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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um rannsókn á reynslu nemenda af því að vera 

með leshömlun (e. dyslexia) í grunnskóla. Leitað var svara við tveimur 

meginspurningum: Hver er reynsla nemenda af því að vera með leshömlun í 

grunnskóla? Hvaða aðferðir telja nemendur að muni gagnast þeim best við 

nám innan sem utan bekkjarstarfs? Rannsóknin var eigindleg og gerð í 

þremur grunnskólum í ólíkum samfélögum. Viðmælendur voru 7 nemendur, 

4 drengir og 3 stúlkur í 8.−10. bekk. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að nemendur sem rætt var við voru 

yfir heildina ánægðir í skólanum og sáttir við kennara sína en misjafnlega 

sáttir við kennsluhætti, námsefni, heimanám og námsmat. Það var samróma 

álit viðmælenda að fjölbreytni í kennsluháttum væri ekki nægilega mikil í 

skólunum. Meiri hluti þeirra taldi að í kennslustundum væru allir nemendur 

oftast að vinna einir í vinnubókum eða verkefnum, allir væru með sömu 

bækur eða verkefni en meirihluti viðmælenda taldi að hópavinna myndi henta 

þeim betur. Nemendur sem rætt var við voru frekar ósáttir við námsmat sitt 

þar sem þeir sögðust flestir fá lágar einkunnir og meirihluti þeirra sagðist taka 

sömu próf og allir aðrir og vildu að námsmat væri öðruvísi. Þeir vildu 

jafnframt fá að hafa meiri áhrif á námsumhverfi sitt almennt. 

Nemendur sem rætt var við töldu ekki að leshömlun þeirra hefði afgerandi 

áhrif á líðan í skóla, á félagslíf og áframhaldandi nám og meirihluti þeirra 

sagði að þeim hefði liðið best á unglingastigi og nefndu valfög, listgreinar og 

íþróttir sem skemmtilegustu fögin. Flestir töluðu um að kvíði og stress vegna 

leshömlunarinnar hrjáði þá ekki almennt en þó kom fram að flestir kviðu fyrir 

prófum og einkunnum í námsmati og einn nemandi hafði orðið fyrir einelti 

frá nemendum og kennurum vegna leshömlunar sinnar í öðrum skóla.  

Upplifun viðmælenda af sérkennslu í skólanum var misjöfn þar sem 

meirihlutanum fannst ekki gott að vinna í sérkennslu einir með sérkennara og 

mat flestra var að betra væri að vinna í hópavinnu með öðrum nemendum, 

kennurum eða stuðningsaðilum innan bekkjarstarfs.  

Þó að úrtak þessarar rannsóknar hafi verið lítið og ekki mögulegt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum má ætla að viðhorf þessara 7 nemenda geti orðið 



 

viðbót við þær rannsóknir sem nú þegar hafa verið gerðar á reynslu, upplifun 

og viðhorfum nemenda með leshömlun í grunnskólastarfi. 



 

Abstract 

This dissertation reports a study of the experiences of dyslexic elementary 

students. The aim was to answer two main questions: How do dyslexic 

students experience having dyslexia in elementary schools? What methods do 

the students believe will help them the most with their studies inside and out 

of the classroom? This was a qualitative study in three elementary schools in 

different communities. Seven students participated in the study four boys and 

three girls from grades 8.–10.  

The main findings of the study are that the students interviewed were 

mostly happy in school and satisfied with their teachers. They were, however, 

not always happy with the teaching methods, their curriculum, homework 

and assessment. The students all agreed that the teaching methods in their 

schools were not diverse enough. Most of them said that during lessons 

students usually worked alone in their workbooks or other assignments, 

everyone had the same books or assignments. Most of the students believed 

that group work would suit them better. 

The students were unhappy with their assessment as they usually got low 

grades. Most of them said they took the same tests as everyone else but they 

wanted their assessment to be different. They also wanted to have more 

influence on their learning environment in general. 

The interviewees did not believe that their dyslexia had a major impact on 

how they felt in school, on their social life or their ongoing education. Most 

of them felt at home in school during their teenage years, and spoke of 

elective subjects, the arts and physical education as their favorite subjects. 

Most of the students didn't feel that the dyslexia generally caused them 

fear or anxiety although some mentioned feeling nervous about tests and their 

final grades. One student spoke of being bullied by other students and 

teachers because of their dyslexia in another school. 

The interviewees had quite different experiences with special education in 

their school. Most did not like being alone in lessons with a special education 

teacher and most of them believed that it is better to work in a group with 

other students, teachers or supporting staff within the class.  



 

The study has a rather small sample and therefore it is not really possible 

to generalize from it’s results. However, the views of the seven students can 

add to the findings of the research that has already been done into the 

experience and views of dyslexic elementary students. 
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1. Inngangur 

Ég hef starfað sem umsjónarkennari í grunnskóla á yngsta- og miðstigi í rúm 

sjö ár, sem sérkennari síðustu tvö ár og kennt meðal annars íslensku. Á 

þessum árum hef ég tekið eftir að lestrarfærni nemenda er oft misjöfn og geta 

ástæðurnar fyrir því verið margar. Flestir nemendur ná góðri lestrarfærni 

strax í upphafi grunnskólagöngu sinnar og eiga auðvelt með að ná tökum á 

þeim námskröfum sem settar eru fram í aðalnámskrá. Nemendur með 

leshömlun (e. dyslexia) eða lestrarörðugleika eiga aftur á móti í miklum 

erfiðleikum með að fylgja slíkum kröfum og getur upplifun þeirra af námi því 

oft verið neikvæð. Nemendur með sértæka lestrarörðugleika eru í flestum 

tilfellum með einstaklingsnámskrá og njóta aðstoðar umsjónarkennara síns. 

Reynt er að koma til móts við nemendur með sértæka lestrarörðugleika með 

ólíkum leiðum. Hin síðari ár hefur stafræn tækni nýst vel til þess að aðstoða 

þessa nemendur. Oft fá þeir einnig aðstoð frá sérkennara þar sem þeir fá 

tækifæri til þess að fást við fjölbreytt verkefni er miða að uppbyggingu 

orðaforða, lestrarþjálfun, lesskilningi og fleira. 

Í starfi mínu, bæði sem umsjónarkennari og sérkennari, hef ég tekið eftir 

því að margir nemendur með leshömlun fagna því að vinna einstaklingslega 

eða í hópi innan sérkennslunnar á meðan aðrir virðast kvíða því að þurfa að 

yfirgefa bekkjarstarfið og vinna verkefni einir eða með öðrum hjá sérkennara. 

Rannsóknir hafa sýnt að sumir nemendur með leshömlun geta upplifað 

ákveðna skömm eða vanmátt tengda slíkri aðgreiningu sem að þeirra mati 

geti komið upp um veikleika þeirra í námi. Samkvæmt rannsóknum geta 

nemendur með leshömlun einnig verið viðkvæmir fyrir því að bekkjarfélagar 

geti séð slakan námsárangur þeirra og er líðan þeirra jafnframt slæm yfir því 

að þurfa lengri tíma við verkefnavinnu en bekkjarfélagar. Oft upplifa þeir líka 

útilokun frá samnemendum og verða jafnvel fyrir stríðni vegna leshömlunar 

sinnar (Ingesson, 2007, bls. 582, 588; Nash, 2006, bls. 278–279). Rannsóknir 

sýna einnig að margir nemendur virðast vera mjög sáttir við að vinna 

einstaklingslega eða í minni hóp innan sérkennslunnar, þar sem þeir geta 

unnið miðað við getu sína með nemendum sem standa þeim jafnfætis í námi 

(Singer, 2005, bls. 418−420).  
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Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu grunnskólanemenda af 

því að vera með leshömlun, hvort þeir telja að leshömlunin hafi haft áhrif á 

nám þeirra, líðan og félagsleg samskipti. Einnig að fá fram skoðun þeirra á 

hvaða kennsluaðferðir þeir töldu að hentaði þeim best innan námshópa eða 

bekkjarstarfs. Oft eru það fagaðilar innan grunnskólans og foreldrar sem 

ákveða hvaða aðferðir eða nálganir henti nemendum best í námi án þess að 

álit þeirra sé haft til hliðsjónar. Mér finnst mikilvægt að raddir nemenda fái 

hljómgrunn en fáar íslenskar rannsóknir eru til er miða að beinni upplifun og 

reynslu nemenda af því að vera með leshömlun í grunnskóla.  

Með rannsókninni er leitað svara við tveimur meginspurningum: 

 Hver er reynsla nemenda af því að vera með leshömlun í grunnskóla; 

hefur leshömlun nemenda áhrif á nám þeirra, líðan og félagsleg 

samskipti í grunnskóla og hver eru þau áhrif ef svo er?  

 Hvaða aðferðir telja nemendur að muni gagnast þeim best við nám 

innan sem utan bekkjarstarfs? 

Ritgerðin skiptist í tvennt, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta.  

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar verður fyrst fjallað um læsi og lesskilning. 

Því næst er komið inn á einkenni og orsakir leshömlunar, meðeinkenni 

leshömlunar og afleidd einkenni hennar. Einnig verður fjallað um skóla án 

aðgreiningar og sérþarfir nemenda, námskrár og fjölbreytta kennsluhætti í 

skóla án aðgreiningar ásamt því að gera stuttlega grein fyrir hvernig 

kennsluhættir eru yfirleitt í mörgum grunnskólum landsins, miðað við 

nýlegar rannsóknir. Að lokum verður umfjöllun um áhrif nemenda á 

skólastarf. 

Rannsóknarhluti ritgerðarinnar skiptist í þrjá kafla. Fyrst er fjallað um 

rannsóknaraðferðina, val á þátttakendum, gagnasöfnun og úrvinnslu sem og 

réttmæti rannsóknar, áreiðanleika og siðferðisviðmið. Því næst eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í lokin eru umræður um 

niðurstöðurnar, ásamt lokaorðum.  

 

Lykilorð: Læsi, leshömlun, skóli án aðgreiningar, kennsluhættir.
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegri umfjöllun verður í upphafi leitast við að skilgreina læsi og 

lesskilning. Í framhaldinu verður fjallað um leshömlun, orsakir hennar og 

einkenni, meðeinkenni sem og afleidd einkenni. Því næst er rætt um skóla án 

aðgreiningar og sérkennslu, einstaklingsnámskrá og fjölbreytta kennsluhætti 

sem tengist stefnunni um skóla án aðgreiningar Í lokin verður fjallað í stuttu 

máli um hvernig kennsluháttum er almennt háttað í mörgum grunnskólum 

landsins, miðað við nýlegar rannsóknir ásamt umfjöllun um áhrif nemenda á 

nám sitt. 

2.1 Læsi 

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Hugtakið læsi er víðtækt en í Aðalnámskrá grunnskóla 

kemur fram að það snúist um samkomulag manna um málnotkun og 

merkingu orða í málsamfélagi og sé því félagslegt í eðli sínu. Eldri 

skilgreining á læsi í skólum samkvæmt aðalnámskránni hefur miðast við að 

einstaklingar séu færir um að lesa texta, sumir séu vel læsir, aðrir treglæsir 

eða jafnvel ólæsir. Að læsi sé háð hefð sem einstaklingur geti lært og notað 

óháð stund eða stað, menningu og gildum. Með tímanum hefur þetta viðhorf 

til læsis breyst, það er að læsi krefjist efnis til að skrifa á, skriffæra, miðils til 

dæmis bókar til að koma ritsmíðinni á framfæri. Læsi snúist því líka um 

verkkunnáttu og tæknimiðlun og ,,meginmarkmið læsis er að nemendur séu 

virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin 

merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa 

með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á“ (Aðalnámskrá grunnskóla 

2013, bls. 18−19). 

Perry (2012, bls. 54, 64, 66) segir að læsi verði best skilið sem félagslegt 

ferli, sem álykta megi út frá atburðum sem miðlað sé í rituðum textum og 

tengist mismunandi sviðum lífsins. Læsisvenjur hvers og eins geti verið 

mismunandi eftir félagslegum aðstæðum og valdajafnvægi þar sem ákveðin 
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læsisvenja geti orðið meira ríkjandi en aðrar og haft meiri sýnileg áhrif. Læsi 

komi raunar alls staðar við sögu og þróun þess einskorðist ekki aðeins við 

lestur og skrift í skóla heldur í miklu víðara samhengi. Þegar horft sé til læsis 

í félagslegu samhengi sé litið til þess hvað einstaklingur gerir með lestur, 

ritun og ákveðinn texta í raun og hvers vegna hann geri það. Læsi þurfi að 

tengjast raunheimum annars sé læsi aðeins merkingarlaus orð á blaði.  

Samkvæmt PISA (e. Programme for International Student Assessment) 

sem er mæling á frammistöðu nemenda í 10. bekk á lesskilningi kemur fram 

að hugtakið læsi vísar til hæfni nemenda til þess að beita þekkingu sinni í 

lykilgreinum og til þess að greina, skilja og tjá á skilvirkan hátt lausnir á 

ýmsum vandamálum í  mismunandi aðstæðum (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2015, bls. 9).  

Í skýrslunni Literacy for learning (Ontario Education, 2005, bls. 5) er læsi 

skilgreint sem getan til að nota tungumál og myndir í ríku og fjölbreyttu 

formi, að lesa, skrifa, hlusta, tala, skoða, tákna og hugsa gagnrýnið um 

hugmyndir. Það gerir okkur kleift að deila upplýsingum, að hafa samskipti 

við aðra og gera okkur skiljanleg. Læsi er flókið ferli sem felst í að byggja 

ofan á fyrri þekkingu, menningu og reynslu í því skyni að þróa nýja þekkingu 

og dýpri skilning. Það tengir einstaklinga og samfélög saman og er ómissandi 

tæki fyrir persónulegan vöxt og virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi.  

Eins og sjá má af ofangreindu er læsi mjög vítt hugtak. Hin þrönga 

skilgreining læsis miðast við að nemendur þurfi að geta hljóðgreint bókstafi, 

tengt hljóð þeirra saman í orð og málsgreinar, áttað sig á tengslum milli tal- 

og ritmáls og þurfi að öðlast ákveðna lestrarfimi (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 

3−4). Samkvæmt þessari þröngu skilgreiningu eru lykilþættir læsis 

umskráning eða tæknihlið lesturs og hinsvegar lesskilningurinn sem er hin 

vitræna túlkun og aðlögun að fyrri reynslu einstaklings (Muter, 2003, bls. 

93). Lokamarkmið læsis er lesskilningur og ein mikilvægasta forsenda þess 

að einstaklingur geti skilið það sem hann les og umfram allt tileinkað sér 

upplýsingarnar (Duff og Clarke, 2011, bls. 3 vísa til Gough og Tunmer, 

1986).  
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2.2 Lesskilningur 

Lesskilningur er flókið ferli sem byggist meðal annars á orðaforða, 

þekkingu á heiminum, þekkingu á söguuppbyggingu, vinnsluminni, ýmsum 

aðferðum til skilnings, túlkun á texta og ályktunarhæfni (Tompkins, Guo og 

Justice, 2013, bls. 405). Til að skilja skrifaðan texta þarf orðaþekking að vera 

til staðar og skilningur á því hvað viðkomandi orð þýðir. Þar spilar 

bakgrunnsþekking stórt hlutverk og þarf að vera virk meðan lesið er. 

Bakgrunnsþekking vísar til þess að einstaklingur notar fyrri þekkingu og 

reynslu til að sjá fyrir sér þær aðstæður sem koma fram í texta og dregur 

þannig ályktanir um það sem ekki er sagt frá í textanum miðað við fyrri 

þekkingu og reynslu (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 17−18). 

Ályktunarhæfni kemur snemma fram hjá börnum og þróast raunar áfram 

samhliða lestrarþróun. Ung börn geta ályktað út frá sögu sem lesin er fyrir 

þau eða út frá söguþræði sem þau horfa á í kvikmyndum þótt börnin sjálf séu 

ekki farin að lesa. Þau beita þó ekki alltaf ályktunarhæfni sinni ómeðvitað 

(Cain, 2010, bls. 103). Vinnsluminni einstaklings vinnur með nýlega reynslu 

en hefur takmarkað rými fyrir nýjar upplýsingar og tilgangur minnisins 

virðist vera að koma í veg fyrir ofhleðslu upplýsinga til varðveislu í heilanum 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 97). Orðaforði er 

síðan sú orða- eða hugtakaþekking sem einstaklingur býr yfir (Rósa 

Eggertsdóttir, 2009, bls. 41). 

Í skýrslu OECD um niðurstöður PISA frá 2006 kemur fram að 

lesskilningur sé hæfileiki einstaklings til að skilja, íhuga og nota ritmál til að 

ná markmiði sínu, þróa þekkingu, bæta framtíðarmöguleika sína og vera 

jafnframt virkur þátttakandi í samfélagi (PISA, 2006, bls. 46). Góðir lesarar 

beita misjöfnum aðferðum við að öðlast skilning á innihaldi þegar þeir lesa 

mismunandi tegundir texta. Þeir spá fyrir hvað muni koma næst og eftir því 

sem líður á lesturinn staðfestist forspá þeirra eða breytist. Góðir lesarar beita 

jafnframt mismunandi hugsunarferlum þegar þeir lesa, eins og greiningu, 

spurningum, fléttum og túlkun á meðan þeir ígrunda og meta lesefnið sem 

um ræðir (Rief, 2005, bls. 261−262).  

Lestur og lesskilningur byggist á mismunandi skilningsferlum og getur 

lesskilningur aldrei verið sjálfvirkur þar sem hann krefst virkrar hugsunar og 

góðrar athygli til að árangur teljist góður. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 

kemur fram að þó að tvær manneskjur lesi sama texta geti þær skilið hann á 
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misjafnan hátt þótt að lestrarfærni, orðaforði og hljóðkerfisvitund þeirra svipi 

saman. Í því sambandi sé ekki hægt að staðhæfa að sömu einstaklingar séu 

misvel læsir, heldur frekar að misjafn skilningur þeirra miðist við ólíka 

reynslu, umræðuhefð og orðnotkun sem geti verið mismunandi meðal fólks í 

ólíkum hópum samfélagsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 18−19). 

2.3 Leshömlun – orsakir og einkenni 

Samkvæmt Alþjóða dyslexíusamtökunum (IDA)  

er leshömlun (e. dyslexia) sértækur námsörðugleiki af taugafræðilegum 

uppruna. Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæmni, sjálfvirkan 

lestur og slakri færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í 

flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í 

samræmi við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram 

þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur leitt til erfiðleika með 

lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á 

þróun orðaforða og öflun þekkingar í gegnum lestur (International 

Dyslexia Association (IDA), 2017 a, þýðing: Lesvefurinn (2017). 

Talið er að röskun á starfsemi hljóðkerfisvitundar sé mjög stór 

orsakaþáttur einstaklinga með lestrarerfiðleika (Muter, 2006, bls. 62; Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 19). Erfiðleikarnir geta 

einnig komið fram í ritun, stafsetningu og skriftarfærni til dæmis flakkað á 

milli hástafa og lágstafa í orðum. Lang og skammtímaminni einstaklinga 

getur verið slakt og þeir geta átt í erfiðleikum við að skipuleggja sig í námi 

sem og að meðtaka fyrirmæli og nýjar upplýsingar (Peer og Reid, 2003, bls. 

10−11; Vance og Mitchell, 2006, bls. 143−148). Önnur algeng vandamál geta 

verið erfiðleikar með að beina athygli að aðalatriðunum í verkefnum, 

örðugleikar við að orða hluti og nota málamiðlunaraðferðir, slakar 

námsvenjur og slök yfirfærsla frá einu verkefni yfir á annað (Hatcher, 2006, 

bls. 254). 

Lestrargeta nemenda getur verið misjöfn. Einstaklingar með leshömlun 

eiga oft erfitt með að lesa orð og texta sem kemur niður á lesskilningi þeirra 

þar sem mikil orka og einbeiting fer í að lesa úr bókstöfum. Eftir því sem 

lestrarefnið þyngist og verður flóknara verður lesskilningurinn þeim ennþá 

erfiðari (Tunmer og Greaney, 2010, bls. 233). 
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Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. simple view of reading) má flokka 

lestrargetu einstaklinga í fjóra hópa miðað við styrkleika og veikleika þeirra 

(Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 19; Tunmer og Greaney, 2010, bls. 233).  

 

  Umskráning 

  Slök Góð 

H
lu

st
u

n
ar

sk
iln

in
gu

r 

G
ó

ð
u

r 

Leshömlun/dyslexía 
Enginn vandi í 

umskráningu né skilningi 

Sl
ak

u
r 

Blandaður hópur 
Veikleikar í báðum 

þáttum 

Sértækir erfiðleikar með 
lesskilning 

Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið.  

 

Einstaklingar með leshömlun eru þeir sem hafa góð tök á málskilningi en 

eiga í erfiðleikum með umskráningu. Þeir eiga í erfiðleikum með að lesa orð 

og texta sem bitnar á lesskilningi þeirra. Einstaklingar sem eiga við sértæka 

lesskilningsörðugleika hafa góða umskráningarfærni en eru með slakan 

málskilning. Einstaklingar sem eiga bæði erfitt með umskráningu og skilning, 

eiga líka oft við málþroskaröskun að etja. Þeir teljast til þess hóps sem 

vandasamast er að vinna með. Að lokum eru það einstaklingar sem búa bæði 

yfir góðum styrkleika í málskilningi og umskráningu og eiga ekki við 

lestrarörðugleika að etja en eru með sértæka lesskilningserfiðleika sem rekja 

má til veikleika í málfræðiþáttum, einkum orðaforða (Steinunn Torfadóttir, 

2011, bls. 19; Tunmer og Greaney, 2010, bls. 233).  

Tíðni leshömlunar hefur verið nokkuð á reiki og fer eftir því hvaða viðmið 

hafa verið notuð (IDA, 2017) en samkvæmt Hɵien (2008, bls. 95) er talið að 

um 5% nemenda eigi við lestrarerfiðleika að stríða sem flokkist undir 

leshömlun. Aftur á móti er talið að 15−20% einstaklinga hafi ákveðin 

einkenni leshömlunar svo sem ónákvæman hægan lestur, slaka stafsetningar- 

og ritunarhæfni og að rugla saman líkum orðum (International Dyslexia 

Association, 2017 b). Vegna lestrar- og námsörðugleika nemenda með 

leshömlun geta þeir þróað með sér ákveðin meðeinkenni leshömlunar. 

Leshömlun er oft algengari hjá þeim sem hafa hreyfiröskun, athyglisbrest, 

ofvirkni og/eða málröskun. Lestur einstaklinga með leshömlun getur verið 
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hægur og stirður en einnig of hraður. Löng orð sem lesarar þekkja illa geta 

einnig verið þeim erfið í lestrarferlinu, því langur tími fer í umskráningu 

bókstafa í hljóð sem hefur jafnframt áhrif á lesskilning (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 17–18). Skimanir hafa leitt í ljós að 10–15% 

7–11 ára barna eiga við lesskilningserfiðleika að etja sem sýnir að þótt 

nemandi geti lesið vel getur lesskilningurinn verið mjög slakur. Auðveldast 

hefur verið að greina nemendur með lesskilningserfiðleika ef þeir glíma 

einnig við erfiðleika við umskráningu. Lesskilningserfiðleikar greinast ekki 

svo auðveldlega hjá nemendum sem eiga auðvelt með lestur nema með 

prófum. Mikilvægt er því að lesskilningskannanir séu lagðar fyrir nemendur 

samhliða lestrarprófum (Nation, 2006, bls. 129). 

2.4 Meðeinkenni og afleidd einkenni leshömlunar 

Meðeinkenni og afleidd einkenni leshömlunar eru félags- og tilfinningalegar 

afleiðingar þess að einstaklingur á í erfiðleikum með að ná tökum á lestri. 

Vegna þessara erfiðleika við lestur þrátt fyrir þá vinnu sem þeir leggja á sig 

til þess að ná árangri, upplifa þeir meðal annars einkenni kvíða, stress og lágt 

sjálfsálit/lítið sjálftraust (Hatcher, 2006, bls. 254; Peer og Reid, 2003, bls. 

40−41). Minni lestrargeta getur leitt til þess að námsefnið verður nemendum 

fljótt of erfitt þegar líður á skólagönguna. Þeir þróa með sér neikvæðni og um 

leið litlar væntingar til sín í náminu og leggja sig þar með minna fram miðað 

við aðra nemendur (Tunmer og Greaney, 2010, bls. 231).  

Margir unglingar með leshömlun telja sér oft trú um að þeir séu vonlausir 

vegna stöðugra mistaka í námi eða vegna þess að þeir ná ekki sama árangri 

og jafnaldrar. Þessir sömu nemendur trúa ekki að þeir geti gert vel og í 

kjölfarið magnast upp kvíði og áhyggjur. Þeir eiga von á því versta og finna 

fyrir vanmætti og ótta varðandi eigin getu (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 

89−90).  

Félags- og tilfinningalegar þarfir nemenda eru ekki síður mikilvægar en 

góður námsárangur. Raunar má segja að ef þessum þörfum nemenda sé ekki 

mætt geti það haft neikvæð áhrif á allt nám þeirra til framtíðar (Peer og Reid, 

2003, bls. 41). Börnum er það mikilvægt að upplifa sigra í námi sínu og þó að 

lestrarerfiðleikar séu aðalvandamál leshamlaðra einstaklinga geta þeir 

erfiðleikar einnig leitt til eftirtektarleysis og lítillar innri hvatningar. 

Nemendur sem upplifa ekki árangur í námi reyna að forðast verkefni í 
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skólastofunni með ýmsum ráðum t.d. að aðstoða aðra, ydda blýantinn sinn 

óspart eða gera annað en þeir eiga að vera að gera (Hatcher, 2006, bls. 254).  

Aðrar birtingarmyndir lestrarerfiðleika nemenda geta líka verið slök 

afkastageta í námi, léleg skólasókn og ófullnægjandi félagsleg og persónuleg 

tengsl við aðra. Nemendur geta dregið sig til hlés félagslega, upplifað 

félagslega útilokun frá öðrum nemendum ásamt stríðni. Upplifun þeirra af 

skóla getur jafnframt verið neikvæð (Nash, 2006, bls. 278–279). Mörg börn 

verða líka fyrir einelti vegna lélegrar frammistöðu og óvandvirkni í námi. Þau 

upplifa sig jafnframt oft útundan í ákveðnum námsgreinum og í frímínútum 

(Peer og Reid, 2003, bls. 6−7).  

Hegðunarvandamál geta einnig verið algeng meðal barna með leshömlun 

sem brjótast út vegna vanmáttar yfir lélegum námsárangri og stöðugum 

kröfum um að gera betur (Peer og Reid 2003 bls. 6−7; Tunmer og Greaney, 

2010, bls. 231). Í hollenskri rannsókn frá 2005 sem gerð var á líðan 60 barna 

með leshömlun á aldrinum 9−12 ára kom í ljós að 85% þeirra urðu fyrir 

stríðni vegna erfiðleika sinna. Þau voru viðkvæm fyrir því að bekkjarfélagar 

þeirra gætu séð slakan námsárangur þeirra og voru ósátt við kennara sem 

vildu að þau læsu upphátt innan bekkjarins. Þeim leið jafnframt illa yfir að 

þurfa lengri tíma við verkefnavinnu en bekkjarfélagar og við að fá úrlausnir 

verkefna frá kennara útkrotuð af athugasemdum. Börnin í rannsókninni 

brugðust misjafnlega við vanlíðan sinni. Mörg þeirra sem urðu fyrir stríðni 

vegna lestrarerfiðleika sinna reyndu ekki að hafa nein áhrif á börnin sem 

hæddu þau, sum hunsuðu kvalara sína, leyndu tilfinningum sínum og reyndu 

að breiða yfir námserfiðleika sína með því að leggja sig meira fram í náminu. 

Önnur reyndu að verja sig með því að berjast á móti og sýna reiði gagnvart 

þeim sem stríddu þeim. Enn önnur reyndu að útskýra leshömlun sína fyrir 

samnemendum en reyndu því samhliða að leyna tilfinningum sínum og báðu 

kennara sinn um stuðning. Einungis fimm barnanna í rannsókninni þótti erfitt 

að vera tekin út úr tíma til að vinna með sérkennara (Singer, 2005, bls. 

417−420).  

Ingesson (2007) tók viðtal við 75 nítján ára ungmenni með leshömlun um 

upplifun þeirra af skólagöngu, líðan, námsárangri og sjálfstrausti. 

Þátttakendur voru 27 konur og 48 karlmenn sem höfðu fengið greiningu á 

lestrarerfiðleikum við 12 ára aldur. Flestir þátttakendurnir höfðu neikvæða 

reynslu af fyrstu árunum í grunnskóla og töldu líðan sína jafnframt hafa verið 

mjög slæma. Enn fleirum fannst upplifun og líðan vera mjög slæma á 



10 

miðstigi grunnskóla en þegar ofar leið á skólagönguna eða á unglingastigi 

virtist líðan viðmælenda lagast. Í framhaldsskóla sögðu 70% viðmælenda að 

sér hefði liðið vel. Meirihluti þátttakenda taldi að námsárangur hefði verið 

slakur í upphafi grunnskólagöngu sinnar en lagast þegar leið á skólagönguna. 

80% þátttakenda töldu að leshömlunin hefði haft neikvæð áhrif á 

frammistöðu í skóla og framtíðarhorfur. Tveir þriðju viðmælenda töldu að 

erfiðleikarnir í dag tengdust hægum lestri en hömlunin háði þeim ekki að 

öðru leyti í lífinu. Flestir töldu leshömlunina ekki hafa haft áhrif á jafningja- 

og félagastuðning í skóla og að frímínúturnar hefðu verið besti tíminn. 

Næstum þriðjungur hafði þó reynslu af því að vera strítt eða lagður í einelti. 

Því yngri sem viðmælendur voru í rannsókninni, því erfiðara var fyrir þá að 

tjá reynslu sína (Ingesson, 2007, bls. 575−583). 

Nemendur með leshömlun geta átt í erfiðleikum með að koma þeirri 

þekkingu sem þeir búa yfir frá sér og þurfa að eyða miklum tíma í nám sitt til 

að ná viðlíka árangri og nemendur sem eiga ekki við lestrarerfiðleika að 

stríða. Jafnvel þó þeir geri sitt allra besta þá er ekki víst að það skili þeim 

góðum einkunnum. Einnig eru nemendur með leshömlun stundum taldir vera 

latir. Framangreindir þættir verða oft til þess að nemendur með leshömlun 

finna til uppgjafar sem jafnvel getur leitt til þunglyndis (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007, bls. 86−87).  

Nash (2006, bls. 279−280) talar um að lítið sjálfsálit einstaklings liggi í 

jafnvæginu á milli þess hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig núna og 

hvernig hann myndi vilja vera. Því nær sem þessar hugmyndir liggja því 

meira og heilbrigðara sjálfsálit hefur einstaklingurinn. En sjálfsálit er ekki 

eingöngu það að vera góður í einhverju heldur líka hversu mikið hæfileikinn 

er metinn. 

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur er sjálfstraust og sjálfsálit hluti af 

sjálfsmynd einstaklings og felur í sér hvaða mat einstaklingur hefur á sjálfum 

sér, hvort hann er ánægður eða óánægður með sjálfan sig. Einstaklingur sem 

er ánægður með sjálfan sig er í flestum tilfellum sáttur við sig og hefur gott 

sjálfsálit, virðir sjálfan sig og verðleika sína. Einstaklingur með lítið sjálfsálit 

skortir hinsvegar virðingu fyrir sjálfum sér, er ósáttur við sig, vanmetur eigin 

kosti og getu og finnst hann ávallt þurfa að sanna sig fyrir öðrum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 76).  

Þegar hugað er að því hvernig fólk þroskar sjálfsmynd sína getur hún 

verið frekar brotin hjá einstaklingum með leshömlun ef þeir upplifa ekki 
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öryggi og viðurkenningu frá umhverfi sínu og má hafa þarfapíramída 

Maslows í huga í því sambandi (Glassman, 2000, bls. 271). 

 

Mynd 2. Þarfapíramídi Maslows.  

 

Maslow taldi að frumþörfum barns þyrfti að vera vel sinnt, það er að það 

fengi mat og húsaskjól, upplifði öryggi, fyndi að það væri elskað og tilheyrði 

öðrum. Að það gæti uppfyllt þarfir sínar til þess að skara fram úr í lífinu og 

einnig að það gæti sett sér markmið, sem er hæsta þrepið í þarfapíramídanum. 

Maslow taldi að ef grunnþörfum barns væri illa sinnt kæmist það ekki upp á 

hæsta þrepið (Geldard og Geldard, 2008, bls. 31–32).  

Til að barn geti upplifað sjálfsöryggi í námi þarf það að upplifa sigra. Ef 

það upplifir sífellt niðurbrot í námi verður upplifun þess neikvæð sem ýtir 

meðal annars undir brotna sjálfsmynd sem veldur því að ólíklegt telst að það 

beri mikla ábyrgðartilfinningu fyrir náminu og finni því síður eigin hæfni og 

aðferðir í áframhaldandi námi. Börn sem stöðugt eru minnt á galla sína í stað 

kosta, fara fljótt að finna til vanmáttar og sjálfsöryggi þeirra minnkar. 

Sjálfsöryggi í námi er lykilþáttur og barn með lágt sjálfsöryggi mun ekki búa 

að jákvæðu hugarfari til lærdóms og verður líklega seint sjálfstætt í vinnu 

(Reid, 2005, bls. 11). 

Í rannsókn Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur frá 2008 á líðan nemenda með 

leshömlun í 7.−10. bekk grunnskóla kom fram að flestum þeirra leið illa í 

skólanum vegna námserfiðleika sinna. Nefndu þeir meðal annars vanlíðan 

yfir slökum einkunnum og við að þurfa að lesa upphátt fyrir bekkinn. Þeir 

virtust jafnframt gefast fljótt upp í námi. Í rannsókninni kom fram að bæta 



12 

yrði námsmöguleika þeirra með fjölbreyttara námi, ólíkum námsleiðum og 

námsmati. Þar sem námsleiðirnar sem notaðar voru virtust ekki vera 

námshvetjandi eða laða fram það besta í þeim (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

2008, bls. 72). Kennarar hafa meðal annars því mikilvæga hlutverki að gegna 

að viðhalda sjálfstrausti nemenda og áhuga á lærdómnum, því erfitt getur 

verið að snúa til baka þegar nemendur hafa upplifað endurtekin mistök 

(Hatcher, 2006, bls. 254). Fjölbreytt kennsla, ólíkir námsmöguleikar og 

námsmat eru þættir sem skipta verulegu máli fyrir alla nemendur, ekki hvað 

síst nemendur með leshömlun, sem leiðir okkur að hugtakinu skóli án 

aðgreiningar. 

2.5  Skóli án aðgreiningar og sérkennsla 

Skóli án aðgreiningar er hugtak sem hefur verið mikið í umræðunni síðustu 

misserin. Erfiðlega hefur gengið að þýða enska orðið inclusion, sbr. skóli 

fyrir alla, nám fyrir alla, eða skóli margbreytileikans en í opinberum skjölum 

er notast við skóli án aðgreiningar. Hugtakið skóli án aðgreiningar kom fyrst 

fram í íslensku máli í Salamanca-yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna árið 1994. 

Samkvæmt því eiga ,,skólar að taka við öllum börnum, hvernig sem á stendur 

um atgervi þeirra til líkama eða sálar, félagslegt og tilfinningalegt ástand eða 

málþroska.“ Yfirlýsingin á við öll börn af minnihlutahópum sem skera sig úr 

varðandi mál, menningu og þjóðerni. Þar kemur líka fram að skólar verði að 

finna leiðir til að kenna, án aðgreiningar, öllum börnum með sérþarfir. 

Áherslan taki mið af þeirri skoðun að menntun sé réttur hvers barns en þau 

séu ólík, hafi misjafna hæfni, ólík áhugamál og mismunandi námsþarfir 

(Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 15−16).  

Með fræðslulögunum frá árinu 1946 (Lög um fræðslu barna nr. 34/1946) 

kom fyrst fram að skólar ættu að skipuleggja starf sitt miðað við þarfir og eðli 

nemenda. Með grunnskólalögunum frá 1974 var hlutverk grunnskólanna 

skilgreint á þann hátt að þeim bæri skylda til að koma til móts við námsþarfir 

nemenda. Var hér um að ræða grundvallarbreytingu þar sem fyrri áhersla var 

á kennslu ákveðinna námsgreina (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

2015, bls. 7−8, Lög um fræðslu barna nr. 34/1946). Í 2. grein 

grunnskólalaganna frá 1974 segir:  

Skólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 

við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og 
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menntun hvers og eins. Grunnskólinn skal veita nemendum tækifæri til 

að afla sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð, sem stuðli að 

stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal því leggja 

grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til 

samstarfs við aðra (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 kom fram að grunnskólum væri 

skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999, bls. 14). Það var svo með grunnskólalögunum árið 2008 sem stefnan 

um skóla án aðgreiningar var staðfest og skilgreind í aðalnámskrá og 

reglugerðum í kjölfarið. Í framhaldi náði stefnan líka til leik- og 

framhaldsskóla landsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 

9). 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir (2010 nr. 595/2010) er skóli án 

aðgreiningar skilgreindur sem grunnskóli í heimabyggð eða nærumhverfi 

nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra í 

almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegu réttlæti að 

leiðarljósi. Á heimasíðu Rannsóknarstofu um skóla án aðgreiningar segir: 

Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna landsins sem er bundin í 

alþjóðasamþykktir. Hún snýst um bætta menntun kennara, skipulag 

skóla, náms og kennslu sem hefur að leiðarljósi vandaða menntun allra, 

lýðræði og félagslegt réttlæti í skólum. Þessi menntastefna er ein af 

þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og yfirlýst menntastefna 

Evrópusambandsins og fjölmargra annarra ríkja og alþjóðastofnanna 

(Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar, e.d.). 

Því er ekki að neita að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hefur 

lengi verið umdeild. Kannski vegna mismunandi túlkunar á hugtakinu sem að 

mati Hermínu Gunnþórsdóttur (2010, bls. 1) má sennilega rekja til misjafns 

skilnings kennara eftir þjóðum, mismunandi menntakerfis og stefnu skóla. 

Armstrong, Armstrong og Spandagou, (2010, bls. 29) segja að skóli án 

aðgreiningar geti í raun þýtt mismunandi hluti fyrir ólíka einstaklinga. Þau 

benda á sex leiðbeinandi meginreglur nýrrar hugsunar í tengslum við 

hugmyndafræðina skóli án aðgreiningar en þær eru: 

 Að hafa væntingar fyrir öll börn, einnig þeirra sem hafa sérþarfir. 

 Að stuðla að þátttöku barna með sérþarfir í almennum skóla þar 

sem því er viðkomið. 

 Að skuldbinda sig til að veita foreldrum barna með sérþarfir góða 

þjónustu á öllum sviðum. 
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 Að tryggja að gildi þess fjármagns sem fer í málaflokkinn, með 

tilfærslu frá kostnaðarsömum úrbótum til árangursríkra forvarna 

og snemmtækrar íhlutunar. 

 Að auka tækifæri starfsfólks til að þróa sig í starfi með börnum 

með sérþarfir. 

 Að ákvæði um að sérkennsla byggist fyrst og fremst á samstarfi 

allra þeirra sem eiga hlut að máli (Armstrong og fl. 2010, bls. 

87−88). 

Megináhersla skóla án aðgreiningar er að allir nemendur hafi jöfn tækifæri 

til menntunar við hæfi í heimabyggð og njóti hennar í félagslegum tengslum 

við aðra nemendur. Helsti ágreiningurinn varðandi hugmyndafræðina hefur 

verið hvar nemendur eigi að vera við nám sitt, það er innan bekkjar eða utan 

hans. Minni áhersla hefur verið á hvað eigi að kenna og hvernig 

kennslunálgunin eigi að vera (Norwich, 2013, bls. 54). 

Þegar hugað er að innleiðingu skóla án aðgreiningar vakna spurningar um 

hvaða kennsluaðferðir henti nemendum með sérþarfir innan hefðbundins 

bekkjarstarfs og hvort kennsluaðferðir verði að vera sérhæfðar. 

Skilgreiningin á skóla án aðgreiningar hlýtur að hafa þar áhrif um hvort gera 

þurfi ráð fyrir sérkennslu eða ekki. Þörfin fyrir sérkennslu er mikil ef litið er 

til þarfa barnsins miðað við erfiðleika þess og til að koma í veg fyrir að 

námsþarfir þess verði vanræktar og ef barnið sé eitthvað öðruvísi geti það 

jafnvel ógnað almannaheill (Norwich, 2013, bls. 79).  

Hugmyndir um sérkennslu barna með sérþarfir hafa ekki vikið að öllu 

leyti fyrir hugmyndinni um skóla án aðgreiningar að mati Florian (2008, bls. 

203) þar sem skólakerfið tekur mið af því að greind sé mælanleg, stöðug og 

normaldreifð. Á báðum endum normalkúrfunnar eru þeir nemendur sem gætu 

þurft sérkennslu eða hafa þörf fyrir eitthvað annað en hefðbundna 

námsíhlutun. Skólakerfi flestra þjóða vinna eftir ákveðnu flokkunarkerfi til að 

greina sérstakar námsþarfir nemenda. Til að ákvarða hvern flokk fer af stað 

ákveðið greiningarferli til að greina fötlun eða skerðingu einstaklingsins og 

síðan hvort einstaklingur þurfi íhlutunar við. Algengast er á Vesturlöndum að 

menntastofnanir sjái um slíkt ferli (Norwich, 2013, bls. 35).  

Trausti Þorsteinsson segir að þrátt fyrir að grunnskólalögin árið 1974 hafi 

miðast við að skólinn væri fyrir alla nemendur, hafi þau samt falið í sér þá 

þverstæðu að veita sérúrræði fyrir ákveðna hópa nemenda í sérkennslu sem 

stríði gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar. Trausti telur að áhersla á 

sérkennslu byggist á því að erfiðleikar nemenda í skóla séu þeirra vandi sem 
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þurfi að laga með sérúrræðum, flokkun og aðgreiningu í stað þess að 

viðurkenna að vandamálið sé raunar skólans eða kennaranna við að koma til 

móts við misjafnar þarfir nemenda (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 23). 

Nemendur með sérþarfir eru þeir nemendur sem eiga í sértækum 

erfiðleikum með nám. Í 17. grein grunnskólalaga er fjallað um réttindi 

þessara nemenda og sagt að þeir eigi rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar og þar segir 

orðrétt: 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námserfiðleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og eða fötlunar, sbr. 2.gr. 

laga um málefni fatlaðra, nemendur með leshömlun, langveikir 

nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Hatcher (2006, bls. 261) segir að ef nemandi eigi í erfiðleikum með að 

vinna verkefni bekkjarins, þurfi hann að fylgja einstaklingsáætlun og 

jafnframt að fá viðeigandi stuðning inn í bekk. Stundum sé einnig þörf á 

einstaklingskennslu utan bekkjar. Hann telur ólíklegt að nemendur með mikla 

erfiðleika tengda leshömlun nái viðeigandi framförum án einstaklingskennslu 

en sú kennsla þurfi að vera fjölbreytt og vel skipulögð. Einstaklingskennslan 

verði að tengjast því sem fram fer innan bekkjarins. Slíkt hafi í för með sér 

endurskoðun á hlutverki og ábyrgð bekkjarkennarans og sérkennarans 

(Hatcher, 2006, bls. 264) og mikilvægt sé að kennarar hafi góðan aðgang að 

stuðningi í kennslu (Rief og Heimburge, 2007, bls. 205).  

Hvað sem hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar líður þá koma 

allir nemendur inn í grunnskólann með misjafna færni, þekkingu og reynslu 

og þroskast á mismunandi hraða og á ólíkan hátt. Bakgrunnur þeirra, 

hæfileikar, viðhorf, reynsla, þekking, færni og einstaklingsþarfir þurfa að 

vera í brennidepli við skipulagningu kennslu þar sem áherslan ætti að vera á 

kennsluhætti sem byggja á heildrænni útfærslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, 

bls. 164).  

Hafa ber í huga að skóli án aðgreiningar verður ekki til skyndilega, heldur 

þróast með tímanum og góður árangur fer að miklu leyti eftir undirbúningi 

skólanna (Reid, 2005, bls. 100). Hugmyndafræðin virkar ekki nema allir 

aðilar komi að henni og leggi sig fram við að gera hana að veruleika. 

Kennarar þurfa á öflugum stuðningi og aðhaldi að halda til þess að vinna eftir 
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stefnunni. Foreldrasamstarf er jafnframt mikilvægt þar sem foreldrar gegna 

veigamiklu hlutverki með því að láta í ljós skoðanir sínar og sækjast eftir 

upplýsingum um námsskipulag barna sinna, útfærslu námsins og skipulag 

námsmats, uppbyggingu og innihalds samstarfsins á milli þeirra aðila sem 

koma að velferð barnsins (Meijer, 2003, bls. 17).  

Samkvæmt skýrslu starfshóps um greiningu á framkvæmd skóla án 

aðgreiningar innan grunnskólastigsins (2015) kemur fram að kennarar eru 

yfir höfuð jákvæðir gagnvart hugmyndafræðinni og að stefnan hafi breytt 

skólastarfi mikið. Þar kom einnig fram að mikilvægt sé að öll börn eigi þess 

kost að sækja nám sitt í heimaskóla þó margir telji erfitt að framfylgja 

stefnunni sem slíkri. Nauðsynlegt sé að auka sérfræðiþekkingu og faglegan 

stuðning, auka þurfi sveigjanleika á vinnutíma kennara og ekki síst sé meiri 

þörf á fjármagni til að framkvæmd hugmyndafræðinnar sé fullnægjandi 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 1). 

Hlutverk skólastjórnenda, notkun námsgagna við kennslu, fjárlög, auknar 

námskröfur innan skólanna og ekki síst sjónarmið nemenda sem lítið hefur 

verið rannsakað hafa þar einnig mikil áhrif (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002, bls. 33). Það leiðir okkur að einstaklingsnámskrám og 

fjölbreyttum kennsluháttum innan grunnskóla.  

2.6 Einstaklingsnámskrár og fjölbreyttir 

kennsluhættir 

Aðalnámskrá grunnskóla er stefnumarkandi leiðarvísir sem skólum ber að 

fara eftir í skipulagningu náms. Út frá henni eiga skólarnir að gefa út sína 

eigin skólanámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 65). Á grundvelli 

skólanámskrár gera kennarar bekkjarnámskrá og í framhaldi 

einstaklingsnámskrár fyrir þá nemendur sem þurfa á einstaklingsmiðun að 

halda, þar sem fram koma markmið og leiðir að settum markmiðum (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 61). 

Einstaklingsnámskrá þarf að miðast við þarfir nemenda. Lýsa þarf þörfum 

nemandans og leiðum, skilgreina raunhæf markmið og tilgreina hvernig 

árangur námsins verði metinn. Mikilvægt er að allir þeir sem að nemandanum 

koma vinni saman að því að búa til einstaklingsnámskrána og að hún sé í 

góðri tengingu við bekkjarstarfið (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002, bls. 61−62). 
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Námskrá í skóla án aðgreiningar verður að miða að því að samþætta 

viðfangsefnin þannig að þau stuðli að félagslegum þroska nemenda ásamt 

námi. Hún er rammi utan um námsferil nemenda í sameiginlegri ábyrgð 

kennara, starfsfólks, foreldra og stoðþjónustu sem á að stuðla að því að allir 

nemendur geti stundað nám sitt án aðgreiningar frá öðrum nemendum. 

Bekkjarkennarar bera alfarið ábyrgð á námi og námskrá allra nemenda sinna. 

Reynsla í skólum hefur sýnt að þátttaka nemenda með sérþarfir í hinu 

almenna bekkjarstarfi kallar á margvísleg frávik frá hinni hefðbundnu 

kennslu sem getur verið mjög erfitt viðureignar fyrir marga kennara og 

árangur sennilega jafnframt misjafn (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002, bls. 13−14, 19). Möguleikar í kennslu geta verið 

óþrjótandi en mikilvægt er að kennari útfæri aðferðir vel í samráði við 

nemendur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 165).  

Í skóla án aðgreiningar ætti einstaklingsmiðað nám (e. individualized 

education) að vera haft til hliðsjónar í skipulagi kennslu sem miðar að því að 

nám sé við hæfi hvers og eins. Áherslan er lögð á að kenna nemendum þar 

sem þeir eru staddir námslega í stað þess að ætla öllum að læra það sama, þar 

sem lýðræðisleg vinnubrögð og samvinna allra í skólastarfinu er í hávegum 

höfð (Gerður, G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 13) sem er jafnframt eitt af 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 

42−43). Hugmyndin um einstaklingsmiðað nám byggir jafnframt á 

kenningum um að nemendur hafi ólíka námsstíla og að einstaklingsþarfir 

þeirra séu misjafnar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 11; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005, bls. 9, 13). Nemendur þurfa að hafa tækifæri til þess að 

tileinka sér nýjar/ólíkar leiðir til náms. Sumum finnst gott að læra við borð á 

meðan öðrum kann að þykja betra að sitja eða liggja á gólfinu. Öðrum finnst 

betra að vinna í hópi á meðan sumir kjósa að vinna einir.  

Samkvæmt Elínu Vilhelmsdóttur (2007) er mjög misjafnt hvernig 

einstaklingur kýs að vinna/læra, hvernig hann skapar sinn persónulega 

námsstíl og hvernig hann velur að vinna eftir honum. Mikilvægt er að 

kennarar hafi í huga að til eru fjölbreytilegar aðferðir til að læra og að sumir 

einstaklingar þurfa ákveðinn sveigjanleika og annars konar nálgun á nám 

(Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 99–100). Rannsóknir hafa sýnt að nemendur 

sem fá tækifæri til að beita eigin námsstíl ná 75% betri árangri í námi en þeir 

nemendur sem fá ekki sama tækifæri (Dunn, 1995, bls. 353).  
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Í getublönduðum nemendahópum verða kennarar að koma til móts við 

misjafnar þarfir nemenda sinna. Nemendur með leshömlun þurfa oft lengri 

tíma til þess að skila verkefnum og ætti námsmat eða einkunnir ávallt að vera 

bæði uppörvandi og hvetjandi. Kennarar eiga að leyfa nemendum að nota þær 

leiðir sem henta þeim best til að koma verkefnum sínum frá sér. Nemendur 

geta nýtt hugtakakort, skipulagsglugga fyrir glósur, aðgreinda dálka til að 

skrifa í, minniskort, aðstoð samnemenda við uppkast verkefna og tæknilega  

aðstoð, spjaldtölvur, hljóðbækur, talgervla og ritvinnslupúka til að minnka 

álagið við lestur og ritun (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 119; Hatcher, 2006, 

bls. 265, 274; Siegel, 2006, bls. 584).  

Nemendur með leshömlun eiga oft í mismiklum erfiðleikum með lestur og 

hafa því þörf á aðstoð við að finna eigin lestrarstíl í samræmi við eðli 

verkefna, það er hvort nemendur þurfi að skanna eftir upplýsingum úr texta 

eða hvort lesa verði textann nákvæmlega (Hatcher, 2006, bls. 265). Minni 

þeirra er oft slakt og þurfa þeir því oft mikla endurtekningu og æfingu. Því er 

nauðsynlegt að kennsla og þjálfun sé ítarleg, endurtekin og skýr (Hatcher, 

2006, bls. 262–263). Myndrænar upplýsingar á veggjum skólastofunnar er 

varða til dæmis skipulag skóladagsins eru einnig mjög mikilvægar fyrir 

nemendur með leshömlun og geta gagnast öðrum nemendum (Reid, 2005, 

bls. 20). 

Í grunnskólum er jafnan lögð meiri áhersla á bóklegar greinar svo sem 

íslensku og stærðfræði en list- eða verklegar greinar fá oft minna vægi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017) þó að það geti verið misjafnt 

milli skóla.  

Samkvæmt fjölgreindarkenningu Howards Gardners býr maðurinn yfir 

mismunandi greindum og Gardner sjálfur telur að vestræn menning hafi 

skilgreint greind of þröngt. Í bókinni Frames of mind setur hann fram 

hugmyndir sínar um að til séu að minnsta kosti sjö tegundir greinda og bætti 

seinna við þeirri áttundu. Greindirnar eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind, rýmisgreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2001, 

bls. 14−15). Hann heldur því fram að greind sé annars vegar hæfni til að 

leysa þrautir eða vandamál og hins vegar hæfni til að hanna afurðir í góðu 

samhengi og samspili við umhverfið. Gardner telur ekki eðlilegt að greind 

einstaklings sé ákvörðuð með því að taka hann út úr eðlilegu námsumhverfi 
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og láta hann glíma við einangruð verkefni sem hann hefur aldrei áður séð, 

það er að segja greindarpróf (Armstrong, 2001, bls. 13−14).  

Samkvæmt kenningu Gardner kemur fram að um leið og farið sé að taka 

tillit til ólíkra nemendahópa, með því að útfæra hina almennu kennslu í anda 

fjölgreindarkenningarinnar, dvíni þörf fyrir sérkennsluúrræði, sérstaklega 

hvað varðar börn sem eiga við hegðunar- og/eða námsörðuleika að stríða 

(Armstrong, 2001, bls. 121−122). Leiða má líkur að því að kennari sem hefur 

fjölgreindarkenningu Gardners að leiðarljósi komi mögulega frekar auga á 

hverju nemendur eru færir í heldur en með því að einblína á hvað þeir kunni 

ekki og geta þá frekar aðstoðað nemendur til að nýta hæfileika sína í námi. 

Má því segja að kenningin styðji við fjölbreytta kennsluhætti og samvinnu 

nemenda í skólastarfi.  

Viðtalsrannsókn frá 2011 um viðhorf nemenda með leshömlun sem 

beindist að því hvaða kennsluaðferðir þeir teldu henta þeim sýnir að 

nemendurnir kjósa að kennarar noti hefðbundnar kennsluaðferðir með góðum 

útskýringum og leiðsögn, hlutverkaleiki, leikrit, sögufrásagnir, 

spurningaleiki, tækifæri til fjölbreyttra hópverkefna og vinnu sem hefði 

einhvern tilgang fyrir þá (Blackman, 2011, bls. 178). Í því sambandi má 

nefna nokkrar áhugaverðar kennsluaðferðir sem nýtast vel í kennslu: 

Samvinnunám sem byggir á því að nemendur styðji hver annan í námi, 

leitarnám, útikennslu, þemanám og umræður til náms.  

Samvinnunám 

Samvinnunám (e. co-operative learning) miðar að því að nemendur skiptist á 

skoðunum og hugmyndum og læri að leysa úr ágreiningi, að virða aðra, að 

hlusta, aðstoði hverjir aðra og móti skilning sinn á viðfangsefnum sem geta 

verið ólík. Það byggir á samstarfsverkefnum nemenda, þjálfar þá í samvinnu 

og við að taka tillit hver til annars. Kennsluaðferðin getur verið góð leið fyrir 

kennara til að efla félags- og tilfinningaþroska allra nemenda sem og 

ábyrgðartilfinningu í skólaumhverfi þeirra því vel skipulagt samvinnunám 

getur eflt samskiptahæfni nemenda með ólíkar námsþarfir (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 223−225). Útfærsla aðferðarinnar getur verið 

fjölbreytt þar sem grundvallarhugmyndin er að nemendur styðji hverjir aðra í 

námi með virkum tengslum, ábyrgð og skyldum innan hópsins. Mikilvægt er 

að kennarar sem vinna með þessa leið skoði vel námsstöðu og félagslegan 
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bakgrunn nemenda og skipuleggi samsetningu hópa og verkefna miðað við 

þann grundvöll. Nauðsynlegt er að hópasamsetning búi yfir fjölbreytileika 

(Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 86). Allir nemendur 

geta verið að fást við sama viðfangsefni í misjöfnum hlutverkum í hópavinnu 

(Ferguson o. fl., 2012, bls. 74–75).  

Leitarnám 

Leitarnám eða leitaraðferðir (e. inquiry, discovery medhod, scintific method) 

miðast við upplýsingaöflun og úrvinnslu á skipulegan hátt þar sem nemendur 

skilgreina viðfangsefni sitt, svo sem spurningu, ákveðið vandamál eða annað 

rannsóknarefni. Þeir setji svo fram tilgátu að lausn og hefji upplýsingaöflun 

sem getur byggst á tilraunum, athugunum eða heimildaöflun. Meginmarkmið 

með aðferðinni er að nemendur þjálfist í gagnrýnni hugsun og fræðilegu 

vinnulagi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 124−125). 

Útikennsla 

Útikennsla er hugtak sem nær yfir alla menntun sem fer fram utanhúss. Í stað 

veggja kennslustofunnar er víðátta, frjálsræði og nýtt umhverfi notað í 

kennslu. Slíkt býður nemendum og kennurum þeirra upp á mikla hreyfingu 

og útiveru hvort sem um er að ræða í útistofu, þar sem umhverfi er 

annaðhvort manngert, í villtri náttúrunni eða í nánasta umhverfi skóla. 

Auðvelt er að útfæra námið á þann veg sem hentar hverjum og einum 

kennara, áhugahópi eða skólaumhverfi (Odberg, 2010, bls. 59). Útikennsla 

veitir nemendum tækifæri til að vera forvitnir, leika sér, nota ímyndunaraflið, 

þroskast, upplifa ánægjulega reynslu og finna til samkenndar með öðrum. 

Með útikennslu eru námsgreinar samþættar svo athafnir verða í meira 

samhengi en í kennslustofunni. Nemendur fá færi á að ,,læra um 

raunveruleikann í raunveruleikanum, það er að segja um náttúruna í 

náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu og um sitt nánasta umhverfi í sínu 

nánasta umhverfi.“ Útikennsla snýst um að uppgötva, að skilja, að muna, að 

æfa sig og skynja, ná valdi á, að framleiða, miðla og reyna hlutina frá fyrstu 

hendi (Odberg, 2010, bls. 59−60). Útikennsla er ekki síður mikilvæg til að 

stuðla að samstarfi milli skóla og samfélags. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 kemur fram að mikilvægt sé að skólar 

reyni að virkja tengsl nemenda við nærsamfélagið, fyrirtæki, félagasamtök og 

stofnanir á jákvæðan hátt, ekki hvað síst til að auka námsfjölbreytni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 16). 

Þemanám 

Þemanám snýst um umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á 

námsgreinar, stundum útfært til hliðsjónar af ákveðnum námsgreinum eða að 

viðfangsefnið sjálft stýri hvaða upplýsinga er safnað. Segja má að útfærslan 

sé mjög svipuð leitarnámi og/eða yfirgripsmiklum hópverkefnum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 150−151). 

Umræður 

Umræðuhópar eru mikilvæg nálgun í kennslu þar sem nemendur fá tækifæri 

til að ræða saman, æfa gagnrýna hugsun, hlustun og samræður, sýna 

leikþætti, segja sögur sem nýtast við að kenna þeim samskipti og auka 

orðaforða og fá lokaða nemendur til að tjá sig (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 95; Rief og Heimburge, 2007, bls. 105, 107). 

Rief og Heimburge (2007, bls. 205) telja að þegar kenna eigi börnum með 

leshömlun ætti kennarinn að nota sömu aðferðir og hann notar með öðrum 

nemendum sínum en útskýringar hans þurfi að vera skýrari, það er sömu 

verkefni, betri nákvæmni, lengri tíma með nemanda og við að skipuleggja 

verkefni fyrir nemandann, ásamt fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þetta leiðir 

okkur að því hvernig raunveruleg staða á kennsluháttum virðist vera í 

mörgum grunnskólum landsins. 

2.7 Rannsóknir á kennsluháttum í íslenskum 

grunnskólum 

Margt virðist benda til þess að fjölbreytni í kennsluháttum sé ekki mikil innan 

margra grunnskóla landsins. Þetta sýna niðurstöður sem voru hluti af 

viðamikilli rannsókn á starfsháttum grunnskólanna 2008−2013 er miðuðu að 

námi, þátttöku og samskiptum nemenda í 7.–10. bekk. Þær niðurstöður gefa 

til kynna að kennsluaðferðir séu fremur einhæfar á mið- og unglingastigi. 
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Áberandi var vinna í verkefnabókum, kennsla í fyrirlestraformi eða bein 

kennsla. Aðeins 10% nemenda sögðust vinna í sam- eða hópvinnu (Rúnar 

Sigþórsson, Anna L. Pétursdóttir og Þóra B. Jónsdóttir, 2014, bls. 177). Þegar 

horft var til afstöðu kennara í rannsókninni töldu yfir 90% þeirra að kennslan 

væri mjög góð. Algengasta kennsluaðferðin að þeirra mati var bein kennsla 

með samræðum við nemendur. Þar á eftir nýttu 45% kennara vinnubækur 

með eyðufyllingum eða önnur skrifleg verkefni. Fjórða algengasta aðferðin 

var sýnikennsla með útskýringum, fimmta aðferðin var hóp- og samvinna en 

27% kennara sögðust nota slíkt daglega. Sjötta og sjöunda algengasta 

aðferðin sem 24% kennarar nýttu var að námsefnið væri lesið saman og rætt 

við nemendur og síðan skrifleg verkefni. Tilraunir og verklegar æfingar voru 

síðan nefndar af kennurum sem áttunda algengasta kennsluaðferðin, sem þeir 

notuðu daglega. Þær niðurstöður samræmdust ekki svörum nemenda 

skólanna í þessari sömu rannsókn þar sem 36% nemenda sögðust fást við 

slíkt sjaldnar en einu sinni í mánuði. Aðrar kennsluaðferðir eins og 

útikennsla, vettvangsferðir, leikræn tjáning, notkun á myndvinnslu eða forrita 

í kennslu, umræður, hópa eða þemaverkefni svo eitthvað sé nefnt voru 

sjaldan nefndar til sögunnar hjá kennurum (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 

130−131).  

Í doktorsrannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008, bls. 238−239) kemur fram 

að kennsluaðferðir á unglingastigi miðuðust að miklu leyti við undirbúning 

samræmdra prófa í náttúrufræði og íslensku þar sem námsbækur, fyrirlestrar 

og töfluinnlagnir frá kennurum séu notaðar að mestu leyti á kostnað hinnar 

verklegu kennslu. Í íslensku virtist áhersla vera lögð á málfræði, bókmenntir 

og stafsetningu á kostnað talaðs máls, hlustunar, tjáningar og áhorfs. 

Kennslunálgun allflestra kennara á unglingastigi í rannsókninni miðaðist við 

að miðla efni, spjalla og spyrja lokaðra spurninga og á eftir innlögn frá töflu 

unnu nemendur saman í hópum í valfrjálsu verkefni eða einstaklingslega. 

Námsmat miðaðist við skrifleg próf í lok annar ásamt símati. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur frá 2008 sem gerð var í fjórum 

árgöngum í leik-, grunn- og framhaldsskóla í íslenska skólakerfinu, og 

skilunum milli þeirra kom fram að nemendur í 10. bekk fengu stundum 

tækifæri til þess að stýra sjálfir námi sínu en voru þó að mestu að hlusta á 

kennarann og framkvæma það sem hann vildi að gert væri. Nemendur fengu 

þó tækifæri til að beita frumkvæði sínu og hugmyndum óhindrað, þó að 
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mestur tíminn innan skólans hafi farið í að vinna einstaklingslega eða í hópi. 

Þátttaka nemenda í umræðum var lítil og ekki mörg dæmi um að tekið væri 

tillit til misjafnrar námsstöðu eða getu við val á viðfangsefni eða 

námsaðferðum. Samkvæmt rannsókninni voru starfshættir líkir í flestum 

grunnskólunum, þar sem kennarinn var í brennidepli og stundaskrá, námsefni 

og próf rammaði námið inn. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa mjög 

sterklega til kynna að endurskoða verði starfshætti frá mörgum sjónarmiðum, 

sérstaklega í grunn-og framhaldsskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 

200, 204−205, 287).  

Samkvæmt rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 2008−2013 kom 

fram að meirihluti kennara eða um 77% taldi heimanám vera mjög mikilvægt 

á meðan 6% kennara voru alfarið á móti því þar sem þeir töldu það ekki 

skipta máli. Kennarar voru jafnframt spurðir hvaða heimanám þeir settu í 

forgang og fram kom að áherslan væri að mestu á lestur, stærðfræði, 

stafsetningu eða málfræði sem og skrift (Ingvar Sigurgeirsson o fl. 2014, bls. 

141, 143). 47% nemenda í 7.−10. bekk töldu heimanám hæfilegt og voru 

62% foreldra sama sinnis. Nemendur á unglingastigi eyddu að meðaltali 

20−30 mínútum á dag í heimavinnu en nemendur sem lýstu sér sem slökum 

námsmönnum og foreldrar nemenda með námserfiðleika sögðu heimanámið 

krefjandi og mjög íþyngjandi. Sá hópur notaði jafnframt meiri tíma við að 

sinna heimanáminu (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 

1). Miðað við þessa niðurstöðu þá þarf að huga að því að heimanám nemenda 

með mikla námserfiðleika verði ekki of mikið, því það ætti aldrei að vera 

þeim eða foreldrum þeirra of erfitt viðureignar (Ingvar Sigurgeirsson og 

Amalía Björnsdóttir, 2016, bls.16). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er lítið talað um mikilvægi 

heimanáms fyrir utan að ,,foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því 

heimanámi sem skólinn og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um 

og að frístundastarf og annað starf utan skóla komi ekki niður á námi 

barnanna.“ Í námskránni segir einnig að nemendur séu ábyrgir fyrir námi sínu 

og eigi að rækta með sér gott vinnulag (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

68, 72). 
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2.8 Áhrif nemenda á skólastarf 

Þátttaka nemenda í skólum og áhrif þeirra á ákvarðanir tengdar námi og 

kennslu hefur víða um heim verið til umræðu þegar hugað er að 

menntaumbótum í skólastarfi. Í því sambandi er oft talað um raddir nemenda 

(e. student voices). Margar skilgreiningar á röddum nemenda hafa verið settar 

fram en þær eiga það sameiginlegt að fjalla um að nemendur geti tjáð 

skoðanir sínar varðandi nám og skólastarf og fengið að vera virkir 

þátttakendur í ákvörðunum, hafi vald til að skipuleggja nám sitt og fái að taka 

virkan þátt í öllum breytingum á skólastarfi (Fletcher, 2005, bls. 24). Virk 

þátttaka nemenda byggir á því að þeir hafi áhrif á nám sitt í víðum skilningi, 

á námsumhverfi og framvindu í námi. Réttindi barna til að fá að láta skoðanir 

sínar í ljós hafa verið samin af hinum fullorðnu fyrir hönd barna og verið fest 

í sessi í alþjóðlegum sáttmálum sem eiga að tryggja réttindi þeirra (Rudduck 

og Flutter, 2000, bls. 76).  

Í 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að: 

Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til 

að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið 

réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska 

(Umboðsmaður barna, (e.d.).  

Samkvæmt 13. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008) eiga nemendur rétt 

á að tjá sig um hvernig þeir vilja læra:  

Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri 

varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og 

aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra 

eins og unnt er. 

Raunveruleg þátttaka nemenda í skólum getur að mati Fletcher (2005, bls. 

13) miðast við markvisst mat þeirra á námi og kennslu og ákvörðunum eða 

reglum skólans í heild. Þeir geta metið sig sjálfir í náminu og fundið út betri 

leiðir bæði í námi og kennslu með kennurum, foreldrum og stjórnendum 

skóla í stað þess að nemendur séu eingöngu þiggjendur í kennslu sem 

ákvörðuð er af hinum fullorðnu. Fletcher (2005, bls. 5) segir enn fremur að 

þátttaka nemenda í skólastarfi sé raunveruleg þegar hún miðast við að: 

 nemendur séu bandamenn og félagar hinna fullorðnu við að bæta 

skólaumhverfið, 
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 nemendur fái þjálfun við að finna alvöru lausnir varðandi áskoranir 

sem skólarnir standa frammi fyrir í námi, kennslu, 

 skólar, þar á meðal kennarar og stjórnendur, viðurkenni ábyrgð 

sína á að skólastarfið snúist um nemendurna sjálfa, 

 samstarf nemenda og fullorðinna á jafnréttisgrundvelli sé orðinn 

mikilvægur og almennur hluti af góðu skólastarfi til sjálfbærni.  

Fletcher telur jafnframt upp nokkur atriði sem lýsa því þegar 

nemendaþátttaka er ekki raunveruleg: 

 þegar nemendur eru óvirkir þiggjendur í skólum, eins og tóm ílát 

sem þurfi að fylla með þekkingu kennarans,  

 þegar þátttaka nemenda miðast við að nemendum er boðið að sitja 

í skólaráði eða nefndum án þess að hafa raunverulega ábyrgð eða 

fá að ráða neinu, 

 þegar fullorðnir túlka og sía viðhorf, þekkingu eða reynslu 

nemenda, 

 þegar nemendur fá vandamál í hendurnar til að leysa án 

fullnægjandi þjálfunar, aðstoðar eða stuðnings fullorðinna.  

Nemendur vita ekki fyrirfram hvernig þeir geta haft áhrif á nám sitt og er 

því nauðsynlegt að innleiðing að raunverulegri þátttöku þeirra innan skólans 

sé útfærð á markvissan hátt að frumkvæði og leiðsögn hinna fullorðnu innan 

skólanna (Fletcher 2005, bls. 16). Þegar markvisst er hugað að röddum 

nemenda felur það í sér leiðir til að efla virka þátttöku þeirra við að skapa 

þeim námsaðstæður sem stuðla að árangursríku námi en rannsóknir hafa sýnt 

að lítið hefur verið hlustað á sjónarmið nemenda varðandi leiðir til að efla 

nám og kennslu (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83). 

Kohn (2010, án bls.) segir að grunnskólastarf hafi löngum einkennst af 

utanbókarlærdómi þar sem nemendum hafi ekki gefist mikið svigrúm til 

gagnrýninnar hugsunar, hugtakaskilnings eða dýpri þekkingar á 

viðfangsefnum. Hann telur sterkar vísbendingar um að hið hefðbundna 

skólastarf hafi minnkað vægi frelsis og sjálfstæðis nemenda eftir því sem 

liðið hefur á skólagöngu þeirra og að nemendur á unglingastigi hafi líklega 

fengið fleiri tækifæri til að hafa áhrif á skólastarf sitt á leikskólaaldri heldur 

en á unglingastigi í grunnskóla. Þar ættu nemendur þó raunar að ráða betur 

við frelsi og sjálfræði, sé miðað við hærri aldur þeirra og þroska.  

Nemendur eru misjafnlega áfjáðir í að tjá sig í skólastarfi og raddir þeirra 

nemenda sem eru lokaðir eða feimnir heyrist því síður.  
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Flutter (2007, bls. 350) bendir á að margar vísbendingar varðandi 

rannsóknir á röddum nemenda sýni að nemendur sem eigi erfitt með að tjá 

sig almennt geti notið góðs af því að fá aukin tækifæri og hvatningu til að tjá 

sig um hvernig þeim finnist best að læra. Slík þátttaka auki líkurnar á að 

nemendur skilji betur hvernig þeir læri best og auki jafnframt líkur á að þeir 

verði sjálfstæðari í námi til framtíðar.  

Nemendur virðast í flestum tilvikum aðallega fá að hafa áhrif í stjórn 

félagslífs innan grunn- og framhaldsskóla (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

2013, bls. 94) eða sem einhliða fulltrúarödd í skólaráði (Fletcher, 2005, bls. 

5; Rúnar Sigþórsson, o.fl. 2014, bls. 165). Samkvæmt rannsókninni 

Starfshættir í grunnskólum kom fram að nemendur töldu sig ekki fá að hafa 

nein sérstök áhrif á nám sitt, aðferðir við nám, framvindu og mat. Nemendur 

virtust þó vera hvattir af kennurum til að koma með hugmyndir að 

viðfangsefnum en lítið kom fram um að tekið væri tillit til þess sem þau tjáðu 

sig um eða að hugmyndir þeirra væru nýttar. Hins vegar kom fram að 

nemendur virtust sáttir við að hlustað væri á þá, þótt það leiddi ekki til áhrifa 

í skólastarfinu (Rúnar Sigþórsson o.fl. 2014, bls. 179, 191).  

Rannsóknir á röddum nemenda í skólastarfi hafa sýnt að nemendur eru 

ánægðir með að fá að hafa áhrif á skólastarf sitt, tjá skoðanir sínar og upplifa 

að tekið sé mark á þeim. Í nýjustu rannsóknum á röddum nemenda kemur 

fram sá skilningur að forsenda fyrir góðu uppeldi og menntun séu gagnkvæm 

áhrif barna og fullorðinna. Niðurstöður þeirra sýni jafnframt fram að 

nemendur geti fyllilega krafist þess að hlustað sé á skoðanir þeirra og að 

mark sé tekið á þeim, svo framarlega sem þær samræmist markmiðum 

uppeldis- og menntunar og séu framkvæmanlegar (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013, bls. 94− 95).  

Í rannsókn Ragnheiðar Axelsdóttur (2010) þar sem markmiðið var að fá 

fram skoðanir sautján 12−15 ára barna í sjö grunnskólum á margbreytileika í 

skólastarfi, kom fram að nauðsynlegt væri að gefa börnunum aukið svigrúm 

til að tjá sig um það sem fram færi innan skólanna. Börnin vildu vera virkir 

þátttakendur varðandi ákvarðanir um aðstæður þeirra í skóla og félagsstarfi 

en sögðust ekki fá að hafa raunveruleg áhrif varðandi skipulag skólans eða 

þátttöku í ákvörðunum (Ragnheiður Axelsdóttir, 2010, bls. 5, 78, 81). 

Skipulag skólanna virtist vera í höndum fullorðinna og börnin fengu lítið að 

hafa áhrif nema út frá skipulagsforsendum hinna fullorðnu. 
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Í rannsókn Kristbjargar Kemp (2012, bls. 5) þar sem lagðir voru 

spurningalistar fyrir 100 nemendur á aldrinum 12−16 ára og kennara í 

grunnskólanum á Sauðárkróki, þar sem skoðað var hvernig auka mætti 

þátttöku nemenda í mati á skólastarfi og hvaða áhrif þeir gætu haft á nám og 

kennslu. Þar kom fram að mikilvægt væri að gefa nemendum færi á faglegri 

umræðu um skólastarfið. Nemendurnir hefðu mikla reynslu af kennslu og 

námi og mikill fengur væri því talinn í að hlustað væri á skoðanir þeirra en 

tryggja þyrfti að hugmyndir þeirra næðu til þeirra sem hefðu valdið til 

breytinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að auka yrði samræður og 

samstarf kennara og nemenda varðandi starfið innan kennslustofunnar. 

Rudduck og Flutter (2000, bls. 79) segja að hugmyndafræðin tengd 

rannsóknum á röddum nemenda hafi ekki náð tilætluðum árangri þar sem 

aðrar raddir séu oft háværari. Þær raddir telja að með því að hlusta á raddir 

nemenda geti þeir fengið of lausan taum og ráðið sér algerlega sjálfir eða það 

sem kallað hefur verið child centred education þar sem nemendur ættu að 

vera í brennidepli.  

Það hefur þó aldrei verið skoðun þeirra sem hafa rannsakað raddir 

nemenda að börn og unglingar eigi að ráða sér sjálf eða að þeir telji þau hafi 

meiri þekkingu en kennarar um hvernig eigi að kenna þeim eða miðla til 

þeirra upplýsingum. Heldur vilja þeir sýna fram á að það sé hagsmunamál 

barnanna að skólaganga þeirra nýtist þeim sem allra best (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013, bls. 98). 

Áhyggjur margra kennara varðandi aukin áhrif nemenda í skólastarfi hafa 

einnig snúist um að vald nemendanna geti grafið undan valdi kennarans það 

er að raddir nemenda verði háværari og meira ráðandi og kennarinn missi 

tökin og nemendaáhrifin geti breytt eða haft neikvæð áhrif á skólabraginn. 

Kennarar hafa einnig áhyggjur af því að fá ósanngjarna gagnrýni frá þeim. 

Slíkar áhyggjur kennara eru skiljanlegar en rannsóknir á röddum nemenda 

hafa þó sýnt fram á að nemendur og kennarar hafa oftast mjög sambærilega 

sýn á nám og kennslu og þeir kennarar sem hafa fengið uppbyggilega 

gagnrýni frá nemendum sínum sögðu að slíkt hefði haft jákvæð áhrif og gefið 

þeim færi á að endurmeta starf sitt (Flutter, 2007, bls. 350; Flutter, 2006, bls. 

187−188).  

Rödd nemenda og áhrif í skólastarfi þýðir ekki bara að fá tækifæri til að 

tjá skoðanir sínar og hugmyndir heldur líka að fá að hafa áhrif til breytinga. 

Þegar nemendum er gefið aukið vald og þeim kennt að taka ákvarðanir getur 
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það aukið ábyrgðarkennd þeirra. Þátttökureynslan kennir þeim að nýta 

skapandi hugsun, beita lausnarleit, samningaviðræðum og samskiptum sem 

eru þættir sem efla sjálfsöryggi og sjálfsskilning þeirra (Flutter, 2006, bls. 

188). Virk þátttaka nemenda í skólastarfi hefur einnig bætt skólastarf 

(Fletcher, 2005, bls. 10). Það skiptir máli fyrir alla nemendur að finna að þeir 

skipti máli, að borin sé virðing fyrir þeim, að þeir tilheyri skólaumhverfinu 

og fái að leggja skólaskipulaginu lið (Flutter, 2006, bls. 191).  

Í Grunnriti um menntun segir: 

Skólasamfélagið getur hins vegar haft annars konar gildi og viðmið að 

leiðarljósi en þau sem auðvelt er að mæla. Lýðræði snýst ekki um að 

sigra heldur um að taka þátt, það snýst ekki um samkeppni heldur um 

samvinnu. Og ef það á að vera réttlátt þá þurfa allir að hafa jafna 

möguleika til þátttöku þrátt fyrir að búa yfir misjöfnum burðum og 

aðferðum til þess (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir 

2012, bls. 25). 

Nemendur geta fyllilega tjáð sig um ýmsa þætti innan skólans sem hafa 

bein áhrif á nám þeirra. Þeir geta kannski ekki sett sig mikið inn í námskrá 

skólans sem slíka en þeir geta haft skoðanir á námsefninu, kennsluaðferðum, 

hvað þeim þykir áhugavert og hvetjandi í námi, fengið að nýta hugmyndir 

sínar betur í náminu og hvort þeir vilja læra einstaklingslega eða í hópi. 

Slíkar upplýsingar eru dýrmætar fyrir allt skólasamfélagið og jafnframt 

gagnlegar varðandi skólaumbætur (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 75−76). 

Raunveruleg þátttaka nemenda í skólastarfi þar sem kennarar, stjórnendur, 

nemendur og foreldrar taka höndum saman við að auka þátttöku nemenda í 

ákvörðunum innan skólanna, getur skipt sköpum fyrir nemendurna sjálfa og 

raunar alla aðila innan skólans en hafa verður í huga að slíkt ferli er 

vandasamt ef vel á að takast og tekur tíma. Nemendur og fullorðnir geta lært 

hverjir af öðrum á fjölbreyttan hátt þannig að ný þekking verður til sem nýtist 

svo við að skapa árangursríkt skólastarf fyrir alla til framtíðar (Fletcher, 

2005, bls. 20). 

2.9 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Læsiskennsla í skólum hefur löngum miðast við að nemendur verði færir um 

að lesa texta, sumir eru vel læsir, aðrir treglæsir eða jafnvel ólæsir en segja 

má að læsi sé miklu víðtækara og meira en bara lestur, ritun og lesskilningur. 

Læsi snýst líka um verkkunnáttu og tæknimiðlun og margir vilja meina að 
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læsi verði best skilið sem félagslegt ferli sem tengist mismunandi sviðum 

lífsins. 

Í skólum hefur áherslan í námi verið á bóklegar greinar, lestur og ritun 

sem nemendur með leshömlun eiga í erfiðleikum með. Margir unglingar með 

leshömlun telja sér oft trú um að þeir séu vonlausir vegna stöðugra mistaka í 

námi eða vegna þess að þeir ná ekki sama árangri og jafnaldrar og í kjölfarið 

magnast upp kvíði og áhyggjur meðal þeirra. Birtingarmyndir hjá nemendum 

með lestrarerfiðleika geta komið fram sem lítil afkastageta í námi, léleg 

skólasókn og að félagsleg og persónuleg tengsl við aðra sé ófullnægjandi. 

Nemendur geta jafnvel dregið sig til hlés félagslega, upplifað félagslega 

útilokun frá öðrum nemendum ásamt stríðni. Mörg börn verða líka fyrir 

einelti vegna lélegrar frammistöðu og óvandvirkni í námi. Þau upplifa sig 

jafnframt útundan í ákveðnum námsgreinum og í frímínútum. 

Hegðunarvandamál geta einnig verið algeng meðal nemenda með leshömlun 

og þeir geta verið viðkvæmir fyrir því að bekkjarfélagar þeirra sjái slakan 

námsárangur þeirra og eru oft ósáttir við kennara sem vilja að þeir lesi 

upphátt innan bekkjarins.  

Íslenskar rannsóknir benda til þess að kennsluaðferðir séu frekar einhæfar 

á mið- og unglingastigi. Vinna í verkefnabókum, kennsla í fyrirlestraformi 

eða bein kennsla sé í fyrirrúmi, þó að í skóla án aðgreiningar ætti 

einstaklingsmiðað nám að vera haft til hliðsjónar í skipulagi kennslu sem 

miðast við að nám sé við hæfi hvers og eins. Áherslan ætti að vera sett á 

fjölbreytta kennsluhætti og fjölbreytt námsmat og markmiðið að kenna 

nemendum þar sem þeir eru staddir námslega í stað þess að ætla öllum að 

læra það sama.  

Megináhersla skóla án aðgreiningar er að allir nemendur hafi jöfn tækifæri 

til menntunar við hæfi og geti notið hennar í félagslegum tengslum við aðra 

nemendur án aðgreiningar.  

Áhrif nemenda á nám sitt og skólastarf eru þættir sem skipta miklu máli 

fyrir allt skólaumhverfið og samkvæmt rannsóknum á röddum nemenda í 

skólastarfi hefur komið fram að nemendur eru ánægðir með að fá að hafa 

áhrif á skólastarf sitt, tjá skoðanir sínar og upplifa að tekið sé mark á þeim.  

Nemendur geta fyllilega tjáð sig um ýmsa þætti innan skólans sem hafa 

bein áhrif á nám þeirra. Þeir geta haft skoðanir á námsefninu, 

kennsluaðferðum, hvað þeim þykir áhugavert og hvetjandi í námi og hvernig 

þeir vilja læra svo sem einstaklingslega eða í hópi. Slíkar upplýsingar eru 
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dýrmætar fyrir allt skólasamfélagið og jafnframt gagnlegar varðandi 

skólaumbætur. Nemendur virðast þó í flestum tilvikum aðallega fá að hafa 

áhrif í stjórn félagslífs innan grunn- og framhaldsskóla eða sem einhliða 

fulltrúarödd í skólaráði. Samkvæmt rannsókninni Starfshættir í grunnskólum 

frá 2008−2013 telja nemendur sig ekki fá að hafa nein sérstök áhrif á nám 

sitt, aðferðir við nám, framvindu og mat (Rúnar Sigþórsson o.fl. 2014, bls. 

179, 191). Í ljósi fræðilegrar umfjöllunar voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram. 

 

Rannsóknarspurningar: 

Með rannsókninni er leitað svara við tveimur meginspurningum: 

 Hver er reynsla nemenda af því að vera með leshömlun í 

grunnskóla; hefur leshömlun nemenda áhrif á nám þeirra, líðan og 

félagsleg samskipti í grunnskóla og hver eru þau áhrif ef svo er?  

 Hvaða aðferðir telja nemendur að muni gagnast þeim best við nám 

innan sem utan bekkjarstarfs? 
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3. Rannsóknaraðferð  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu grunnskólanemenda af því að 

vera með leshömlun, kanna upplifun þeirra á því hvort þeir töldu að 

leshömlunin hafi haft áhrif á nám þeirra, líðan og félagsleg samskipti. Einnig 

að fá fram skoðun þeirra á hvaða kennsluaðferðir þeir töldu að hentaði þeim 

best innan námshópa eða bekkjarstarfs.  

Rannsóknaraðferðin var eigindleg og byggðist á viðtalsrannsókn í formi 

hálfopinna (e. semi-structured) spurninga. Viðtalsrannsókn hentar vel þegar 

leitað er eftir lýsingu á reynslu einstaklinga til að átta sig betur á aðstæðum 

þeirra og hugarástandi eins og viðmælendur sjálfir upplifa hana (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 281). Aðferðin varð fyrir valinu því hún hentar 

leshömluðum einstaklingum betur en til dæmis spurningalistar þar sem flestir 

einstaklingar með leshömlun eiga í erfiðleikum með lestur. Viðtölin voru 

tekin einstaklingslega með sérhverjum nemanda, því þeir geta átt auðveldar 

með að tjá sig um erfiða tilfinningalega upplifun einstaklingslega en í stórum 

hóp. 

3.1 Þátttakendur, gagnasöfnun og úrvinnsla 

Við val á þátttakendum í þessari rannsókn var stuðst við markmiðsval (e. 

purposeful sampling) sem miðast við að viðmælendur eigi það sameiginlegt 

að hafa persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem rannsakað er (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Viðmælendur voru sjö 

nemendur, 4 drengir og 3 stúlkur í 8.−10. bekk úr þremur grunnskólum. Val á 

viðmælendum miðaðist við að þeir væru með greiningu um lestrarerfiðleika 

og hefðu þannig beina reynslu af því sem var til rannsóknar. Viðtölin miðuðu 

að því að fá fram reynslu nemenda af því að vera með leshömlun í 

grunnskóla, hvort leshömlunin hefði áhrif á nám þeirra, líðan og félagsleg 

samskipti og hvaða aðferðir þeir teldu að hentuðu þeim í námi (fylgiskjal 1). 

Rannsakandi skráði hjá sér minnisatriði á meðan viðtöl fóru fram, beitti virkri 

hlustun, sýndi viðmælendum samhygð, hlýju og einlægni, virðingu, traust og 
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heiðarleika og fór vel með þær upplýsingar sem viðmælendur veittu (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 145). Samkvæmt Brinkmann og Kvale (2015, bls. 

169−171) gefa viðtöl við börn þeim tækifæri til að segja frá með eigin orðum, 

túlka eigin reynslu og skilning sinn á veröldinni. Mikilvægt er að rannsakandi 

spyrji spurninga sem henta aldri viðmælenda, hafi þær stuttar og spyrji að 

einu atriði í einu. 

Ástæða þess að nemendur á unglingastigi urðu fyrir valinu var að sumir 

þeirra standa á ákveðnum tímamótum og breytingum í námi eins og 

nemendur í 10. bekk sem eru að ljúka grunnskólagöngu og allir geta þeir 

jafnan tjáð sig um undangengna reynslu á mismunandi skólastigum innan 

grunnskólans. 

Í ágúst 2015 sendi rannsakandi kynningabréf (fylgiskjal 2) um 

rannsóknina til skólastjóra þriggja skóla sem rannsakandi hafði ekki tengsl 

við og hafði í framhaldinu samband símleiðis. Rannsakandi leitaði síðan 

aðstoðar skólastjórnenda eða sérkennara viðkomandi skóla við að velja 

þátttakendur í rannsóknina og við að kynna rannsóknina fyrir foreldrum 

viðmælenda og fá upplýst samþykki þeirra fyrir rannsókninni (fylgiskjal 3). 

Viðtölin voru tekin á rólegum stöðum  innan skólanna frá september 2015 til 

nóvember 2015 og tóku þau 30−45 mínútur hvert. 

Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð nákvæmlega, dregin saman og 

þemakóðuð (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149) og að lokinni endurritun var 

öllum upptökum eytt. Í rannsókninni var fyllsta trúnaðar gætt og rétt nöfn 

viðmælenda eða skóla ekki opinberuð, heldur vísað til þeirra undir 

dulnefnum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143).  

Þátttökuskólarnir þrír í rannsókninni eru staðsettir bæði í fámennum og 

fjölmennum samfélögum, dreif- og þéttbýli. Fengu þeir dulnefnin skóli A, 

skóli B og skóli C. Vegna nafnleyndar verður ekki gefin ítarlegri skilgreining 

á skólunum. Þátttakendur í rannsókninni fengu einnig dulnefni sem eru: Sara, 

Stefán og Bárður, öll í 9. bekk í skóla A. Í skóla B eru Kári og Inga í 8. bekk 

og Katla í 9. bekk. Í skóla C fékkst aðeins einn nemandi í 10. bekk til að taka 

þátt í rannsókninni og fékk hann dulnefnið Jón.  

Í niðurstöðukafla rannsóknarinnar verður vísað til þátttakenda undir 

dulnefnum þeirra og beint orðalag viðmælenda jafnframt nýtt í skrifunum til 

að varðveita sjónarmið þeirra með þeirra eigin orðum til að varpa betur ljósi á 

niðurstöður rannsóknarinnar. 
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3.2 Siðferðisviðmið og réttmæti  

Þegar einstaklingar eru þátttakendur í rannsóknum er mikilvægt að uppfylla 

siðfræðilegar kröfur og gæta hagsmuna þeirra. Virða þarf ákvarðanir 

viðmælenda, koma í veg fyrir þjáningar og varast að mismuna fólki. Í 

eigindlegum rannsóknum verður að upplýsa þátttakendur vel um tiltekna 

rannsókn, fá óþvingað samþykki þeirra og að þeir viti hvaða skilmála þeir eru 

að gangast undir (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71, 73). 

Mikilvægt er að hafa í huga fjórar siðfræðilegar höfuðreglur sem eru:  

 Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) sem 

miðar að virðingu mannverunnar sjálfrar sem og sjálfræði hennar. 

 Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) sem vísar 

til þess að valda ekki öðrum skaða.  

 Velgjörðarreglan (e. principle of beneficence) sem vísar til 

skyldunnar til að láta gott af sér leiða, án þess að skaða einhvern í 

leiðinni og að skyldan verði einhverjum til hagsbóta. 

 Réttlætisreglan (e. the principle og justice) sem miðar að 

sanngirni í dreifingu gæða og byrða (Sigurður Kristinsson, 2013, 

bls. 71−74). 

Með þessar höfuðreglur í huga voru þátttakendur og forráðamenn þeirra vel 

upplýstir um tiltekna rannsókn. Falast var eftir að fá óþvingað samþykki 

þeirra og að þeir vissu hvaða skilmála þeir voru að gangast undir. Áður en 

viðtöl voru tekin fengu viðmælendur og foreldrar þeirra afhent kynningarbréf 

til yfirlestrar og samþykkisyfirlýsingu til undirritunar þar sem þeim var 

kynntur réttur til að hætta þátttöku hvenær sem þeir vildu og hvernig 

persónuupplýsinga yrði gætt. Ef horft er til velgjörðarreglunnar er þessi 

rannsókn mikilvæg fyrir mig sem kennara og raunar fyrir flesta kennara og 

nemendur og gæti jafnframt nýst framangreindum aðilum vel í 

grunnskólastarfi. 

Hugtakið réttmæti eru mælikvarði á gæði og er notuð í bæði eigindlegum 

og megindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 217). Algeng skilgreining á réttmæti í eigindlegum 

rannsóknum skýrist best í spurningunni ,,erum við að mæla það sem við 

höldum að við séum að mæla“ og til að auka réttmæti eigindlegra rannsókna 

skiptir miklu máli hvernig rannsakandinn ber sig að í rannsóknarferlinu. 

Hann þarf að hafa góða færni í viðtölum, búa yfir næmni og nákvæmni 
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rannsakandans. Oft er talað um að rannsakandinn sjálfur sé raunar 

rannsóknartækið í rannsóknarferlinu. Hann verður stöðugt að spyrja sjálfan 

sig að því hvort túlkanir hans geti verið réttar eða hvort skoða verði 

niðurstöður betur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 221−223). 

Til að stuðla að réttmæti rannsóknarinnar gaf rannsakandi sér góðan tíma í 

undirbúning, gagnaöflun, viðtölin sjálf, afritun, gagnagreiningu og úrvinnslu. 

Hann hélt ákveðinni faglegri fjarlægð við viðmælendur ásamt því að láta 

tilfinningar sínar, stöðu, eigin viðhorf eða skoðanir ekki hafa áhrif á 

rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

217, 224). 

Ekki þurfti sérstakt leyfi Persónuverndar fyrir rannsókninni en henni var 

tilkynnt um hana (fylgiskjal 4). 



35 

4. Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu grunnskólanemenda af 

því að vera með leshömlun í grunnskóla, hvort þeir telja að leshömlunin hafi 

haft áhrif á nám þeirra, líðan og félagsleg samskipti. Einnig að fá fram 

skoðun þeirra á hvaða kennsluaðferðir þeir töldu að hentaði þeim best innan 

námshópa eða bekkjarstarfs.  

Við greiningu gagna mátti finna fjögur þemu:  

1. Viðhorf til ríkjandi kennsluhátta, námsefnis, heimanáms og námsmats. 

2. Áhrif nemenda og þátttaka í skólastarfi.  

3. Áhrif leshömlunar á líðan í skóla, á félagslíf og áframhaldandi nám.  

4. Upplifun af sérkennslu og stuðningi.  

Í niðurstöðukaflanum verður fjallað um þessi þemu, hvert um sig.  

4.1  Viðhorf til ríkjandi kennsluhátta, námsefnis, 

heimanáms og námsmats 

Viðmælendur rannsóknarinnar áttu allir í erfiðleikum með lestur. Sumir 

sögðust eiga erfitt með ritun íslensku, með dönsku, ensku, samfélagsfræði, 

náttúrufræði og stærðfræði, aðallega lesdæmin. Viðmælendur sögðust yfir 

heildina vera ánægðir í skólanum sínum og sáttir við kennara sína en voru þó 

misjafnlega sáttir við kennsluhætti, námsefni, heimanám og námsmat.  

Kennsluhættir 

Ég bað viðmælendur um að lýsa hvernig hefðbundin kennslustund gengi fyrir 

sig og Inga sagði: „Kennslustundin var bara fín … við erum með svona 

ákveðið efni til að vinna, kennarinn talar um það og spyr okkur stundum 

spurninga og við tölum um það og svo vinnum við í vinnubókum.“ 

Jón sagði: „Það er bara misjafnt, fer eftir kennslustundum, sumt efni er ég 

með í tölvu og svo er ég með talgervil sem les textann fyrir mig sem er mjög 

þægilegt.“ Kári lýsti þessu á eftirfarandi hátt:  
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Gengur bara ágætlega, ég þarf ekki mikið að lesa … við vorum lítið 

byrjuð, vorum að fara að svara í íslenskuhefti … við fáum bara einhver 

verkefni sem við eigum að gera, förum á einhverja ákveðna blaðsíðu 

og síðan gerum við hana og líka reyna að komast eins langt og við 

getum í verkefninu eða bókinni og síðan þurfum við stundum að stoppa 

og bíða eftir hinum.  

Viðmælendurnir sjö töluðu allir um að kennslustundirnar hæfust á 

töfluinnlögn frá kennara, nemendur ynnu oftast einir í vinnubókum eða 

verkefnum þar sem allir væru yfirleitt með sömu bækur eða verkefni. 

Undantekningar á þessu voru Stefán en hann sagðist stundum vera með 

annað en hinir í stærðfræði og Inga í ensku. Jón nefndi einnig að hann væri 

með léttara eða annað námsefni í stærðfræði og dönsku.  

Þegar ég spurði nemendur hvernig kennarinn kenndi nýtt viðfangsefni 

sögðu þeir að hann notaði töfluna til þess að útskýra. Allir nemendurnir nema 

einn voru sammála um að þeim þætti það þægilegt og að slík nálgun 

auðveldaði þeim námið. Inga og Jón vildu meina að það væri gott að 

kennarinn nýtti töfluna sem mest til að útskýra eitthvað nýtt í náminu. Í 

náttúrfræði sagði Inga að oft væri mikil krafa um að skrifa niður langar 

spurningar sem þau ættu erfitt með, þar sem þau væru lengi að skrifa og þess 

vegna væri gott ef kennarinn skrifaði þær á töfluna. Þá hefðu þau lengri tíma 

til að skrifa eftir kennaranum. 

Kári sagði aftur á móti:  

Mér finnst best ef kennarinn talar um námsefnið, ég man lítið það sem 

ég skrifa en man vel það sem ég heyri … Sko, mér fannst alltaf best, af 

því að, sko stundum skilur maður ekki eitthvað dæmi og kennarinn 

kemur kannski til manns og útskýrir fyrir manni og maður skilur ekki 

ennþá og hann er svo bara farinn. Mér finnst það bara fínt eins og 

þegar tveir eru svona að aðstoða inn í bekknum, þá get ég alltaf fengið 

þá til að sitja aðeins hjá mér að útskýra betur. 

Katla nefndi hins vegar það sem hún vildi ekki að kennarinn gerði: 

Veit ekki, við erum kannski að lesa mikið, hann er kannski að lesa 

einhver skrýtin orð, kennarinn sko og hann fer svo að tala inn í textann, 

þá svona að útskýra skrýtnu orðin, æi svona, vil bara að hann klári að 

lesa textann og útskýri á eftir orðin sem eru skrýtin. Hitt er óþægilegt 

þá byrjar maður að ruglast í textanum, ha nei þetta er ekki rétt, þetta á 

ekki að vera þarna í textanum, allt komið í flækju. Svo er líka 

óþægilegt þegar kennarinn er að lesa upp svörin og setur þau ekki líka 

á töfluna, sumir eru lengi að skrifa … Mér finnst betra að hann noti 

töfluna, ég er lengi að skrifa og þarf að sjá orðin, ég heyri kannski hvað 
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kennarinn sagði … Kennarinn t.d. í stærðfræði er með svona litla töflu 

sem hann heldur á og útskýrir á henni. Mér finnst það mjög gott. 

Viðmælendur eiga allir í erfiðleikum með lestur og fimm af sjö töluðu um 

að þeim þætti erfitt að lesa upp í kennslustundum. Bárður, Sara og Kári 

sögðu að það kæmi fyrir að þau ættu að lesa upphátt en það væri sjaldan og 

að þeim þætti það óþægilegt. Inga sagði að það væri sjaldan en þau þyrfti að 

lesa upphátt fyrir upplestrarkeppnina. Katla og Stefán sögðust ekki oft  þurfa 

að lesa upphátt í kennslustundum og ef það væri fyndist þeim það í lagi. Jón 

sagði að beiðni um að lesa upphátt kæmi sjaldan fyrir en hann vildi alveg fá 

að sleppa við það en gerði það ef hann væri beðinn.  

Þegar ég spurði nemendur hvort þeir héldu að allir væru með sömu 

markmið í bekknum sögðu þrír af sjö að svo væri en hinir töldu markmiðin 

vera misjöfn hjá nemendum. Bárður sagði að margir nemendur væru langt á 

undan í náminu og sumir væru með annað efni og því langt á eftir.  

Katla hafði þetta að segja: ,,Bara sumir, þeir eru bara ekkert að læra eða 

hlusta á kennarann eða vinna í verkefnabókum eða verkefnum, nenna því 

bara ekki … við erum alltaf öll að reyna að haldast að í verkefnum og 

vinnubókum … í ensku voru ekki allir með sömu bókina og í stærðfræði var 

ein með öðruvísi, en yfirleitt erum við að gera það sama.“ 

Allir viðmælendur voru sammála um að kennsluhættir eins og leitarnám, 

umræður til náms, leikræn tjáning eða útikennsla væru lítið nýttir í 

skólastarfinu. Leitarnám var að þeirra mati aðeins notað þegar unnið væri við 

ritgerðir og þá var skilgreining nemenda á leitarnámi að það þýddi að leita 

heimilda í tölvu. Kári lýsti leitarnámi svona: ,,Ég hef einu sinni gert það. Mér 

finnst það mjög gaman að vera með svoleiðis. Ég og tveir aðrir vinir mínir 

vorum að búa til svona glærusýningu. Ég gat nú kannski ekki gert mjög 

mikið, vissi eiginlega ekkert hvað ég átti að gera en fann eitthvað smá í bók.“  

Sex nemendur af sjö töldu að umræður til náms væru lítið notaðar, þar 

sem rætt væri saman um námsefnið og nemendur fengju tækifæri til að ræða 

viðfangsefni sín á milli eða við kennarana. Þessir sömu nemendur sögðust 

vera til í að slík kennslunálgun væri nýtt oftar með þeim. Jón sagði að sumir 

kennarar gerðu það og að það væri mjög gott en oftast væri notast við 

bækurnar. Sara sagði: ,,Stundum … myndi alveg vilja að væri meira 

svoleiðis.“ 
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Þegar ég spurði nemendur hvort þeir nýttu leikræna tjáningu í náminu, 

virtust þeir frekar undrandi yfir spurningunni og voru samróma um að slík 

nálgun væri ekki notuð eftir að ég útskýrði betur spurninguna.  

Viðmælendur sögðu að þemadagar væru sjaldan í skólanum, kannski einu 

sinni til tvisvar á ári en væru yfirleitt mjög skemmtilegir og mættu vera oftar. 

Inga: ,,Það var í fyrra í verkefninu flokkun, þá gerðum við það … þá vorum 

við í allskonar verkefnum og allur skólinn tók þátt og síðan áttum við að gera 

svona sýningu … bara ágætt … svolítið mikil flokkun á rusli … er gert einu 

sinni á ári, þá er alltaf gert eitthvað svona þema.“ 

Jón sagði að það væri alltaf ein þemavika í skólanum og viðfangsefnin 

væru misjöfn og færu eftir því hvað kennararnir ákvæðu að taka fyrir. Í eitt 

skiptið hefði verið Evrópuþema og nemendur hefðu getað valið hvernig þeir 

skiluðu verkefninu. Hægt var að velja bakpokaferð, eða taka eitt land fyrir og 

skrifa um það eins mikið og hver vildi. Um landið eða stjórnmálin og fleira.  

Allir nemendur sögðu útikennslu lítið nýtta í skólastarfinu en fjórir 

nemendur töldu að útikennsla myndi henta þeim vel í námi en þrír höfðu ekki 

trú á því. Inga sagði:  

eins og í þessari viku, þá vorum við frá mánudegi til fimmtudags á 

svona reiðnámskeiði, þá vorum við fyrir hádegi í kennslunni en fórum 

svo bara á hestbak eftir hádegi og þá kannski lærði maður miklu meira 

á því að fara og gera eitthvað svona líka með eins og þegar útskýringar 

eftir á voru útskýrðar á glærum, þá voru líka myndir með og þá skildi 

maður miklu meira og vorum að taka þátt í þessu sjálf. Svo líka ef 

okkur var sagt eitthvað um hesta inn í tímanum og svo var farið með 

okkur út til hestanna og okkur sýnt nákvæmlega hvað var átt við, þá 

skildi maður miklu meira hvað það var. 

Kára finnst betra að læra úti á stærra svæði, þar fyndist honum hann vera 

að læra um eitthvað sem skipti hann máli og væri meira í alvörunni. Hann 

sagðist vera mikið fyrir náttúrufræði en ekki í gegnum bækur. Hann hefði 

mikinn áhuga á að læra um dýr og sagði að það yrði skemmtilegra að fara í 

ferðir og skoða það sem verið væri að læra um. Katla og tveir aðrir nemendur 

voru hins vegar ekki á sama máli og sagði Katla: ,,Nei, ég held að það myndi 

bara draga úr athyglinni minni, hérna … kannski myndi það vera gott í 

náttúrufræði og samfélagsfræði en i hinum fögunum myndi það draga úr 

athyglinni.“ 

Hópavinna virtist skipta nemendur máli þar sem allir viðmælendurnir 

tjáðu sig um að hópavinna væri ekki mikið nýtt innan skólana en flestir töldu 

hana þó mikilvæga. Kári taldi að ástæðan fyrir því að hópavinna væri lítið 
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nýtt gæti verið vegna þess að þeir strákarnir væru svolítið hávaðasamir en 

honum þætti hópavinna betri því það væri gott að vinna með öðrum. Þegar 

hann ynni einn yrði hann stressaðri því þá þyrfti hann alltaf að skrifa meira 

sem hann ætti í erfiðleikum með. Katla sagði: ,,Mér finnst það þægilegt, sko 

út af ef ég hef rétt en ekki hinir þá getum við hjálpast að. Ef hinir vita betur 

en ég þá geta þeir hjálpað mér þá er meira svona samvinna … það er mjög 

gott að geta rætt saman um námsefnið.“ Bárður sagði:  

Kannski ekki beint hópavinna en jú stundum, en ekki oft, en eins og 

við erum núna sitjum við saman í u í stofunni … sitjum bara hlið við 

hlið og vinnum … Kannski eigum við að vinna eitt og eitt en vanalega 

hjálpumst við öll að sko … Mér finnst þægilegra að vinna með strákum 

en stelpum, því ég kann betur að tala við stráka en stelpur. Mér finnst 

betra að vinna einn til dæmis í stærðfræði, finnst það þægilegra, minna 

truflandi. 

Heimanám 

Allir viðmælendur, fyrir utan Bárð, sögðu að allir þyrftu að skila sama 

heimanámi en Bárður sagðist vera með styttri verkefni. Meiri en helmingur 

töldu heimanámið of mikið. Fimm af sjö viðmælendum sögðust alveg vilja 

sleppa við heimanám en þær Inga og Katla töldu heimanámið vera 

nauðsynlegt. Jón sagði heimanámið erfitt, of mikið og mikill tími færi í það. 

Sara og Kári sögðu að heimanámið væri stundum of mikið en Katla og Stefán 

töldu það vera passlegt. Ingu fannst heimanám almennt of mikið en sagðist 

þó hafa fengið að ráða hvernig hún skilaði því. Hún vildi að skilin væru 

valfrjáls hjá nemendum eða eins og hún sagði sjálf:  

Eins og stundum þá fáum við að velja milli heimnáms, þá er maður 

ekki alveg með eins … eins og í samfélagsfræðinni, þá þarf maður 

kannski ekki að skrifa, heldur getur teiknað það, eða gert eitthvað 

svona öðruvísi, eins og þú mátt gera eitthvað, þú mátt skrifa sögu og þú 

mátt kannski mála eða skila því eins og maður sjálfur vill skila því. Það 

er stundum gert. 

Námsmat 

Þegar ég spurði viðmælendur út í framkvæmd námsmats sögðu flestir að þeir 

tæku sömu prófin og aðrir nemendur sem væru bæði skrifleg eða krossapróf. 

Enginn þeirra sagðist fá að taka þátt í að móta námsmat sitt. Fimm af sjö 

viðmælendum tjáðu sig um að þeir vildu að námsmatið væri öðruvísi. 
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Katla hafði sterka skoðun á því að námsmatið gæti verið framkvæmt á 

annan hátt:  

Ég held að það sé gott að taka próf en ekki alveg sko, ég er alveg góð í 

stærðfræði en ég skil dæmin sko kannski alveg en það er stundum erfitt 

út af því að ég er ekki rosa góð í prófum, fattaru. Það er pínu stressandi 

að vita að maður er að fara í próf en ekki bara verkefni … það væri 

betra að hafa … svona einstaklingskönnun, það væri þá bara þannig að, 

tala bara svona við nemandann, já kannt þú þetta, ber fram eitthvað 

dæmi og ég skrifa það niður, já ókei ef ég get reiknað dæmið þannig og 

hann sér svona hvernig ég díla við dæmið, hvernig á að reikna það út, 

hann sjái að ég eða einhver kann aðferðina.  

Sara sagðist vera með aðeins léttari próf í stærðfræði en sömu próf og 

aðrir í hinum fögunum. Í námsmatinu væri útkoman frekar slök og hún taldi 

að námsmatið gæti verið öðruvísi og léttara, meiri lestraraðstoð í prófum og 

meiri útskýringar frá kennara. 

Þegar ég spurði nemendur út í einkunnir þeirra svöruðu þeir því til að þeir 

fengju yfirleitt lágar einkunnir og þeim leið illa yfir því. Fram kom að 

einkunnir þeirra voru ekki stjörnumerktar á einkunnablaði og kæmu fram sem 

tölustafir.  

Inga sagðist yfirleitt fá miðlungs einkunnir og ef þær væru lágar yrði hún 

greinilega að lesa betur. Hún sagðist einu sinni fyrir löngu hafa þurft að taka 

próf aftur og það hefði verið erfitt. Hún hafði einu sinni  fengið 10 í ensku „af 

því að hún tók tillit til mín í enskunni, ég man það.“ Henni þótti einkunnin 4 

lág og ef hún fengi svo lága einkunn þyrfti hún að leggja meira á sig næst. 

Hún taldi að námsmat gæti ekki verið öðruvísi en það er í dag.  

Kári sagði að hann væri svekktur þegar einkunnir hans væru lágar og 

sagði: ,,Þeir gætu til dæmis prófað bara svona með krossaprófum, svona 

nettengt. Það er þægilegt finnst mér … alveg í lagi að vinna í Ipadinum en í 

svona stórum borðtölvum við að skrifa mikið er ekki fyrir mig.“ 

Katla er ánægð ef hún fengi hærra en fimm og gleðin skein úr augum 

hennar þegar hún talaði um einkunn sína í stærðfræði. Katla sagði:  

Ég fékk 7,1 í stærðfræði og ég var rosa ánægð út af því að ég fæ ekki 

svona háar einkunnir á prófum í stærðfræði en stærðfræði er hjá mér 

rosa erfið í prófum en í tímum þegar ég er að vinna þá finnst mér það 

ekki erfitt en einhvern veginn í prófum, fer það yfir í að mér gengur 

illa, sem getur verið prófstress, held ég. 

Stefán hafði einu sinni fengið 3 í ensku og honum fannst það lágt en væri 

eiginlega orðið alveg sama, þar sem hann væri ekki góður í ensku. Hann 
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sagðist hins vegar alltaf fá 9,5 í íþróttum. Hann taldi að námsmat gæti verið á 

einhvern hátt öðruvísi en gat þó ekki útskýrt það frekar. 

Bárður tekur svipuð próf og aðrir í bekknum en það væri samt misjafnt. 

Hann sagðist vera hrikalegur í dönsku og hefði fengið að sleppa við hana 

þetta skólaárið. Hann var sáttur við námsmatið og taldi að það gæti ekki verið 

öðruvísi og einkunnir hans væru almennt háar, eins og hann sagði sjálfur: 

,,Ég fæ háar einkunnir, ég fæ … svona í ensku vanalega 9,5 eða 10. Hann 

sagðist þó hafa fengið slakar einkunnir í öðrum skóla sem hann var í þegar 

hann var yngri.“  

Kennslustundir og námsgreinar 

Þegar ég spurði viðmælendur í hvaða kennslustundum þeim liði best og gengi 

vel í töluðu flestir um að þeim liði best í fögum sem krefðust ekki mikils 

lestrar sem ætla má að sé vegna leshömlunar þeirra. Sex af sjö töluðu um að 

listgreinar væru skemmtilegastar, sumir nefndu einnig valfög og íþróttir sem 

skemmtilegustu fögin til viðbótar. Allir viðmælendur töluðu um að frímínútur 

væru jafnframt mjög skemmtilegar, þá hefðu þeir tækifæri til að hitta vini og 

slaka á fyrir næstu kennslustund. Bárður velur valfög sín miðað við áhuga:  

Málmsmíði, ég hef mjög gaman af málmsmíði og valdi glímu og 

íþróttir því ég hef gaman af íþróttum og glíman er svo nýtt og mig 

hefur alltaf langað að prufa. Svo fablab, vegna þess að það er gaman að 

fá að gera eitthvað svona í tölvunni. Hann sagðist ekki vera í 

listgreinum þetta skólaárið en honum gengi almennt vel í þeim.  

Inga var nokkuð óviss þegar hún reyndi að nefna fög sem henni liði best í 

en nefndi að það væri helst þar sem ekki þyrfti að lesa mikið. Listgreinar 

hentuðu henni betur og núna væri hún til dæmis í fluguhnýtingum og 

myndatöku í vali og hefði valið fögin vegna áhuga. Söru finnst skemmtilegast 

í valfögum eins og almennri matreiðslu, stuttmyndavali og leiklist því þau 

væru auðveld og skemmtileg, en bókleg fög væru oft erfið. 

Kára líður best í þeim greinum þar sem þarf að lesa og skrifa sem minnst. 

Honum gengi vel í myndmennt, smíðum og heimilisfræði. Hann sagðist vera 

í einu valfagi núna sem væri fablab en næsta haust gæti hann valið meira. 

Kári var ekki alveg sáttur við valið því nemendur geta ekki alltaf fengið að 

fara í fyrsta val sem þeir hefðu áhuga á. Hjá Stefáni voru íþróttir algerlega í 

fyrsta sæti ásamt vélsmíði og bakstri sem hann hefði valið út frá áhuga. 
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Þær bóklegu greinar sem viðmælendur töluðu um að þeim liði vel í nefndi 

Bárður íslensku, Stefán sagði að samfélagsfræði og stærðfræði væru skástu 

bóklegu fögin og Sara sagði stærðfræðina skemmtilega en erfiða. 

Katla vildi meina að henni gengi best í ensku og samfélagsfræði en vildi 

bæta við að henni liði vel í öllum fögum. Hún sagði að sér þætti 

skemmtilegra í bóklegum greinum en verklegum og að hún væri hrikaleg í 

handavinnu. Hún valdi raungreinar, náttúrufræði og heimavinnu ásamt 

saumum og körfubolta. Þegar ég bað hana að útskýra nánar sagði hún:  

Þetta er bara svona eins og aukatímar, ef þú vilt vinna í stærðfræði þá 

vinnur þú í stærðfræði, ef þú vilt vinna í ensku þá vinnur þú í henni, 

bara svona eins og aukatímar sko, vinnur við það sem þig langar að 

vinna í, vinnur bara með kennurum, tveir kennarar sko svona tvisvar í 

viku, það er mjög þægilegt sko. Svo er ég í körfubolta í vali líka.  

Ástæða Kötlu fyrir valinu sagði hún að tengdist að miklu leyti 

áframhaldandi námi hennar í framhaldsskóla eftir grunnskólann. Hún hefur 

þessi orð um þetta:  

Ég get bara menntað mig á öllum þessum námum, ég get þá farið, það 

er svo mikið svona eins og í náttúrufræði, þá er ég búin að vinna svona 

pínu og veit svona sirka hvað það er að gerast í framhaldsskóla, ef við 

erum að tala um frumur og allt það, en aðrir eru ekki í því, og ... 

kjarnagreinarnar, þær bara hjálpa mér að halda áfram með námið og 

saumar, bara af því mig langar að prófa, það geti hjálpað mér að verða 

betri í því öllu og körfuboltinn, valdi það bara því ég get kannski bara 

haldið áfram í honum í framtíðinni. 

Jón sagði að honum liði best í stærðfræði af bóklegum greinum og sagðist 

jafnframt líða betur í verklegum greinum eins og heimilisfræði og 

myndmennt. Hann valdi fjölmiðlun, stærðfræðigrunn og heimilisfræði í 

valinu og sagðist hafa valið þessar greinar vegna þess að þær væru skárri en 

allt hitt. 

4.2  Áhrif nemenda og þátttaka í skólastarfi 

Þegar ég spurði nemendur hver tæki ákvarðanir um námsefni og verkefni 

sögðu þeir allir að kennarinn tæki þær ákvarðanir en fjórir af sjö sögðust fá 

að tjá sig um hvað þeim þætti best í námi sínu og sex af sjö nemendum 

sögðust gjarnan vilja fá að hafa meiri áhrif á nám sitt í skólanum. 
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Inga: ,,Já svona eins og í ensku, þá áttum við að lesa eina bók heima og 

við fengum að velja okkur bókina.“ Ég spurði hana hvort kennarinn spyrði 

hana um hvernig henni þætti best að læra/vinna í tímum og Inga sagði það 

vera stundum en gat þó ekki nefnt dæmi og var ekki viss hvernig hún myndi 

svara ef hún yrði spurð. Hún sagðist ekki þurfa að kvarta yfir neinu varðandi 

skólastarfið því hún væri alveg sátt með skólann. 

Kári: ,,Já ég hef verið spurður … ég sagði honum bara frá því að mér 

fyndist betra að hlusta og svoleiðis. Hann tók mig alltaf aðeins út í enskunni 

og mér fannst það þægilegra en að vera með öllum hinum, við vorum tveir 

sem fórum svona út úr tímum, mjög gott.“ Kári sagði að ef hann yrði spurður 

oftar hvernig honum þætti best að læra myndi hann svara því svo: ,,Ég myndi 

vilja kannski aðeins styttri texta. Ég fæ alltaf aðeins stresskast ef ég á að 

skrifa mikinn texta … ég er ekki mjög fljótur að skrifa sko.“ 

Hjá Kötlu kom fram að einn kennari hefði spurt hana hvernig henni þætti 

best að læra. Katla:  

Það væri betra en ... þá myndi ég fyrst í tungumálum, þá myndi ég til 

dæmis vilja að það væri talað meira, sérstaklega í dönsku af því að við 

kunnum ekki hreiminn og allt það og í stærðfræði væri kannski gott að 

glósa hvernig reglurnar eru … Ég mundi telja það alveg frekar gott 

sko, að spyrja meira um hvernig maður vilji vinna. 

Sara tekur í saman streng: ,,Já ef ég fer sjálf til hans og segi honum að mér 

þyki þetta eða hitt betra. Stundum er ekki tekið vel í það … ég myndi alveg 

vilja vera spurð … myndi svara því hvernig ég myndi vilja hafa hlutina.“ 

Stefán telur sig geta komið skoðunum sínum á framfæri varðandi 

skólastarfið ef eitthvað væri að og leitar þá til umsjónarkennara. Hann sagðist 

vilja vera spurður og myndi segja hvað honum þætti best.  

Meirihluti nemenda taldi sig fá að ráða bekkjarreglum en allir sögðu að 

skólareglur væru ákveðnar af skólastjórnendum eða kennurum en fimm af sjö 

nemendum töldu þó að þeir gætu komið sjónarmiðum sínum á framfæri 

varðandi skólastarfið ef þeir hefðu áhuga á því. 

Þegar ég spurði Söru og Jón hvernig þau kæmu skoðunum sínum á 

framfæri varðandi skólastarfið sagðist Sara ekki fá að hafa mikla skoðun á 

því og Jón ekki hafa neina skoðun á því. Stefán taldi sig ekki fá að koma að 

skólastarfinu eða skólareglum og sagði:,,eins og það er bannað að hlaupa á 

göngunum og slíkt og annað sem snýr að skólastarfinu, ekki hvaða námsefni 

eða bækur við erum með. Ég fæ að ráða lestrarbókum mínum og hey, það má 

samt vera með tyggjó.“ 
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Katla var í nemendaráði og hjá henni kom fram að þau gætu komið með 

uppástungur varðandi skólastarfið og ef þau hefðu hugmyndir um breytingar 

sætu þau fundi með kennurum og stjórnendum og málefnin væru rædd og 

stundum teknar ákvarðanir. 

Kári hafði áhuga á að starfa í nemendaráðinu en sagðist aldrei hafa verið 

kosinn ,,Núna í ár munaði reyndar litlu að ég næði kosningu. Ég hef eiginlega 

aldrei verið kosinn í neitt svona.“ Hann sagðist vilja fá að hafa einhver áhrif 

en hann væri frekar vinafár. Kári vildi þó meina að hann gæti alveg komið 

skoðunum sínum á framfæri en gerði ekki mikið af því þar sem hann væri 

bara yfirleitt sáttur í skólanum.  

Þegar ég spurði Bárð hvort hann fengi að hafa einhver áhrif innan skólans 

sagðist hann vera í vinaliðaverkefni í skólanum og útskýrði eftirfarandi:  

það snýst um að koma inn í frímínútur, svo enginn sé útundan, þar 

notum við spil og svona í hádeginu líka reynum að fá nemendur með 

okkur sem eru kannski útundan … Það er svona á unglingastigi þá 

getum við sótt um að vera með í þessu verkefni, maður þarf að útskýra 

vel hvers vegna maður vill vera með og þá komumst við í stjórnina ef 

stjórn líkar við ástæðuna sem maður gefur. Svo fer maður í bekkina og 

spyr krakkana um hvort þeir hafi hugmyndir af leikjum eða spilum og 

þess háttar.  

Bárður segist ekki eiga í erfiðleikum með að koma skoðunum sínum á 

framfæri ef á þyrfti að halda, hvorki við kennara eða skólastjóra varðandi 

skólastarfið. 

4.3  Áhrif leshömlunar á líðan í skóla, á félagslíf 

og áframhaldandi nám 

Þegar ég spurði viðmælendur mína á hvað skólastigi þeim hefði liði best 

sögðu Bárður, Katla, Stefán og Inga að þeim hafi liðið best á unglingastigi. 

Inga sagði: ,,Öllum held ég … maður fær auðvitað meira val þegar maður 

verður eldri, maður getur kannski tjáð sig meira heldur en á yngri stigum. En 

myndi því segja unglingastigi þó mér leið vel á hinum líka.“ Bárður talaði um 

að honum liði best á unglingastigi, eða eins og hann sagði sjálfur: ,,Út af þá 

kom ég hér í skóla, í hinum skólanum var ég lagður í einelti út af dyslexíunni, 

mikið bæði af nemendum og kennurum.“ Stefán sagði líðan sína besta á 

unglingastigi því í fyrra hafi hann fyrst fengið léttara námsefni í stærðfræði. 

Kötlu leið einnig best á þessu skólastigi: „Núna á unglingastigi … á yngsta 
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stigi þá var ég alltaf send frá bekknum eiginlega í meirihluta af öllum 

kennslustundum. Miðstig þá … var ég að reyna svo mikið á mig, fattaru, 

komast inn í námið.“ Jóni, Kára og Söru leið best á yngsta stigi. Kára vegna 

þess að þá hafði hann átt auðveldar með námið og átt fleiri vini en Jóni vegna 

þess að þá hafði hann ekki þurft að skrifa jafn mikið þó svo að á unglingastigi 

væri auðvitað meira um ferðir og slíkt sem væri líka gaman. Sara sagði 

ástæðuna vera að þá hefði hún verið í 1. og 2. bekk í öðrum skóla en þar 

hefðu tveir kennarar verið í bekknum og það hafi verið gott.  

Viðmælendur mínir voru ekki allir með það á hreinu hvenær þeir hefðu 

fengið leshömlunargreininguna. Inga mundi ekki hvenær hún hafði fengið 

sína en hélt að það hefði verið á yngsta stigi og það hefði verið léttir, því þá 

hefði hún fengið að vita að hún væri ekki eitthvað skrítin. Í framhaldi 

greiningar hefði aðstoð í náminu aukist. 

Inga vildi ekki meina að leshömlun hennar hefði mikil áhrif á hegðun eða 

sjálfstraust og taldi sig ekki vera kvíðna eða stressaða vegna hennar. Hún 

væri virk í félagslífi innan og utan skóla og einu áhrifin sem leshömlun 

hennar gæti haft á félagslífið væri að hún læsi ekki eins mikið af blöðum og 

aðrar stelpur. Inga upplifði sig aldrei útundan vegna leshömlunarinnar en 

sagðist hafa orðið fyrir einelti sem væri ekki vegna hennar. Skólinn hefði 

unnið með það strax og allt væri orðið gott.  

Sara fékk greiningu á leshömlun sinni í 7. bekk og varð mjög sár þar sem 

henni þótti greiningin koma seint. Námið breyttist mikið við greininguna, 

aðstoð frá kennara hefði aukist og lesdæmi í stærðfræði minnkað. 

Leshömlunin hefur helst áhrif á sjálfstraust hennar þar sem hún er kvíðin fyrir 

prófum og öllum verkefnum og að þurfa að lesa upphátt fyrir framan aðra. 

Hún segist stundum skammast sín fyrir að vera með leshömlun og fyndi 

stundum fyrir augnagotum frá öðrum stelpum og stríðni þegar hún les 

upphátt. ,,Já en ekki að ég hegði mér illa, svona frekar að ég reyni að vera 

betri en hinir að lesa, gefst svo alveg upp þegar ég er búin með tvær línur á 

bók. Reyni of mikið á mig til að reyna að vera eins og hinir.“ (röddin 

brestur). 

Sara er stundum kvíðin fyrir að mæta í skólann vegna hræðslu yfir að 

hinar stelpurnar stríði henni en hún sagðist ekki halda að leshömlun hennar 

hafi neikvæð áhrif á að hún eignist vini og taki þátt í félagslífi eftir skóla. 

Sara upplifði að hafa verið lögð í einelti í skólanum sem fólst í hunsun frá 

hinum stelpunum en hún var ekki viss um að það væri vegna 
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leshömlunarinnar. Hún sagðist samt vera ofboðslega ánægð í skólanum en 

vildi gjarnan fá aðeins meiri aðstoð og einnig að vinkonumálin mættu ganga 

betur.  

Jón taldi að leshömlunargreining hans hefði komið á yngsta stigi, 

greiningin hefði ekki haft áhrif á líðan hans en námsefnið hefði orðið léttara. 

Hann fór samt ekki að nýta sér hjálpargögn eins og talgervil í tölvu fyrr en á 

unglingastigi. Jón taldi að leshömlunin hefði ekki haft áhrif á hegðun hans. 

Hann kviði sumum prófum, sérstaklega í samfélagsfræði ef hann hefði ekki 

verið nægilega duglegur að lesa. Jón er í júdó og í ræktinni og hann hafði 

ekki orðið fyrir einelti en taldi að leshömlun hans gæti hafa haft áhrif á það 

að eignast vini sem væri aðallega vegna þess að hann þyrfti að eyða miklum 

tíma í heimanám.  

Kári fékk leshömlunargreiningu í 7. bekk og sagðist hafa létt við það að fá 

skýringu á höfuðverknum sem hann hefði alltaf fengið þegar hann las. Við 

greininguna hafi krafa til hans varðandi lestur minnkað og hann hafi farið í 

minni hóp með öðrum í stærðfræði. Kári var ekki kvíðinn eða stressaður 

nema fyrir próf og leshömlunin hefur ekki haft áhrif á hegðun hans eða 

félagastuðning en vinir hans hlæi stundum að honum þegar hann les upp og 

það þætti honum oft erfitt. Hann hafði orðið fyrir einelti en upplifði stundum 

að hann væri öðruvísi og útundan en hann hefði orðið fyrir meiri stríðni í 

öðrum skóla þegar hann var yngri.  

Greining á leshömlun Kötlu kom þegar hún var á yngsta stigi. Strax í 1. 

bekk gekk Kötlu illa að lesa svo hún fékk sérkennslu eftir nokkra mánuði: 

„það var bara mesta breytingin“ segir hún „það var alveg þægilegt, við vorum 

bara þrjú en hinir tveir voru bara ekkert að læra, voru held ég með 

athyglibrest og eitthvað svona, … svo líka svolítið skrítið að vera ein alltaf 

með kennara.“ Leshömlun hennar hafði áhrif á sjálfstraust gagnvart námi þótt 

hún sé ekki kvíðin eða stressuð almennt en leshömlunin hefði ekki haft áhrif 

á hegðun hennar eða komið í veg fyrir að hún eignaðist vini. Hún hefur aldrei 

orðið fyrir stríðni eða einelti vegna leshömlunarinnar.  

Stefán mundi ekki hvenær hann hafi fengið leshömlunargreiningu og að 

hún hefði engu breytt fyrir hann en aðstoð við námið varð mest á 

unglingastiginu. Stefán taldi að leshömlun hans hefði ekki haft áhrif á hegðun 

hans eða félagsleg samskipti. Hann færi í íþróttir eftir skóla og í 

félagsmiðstöðina. Hann hefði heldur ekki orðið fyrir einelti eða stríðni. 
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Bárður taldi að hann hefði fengið leshömlunargreiningu í 4. bekk en 

greiningin hefði ekki haft afgerandi áhrif en eftir því sem námsefnið þyngdist 

hefði námið orðið erfiðara. Bárður sagði að kvíði, stress og lágt sjálfstraust 

hefði einkennt hann alla sína skólatíð í sínum gamla skóla en honum liði vel í 

dag:  

Já það gerði það, ég var með slæma hegðun því mér leið svo illa, fyrstu 

árin voru í lagi … en eftir það var ég lagður svo mikið í einelti að fór 

að hegða mér illa, því mér leið svo illa en stundum var ég ekki að gera 

neitt af mér en aðrir nemendur kenndu mér um að hafa gert eitthvað 

sem ég gerði ekki og ég var alltaf hjá skólastjóranum. Gerðist mjög oft. 

Var rekinn heim fimm sinnum minnir mig og oftast fyrir eitthvað sem 

ég gerði ekki. Einu sinni var búið að stríða mér svo mikið og kennarinn 

horfði bara á og gerði ekki neitt svo ég bara fór, hljóp heim þegar 3 

tímar voru eftir í skólanum og það var sko ekki neitt stutt, alveg 17 

kílómetrar heim. Ég var bara búinn að fá nóg. Foreldrar mínir vissu af 

þessu og voru búnir að reyna að vinna með þetta. 

Bárður tók þátt í félagslífi, var í fótbolta og leshömlun hans hefur ekki haft 

nein áhrif á það að eignast vini í dag en hann hefði upplifað einelti og 

útilokun í sínum gamla skóla en núna upplifði hann bara stundum góðlátlegt 

grín vina. 

Áhrif leshömlunar á áframhaldandi nám 

Ég spurði viðmælendur hvort þeir væru ákveðnir í að fara í framhaldsskóla 

og hvort leshömlun þeirra hefði áhrif á val til náms?  

Inga, Jón, Katla, Sara, Stefán og Bárður sögðust ákveðin í að fara í 

framhaldsskóla. Ingu langar að læra svo margt og því ekki búin að ákvaða á 

hvaða braut hún ætlar. Hana langar að framleiða dýralífsþætti eða fara í 

bændaskólann en fyrst er ætlunin að velja fjölbrautarskóla og seinna langar 

hana að fara í háskóla. Inga sagðist velja framhaldsnám sitt miðað við áhuga 

og leshömlun hennar hefði engin áhrif á það val.  

Jón sagði að leshömlun hans hefði áhrif á námsvalið. Hann ætlar að reyna 

að fara í vélvirkjun eða járnsmíði og telur að erlendu tungumálin stoppi hann 

af á bóknámsbrautum. Hann bætti þó við að honum þyki líka skemmtilegra 

að vinna með höndunum.  

Kötlu langar á tungumálabraut, félagsfræðibraut eða náttúrufræðibraut og 

mun velja framhaldsnám miðað við áhuga en hefur samt áhyggjur af 

stærðfræðinni ef hún fari á náttúrufræðibraut: „mig langar að verða læknir en 
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samt ekki … mig langar líka að ferðast mikið … finnst rosa gaman að skoða 

nýja hluti og vita meira um sérstaklega um hvað gerðist í gamla daga.“ 

Sara var ekki búin að velja braut. Hana langar að læra hárgreiðslu en hafði 

heyrt að það væru svo mikið af lesdæmum í því námi svo hún sé ekki viss um 

hvað hún ætli að gera. 

Stefán stefnir á að fara í grunndeild málmiðnaðar og ætlar að verða 

flugvirki og valdi námið út frá áhuga. Bárð langar í málmsmíði en hann var 

samt ekki alveg búinn að ákveða sig. Hann langar jafnframt í 

Landbúnaðarháskólann en danskan gæti stoppað hann af því að hann getur 

ekki mikið í dönsku en ef hann kemst inn í skólann myndi hann fara.  

Kári sagðist hins vegar ekki vera búinn að ákveða hvort hann færi í 

framhaldsnám, hann langar að læra margt en leshömlun hans hefði áhrif á 

valið. Hann nefndi tungumálabraut, eldsmíði og reiðskóla en var ekki búinn 

að ákveða sig. 

Þegar ég spurði nemendur hvort þeir hefðu einhvern tíma skammast sín 

fyrir leshömlun sína svöruðu þeir því mjög ákveðið neitandi fyrir utan Söru 

sem sagði svo stundum hafa verið. 

Bárður: Nei, ég skammaðist mín aldrei fyrir að vera með dyslexíu en 

skammaðist mín fyrir að þurfa að vera í þessum skóla, hélt að kennarar ættu 

að vera góðir, hjálpa manni en það var ekki alveg þannig þarna í þessum 

skóla, núna upplifi ég bara góðlátlegt grín ef er.“ 

Stefán: ,,Nei aldrei … lesblindan er ekki vandamál, heldur verkefnin … 

Verkefnin eru vandamálið.“ 

4.4 Upplifun af sérkennslu eða stuðningi  

Upplifun nemenda af sérkennslu í skólanum var misjöfn og tjáðu nemendur 

sig almennt um upplifun sína í sérkennslu frá því þeir voru yngri því 

samkvæmt orðræðu þeirra kom ekki fram að nemendur unglingastigs fengju 

sérkennslu.  

Sara, Bárður og Stefán sögðust vera með einstaklingsnámskrá útbúna af 

umsjónarkennara, en þau hefðu sjálf ekki komið að henni. Sara fær stuðning í 

stærðfræði og fer stundum með nokkrum öðrum nemendum í sérrými við hlið 

skólastofunnar en má ráða hvort hún fari. Hún vill alls ekki vinna ein með 

sérkennara, það sé betra að vera með mörgum í hópi. Hún telur að auka mætti 

stuðning innan bekkjar þar sem hún myndi vilja fá stuðning í fleiri fögum en 
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stærðfræði. Stefán gat farið með öðrum nemendum í sérrými til að vinna í 

stærðfræði en nýtti sér það ekki núna þar sem hann væri á ágætu róli og sáttur 

við stuðninginn í skólanum. 

Söru, Kára, Kötlu og Stefáni fannst vont að vera í sérkennslu ein með 

sérkennara en Kári og Jón sögðust stundum fara út úr stofunni með kennara 

til að lesa í léttu lestrarefni. Jóni þótti það ágætt en Kára fannst frekar 

óþægilegt að vinna einn með sérkennara og vildi frekar að fleiri færu saman. 

Hann hafi unnið þannig í sérkennslu í 4.–5. bekk með mörgum öðrum 

krökkum og það hefði verið þægilegt. Um námið í sérkennslunni sagði hann: 

„Við vorum ekki rosalega mikið að skrifa, meira svona að tala og svoleiðis 

og það finnst mér mjög þægilegt. Tala meira við mig heldur en láta mig 

stöðugt skrifa eitthvað.“ Bárður var í sérkennslu í öðrum skóla á yngri stigum 

og það hefði verið allt í lagi. 

Inga hafði einu sinni verið í sérkennslu með sérkennara og hefði þótt það 

ágætt en svo væri ekki lengur: „Ég er vanalega í stofunni með hinum en ég er 

líka í svona sérplássi þar sem verið er að útskýra betur fyrir mér í ensku. Ég 

er ekki að vinna neitt ein með sérkennara í sér stofu … oft að vinna í tölvunni 

í enskunni, stundum svona að tengja eitthvað saman sem passar.“ 

Katla hætti í sérkennslu í 8. bekk því kennararnir sögðu að hún væri með 

svo góðar einkunnir að hún þyrfti ekki lengur á sérkennslu að halda. Hún var 

í sérkennslu með nokkrum strákum í hópi þegar hún var yngri og það hefði 

ekki hjálpað henni neitt, hún hefði verið eina stelpan og strákarnir hefðu lítið 

verið að hugsa um að læra sem hefði truflað hana. Þeir hefðu sennilega verið 

með ADHD en ekki leshömlun eins og hún. Í sérkennslunni hafi hún unnið 

sömu verkefni og bekkjarfélagarnir en verkefnin verið léttari og styttri og hún 

hefði haft lengri tíma til að skila þeim sem var gott.  

Stefán hafði verið einn í sérkennslu í ensku sem honum þótti asnalegt og 

óþægilegt. Hann útskýrði eftirfarandi: ,,Mér fannst það ekki hjálpa mér neitt 

og kennarinn minn sagði: Ég vil frekar hafa þig hér þar sem þú lærir best á 

því að heyra okkur tala saman. Gagnast þér betur og ég var sammála.“ 

Flestum nemendanna fannst betra að vinna í sérrými með öðrum 

nemendum heldur en vinna einir í sérkennslu. Stuðningsaðilar eða kennarar 

aðstoðuðu stundum nemendur inni í bekkjunum eða í sérrými við hlið 

kennslustofunnar og meirihluti nemenda eða fimm af sjö voru mjög sáttir við 

þann stuðning en tveir vildu hafa stuðninginn meiri. Í bekknum hjá Ingu voru 

tveir stuðningsaðilar inn í bekk sem aðstoðuðu hana, fatlaðan nemanda og 
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nemendur með ADHD í náminu og var hún mjög sátt við þá aðstoð. Jón 

sagði að stuðningsfulltrúar væru stundum inn í bekk og hann fengi 

lestraraðstoð í stærðfræðinni sem væri gott og hann taldi ekki þörf á að auka 

stuðninginn í skólanum. Kári er nokkuð sáttur við stuðninginn í bekk en taldi 

að það mætti huga betur að stuðningi fyrir leshamlaða á unglingastigi á þann 

hátt að fara margir í hópi annað til að læra saman. Kári: ,,Það eru tveir til þrír 

stuðningar, stundum, það eru svona þrír nemendur sem þurfa aðeins meiri 

aðstoð heldur en aðrir … líka ef við hin þurfum aðstoð þá geta þeir líka 

komið til okkar.“ Um þetta sagði Katla: ,,Það er kennari að koma inn … en 

hún kann ekki allt, fattaru … þau mættu kunna það sem er verið að læra og 

hafa farið yfir námið, það sem við erum að gera.“ 

Allir viðmælendur sögðust fá mjög góða aðstoð við heimanám frá 

foreldrum sínum en meirihluti viðmælenda eða fjórir af sjö sögðust ekki nýta 

sér hjálpargögn í skólanum eða heima. Inga vildi meina að hún yrði verri í 

lestri við að nýta sér hljóðbækur því hún tapaði niður lestrarþjálfuninni. Hún 

vildi frekar að móðir hennar læsi fyrir hana fyrir prófin því hún gæti útskýrt 

fyrir henni það sem henni þætti erfitt að skilja. Kári nýtti sér ekki mikið 

hjálpargögn þar sem hann hafði ekki fengið nægilegan aðgang að þeim en 

hann sagðist vilja fá meira af slíku. Hann væri líka að vinna í tölvunni í ensku 

sem væri léttara og hentaði honum vel. Sara nýtir aðallega hljóðbækur heima 

fyrir próf í samfélags- eða náttúrufræði sem væru aðgengilegar inni á 

heimasíðu Menntamálastofnunar. Stefán sagði aftur á móti: ,,Nei, engin 

hjálpargögn, það er erfitt að einbeita sér við hlustun … hef bara verið með 

sömu lestrarbókina heima í þrjú ár og ef ég hlusta þá dett ég bara út.” Bárður 

er með hljóðbækur í tölvunni sinni og notar þær stundum en sagði: ,,Mér 

fannst þetta svo leiðinlegt, var svo höktandi eitthvað, gat ekki notað það. Ég 

vil frekar lesa sjálfur, finnst það mjög þægilegt ... fæ þjálfunina líka.” Jón 

sagðist hins vegar mikið nýta sér hjálpargögn í skólanum og þá helst talgervil 

í tölvunni en hljóðbækur heima fyrir próf. 

Samantekt 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðmælendur mínir séu 

yfir heildina ánægðir í skólanum og sáttir við kennarana sína en voru þó 

missáttir með kennsluhætti, námsefni, heimanám og námsmat. Viðmælendur 

eiga það sameiginlegt að eiga í erfiðleikum með lestur og fimm af sjö töluðu 
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um að þeim þætti erfitt að þurfa að lesa upp í kennslustundum þótt sjaldan 

væri gerð krafa um það. Sjö þeirra töluðu um að kennslustundirnar hæfust á 

töfluinnlögn frá kennara og voru allir nemendurnir nema einn sammála um 

að það væri mjög mikilvægt og gott þegar kennarar nýttu töfluna í kennslunni 

og að slík nálgun auðveldaði þeim námið. Meirihluti nemenda talaði um að 

allir nemendur ynnu oftast sjálfstætt í vinnubókum eða að verkefnum þar sem 

allir væru með sömu bækur eða verkefni og að nemendur reyndu að fylgjast 

að. Fjórir nemendur af sjö töldu markmiðin í námi mismunandi hjá 

nemendum en flestir sögðust þó ekki ráða hraða sínum i verkefnavinnu.  

Það var samróma álit nemenda að fjölbreytni í kennsluháttum væri ekki 

nægilega mikil og allir nema tveir voru sammála um að útikennsla myndi 

henta þeim vel. Hópavinna virtist ekki mikið nýtt innan skólanna en flestir 

töldu hana þó mikilvæga. Fram kom að heimanám væri oft of mikið og allir 

þyrftu að skila sama heimanámi fyrir utan einn sem sagðist stundum skila 

einstaklingsmiðuðum verkefnum. Einn nemandi vildi aukið valfrelsi í skilum 

á heimanámi en meirihluti viðmælenda vildi alfarið sleppa heimanámi en 

tveir töldu það þó nauðsynlegt. 

Nemendur voru frekar ósáttir við námsmatið þar sem þeir taka sömu próf 

og allir aðrir í formi skriflegra prófa eða krossaprófa. Enginn þeirra fékk að 

taka þátt í námsmati sínu en meirihluti nemenda vildi að námsmatið væri 

öðruvísi. Algengt var að nemendur fengju lágar einkunnir og liði illa yfir því. 

Flestir nemendurnir sögðust líða best í fögum sem krefðust ekki mikils 

lestrar og nefndu valfög, listgreinar og íþróttir sem skemmtilegustu fögin. 

Ákvarðanir varðandi námsefni og verkefni sögðu nemendur að væri alfarið í 

höndum kennaranna en nokkrir nemendanna sögðust þó geta tjáð sig um það 

sem þeim þætti best í námi sínu en meirihlutinn vildi hafa meiri áhrif á nám 

sitt. Nemendur töldu sig ekki hafa mikil áhrif á skólastarfið nema við að 

semja bekkjarreglurnar en meirihluti nemenda taldi þó að þeir gætu komið 

sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi skólastarfið ef áhugi væri fyrir 

hendi. Skólaráðið innan skólans var einnig nefnt af einum nemanda sem 

vettvangur til að hafa áhrif þar sem nemendur gætu lagt fram hugmyndir sem 

gætu leitt til breytinga á skólastarfinu ef þörf væri á. 

Meirihluti viðmælenda leið best á unglingastigi en þremur leið best  á 

yngsta stigi en allir töluðu um að kvíði og stress vegna leshömlunarinnar 

hrjáði þá almennt ekki. Fram kom að flestir kviðu prófunum og útkomu 
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þeirra og einn nemandi hafði orðið fyrir einelti frá nemendum og kennurum 

vegna leshömlunar sinnar í öðrum skóla.  

Upplifun nemenda af sérkennslu í skólanum var misjöfn þar sem fjórum 

þeirra fannst erfitt að vera einir með sérkennara. Tveir nemendur sögðust 

stundum fara einir út úr tíma í lestur, annar var sáttur við það en hinum þótti 

það óþægilegt. Aðeins þrír nemendur sögðust vera með einstaklingsnámskrá 

útbúna af umsjónarkennara en þeir hefðu ekki komið neitt að henni sjálfir. 

Fimm viðmælenda voru sáttir við aðstoð stuðningsaðila eða kennara innan 

bekkjarstarfs eða í sérrými við hlið kennslustofunnar en tveir sögðust vilja 

hafa þennan stuðning meiri.  

Fjórir viðmælenda sögðust hafa fengið leshömlunargreiningu á yngsta 

stigi en tveir á miðstigi og einn sagðist ekki muna hvenær. Tveir viðmælenda 

töldu það léttir að hafa fengið leshömlunargreiningu en einn nemandi taldi að 

greiningin á miðstigi hefði komið of seint. Tveir viðmælenda sögðu ekki 

mikið hafa breyst við greininguna. Einn viðmælanda sagðist hafa fengið sína 

greiningu í fyrsta bekk sem hefði leitt til sérkennslutíma þar sem hann hafi 

verið einn með sérkennara sem hefði verið erfitt, sérstaklega að vera 

félagslega aðgreindur frá bekkjarfélögum.  

Meirihluti nemenda var búinn að ákveða að fara í framhaldsnám og taldi 

leshömlun sína ekki hafa áhrif á valið en tveir nemendur töldu hins vegar svo 

vera og nokkrir töldu að sumar bóklegar greinar sem þeim gengi illa í gætu 

hamlað þeim í framhaldsnámi. Enginn viðmælenda taldi að leshömlun þeirra 

hefði áhrif á félagslíf þeirra eða félagastuðning innan eða utan skóla fyrir 

utan einn sem taldi að ástæðan væri frekar tímaskortur til að vera með vinum 

þar sem hann þyrfti að loka sig af vegna mikillar heimavinnu.  

Allir viðmælendur sögðust fá mjög góða aðstoð við heimanám frá 

foreldrum sínum en meirihluti viðmælenda sagðist ekki nýta sér hjálpargögn í 

skólanum eða heima.  
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5. Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu sjö grunnskólanemenda 

af því að vera með leshömlun í grunnskóla, kanna upplifun þeirra á því hvort 

þeir töldu að leshömlunin hafi haft áhrif á nám þeirra, líðan og félagsleg 

samskipti. Einnig að fá fram skoðun þeirra á hvaða kennsluaðferðir þeir töldu 

að hentaði þeim best innan námshópa eða bekkjarstarfs. 

Rannsóknarspurningar voru: 

 Hver er reynsla nemenda af því að vera með leshömlun í grunnskóla? 

Hefur leshömlun nemenda áhrif á nám þeirra líðan og félagsleg 

samskipti í grunnskóla, hver eru þau áhrif ef svo er? 

 Hvaða aðferðir telja nemendur að muni gagnast þeim best við nám 

innan sem utan bekkjarstarfs? 

Umræðum um meginniðurstöðu rannsóknarinnar verður skipt í fjóra hluta 

sem miðast við þau fjögur þemu sem komu fram við greiningu viðtalanna og 

fjallað er um í niðurstöðukaflanum.  

5.1 Viðhorf til ríkjandi kennsluhátta, námsefnis, 

heimanáms og námsmats 

Viðmælendur mínir voru yfir heildina mjög ánægðir í skólanum og sáttir við 

kennara sína en voru þó misjafnlega sáttir með kennsluhætti, námsefni, 

heimanám og námsmat. Meirihluti nemenda talaði um að þeir ynnu oftast 

einir í vinnubókum eða verkefnum inni í bekk þar sem allir væru með sömu 

verkefnin og reyndu að fylgjast að. Fimm af sjö viðmælendum mínum 

sögðust ekki ráða hraða sínum i verkefnum. Þetta er svipuð niðurstaða og sjá 

má í öðrum íslenskum rannsóknum. Þær niðurstöður gáfu til kynna að 

kennsluaðferðir væru frekar einhæfar á mið- og unglingastigi þar sem vinna í 

verkefnabókum, kennsla í fyrirlestraformi eða bein kennsla voru í fyrirrúmi 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 204−205; Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014, 
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bls. 130−131; 136; Rúnar Sigþórsson o.fl. 2014, bls. 177; Rúnars 

Sigþórssonar, 2008, bls. 238−239).  

Viðmælendurnir sjö töluðu allir um að kennslustundirnar hæfust á 

töfluinnlögn frá kennara og nefndi Inga að nemendur ynnu yfirleitt ákveðin 

verkefni sem kennarinn talaði aðeins um og spyrði stundum spurninga og á 

eftir væri unnið í vinnubókum. Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) kom 

meðal annars fram að kennsluaðferðir á unglingastigi miðuðust að miklu leyti 

við námsbækur, fyrirlestra og töfluinnlagnir frá kennurum á kostnað 

verklegrar kennslu. Kennslunálgunin miðaðist við að miðla efni, spjalla og 

spyrja lokaðra spurninga og á eftir innlögn unnu nemendur saman í hópi í 

valfrjálsu verkefni eða einstaklingslega (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 

238−239).  

Undantekningar virtust þó vera á þessu hjá viðmælendum mínum þar sem 

Stefán, Inga og Jón sögðust stundum vera með annað efni en hinir í 

stærðfræði, ensku og dönsku og virðast kennarar þar einstaklingsmiða námið 

að einhverju leyti. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur kom fram að nemendur í 10. bekk 

fengu stundum tækifæri til þess að stýra sjálfir námi sínu en voru þó að mestu 

að hlusta á kennarann og framkvæma það sem hann vildi að gert væri. 

Þátttaka nemenda í umræðum var lítil og fá dæmi um að tekið væri tillit til 

misjafnrar námsstöðu eða getu við val á viðfangsefni eða námsaðferðum 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 204−205).  

Þegar nemendurnir voru spurðir hvaða kennsluaðferð frá kennara hentaði 

þeim best svöruðu allir nema einn því til að mikilvægt væri að kennarar nýttu  

töfluna sem mest í kennslunni og flestir viðmælenda töldu það auðvelda þeim 

námið. Leiða má að því líkur að það sé vegna erfiðleika nemenda við að lesa 

og skrifa, þar sem þeir þurfa að jafnaði meiri tíma en aðrir nemendur ef krafa 

er um að endurrita það sem kennari skrifar á töfluna. Það samræmist 

jafnframt mikilvægi þess að hafa sjónrænar eða myndrænar upplýsingar á 

veggjum skólastofunnar (Reid, 2005, bls. 20) og nauðsyn þess að kennsla og 

þjálfun nemenda með leshömlun sé ítarleg, endurtekin og skýr (Hatcher, 

2006, bls. 262–263). Það hjálpar einnig nemendum með leshömlun þar sem 

þeir eiga oft erfitt með minnisþætti (Peer og Reid, 2003, bls.10−11; Vance og 

Mitchell, 2006, bls. 143−148) ásamt slakri færni í ritun (Peer og Reid, 2003, 

bls. 10−11). Þetta kom meðal annars fram hjá Ingu og Kötlu en Inga vildi 

meina að oft væru margar spurningar í náttúrufræði sem þyrfti að endurrita af 
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töflu og hún fengi þá meiri tíma til að skrifa eftir því. Katla tók undir þetta og 

sagðist vilja að kennari notaði töfluna þar sem hún væri lengi að skrifa. 

Ástæða þess að nemendur vildu að kennari nýtti töfluna í kennslu getur 

jafnframt verið vegna þess að reynsla þeirra af fjölbreyttum kennsluháttum 

virtist ekki vera mikil. 

Það var samróma álit viðmælenda minna að fjölbreytni í kennsluháttum 

væri lítil þar sem kennsluhættir eins og leitarnám, umræður til náms, 

þemanám, leikræn tjáning eða útikennsla væri sjaldan nýtt í kennslu. Sama 

niðurstaða kom fram í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum (Ingvar 

Sigurgeirsson 2014 o.fl. bls. 130; 131; 136). Skilningur þeirra á leitarnámi 

var að leita heimilda í tölvu sem þeim fannst skemmtilegt en leitarnám miðast 

við upplýsingaöflun og úrvinnslu á skipulegan hátt þar sem nemendur 

skilgreina viðfangsefni sitt, spurningar, ákveðið vandamál eða 

rannsóknarefni. Meginmarkmiðið er að nemendur þjálfist í gagnrýnni hugsun 

og fræðilegu vinnulagi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 124−125). 

Samkvæmt viðmælendum var útikennsla lítið nýtt í skólastarfinu en allir 

viðmælendur nema tveir voru sammála um að slík kennsla myndi henta þeim 

vel í námi. Þeir nefndu að þá væru þeir að læra meira í gegnum raunverulega 

reynslu í stað kennslubóka sem gerði námið áhugaverðara og skiljanlegra. Að 

það væri betra að læra til dæmis náttúrufræði út í sjálfri náttúrunni í stað þess 

að öðlast þekkinguna eingöngu í gegnum námsbækurnar. Odberg (2010, bls. 

59–60) segir að með útikennslu séu námsgreinar samþættar þar sem athafnir 

verða í meira samhengi en einungis í kennslustofunni, þar sem nemendur fái 

færi á að ,,læra um raunveruleikann í raunveruleikanum, það er að segja um 

náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu og um sitt nánasta 

umhverfi í sínu nánasta umhverfi.“ 

Viðmælendur sögðu að þemadagar væru sjaldan í skólanum en væru 

yfirleitt mjög skemmtilegir og mættu vera oftar. Tveir viðmælenda sögðu að 

þegar unnið væri með ákveðið þema þá væri verkefnavinnan meira lifandi, 

fjölbreyttari og samvinna allra innan skólans mikil. Þó svo að kennarar stýrðu 

verkefnunum almennt væri val nemenda í slíkri vinnu meira en almennt 

gerðist í náminu en það samræmist rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur frá 2012 

(bls. 204−205) þar sem fram kom að nemendur í 10. bekk fengu stundum 

tækifæri til þess að stýra sínu eigin námi. 

Hópavinna skipti viðmælendur mína miklu máli en þeir töldu lítið unnið 

með þá aðferð innan skólanna. Einn viðmælenda taldi að ástæðan gæti verið 
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sú að nemendur væru þá hávaðasamari. Meirihlutinn taldi hópavinnu henta 

betur en einstaklingsvinnu þar sem nemendur gætu hjálpast að og rætt saman 

um námsefnið. Kári, Katla og Bárður vildu meina að með hópavinnu skapist 

aðstæður til mikillar samvinnu og samskipta milli nemenda og þessi þörf 

fyrir samvinnu skýrðist kannski best í orðræðu Bárðar þegar hann útskýrði að 

ef nemendur sætu saman í U í kennslustofunni og ekki beint ætlast til að þeir 

væru að vinna saman þá hjálpuðust nemendur engu að síður að í náminu. 

Hópavinna er ein af leiðunum að einstaklingsmiðuðu námi og hópavinna 

getur jafnframt lagt grunn að því að efla félagslegt læsi í skólastarfi. 

Samkvæmt Perry (2012, bls. 54, 64, 66) snýst læsi um félagslegt ferli sem 

kemur raunar alls staðar við sögu og þróun þess einskorðast ekki aðeins við 

lestur og skrift í skóla heldur í mun víðara samhengi. Læsi gerir 

einstaklingum kleift að deila upplýsingum, að hafa samskipti við aðra og gera 

sig skiljanlega. 

Samvinnunámið er einmitt aðferð sem byggir á samstarfsverkefnum 

nemenda sem þjálfa þá í samvinnu og að taka tillit hver til annars (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 223−225). Útfærsla þessarar aðferðar getur verið 

fjölbreytt. Hugmyndin er að nemendur styðji hver annan í námi með virkum 

tengslum, ábyrgð og skyldum innan hópsins (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002, bls. 86; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 223−225 ).  

Meirihluti nemenda taldi jafnframt að samræður til náms væru lítið 

notaðar. Þar sem umræða væri um námsefnið og nemendur fengju tækifæri til 

að ræða viðfangsefni sín á milli eða við kennarana. Umræður til náms eru 

einmitt mjög mikilvægar fyrir alla nemendur og kannski ekki síst fyrir 

nemendur með leshömlun. Þar fá nemendur tækifæri til að ræða saman, æfa 

gagnrýna hugsun, hlusta og eiga samræður, sýna leikþætti og segja sögur sem 

um leið kennir þeim samskipti, eykur orðaforða og fær lokaða nemendur til 

að tjá sig (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 95; Rief og Heimburge, 2007, bls. 

105, 107).  

Það er mjög misjafnt hvernig einstaklingar kjósa að vinna eða læra í skóla 

og verða kennarar að hafa í huga að nemendur skapa sér sinn persónulega 

námsstíl og á hvern hátt þeir vilji vinna eftir honum (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007, bls. 99–100; Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 11; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005, bls. 9). Þetta kom meðal annars fram hjá viðmælendum 

en misjafnt var hvað þeir nefndu sem góðar eða æskilegar leiðir við nám. 
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Elín Vilhelmsdóttir (2007, bls. 99–100) segir mikilvægt að kennarar hafi í 

huga að til séu fjölbreytilegar aðferðir til að læra og að sumir einstaklingar 

þurfi sveigjanleika og annars konar nálgun á nám, sér í lagi einstaklingar með 

leshömlun. Dunn (1995, bls. 353) segir enn fremur að rannsóknir hafi sýnt að 

nemendur sem hafi fengið svigrúm til að nýta eigin námsstíl hafi náð 75% 

betri árangri í námi en þeir nemendur sem ekki fengu sama tækifæri.  

Umræðan um heimanám var viðmælendum mínum ofarlega í huga. 

Samkvæmt þeim þurftu allir að skila sama heimanámi fyrir utan einn sem 

sagðist stundum vera með önnur verkefni en hinir. Það er nokkuð áhugaverð 

niðurstaða sem bendir til þess að aðeins einn nemandi sé með 

einstaklingsmiðað heimanám sem stangast á við hugmyndafræðina um 

einstaklingsmiðað nám (Gerður, G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 13) sem er eitt af 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 

42−43). Heimanám nemenda ætti líka að vera einstaklingsmiðað í samræmi 

við einstaklingsmiðað námsefni innan skólans, sveigjanlegt, fjölbreytt og 

miðast við áhugasvið og mismunandi námsstíla nemenda.  

Fjórir nemendur af sjö töldu heimanám sitt of mikið og meirihluti þeirra 

sagðist vilja sleppa við það á meðan tveir töldu það nauðsynlegt. Allir 

nemendanna sögðust jafnframt fá mjög góða aðstoð foreldra við heimanám 

sitt. 

Samkvæmt rannsókninni Starfshættir í grunnskólum var mikilvægi 

heimanáms einnig skoðað þar sem meirihluti kennara taldi það mjög 

mikilvægt eða 77% kennara (Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014, bls. 141, 143). 

47% nemenda í 7.− 10. bekk töldu heimanám hæfilegt og 62% foreldra voru 

sama sinnis. Nemendur á unglingastigi eyddu að meðaltali 20−30 mínútum á 

dag í heimavinnu en nemendur sem lýstu sér sem slökum námsmönnum og 

foreldrar nemenda með námserfiðleika sögðu heimanámið krefjandi og mjög 

íþyngjandi. Sá hópur notaði jafnframt meiri tíma við að sinna heimanáminu 

(Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 1). Miðað við þessa 

niðurstöðu verður að gæta að því að heimanám nemenda með mikla 

námserfiðleika verði ekki of mikið, því það ætti aldrei að vera nemendum og 

foreldrum þeirra of erfitt viðureignar (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía 

Björnsdóttir, 2016, bls.16).  

Inga sagði að nemendur fengju stundum tækifæri til að velja hvernig þeir 

skiluðu heimanámi í samfélagsfræði. Það þyrfti ekki endilega að skila 

verkefnum skriflega heldur gætu nemendur skilað á þann hátt sem 
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hentaði þeim best til dæmis sem teikningum eða á annan máta, sem 

bendir til að kennari í þessu tilviki hafi reynt að höfða til getu og 

áhugasviðs nemenda sem tengja mætti við fjölgreindarkenningu 

Howard Gardners (Armstrong, 2001, bls. 14−15). Ekki gætti samræmis 

í svörum nemenda, þar sem samnemandi í sama bekk og skóla minntist 

ekki slíks svigrúms varðandi skil á heimanámi. 

Í skóla án aðgreiningar ætti einstaklingsmiðað nám að vera haft til 

hliðsjónar í skipulagi kennslu sem miðast við að nám sé við hæfi hvers og 

eins. Þar ætti áherslan að vera sett á að kenna nemendum þar sem þeir eru 

staddir námslega í stað þess að ætla öllum að læra það sama (Gerður, G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 13). 

Fáir viðmælenda nefndu bókleg fög sem skemmtileg. Katla var ein þeirra 

sem taldi að sér gengi best í bóklegum greinum, þar sem hæfileikar hennar 

væru alls ekki í listgreinum. Sagðist hún velja valfög sín í samræmi við 

erfiðleika sína í námi til að öðlast frekari þjálfun í greinum sem henni gengi 

illa með eða gætu reynst erfið í framhaldsnámi. Virtist hún mjög meðvituð 

um námserfiðleika sína og taldi jafnframt mikilvægara að lesa sjálf frekar en 

nýta hljóðbækur þar sem hún taldi það frekar halda lestrarþjálfuninni við.  

Mikill meirihluti viðmælenda nefndi list-, verk- og valgreinar sem 

skemmtilegustu fögin sem samræmist rannsókn Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur 

(2008, bls. 56) og vildu fjölbreytta lifandi kennsluhætti eins og þemavinnu, 

útikennslu, umræður til náms og hópavinnu án félagslegrar aðgreiningar í 

skólunum. Viðmælendur vildu einnig töfluinnlögn frá kennurum í miklum 

mæli og góðar útskýringar frá þeim í bóklegum greinum. Þessar niðurstöður 

eru samsvarandi niðurstöðum viðtalsrannsóknar Blackman frá 2011 þar sem 

nemendur vildu fá tækifæri til fjölbreyttra kennsluhátta og hópverkefna, 

vinnu sem hefði einhvern tilgang fyrir þá (Blackman, 2011, bls. 178). 

Miðað við orðræðu viðmælenda minna varðandi ríkjandi kennsluhætti 

innan skóla þeirra þarf óneitanlega að veita hæfileikum þeirra og áhugasviði í 

námi meira brautargengi. Þó að margir kennarar í grunnskólum reyni að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir með nemendum sínum þá er það engin launung 

að í grunnskólum er jafnan lögð meiri áhersla á bóklegar greinar svo sem 

íslensku og stærðfræði en list- og/eða verklegar greinar sem fá oft minna 

vægi. Samkvæmt nýlegri könnun Hagstofu Íslands kom í ljós að mikill 

misbrestur virðist vera á því að nemendur í grunnskólum landsins fái 

lögbundinn kennslufjölda í list- og verkgreinum miðað við lágmarksviðmið 
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Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2017). 

Aðeins þrír nemendur sögðust vera með einstaklingsnámskrá, sem þeir 

hefðu ekki komið neitt að sjálfir. Jafnframt kom fram hjá þessum 

viðmælendum að enginn þeirra var með stjörnumerktar einkunnir á 

einkunnablaði sínu. Það er skrítið í ljósi þess að á grundvelli bekkjarnámskrár 

ættu kennarar að gera einstaklingsnámskrár fyrir þá nemendur sem þurfa á 

einstaklingsmiðun að halda, þar sem fram koma markmið og leiðir að settum 

markmiðum. Þar eiga þarfir nemanda að vera tilgreindar, á hvern hátt 

þörfunum verður mætt og hvernig hæfni þeirra er metin (Rósa Eggertsdóttir 

og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 61−62). 

Viðmælendur mínir voru ekki sáttir við fyrirkomulag skólans á námsmati 

þeirra þar sem þeir sögðust flestir taka sömu próf og aðrir sem væru bæði 

skrifleg og/eða krossapróf. Það samræmist niðurstöðum í rannsókn Rúnars 

Sigþórssonar (2008, bls. 207, 238−239) en þar kom fram að námsmat 

miðaðist við skrifleg próf í lok annar ásamt símati og í rannsókninni 

Starfshættir í grunnskólum kom fram að þó námsmat væri mismunandi milli 

skóla þá voru hefðbundin skrifleg próf algengasta matsformið (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl. 2014, bls. 145−147). Þessar niðurstöður varðandi 

fyrirkomulag námsmats hjá viðmælendum mínum eru nokkuð sérstæðar því 

ætla má að ef nemendur eru með einstaklingsmiðað námsefni í skólastarfi 

hlýtur slíkt hið sama að þurfa að eiga við fyrirkomulag námsmats þeirra. 

Nemendurnir sögðust ekki fá tækifæri til að móta eigið námsmat með 

kennara og vildi meirihluti þeirra að námsmatið væri öðruvísi. Sumir vildu 

vera metnir í tímum í stað prófa þar sem prófkvíði gæti haft áhrif á einkunnir 

þeirra, aðrir að námsmat væri betur aðlagað að getu þeirra og enn aðrir vildu 

taka léttari rafræn krossapróf. Þessi niðurstaða samræmist ekki hugmyndinni 

um einstaklingsmiðað nám í skóla án aðgreiningar vegna þess að nemendur 

sem eru með einstaklingsmiðað námsefni ættu að njóta mismunandi 

fjölbreyttra námsmatsleiða sem miða við ólíkar námsþarfir þeirra eins og 

kemur meðal annars skýrt fram í Aðalnámskrá grunnskóla, en þar segir:  

Námsmat þarf að taka tillit til sérþarfa nemenda og sértækra 

námsörðugleika þeirra. Skólum ber að gera það sem unnt er til þess að 

koma til móts við þarfir hlutaðeigandi nemenda í þessu efni. Þessir 

nemendur eiga rétt á að námsmat sé lagað að þörfum þeirra… í 

samræmi við sérþarfir nemandans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

55, 57). 
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Í getublönduðum nemendahópum er mikilvægt að kennarar komi til móts 

við misjafnar þarfir nemenda sinna. Nemendur með leshömlun sem þurfa að 

skila skriflegum verkefnum verða að fá lengri tíma en aðrir og ætti námsmat 

eða einkunnir fyrir þeirri vinnu ávallt að vera uppörvandi og hvetjandi. 

Kennarar ættu einnig að leyfa þeim nemendum að nota leiðir sem henta þeim 

til þess að koma verkefnum sínum frá sér (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 

119; Hatcher, 2006, bls. 265, 274; Siegel, 2006, bls. 584). 

Fram kom hjá flestum viðmælenda að lágar einkunnir væru þess valdandi 

að þeir fyndu fyrir vanmætti í námi og áttu þeir oft í erfiðleikum með að tala 

um það. Að þeirra mati taldist einkunnin 5 vera lág og þýddi jafnframt að 

þeir yrðu að leggja meira á sig í námi. Það samræmist rannsókn Sigurbjargar 

Sigurgeirsdóttur (2008, bls. 72) þar sem fram kom að nemendum leið illa í 

skólanum vegna námserfiðleika og nefndu meðal annars vanlíðan yfir slökum 

einkunnum. Viðmælendur mínir ræddu hins vegar af ákafa og gleði um þær 

einkunnir sem þeir fengu þegar þeim fannst kennarar taka tillit til þeirra í 

námi þar sem þeim gekk almennt betur og tengdist oftar en ekki áhugasviði 

þeirra. Hjá Elínu Vilhelmsdóttur (2007, bls. 86–87) kemur fram að jafnvel þó 

nemendur geri sitt allra besta, fái þeir ekki alltaf góðar einkunnir sem meðal 

annars geti leitt til uppgjafar í námi. Greina mátti uppgjöf í enskunámi hjá 

einum nemanda sem hættur var að kippa sér upp við lágar einkunnir í faginu 

vegna þess að hann vissi af erfiðleikum sínum og sagðist vera búinn að sætta 

sig við þá. 

Einstaklingar með leshömlun búa oftar en ekki við brotna sjálfsmynd, ef 

þeir upplifa ekki öryggi og viðurkenningu frá umhverfi sínu og má hafa 

þarfapíramída Maslows í huga í því sambandi (Geldard og Geldard, 2008, 

bls. 31–32 ). Inga sagðist oftast fá miðlungs einkunnir og sagðist einu sinni 

fyrir löngu muna eftir að hafa þurft að taka próf aftur sem hefði reynst henni 

erfitt. Hún sagðist þó einu sinni hafa fengið 10 í ensku, þar sem kennarinn 

hefði tekið tillit til erfiðleika hennar þar og ef hún fengi lága einkunn þyrfti 

hún að leggja meira á sig.  

Samkvæmt Nash kemur fram að lítið sjálfsálit liggi í jafnvæginu á milli 

þess hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig núna og hvernig hann myndi 

vilja vera. Því nær sem þessar hugmyndir liggja því meira og heilbrigðara 

sjálfsálit hafi einstaklingurinn. En sjálfsálit er ekki eingöngu það að vera 

góður í einhverju heldur líka hversu mikið hæfileikinn er metinn (Nash, 

2006, bls. 279–280). Sara talaði um að leshömlun hennar hefði áhrif á 
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sjálfstraust hennar þar sem hún kvíðir mikið fyrir prófum og öllum 

verkefnum og að þurfa að lesa upphátt fyrir framan aðra og stundum fyndi 

hún fyrir augnagotum frá öðrum stelpum og stríðni þegar hún læsi upphátt. 

Meirihluti viðmælenda nefndi að þeim þætti erfitt að lesa upp í 

kennslustundum þó krafan um slíkt kæmi ekki oft fyrir. Slík upplifun 

einstaklinga samræmist niðurstöðum rannsóknar Sigurbjargar 

Sigurgeirsdóttur frá 2008. Í þeirri rannsókn kom fram að flestum 

nemendanna leið meðal annars illa í skólanum við að þurfa að lesa upphátt 

fyrir bekkinn (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2008, bls. 72). Það vekur því 

undrun að enn í dag sé krafa um að börn með greinda lestrarerfiðleika þurfi 

að lesa upphátt fyrir bekkjarfélaga og slíkt er ekki í samræmi við nám í skóla 

án aðgreiningar. Viðhorf til einstaklinga eiga að einkennast af virðingu fyrir 

rétti þeirra allra óháð stöðu og atgervi og nám á að miða við getu hvers og 

eins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 43; Gerður, G. Óskarsdóttir, 2014, 

bls. 13). 

Til að barn upplifi sjálfsöryggi í námi þarf það að upplifa sigra. Ef barn 

upplifir sífellt niðurbrot verður upplifun þess neikvæð sem ýtir meðal annars 

undir brotna sjálfsmynd sem veldur því að ólíklegt teljist að það beri mikla 

ábyrgðartilfinningu fyrir náminu (Reid, 2005, bls. 11). Það hlýtur að vera 

frekar niðurbrjótandi og kvíðvænlegt fyrir nemendur með leshömlun að þurfa 

að lesa upp fyrir framan aðra nemendur eða mæta í skólann daglega með 

kvíðboga fyrir því að verða beðin að lesa upp. Viðmælendur mínir tjáðu sig 

um að þeim liði best í námsgreinum sem krefðust ekki mikils lestrar, einn 

nefndi til dæmis að hann hefði valið stærðfræði og samfélagsfræði vegna 

þess að þau væru skástu bóklegu fögin. Annar nemandi hafði valið 

stærðfræði, fjölmiðlun og heimilisfræði sem valgreinar þar sem þær greinar 

væru skárri en allt hitt. Val nemendanna sýnir nokkuð vel óánægju þeirra 

með þær námsleiðir sem virðast algengastar í skólunum. 

Í rannsókn Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur frá 2008 kom fram að bæta yrði 

námsmöguleika leshamlaðra nemenda með fjölbreyttara námi, ólíkum 

námsleiðum og námsmati. Þar sem námsleiðirnar sem notaðar voru virtust 

ekki vera námshvetjandi eða laða fram það besta hjá nemendum (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2008, bls. 72).  
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5.2 Áhrif nemenda og þátttaka í skólastarfi 

Í 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að börn og unglingar 

eigi rétt á að tjá skoðanir sínar á málefnum sem þau varði og að tekið sé tillit 

til skoðana þeirra í samræmi við þroska þeirra og aldur (Umboðsmaður 

barna, e.d.). Meirihluti viðmælenda í rannsókninni sagði að nemendur fengju 

að ráða bekkjarreglum en allir sögðu þeir að skólareglur væru ákveðnar af 

skólastjórnendum eða kennurum. Fimm af sjö nemendum töldu þó að þeir 

gætu komið sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi skólastarfið, ef áhugi 

væri fyrir hendi. Flest bendir til að nemendur telji að hlustað sé á skoðanir 

þeirra miðað við frásögn þeirra og farið sé eftir barnasáttmálanum að því leyti 

en hins vegar virðist þó ekki nægilega komið til móts við hugmyndir eða 

óskir nemenda innan skólanna.  

Ákvarðanir varðandi námsefni og verkefni var að mati viðmælenda alfarið 

í höndum kennaranna en meirihluti nemenda sagðist þó geta tjáð sig um hvað 

þeim þætti best í námi sínu. Samkvæmt 13. grein grunnskólalaga eiga 

nemendur rétt á að tjá sig um hvernig þeir vilja læra (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008, 13. grein) og virk þátttaka nemenda byggir á því að þeir hafi áhrif á 

nám sitt í víðum skilningi, á námsumhverfi og framvindu í námi (Rudduck og 

Flutter, 2000, bls. 76). Rannsóknir hafa þó sýnt að lítið er hlustað á sjónarmið 

nemenda varðandi leiðir til að efla nám og kennslu (Rudduck og Flutter, 

2000, bls. 83). Nemendur vilja fá að hafa meiri áhrif á nám sitt innan 

skólanna meðal annars varðandi námsefni, námsmat, kennsluhætti, heimanám 

og valfög. Greina mátti ákveðna óánægju hjá nemendunum varðandi 

ákvarðanir skólanna um valfögin sem í boði væru hverju sinni. Nemendur 

velja úr því takmarkaða framboði þó að valfögin tengist ekki endilega 

áhugasviði þeirra.  

Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum kom fram að nemendur töldu 

sig ekki fá að hafa nein sérstök áhrif á nám sitt, aðferðir við nám, framvindu 

og mat. Þó að kennarar virtust hvetja nemendur til að koma með hugmyndir 

að viðfangsefnum virtist lítið tekið tillit til þess sem þau tjáðu sig um eða að 

hugmyndir þeirra væru nýttar. Hins vegar kom fram að nemendur virtust 

sáttir við að hlustað væri á þá, þótt það leiddi ekki til áhrifa í skólastarfinu 

(Rúnar Sigþórsson o.fl. 2014, bls. 179, 191). Það samræmist jafnframt 

niðurstöðum rannsóknar minnar varðandi áhrif nemenda á skólastarfið en 

samkvæmt Kristbjörgu Kemp (2012, bls. 5) er mikilvægt að gefa nemendum 
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færi á faglegri umræðu um skólastarfið. Nemendur hafa mikla reynslu af 

kennslu og námi og mikill fengur getur því falist í því að hlusta á skoðanir 

þeirra. 

Skólaráð innan skólans var einnig nefnt sem vettvangur til að hafa áhrif, 

þar sem nemendur gætu lagt fram hugmyndir sínar sem gætu leitt til 

breytinga ef þörf væri á eins og kemur jafnframt fram í skrifum Guðmundar 

Heiðars Frímannssonar (2013, bls. 94). Hann segir að nemendur virðist í 

flestum tilvikum aðallega fá að hafa áhrif í stjórn félagslífs innan grunn- og 

framhaldsskóla eða sem einhliða fulltrúarödd í skólaráði (Fletcher, 2005, bls. 

5; Rúnar Sigþórsson, o.fl. 2014, bls. 165).  

Upplifun nemendanna virðist vera mjög ólík varðandi þau áhrif sem þeim 

finnst þeir hafa. Bárður nefndi vinaliðaverkefni skólans sem vettvang til 

áhrifa innan skólans sem án efa getur haft áhrif til góðs fyrir alla nemendur. 

Inga og Stefán sögðust fá að ráða lestrarbókunum sínum en Sara taldi sig 

ekki fá að hafa nein sérstök áhrif í skólanum og Jón sagðist ekki hafa neina 

skoðun varðandi þessi áhrif. Það fer þó ekki milli mála að viðmælendur mínir 

voru ekki í vandræðum með að tjá sig um hvað þeim þætti jákvætt í námi 

sínu varðandi kennsluaðferðir, verkefni, heimanám og námsmat. Það 

samræmist skoðunum Rudduck og Flutter (2000) sem segja að nemendur geti 

fyllilega tjáð sig um ýmsa þætti innan skóla sem hafi bein áhrif á nám þeirra 

og þó þeir geti ekki sett sig inn í námskrá skólans sem slíka, þá geti þeir haft 

skoðanir á námsefninu, kennsluaðferðum, hvað þeim þyki áhugavert og 

hvetjandi í námi og hvernig þeir vilji læra. Það séu mikilvægar upplýsingar 

sem kennarar gætu nýtt sér hvað varðar skólaumbætur (Rudduck og Flutter, 

2000, bls. 75−76). 

Í rannsókn Ragnheiðar Axelsdóttur frá 2010 kom fram að nauðsynlegt 

væri að gefa börnum aukið svigrúm til að tjá sig um það sem fram færi innan 

skólanna. Þau vildu vera virkir þátttakendur varðandi ákvarðanir um 

aðstæður þeirra í skóla og félagsstarfi en sögðust ekki fá að hafa raunveruleg 

áhrif varðandi skipulag skólans eða þátttöku í ákvarðanatöku (Ragnheiður 

Axelsdóttir, 2010, bls. 5, 81). Í ljósi orða viðmælenda í minni rannsókn má 

ætla að þau hafi skýrar skoðanir á hvað þarf til svo þeim gangi betur í náminu 

til dæmis er varðar námsmat og fleira eins og fram hefur komið. Hlutverk 

skólans ætti því að vera að auka þátttöku nemenda í ákvarðanatöku á ýmsum 

sviðum skólastarfsins. Þetta samrýmist því sem fram kemur í Grunnriti um 

menntun en þar segir: 
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Skólasamfélagið getur hins vegar haft annars konar gildi og viðmið að 

leiðarljósi en þau sem auðvelt er að mæla. Lýðræði snýst ekki um að 

sigra heldur um að taka þátt, það snýst ekki um samkeppni heldur um 

samvinnu. Og ef það á að vera réttlátt þá þurfa allir að hafa jafna 

möguleika til þátttöku þrátt fyrir að búa yfir misjöfnum burðum og 

aðferðum til þess (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012, bls. 25). 

Fletcher (2005, bls. 20) bendir jafnframt á að raunveruleg þátttaka 

nemenda í skólastarfi, þar sem kennarar, stjórnendur, nemendur og foreldrar 

taki höndum saman við að auka þátttöku nemenda í ákvörðunum innan 

skólanna, geti skipt sköpum fyrir nemendurna sjálfa og raunar alla aðila 

innan skólans.  

5.3 Áhrif leshömlunar á líðan í skóla, á félagslíf 

og áframhaldandi nám 

Meirihluti viðmælenda sagði að sér hefði liðið best á unglingastigi en þrír á 

yngsta stigi en það svipar til rannsóknar Ingesson frá 2007 þar sem flestir 

þátttakendur höfðu neikvæða reynslu af sínum fyrstu árum í grunnskóla. Enn 

fleirum fannst upplifun og líðan vera mjög slæm á miðstigi grunnskóla en 

þegar á unglingastig var komið virtist líðan viðmælenda lagast (Ingesson 

2007, bls. 578−579). Helstu ástæður sem viðmælendur mínir nefndu fyrir 

betri líðan á unglingastigi voru að þeir hefðu meira val sem kom fram hjá 

Ingu og Kári sagðist fá að tjá sig meira á unglingastigi en á yngri stigum og 

hefði jafnframt fleiri tækifæri til að fara í ferðir á vegum skólans. Katla 

nefndi meðal annars ástæðu jákvæðrar líðanar á unglingastigi þá að hún væri 

ekki lengur send út úr bekknum í sérkennslu. Ætla má að nokkrir 

viðmælendur telji sig geta haft einhver áhrif á aðstæður sínar innan skólanna, 

þó áhrif þeirra gætu auðvitað verið meiri.  

Þessar niðurstöður virðast ekki í samræmi við skoðun Kohn (2010) sem 

taldi sterkar vísbendingar um að í hinu hefðbundna skólastarfi minnki frelsi 

og sjálfstæði nemenda eftir því sem líði á skólagöngu þeirra og að nemendur 

á unglingastigi hafi líklega fengið fleiri tækifæri til að hafa áhrif á skólastarf 

sitt á leikskólaaldrinum heldur en á unglingastiginu í grunnskóla (Kohn 

(2010, án bls.). Hins vegar verður að hafa í huga að viðmælendur mínir hafa 

ekki mikil áhrif á kennslutilhögun, námsefni, skólareglur eða námsmat eins 

og komið hefur fram. Aðrar ástæður sem viðmælendur nefndu sem kosti á 
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unglingastigi voru að námsefnið hafi orðið léttara í kjölfar greiningar og einn 

nemandi hafði byrjað í skólanum á umræddu stigi og losnað undan einelti í 

öðrum skóla. 

Ástæður þeirra viðmælenda sem töldu að sér hefði liði betur á yngsta stigi 

voru að þá hefði námið ekki verið jafn krefjandi eða að kennarar hafi verið 

fleiri innan bekkjarstarfs og einn nemandi sagðist hafa haft meiri tíma til að 

vera með vinum.  

Viðmælendur mínir töldu ekki að kvíði og stress vegna leshömlunar þeirra 

væri eitthvað sem hrjáði þá innan skólans eða utan en það mátti þó greina 

kvíða fyrir námsmati í viðtalinu þótt flestir bæru sig vel. Sara sagðist þó 

kvíða fyrir verkefnum og prófum. Hún taldi að leshömlun hennar hefði einnig 

neikvæð áhrif á sjálfstraust sitt þar sem hún kviði fyrir að þurfa að lesa 

upphátt fyrir framan aðra og óttaðist augnagotur frá öðrum stelpum og stríðni 

þegar hún læsi upphátt.  

Elín Vilhelmsdóttir segir að margir unglingar með leshömlun telji sér trú 

um að þeir séu vonlausir vegna stöðugra mistaka í námi og sömu nemendur 

trúi ekki að þeir geti gert vel og í kjölfarið magnist upp hjá þeim kvíði og 

áhyggjur sem geti orðið stöðugar (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 89−90). 

Bárður sagðist hafa verið lagður í einelti í tengslum við leshömlun sína í 

öðrum skóla, bæði af nemendum og kennurum. Aðrir viðmælendur höfðu 

orðið fyrir einelti, útilokun eða stríðni í skóla en sögðust ekki halda að það 

væri vegna leshömlunar sinnar. 

Í hollenskri rannsókn frá 2005 sem gerð var á líðan 60 barna með 

leshömlun á aldrinum 9−12 ára kom í ljós að 85% þeirra urðu fyrir stríðni 

vegna erfiðleika sinna (Singer, 2005, bls. 417−420). Sambærilegar 

niðurstöður komu fram í rannsókn Ingesson (2007, bls. 582−583) en þar 

hafði nærri þriðjungur nemenda reynslu af því að vera strítt eða verið lagðir í 

einelti.  

Viðmælendur mínir töldu að leshömlun þeirra hefði engin áhrif á félagslíf 

eða félagastuðning sem samræmist skoðun viðmælenda í rannsókn Ingesson 

(2007, bls. 582−583). Einn nemandi taldi að ástæðan fyrir því að vera ekki 

með vinum væri frekar tímaskortur þar sem hann þyrfti að loka sig af við 

heimanám. Sara upplifði stundum útilokun frá öðrum stúlkum í bekknum 

sem hún sagðist ekki vera viss um að væri vegna leshömlunar sinnar. Þessi 

upplifun nemenda samræmist Nash (2006, bls. 278−279) sem bendir á að 

nemendur með leshömlun geti jafnvel haldið sig til hlés félagslega eða 
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upplifað félagslega útilokun frá öðrum. Ætla má að ekki sé alltaf auðvelt að 

greina hver ástæða þessa sé og þyrfti ítarlegri rannsókn til að leiða slíkt í ljós 

en þá sem hér er kynnt.  

Meirihluti viðmælenda vildi ekki meina að leshömlun þeirra hefði áhrif á 

hegðun þeirra í skólanum fyrir utan að Bárður taldi að hegðun sín hefði verið 

slæm á yngri stigum í öðrum skóla vegna vanlíðunar sem rekja mætti til 

eineltis sem hann varða fyrir vegna leshömlunar sinnar. Hegðunarvandamál 

geta verið algeng meðal barna með leshömlun eins og fram kemur hjá Peer 

og Reid (2003 bls. 6−7) og Tunmer og Greaney (2010 bls. 231) en slíkt virtist 

þó ekki vera einkennandi hjá þeim nemendum sem ég tók viðtal við. 

Sara talaði um að hún hefði ekki átt við hegðunarerfiðleika að stríða, en 

hún legði mikið á sig í náminu til að reyna að vera betri en samnemendur sem 

samræmist rannsókn Singer (2005, bls. 417−420) en þar kemur fram að 

margir nemendur reyni að leyna erfiðleikum sínum með því að leggja sig 

meira fram í námi. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 76) segir að 

einstaklingur með lítið sjálfsálit skorti virðingu fyrir sjálfum sér, sé ósáttur 

við sig, vanmeti eigin kosti og getu og finnist hann ávallt þurfa að sanna sig 

fyrir öðrum. 

Meirihluti nemenda sagðist ekki skammast sín fyrir leshömlun sína og 

einn þeirra sagði að leshömlunin væri ekki vandamál, heldur verkefnin sem 

slík og hugsanlega er það að mörgu leyti rétt, því það hlýtur að vera frekar 

niðurbrjótandi fyrir nemendur með leshömlun að glíma við verkefni sem þeir 

ráða jafnvel illa við vegna lestrar- og ritunarörðugleika eins og komið hefur 

fram hjá mörgum viðmælenda minna. Þessi upplifun þeirra gagnvart bóknámi 

kemur nokkuð vel fram í hugmyndum þeirra um framtíðina en meirihluti 

viðmælenda var búinn að ákveða að fara í framhaldsnám og töldu þeir 

leshömlun sína ekki hafa áhrif á valið þar sem það miðaðist fyrst og fremst 

við áhugasvið þeirra sem voru í meirihluta verklegar greinar. Tveir 

viðmælenda töldu hins vegar að leshömlun þeirra hefði áhrif þar sem sumar 

bóklegar greinar sem þeim gengi illa í gætu hamlað þeim í framhaldsnámi.  

Í rannsókn Ingesson (2007, bls. 581) kom fram að meirihluti þátttakenda 

taldi að leshömlun þeirra hefði haft neikvæð áhrif á frammistöðu í skóla og 

framtíðarhorfur sem fellur ekki alfarið að upplifun viðmælenda minna en þeir 

virðast frekar jákvæðir og bjartsýnir á framhaldsnám og framtíðarhorfur. 

Hugsanlega mætti ætla að viðmælendur mínir geri sér ekki allir fulla grein 

fyrir námserfiðleikum sínum og geri sér jafnframt illa grein fyrir því að 
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leshömlunin muni há þeim í framhaldsnámi. Hins vegar verður að hafa í huga 

að val flestra varðandi framhaldsnám miðast við verklegt nám sem var 

jafnframt það sem flestum viðmælenda þótti henta þeim betur í námi innan 

grunnskólanna. 

5.4 Upplifun af sérkennslu eða stuðningi  

Upplifun viðmælenda af sérkennslu í skólunum var misjöfn. Söru, Kára, 

Kötlu og Stefáni fannst ekki gott að vera einir með sérkennara en Jóni, Bárði 

og Ingu þótti það ágætt þegar þau voru yngri. Slíkt fyrirkomulag virtist ekki 

almennt tíðkast með nemendum á unglingastigi í viðkomandi grunnskólum 

en viðmælendur höfðu þó reynslu af því af yngri skólastigum. Tveir 

viðmælendur sögðust stundum fara einir út úr tíma í lestur, annar var sáttur 

við það en hinum þótti óþægilegt að fara einn.  

Í hollenskri rannsókn frá 2005 kom fram að einungis fimm barnanna í 

rannsókninni þótti erfitt að vera tekin út úr tíma til að vinna með sérkennara. 

Þar kom einnig fram að börnin virtust viðkvæm fyrir því að bekkjarfélagar 

gætu séð slakan námsárangur þeirra innan bekkjarstarfs (Singer, 2005, bls. 

417−420). Leiða má líkur að því að eftir því sem nemendur eldast getur þeim 

þótt óþægilegra að vera aðgreindir félagslega frá samnemendum þar sem 

einstaklingar móta sjálfsvitund sína á unglingsárum og geta einnig verið 

viðkvæmir fyrir því að aðgreining þeirra frá bekkjarfélögum geti komið upp 

um erfiðleika þeirra í námi. 

Ætla má að ef kennarar hugi betur að því að nýta fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, fjölbreytt námsmat og tækju tillit til ólíkra nemendahópa 

með því að útfæra almenna kennslu í anda fjölgreindarkenningarinnar gæti 

þörfin fyrir sérkennsluúrræði dvínað (Armstrong o.fl. 2001, bls. 121−122). 

Samkvæmt Trausta Þorsteinssyni byggist áhersla á sérúrræði eða sérkennslu 

fyrir ákveðna nemendur á því að erfiðleikar nemenda í skóla séu þeirra vandi 

sem þurfi að laga með sérúrræðum, flokkun og aðgreiningu í stað þess að 

viðurkenna að vandamálið geti verið skólans eða kennaranna (Guðmundur 

Heiðar Frímannsson o.fl. 2013, bls. 23).  

Í 17. grein grunnskólalaga er fjallað um réttindi nemenda með sérþarfir og 

sagt að þeir eigi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  
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Þó viðmælendur mínir í rannsókninni vinni ekki mikið aðgreindir frá 

bekkjarfélögum þá er krafan oft sú að nemendur vinni ákveðnar 

kennslustundir í sérkennslu með sérkennara en slíkt fyrirkomulag samræmist 

ekki hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Þrátt fyrir að 

grunnskólalögin frá 1974 hafi miðast við að skólinn væri fyrir alla nemendur, 

hafi þau samt falið í sér þá þverstæðu að veita sérúrræði fyrir ákveðna hópa 

nemenda í sérkennslu sem stríði gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar 

(Guðmundur Heiðar Frímannson o.fl. 2013, bls. 23).  

Fjórir viðmælenda sögðu miklu betra að vinna í sérrými með öðrum 

nemendum, heldur en vinna einir í sérkennslu. Stuðningsaðilar eða kennarar 

aðstoða stundum nemendur innan bekkjarstarfs eða í sérrými við hlið 

kennslustofunnar og meirihluti nemenda var mjög sáttur við þann stuðning en 

tveir sögðust vilja hafa stuðninginn meiri.  

Megináhersla skóla án aðgreiningar er að allir nemendur hafi jöfn tækifæri 

til menntunar við hæfi og njóti hennar í félagslegum tengslum við aðra 

nemendur en helsti ágreiningurinn hefur verið hvar nemendur eigi að vera við 

nám sitt það er innan bekkjar eða utan. Minni áhersla hefur verið sett á hvað 

eigi að kenna og hvernig kennslunálgunin eigi að vera (Norwich, 2013, bls. 

54).  

Katla sagðist hafa verið send í sérkennslu frá því í fyrsta bekk og þar til 

hún byrjaði í 8. bekk en þá hefðu kennararnir sagt að hún væri með svo góðar 

einkunnir að hún þyrfti ekki lengur á sérkennslu að halda. Upplifun Kötlu af 

sérkennslunni var frekar neikvæð þar sem henni fannst hún félagslega 

aðgreind frá bekkjarfélögum.  

Peer og Reid (2003, bls. 14) benda á að félags- og tilfinningalegar þarfir 

nemenda séu jafn mikilvægar og góður námsárangur og ef þeim sé ekki mætt 

geti það haft neikvæð áhrif á nám þeirra. Þetta kom meðal annars vel fram 

hjá Kötlu sem fannst hún líka hafa misst úr náminu í bekknum og þurft að 

reyna mikið á sig til að komast inn í það og ná hinum á miðstigi sem getur 

bent til þess að hún hafi ekki verið að vinna námsefni í sérkennslu í samræmi 

við það sem fram fór innan bekkjarstarfsins.  

Samkvæmt Hatcher (2006, bls. 264) kemur fram að ef nemandi þurfi 

einstaklingskennslu utan bekkjar verði að tengja hana við það sem fram fer 

innan bekkjarins. Norwich (2013, bls. 79) segir að þörfin fyrir sérkennslu sé 

mikil ef litið sé til þarfa barnsins miðað við erfiðleika þess og til að koma í 

veg fyrir að námsþarfir þess verði vanræktar. Mögulega hefði verið hægt að 
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huga betur að rödd Kötlu í þessu námsferli því ákvæði um sérkennslu byggist 

fyrst og fremst á samstarfi allra þeirra sem eiga hluta að máli (Armstrong o.fl. 

2010, bls. 87−88). Mikilvægt er fyrir alla nemendur að þeir finni að þeir 

skipti máli, borin sé virðing fyrir þeim og að þeir tilheyri skólaumhverfinu 

(Flutter, 2006, bls. 191).  

Samantekt 

Með rannsókninni var leitað svara við tveimur meginspurningum: 

• Hver er reynsla nemenda af því að vera með leshömlun í grunnskóla? 

Hefur leshömlun nemenda áhrif á nám þeirra, líðan og félagsleg samskipti í 

grunnskóla, hver eru þau áhrif ef svo er?  

• Hvaða aðferðir telja nemendur að muni gagnast þeim best við nám 

innan sem utan bekkjarstarfs? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að leshömlun viðmælenda hafi 

áhrif á nám í bóklegum greinum þar sem áhersla er sett á lestur og ritun en 

hefur ekki áhrif á nám í íþróttum, vali eða list- og verkgreinum. 

Leshömlunin hefur ekki afgerandi áhrif á líðan, félagastuðning, félagslíf 

eða val til áframhaldandi náms í framhaldsskóla. Þær aðferðir sem nemendur 

kusu í námi og kennslu voru, töfluinnlögn frá kennurum í miklum mæli, 

góðar útskýringar frá þeim í bóklegum greinum og fjölbreytta lifandi 

kennsluhætti. Viðmælendur vildu fá að vinna í hópavinnu án félagslegrar 

aðgreiningar frá bekkjarfélögum ásamt kennslu frá kennurum og 

stuðningsaðilum innan bekkjar og fá að hafa meiri áhrif á nám sitt í 

skólanum, á heimanám, námstilhögun og námsmat. 
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6. Lokaorð 

Það var mjög áhugavert og lærdómsríkt að gera þessa rannsókn með 

viðmælendum mínum og munu niðurstöður óneitanlega nýtast mér vel í 

starfi. Það var ánægjulegt að sjá hversu glaðir og sáttir viðmælendur virtust 

vera með kennarana sína sem og skólana.  

Þegar ég lagði upp í þessa vegferð hafði ég nokkrar áhyggjur af því að 

viðmælendur mínir ættu í erfiðleikum með að ræða skólagöngu sína en svo 

var ekki. Nemendurnir voru ófeimnir við að tjá sig um reynslu sína af því að 

vera með leshömlun í grunnskóla  

Það var ánægjulegt að heyra að kvíði og stress vegna leshömlunar þeirra 

væri ekki eitthvað sem hrjáði þá innan skóla eða utan. Það var líka gleðilegt 

hve bjartsýnir þeir virtust vera á framtíð sína þar sem þeim fannst leshömlun 

þeirra ekki hafa afgerandi áhrif á líðan, félagastuðning, félagslíf eða val til 

áframhaldandi náms í framhaldsskóla sem þeir virtust velja sér miðað við 

áhugasvið. 

Hins vegar er það áhyggjuefni að áherslan innan grunnskólanna skuli 

miðast svo mikið við bóklegar greinar, lestur og ritun eins og raun ber vitni 

ásamt kennsluháttum sem henta leshömluðum nemendum illa og má segja að 

hæfileikum þeirra og áhuga í námi sé ekki veitt nægjanlegt brautargengi. 

Aðferðirnar sem nemendur kusu í námi og kennslu voru, töfluinnlögn frá 

kennurum, góðar útskýringar frá þeim í bóklegum greinum og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Viðmælendur mínir voru ósáttir við ríkjandi kennsluhætti, 

námsefni, heimanám og námsmat sem þeim þótti frekar einhæft og 

samræmist jafnframt niðurstöðum fleiri nýlegra íslenskra rannsókna og er því 

mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir því að hægt er að nota fjölbreytta 

lifandi kennsluhætti og fjölbreytt námsmat til að koma til móts við misjafnar 

þarfir nemenda.  

Læsi í skólum er ekki bara að geta lesið og skrifað heldur gerir 

einstaklingum kleift að deila upplýsingum, hafa samskipti við aðra og gera 

sig skiljanlega. Læsi felst líka í gagnrýnni hugsun og samskiptum og þess 

vegna skipta meðal annars umræður til náms miklu máli í skólastarfi sem að 

mati meirihluta nemenda í þessari rannsókn voru lítið nýttar 
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Leshömlun viðmælenda minna hefur engin áhrif á nám þeirra í íþróttum, 

valgreinum eða list- og verkgreinum sem voru jafnframt þau fög sem flestum 

leið best í og eru því miður ennfremur þær greinar sem minnsta vægið fá í 

grunnskólum landsins sé horft til nýlegra rannsókna og er það mikið 

áhyggjuefni. Ég tel því mikilvægt að auka vægi list- og verkgreina ásamt 

valgreinum í grunnskólum landsins ekki síst vegna þess að það hlýtur að vera 

jafn áríðandi hlutverk grunnskólanna að undirbúa nemendur sína undir 

framhaldsnám í verklegum greinum til jafns við þær bóklegu. Það stefna ekki 

allir grunnskólanemendur á bóklegt framhaldsnám eftir að grunnskólagöngu 

lýkur eins og kom reyndar skýrt fram hjá viðmælendum mínum en meirihluti 

þeirra hafði ákveðið að velja verklegar greinar í framhaldsnámi. 

Meirihluti viðmælenda vildi fá að vinna í hópavinnu án félagslegrar 

aðgreiningar frá bekkjarfélögum sem er að mínu áliti mjög skiljanlegt þar 

sem nám í skóla snýst að miklu leyti um félagslegt ferli og samræmist 

megináherslu skóla án aðgreiningar. Sú niðurstaða kom mér ekki á óvart þar 

sem ég hef tekið eftir því í mínu starfi að mörgum nemendum á mið- og 

unglingastigi þykir afar erfitt að þurfa að yfirgefa bekkjarstarfið til að vinna 

innan sérkennslu með sérkennara. Mögulega þarf að endurskoða slíka 

aðgreiningu í mörgum grunnskólum í samráði við nemendurna sjálfa. Leyfa 

rödd þeirra að hafa áhrif á námstilhögun þeirra þar sem rannsóknir hafa sýnt 

að sumir nemendur með leshömlun geti upplifað ákveðna skömm eða 

vanmátt tengda slíkri aðgreiningu ásamt því að vera námslega á eftir 

jafnöldrum. Þó er vert að hafa í huga að ástæða nemenda í þessari rannsókn 

fyrir að vilja ekki vera aðgreindir frá bekkjarfélögum getur einnig verið 

vegna þess að þeir hafi áttað sig á að samvinna með bekkjarfélögum nýtist 

þeim vel í öllu námi þar sem þeir geta fundið sameiginlegar leiðir í átt að 

velgengi.  

Viðmælendur mínir töldu sig ekki fá að hafa næg áhrif á nám sitt innan 

skólanna en samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar fer ekki á milli 

mála að nemendur geta tjáð sig um hvað þeir vilja varðandi nám, 

kennslutilhögun og námsmat og að nauðsynlegt er að auka hlutdeild nemenda 

í ákvörðunartökum innan grunnskólanna. Þegar markvisst er hugað að rödd 

nemenda felur það í sér leiðir til að efla virka þátttöku þeirra við að skapa 

þeim námsaðstæður sem stuðla að árangursríku námi. 

Rannsókn mín miðast aðeins við sjö nemendur með leshömlun í 

grunnskóla og því er ekki mögulegt að alhæfa um niðurstöður. Hins vegar má 
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ætla að margir aðrir nemendur með leshömlun upplifi skólagöngu sína á 

svipaðan hátt og viðmælendur mínir. Niðurstöður rannsóknar minnar draga 

einnig fram ákveðna mynd af þeim aðstæðum sem nemendur með leshömlun 

þurfa að takast á við daglega í skólastarfi þar sem námshæfileikar þeirra fá 

ekki nægjanlegt brautargengi sem ég vona að breytist til batnaðar á komandi 

árum. 

Það er öllum nemendum mikilvægt að ná árangri í námi og nemendur með 

leshömlun geta það með góðri eftirfylgni og hvatningu. Kennarinn og 

foreldrar eru mikilvægasti stuðningurinn í öllu námsferli nemenda með 

leshömlun en samnemendur þeirra geta einnig reynst mikilvæg stoð þegar 

notast er við fjölbreyttar samvirkar kennsluaðferðir og fjölbreytt námsmat þar 

sem öflug jafningjakennsla og paravinna er höfð að leiðarljósi. 

Mismunandi hæfileikar, geta og áhugamál nemenda koma saman og 

mynda mikilvæga félagsheild innan bekkjarstarfsins og skapar um leið 

tækifæri til að áhugavert og merkingarbært nám geti átt sér stað. Allir geta 

verið að vinna við það sama en á mismunandi hátt.  

Kennarar verða að finna hinn gullna meðalveg í kennslunni og hafa í huga 

að engin ein aðferð hentar öllum nemendum því eins og einn viðmælandi 

rannsóknarinnar sagði, þá er leshömlunin ekki vandamálið, heldur verkefnin. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi 

Hver er upplifun/reynsla nemenda af því að vera með leshömlun (e. 

dyslexia) í grunnskóla? 

Hvaða aðferðir telja þeir að muni gagnast þeim best við nám innan sem 

utan bekkjarstarfs? 

Viðtöl við 7 unglinga í þremur grunnskólum á Norðurlandi er varðar 

reynslu þeirra af því að vera með leshömlun í grunnskóla og hvaða 

kennsluaðferðir þeir telji að henti þeim best innan sem utan skóla. 

Kennslustundir/einstaklingsmiðun/áhrif nemenda á nám. 

Getur þú sagt mér frá því hvernig venjulegur skóladagur gengur fyrir sig?  

Getur þú lýst fyrir mér venjulegri kennslustund? 

(Fá fram skipulag kennarans innlagnir, samvinna / hópvinna nemenda, 

einstaklings¬vinna. t.d. í verkefnabækur,umræður til náms, framsögn, 

leikræn-tjáning, leitarnám, heimildavinna, þemavinna 

Vinnutilhögun/gengi, líðan í misjöfnum námsgreinum. Ert þú/ innan 

bekkjar ein/einn að vinna í bókum? (er það oft eða stundum) 

Vinnur þú þar með öðrum? (er það oft eða stundum)? 

Hvernig finnst þér að vinna með öðrum? 

Finnst þér það betra eða verra? 

Hvernig gengur þér í þeim námsgreinum þar sem mikið er um lesmál? 

(sbr. í íslensku, samfélagsfræði og stærðfræði) Getur þú nefnt dæmi? 

Þarft þú að lesa upp úr bókum/verkefnum innan bekkjarstarfs? 

Ef svo er hvernig líður þér með það? 

Áhersla kennara á einstaklingsmiðun eða að allir séu að gera það sama 

Hvernig er verkefnavinnu í tímum háttað? Ert þú með sömu verkefni og 

aðrir 

Ræður þú hraða þínum í verkefnum? 

Heldur þú að allir í bekknum séu með sömu markmið, eða heldur þú að 

það sé eitthvað mismunandi? 

Hvað með verkefnin, eru þau mismunandi? 

Hvað með bækurnar? 

Getur þú gefið mér dæmi?  

Telur þú verkefnin vera misþung eða mislétt?  

Getur þú nefnt dæmi? 

Ræður þú vel við námsefnið þitt? 
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Hvernig finnst þér best að læra hjá kennaranum þínum? hvernig finnst þér 

best að hann kenni?  

Hvaða aðstoð færðu hjá kennara í tímum?  

Hvernig finnst þér best að kennari nýti töfluna í tímum? 

Af hverju ef svo er / ef svo er ekki? getur þú útskýrt nánar? 

Áhrif nemanda á nám sitt  

Hver tekur ákvarðanir um námið þitt /ykkar í bekknum? 

Hvernig eru þessar ákvarðanir teknar? 

Fær kennarinn einhvern tíma álit frá þér um hvernig þér finnist best að 

læra/vinna í tímum?  

Ef svo væri hvernig myndir þú svara því?  

Í hvaða kennslustundum líður þér best og gengur vel?  

Hvernig gengur þér greinum eins og, smíðum, heimilisfræði, myndmennt,  

Í hvaða valgreinum ertu?  

Hvers vegna valdirðu það? 

Telur þú að útikennsla myndi henta þér í námi? Ef svo er /eða ekki, getur þú 

útskýrt nánar? 

Stuðningur/einstaklingsnámskrá 

Hvaða stuðning færðu inni í kennslustundum? 

Ert þú tekin/nn út úr tíma sbr. í sérkennslu í einhverri grein?  

Ef svo er hvernig finnst þér að vinna þar?  

Ert þú að vinna þar með öðrum eða einn? 

Getur þú nefnt dæmi um hvað þú ert að gera í sérkennslu? Ert þú að vinna þar 

með svipað efni og væri í kennslustundum með bekknum. 

Ert þú með einstaklingsáætlun? 

Ef já: Hver gerði hana? (td sérkennari /umsjónarkennari) 

Komstu sjálf(ur) að því að gera áætlunina t.d. setja þér markmið eða ákveða 

efni?  

Ef stuðningsaðili er innan bekkjarins? 

Er hann eitthvað að aðstoða þig?  

Telur þú að sá stuðningur ætti að vera annar? Hvernig þá ef svo er? 

Námsmat, áhrif nemenda á námsmatið. 

Hvernig er námsmati háttað? Hvernig fer það fram?  

Tekur þú sömu próf og aðrir í bekknum? 

Skilar þú samskonar verkefnum til kennara og aðrir nemendur í bekknum? 

Tekur þú þátt í að meta hvernig þér gengur? 
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Ef svo er hvernig gerir þú það?  

Hvernig kemur þú út úr þessu námsmati?  

Hvernig var t.d einkunn síðast þegar þú tókst próf? sbr. síðasta námsmat? Ef 

einkunnir eru almennt slakar, hvernig líður þér er það varðar? 

Telur þú að námsmatið gæti verið öðruvísi? 

Getur þú nefnt dæmi? 

Hjálpargögn/tæki í skóla og heima. 

Nýtir þú þér hjálpargögn sbr. hljóðbækur, lestrarforrit leiðréttingarforrit í 

tölvu eða eitthvað annað í námi, í skólanum?  

En heimafyrir?  

Getur þú nefnt dæmi um hjálpargögn sem þú nýtir og hvernig þér gengur að 

nota þau? 

Heimanám. 

Ert þú með sama að annað heimanám og aðrir?  

Getur þú nefnt dæmi? 

Finnst þér heimanámið hæfilegt/ eða of mikið? 

Hjálpar einhver þér heima við heimanámið?  

Telur þú að þú hafir fengið góðan stuðning heima? 

Myndir þú vilja hafa eitthvað í sambandi við heimanámið öðruvísi?  

Hvernig ef svo er? 

Áhrif nemenda á skólastarf, reglur, skoðanir, ákvarðanir. 

Hefur þú fengið að hafa einhver áhrif innan skólans þíns? til dæmis fá að vera 

með við að búa til bekkjar- eða skólareglur eða annað er snýr að 

skólastarfinu? 

Hvaða námsefni þú ert með, bækur?  

Hvernig færð þú að koma skoðunum þínum á framfæri um skólastarfið? 

Getur þú nefnt dæmi um hvernig? 

Líðan nemanda í skólanum, meðeinkenni/afleidd einkenni. 

Ef þú hugsar aðeins til baka, á hvaða skólastigi, yngsta, miðstigi eða 

unglingastigi leið þér best? 

Hvenær varst þú greind(ur) með leshömlun?  

Hvernig leið þér þegar þú fékkst greiningu á leshömluninni? 

Breyttist eitthvað varðandi námið og stuðning sem þú fékkst / sérkennslu 

þegar þú fékkst greiningu? 
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Telur þú að leshömlunin hafi haft áhrif á hvernig þér líður í skólanum og með 

félögunum (t.d. sjálftraust, stress, kvíða? 

Telur þú að leshömlunin hafi áhrif á hegðun þína í skóla? 

Tekurðu þátt í félagslífi í skólanum eða utan hans (t.d. íþróttum? Ef já: Í 

hverju ertu? 

Heldurðu að leshömlunin hafi áhrif á það? Ef já geturðu gefið mér dæmi um 

það? 

Telur þú að leshömlunin hafi haft áhrif hvernig þér gengur að eignast vini og 

umgangast aðra krakka? 

Hefur þú upplifað þig útundan í skólanum? 

Hvernig finnst þér frímínúturnar í grunnskólanum? 

Hefur þú orðið fyrir einelti vegna leshömlunar þinnar? 

Viðhorf til náms og væntingar til framtíðarinnar. 

Ætlarðu í framhaldsskóla? 

Eru búinn að ákveða á hvaða braut þú ætlar og hvað þú vilt starfa í 

framtíðinni? 

Hefur leshömlunin áhrif á val þitt? 

Viðbætur frá nemanda ef er. 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 

  



90 

Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til grunnskóla um rannsóknina 

Kynningarbréf til þátttakenda/grunnskóla 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hver er reynsla nemenda með leshömlun í grunnskóla? 

Ágæti viðtakandi. 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og er um þessar 

mundir að vinna að 40 eininga lokaverkefni í náminu. Rannsóknarritgerðin 

fjallar um reynslu nemenda af því að vera með leshömlun á unglingastigi í 

grunnskóla. Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku grunnskólans í þessu 

verkefni og fá leyfi skólastjóra til að gera viðtalsrannsókn innan skólans. Ég 

óska jafnframt eftir aðstoð innan skólans við að velja þrjá nemendur, stúlkur 

og drengi sem hafa fengið leshömlunargreiningu (e. dyslexia) innan skólans í 

einstaklingsviðtöl sem eiga jafnframt auðvelt með að tjá sig. 

Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu nemenda af því að 

vera með leshömlun í grunnskóla. Um að ræða eigindlega rannsóknaraðferð 

sem byggir á gagnasöfnun með viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til 

þess fyrirbæris sem rannsakað er hverju sinni.  

Viðtölin verða að fara fram innan skólans þar sem er algert næði og 

vonast ég því til að skólastjórnendur geti boðið mér og viðmælendum mínum 

upp á góða viðtalsaðstöðu. Hvert viðtal mun taka um 30-40 mínútur en þau 

verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt verður upptökunum 

eytt. Nöfnum og staðarháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki 

verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til skóla, nemenda eða þess 

sem þeir fjalla um. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og heitið 

algjörum trúnaði og nafnleynd. Ég legg áherslu á að hverjum nemanda er í 

sjálfsvald sett hvort hann tekur þátt í þessari rannsókn og er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósi 

nemandi að taka ekki þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar 

afleiðingar fyrir hann. Einnig er nemanda heimilt að neita að svara einstökum 

spurningum í rannsókninni. Persónuvernd hefur þegar verið tilkynnt um 

rannsóknina og leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður er Rúnar Sigþórsson 

prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Virðingarfyllst, 

Sigurbjörg Agnes Sævarsdóttir 

__________________________________________________________ 



91 

Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til viðmælenda og samþykkisyfirlýsing 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hver er reynsla nemenda með leshömlun í grunnskóla? 

Ágæti viðtakandi. 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og er um þessar mundir að 

vinna að lokaverkefni í náminu. Leiðbeinandi minn er Rúnar Sigþórsson, prófessor 

við kennaradeild. Verkefnið fjallar um reynslu nemenda af því að vera með 

leshömlun (e.dyslexia) unglingastigi í grunnskóla. Með þessu bréfi óska ég eftir 

þátttöku þinni í þessu verkefni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kynnast reynslu nemenda sjálfra af því að vera 

með leshömlun í grunnskóla með því að taka við þá viðtöl um reynslu sína. Það væri 

heiður að fá að ræða við þig um þína reynslu af því að vera með leshömlun Þú verður 

þá um leið meðrannsakandi minn í þessu verkefni.  

Viðtalið fer fram í skólanum og þess verður gætt að þar verði algert næði. 

Viðtalið mun taka um 30-40 mínútur en það verður hljóðritað en upptökunni eytt að 

lokinni úrvinnslu. Allt sem þú segir í viðtalinu verður trúnaðarmál og þess gætt að 

ekki verði hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þín, skólans eða þeirra sem 

þú fjallar um. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í þessari 

rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að 

gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa 

neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt að neita að svara einstökum 

spurningum í viðtalinu. Þar sem þú ert ekki lögráða verður leitað eftir samþykki 

foreldra / forráðamanna fyrir því að þú takir þátt í viðtalinu. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar og samþykkt.  

Virðingarfyllst, Sigurbjörg Agnes Sævarsdóttir. 

Samþykkisyfirlýsing viðmælanda  

Við undirrituð samþykkum hér með að ___________________ taki þátt í 

ofangreindri rannsókn með þeim skilmálum sem þar koma fram. 

Við höfum lesið kynningarbréf rannsakanda og er meðvituð/aður um hvað 

rannsóknin felur í sér og rétt þátttakanda til að hætta þátttöku alfarið eða að hluta til 

ef hann/hún óskar þess.  

Staður: _____________ dags. ________  

Nemandi: 

Forráðamaður viðmælanda:  
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Fylgiskjal 4 Tilkynning til persónuverndar 

 


