þá seiglu sem viðmælendur mínir búa yfir.   

  

4.3 Seigla 

Viðmælendur mínir búa allir yfir ákveðinni seiglu því þeir eiga það sameiginlegt að þróa 

með sér sínar eigin aðferðir sem henta þeim best við nám. Þeir voru sammála um að þeir 
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einir vita hvað hentar þeim best og því getur enginn hjálpað þeim að finna það út nema þeir 

sjálfir. Gyða sagðist hafa komist að því mjög fljótlega eða þegar hún var einungis 11 – 12 

ára gömul að hún væri að læra fyrir sjálfa sig og engan annan. Það pirraði hana því mikið 

þegar mamma hennar spurði hvort hún væri búin að læra eða ekki. Einnig voru 

viðmælendur mínir sammála um að það væri undir þeim sjálfum komið að búa til sínar 

eigin námsaðferðir til að þeim gangi sem best í skóla. Þeirra úrræði til þess eru ólík enda er 

mismunandi hvaða námsaðferðir henta hverjum og einum best. Gyða og Hrefna voru 

sammála um að hugarfarið skipti miklu máli „og bara gefast ekki upp“ eins og Hrefna 

sagði. Þær voru sammála um að það væri mikilvægt að vera alltaf jákvæður og festast ekki 

um of í því sem þær geta ekki, heldur einbeita sér að því sem þær eru góðar í. Hrefna var 

viss um að þá yrði námið auðveldara og sagði „maður þarf bara að vera soldið jákvæður og 

ákveða það bara að maður ætli að gera þetta eins og aðrir, þá hefst þetta.“ 

 Gyða og Hrefna eiga það sameiginlegt að vera mjög metnaðarfullar og hafa mikinn 

áhuga á að læra, þess vegna væru þær komnar svo langt í námi. Hrefna talaði um að hún 

eigi erfitt með að fylgjast með, en að hún hafi lært inn á sjálfa sig og lært að nýta sér allt 

sem hún heyrir í kennslustofunni, sem þekkingu fyrir sjálfa sig. „ Ég ákvað bara að ég bara 

ætlaði að geta þetta og skilja þetta og þetta gengur.“ Gyða hefur tamið sér að vera 

þolinmóð gagnvart sjálfri sér. Hún sagðist hafa lært að lesa, skrifa og reikna með því að 

gefast ekki upp. Hún fékk enga aðstoð í stærðfræði í grunnskóla „það sem ég gerði ég bara 

reiknaði [...] lærði formúlurnar og ef það var flókið þá lærði ég bara aðeins meira.“ Sem er 

lýsandi dæmi um þá seiglu og ákveðni sem Gyða býr yfir. Þegar hún var í framhaldsskóla 

skipulagði hún námið þannig að hún var aldrei í fleiri en tveimur tungumálafögum í einu. 

Hún sagði að það hefði verið besta einstaklingsmiðaða aðferðin fyrir hana, því þá gat hún 

raðað fögunum þannig upp „að það hentaði mér sem best.“ Hún hefur einnig haft þann sið 

að vera ekki í fullu námi eftir að grunnskóla lauk. Hún prófaði það einu sinni en það 

hentaði henni ekki vel, því þá var hún bara alltaf að læra og hafði lítinn tíma til að sinna 

öðrum áhugamálum. Aron hefur reynt ýmsar aðferðir sem mögulega geta hentað honum, 

en engin ein aðferð hentar honum best. Það fer eftir faginu hvaða aðferð hentar honum best 

hverju sinni.  

Allir búa viðmælendur mínir yfir seiglu sem hefur hjálpað þeim í gegnum námið. Að vera 

jákvæður og ákveðinn í að læra það sem þá langar til hjálpaði þeim mikið. Næsti kafli 

fjallar um hve mikilvægt skipulag er fyrir viðmælendur mína. 
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4.4 Skipulag 

Skipulag er nokkuð sem allir viðmælendur mínir tala um að sé mikilvægt en um leið eiga 

þeir erfitt með að koma sér sjálfir upp skipulagi. Aron sagði til dæmis að eftir að hann fékk 

að taka próf á tölvur í háskólanum, hafi honum gengið betur. Hann á erfitt með að punkta 

niður og því urðu prófin hans alltaf mjög óskipulögð „mér finnst það rosalega óþægilegt í 

prófinu að gera hlutina í vitlausri röð.“ Eftir að hann fékk að taka próf á tölvur getur hann 

bætt við nýju svari, hvar sem er í prófinu, án þess að svarblaðið verði subbulegt.   

 Hrefna talaði einna mest um hve gott skipulag væri henni mikilvægt. Hún segir að 

hún eigi erfitt með að koma sér að verki sem háir henni mjög mikið, ekki bara í náminu 

heldur í daglega lífinu líka. Hún er alltaf með samviskubit þegar hún er ekki að læra og hún 

á erfitt með að gera áætlun „áætlun, hún skiptir mig gríðarlega miklu máli og svona 

skipulagning.“ Einstaka sinnum hefur það komið fyrir hjá Hrefnu að hún hefur getað 

skipulagt sig og „þá líður mér svo vel inni í mér.“ Hrefna reynir að halda eins miklu 

skipulagi og hún mögulega getur því það hjálpar líka stráknum hennar ef hann veit hvað er 

að gerast daginn eftir. Hún hefur stórt dagatal upp á vegg heima hjá sér þar sem hún skrifar 

allt niður, bæði hvað snertir námið og fjölskyldulífið. Hún er farin að gera það meira núna 

en hún gerði því hún hefur fundið að það hjálpar henni mikið. Gyða er líka með dagatal 

upp á vegg heima hjá sér og eins er hún alltaf með dagbók í skólatöskunni. Hún skrifar 

niður eftir forgangsröð hvað þarf að gera og fer algjörlega eftir því, sérstaklega þegar 

mikið er að gera. Þetta finnst henni gott að gera því hún á það til að verða tímavillt. 

 Skipulag er mikilvægt fyrir alla viðmælendur mína. Þeim tekst ekki alltaf að 

skipuleggja sig en ef þeim tekst vel til með það gengur þeim betur í námi. Í næsta kafla tek 

ég saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

4.5 Niðurstöður 

Skólaganga viðmælenda minna hefur gengið ágætlega þrátt fyrir ýmsa þröskulda sem þeir 

hafa þurft að yfirstíga. Þeir hafa allir þurft að berjast að einhverju leyti áfram en samt sem 

áður hefur þeim tekist að klára grunn- og framhaldsskóla og leggja nú stund á háskólanám. 

Stuðningur frá kennurum skiptir þá máli, vegna þess að þá gengur þeim betur í námi. 

Hrefna og Gyða fengu báðar kennara sem sýndi þeim mikinn stuðning. Þegar þær fengu 

þannig kennara fór þeim að ganga betur í fögum sem þær höfðu aldrei verið sérstaklega 

sterkar í. Viðmælendur mínir eiga það einnig sameiginlegt að stuðningur frá foreldrum og 

vinum skiptir máli. Þeir eru vissir um að án hans hefði skólagangan verið þeim erfiðari. 
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Stuðningur frá vinum einkennist af samkeppni, þar sem þeir spyrja hvern annan hvernig 

hefur gengið. Þá fara þeir að reyna meira á sig því þeir vilja ekki hafa lægri einkunnir en 

vinir þeirra. Stuðningur frá foreldrum einkennist af því að þeir aðstoða börn sín 

heimanámið og sýna þannig að þeir hafi áhuga á þeim gangi vel. 

 Viðmælendur mínir voru misjafnlega ánægðir með kennara sína og eru sammála 

um að þeir kennarar sem veittu þeim stuðning og skilning væru bestu kennararnir. 

Viðmælendur mínir gera sér grein fyrir því að þeir þurfa að hafa meira fyrir náminu en 

aðrir nemendur og að námsörðugleikarnir séu áskorun sem þeir þurfa að takast á við. Hins 

vegar er þeim afar mikilvægt að kennarar viti hvernig best er að mæta nemendum með 

sértæka námsörðugleika. Það að kennarar gáfu sér tíma til að fara aðeins betur yfir með 

viðmælendum mínum og leyfðu þeim að hafa greiðan aðgang að sér bar árangur fyrir 

viðmælendur mína. Vegna þess að það gaf þeim ákveðinn drifkraft og vilja til að læra og 

gera sitt besta. Þessi stuðningur bar árangur að lokum því viðmælendur mínir fengu hærri 

einkunnir en nokkru sinni áður í þessum fögum. Allir kennarar ættu því að hafa það að 

markmiði að sinna nemendum sínum eins vel og þessir kennarar gerðu. 

 Skipulag skiptir viðmælendur mína máli. Þeim tekst ekki alltaf að skipuleggja sig 

en þegar þeim tekst vel til með það, gengur þeim betur að læra. Þeir eiga það einnig 

sameiginlegt að hafa sjálfir þróað aðferðir sem hentar þeim best til að læra og allir búa þeir 

yfir seiglu. Jákvæðnin og dugnaðurinn hefur fleytt þeim áfram og þeir hafa verið ákveðnir í 

að læra það sem þá langar til.  
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5.  Umræða 

Þegar unnið er með nemendur með sértæka námsörðugleika er mikilvægt að gera þeim 

grein fyrir því að þrátt fyrir að þeir séu með sértæka námsörðugleika á ekki að líta á þá sem 

afsökun, heldur sem áskorun. Námsörðugleikarnir eru ástæður þess að það er erfiðara að 

læra. Því er mikilvægt að kennarar reyni að koma til móts við þarfir nemenda og hafa 

skilning á námsörðugleikum þeirra. Niðurstöður úr rannsókninni minni gefa til kynna að 

það er nemendum ekki aðeins mikilvægt að kennarar séu á staðnum til að sinna skyldu 

sinni, heldur að þeir komi einnig til móts við þarfir nemenda í kennslunni. Ekki bara þeim 

sem eiga auðvelt með að læra heldur jafnframt þeim sem þurfa að hafa aðeins meira fyrir 

náminu. Niðurstöður gefa einnig til kynna að viðmælendur mínir fengu ekki þann stuðning 

sem þeir hefðu þurft að halda í grunn- eða framhaldsskóla. Aðeins einn fékk aðstoð en 

hinir tveir fengu enga aðstoð. Ástæða þess getur að hluta til verið að vandamálið var ekki 

eins viðurkennt og það er í dag. Það er þó ekki eina ástæðan, því þeir fengu einnig kennara 

sem höfðu áhuga, þekkingu og vilja til að styðja þá áfram. Allir kennarar ættu að hafa 

þekkingu á því hvers konar stuðning nemendur með sértæka námsörðugleika þurfa en ekki 

bara sumir. 

 Samkvæmt rannsókninni virðist nemendum ganga best í námi þegar þeir eiga 

greiðan aðgang að kennurum sínum, vita að þeir geta treyst þeim og þegar kennarar taka 

tillit til námsörðugleikanna. Niðurstöður benda til þess að búi nemendur yfir seiglu, séu 

jákvæðir og hafa sterkan vilja til að klára sitt nám þá gengur þeim betur. Til að seigla sé til 

staðar verður stuðningur frá kennurum og foreldrum einnig að vera til staðar. Með góðum 

stuðning og góðu skipulagi verður auðveldara fyrir nemendur að byggja upp seiglu sem 

skiptir máli fyrir námsárangur þeirra. 

Allir kennarar ættu að reyna eins vel og þeir geta að fylgjast náið með hverjum og 

einum nemanda og vinna með þeim á einstaklingsmiðuðum grundvelli, þannig að allir 

nemendur eigi jafna möguleika á að ná eins langt og þá langar í sínu námi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar vekja upp spurningar um hvers vegna það fá ekki 

allir nemendur þann stuðning sem þeir þyrftu á að halda. Það er von mín að ritgerðin verði 

til þess að frekari umræður verði um mikilvægi þess að kennarar veiti öllum nemendum 

sínum þann stuðning sem þeir þurfa á að halda.    
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