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Ágrip  

Íslenskir grunnskólar starfa samkvæmt skólastefnunni skóli án aðgreiningar. Með tilkomu 

þeirrar stefnu hefur aðgengi fatlaðra nemenda að námi aukist til muna. Þó eru enn víða 

ríkjandi neikvæð viðhorf til þátttöku fatlaðra nemenda í hefðbundnu skólastarfi. Til að 

mynda virðist eins og það sé ekki gert ráð fyrir að blindir og sjónskertir nemendur læri 

meira en helstu grunnatriði í stærðfræði. Stærðfræði er að vissu leiti sjónrænt fag en 

stærðfræðiskilningur fæst að miklu leiti með sjónrænni úrvinnslu, hlutbundinni vinnu og 

umræðum. Þar sem blindir og sjónskertir nemendur ná ekki að vinna úr sjónrænum 

upplýsingum er miklvægt að komið sé til móts við þarfir þeirra með aukinni áherslu á 

umræður, hlutbundna vinnu ásamt notkun ýmis konar hjálpartækja sem gera stærð-

fræðina aðgengilegri. Fyrst og fremst þarf þó að huga að því að taka á móti þessum 

nemendum með opnum huga og gæta þess að kröfur gerðar til þeirra séu sambærilegar á 

við kröfur á sjáandi nemendur. Stærðfræðinám blindra og sjónskertra nemenda er lítið 

rannsakað viðfangsefni bæði hérlendis og erlendis og byggja þær kennsluaðferðir sem 

oftast eru notaðar á hefðum og reynslu frekar en rannsóknum. Það er því ósk höfundar að 

ritgerð þessi varpi skýrara ljósi á þau úrræði sem stuðla að árangursríku stærðfræðinámi 

blindra og sjónskertra nemenda og hvetji til frekari rannsókna.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 ETCS-eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði við 

kennaradeild Háskóla Íslands. Innblástur verkefnisins er kominn frá systur minni, Söndru 

Dögg Guðmundsdóttur, sem sjálf hefur þurft að yfirstíga margar hindranir í stærðfræði-

námi á bæði grunn- og framhaldsskólastigi vegna sjónskerðingar. Vil ég þakka henni góðar 

ráðleggingar og stuðning við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka kærasta mínum, Ágústi 

Inga Friðrikssyni, fyrir mikla hvatningu og umburðarlyndi á krefjandi tímum. Að lokum færi 

ég Guðnýju Helgu Gunnarsdóttur, leiðbeinanda mínum, mínar bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn og skilning á meðan ferlinu stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 9. maí 2017 

 

Kolbrún Guðmundsdóttir 



6 

 



7 

1 Inngangur  

Á undanförnum áratugum, ekki síst á síðustu árum, hafa kröfur um almenn mannréttindi 

orðið háværari. Þegar horft er til frétta líðandi stundar sést að víða er pottur brotinn hvað 

mannréttindi varðar og er baráttunni augljóslega síður en svo lokið. Mannréttindin sem 

barist er fyrir eru margvísleg, en þau sem höfð eru að leiðarljósi í þessari ritgerð er réttur 

allra barna til grunnmenntunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

24. grein/2007; lög um grunnskóla nr. 91/2008). Unnið er hörðum höndum að því að 

tryggja það að öll börn fái þessi réttindi uppfyllt og er það meðal annars krafa í öllum 

aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna að í grunnskóla sé skólaskylda. 

Í bæði lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um 

að allir nemendur á grunnskólaaldri eigi rétt á að stunda nám í skóla án aðgreiningar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 43). Í skóla án aðgreiningar er lögð mikil 

áhersla á það að skólasamfélagið sé fyrir alla og á það við um fatlaða jafnt sem ófatlaða, 

stelpur jafnt sem stráka og trúaða jafnt sem trúleysingja. Koma á til móts við þarfir allra 

nemenda og veita þeim sem á þurfa að halda viðeigandi stuðning svo þeir geti stundað 

nám í sínum hverfisskóla með jafnöldrum. Í skóla án aðgreiningar er áhersla á alhliða 

þroska allra nemenda og er stefnt að því að móta heilbrigða einstaklinga sem skapa gott 

samfélag með virkri þátttöku. Þá eiga fatlaðir nemendur að fá tækifæri til að rækta 

hæfileika sína og auka getu, óháð því hvers eðlis fötlunin er.   

Til fatlaðra nemenda teljast meðal annars þeir nemendur sem eru verulega 

sjónskertir eða blindir. Blindir og sjónskertir nemendur eru fjölbreyttur hópur einstaklinga 

með ólíka þörf fyrir náms- og félagslegan stuðning. Fyrir utan þann einstaklingsmun sem 

er til staðar innan þessa sameiginlega hóps er einnig að vissu leiti grundvallarmunur á milli 

hópanna tveggja. Einstaklingar sem fæðast blindir hafa aldrei upplifað að sjá og skynja því 

heiminn öðruvísi en sjáandi einstaklingar. Margir sjónskertir einstaklingar og þeir 

einstaklingar sem fæðast með sjón en missa hana síðar á ævinni hafa það forskot, ef svo 

mætti kalla, á einstaklinga með meðfædda blindu að þeir annað hvort geta eða hafa getað 

reitt sig á sjónina að einhverju leiti. Þeir eiga því að öllu jöfnu auðveldara með að sjá fyrir 

sér hvernig hlutir sem þeir ekki þekkja líta út, því hægt er að lýsa þeim í samanburði við 

hluti sem þeir hafa sjálfir séð.  

Vegna þess grundvallarmunar sem er á blindum og sjónskertum nemendum eru þær 

hindranir sem blindir annars vegar og sjónskertir hins vegar standa frammi fyrir í námi 

ekki alltaf sama eðlis og eru lausnirnar ólíkar í takt við það. Í þessari ritgerð verður þó ekki 
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gert mikið úr þessum mun, heldur verður frekar leitast eftir því að skoða sameiginlega 

þætti sem einkenna þessa nemendur og það hvernig þeir hafa áhrif á getu nemenda til að 

læra stærðfræði.  

Stærðfræði fylgir fast á hæla íslensku og list- og verkgreina sem sú námsgrein sem fær 

mest vægi í stundaskrám nemenda í grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 52). Hún er jafnframt ein af þeim námsgreinum sem er talin sérstaklega erfið 

fyrir blinda og sjónskerta nemendur. Er þá gjarnan vísað til þess að stærðfræði sé 

sjónrænt fag þar sem mikið reynir á að túlka myndrænar upplýsingar og skrá niður 

úrlausnir á skipulegan hátt. Fyrir sjáandi nemendur felur árangursríkt stærðfræðinám 

vissulega í sér sjónræna túlkun, en það byggir einnig á fleiri þáttum (Hiebert, Carpenter, 

Fennema, Fuson, Wearne, Murrey, … Human, 1997, bls. xiv; Boaler og Humphreys, 2005, 

bls. 84; Alseth og Røsseland, 2006, bls. 21; Boaler, Chen, Williams og Cordero, 2016, bls. 

2) sem ættu að fá aukið vægi í stærðfræðinámi sjóndapra nemenda. Skilningur á 

stærðfræði er forsenda þess að nemendur geti nýtt sér hana í daglegu lífi og þar sem mjög 

margt í okkar samfélagi byggir á stærðfræði, er nauðsynlegt að allir nemendur fái tækifæri 

til að tileinka sér hana.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er stærðfræðinám blindra og sjónskertra nemenda. 

Skoðuð verða réttindi þessa hóps í skólakerfinu, saga blindrakennslu á Íslandi, helstu 

hindranir sem nemendur mæta í stærðfræðinámi og hvaða úrræði eru í boði. 

Megináhersla er lögð á að svara þeirri spurningu hvernig kennarar geta stuðlað að 

árangursríku stærðfræðinámi blindra og sjónskertra nemenda, en til þess verður 

athyglinni fyrst beint að því hvað árangursríkt stærðfræðinám felur í sér.  
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2 Skóli fyrir alla 

Íslenskir grunnskólar starfa samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), en í þeim 

kemur skýrt fram að hérlendis eigi öllum börnum á grunnskólaaldri að standa til boða 

skólaganga í almennum grunnskóla. Allir nemendur, óháð líkamlegu og andlegu atgervi, 

eiga rétt á kennslu við hæfi og ber skólum lagaleg skylda til að koma til móts við 

nemendur með sérþarfir með bæði námslegum og félagslegum stuðningi. Þessi réttur er 

enn frekar undirstrikaður í reglugerð um nemendur með sérþarfir (nr. 585/2010). Þar 

kemur fram að aðlaga þurfi námsgögn, kennslu og aðstöðu og er þar tekið dæmi um 

punktaletur sem tegund samskiptamáta sem ætti að vera aðgengilegur nemendum. Það 

er því ljóst að blindir og sjónskertir nemendur eru meðal þeirra sem eiga rétt á sérstökum 

stuðningi. 

Í 2. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að bæði grunnskólar og heimili eigi 

að ýta undir alhliða þroska allra nemenda og hvetja þá til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi 

sem tekur stöðugum breytingum. Þá skal grunnskóli taka mið af stöðu nemenda og haga 

störfum sínum þannig að hann hvetji til menntunar, velferðar og þroska nemenda. Því 

eiga allir nemendur að fá tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni í öllum námsgreinum 

grunnskólans, hvort sem það er í ensku, handavinnu, stærðfræði eða öðrum greinum.  

Sú hugmyndafræði sem lögin byggja á kallast skóli án aðgreiningar. Í núgildandi 

aðalnámskrá segir: „Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og 

eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.“ (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013, bls. 43). Því eiga öll börn að geta gengið í skóla innan síns 

sveitarfélags og stundað nám á eigin forsendum með viðeigandi stuðningi. Lagt er upp 

með að fjölbreytileika sé fagnað og að mismunun sé útrýmt. Í skóla án aðgreiningar á að 

leggja áherslu á hvað nemendur geta gert í stað þess að einblína á veikleika þeirra. 

Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010, bls. 11–13) benda á að til að koma 

til móts við alla nemendur þarf bæði sveigjanlegt og fjölbreytt námsumhverfi sem hægt er 

að aðlaga eftir þörfum hverju sinni. Þá benda þær einnig á að til að skapa góða 

skólamenningu í skóla án aðgreiningar þurfi umræður um stefnuna meðal starfsfólks til að 

stuðla að jákvæðu viðhorfi gagnvart öllum nemendum. Þá eru samvinna og samtöl 

lykilatriði í skóla án aðgreiningar því þegar um nemendur með sérþarfir er að ræða eru oft 

margir fagaðilar sem koma að námi þeirra, til að mynda kennarar, sérkennarar, 
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stuðningsfulltrúar og þroskaþjálfar. Til að stuðla að árangursríku námi þurfa þessir aðilar, 

auk nemendanna sjálfra, að stefna að sama marki. 

2.1 Blinda og sjónskerðing  

Hérlendis fæðast árlega um fimm til sex sjónskert börn og þar af eru eitt til tvö blind 

(Guðmundur Viggóson, 2008). Þar eru ekki meðtaldir þeir einstaklingar sem missa sjón á 

barnsaldri og flokkast eftir það sem blindir eða sjónskertir. Sjónskerðing og blinda geta 

orsakast af margs konar ástæðum, en þær verða ekki raktar hér. Í þessari ritgerð er stuðst 

við skilgreiningar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á hugtökunum tveimur, en 

sjónskerðing felur í sér að einstaklingur hafi minni sjónskerpu en 6/18 á betra auga með 

venjulegu sjóngleri eða að hann hafi innan við tuttugu gráðu sjónsvið. Þegar einstaklingur 

hefur minni sjónskerpu en 3/60 með venjulegum sjónglerjum eða hefur sjónsvið þrengra 

en tíu gráður fellur skilgreining sjónskerðingar úr gildi og telst viðkomandi blindur (World 

Health Organization, 2016).  

Til nánari útskýringar má vísa í orð Guðmundar Björnssonar augnlæknis: „Þegar talað 

er um að einhver hafi sjónskerpuna 6/60 merkir það, að viðkomandi greini aðeins þann 

staf á Snellen sjóntöflunni í sex metra fjarlægð, sem maður með eðlilega sjón á að greina í 

sextíu metra fjarlægð.“ (Þórhallur Guttormsson, 1991, bls. 12). Þess ber þó að geta að þeir 

sem hafa sjónskerpu á milli 6/60 og 3/60 teljast lögblindir (Menntamálaráðuneyti, 2007) 

en eru hér flokkaðir með sjónskertum til einföldunar.    

Lýsingin hér að framan vísar til þeirra líkamlegu skerðingar sem blindir og sjónskertir 

búa við. Lengst af hafa fræði tengd fötlun einmitt einblínt á læknisfræðilegar 

skilgreiningar og hafa fatlaðir einstaklingar jafnvel talist gallaðir, þar sem þeir víkja frá því 

sem telst læknisfræðilega eðlilegt (Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 14). Á sjöunda 

áratug síðustu aldar voru settar fram kenningar sem ögra þessum hugmyndum en þær 

fela í sér að fötlun, til dæmis blinda eða sjónskerðing, sé félagslega mótuð og að hún sé 

tilkomin vegna þess að ekki sé gert ráð fyrir að einstaklingar með skerðingar taki virkan 

þátt í samfélaginu (Helga Einarsdóttir, 2008, bls. 16–17). Samkvæmt þessum hugmyndum 

neita menn ekki að líkamlegar skerðingar séu til staðar, en telja þær heldur ekki vera 

aðalorsök fötlunar. Sem dæmi má nefna að í skrifum Rannveigar Traustadóttur (2006, bls. 

17) og Helgu Einarsdóttur (2008, bls. 19–20) er vísað til bandaríska fræðimannsins Roberts 

Scotts. Hann hélt því fram árið 1969 að blindir og sjónskertir einstaklingar væru skapaðir 

af samfélaginu, í þeim skilningi að þeim væri kennt hjálparleysi og það að vera óvirkir og 

öðrum háðir. Sjónskertir og blindir einstaklingar væru með öðrum orðum þvingaðir inn í 

svokallað blindrahlutverk sem endurspeglar viðhorf samfélagsins til þeirra, en það gerir 

ráð fyrir að blindir og sjónskertir séu þunglyndir og ósjálfbjarga. Scott segir þá blindu og 
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sjónskertu einstaklinga sem ekki falla inn í þetta hlutverk stundum setta inn í annað 

sjaldgæfara hlutverk, það er að vera mjög montnir og sjálfstæðir.  

Hér að framan kemur í ljós að sýn bæði fræðimanna og almennings á fötlun er 

margbreytileg. Samkvæmt Rannveigu Traustadóttur (2003, bls. 37–38) ríkir það viðhorf á 

Íslandi að læknisfræðileg skerðing orsaki fötlun frekar en samfélagslegir þættir eins og 

hindranir í umhverfinu. Því sé meiri áhersla á að laga, lækna, aðlaga eða endurhæfa 

fatlaða heldur en að stuðla að samfélagsbreytingum svo að fatlaðir geti tekið fullan þátt í 

þjóðfélaginu. Það má því ætla að blindir og sjónskertir einstaklingar, líkt og aðrir fatlaðir 

einstaklingar, mæti ákveðnum fordómum og sitji ekki við sama borð og ófatlaðir þegar 

kemur að fullri þátttöku í námi og starfi.  

2.2 Blindrakennsla á Íslandi 

Á Íslandi voru tækifæri blindra og sjónskertra barna til menntunar lengi vel mjög 

takmörkuð. Þrátt fyrir að Alþingi hafi þingfest lög um skólaskyldu allra 10–14 ára barna 

árið 1907 (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 83–84) var ekki talin þörf á að sjá blindum 

börnum fyrir menntun utan heimilis fyrr en á fjórða áratug 20. aldar. Blindir voru áður fyrr 

álitnir þurfalingar og töldust vera byrði á fjölskyldum sínum og samfélagi (Þórhallur 

Guttormsson, 1991, bls. 102–103). Nokkur dæmi eru þó um að blind börn hafi verið send í 

nám til Danmerkur á árunum 1870–1910. Á þeim tíma var Ísland enn hluti af Danaveldi og 

stóð blindum því til boða að læra í blindraskóla í Kaupmannahöfn. Það hversu fáir íslenskir 

nemendur stunduðu þar nám bendir þó til þess að aðeins lítill hluti blindra barna á Íslandi 

hafi fengið tækifæri til þess (Þórhallur Guttormsson, 1991, bls. 103).   

Ísland var síðast Norðurlandanna til að stofna blindraskóla. Kröfur um slíkan skóla 

hérlendis voru raunar ekki settar fram fyrr en Blindravinafélag Íslands, sem var stofnað 

sem góðgerðarfélag árið 1932 af blindum og velunnurum þeirra, kallaði eftir menntunar-

úrræðum fyrir blinda (Þórhalllur Guttormsson, 1991, bls. 114). Helsta forgangsverkefni 

Blindravinafélagsins var að koma á fót skóla þar sem blindir fengu tækifæri til að nema 

bæði bóklegar og verklegar greinar (Þórhalldur Guttormsson, 1991, bls. 114–116). Úr varð 

að félagið opnaði fyrsta og eina blindraskóla Íslands þann 6. október árið 1933 og voru 

nemendur fyrsta skólaárið fimm, á aldrinum 10 til 26 ára.  

Blindravinafélagið sá um rekstur skólans í 45 ár, en þess ber þó að geta að 

Menntamálaráðuneytið greiddi laun kennara allt frá stofnun skólans (Þorsteinn 

Sigurðsson, 1993, bls. 73). Árið 1939 stofnuðu blindir meðlimir Blindravinafélagsins 

sjálfstætt hagsmunafélag sem kallast Blindrafélagið. Vildu þeir þannig stuðla að því að 

blindir tækju aukna ábyrgð á eigin hagsmunamálum (Blindrafélagið, e.d.). Síðan þá hafa 
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félögin tvö starfað samhliða hvort öðru og verið leiðandi öfl í baráttunni fyrir réttindum 

blindra og sjónskertra til jafns við aðra. 

Frá stofnun Blindraskólans hafa skiptst á skin og skúrir í blindrakennslu á Íslandi. Árin 

frá stofnun fram til 1971 einkenndust af mikilli starfsmannaveltu meðal kennara, sem 

fæstir voru sérhæfðir í kennslu blindra. Skólinn skipti oft um húsnæði, hann starfaði í 

litlum tengslum við hið almenna skólakerfi og nemendur voru einangraðir frá sjáandi 

jafnöldrum. Mikil breyting til hins betra átti sér stað í byrjun 8. áratugarins þegar Margrét 

Sigurðardóttir hóf kennslu í Blindraskólanum. Hún sótti sér menntun í blindrakennslu til 

Danmerkur og var í kjölfarið fremst í fylkingu í baráttunni fyrir flutningi Blindraskólans inn 

í almennan grunnskóla. Flutningurinn varð að veruleika árið 1971 þegar Blindraskólinn var 

færður inn í Laugarnesskóla. Um leið var mikil einangrun blindra nemenda rofin og 

samhliða því var aðgengi sjónskertra nemenda að Blindraskólanum aukið (Þórhallur 

Guttormsson, 1991, bls 148–149).  

Árið 1974 voru fyrstu lögin um grunnskóla sett, en þar kvað við nýjan tón er varðar 

réttindi fatlaðra barna til skólagöngu. Samkvæmt lögunum bar ríki og sveitarfélögum 

skylda til að sjá öllum 7–16 ára börnum fyrir kennslu og var lagt upp með að grunnskólar 

væru fyrir fatlaða jafnt sem ófatlaða (lög um grunnskóla nr. 63/1971). Árið 1977 var gefin 

út reglugerð um sérkennslu í grunnskólum, sem styrkti hugmyndir um skóla fyrir alla og 

var úr að ríkið, í samstarfi við Reykjavíkurborg, tók yfir rekstur Blindraskólans árið 1978. 

Hann varð um leið að deild í Laugarnesskóla sem kallaðist Blindradeildin. Í reglugerðinni 

var gerð krafa um að fatlaðir nemendur hefðu sérmenntaða kennara og var þess vegna 

annar blindrakennari ráðinn inn í deildina árið 1978 og sá þriðji árið 1982. Rættist þar með 

áratugalangur draumur Blindrafélagsins, en eitt helsta baráttumál þess var að ríkið tæki 

yfir rekstur Blindraskólans ásamt því að tveir til þrír menntaðir blindrakennarar yrðu 

starfandi hverju sinni (Þórhallur Guttormsson, 1991, bls. 150). 

Enn vænkaði hagur blindra og sjónskertra nemenda árið 1983 þegar Blindradeildin 

fluttist úr Lauganesskóla yfir í Álftamýrarskóla. Þá fyrst höfðu nemendur deildarinnar 

tækifæri til að stunda allar þær bóklegu og verklegu greinar sem aðalnámskrá grunnskóla 

gerði kröfu um, auk þeirra sérgreina sem nauðsynlegt þótti að kenna blindum og 

sjónskertum nemendum. Mikil áhersla var lögð á að nemendur Blindradeildarinnar væru 

með sjáandi jafnöldum sínum í bekk en blindrakennarar fylgdu þeim inn í bekkina eftir 

þörfum. Sérgreinar voru kenndar innan Blindradeildarinnar (Þórhallur Guttormsson, 1991, 

bls. 150–152; Friðrik Ársælsson, 2006).  

Eftir því sem áherslan á skólastefnuna skóli án aðgreiningar jókst fækkaði nemendum 

sem sóttu Blindradeildina og endaði það með því að henni var lokað árið 2004 (Friðrik 
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Ársælsson, 2006; Menntamálaráðuneyti, 2007, bls. 7). Þeir nemendur sem áður sóttu 

Blindradeildina fluttust í kjölfarið yfir í sína hverfisskóla og stunduðu þar nám í almennum 

bekk, líkt og þeir blindu og sjónskertu nemendur sem hófu grunnskólagöngu eftir lokun 

deildarinnar. Eftir lokunina árið 2004 tók við tímabil þar sem nánast öll þjónusta við blinda 

og sjónskerta nemendur var lögð niður. Mikillar óánægju gætti innan samfélags blindra, 

sjónskertra og aðstandenda þeirra og eru dæmi um að foreldrar hafi flutt búferlum til 

annarra landa til að fá viðunandi þjónustu fyrir börn sín (Arnþór Helgason, 2006).  

Þetta ástand þótti meðlimum Blindrafélagsins ótækt og beittu þeir sér því fyrir 

umbótum (Friðrik Ársælsson, 2006; Halldór Sævar Guðbergsson, 2006, bls. 2; Ágústa 

Gunnarsdóttir, 2007). Félagið uppskar erindi sem erfiði þegar Þjónustu- og þekkingar-

miðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, hér eftir kölluð Miðstöðin, tók 

til starfa 1. janúar árið 2009 (Þjónustumiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga, 2009). Miðstöðin heyrir nú undir Velferðarráðuneytið og stafar eftir lögum 

nr. 160/2008 um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga. Á heimasíðu Miðstöðvarinnar segir: „Markmiðið [svo] starfseminnar er að 

auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir og daufblindir til virkni og þátttöku á 

öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs 

heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnuþátttöku.“ (Um miðstöðina, e.d.).  

Í skrifum formanns Blindrafélagsins árið 2011 má sjá merki þess að starfsemi 

Miðstöðvarinnar hefur haft jákvæð áhrif á menntunartækifæri blindra og sjónskertra 

hérlendis (Kristinn Halldór Einarsson, 2011, bls. 3). Þá kemur einnig fram í skýrslu 

Miðstöðvarinnar að menntunarstig blindra og sjónskertra hefur farið hækkandi 

undanfarin ár og hefur þeim sem sækja háskóla fjölgað mikið (Bryndís Sveinsdóttir, Elín 

Marta Ásgeirsdóttir, Halldór Sævar Guðbergsson og Steinunn Þórdís Sævarsdóttir, 2014, 

bls. 7). Það má túlka sem framför þar sem framhaldsnám blindra og sjónskertra á sér ekki 

langa sögu. Fyrstu blindu einstaklingarnir til að ljúka stúdentsprófi hérlendis útskrifuðust 

árið 1972 og árið 1978 varð annar þeirra fyrsti blindi einstaklingurinn til þess að útskrifast 

með háskólapróf frá Háskóla Íslands (Þórhallur Guttormsson, 1991, bls. 145–146).     
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3 Stærðfræðinám  

Stærðfræði er ein af skyldugreinum grunnskólans og er henni að öllu jöfnu gefið mikið 

vægi í stundaskrám nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 52). Hún 

er talin lykill að því að skilja samfélag og náttúru og gerir fólki kleift að hafa áhrif á hvoru 

tveggja. Viðfangsefni stærðfræðinnar eru fjölbreytt og ganga út á að „...finna, skapa, tjá 

og útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, kerfi og mynstur.“ (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2011, bls. 208). Margar fræðigreinar nýta sér aðferðir, hugtök og niðurstöður 

hennar og er stærðfræðihæfni forsenda læsis og sköpunar á nánast öllum sviðum 

verkmenningar, tækni og fræða.  

Þær hugmyndir hafa lengi loðað við stærðfræðinám að það snúist aðallega um að 

læra reglur og reikniaðferðir utanbókar (Hiebert o.fl., 1997, bls. xiv). Þá segja Hiebert o.fl. 

stærðfræðikennslu sem byggir á þessum áherslum missa marks því utanbókarlærdómur 

leiði ekki til skilnings og nemendur yfirfæri ekki hvernig stærðfræðin getur nýst þeim í 

daglegu lífi. Síðustu áratugi hafa verið boðaðar breytingar á þessum gömlu áherslum í 

stærðfræðikennslu og telja nú flestir að mestu máli skipti að nemendur iðki stærðfræði 

með skilningi (Hiebert o.fl., 1997, bls. 1; Boaler og Humphreys, 2005, bls. 71). Skilningur 

leiðir til fjölbreyttra og sveigjanlegra lausnaleiða sem nýtast til að aðlagast nýjum 

aðstæðum í heimi sem tekur stöðugum breytingum. Hann er síbreytilegur og vex aðeins 

ef rétt skilyrði eru fyrir hendi. 

Með skilningi er átt við að nemendur skapi nýja þekkingu með því að tengja á milli 

fyrri þekkingar og nýrra viðfangsefna (Hiebert o.fl., 1997, bls. 4), en slíkar tengingar segja 

Boaler og Humphreys (2005, bls. 99) vera kjarnann í stærðfræði. Franke, Kazemi og Battey 

(2007, bls. 230) telja að til að þróa stærðfræðilegan skilning sé nauðsynlegt fyrir 

nemendur að fá tækifæri til að setja fram tilgátur, útskýra lausnaleiðir, kynna niðurstöður, 

sanna úrlausnir, ræða um mismunandi framsetningarform stærðfræðinnar og setja fram 

skýrar alhæfingar. Í þessum aðgerðum er samræða nemenda lykilatriði, en samræður eru 

af mörgum rannsakendum á sviði stærðfræðimenntunar taldar eitt skilyrði þess að öðlast 

stærðfræðilegan skilning (Hiebert o.fl., 1997, bls. 10; Boaler og Humphreys, 2005, bls. 84; 

Alseth og Røsseland, 2006, bls. 21).  

Hugmyndir um samræður og samskipti sem lærdómsverkfæri eru ekki nýjar og til að 

mynda byggir félagsleg hugsmíðahyggja, oftast kennd við Vygotsky, á því að börn og 

fullorðnir læri í gegnum samskipti við aðra (Kocak, Bozan og Isik, 2009, bls. 2365; Ernest, 
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2010, bls. 43–44). Stærðfræðinám er þar engin undantekning og lagði Vygotsky áherslu á 

að nemendur nýttu tungumálið til að skapa stærðfræðilega þekkingu og deila henni sín á 

milli. Hópavinna er kjörin kennsluaðferð til að stuðla að samræðum nemenda og því ætti 

hún að vera veigamikill þáttur í stærðfræðinámi (Kocak, Bozan og Isik, 2009, bls. 2365). Þó 

benda Franke, Kazemi og Battey (2007, bls. 232) á að til þess að samræður nemenda skili 

tilætluðum árangri er ekki nóg að nemendur tali um eitthvað stærðfræðitengt, heldur 

þurfi kennarar að stýra nemendum í átt að því að ræða hugtök og lausnaleiðir en ekki 

bara þær aðferðir sem þeir nota hverju sinni.  

Rannsakendur benda einnig á mikilvægi þess að nemendur vinni hlutbundið með 

stærðfræðigögn við úrlausnir verkefna til að dýpka stærðfræðilegan skilning (Hiebert o.fl., 

1997, bls. 10; Alseth og Røsseland, 2006, bls. 12; Boaler, Chen, Williams og Cordero, 2016, 

bls. 2). Því til rökstuðnings benda Alseth og Røsseland (2006, bls. 12) á að leiðin að 

skilningi á stærðfræðilegum hugtökum og viðfangsefnum sé þrepaskipt. Í upphafi vinna 

nemendur á hlutbundnu þrepi og nýta sér hjálpargögn eins og kubba eða pinna við 

úrlausnir og framsetningu verkefna, en færa sig næst yfir á hálfhlutbundið þrep sem 

byggir á því að nemendur sjái fyrir sér og teikni til dæmis myndir af þeim viðfangsefnum 

sem koma fyrir í reikningsdæmum. Á næsta þrepi, sem er hálfóhlutstætt, styðjast 

nemendur við stílfærðar táknmyndir, eins og talningaprik, í stað raunmynda af 

viðfangsefnum. Á lokastiginu, óhlutstæðu stigi, nota nemendur stærðfræðitákn eins og 

tölustafi við úrlausnir og framsetningu til að tákna þau viðfangsefni sem koma fyrir.  

En skilningur er ekki aðeins fenginn með samræðum og hlutbundinni vinnu heldur 

spilar margt annað inn í. Boaler o.fl. (2016, bls. 1) telja til að mynda sjónræna þáttinn í 

stærðfræði mikilvægan til að skapa djúpan skilning. Þeir, ásamt Bolaer og Humphreys 

(2006, bls. 99), telja að það að geta bæði horft á myndir og séð fyrir sér hvernig eitthvað 

sem er ekki til staðar lítur út sé grundvallarþáttur ef ætlunin er að ná árangri í 

stærðfræðinámi. Með þessar hugmyndir í huga er ekki skrítið að almennt ríki það viðhorf 

að blindir og sjónskertir nemendur ráði illa við viðfangsefni stærðfræðinnar, þar sem 

sjónrænar upplýsingar eru þeim óaðgengilegar (Mani, Plernchaivanich, Ramesh og 

Campell, 2005, bls. 11). Eins og áður hefur komið fram er það engu að síður lagalegur 

réttur allra grunnskólanema að fá stærðfræðikennslu og er það óháð því hvort nemendur 

séu sjáandi, sjónskertir eða blindir. Stærðfræðinám er forsenda fyrir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi og þar sem meginmarkmið grunnskólans er að stuðla að þátttöku allra 

nemenda í lýðræðisþjóðfélagi (lög um grunnskóla nr. 91/2008) er það athugavert ef 

sjónskertir og blindir nemendur eru útilokaðir frá stærðfræðinámi. 
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3.1 Námsleg staða blindra og sjónskertra í stærðfræði 

Í meistaraprófsritgerð Helgu Einarsdóttur (2008, bls. 41–42) kemur fram að almennt eru 

einkunnir blindra nemenda sambærilegar einkunnum sjáandi nemenda. Sjónskertir 

nemendur standa ekki jafn vel að vígi og má það að hluta til rekja til þess að sjónskerðing 

er minna sýnileg en blinda og því gleymist oft að útskýra munnlega fyrir sjónskertum það 

sem útskýrt er fyrir blindum. Þá segir Wolffe (2006, bls. 99) að blindir nemendur fái 

yfirleitt námslega aðstoð við heimanám frá fleiri einstaklingum en sjónskertir nemendur. Í 

rannsókninni sem Wolffe vísar í því til stuðnings nefndu sjónskertir nemendur foreldra, 

systkini, vini og einkakennara sem þá einstaklinga sem hjálpuðu þeim við heimanámið, en 

auk þeirra nefndu blindir nemendur bæði sjálfboðaliða og aðstoðarmenn við lestur.  

Höfundur veit ekki til þess að námsárangur blindra og sjónskertra nemenda í 

stærðfræði hafi verið rannsakaður sérstaklega áður hérlendis og getur því lítið sagt til um 

hvernig staða blindra og sjónskertra nemenda í grunnskólum á Íslandi er í samanburði 

niðurstöður erlendra rannsókna. Á heimsvísu eru ríkjandi hugmyndir um að sjónskertir og 

blindir nemendur standi ekki jafnfætis jafnöldrum í stærðfræðigetu, en fáar rannsóknir 

hafa þó sýnt fram á það með afgerandi hætti. Blackorby, Chorost, Garza og Guzzman 

(2003, bls. 7) komust þó að því að aðeins 24% blindra og sjónskertra nemenda í 

grunnskólum Bandaríkjanna voru framar, héldu í við eða voru einu ári á eftir jafnöldrum í 

stærðfræði. Niðurstöður gáfu jafnframt til kynna að 13–16 ára blindir og sjónskertir 

nemendur væru að meðaltali þremur árum á eftir sjáandi jafnöldrum í stærðfræði.  

Í rannsókn Klingenberg, Fosse og Augestad (2012, bls. 103), sem náði til allra norskra 

grunnskólanemenda sem nýttu sér punktaletur í námi á tímabilinu 1967–2007, kom hins 

vegar í ljós að 57% nemenda námu stærðfræði í samræmi við námskrármarkmið fyrir 

þeirra aldurshóp. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að svo lengi sem viðbótarfatlanir á borð 

við skertan vitsmunaþroska eru ekki til staðar sé engin ástæða til að ætla annað en að 

nemendur sem nýta punktaletur standist viðmið á við sjáandi jafnaldra í stærðfræði. Það 

er samhljóða niðurstöðum Sahin og Yorek (2009, bls. 25) og Maguvhe (2015, bls. 3), sem 

telja námskrá í stærðfræði og raunvísindum vel aðgengilega fyrir blinda og sjónskerta 

nemendur og því sé ekki þörf fyrir að breyta námsmarkmiðum fyrir þessa nemendur í 

stærðfræði, nema önnur fötlun sé einnig til staðar. Vitsmunaleg geta til að takast á við 

viðfangsefnin er ekki síðri en hjá sjáandi nemendum en þó sé nauðsynlegt að nota aðrar 

aðferðir til að ná þeim markmiðum sem eru sett fram. Kapperman og Sticken (2002, bls. 

111) telja blinda og sjónskerta nemendur einnig eiga góða möguleika á að standa 

jafnfætis sjáandi jafnöldrum í stærðfræði fái þeir að taka virkan þátt í kennslustundum, 

hafi sérmenntaða kennara og fái viðeigandi stuðning í námi.  
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3.2 Hindranir í stærðfræðinámi 

Eins og bent hefur verið á er stærðfræði að mörgu leiti mjög sjónrænt fag. Að því gefnu er 

ekki skrítið að nemendur sem hafa litla eða enga sjón þurfi að sigrast á ákveðnum 

hindrunum til að ná árangri í stærðfræðinámi. Þessar hindranir eru fjölþættar og 

yfirgripsmeiri en það að skilja ekki stærðfræðihugtök og reikniaðferðir. Til að mynda eiga 

sjónskertir og blindir yfirleitt erfiðara en sjáandi nemendur með að halda utan um og setja 

úrlausnir sínar skipulega fram. Mani o.fl. (2006, bls. 21–22) segja að það stafi af því að 

venjulega læra nemendur uppsetningu úrlausna af kennara sínum í gegnum töflukennslu. 

Þar sem sjónskertir og blindir nemendur sjá ekki á töfluna missa þeir oft af mikilvægum 

upplýsingum og eiga í kjölfarið í erfiðleikum með að komast að réttri niðurstöðu ef ekki er 

komið til móts við þá með annars konar útskýringum.  

Samkvæmt Kohanová (2008, bls. 1) eru það helst þrenns konar erfiðleikar sem blindir 

og sjónskertir nemendur standa frammi fyrir í stærðfræði: að tengja hana við daglegt líf; 

að þýða aðgerðir yfir á tungumál stærðfræðinnar; og lítill sveigjanleiki í lausnaraðferðum. 

Þá komust Cahill og Linehan (1996, bls. 107–108) að því að efnislega finnst blindum 

nemendum lograföll, hornafræði og það að lesa töflur erfiðustu viðfangsefnin í 

stærðfræði. Erfiðleikastig grafa og mengjatáknmáls er miðlungsþungt en algebra er nefnd 

sem eitt af auðveldustu viðfangsefnunum. Viðhorf sjónskertra nemenda til erfiðleika í 

stærðfræði eru svipuð, en auk þeirra vandamála sem nefnd eru að ofan segja sjónskertir 

nemendur það krefjandi að bæði lesa dæmi og einfalda þau. Þá nefnir Spindler (2006, bls. 

125) sérstaklega erfiðleika þessa nemendahóps við að skilja tvívíð og þrívíð form. 

Það er ljóst að rannsakendur eru ekki sammála varðandi hvaða viðfangsefni í 

stærðfræði reynist nemendum með sjónskerðingu eða blindu erfiðast. Það má mögulega 

rekja til þess að sjónskertir og blindir nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og er því 

að öllum líkindum misjafnt hvað vefst helst fyrir hverjum og einum þeirra. Í nokkrum 

rannsóknum þar sem stærðfræðinám blindra eða sjónskertra einstaklinga var í 

brennidepli varð höfundur var við tvö meginþemu varðandi hindranir í stærðfræðinámi, 

en hvorugt þeirra tengdist stærðfræðinni efnislega. Annars vegar voru neikvæð viðhorf 

kennara og þekkingarleysi þeirra á úrlausnarleiðum oft nefnd (Maguvhe, 2015, bls. 2; 

Wall, 2002, bls. 11; Helga Einarsdóttir, 2009, bls. 102–103). Hins vegar var víða fjallað um 

lélegt aðgengi að námsgögnum og hjálpartækjum í stærðfræði sem mikla hindrun í námi 

(Cahill og Linehan, 1996, bls. 107; Cowan, 2011, bls. 67–70;  Maguvhe, 2015, bls. 2). Þessi 

tvö þemu verða því rædd nánar hér á eftir. 
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3.2.1 Viðhorf kennara og þekking á úrræðum 

Þegar viðhorf kennara til þátttöku fatlaðra nemenda í skóla án aðgreiningar er skoðað 

kemur í ljós að mörgum kennurum þykja nemendur með sérþarfir vera viðbótarbyrði sem 

þeir ættu ekki að þurfa að bera ábyrgð á (Lee, Yeung, Tracey og Barker, 2015, bls. 80). 

Höfundur fann fáar rannsóknir sem skoðuðu sérstaklega viðhorf starfandi kennara til 

blindra og sjónskertra nemenda á grunnskólastigi, en ein slík sýndi þó fram á að viðhorf 

kennara sé almennt neikvæðara gagnvart þátttöku blindra nemenda í skóla án 

aðgreiningar en þátttöku sjónskertra nemenda (Wall, 2002, bls. 11). Aðeins 56% 

aðspurðra kennarar í rannsókn Wall töldu blinda nemendur eiga heima í venjulegum bekk 

á meðan 83% kennara sögðu venjulegan bekk henta sjónskertum nemendum. Ástæðan 

fyrir ólíku viðhorfi til hópanna tveggja er rakin til þess að kennurum þóttu þeir ekki búa 

yfir nógu mikilli þekkingu til að geta kennt blindum nemendum.  

Áðurnefndar niðurstöður eru jákvæðar í samaburði við niðurstöður Lee o.fl. (2015, 

bls. 84) sem sýndu fram á viðhorf leikskólakennara í Hong Kong til þátttöku nemenda með 

sérþarfir í venjulegum bekk. Aðeins 39% leikskólakennaranna í rannsókninni sýndu því 

stuðning að blindir og sjónskertir nemendur væru hluti af venjulegum bekk, en hópur 

blindra og sjónskertra fékk minnstan stuðning þeirra níu hópa með sérþarfir sem teknir 

voru fyrir í rannsókninni.   

Þegar rýnt er í meistaraprófsrannsókn Helgu Einarsdóttur (2009, bls. 102–103) um 

ungt blint og sjónskert fólk á Íslandi kemur meðal annars í ljós að þátttakendur fundu sig 

ekki alltaf velkomna af hálfu kennara sinna í grunnskóla án aðgreiningar. Upplifðu margir 

einstaklinganna tillitsleysi af hálfu kennara sinna og voru jafnvel dæmi um að kennarar 

bæði gerðu grín að sjónskerðingu nemenda og hunsuðu nemendur þegar þeir báðu um 

aðstoð. Einstaklingarnir nefndu að sumir kennarar ættu mjög erfitt með að muna eftir 

sjónskerðingunni og vantaði því oft upp á að námið væri þeim aðgengilegt.  

Tillitsleysi gagnvart þörfum blindra og sjónskertra nemenda birtist einnig í meistara-

prófsrannsókn Jóhönnu Guðlaugar Sigtryggsdóttur (2009, bls. 40), en hún kannaði meðal 

annars hvaða þættir drægju úr áhuga blindra og sjónskertra nemenda til að halda áfram 

námi að grunnskóla loknum. Í ljós kom að skilningsleysi kennara hafði töluverð áhrif, sem 

og það að þurfa sífellt að minna kennara á þörf fyrir aðlögun á námsefni. Í rannsókn Helgu 

Einarsdóttur (2009, bls. 102) var það jafnvel nefnt sem ókostur ef kennari hafði áður 

kennt öðrum blindum eða sjónskertum nemanda, því í mörgum þeim tilfella virtust 

kennarar gera ráð fyrir að allir blindir og sjónskertir nemendur hefðu sömu þarfir.  

Viðhorf kennara og skólastjórnenda til getu sjónskertra og blindra nemenda í 

stærðfræði birtist víðar en í beinum rannsóknum á hugmyndum þeirra. Til dæmis er 
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stærðfræði- og raunvísindanám aðeins í boði í tveimur af 22 skráðum blindraskólum í 

Suður-Afríku og má túlka það sem ákveðna yfirlýsingu um viðhorf til þátttöku blindra og 

sjónskertra nemenda í þessum greinum (Maguvhe, 2015, bls. 1).  

Neikvæð viðhorf kennara og litlar væntingar þeirra til nemenda geta haft mikil áhrif á 

nemendur og segir Maguvhe (2015, bls. 2) það jafnvel geta stuðlað að því að nemendur 

hætti námi. Hann segir marga þá sjónskertu og blindu nemendur sem sleppa því að læra 

stærðfræði og raungreinar gera það vegna þess að kennarar þeirra gefi í skyn að þessi fög 

séu óaðgengileg fyrir nemendur sem hafa ekki góða sjón. Þá hefur Maguvhe eftir 

Stefanich og Norman (1996, bls. 51) að undirliggjandi vandamál sé í raun að kennararnir 

sjálfir hafi ekki nógu mikla reynslu af því að vinna með blindum og sjónskertum 

nemendum og þekki því ekki til þeirra úrræða sem hægt sé að grípa til.  

Maguvhe (2015, bls. 3–4) komst einnig að því sjálfur í sinni tilviksrannsókn að 

úrræðaleysi kennara í stærðfræðikennslu með blindum og sjónskertum nemendum er ein 

meginhindrunin í stærðfræðinámi. Kennarar reyna oft að fela vanþekkingu sína með því 

setja fram efasemdir um getu nemenda til þess að takast á við stærðfræði. Þá segir hann 

jafnframt að bekkjarkennarar séu illa undirbúnir fyrir það kenna blindum og sjónskertum 

nemendum og því nái þeir aðeins að litlu leiti að yfirfæra sérfræðiþekkingu sína á 

námsgreinunum yfir til blindra og sjónskertra nemenda. Í grein Sahin og Yorek (2009, bls. 

21) er vísað í McCarthy (2005) sem segir að sérkennarar nái heldur ekki einir og sér að 

jafna möguleika ófatlaðra og fatlaðra nemenda til þess að læra raungreinar því þá skorti 

þekkingu á námsskrám, námsefni og kennslufræðum greinanna. Út frá þessu má ætla að 

blindir og sjónskertir nemendur hefðu mest gagn af því að hafa aðgengi að bæði 

sérkennara og stærðfræðikennara, vilji þeir ná góðum árangri í stærðfræðinámi.  

Þekkingarleysi kennarara birtist ekki síst í vangetu margra þeirra til að aðstoða 

nemendur við notun viðeigandi hjálpartækja (Ajuwon, Meeks, Griffin-Shirley og Okungu, 

2016, bls. 128). Í rannsókn Ajuwon o.fl. eru teknar saman niðurstöður tveggja rannsókna, 

sem annars vegar fór fram í Texas og hins vegar í öllum ríkjum Bandaríkjanna. Þessar 

rannsóknir skoðuðu sjálfsöryggi um það bil þúsund kennara þegar kemur að því að hjálpa 

blindum og sjónskertum nemendum með þá tækni sem þeir nýta sem hjálpartæki í námi. Í 

báðum rannsóknum svöruðu tæplega 60% aðspurðra kennara því að þeir treystu sér ekki 

nógu vel til að aðstoða nemendur með tæknileg hjálpartæki. Voru flestar athugsemdir í 

báðum rannsóknunum sem kennarar gerðu á þá leið að það væri mikil þörf fyrir meiri 

fræðslu um hvernig eigi að nota slík hjálpartæki (Ajuwon o.fl., 2016, bls. 130).  
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3.2.2 Aðgengi að námsefni og hjálpartækjum 

Það gefur augaleið að greitt aðgengi að upplýsingum er nauðsynlegt fyrir alla sem vilja ná 

árangri í námi. Til að nálgast upplýsingar þurfa sjónskertir og blindir nemendur að nýta sér 

ýmis hjálpartæki eins og punktaletursbækur, stækkunartæki, hljóðbækur, talgervla, 

bækur á tölvutæku formi og bækur með stækkuðu letri. Hjá Cahill og Linehan (1996, bls. 

111) kemur fram að skert aðgengi að námsefni sé það sem hamlar sjónskertum og 

blindum nemendum einna mest í stærðfræðinámi. Það kemur ekki á óvart ef litið er til 

rannsóknar Kelly (2009, bls. 476) um aðgengi bandarískra grunnskólanema að 

hjálpartækjum á árunum 1999–2004. Niðurstöður sýndu að innan við helmingur þeirra 

sjónskertu nemenda sem myndu hafa gagn af því að nýta hjálpartæki, til dæmis 

stækkunarforrit í tölvu og talgervla, höfðu í raun aðgengi að slíkum tækjum. Ekki fannst 

marktæk aukning á notkun hjálpartækja eftir því sem leið á rannsóknartímabilið. 

Helga Einarsdóttir (2008, bls. 107–109) komst að því að aðgengi að hjálpartækjum 

fyrir blinda og sjónskerta nemendur á Íslandi hefur verið ábótavant í gegnum tíðina. Ekki 

fengu allir viðmælendur hennar, sem voru 16 sjónskert og blind ungmenni á aldrinum 16–

26 ára, aðgang að hjálpartækjum á sinni grunnskólagöngu og hafði enginn þeirra sem fékk 

úthlutun á hjálpartækjum val um tegund tækis eða tækja. Þau tæki sem nemendur fengu 

voru valin af sérfræðingum og nýttust ekki alltaf því ekki var tekið tillit til óska 

ungmennanna sjálfra. Hvort svo sé enn í dag er ekki vitað. Helga komst jafnframt að því að 

aðgengi að námsefni hafði ekki einungis áhrif á velgengni nemenda í stærðfræði, heldur 

einnig á áhuga þeirra á greininni. Um leið og aðgengi skertist, minnkaði áhuginn og er 

dæmi þess að nemandi hafi alfarið misst áhuga á stærðfræði á elsta stigi grunnskólans í 

kjölfar þess að letur í námsbókum minnkaði, því um leið varð námsbókin illskiljanleg fyrir 

nemandann.  

Þó svo að viðeigandi hjálpartæki séu blindum og sjónskertum nemendum bæði 

gagnleg og nauðsynleg þá fylgja þeim ýmsir gallar. Cowan (2011, bls. 68) segir til að 

mynda að sum þeirra nái ekki að yfirfæra allar upplýsingar sem koma fram í venjulegum 

kennslubókum og má þar til dæmis nefna myndir, myndrit, töflur og gröf. Þá eru ekki allar 

kennslubækur fáanlegar með stækkuðu letri eða punktaletri og þegar punktaletursbækur 

eru yfir höfuð í boði tekur oft mjög langan tíma að útbúa þær. Það þarf því að ákveða með 

nokkuð löngum fyrirvara hvaða bækur á að nota (Cowan, 2011, bls. 68). Hjá Cowan kemur 

einnig fram að punktaletursbókum og bókum með stækkuðu letri fylgir sá annmarki að 

þær eru stærri en venjulegar kennslubækur og koma oft í mörgum bindum til að ná yfir 

allt efni venjulegra kennslubóka. Þær geta því verið mjög ómeðfærilegar og tekur það 

nemendur yfirleitt lengri tíma að leita í þeim en sjáandi nemendur þurfa til að finna sama 
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efni í venjulegum kennslubókum. Það kemur heim og saman við það að vinnuhraði 

sjónskertra og blindra nemenda telst hægur í samanburði við vinnuhraða sjáandi 

nemenda (Mani, 2005, bls. 22; Sahin og Yorek, 2015, bls. 23).  

Þá eru hljóðbækur heldur ekki gallalausar, en til dæmis eru ekki allar bækur til á 

hljóðbókarformi. Í rannsókn Helgu Einarsdóttur (2008, bls. 107) segir að nemendum þyki 

lesturinn í hljóðbókum of hægur til að þægilegt sé að nota þær í námi og auk þess kemur 

fram hjá Cowan (2011, bls. 68) að erfiðlega hafi tekist að þýða myndrænar upplýsingar yfir 

á hljóðbókarform.  
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4 Leiðir til úrlausna 

Til eru ótal margar aðferðir og íhlutanir til að auðvelda blindum og sjónskertum 

nemendum að gera stærðfræðinám merkingarbært. Þá benda fjöldamörg dæmi blindra 

og sjónskertra stærðfræðinga til þess að stærðfræðinám sé ekki ómögulegur valkostur 

fyrir þennan hóp (Spindler, 2006, bls. 125; Cowan, 2011, bls. 61–62; Maguvhe, 2015, bls. 

1; Cheng, 2013, bls. 10). Hægt er að breyta flestum verkefnum sem byggja á sjónrænni 

úrvinnslu þannig að þau henti nemendum sem ekki sjá og er einnig hægt að útskýra flest 

ef ekki öll þau hugök sem koma fyrir í stærðfræði þannig að blindir og sjónskertir 

nemendur skilji þau (Mani o.fl., 2005, bls. 11–13). Til dæmis er hægt að útskýra hugtökin 

dálkur og röð, sem flestir sjáandi nemendur skilja út frá sjónrænni framsetningu, með því 

að nota hlutbundin gögn sem raðað er upp á viðeigandi hátt eða jafnvel með því að raða 

skrifborðum nemenda í kennslustofu upp þannig að þau myndi raðir og dálka. 

Með réttri aðlögun og viljann að vopni eru margir möguleikar í boði og eru meira að 

segja dæmi um að blindir og sjónskertir nemendur standi framar en sjáandi nemendur á 

ákveðnum sviðum stærðfræðinnar. Cowan (2011, bls. 83) vísar í því samhengi til 

rannsóknar Andreou og Kotis (2005/2006) sem komust að því að blindir og sjónskertir 

nemendur eru betri en sjáandi nemendur í að áætla í grófum dráttum stærð hluta. Hjá 

Spindler (2006, bls. 125) er þeirri hugmynd einnig komið á framfæri að í raun standa 

blindir og sjónskertir nemendur betur að vígi að sumu leiti, því þeir þurfa að ímynda sér 

hvernig líkön líta út í stað þess að nota hjálpartæki sem teikna þau upp, en slíka ímyndun 

telur hann vera nauðsynlegan þátt stærðfræðihugsunar.   

Rannsókn Ferrell (2006, bls. 42) sýndi fram á að flestar þær leiðir sem eru notaðar í 

stærðfræðikennslu með sjónskertum og blindum nemendum byggja á hefðum, reynslu og 

tilviksathugunum frekar en eiginlegum rannsóknum. Í samantekt Ferrell á fyrri 

rannsóknum sem skoðuðu stærðfræðikennslu fyrir blinda og sjónskerta kom sláandi 

niðurstaða í ljós; aðeins fundust tíu rannsóknir sem uppfylltu skilyrði hans í samantektinni, 

en þau voru að rannsóknin væri gefin út á ensku í ritrýndu tímariti á árunum 1963-2003, 

skoðaði kennsluaðferðir fyrir blinda og sjónskerta nemendur á aldrinum 3-21 árs og 

innihéldi bæði íhlutunarhóp og samanburðarhóp. Það hversu fáar rannsóknir fundust 

kemur heim og saman við álit fleiri rannsakenda sem telja mikinn skort vera á 

rannsóknum á sviði kennsluaðferða og kennsluhátta fyrir blinda og sjónskerta nemendur 

(Cowan, 2011, bls. 61; Bruce, Ferrell og Luckner, 2016, bls. 55). 
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Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu hugmyndum um áhrifaríkar leiðir í 

stærðfræðikennslu blindra og sjónskertra nemenda. Þar ber helst að nefna notkun 

hjálpargagna, hlutbundna vinnu og umræður í stærðfræði. Mikilvægt er þó að gera grein 

fyrir að mikil fjölbreytni er á meðal þeirra nemenda sem skilgreindir eru sem sjónskertir 

og blindir og því þurfa kennarar að horfa framhjá staðalímyndum og sérsníða kennslu og 

stuðning að þörfum hvers og eins (Bruce o.fl., 2016, bls. 52). Því getur verið að einhverjar 

hugmyndanna sem fjallað er um í þessum kafla gagnist ekki öllum nemendum. Áður en 

vikið verður að sérstökum aðferðum og gagnlegum ráðum verður hins vegar ekki hjá því 

komist að beina athyglinni að því sem kennarar þurfa nauðsynlega að gera áður en þeir 

taka að sér að kenna sjónskertum eða blindum nemendum stærðfræði; kennarar verða að 

gæta að viðhorfum sínum og afla sér þekkingar til að geta leiðbeint blindum og 

sjónskertum nemendum sem taka þátt í stærðfræðinámi í skóla án aðgreiningar.  

4.1 Viðhorfsbreyting og aukin menntun kennara 

Stærðfræðinám blindra og sjónskertra er ekki aðeins krefjandi fyrir nemendurna sjálfa 

heldur einnig fyrir kennara þeirra. Það gildir um blinda og sjónskerta nemendur eins og 

aðra nemendur að árangur þeirra í stærðfræði er að vissu leiti háður þeim sérfræðingum 

sem hjálpa þeim að byggja upp stærðfræðilegan skilning (Cowan, 2011, bls. 67). Góður 

undirbúningur bæði stærðfræðikennara og sérkennara sem sinna sjónskertum og blindum 

nemendum er því nauðsynlegur.  

Þegar horft er til þess tíma sem sá undirbúningur tekur ættu kennarar að hafa í huga 

að jafn aðgangur nemenda að þekkingu samsvarar ekki endilega jöfnum tíma fyrir alla 

nemendur (Cheng, 2013, bls. 10). Kennarar ættu því ekki að láta krefjandi eða langan 

undirbúning stjórna viðhorfum sínum til blindra og sjónskertra nemenda, heldur líta á 

hann sem leið til að verða betri og fjölhæfari kennari. Auk þess er gott að hafa í huga að 

margar af þeim leiðum sem eru notaðar með blindum og sjónskertum nemendum í 

stærðfræði eru þess eðlis að sjáandi nemendur geta einnig öðlast betri skilning á 

viðfangsefnum stærðfræðinnar með sömu aðferðum.  

Fyrr í þessari ritgerð hefur verið minnst á það að neikvæð viðhorf kennara gagnvart 

blindum og sjónskertum nemendum og litlar væntingar til þeirra geta haft afdrifarík áhrif 

á bæði getu og vilja þessa nemendahóps til að ná góðum tökum á stærðfræði. Því er afar 

mikilvægt að kennarar þrói með sér jákvæð viðhorf gagnvart sjóndöprum nemendum og 

þori að stíga út fyrir þægindarammann og takast á við þá áskorun sem fylgir því að kenna 

þeim. Mikilvægt er að kennarar taki þessum nemendahópi eins og öðrum nemendum í 

skóla án aðgreiningar.  
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Margt bendir til þess að lykillinn að jákvæðu viðhorfi gagnvart getu blindra og 

sjónskertra nemenda í stærðfræði sé falinn í aukinni þekkingu á blindum og sjónskertum 

nemendum og málefnum þeirra (Wall, 2002, bls. 19). Í þessu sambandi bendir Wall á að 

gott geti verið fyrir kennara að kynnast þeim blindu og sjónskertu nemendum sem þeir 

koma til með að kenna áður en kemur að kennslunni sjálfri. Þá eru kennarar ekki undir því 

álagi sem fylgir því að koma faglegri þekkingu til skila á sama tíma og þeir kynnast 

nemandanum og hans þörfum og því getur það leitt til jákvæðara viðhorfs gagnvart 

honum.  

Kennarar og kennaranemar sem hafa tekið áfanga tengda sérkennslumenntun eru 

almennt jákvæðari gagnvart þátttöku blindra og sjónskertra nemenda í venjulegum bekk 

en þeir sem hafa ekki tekið áfanga sem fjalla um nemendur með sérþarfir (Lee o.fl., 2015, 

bls. 85; Ajuwon, Sarraj, Griffin-Shirley, Lechtenberger og Zhou, 2015, bls. 138). Menntun 

skiptir því miklu máli til að sporna gegn neikvæðum viðhorfum, en það er vel þekkt og 

viðurkennd staðreynd að fordómar eiga sér rætur í þekkingarleysi. En hvert eiga íslenskir 

stærðfræðikennarar að sækja þá þekkingu sem til þarf?  

Enn þann dag í dag geta kennarar sem vilja sérhæfa sig í blindrakennslu ekki menntað 

sig hérlendis. Það er miður því í skýrslu samráðshóps skipaðri af Menntamálaráðuneytinu 

(2004, bls. 16), kemur fram að ráðuneytið hafi sent öllum kennaramenntunarstofnunum 

hérlendis bréf þess efnis að óskað væri eftir því að fjallað yrði um kennslu blindra og 

sjónskertra nemenda í grunnnámi kennara, auk þess að bjóða reglulega upp á námskeið 

fyrir blindrakennara. En þrátt fyrir að kennaramenntunarstofnanir hafi ekki orðið við þeirri 

bón er ýmislegt sem kennarar geta gert til að undirbúa sig fyrir stærðfræðikennslu blindra 

og sjónskertra nemenda. 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 

hefur það hlutverk að sinna ráðgjöf og fræðslu fyrir aðstandendur, skóla og aðrar 

þjónustustofnanir (lög um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

daufblinda einstaklinga nr. 160/2008). Hjá miðstöðinni starfa kennsluráðgjafar sem meðal 

annars sinna því hlutverki að fræða og leiðbeina kennurum um hvernig þeir geta aðlagað 

námsefni og kennslu að þörfum sjónskertra og blindra. Það ætti því að vera eitt af fyrstu 

skrefum kennara, sem hyggst kenna blindum eða sjónskertum nemanda, að snúa sér til 

þeirra. Kennsluráðgjafarnir aðstoða einnig við að finna heppileg hjálpartæki og önnur 

úrræði sem nemendur þurfa á að halda í námi (Kennsluráðgjöf, e.d.).  

Með aukinni þróun tölvu- og samskiptatækni hafa möguleikar kennara til að sækja sér 

upplýsingar um kennslu blindra og sjónskertra batnað til muna. Margar heimasíður 

erlendra blindraskóla bjóða upp á fræðsluefni og hagnýt ráð sem nýtast í stærðfræði-
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kennslu og má þar til að mynda nefna heimasíðurnar Teaching Students with Visual 

Impairments (www.teachingvisuallyimpaired.com), Texas School for the Blind and Visually 

Impaired (www.tsbvi.edu) og Perkins eLearning (www.perkinselearning.org). Upplýsingar 

á þessum síðum eru skrifaðar af einstaklingum sem hafa áralanga reynslu af kennslu í 

blindraskólum og byggja á því sem hefur virkað í þeirra starfi.  

4.2 Notkun hjálpartækja 

Undirbúningur og notkun á viðeigandi hjálpartækjum er grundvallarþáttur í stærðfræði-

námi blindra og sjónskerta nemenda. Notagildi hjálpartækjanna fer þó alfarið eftir því 

hvernig og hversu mikið nemandi nýtir þau og stjórnast það að nokkru leiti af getu 

kennara til að leiðbeina nemendum (Mani o.fl., 2005, bls. 16). Þar kemur aftur að 

þekkingu kennara, en þeir verða að geta unnið með þau tæki og í þeim forritum sem 

nemendur nota til að geta leiðbeint nemendum ef þörf er á aðstoð. 

Eins og komið hefur fram geta hjálpartæki verið af margvíslegum toga. Þau geta 

meðal annars verið tölvur, sérstakar kennslubækur, talgervlar, talandi reiknivélar, 

talnagrindur, reglustikur, gráðubogar, pinnaborð, hversdagslegir hlutir eins og glös, boltar, 

diskar, umbúðir og svo mætti lengi telja. Hjálpartækin geta verið keypt eða heimatilbúin, 

dýr og ódýr og þegar kemur að útvegun þeirra gildir að vera útsjónarsamur og sjá 

möguleika í öllu, jafnvel rusli eins og tómum pappakössum, krukkum og dósum. Það að 

útvega viðeigandi hjálpartæki reynir á sköpunargáfu kennara og er því mikilvægt að þeir 

séu ávallt með augun opin fyrir þeim tækifærum sem leynast í bæði hversdaglegum 

hlutum og í umhverfinu (Mani o.fl., 2005, bls. 16). Þá er einnig hægt að aðlaga venjuleg 

hjálpartæki sem sjáandi nemendur nota í stærðfræði að blindum og sjónskertum 

nemendum, til dæmis með því að merkja upphleypta punkta inn á gráðuboga og 

reglustikur til að tákna ákveðinn fjölda gráða eða fjarlægðir.  

Þar sem hjálpartæki eru svo margvísleg er engin leið að fjalla um þau öll hér. Hins 

vegar verða hér nefnd nokkur þeirra sem hafa reynst vel í stærðfræðikennslu fyrir blinda 

og sjónskerta einstaklinga. Fyrst ber að nefna sérstaka reiknigrind (e. abacus) sem var 

búin til í þeim tilgangi að auðvelda blindum nemendum stærðfræðinám. Reiknigrindin er 

flóknari í uppbyggingu en hefðbundin reiknigrind. Hefðbundin reiknigrind hefur tíu raðir 

og eru tíu perlur í hverri röð. Algengast er að reiknigrind fyrir blinda nemendur sé búin til 

úr fimmtán dálkum sem skipt er í tvo hluta með láréttri spýtu (Mani o.fl., 2005, bls. 25–

27). Efri hluti dálkanna nær yfir 1/3 af lengd þeirra en neðri hlutinn 2/3 hluta 

lengdarinnar. Í efri hlutanum er ein perla í hverjum dálki og hefur hún gildið fimm, en í 

neðri hluta hvers dálks eru fjórar perlur sem hafa hver gildið einn. Grindin er þeim 

eiginleikum gædd að þegar búið að er færa perlurnar til haldast þær á sínum stað og því 

http://www.teachingvisuallyimpaired.com/
http://www.tsbvi.edu/
http://www.perkinselearning.org)/
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þarf nemandinn að losa þær sérstaklega þegar á að færa þær til. Sá eiginleiki var hafður 

með í hönnuninni til að koma í veg fyrir rugling í útreikningum af völdum þess að perlur 

renni til þegar nemendur rekast í þær.  

Með reiknigrindinni geta nemendur lært að leggja saman, draga frá, margfalda og 

deila. Hún er eitt af fyrstu hjálpartækjunum sem blindir og sjónskertir nemendur nota í 

stærðfræði og hjálpar þeim að byggja grunn að stærðfræðilegum skilningi. Mani o.fl. 

(2005, bls. 22) ganga svo langt að segja að kennsla á reiknigrind sé lykilþáttur í 

stærðfræðikennslu blindra og sjónskertra nemenda. Ferrell (2006, bls. 46) komst þó að því 

að rannsakendur hafa ólíkar skoðanir á því hversu árangursríkt það sé að nota reiknigrind, 

en þrátt fyrir það er hefð fyrir notkun hennar í stærðfræðinámi blindra og sjónskertra 

nemenda.  

Á eldri stigum verður stærðfærðin flóknari svo reiknigrindin dugir nemendum ekki til 

að framkvæma alla útreikninga sem þeir eiga að gera. Á því stigi grípa sjáandi nemendur 

til þess ráðs að nota reiknivélar, en notkun venjulegra reiknivéla getur reynst blindum og 

sjónskertum nemendum mjög erfið og jafnvel ómöguleg. Takkar eru litlir, sléttir, raðast 

þétt saman og gefa litlar vísbendingar um hvaða tákn þeir standa fyrir. Auk þess er 

skjárinn á venjulegum reiknivélum lítill. En með tilkomu talandi reiknivéla (e. talking 

calculator) var bætt úr aðgengisvanda blindra og sjónskertra nemenda að reiknivélum og 

um leið jókst sjálfstæði sjónskertra og blindra nemenda í stærðfræði (Ferrell, 2006, bls. 

43; Bouck, Flanagan, Joshi, Sheikh og Schleppenback, 2011, bls. 10). Talandi reiknivélar 

eru af mörgum gerðum en allar eiga þær það sameiginlegt að gera stærðfræði 

aðgengilegri fyrir nemendur sem geta ekki nýtt venjulegar reiknivélar vegna lítillar sjónar.  

Eitt þeirra hjálpartækja sem upphaflega var ætlað öllum nemendum, en nýtist 

blindum og sjónskertum nemendum sérstaklega vel, er pinnabretti (e. geoboard). Hjá 

Mani o.fl. (2005, bls. 19) kemur fram að pinnabretti hafa margvíslegt notagild, en með því 

að nota teygjur eða spotta má teikna upp alls konar rúmfræðiform og gröf og þannig er 

hægt að gera þau sýnileg fyrir blinda og sjónskerta nemendur. Pinnunum er raðað upp 

þannig að jafn langt er á milli þeirra og því er einnig hægt að nota pinnabrettið til að 

skoða lengdarhlutföll flatarmynda.  

Eins og fyrr segir verður ekki fjallað um öll hjálpartæki í þessari ritgerð, en auk þeirra 

hjálpartækja sem hefur verið fjallað um er ekki hægt að komast hjá því að minnast á 

sérstakt stærðfræðipunktaletur, sérstakar kennslubækur og hlutbundna vinnu, sem er 

nátengd hjálpartækjum. Fjallað verður sérstaklega um þessa þætti í næstu köflum, áður 

en skipt verður í aðra þætti sem skipta sköpum í stærðfærðinámi blindra og sjónskertra 

nemenda.  
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4.2.1 Stærðfræðipunktaletur (kóði Nemeths) 

Mani o.fl. (2005, bls. 14) halda því fram að nauðsynlegt sé fyrir blinda og sjónskerta 

nemendur að læra bæði hefðbundið punktaletur og sérstakt stærðfræðipunktaletur vilji 

þeir ná árangri í stærðfræði. Hefbundna punktaletrið var fundið upp af frakkanum Louis 

Braille árið 1824 (Louis Braille, e.d.) og er það forsenda þess að blindir einstaklingar geti 

bæði lesið og tjáð sig á rituðu máli. Punktaletrið kemur í stað venjulegs stafrófs en auk 

þess inniheldur það tákn fyrir greinarmerki og tölustafi. Það byggir á sex upphleyptum 

punktum sem raðað er á mismunandi vegu þannig að úr verða 63 ólík tákn. Punktarnir sex 

eru í tveimur samsíða, aðliggjandi dálkum, með þremur punktum í hvorum dálki 

(Punktaletur, e.d).  

Hefðbundið punktaletur nær aðeins yfir fá stærðfræðitákn og því dugir það ekki til að 

tákna öll þau stærðfræðihugtök sem nemendur kynnast í stærðfræðinámi. Blindi 

stærðfræðingurinn Abraham Nemeth greip því til sinna ráða árið 1950 og bjó til sérstakt 

stærðfræðitungumál á punktaletri sem kallast kóði Nemeths (e. Nemeth code) (Cowan, 

2011, bls. 63). Kóðinn var í upphafi aðeins ætlaður til einkanota, en fyrir tilstilli vinar 

Nemeths, sem einnig var blindur, náði kóðinn útbreiðslu. Árið 1953 var kóði Nemeth 

gerður að opinberum kóða í stærðfræði og raunvísindum fyrir blinda einstaklinga í 

Bandaríkjunum.  

Í dag er kóðinn notaður víða um heim í stærðfræðikennslu blindra og sjónskertra 

barna, þó sum lönd hafi búið til sína eigin stærðfræðikóða (Mani o.fl., 2005, bls. 12). Ekki 

fundust heimildir fyrir því að kóðinn sé notaður hérlendis, svo höfundur getur hvorki 

staðfest né útlokað það. En þegar kóðinn er kenndur er gott að hafa nokkur atriði í huga. 

Mani o.fl. (2005, bls. 13) segja mikilvægt að byrja kennsluna snemma, um leið og 

jafnaldrar blindra og sjónskertra barna byrja að draga til stafs. Ekki er æskilegt að kenna 

öll táknin á sama tíma, heldur um leið og þau koma fyrir í námsefni nemenda. Aðeins með 

þeim hætti öðlast táknin merkingu. Þegar nemendur hafa kynnst nýju tákni er 

nauðsynlegt að þeir æfi sig í að lesa texta þar sem táknið kemur fyrir, því þannig fær 

nemandinn þjálfun í að aðgreina stærðfræðikóðann frá venjulegu punktaletri. 

Uppbygging kóðans er svipuð uppbyggingu hefðbundins punktaleturs, en hann var 

hannaður með það í huga að hvert tákn líkist lögun þess stærðfræðihugtaks sem það 

táknar. Þannig fá sjáandi einstaklingar, til dæmis kennarar, ákveðnar vísbendingar um 

hvað táknin merkja. Þetta auðveldar einnig þeim sjónskertu nemendum sem þekkja til 

hefðbundinna stærðfræðitákna notkun kóðans því þeir geta þá notað rökhugsun í stað 

þess að treysta alfarið á utanbókarlærdóm (Mani o.fl., 2005, bls. 81). Kóðinn er nokkuð 

flókinn og komust Rosenblum og Amato (2004, bls. 494) að því að fáir kennarar leggja það 
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á sig að læra hann. Rosenblum og Amato segja það þó bráðnauðsynlegt fyrir kennara, því 

ef þeir geta ekki lesið og útbúið kennsluefni á punktaletri verði nemendur að treysta á að 

aðstoðarmenn túlki stærðfræðina fyrir sig og grefur það undan sjálfstæði. Því er 

nauðsynlegt að kennarar sem koma að blindum og sjónskertum nemendum fái þjálfun í 

að lesa, skrifa og kenna kóða Nemeths. 

4.2.2 Kennslubækur 

Í rannsókn Bouck og Meyer (2012, bls. 43) segir að allt að 90% af leiðbeiningum kennara í 

stærðfræðikennslu byggja á kennslubókum nemenda. Aðgengi að kennslubókum virðist 

því vera órjúfanlegur þáttur af stærðfræðinámi, en eins og áður hefur komið fram er 

aðgengið að námsefni ekki sjálfgefið. Sjónskertir og blindir nemendur þurfa að reiða sig á 

óvenjulegar tegundir kennslubóka, sem hver hefur sína kosti og galla.  

Algengt er að blindir nemendur noti punktaletursbækur, bækur á tölvutæku formi 

(með aðstoð talgervils) og hljóðbækur til að nálgast námsefni. Sjónskertir nemendur geta 

auk þeirra miðla meðal annars notað hefðbundnar kennslubækur með stækkuðu letri eða 

jafnvel venjulega kennslubók á pappírsformi með aðstoð stækkunartækis eða stækkunar-

glers (Mani o.fl., 2005, bls. 15; Helga Einarsdóttir, 2008, bls. 107). Mikilvægt er að gæta að 

því að allt stærðfræðiefni sé þýtt á það form sem hentar nemendum best hverju sinni, en 

það getur breyst eftir því hvaða stærðfræðilega viðfangsefni er tekið fyrir (Mani o.fl., 

2005, bls. 11). Það samræmist niðurstöðum Cheng (2013, bls. 10) sem telur að nemendur 

nái betri árangri ef þeir nota fleiri en eina tegund kennslubóka. 

Tæknin hefur tekið miklum framförum á síðustu áratugum og hefur það haft gríðarleg 

áhrif á aðgengi blindra og sjónskertra nemenda að námsefni. Tölvur eru til að mynda mjög 

mikilvægt tæki fyrir nemendur sem hafa litla sjón og eru til ýmis forrit sem geta breytt 

meðal annars birtustigi á tölvuskjám og litum þannig að nemendur geti betur nýtt þá sjón 

sem þeir hafa (La Voy, 2009, bls. 42). Þar að auki eru til forrit sem bæði stækka námsefni á 

tölvutæku formi og forrit sem lesa ritað mál.  

Með möguleika tækninnar í huga mætti leiða líkur að því að sjóndaprir nemendur 

kysu helst að nýta kennslubækur á tölvutæku formi fram yfir hefðbundnar kennslubækur 

eða punktaletursbækur. Það er þó ekki raunin samkvæmt rannsókn Bouck, Weng og 

Satsangi (2016, bls. 46), sem kannaði hvort sjónskertir nemendur í algebrunámi vildu 

frekar nota áþreifanlega kennslubók eða bók á tölvutæku formi. Aðalástæður fyrir því að 

nemendur tóku áþreifanlegar kennslubækur fram yfir þær tölvutæku voru einmitt að 

nemendur vildu geta handfjatlað námsefnið. Þá segir í rannsókninni að ekki sé ráðlegt að 

innleiða kennslubækur á tölvutæku formi nema nemendur séu tilbúnir til að nýta sér þær. 
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Því er mikilvægt að ræða við nemendur og hafa þá með í ráðum þegar kemur að vali á 

tegund námsbóka. 

Sama á hvaða form námsefni er þarf að gæta að því að allt innihald sem sjáandi 

nemendur hafa aðgang að komist einnig til skila til blindra og sjónskertra nemenda. Ekkert 

má týnast í þýðingu og námsmarkmiðum má heldur ekki breyta, því sömu námskröfur á 

að gera til sjónskertra, blindra og sjáandi nemenda (Mani o.fl., 2005, bls. 13). Þá segir 

Cowan (2011, bls. 240) að ekki ætti að leyfa blindum og sjónskertum nemendum að 

sleppa því að læra eitthvað í stærðfræði einungis vegna þess að erfitt sé að nálgast efnið, 

heldur verði að finna lausn á því hvernig best sé að miðla efninu áfram. 

4.2.3 Hlutbundin vinna 

Flest bendir til þess að notkun áþreifanlegra gagna auki líkur á því að blindir og sjónskertir 

nemendur skilji stærðfræðileg hugtök og nái þar af leiðandi betri árangri í stærðfræðinámi 

(Mani o.fl., 2005, bls. 16–18; Ferrell, 2006, bls. 43; La Voy, 2009, bls. 172; Sahin og Yorek, 

2009, bls. 23). Þar sem þessir nemendur geta ekki reitt sig á sjónina fá önnur skynfæri 

meira vægi, þar á meðal snertiskynið. Ef snertiskynið er vel þjálfað geta blindir og 

sjónskertir nemendur notað fingurna í stað augna til að skynja hluti, en það hjálpar þeim 

við að takast á við stærðfræði (Mani o.fl., 2005, bls. 16).  

Ekki má gera lítið úr mikilvægi snertingar í stærðfræðinámi blindra og sjónskertra 

nemenda. Samkvæmt La Voy (2009, bls. 174) er til að mynda nauðsynlegt að koma því í 

kring að sjónskertir og blindir nemendur fái sem oftast tækifæri til að vinna með 

hlutbundin gögn, helst í hverri kennslustund. Þegar unnið er með hluti í höndunum er 

mikilvægt að þeir séu í heppilegri stærð svo að notkun þeirra beri árangur (Mani o.fl., 

2005, bls. 18). Þeir þurfa líka að vera nógu sterkbyggðir til að þola handfjötlun og 

mikilvægt er að gæta þess að þeir séu ekki með hvassar brúnir sem geta skorið eða meitt 

næma fingur nemenda. Þegar hjálpargögn eru valin þarf því að vega og meta hvort þau 

séu örugg og henti vel til að nemendur skilji betur viðfangsefnið sem rætt er um.  

Með því að þreifa á hlutum fá nemendur oftast skýrari hugmyndir um stærðfræði-

hugtök og má sem dæmi nefna að gott er að þreifa á mjólkurfernu til að átta sig á 

hugtökum eins og rúmmál og lítri. Einnig má í þessu samhengi nefna sætisgildiskubba (e. 

decimal blocks), en notkun þeirra er tilvalin leið til að auka skilning nemenda á 

tugakerfinu. Sætisgildiskubbarnir sýna uppbyggingu tugakerfisins á mjög áþreifanlegan 

hátt svo að blindir og sjónskertir nemendur geta nýtt snertiskynið til að skilja betur 

uppbyggingu þess og virkni. Notkun áþreifanlegra brotaspjalda er svo önnur leið sem gott 

væri að nýta í stærðfræðinámi, en með því að þukla og þreifa á þeim er hægt að gera 

viðfangsefnið almenn brot aðgengilegra. Þess ber þó að geta að til að ná árangri með 
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notkun hlutbundna gagna þurfa kennari og nemendur að eiga samtal um þau 

kennslugögn sem notuð eru og þær hugmyndir sem liggja að baki námsefnisins. Því verður 

athyglinni næst beint að umræðum í stærðfræði.   

4.3 Umræður í stærðfræði 

Umræður eru taldar lykilþáttur í stærðfræðinámi allra nemenda en þær stuðla að skilningi 

á stærðfræði (Hiebert o.fl., 1997, bls. 10; Boaler og Humphreys, 2005, bls. 84; Alseth og 

Røsseland, 2006, bls. 21). Í stærðfræðinámi blindra og sjónskertra nemenda eykst gildi 

umræðna enn frekar, þar sem bæta þarf upp fyrir það að nemendur geta ekki nýtt 

sjónrænar upplýsingar úr bókum eða af töflu eins og sjáandi nemendur.  

Mikilvægt er að hafa í huga að í hvert sinn sem þess er krafist að sjáandi nemendur 

túlki upplýsingar með sjóninni, þarf að leita annarra leiða fyrir blinda og sjónskerta 

nemendur. Ein slík leið er samtal við nemendur, en umræður veita nemendum frekari 

upplýsingar um það viðfangsefni sem tekið er fyrir. Kennarar þurfa að vera vel með á 

nótunum hvenær þess er þörf að taka umræður með blindum og sjónskertum nemendum 

og reyna að haga kennslu sinni þannig að námið sé jafn aðgengilegt fyrir alla.   

Til þess að leiðbeiningar frá kennara hafi merkingu fyrir blinda og sjónskerta 

nemendur er nauðsynlegt að þær séu skýrar. Þegar kennarar eru með töflukennslu ættu 

þeir til að mynda að forðast að segja hluti eins og „sjáið þetta“ eða „eins og þið sjáið hér á 

töflunni…“ og lýsa frekar því sem þeir eru að benda nemendum á (Spindler, 2006, bls. 

122; Sahin og Yorek, 2009, bls. 24–25). En þrátt fyrir að kennarar vandi sig og noti alltaf 

skýrt orðalag er ekki hægt að vænta þess að blindir og sjónskertir nemendur meðtaki allar 

þær upplýsingar sem kennari miðlar í gegnum töflukennslu. Því er lykilatriði í námi 

sjóndapra nemenda að kennarar þeirra komi til móts við þarfir þeirra með einstaklings-

samtölum um námsefnið (Cowan, 2011, bls. 232). Hjá Cowan kemur fram að blindir og 

sjónskertir nemendur kjósa að fá samtal með stærðfræðikennara sínum til að fá 

leiðbeiningar um hvað þeir eigi að gera. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að nemandi sé 

ekki alfarið á ábyrgð sérkennara og fái viðeigandi aðstoð frá stærðfræðikennara, því hann 

er fagmaðurinn í sinni grein og ber jafn mikla ábyrgð á sjóndöprum nemendum og öðrum 

nemendum í bekknum. 

Þegar kemur að einstaklingssamtölum á milli kennara og nemenda er mikilvægt að 

kennari þekki viðfangsefnið vel og sé búinn að skipuleggja hvernig hann ætlar að útskýra 

það fyrir blindum og sjónskertum nemendum (Spindler, 2006, bls. 123). Ef kennari byrjar 

að útskýra á ákveðinn hátt en hættir við í miðjum klíðum því honum dettur eitthvað 

annað í hug, og byrjar í kjölfarið upp á nýtt, getur það reynst sjónskertum og blindum 
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nemendum mjög illa. Þeir eiga í meiri hættu en sjáandi nemendur á að ruglast í slíkum 

útskýringum því þeir hafa sjaldan skýringarmyndir eða útreikninga á blaði til viðmiðunar. 

Gott er að hafa útskýringarnar eins einfaldar og hægt er, þó það verði auðvitað að gæta 

að því að blindir og sjónskertir nemendur fái tækifæri til að kynnast fjölbreyttum lausna-

leiðum eins og sjáandi nemendur.  

Blindir og sjónskertir nemendur geta vel unnið í hópum eins og sjáandi nemendur. 

Samvinnunám ætti því að henta þessum nemendum vel þar sem það getur hjálpað að 

geta treyst á hópfélaga þegar vantar upp á skilninginn þegar upplýsingar krefjast 

sjónrænnar túlkunar. Þess fyrir utan styrkir hópavinna félagslega stöðu nemenda innan 

bekkjarins.  

Ef hugað er að áðurnefndum þáttum í kennslu með bindum og sjónskertum 

nemendum, það er að stuðla að jákvæðum viðhorfum og væntingum til þeirra, nota 

hjálpargögn, vinna hlutbundið og ræða um viðfangsefni stærðfræðinnar, má búast við því 

að nemendur nái góðum tökum á stærðfræði. Ef þessir nemendur fá raunverulega að taka 

þátt í kennslustund til jafns við aðra eiga þeir jafna möguleika á að stærðfræði verði þeim 

merkingarbær þannig að hún nýtist í daglegu lífi.  
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5 Lokaorð 

Stærðfræði kemur við sögu á hverjum degi án þess að fólk verði vart við hana. Með því að 

takast á við hana má læra meðal annars að færa rök fyrir skoðunum, skilja regluleika 

lífsins og að tileinka sér aga og þrautseigju, sem nýtist til að vinna úr þeim vandamálum 

sem geta komið upp í daglegu lífi. En til að stærðfræðinám skili árangri þurfa nemendur 

að skilja inntak stærðfræðinnar og tengsl hennar við raunveruleikann. Þá dugir ekki að 

læra aðferðir og formúlur utanbókar, því slíkur lærdómur leiðir ekki til þess skilnings sem 

árangursríkt stærðfræðinám byggir á.  

Mikilvægt er að allir nemendur hafi greiðan aðgang að stærðfræðinámi, óháð kyni, 

þjóðerni og fötlun. Þar sem skilningur í stærðfræði byggir að hluta til á sjónrænni túlkun 

upplýsinga þarf að gæta sérstaklega vel að því að komið sé til móts við blinda og 

sjónskerta nemendur með öðrum leiðum, t.d. aukinni áherslu á hlutbundna vinnu og 

umræður í stærðfræðinámi. Notkun hjálpartækja ætti að leika stórt hlutverk í stærðfræði-

námi þessara nemenda, en gæta þarf að nemendurnir sjálfir séu með í ráðum þegar slík 

tæki eru valin.  

Eins og ítrekað hefur komið fram er stærðfræðinám blindra og sjónskertra krefjandi 

verkefni fyrir bæði nemendur og kennara þeirra. Stærðfræðikennarar þurfa að vera vel 

undirbúnir fyrir þátttöku þessara nemenda og skilja þær hindranir sem þeir standa frammi 

fyrir, ekki síst hvað varðar eigin fordóma og annarra gagnvart hæfni nemenda í 

stærðfræði. Ríkjandi viðhorf gera ekki ráð fyrir því að þessir nemendur læri meira en 

helstu grunnatriði í stærðfræði, en þessi neikvæðu viðhorf og litlu væntingar geta valdið 

því að blindir og sjónskertir nemendur missi áhugann á náminu. Því er mikilvægt að 

kennarar sýni þeim áhuga og geri jafnar kröfur til þeirra og þeir gera til sjáandi nemenda. 

Ef komið er til móts við þarfir blindra og sjónskertra nemenda með viðeigandi úrræðum 

hafa þeir jafna möguleika og sjáandi nemendur til að takast á við stærðfræði. 

Blindir og sjónskertir nemendur eru sérfræðingar í eigin málefnum og er því 

mikilvægt að kennarar leiti samráðs við þá í undirbúningi stærðfræðikennslu. Þá verða 

kennarar að vera opnir fyrir því að prófa nýjar leiðir til að gera stærðfræðina aðgengilega 

fyrir nemendur og vera duglegir að leita sér þekkingar til annarra kennara eða 

sérfræðinga þegar þörf er á, óháð persónulegum skoðunum. Kennarar þurfa að tileinka 

sér öll þau tæki sem nemendur þeirra nota í náminu, því ef þeir kunna ekki á þau sjálfir 

geta þeir ekki aðstoðað nemendur sína þegar þeir þurfa á hjálp að halda.  
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Það að kennaramenntunarstofnanir á Íslandi hafi enn ekki orðið við þeirri beiðni að 

bjóða upp á námskeið í blindrakennslu mætti túlka sem ákveðna afturför í réttindabaráttu 

blindra og sjónskertra. Meira en áratugur er síðan blindradeildin í Álftamýrarskóla var 

lögð niður og þrátt fyrir jákvæða þróun í réttindabaráttu blindra og sjónskertra nemenda í 

kjölfarið, má leiða líkur að því að með lokun hennar hafi tapast mikil sérþekking í 

blindrakennslu. Þar sem ekki er boðið upp á sérnám í blindrakennslu hérlendis þurfa 

áhugasamir kennarar að sækja slíka menntun til annarra landa, en það er ekki á allra færi. 

Ef boðið væri upp á slíkt nám hérlendis, að minnsta kosti að hluta til, væri það stórt 

framfaraskref í átt að því að tryggja að nauðsynleg sérþekking sé til staðar.  

Við vinnu ritgerðarinnar kom í ljós að gífurlega mikill skortur er á rannsóknum á sviði 

stærðfærðináms blindra og sjónskertra nemenda. Á það við bæði hérlendis og erlendis. 

Það er því mikil þörf fyrir frekari rannsóknir á stærðfræðinámi blindra og sjónskertra og 

vonast höfundur til að aukinni athygli verði beint að því sviði í náinni framtíð.   
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