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Ágrip 
Markmið verkefnisins var að útbúa vefsíðu með kennsluefni til að læra 
á ýmis forrit sem geta veitt stuðning við nám og daglegt líf. Vefsíðan er 
unnin út frá þörfum einstaklinga með lestrarörðugleika. Við vinnslu 
verkefnisins var rannsóknarspurningin höfð til hliðsjónar: Hvernig má 
nota nútímatækni til að mæta þörfum einstaklinga með 
lestrarörðugleika? 

Verkefnið skiptist í tvo hluta, greinargerð og vefsíðu. Greinargerðin 
fjallar um notkun upplýsingatækni í skólastarfi, þar sem sjónum er beint 
að notkun snjalltækja hjá einstaklingum með námsörðugleika. Notkun 
tækni í tengslum við lestrarörðugleika er sérstaklega skoðuð og þættir 
sem tengjast námsörðugleikum á því sviði. Tekin voru viðtöl við 
lesblinda einstaklinga til að fræðast um upplifun þeirra og reynslu og 
þau borin saman við rannsóknir. Efnið var nýtt í hugmyndavinnu um 
hvernig mætti byggja upp vefsíðuna. 

Hinn hluti verkefnisins snýr að hönnun vefsíðu. Fjallað er fræðilega 
um uppbyggingu, form, leturgerðir og notkunarmöguleika. Vefsíða 
verkefnisins er byggð upp út frá þeim gögnum sem rannsökuð voru um 
hönnun vefsíðna en sérstaklega er haft í huga að hún sé notendavæn 
og henti einstaklingum á öllum aldri. Meginmarkmið síðunnar er að veita 
einstaklingum sem glíma við námsörðugleika og stuðningsaðilum þeirra 
aðstoð til að geta nýtt sér tæknileg tækifæri við nám, kennslu og daglegt 
líf. Vefsíðan er byggð upp á kennslu í formi myndbanda um notkun á 
forritum sem nýta má til stuðnings við lestur, hlustun, ritun og skipulag. 
Síðan ber heitið SnjallVefjan og má finna á vefslóðinni 
www.snjallvefjan.is. 

 





 

Abstract 
The goal of this project was to create a website with educational content 
on how to learn to use various programs that can support both learning 
activities and activities of everyday life. The website is based on the 
needs of individuals with reading disabilities. The research question 
was: How can modern technology support the needs of people with 
reading disabilities? 

The project is divided into two parts, a report and the development 
of an educational website. The report focuses on the use of ICT in 
school, especially on the use of smart devices for students with learning 
disabilities. Particular attention is paid to the use of technology related 
to reading disabilities and aspects related to learning disabilities. 
Interviews were conducted with students with dyslexia to learn about 
their experiences and to compare to other studies performed in the 
area. The content of the interviews was used to inform the development 
of the website. 

The other part of the project relates to website design for individuals 
with reading disabilities, the structure, shape, fonts and possibilities of 
such a design. The website is based on a comprehensive review of the 
pertinent literature on the design of web pages, especially usability and 
suitability for individuals of all ages. 

The main objective of the site is to provide individuals with learning 
disabilities, their parents and their teachers to take advantage of 
technical opportunities for learning, teaching and daily life. The main 
content of the website are tutorial videos on how various programs and 
applications can be used to support reading, writing and organizing. 
The website is called SnjallVefjan and can be found at 
www.snjallvefjan.is.  

 





 

 
 
 
 
 
Verkefnið vil ég tileinka öllum þeim einstaklingum sem glíma við 

lestrarörðugleika þó sérstaklega fjölskyldumeðlimum og nemendum 
sem ég hef unnið með í gegnum tíðina. 

 





 

Formáli 
Lokaverkefni þetta er til meistaragráðu í menntavísindum við 
Háskólann á Akureyri. Verkefnið er 40 einingar (ECTS) og 
leiðbeinendur voru Guðmundur Engilbertsson lektor við Háskólann á 
Akureyri og Sólveig Zophoníasdóttir sérfræðingur við Miðstöð 
skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. 

Allt frá því ég hóf starfsferil minn sem kennari hef ég haft áhuga á 
efni sem tengist lestrarörðugleikum. Við val á meistaraprófsverkefni 
kom einungis eitt til greina, að reyna finna eitthvað sem gæti stutt við 
nám og daglegt líf einstaklinga sem glíma við lestrarörðugleika. Ég hef 
til margra ára aðstoðað nemendur og fjölskyldumeðlimi sem glíma við 
námsörðugleika að nýta sér tækni til náms og stuðnings, ásamt því að 
halda námskeið um efnið. Því þótti mér mikilvægt að byggja undir og 
gera vefsíðuna SnjallVefjan, þar sem aðaláhersla er lögð á kennslu í 
formi myndbanda um forrit sem nýtast meðal annars einstaklingum með 
lestrarörðugleika. Einnig er mikilvægt að taka saman rannsóknir um efni 
og afla upplýsinga hjá einstaklingum með lesblindu. Þetta geri ég vegna 
þess að mér er umhugað um einstaklinga sem glíma við 
lestrarörðugleika, allir eiga rétt til náms á sínum forsendum. Því vona 
ég að efni mitt nýtist einstaklingum bæði við nám og daglegt líf. 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Guðmundi Engilbertssyni og 
Sólveigu Zophoníasdóttur fyrir uppbyggilega leiðsögn, faglegan 
stuðning og hvatningu. Ýmsum einstaklingum fyrir samstarfið við 
viðtölin og að lokum fjölskyldu, vinum og samstarfsfólki fyrir þolinmæði, 
stuðning og yfirlestur á meðan ferlinu stóð. 
 
Akureyri, maí 2018 
Helena Sigurðardóttir 
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1. Inngangur 
Fjölbreytt tækifæri hafa myndast í heiminum með tilkomu nýrrar tækni. 
Snjalltæki og tölvur verða sífellt vinsælli hjálpartæki í skólastarfi, ekki 
eingöngu til afþreyingar eins og að hlusta á tónlist eða spila leiki, heldur 
til skipulagningar og aðstoðar við nám og kennslu. Tækin bjóða upp á 
allskyns möguleika til námsaðlögunar. Þau henta vel nemendum með 
námsörðugleika vegna möguleika á gagnvirkni og fjölbreytni við val 
námsaðferða. Með tækjunum er til dæmis hægt að fá aðstoð við 
upplestur texta, leiðréttingarforrit til réttritunar eða forrit til myndrænnar 
úrvinnslu sem geta auðveldað skipulag (Habib o.fl., 2012; Lundh og 
Johnson, 2015; Moyer, 2012). 

Verkefnið fólst í rannsóknarvinnu um möguleika tækninotkunar í 
skólastarfi og sett var upp sjálfshjálparvefsíða með kennsluefni á forrit 
sem nýtast meðal annars einstaklingum með lestrarörðugleika. 

Rannsóknarefnið snýr að möguleikum á notkun tækni í skólastarfi 
hjá nemendum með námsörðugleika og að safna upplýsingum um 
reynslu einstaklinga með lestrarörðugleika við að nýta tækni við nám. 

Við val á verkefni kom einungis ofangreint efni til greina. Ég hef til 
fjölda ára nýtt tækni til kennslu meðal annars við að aðstoða nemendur 
og fjölskyldumeðlimi sem glíma við lestrarörðugleika, ásamt því að 
halda námskeið fyrir kennara og foreldra um efnið. Því þótti mér 
mikilvægt að taka saman rannsóknir um efnið og útbúa opinn vef með 
kennslumyndböndum um hvernig nýta má tækni til stuðnings við nám 
og dagleg líf. Ástæðan er sú að mér er umhugað um einstaklinga sem 
glíma við námsörðugleika, allir eiga rétt til náms á sínum forsendum og 
tel ég að vefurinn geti stutt við þá. 

Markmið vefsíðunnar er að útbúa sjálfshjálparvef á íslensku þar sem 
einstaklingar með lestrarörðugleika og aðstandendur fá rafrænar 
leiðbeiningar um forrit sem nýtast við nám og daglegt líf. Aðalefni 
vefsins eru myndbönd sem innihalda kennslu á ýmis forrit sem nýtast til 
aðstoðar við lestur, hlustun, ritun og skipulag. 
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Myndrænar útskýringar á uppbyggingu síðunnar má finna í fylgiskjölum. 
Við uppbygginguna er stuðst við rannsóknir, fræðilegt efni, viðtöl og 
eigin reynslu. 

Margar rannsóknir er varða einstaklinga með lesblindu hafa verið 
gerðar í gegnum tíðina en mikið hefur breyst á síðustu árum í tengslum 
við notkun á snjalltækjum og tölvum í námi. Sem dæmi má nefna; 
aðgangur að efni, fjölbreytni í uppsetningu, samskipta möguleikar og 
aðferðir til að skila verkefnum. Fyrri hluti verkefnisins er fræðileg 
umfjöllum um hvernig tækni nýtist einstaklingum með lestrarörðugleika 
við nám og daglegt líf. Í upphafi verður farið í gegnum kenningar og 
rannsóknir um notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Því næst er fjallað 
um efnið út frá notkun tækni með lesblindum einstaklingum, rannsóknir 
um efnið skoðaðar og aðferðir útskýrðar út frá ákveðnum þáttum sem 
tengjast lestri, hlustun, ritun og skipulagi. Einnig voru tekin viðtöl við 
lesblinda einstaklinga um reynslu þeirra af því að nýta sér tækni við nám 
til að bera saman við rannsóknir og hvernig efla megi stuðning við þá 
einstaklinga á Íslandi. Takmarkað magn forrita er til á íslensku og því 
var áhugavert að skoða lausnir sem gætu hentað hér á landi. 

Seinni hluti verkefnisins er vefsíðan SnjallVefjan sem byggð er á 
niðurstöðum úr viðtölum og gögnum sem söfnuðust við vinnslu 
verkefnisins. 

Markmið með verkefninu í heild er að skapa tæknileg tækifæri sem 
eiga að auðvelda einstaklingum með lestrarörðugleika, kennurum 
þeirra og foreldrum að læra á ýmis forrit með því að hafa aðgang að 
opinni sjálfshjálparvefsíðu. 

Tilgangur verkefnisins er að auka þekkingu og dýpka skilning á 
notkun tækni sem hjálpargagns við nám, kennslu og daglegt líf 
einstaklinga með lestrarörðugleika. Út frá upplýsingum var lagt upp með 
rannsóknarspurninguna: Hvernig má nota nútímatækni til að mæta 
þörfum einstaklinga með lestrarörðugleika? 
 
Lykilorð: Lesblinda (dyslexia); notkun tækni í námi (educational 
technology); lestrarörðugleikar (reading difficulties); snjalltæki (smart 
device); vefsíða (website); tæknileg tækifæri (technical opportunities). 
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1.1 Uppbygging verkefnis 
Verkefnið skiptist í sjö kafla og vefsíðu. Í öðrum kafla er fjallað um þróun 
upplýsingatækni í skólastarfi og sjónum beint að íslensku menntakerfi. 
Rætt er um hvernig innleiðing tækni hefur verið skipulögð og nefndar 
nokkrar rannsóknir á sviðinu ásamt leiðum til starfsþróunar kennara í 
tengslum við slíka innleiðingu. Fyrri hluti þriðja kafla fjallar um lesblindu 
og kenningar um námsörðugleika tengda lestri, skipulag 
sérfræðiþjónustu á Íslandi og greiningarferlið. Síðari hlutinn tengist 
notkun tækni í skólastarfi og stuðningi við nemendur með náms-
örðugleika á sviði lesturs. Í kaflanum eru einnig niðurstöður og umfjöllun 
um viðtöl við lesblinda einstaklinga. Viðtölin voru tekin til að fá betri sýn 
í hugarheim og reynslu einstaklinga með lesblindu, efnið var síðan haft 
í huga við gerð vefsíðunnar. Fjórði kafli er um hönnun og uppsetningu 
vefsíðna. Þar er hugað sérstaklega að einstaklingum með náms-
örðugleika og hverskonar vefhönnun hentar þeim. Fimmti kafli er 
tileinkaður SnjallVefjunni, markmiði og tilgangi hennar. Í kjölfarið fylgir 
umræðukafli þar sem farið er yfir hvernig vefsíðan tengist fræðilegri 
undirbyggingu verkefnisins. Verkefninu lýkur svo með lokaorðum 
höfundar og heimildaskrá. 

Vefsíðuna má finna á slóðinni www.snjallvefjan.is. 
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2. Notkun upplýsingatækni í skólastarfi 
Á 21. öld spilar tækni og snjallsamstarf stóran þátt í daglegu lífi og 
atvinnu margra, hugtakið snjall er til dæmis notað til að tákna framfarir 
í tækni, upplýsingaöflun og rafræn samskipti í heiminum (Kitchin, 2016). 

Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla. Í þeim er fjallað um þróun 
upplýsingatækni í skólastarfi með áherslu á íslenskt menntakerfi. Farið 
er yfir hvernig innleiðing tækni hefur verið skipulögð og við hverju megi 
búast með tilliti til snjalltækjavæðingar. Að lokum er fjallað um nokkrar 
rannsóknir á sviðinu, þróun og starfsmenntun ásamt aðferðum sem 
gætu haft áhrif á innleiðingu tækni og stuðlað að bættri námsaðlögun í 
skólastarfi. 

2.1 Upplýsingatækni í skólastarfi 
Mikilvægt er talið að íslenskt menntakerfi búi nemendur undir framtíð í 
tæknisamfélagi 21. aldar. Þróun á sviði upplýsingatækni er ör og 
nauðsynlegt að undirbúa kennara og nemendur til starfa á því sviði, ein 
leið er að sameina krafta allra aðila sem standa að menntun á Íslandi. 
Þá er talið vænlegt að nemendur geti nýtt sér sömu tækni heima og í 
skóla, samhliða þessu þarf að tryggja að allir nemendur eigi möguleika 
á að nýta sér tæknina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). 
Undanfarin ár hefur töluverð þróun átt sér stað í notkun tækni innan 
skólakerfisins á Íslandi. Framfarir í þá átt eiga sér stað, bæði í námi og 
kennslu. Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn tengdri starfsháttum í 
grunnskólum á Íslandi í upphafi 21. aldar má sjá að kennarar hafa 
áhuga á frekari notkun upplýsingatækni og einnig er þess getið að 
tæknin verði meðal helstu áhrifavalda við þróun náms og kennslu á 
næstu árum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 
Þórhallsdóttir, 2014, bls. 329). Segja má að tölvur hafi orðið eðlilegur 
partur af skólastarfi á Íslandi á níunda áratugnum. Bundnar voru miklar 
vonir við tilkomu þeirra og héldu menn að kennsluhættir myndu 
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gjörbreytast. Með tilkomu aðalnámskrár grunnskóla 1999 mátti fyrst sjá 
markmið í upplýsingamennt en þau skyldu efla færni nemenda á sviði 
upplýsingatækni og þar með talið tölvufærni (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 
2014, bls. 278). 

Miklar tæknibreytingar hafa átt sér stað undanfarinn áratug, 
sérstaklega þeim hluta sem tengist daglegu lífi fólks. Samskipti fara nú 
að miklu leyti fram í gegnum snjalltæki sem finnast í vösum flestra 
Evrópubúa. Með snjalltæki er átt við tæki sem hefur snertiskjá, 
myndavél, möguleika á nettengingu og sérhæft stýrikerfi fyrir forrit 
(Techopedia, e.d.). 

Allt frá því að snjalltæki litu dagsins ljós hefur verið reynt að nýta þau 
við nám og kennslu. Sjónum hefur sérstaklega verið beint að 
einstaklingum með námsörðugleika. Í nokkrum tilfellum hefur kennsla 
þar sem snjalltæki eru notuð verið skipulögð út frá einstaklingsþörfum 
og árangur metinn út frá notkun (Heflin, Shewmaker, og Nguyen, 2017). 
Þar sem einungis eru fáein ár síðan snjalltæki komu á markað er ekki 
um margar slíkar rannsóknir að ræða. Samkvæmt samantekt 
niðurstaðna á 122 fræðigreinum, sem tengjast nýtingu tækni í 
skólastarfi grunnskólabarna, má sjá að nýting hennar hefur jákvæð áhrif 
á ákveðnar námsgreinar innan skólastarfsins og samvinnu nemenda 
(Chauhan, 2017; Heflin o.fl., 2017, bls. 91). Samkvæmt Heflin og 
fleirum gefa snjalltæki í kennslu kennurum möguleika á auknum 
sveigjanleika til námsaðlögunar. Notkun tækjanna veita nemendum 
aðgang að fjölbreyttum upplýsingum og geta stuðlað að 
nemendamiðaðri kennsluháttum. Áhrifaríkt er talið að nýta 
einhverskonar kennslulíkan við skipulag náms með aðstoð snjalltækja, 
annars er hætta á að nemendur missi sjónar á námslegu þáttum 
notkunarinnar. Með líkani er hér átt við að námið sé frá upphafi 
skipulagt út frá markmiðum og fyrirfram ákveðnum leiðum samkvæmt 
þar til gerðu líkani. Leiðirnar eru taldar skila árangri í námi og kennslu 
með notkun tækni. Einnig er nauðsynlegt að skoðuð séu mismunandi 
forrit sem henta skólastarfinu hverju sinni (Heflin o.fl., 2017, bls. 91–
99). 
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2.2 Stefnur og innleiðing upplýsingatækni 
Í lok tíunda áratugarins var upplýsingatækni orðin hluti af daglegu 
skólastarfi á Íslandi, miklar breytingar urðu með tilkomu Netsins og 
lögðu stjórnvöld aukna áherslu á nýtingu upplýsingatækni í menntun. 
Menntamálaráðuneytið hélt meðal annars árlegar ráðstefnur um 
upplýsingatækni á árunum 1999–2006. Gerðar voru verkáætlanir um 
notkun upplýsingatækni, stefnur mótaðar ásamt innleiðingu 
viðmiðunarstundaskrár í aðalnámskrá grunnskóla. Þá skildi einnig 
leggja áherslu á framhaldsmenntun kennara tengdri notkun 
upplýsingatækni í námi og kennslu (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 
277–279). Samkvæmt rannsókn sem sneri meðal annars að aðgangi 
og búnaði í tengslum við notkun upplýsingatækni í íslenskum 
grunnskólum, frá 2008–2011, kom fram að búnað og þekkingu skorti á 
mörgum stöðum sem hamlaði notkun og dró úr þróun á sviðinu (Gerður 
G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 11; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 277–
315). 

Í október 2013 var stefnt að því að móta ákveðinn grunn um stefnu 
og tillögur um úrbætur í upplýsingatækni í skólastarfi. Skipuð var sex 
manna verkefnastjórn til að vinna grunn að stefnu og aðgerðaráætlun 
um þróun þekkingar í upplýsingatækni fyrir leik-, grunn- og 
framhaldsskóla. Í stjórninni sátu fagaðilar úr skólasamfélaginu og 
atvinnulífinu. Í janúar 2014 var haldinn stefnumótunarfundur með 
hagsmunaaðilunum. Unnið var með hugmyndir þar sem horft var 
tuttugu ár fram í tímann. Meginmarkmiðið var að byggja upp öfluga 
hæfni í upplýsinga- og samskiptatækni þvert á skólastig og í samstarfi 
við atvinnulífið, þar sem það á við, til að tryggja hagnýtingu, þróun og 
skapandi skólastarf með hagsmuni einstaklinga og samfélagsins að 
leiðarljósi. 

Tillögunum var skipt upp í sex lykilþætti, mikilvægt var talið að 
þættirnir tengdust innbyrðis og tenging væri mynduð við fjölbreyttan hóp 
hagsmunaaðila. Lykilþættirnir voru eftirfarandi: 
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1. Menntun kennara á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni 
2. Skapandi nám með 
upplýsinga- og samskiptatækni 
3. Samstarf skóla og atvinnulífs 
4. Fjölbreytt og opin rafræn 
námsgögn 
5. Tækniumhverfi skóla á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni 
6. Rannsóknir og þróun 
 
 
 

 
 

 
Í framtíðarsýninni kom fram mikilvægi þess að menntakerfið gæti búið 
nemendur undir líf og starf í tæknisamfélagi 21. aldar. Það kallaði á 
breytingar. Slíkar breytingar gera margvíslegar kröfur til 
menntakerfisins, tæknin er sífellt að breytast og þróunin er hröð. Þá var 
talið lykilatriði að nemendur gætu nýtt sér sömu tækni heima og í 
skólanum, samhliða þessu þyrfti að tryggja að allir nemendur ættu 
möguleika á að nýta sér tæknina (Mennta- og menningar-
málaráðuneytið, 2015).  

Starfsþróun kennara 

Ef fyrsta atriðið er skoðað nánar þ.e. menntun kennara á sviði 
upplýsinga- og samskiptatækni þarf að hafa í huga hvernig slík 
menntun færi fram. Samkvæmt rannsóknum Joyce og Showers hefur 
mismunandi aðferðum verið beitt við fræðslu eða starfsþróun kennara í 
gegnum tíðina sem skilað hafa misgóðum árangri. Ein aðferð sem talin 
er stuðla að árangri, samkvæmt rannsóknum á starfsþróun, er 
félagastuðningur (e. peer coaching). Almennt búa kennarar yfir mikilli 
þekkingu og reynslu í að miðla efni og við hönnun á starfsþróunarlíkani 

Mynd 1 Lykilþættir í tillögum starfshópsins. 
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Joyce og Showers voru hafðar til hliðsjónar niðurstöður rannsókna um 
það hvernig einstaklingar miðla þekkingu sín á milli. Með 
félagastuðningi er talið að einstaklingar séu frekar reiðubúnir að prófa 
nýjungar í starfi samanber notkun upplýsingatækni í námi og kennslu. 
Að fá leiðsögn, ráðgjöf og félagastuðning er talið hafa mikil áhrif á 
starfsþróun á meðan kynning á kenningum, sýnikennsla eða æfingar 
eru talin hafa lítil áhrif. Með félagastuðningi eru einstaklingar í samstarfi 
við einn aðila eða teymi, tilgangurinn er sá að allir aðilar hagnist á 
samstarfinu og taki þátt þ.e. séu ekki einungis áhorfendur eða í 
umræðuhópi sem ræðir um tilvonandi breytingar á starfsháttum (Joyce 
og Showers, 2002). Tilgangur með félagastuðningi er meðal annars sá 
að byggja upp lærdómssamfélög sem nýta krafta fagfólks og nemenda 
til að byggja upp hæfni og fagleg tengsl (Showers, 1985, bls. 43–48). 
 

 
Mynd 2 Starfsþróun, inntak og árangur (aðlagað frá Joyce og 

Showers, 2002) 

 
Myndin sýnir hvernig rannsókn Joyce og Showers (2002) skilgreina 
þættina í fjórum meginskrefum. Í fyrsta skrefinu eru kenningar kynntar 
og aðferðum lýst, í öðru er sýnikennsla, í því þriðja er fræðslan í 
gegnum þjálfun en í fjórða félagastuðningur og þjálfun. Líkt og sjá má á 
myndinni er mikill munur á yfirfærslu og notkun nýrrar þekkingar eftir 
formi og var árangurinn mestur þar sem þjálfunin fór fram í formi 
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félagastuðnings. Í rannsókn Asterhan og Bouton (2017, bls. 16–34) um 
hvernig eldri nemendur nýta tækni til að deila þekkingu sín á milli, 
samkvæmt hugmyndum um félagastuðning, kemur í ljós að megin 
hvötin er að aðstoða samnemendur að ná árangri. Skoðað var hvernig 
nemendahópar nýta samfélagsmiðla til að deila upplýsingum en slíkt 
virtist samkvæmt rannsókninni vera orðinn ákveðinn hluti í námi 
einstaklinga án þess að kennarar kæmu þar nálægt. 

Algengt er að styðjast við líkön þegar unnið er með nýjungar og 
þróun. TPACK líkanið er dæmi um líkan sem notað er við innleiðingu á 
upplýsingatækni en það var þróað af Mishra og Koehler sem viðbót við 
líkan Shulman (1986). Á líkaninu má sjá tengsl og samspil milli 
kennslufræði, fagþekkingar og tæknihæfni. Fræðimenn hafa haldið því 
fram að ekki sé hægt að líta á tæknihæfni sem einangrað fyrirbæri og 
að góð menntun sé háð því að skilningur sé fyrir því að tengja tækni við 
kennslufræði og fagþekkingu (Koehler, 2012). 

TPACK líkanið stendur fyrir Technological pedagogical content 
knowledge. Samkvæmt líkaninu þarf góð kennsla, þar sem tækni er 
notuð, að innihalda þrjá lykilþætti: Inntak (e. content), kennslufræði (e. 
pedagogy) og tækni (e. technology), til viðbótar við tengslin meðal og 
milli þeirra. Samvirkni milli þessara þátta geta skýrt mismunandi útkomu 
á umfangi og gæðum þegar verið er að innleiða rafræna kennsluhætti. 
Brotalínan í kring leggur áherslu á samhengið á milli þáttanna þriggja. 
Til þess að greina og sýna þessa samvirkni var TPACK líkanið búið til 
(Koehler og Mishra, 2009). Í íslenskri þýðingu Unnar Óskar 
Unnsteinsdóttur (2015) er líkanið kallað TIK sem stendur fyrir: Tækni, 
inntak og kennslufræði. 
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Mynd 3 TPACK 

Koehler og Mishra, (2009) telja að kennsla sé flókið ferli þar sem 
kennarinn nýtir reynslu og þekkingu hverju sinni við mismunandi 
aðstæður með breytilegum nemendahópum. Þess vegna sé engin „ein 
leið best” þegar innleiða á tækni í skólastarf. Innleiðingarferlið verður 
að vera skapandi og sveigjanlegt og miðast við inntak námsins, 
aðstæður og nemendahóp hverju sinni. Sé tekið mið af þessu þurfa 
kennarar að gera sér grein fyrir að ef nýta á tækni til að ná árangri í 
námi verða þeir að tileinka sér nýja færni til að geta skilið og tekist á við 
þessar flóknu aðstæður. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað undanfarin ár í tengslum við 
upplýsingamiðlun, samstarf og dreifingu hugmynda á samfélags-
miðlum líkt og Facebook (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014, bls. 313). 
Með notkun samfélagsmiðla geta nemendur og starfsfólk skóla orðið 
virkir þátttakendur í alþjóðavæðingu menntunar. Nú á dögum er auðvelt 
að eiga samskipti og ráðfæra sig við fagfólk um allan heim. Innan 
menntageirans er stundum talað um að góð leið til starfsþróunar sé að 
blogga um ákveðið efni því þá er jafnframt verið að ígrunda og vinna 
með efnið. Mismunandi er hvaða leiðir eru farnar, sumir nota 
bloggsíður, aðrir Twitter, Facebook eða Snapchat allt eftir því hvað 
hentar hverjum einstakling. Þegar einstaklingur miðlar efni þarf hann 
um leið að ígrunda hvers konar efni hann lætur frá sér og hver 
markmiðin með því eru. Er verið að deila áhugaverðum hugmyndum, 
leita ráða annars fagfólks eða leita að hugmyndum fyrir ákveðin 
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verkefni? Með notkun á samfélagsmiðlum eru einstaklingar að stækka 
tengslanet sitt án tillits til landamæra, reglugerða eða námskráa. 
Wheeler (2015) heldur því fram að ein mikilvægasta framþróun á hans 
faglega ferli sé þátttaka á samfélagsmiðlinum Twitter. Á Twitter megi 
auðveldlega finna ný uppfært efni um nákvæmlega það sem hver og 
einn fagaðili leitar eftir. Fagfólk deilir niðurstöðum rannsókna eða efni 
sem unnið er að, og enn fleiri deila góðum hugmyndum eða leita eftir 
samstarfsaðilum. Endurmenntun meðal fagfólks innan skólakerfa getur 
að stórum hluta farið fram á samfélagsmiðlum eða opnum miðlum, opin 
kerfi stuðla að því að dreifa þekkingu milli fólks um allan heim. Hætta er 
á því að fagfólk eða menntakerfi sem ekki tekur þátt í 
alþjóðavæðingunni sitji eftir og einangrist með tímanum (Wheeler,bls. 
141–151). 

Ef myllumerkið #menntaspjall eða #menntabúðir er skoðað á 
samfélagsmiðlinum Twitter má sjá umræður milli kennara/kennarahópa 
á Íslandi. Þessi myllumerki hafa verið notuð í nokkur ár og er fjöldi 
kennara virkir notendur. Margir setja inn efni tengt námi og kennslu til 
dæmis lýsingar á verkefnum, myndir eða áhugaverðar greinar á meðan 
aðrir láta sér nægja að fylgjast með (Twitter, e.d.-a; Twitter, e.d.-b). 

Fjöldi kennara á Íslandi eru duglegir að nýta sér menntabúðir til að 
deila hugmyndum um notkun tækni í námi og kennslu með svokölluðum 
félagastuðningi. Skipulag tæknimenntabúða (e. Educamp) á Íslandi 
hefur verið með því formi að fólk kemur saman í fyrirfram auglýstan tíma 
til að fræðast til dæmis um notkun ákveðinna forrita í námi og kennslu. 
Upprunalega hugmyndin sem stuðst er við kemur frá Kólumbíu (Leal 
Fonseca, 2011). Yfirleitt eru nokkur forrit/leiðir/hugmyndir kynnt á 
hverjum menntabúðum og fólk velur á milli hvað það vill læra. Síðan 
miðla kennarar eða nemendur reynslu sinni og fræða hina um 
notkunarmöguleika, oft eru fleiri á staðnum sem einnig hafa nýtt sér 
forritin og geta miðlað sinni reynslu og þekkingu af þeim. Þannig getur 
skapast gott lærdómssamfélag til dæmis um notkun tækni í skólastarfi. 
Kennarar nýta menntabúðir til starfsþróunar og til að ræða um 
kennslufræði í tengslum við viðfangsefni hverju sinni. Menntabúðir eru 
nú haldnar með reglulegu millibili um allt land og bera meðal annars 
nöfnin Eymennt, Eyjamennt, Kópmennt, Austmennt og Suðmennt. 
Nöfnin vísa til þeirra staða eða landshluta sem menntabúðirnar eru 
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haldnar og sem dæmi má nefna Eymennt sem eru menntabúðir á 
Eyjafjarðarsvæðinu og hafa verið haldnar frá árinu 2015. 

2.3 Rannsóknir og kenningar 
Ef skoðaður er fjöldi birtra rannsókna á notkun snjalltækja við nám og 
kennslu frá 2013 til ársins 2018 má sjá aukningu á rannsóknum. 
Mismunandi tæki eru notuð við nám og kennslu allt eftir því hvað hentar 
hverju sinni eða hverskonar tækjum nemendur hafa aðgang að. Chan, 
Walker og Gleaves (2015) rannsökuðu notkun snjallsíma við nám hjá 
nemendum út frá grunnhugmyndinni: Hvað er nám? Nemendur sem 
tóku þátt í rannsókninni töldu að með notkun snjallsíma gæti nám farið 
fram hvar og hvenær sem er það er að segja með formlegum og 
óformlegum hætti. Þátttakendurnir í rannsókninni virtust líta á 
snjallsíma sem tæki sem veitir þeim tækifæri í tengslum við aðstoð í 
námi, starfsframa, myndun vináttu og samskiptatæki við umheiminn. 
Rannsakendurnir sjá fyrir sér að frekari rannsókna sé þörf í tengslum 
við notkun snjalltækja í námi, þar sem hún er svo til nýlega hafin sé horft 
til sögulegs samhengis menntunar. 

Samantekt á greinum skrifuðum um notkun snjalltækja í námi og 
kennslu leiddi í ljós að nemendur færast frá því að vera einungis 
neytendur efnis í að vera framleiðendur, samstarfsaðilar, rannsakendur 
og höfundar nýrrar þekkingar. Slíkar breytingar kalla á nemendamiðaða 
kennsluhætti. Í rannsókninni er bent á hugmyndir um uppbyggingu 
náms sem flokkast gætu undir hugsmíðahyggju og stuðla að 
nemendamiðuðu námi. Áhersla er lögð á samvinnu og samskipti 
nemenda, ásamt því að raunveruleikatengja námið (e. contextual 
learning) því þá ná nemendur ef til vill að tengja við eigin reynslu og 
upplifun (Crompton, Burke, og Gregory, 2017, bls. 51–63). 

Hugmyndir hugsmíðarhyggju leggja áherslu á að hver einstaklingur 
byggi upp sína eigin þekkingu og sé virkur þátttakandi í eigin námi. 
Uppbygging náms þarf að tengjast raunveruleika nemenda utan 
skólans. Megináhersla kennara er að styðja við nemendur og skapa 
góðar einstaklingsmiðaðar námsaðstæður. Kenningasmiðir sem 
gjarnan er horft til eru meðal annars Bruner, Dewey, Piaget og Papert. 
Námskenningar Bruner henta vel þegar veita á nemendum fjölbreytta 
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umgjörð um nám til að byggja upp sinn eigin reynsluheim. Spírallinn í 
kenningum hans sýnir fram á að nemandinn sé virkur þekkingarsmiður 
í sínu námi, þar sem hver og einn bætir við sína þekkingu með 
uppgötvunarnámi undir handleiðslu kennara. Nemendur ná sjálfir 
skilningi á viðfangsefninu, uppgötva lausnir á vandamálum, deila sín á 
milli og læra af reynslu. Kenningar Papert byggja á því að 
upplýsingaöflun ein og sér leiði ekki til náms og nýrrar þekkingar, heldur 
sé það ferlið sjálft sem auki þekkingu einstaklingsins. Ferlið felur í sér 
umbreytingu og úrvinnslu sem leiðir til nýrrar þekkingar. Kenningar 
Piaget (e. cognitive constsructivism) þar sem litið er á þekkingu sem 
algilda en gengið er út frá að hver einstaklingur byggi upp þekkingu sína 
í samræmi við þroska og fyrri þekkingu. Síðan eru það kenningar 
Dewey sem leggja meðal annars áherslu á að nemendur læri mest með 
því að fara í gegnum ferlið sjálfir Learn by doing. Í þessum kenningum 
er lögð áhersla á að kennarinn sé í hlutverki verkstjóra frekar en 
predikara, hans hlutverk verður að skapa námsaðstæður fyrir 
nemendur og styðja þá til frekara náms. Nemendur eru virkir 
þátttakendur og fá tækifæri til að afla sér þekkingar sem byggir á fyrri 
upplifun og reynslu hvers og eins (Gibbs, 2014, bls. 41–44; Green og 
Gredler, 2002; Sharma, 2014, bls. 12–17). 

Dæmi um aðferð sem nýtt hefur verið til námsaðlögunar og tónar við 
kenningar hugsmíðahyggju er aðferð sem þýdd hefur verið sem algild 
hönnun (e. Universal design for learning eða UDL). Aðferðin byggist á 
að kennsluhættir og skipulag henti sem flestum og að ekki þurfi að laga 
efnið að nemendum með námsörðugleika. Fjölbreyttum 
kennsluaðferðum er beitt þannig að þær nái til sem flestra og námsefnið 
er uppbyggt með mismunandi þarfir í huga. Meginmarkmið 
aðferðarinnar er að reyna stuðla að því að allir nemendur hafi 
möguleika til náms án þess að þurfa að leita sérfræðiaðstoðar, 
sveigjanleiki sé hluti af uppbyggingu námsefnis og kennsluaðferða. 
Samkvæmt aðferðinni um algilda hönnun skiptist hún niður í þrjá þætti: 

1. Fjölbreyttar kennsluaðferðir. Kennari leggur sig fram við að 
átta sig á samsetningu hópsins og aðlagar aðferðir að 
hverjum hópi. 
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2. Fjölbreytt úrval verkefna og samskiptahátta. Notuð eru 
mismunandi uppsetningar eða tól og tæki til að ná settum 
markmiðum. Hér er átt við bæði í framsetningu verkefna frá 
kennurum og skilaform þar sem nemendur geta valið það 
sem hentar þeim best. 

3. Fjölbreyttur stuðningur. Hvatning svo hver og einn nemandi 
vinni í átt að bættum markmiðum út frá eigin forsendum. 

Kennsluhættir þar sem þessum þáttum væri fylgt gætu auðveldað 
einstaklingum með námsörðugleika námið (Meyer, 2014). Hægt væri 
að nýta fjölbreytta möguleika tækninnar til að stuðla að því að 
nemendur fengju stuðning við hæfi.
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3. Lestrarörðugleikar og notkun tækni 
Í tækniheiminum eru hraðar breytingar þar sem skólastofa 21. aldar 
gæti breyst með tilliti til tækniframfara. Nú þegar eru ýmis snjalltæki, 
gagnvirkar töflur, hljóðupptökutæki og þrívíddar prentarar inni í skólum 
en þessi tækni krefst ákveðinnar endurhönnunar á skólastarfinu. Á 
mörgum stöðum er tæknin nýtt til náms og kennslu og nýtist hún meðal 
annars nemendum með lestrarörðugleika vegna fjölbreyttra möguleika 
(Thompson, 2014). Við innleiðingu og notkun tækni í námi og kennslu 
er grundvallaratriði að markmiðin með notkun hennar séu samofin 
námsmarkmiðum því hún stendur ekki ein og sér (Chauhan, 2017; 
Heflin o.fl., 2017). 

Í upphafi kaflans er fjallað um lesblindu, farið er yfir skilgreiningar, 
orsakir, einkenni og kenningar um námsörðugleika tengda lestri ásamt 
umfjöllun um sérfræðiþjónustu við nemendur og lesgreiningarferlið. 
Síðari hlutinn tengist notkun tækni í skólastarfi, sérstaklega í tengslum 
við stuðning nemenda með námsörðugleika á sviði lesturs. 

3.1 Umfjöllun um lesblindu 
Á árum áður töldu margir að lesblindir einstaklingar gætu ekki náð 
árangri í námi. Nú er lesblinda viðurkenndur námsörðugleiki, þó engin 
einhlít alþjóðleg skýring sé á orsökum hennar. Til eru nokkrar tegundir 
af lestrarörðugleikum þeir helstu eru skrifblinda, lesblinda og 
reikniblinda. Hugtakið lesblinda er íslensk þýðing á hugtakinu dyslexía 
en það er saman sett úr tveimur orðum, fyrst er það dys sem þýðir ekki 
eða erfitt og seinna er lexía sem þýðir orð eða lesið. Lesblinda þýðir að 
eiga í erfiðleikum með orð eða lestur. Erfitt getur verið að finna lausn á 
því hvernig bregðast eigi við lestrarörðugleikum barna. Rannsóknir 
sýna að mikilvægt sé að grípa inní um leið og grunur um örðugleika 
vaknar, einnig að um 7–10% einstaklinga glími við dyslexíu eða 
lesblindu (Benmarrakchi, El Kafi, Elhore og Haie, 2016, bls. 2941; 
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Hudson, High, og Otaiba, 2007; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 
Jónsdóttir, 2006). 

Skilgreining á lestrarörðugleikum/lesblindu 

Ýmsar skilgreiningar eru til á því hvað lestur sé og hvernig lestar-
örðugleikar eru skilgreindir. Í verkefninu verður notast við skilgreiningu 
sem kallað er einfalda lestrarlíkanið (e. the Simple View of Reading) 
(Hoover og Gough, 1990). Samkvæmt því er lestur fólginn í tveim 
meginaðgerðum, færni við að umskrá orð (lesa úr bókstafatáknum) og 
málskilningi það er að segja færni við að skilja lesinn texta. 
Einstaklingur sem ekki nær tökum á þessu tvennu glímir við 
lestrarörðugleika. Kenningin sem líkanið byggir á leggur áherslu á að 
umskráning og skilningur séu aðskildir þættir og að lesendur verði að 
ná tökum á báðu til að geta talist læsir (Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 
16–18). 

Niðurstöður úr rannsóknum á heilastarfsemi lesblindra einstaklinga 
sýna að þeir eru með meðfædd frábrigði í heilanum ótengt greind. Með 
því að tengja lesblindu við heilastarfsemi voru afsannaðar hugmyndir 
sem samfélagið hafði áður um lesblindu, svo sem að einstaklingar væru 
latir, heimskir, með þroskahömlun, fengið lélega kennslu eða með tal- 
eða heyrnarskerðingar. Rannsóknir sýna að við lestur er heilastarfsemi 
sem er frábrugðin hjá einstaklingum með og án lesblindu. Miðað við 

 
Mynd 4 Einfalda lestrarlíkanið „The simple View of Reading" 
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einstaklinga sem ekki eru lesblindir er virkni einstaklinga með 
hömlunina óvenju mikil á sumum sviðum en lítil á öðrum. Það er rakið 
til efnaskipta er varða vinstra heilahvel einstaklinga með lesblindu 
(Hudson o.fl, 2007; Saltus, 1998). 

Lesblinda er á sviði sértækra námsörðugleika og kemur fram þegar 
lestur eða ritfærni, og þá sérstaklega hljóðkerfisvitundin, þróast ekki 
eðlilega. Þannig getur barn átt í miklum erfiðleikum með að ná tökum á 
lestri. Þegar barn er greint með lesblindu þarf það ekki að þýða að 
árangur náist ekki í bóklegu námi heldur að það þurfi kennslu sem 
aðlöguð er að þeirra örðugleikum og eflaust meiri hjálp en börn sem 
ekki eru greind með lesblindu. Erfiðleikar geta meðal annars átt sér stað 
í fleiru en einu af eftirfarandi: lestri, ritun, stærðfræði eða nótnaskrifum. 
Þá geta einstaklingar átt erfitt með skipulagningu tíma, ljúka eða afrita 
verkefni (Tunmer og Greaney, 2010). 

Samhljómur var í rannsókn Oga og Haron (2012) og þeirra 
rannsókna sem áður hafa verið gerðar á lestrarörðugleikum. Rannsókn 
þeirra fjallar um lesblinda einstaklinga og lífsreynslu þeirra. 
Þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera sammála um að auka þyrfti 
vitneskju á lesblindu meðal kennara og almennings og jafna þyrfti 
tækifæri lesblindra til náms. Jafnframt því að telja að fyrrgreindir þættir 
hafi áhrif á möguleika lesblindra til náms. Margt felst í því að vera 
kennari, meðal annars að þekkja til mismunandi námsörðugleika 
nemenda og hvernig megi bregðast við þeim á réttan hátt. 

Einkenni lesblindu 

Samkvæmt skilgreiningu Tunmer og Greaney (2010) lýsir lesblinda sér 
yfirleitt á þann hátt að einstaklingar eiga erfitt með bóklegt nám. 
Röskunin breytist frá degi til dags og upplifun er mismunandi milli 
einstaklinga. Lesblinda er óháð greind og lesblindugreining mælir ekki 
styrkleika einstaklinga heldur leitar eftir veikleikum á sviði lesturs. 
Lesblinda er flokkuð sem námsörðugleiki vegna þess að hún hefur áhrif 
á bóklegt nám. Hún hefur tilhneigingu til að ganga í ættum og er 
jafnalgeng hjá báðum kynjum. Börn með lesblindu geta lært að lesa ef 
þau fá öfluga og góða kennslu sem er aðlöguð að þeirra 
lestrarörðugleikum. Einkenni koma yfirleitt fram í kringum skólaaldur. 
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Þá fer að bera á að börn eigi erfitt með að læra heiti stafanna og ná ekki 
að tengja bókstafi við hljóð. Við grunnskólaaldur fer að sjást meiri munur 
á lesfærni þeirra og jafnaldra. Skipta má einkennum lesblindra í nokkra 
hluta, fyrsti er tengdur lestri, næsti stafsetningu og stærðfræði en sá 
þriðji blanda af öðrum einkennum sem lesblindir einstaklingar geta 
upplifað (Hudson, High, og Otaiba, 2007; Tunmer og Greaney, 2010; 
Williams og Lynch, 2010). 

Einstaklingar með lesblindu eru oftast með hægari leshraða en 
jafnaldrar og lengur að ná tökum á lestri, geta verið hikandi og reyna að 
komast hjá því að lesa upphátt. Þeir endurlesa texta oft án skilnings og 
eru lengi að byggja upp sjónrænan orðaforða sem hamlar þeim í 
bóklegu námi. Flestir upplifa endurtekið að týna staðnum sem þeir voru 
að lesa, bæta auka bókstöfum inn í texta og sleppa eða víxla stöfum 
við lestur (Berget og Sandnes, 2016; Habib o.fl., 2012). Einkennin valda 
því að einstaklingar með lesblindu eru ekki mikið fyrir að lesa sér til 
ánægju og geta átt erfitt með að svara krossaprófum, því geta munnleg 
próf komið betur út og gefið áreiðanlegri upplýsingar en skrifleg próf 
sem stundum eru lögð fyrir rafrænt. Mikilvægt er að hafa slíkt í huga við 
skipulag náms nemenda með lestrarörðugleika (Habib o.fl., 2012). 
Líklegt er að einstaklingar með lesblindu þurfi að eyða mun meiri tíma í 
nám og námstengd efni en jafnaldrar (Tunmer og Greaney, 2010; 
Williams og Lynch, 2010). 

Í stafsetningu eiga einstaklingar með lesblindu erfitt með að læra 
bókstafina, hljóð þeirra og að tengja það saman með hljóðtengingu. 
Einstaklingarnir eiga oft í erfiðleikum með að vita hvenær á að skrifa 
einfaldan eða tvöfaldan samhljóða, eins og til dæmis menntun eða 
mentun. Oft sjást ritvillur barna með lesblindu, þar sem stöfum er til 
dæmis víxlað eða þá vantar þar sem þeir eiga að vera. Í stærðfræði eru 
helstu einkennin að einstaklingar nota oft sjónræn aðstoðargögn eða 
aðrar lausnir til að auðvelda sér útreikninga. Orðadæmi flækjast oft fyrir, 
einnig algebra (bókstafareikningur) og erfiðari stærðfræðidæmi. Önnur 
einkenni hjá lesblindum geta meðal annars tengst heyrn, máli, minni, 
hegðun og heilsu. Lesblindir einstaklingar muna hluti frekar myndrænt 
og þá sérstaklega ákveðna stafi eða andlit einstaklinga (Williams og 
Lynch, 2010). 
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3.2 Sérfræðiþjónusta við nemendur 
Á vef Hagstofunnar má sjá að 28,4% nemenda í íslenskum 
grunnskólum fá sérkennslu eða stuðning og hefur aukning verið 
undanfarin 10 ár (Hagstofa Íslands, 2015). Áhersla er lögð á greiningar 
á nemendum. Hluti þeirra greininga er í höndum klínískra fagmanna, 
þ.e. þeirra sem byggja starf sitt á læknis- eða sálfræðilegum kenningum 
um frávik frá hinu „eðlilega“. Slíkar greiningaraðferðir taka fyrir 
afmörkuð viðfangsefni og flokka nemendur eftir fyrirframgefnum 
stöðlum (Grétar L. Marínósson, 2014). Önnur tegund greininga er nefnd 
skólamiðuð ráðgjöf. Samkvæmt henni er stefnt að sameiginlegri lausn 
fyrir nemandann innan skólakerfisins, það er að segja nemandinn er 
hluti af stærri heild sem þarf að virka saman. Rýnt er í hvernig 
nemandinn virkar eða virkar ekki innan kerfisins. Út frá þeim gögnum er 
síðan reynt að skapa skilyrði sem henta bæði nemandanum og 
skólaumhverfinu þar sem vinna hans fer fram dags daglega. Framfarir 
og lausnarleit eru sameiginleg ábyrgð skólans og ráðgjafanna (Gutkin 
og Curtis, 1990, bls. 577–611). 

Árið 1996 færðist rekstur grunnskóla á Íslandi frá ríki til sveitarfélaga. 
Einn þáttur í þessum breytingum var sá að fræðsluskrifstofur á vegum 
ríkisins voru lagðar niður og sveitarfélögum gert að byggja sjálf upp 
sérfræðiþjónustu (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 191). Samkvæmt 
reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu skóla er öllum 
sveitarfélögum sem standa að rekstri skóla skylt að sjá skólum fyrir 
sérfræðiþjónustu. Markmið þjónustunnar er að kennslu-, sál- og 
félagsfræðileg þekking nýtist í skólastarfi. Rekstur sérfræði-
þjónustunnar er undir hverju sveitarfélagi kominn. Henni er ætlað að 
stuðla að því að kennslu- og sálfræðileg þekking nýtist sem best í starfi 
skólanna, greina námslegan vanda og bjóða upp á ráðgjöf og stuðning 
vegna almenns skólastarfs. Foreldrar, kennarar, skólastjórar eða 
starfsmenn heilsugæslu geta óskað eftir því að greining fari fram (Rúnar 
Sigþórsson, 2013, bls. 191). 

Tillögur um úrlausnir á greiningarniðurstöðum koma frá 
sérfræðiþjónustunni og fylgist þjónustan með hvernig gengur að vinna 
úr málum nemanda. Sérfræðiþjónustan þarf alltaf samþykki foreldra til 
að starfa með nemendum en greiningarþjónustan er hluti af gjaldfrjálsu 
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menntakerfi landsins. Hlutverk sérfræðinganna er að veita nemendum 
viðeigandi stuðning og námsaðstoð þannig að þeir geti verið virkir 
þátttakendur í skólastarfinu. Starfsfólk sérfræðiþjónustunnar þarf að 
hafa sértæka þekkingu á þeim matstækjum sem í boði eru og geta bent 
á hvað sé líklegast til árangurs hverju sinni. Þá þarf sérfræðiþjónustan 
að fylgja greiningarferlinu eftir, þ.e. vinna úr gögnum og veita skólum 
ráðgjöf í tengslum við niðurstöðu hverrar greiningar (Reglugerð um 
sérfræðiþjónustu skóla nr. 386/1996). Samkvæmt aðalnámskrá 
grunnskóla skal sérfræðiþjónustan styðja á fjölbreyttan hátt við 
starfsemi og starfshætti skóla. Þjónustan skal mótast af heildarsýn á 
aðstæðum og ávallt huga að hagsmunum nemandans. Skipulag hvers 
nemanda skal hæfa einstaklingi í skóla án aðgreiningar 
(Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 46). Með skóla án aðgreiningar er 
átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem 
komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu 
skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi 
(Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 33). 

Greiningar á lestrarörðugleikum geta verið ýmiskonar. Í íslenska 
menntakerfinu eru oftast notaðar skimanir á nokkrum mismunandi 
aldursstigum. Sem dæmi um skimunarpróf má nefna Læsis 
skimunarprófin sem lögð eru fyrir að hausti í 1. bekk og Leið til læsis 
fyrir 1. og 2. bekk (Lesvefurinn um læsi og lestrarerfiðleika, e.d.). Á 
vefsíðu Félags sérkennara á Íslandi má finna lista yfir greiningargögn 
og matstæki sem notuð eru af sérkennurum á Íslandi. Algengustu 
matstækin sem tengjast lestri eru: Aston Index, lesgreining; GPR10, 
lesgreining fyrir 10 ára; GPR14-H, lesskimum fyrir 9. lekk og Logos, 
lesgreining (Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir, e.d.). Þau fyrrtöldu eru 
skimunarpróf á meðan Logos er greiningartæki til að greina 
lestrarerfiðleika hjá einstaklingum allt frá 3. bekk grunnskóla til 
fullorðinsaldurs. Logos prófið er byggt upp í tveimur hlutum, sá fyrri fyrir 
3. – 5. bekk grunnskóla og seinni hlutinn fyrir 6. – 10. bekk grunnskóla 
og fullorðna. Logos er rafrænt og birtast niðurstöður í töfluformi og 
grafískum útfærslum, þá fylgja ýmis úrræði sem hægt er að nota til að 
efla þá þætti sem þurfa þykir (Logos – Lexometrica, e.d.). 
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Íslendingar eru aðilar að Salamanca yfirlýsingunni frá 1994 sem er 
rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. Hún kveður 
á um jafna stöðu allra til náms og því beri skólum að taka við öllum 
börnum og þróa kennsluhætti sem taka mið af þroska hvers og eins 
(Sameinuðu þjóðirnar, 1995). Stuðningur við nemendur eða 
nemendahópa felst í sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi og 
kennsluháttum sem ætlað er að mæta þörfum allra nemenda innan 
skóla án aðgreiningar. 

Nokkuð ljóst er hver ber ábyrgðina á því að nemendur fái aðstoð við 
hæfi. Vandamálið er hinsvegar að framfylgja því sem lagt er upp með, 
markmiðasetning og kröfur um árangur hafa lítið að segja ef ekki fylgja 
markvissar aðgerðir og stuðningur við starfsfólk skólanna til 
umbreytinga. Styrkja þarf innra starf skólanna þ.e. starfið sem fram fer 
innan veggja kennslustofunnar. Reikna má með að flestir nemendur 
lendi einhvern tímann í erfiðleikum á námsferlinum. Skólinn þarf að vera 
reiðubúinn til að breyta og bæta námsumhverfið, frekar en að einblína 
á „veikleika” einstaka nemenda. Við mat á árangri þurfa sameiginleg 
markmið um velferð nemandans að vera öllum sýnileg (Rúnar 
Sigþórsson, 2013, bls. 198–200). 

3.3 Notkun tækni í skólastarfi 
Grundvöllur þess að hægt sé að nýta tækni í skólastarfi er aðgengi að 
tækjum sem henta við nám og kennslu ásamt góðri nettengingu. 
Samkvæmt íslenskri vettvangsrannsókn á árunum 2009–2011 kemur 
fram að auka og bæta þurfi nemendaaðgang að tæknibúnaði ásamt 
stuðningi við kennara sem vilja nýta tækni í kennslu (Sólveig 
Jakobsdóttir, 2014, bls. 329). Mikið hefur breyst síðan þá til dæmis með 
tilkomu snjalltækja og innleiðingu spjaldtölva í allmörgum skólum í 
sveitarfélögum vítt og breytt um landið. Þá eru samræmd könnunarpróf 
Menntamálastofnunar, sem haldin eru í 4., 7. og 9. bekk grunnskóla, 
orðin rafræn og skólar skyldugir til að vera með viðeigandi tækjabúnað 
til að leysa það verkefni (Menntamálastofnun, e.d.). 

Í samantekt á 113 fræðigreinum um snjalltækjanotkun frá árunum 
2010–2015 víða um heim kemur fram að notkun snjalltækja skilar í 
meirihluta tilvika jákvæðum niðurstöðum um bættan námsárangur 
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nemenda. Algengustu tegundir tækja voru snjallsímar í einkaeign 
nemenda en þeir virtust hafa gott vald á notkun og þekkja möguleika 
tækjanna. Því næst voru spjaldtölvur, oft í eigu skólanna sem tóku þátt 
í rannsóknunum. Tækin voru oftast notuð í raungreinum og síðan 
bókmenntum. Þess má geta að höfundum kom á óvart að í flestum 
tilfellum var verið að nýta tækin í tengslum við atferlistengda 
kennsluhætti (e. behaviorist learning) þegar tækin geta stutt við nám á 
miklu fjölbreyttari hátt með aðferðum sem reyna á sköpun, hönnun og 
miðlun efnis. Höfundarnir áttu von á nemendamiðaðri kennsluháttum 
(Crompton o.fl., 2017, 51–63). 

Námsörðugleikar og notkun tækni 

Breytingar í tækniheiminum hafa vakið upp vonir á að hægt verði að 
nýta tækni sem stuðning við einstaklinga með námsörðugleika. Margt 
bendir til þess að ýmsir möguleikar tækja og forrita eigi eftir að einfalda 
nám og kennslu nemenda með námsörðugleika það er að segja að þeir 
eigi auðveldara með að samlagast skólakerfinu. Líklegt er að hönnun 
forrita með áherslu á námsaðlögun eigi eftir að nýtast lesblindum við 
nám vegna möguleika til einstaklingsmiðunar (Benmarrakchi o.fl. 2016, 
bls. 2941–2950). 

Með notkun tækni myndast nýir fjölbreyttir möguleikar á 
framsetningu efnis sem geta haft jákvæð áhrif fyrir einstaklinga með 
námsörðugleika. Hægt er að læra um sama efnið með því til dæmis að 
horfa á myndband eða hlusta á efnið upplesið. Einstaklingsmiðun getur 
verið einfaldari í framkvæmd með notkun tækni, sérstaklega ef hver 
einstaklingur hefur sitt eigið tæki (Srivastava og Haider, 2017). 

Fjölgun snjalltækja undanfarin ár hefur í för með sér að einstaklingar 
geta náð sér í fjölbreyttar upplýsingar hvar og hvenær sem er ef þeir 
eru tengdir við Netið. Upplýsingar eru oft vistaðar í skýjalausnum, sem 
merkir að þær eru í raun ekki í tækinu sjálfu heldur geymdar á netþjóni. 
Skýjalausnir bjóða upp á að snjalltæki séu nýtt á svipaðan hátt og tölvur 
en eru yfirleitt meðfærilegri og minni um sig en þær. Einstaklingar hafa 
þannig aðgang að gögnum og upplýsingaveitum, hvar og hvenær sem 
er ef þeir ná netsambandi. Breytingarnar geta haft áhrif á nám og 
kennslu á 21. öld þar sem auðveldara er að nemendamiða kennsluhætti 
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út frá einstaklingsþörfum með notkun snjalltækja. Alghabban, Salama 
og Altalhi (2017) hafa rannsakað hvernig notkun snjalltækja í námi og 
aðlögun þeirra út frá aðgengi gagna á Netinu geta hentað lesblindum. 
Töluvert hefur verið hannað af kerfum sem gætu aðstoðað lesblinda 
einstaklinga við nám en hugmynd Alghabban og félaga snýr að því að 
bæta lestrarfærni með aðstoð stærri gagnagrunna sem vistaðir væru á 
Netinu. Forrit sem þeir hönnuðu til að efla lestrarfærni innihélt hljóð, 
texta og myndir en það virtist henta vel lesblindum einstaklingunum. 
Gögnin voru vistuð á netþjóni og því auðveldara að nálgast upplýsingar 
um niðurstöður hvers nemanda og einnig að einstaklingsmiða verkefni 
hvers þátttakanda. Samkvæmt mælingum í rannsókninni mátti sjá 
töluverða bætingu í lestrarfærni þátttakenda eftir notkun á forriti þeirra 
félaga (Alghabban o.fl., 2017, bls. 160–166). 

Hljóðbækur og upplestrarforrit 

Ýmsar leiðir eru til að auðvelda einstaklingum með lesblindu lestur bæði 
í daglegu lífi og námi. Gott þykir að leyfa einstaklingum að prófa sig 
áfram til að athuga hvaða aðferð henti þeim best. Samkvæmt rannsókn 
Lundh og Johnson eru hljóðbækur hentugt form, þær hjálpa 
einstaklingum að komast í gegnum það lesefni sem þeir ná ekki að lesa 
á hefðbundinn hátt. Sýnt hefur verið fram á að með því að nota hljóð- 
og nú rafbækur hafa einstaklingar með lesblindu náð betri árangri en 
fyrir tilkomu þessháttar bóka. Bókaframleiðendur leggja nú áherslu á 
útgáfu hljóð- og rafbóka en slíkt form getur einfaldað nám þeirra sem 
glíma við lestrarörðugleika (Lundh og Johnson, 2015; Moyer, 2012). 

Á Íslandi eru nokkur fyrirtæki sem bjóða upp á bækur í formi hljóð- 
og rafbóka. Einstaklingar geta keypt aðgang að einstökum rafrænum 
bókum eða greitt áskriftargjald og fengið aðgang að fleiri bókum yfir 
ákveðið tímabil. Einnig er í boði að versla hljóð- eða rafbækur hjá 
bókabúðum landsins eða fá lánaðar hjá almenningsbókasöfnum. 
Einstaklingar með greiningar um að geta ekki nýtt sér prentað letur geta 
sótt um aðgang að Hljóðbókasafni Íslands, árgjald er fyrir fullorðna en 
frítt fyrir börn (Hljóðbókasafn Íslands, e.d.-a). Heildarfjöldi bóka á 
safninu eru um níu þúsund (Hljóðbókasafn Íslands, e.d.-b). 
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Samkvæmt íhlutunar rannsókn Papadima-Sophocleous og 
Charalambous sem framkvæmd var árin 2012–2014 mátti sjá að 
markviss notkun snjalltækja við nám getur haft jákvæð áhrif á árangur. 
Rannsóknin fólst í að skoða hvort nemendur með ákveðna 
lestrarörðugleika gætu bætt færni sína í raddlestri í tungumálanámi með 
notkun iPod Touch snjalltækja. Í þessu tilfelli var markmiðið að ná 
raddlestri með góðu flæði, áherslum og tilfinningu fyrir textanum sem 
lesinn var en slíkt krefst þjálfunar. Rannsóknin sjálf stóð yfir í tvö ár en 
nemendur tóku þátt í átta vikna prógrammi þar sem þeir leystu ákveðin 
verkefni er tengdust raddlestri og upptökum á eigin upplestri með 
aðstoð snjalltækja. Nemendur fengu myndbönd með upplesnum texta, 
þeir áttu síðan að taka upp hljóðskrá af sjálfum sér lesa upp sama texta 
og vista gögnin á netsvæði. Þetta framkvæmdu þeir nokkrum sinnum, 
rannsakendur höfðu aðgang að gögnunum og gátu metið framfarir hjá 
hverjum og einum. Nemendurnir sem tóku þátt sýndu bættan árangur í 
leshraða og framburði umfram dæmigerðar framfarir hjá nemendum 
sem ekki tóku þátt í rannsókninni. Notkun á snjalltækjum gaf möguleika 
á einstaklingsmiðaðri þjálfun, nemendur gátu æft sig hvar sem er og 
eins oft og þeir vildu. Eina sem þeir þurftu var iPod Touch sem þeim var 
úthlutað og netsamband (Papadima-Sophocleous og Charalambous, 
2014, 47–58). 

Leiðréttingarforrit, ritun og stafsetning 

Í rannsókn Sumners og félaga (2013) kemur fram að þegar barn er 
greint með lesblindu þýðir það ekki að barnið nái ekki árangri í námi 
heldur að það þurfi aðlagaða kennslu og eflaust meiri hjálp en þau sem 
ekki eru greind með lesblindu. Ritunarhraði lesblindra barna hefur verið 
borinn saman við börn á sama aldri og þegar æfingar voru 
framkvæmdar á spjaldtölvur var enginn munur þegar að skrifaðir voru 
stakir bókstafir. Þegar kom að því að skrifa heil orð hikuðu lesblindu 
börnin oftar og virtist það stafa af vandræðum við að stafsetja orðin en 
ekki því að lesblind börn hafi slakari fínhreyfingar en önnur börn eins og 
fyrri rannsóknir hafa bent til. Með rannsókninni var einblínt á að 
rannsaka hvar börnin hikuðu við skriftirnar og kom í ljós að það væri 
þegar kom að því að stafsetja orðin (Sumner o.fl., 2013). 
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Notkun tækni sem hjálpartækis getur haft áhrif á þegar einstaklingar 
eru til dæmis að leita sér upplýsinga á Netinu með aðstoð leitarvéla eða 
þurfa að taka við rafrænum upplýsingum af námsvefjum. Hvert tæki er 
hægt að aðlaga á þann hátt að það sé einstaklingsmiðað fyrir þann aðila 
sem nýtir snjalltækið. Hægt er að forrita tækin á fjölbreyttan hátt til 
dæmis tengt réttritun orða og þar með nýtast þau sem hjálpartæki ef 
orðin eru ekki slegin rétt inn, svokölluð leiðréttingaforrit. Slík forrit verða 
fullkomnari með degi hverjum (Habib o.fl., 2012; Heflin o.fl., 2017). 
Samkvæmt íhlutunarrannsókn, þar sem þátttakendur voru lesblindir 
einstaklingar, í tengslum við leiðbeiningagjöf verkefna í gegnum Ipad 
spjaldtölvur eða tölvur má sjá tengsl milli bættrar getu einstaklinganna 
í skriflegum verkefnum og þess að fá rafrænar leiðbeiningar (Berninger, 
Nagy, Tanimoto, Thompson og Abbott, 2015). 

Í stafsetningu eiga einstaklingar með lesblindu erfitt með að læra 
bókstafi, hljóð þeirra og hljóðtengingu. Einstaklingar með lesblindu eiga 
oft í erfiðleikum með að vita hvenær á að skrifa einfaldan eða tvöfaldan 
samhljóða, eins og til dæmis kanski eða kannski. Þegar skrifað er koma 
oft upp ritvillur svo sem stafavíxl og brottföll stafa. Fjölmargir skólar nýta 
sér netnám í meira mæli og þá er mikilvægt að hafa þarfir lesblindra í 
huga þegar ákveðið er hverskonar leitarvélar skuli stuðst við innan 
ákveðinna forrita. Forspágildi slíkra forrita þurfa að vera í takt við 
ritunarvillur les- eða skrifblindra þannig að þær nýtist einstaklingum í 
námi og kennslu (Berget og Sandnes, 2016). 

Nú á tíðum fara samskipti milli einstaklinga að miklum hluta fram á 
rafrænum miðlum, til dæmis samtöl, skipulag samskipta í raunheimi, 
verkefnavinna og deiling persónulegra upplýsinga. Með nýrri tækni 
öðlast einstaklingar með námsörðugleika fleiri möguleika til samvinnu á 
jafningjagrundvelli. Þeir geta nýtt sér ýmis leiðréttingarforrit til aðstoðar 
við „skrifleg” verkefni eða annarskonar forrit og þá sent á milli tákn, 
myndir, hljóðupptökur og myndbönd. Þannig er hægt að efla sjálfstæði 
þeirra í námi og styrkja um leið færni í „snjallsamfélagi” nútímans. 
Þessar breytingar kalla á endurskipulag í átt að nemendamiðaðri 
kennsluháttum (Chauhan, 2017; Heflin o.fl., 2017; Leahy o.fl., 2016). 



28 

3.4 Viðtöl við einstaklinga með lesblindu 
Til að byggja undir grunn SnjallVefjunnar með frekari gagnasöfnun 
ákvað höfundur að taka viðtöl við þrjá einstaklinga sem greindir eru með 
lesblindu. Viðtölin veittu betri sýn í hugarheim þeirra, reynslu og hvernig 
mögulega væri hægt að tengja efnistök vefsíðunnar við þörf og reynslu 
íslenskra einstaklinga með lestrarörðugleika. 

Þrír einstaklingar, á aldrinum 15–30, voru valdir með tilgangsúrtaki 
það er að segja viðmælendur sem best hentuðu markmiðinu voru valdir 
til að taka þátt (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129). 
Allir hafa ákveðna reynslu af íslensku menntakerfi og hafa náð að 
tileinka sér notkun tækni í daglegu lífi en mismunandi er hvernig sú 
þekking myndaðist. Eitt viðtal var tekið við hvern einstakling og má finna 
viðtalsspurningar í fylgiskjali 5. Allir fengu senda kynningu á 
rannsókninni (fylgiskjal 2) og völdu sér dulnefni. Hljóðupptökum var eytt 
eftir úrvinnslu, einnig voru allar persónugreinanlegar upplýsingar teknar 
út úr niðurstöðum. Heildargreiningalíkan má finna í fylgiskjali 6. 

Niðurstöðum var skipt niður í fimm þemu: (1) Reynsla af nýtingu 
tækni, (2) upphaf á nýtingu tækni, (3) tillit til notkunar tækni, (4) árangur 
og (5) upplifun. Meginniðurstöður gáfu til kynna að upplifun af lestri var 
almennt neikvæð og töluvert vantar upp á almennan og tæknilegan 
stuðning við lesblinda einstaklinga í menntakerfinu. Í viðtölunum lýstu 
þeir hvernig lesblinda hefur haft áhrif á líf þeirra og reynsluheim 
tengdum lestri og ritun. 

Allir viðmælendur voru duglegir að prófa sig áfram í tengslum við 
notkun tækni í námi og að leita sér aðstoðar við þá vinnu. Mikill munur 
var á því hvernig menntakerfið studdi við þá með tilkomu nýrrar tækni 
en stuðningur aðstandenda var til staðar og virðist hann hafa áhrif á 
nýtingu tækni við nám og skipulag. 

Umfjöllun um viðtalsniðurstöður 

Meginniðurstaða viðtalanna um reynslu af nýtingu tækni í námi og 
kennslu lesblindra er að notkun tækni virðist hafa jákvæð áhrif á 
upplifun viðmælenda. 
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Þegar niðurstöður voru bornar saman við erlendar rannsóknir um 
efnið kom í ljós samhljómur (sjá töflu 1). Hröð og mikil þróun hefur átt 
sér stað með tilkomu nýrra forrita og búnaðar sem hannaður er útfrá 
þörfum einstaklinga með námsörðugleika. Tæknifyrirtæki sjá nú hag 
sinn í að þjónusta menntakerfi og leggja nú meiri áherslu í þróun 
búnaðar sem tengjast menntun. 
 

Tafla 1 Samanburður við rannsóknir 

Viðmælendur í viðtölum: Samræmi við rannsóknir sem tengjast efninu: 

Nýta sér mikið leitarvélar hvort sem það er við 
leit á orðum eða lengri texta.  

Í samræmi við rannsókn Berget og Sandnes (2016) um áhrif 
tölvustýrðra leitarvéla fyrir lesblinda einstaklinga. 

Hafa, að eigin mati, tekið framförum í nám með 
notkun rafrænnar tækni. 

Líkt og það sem fram kom í rannsókn Berninger o.fl. (2015) í 
tengslum við áhrif bætinga í námi þegar notast er við rafrænar 
leiðbeiningar. 

Nefna að hafa þurft að láta lesa yfir áður en 
verkefnum er skilað inn hvort sem að það er á 
rafrænan hátt eða handskrifaðan. 

Hliðstætt því sem kom fram hjá Habib o.fl. (2012) í sambandi 
við skorðurnar sem skriflegt rafrænt umhverfi hefur á 
verkefnaskil lesblindra. 

Hafa upplifað að notkun snjalltækja í samvinnu 
auðveldar samskipti og getu til náms. 

Samræmist rannsókn Heflin o.fl. (2017) á samvinnunámi í 
tengslum við notkun snjalltækja. 

Eru sammála um að snjall samstarf auðveldi 
margt í hinu daglega lífi. 

Samræmist rannsókn Leahy (2016) um að „snjall samstarf” í 
tengslum við bætingu á daglegu lífi þátttakenda. 

Upplifa kosti þess að nota hljóð- eða rafbækur í 
námi sínu. 

Hliðstætt rannsókn um notkun rafbóka og hljóðbóka sem 
Lundh o.fl. (2015) og Moyer (2012) rannsökuðu. 

Hika við að handskrifa texta á einhverjum 
augnablikum í lífi sínu. 

Samræmist niðurstöðum Sumner o.fl. (2013) um að lesblindir 
einstaklingar séu með hægari rithönd vegna þess hve oft þeir 
hika við skrif á texta vegna vandræða með stafsetningu. 

 
Í niðurstöðunum má sjá að viðmælendur nýta sér tækni jafnt í 

daglegu lífi sem og námi. Þeir hafa þjálfast í að hlusta á texta og nýta 
sér möguleika Hjóðbókasafnsins sem samræmist rannsóknum um 
notkun hljóðbóka hjá Lundh o.fl. (2015) og Moyer (2012). Allir sem 
greinast með lesblindu á Íslandi fá aðgang að safninu, þar inni má finna 
fjöldann allan af bókum bæði eftir íslenska og erlenda höfunda. 
Viðmælendur minntust á að stundum væri ómögulegt að hlusta á 
ákveðna upplesara og völdu sér því frekar góðan upplesara en bók. 
Bókaframleiðendur leggja nú áherslu á útgáfu hljóð- og rafbóka en slíkt 
form getur einfaldað nám þeirra sem glíma við lestrarörðugleika 
(Hljóðbókasafn, e.d.-a; Lundh og Johnson, 2015; Moyer, 2012) og með 
slíka tækni í huga má sjá fyrir sér að einstaklingar með lestrarörðugleika 
öðlist meira sjálfstæði í sínu námi. Einnig kom fram að rafrænar 



30 

leiðbeiningar væru góður valkostur sem samræmist niðurstöðum 
Berninger o.fl. (2015). 

Þegar skoðað var hvernig viðmælendur hófu nýtingu á tækni má sjá 
að samræma þarf hvernig þjónusta á lesblinda einstaklinga í íslensku 
skólakerfi. Einungis einn fékk þjálfun í skólanum sínum á meðan hinir 
fengu sína kennslu heima eða þurftu að afla sér sjálfir þekkingar. Engar 
íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á möguleikum þess að 
nemendur með námsörðugleika nýti tækni markvisst í námi. Til þess að 
svo mætti verða þyrfti að setja af stað rannsóknarverkefni þar sem 
stjórnendur, kennarar, nemendur og foreldrar fengju þjálfun í nýtingu 
þeirra forrita sem eru á markaðnum til að greina niðurstöðurnar. Einnig 
er mikilvægt að skólar myndi sér stefnu um notkun tækjanna líkt og 
kemur fram í rannsókn Gao, Yan, Wei, Liang og Mo (2017) þar sem 
1226 kennarar, foreldrar og nemendur voru spurðir um hvort stefnur er 
varða notkun snjallsíma hefðu áhrif. Fjölmörg íslensk sprotafyrirtæki 
vinna að þróun á íslenskum forritum sem nýta má í skólastarfi. Mikil 
framþróun á sér stað, sérstaklega eftir að snjalltæki eru nánast komin í 
flest alla vasa. Ekki er nóg að vera með tækin í vasanum, nemendur 
þurfa einnig að eiga möguleika á að nýta þau til náms (fylgiskjali 7 
tillögur að forritum). 

Um tillit til notkunar á tækni í sínu námi mátti sjá töluverðan mun. 
Misjafnt var eftir kennurum og skólastigum hvernig þessu var háttað. 
Enn og aftur eru engar íslenskar rannsóknir til um þennan þátt og því 
lítið sem hægt er að bera saman við erlendar rannsóknir. Hjá einum 
mátti greina töluverðan kvíða í tengslum við að valda kennurum 
vonbrigðum í verkefnum sem átti að skila á staðnum, án þess að fá 
einhvern til að lesa í gegnum stafsetningavillur og leiðrétta. Allir nefna 
að þeim þyki betra þegar námsmat er skipulagt sem leiðsagnarmat og 
hægt sé að vinna að verkefnunum jafnóðum. 

Greina mátti jákvæða þróun í tengslum við tilfinningu um bættan 
árangur í námi. Allir höfðu þá tilfinningu að tæknin hefði jákvæð áhrif á 
nám þeirra, svo virðist sem um samþættingu mismunandi áhrifavalda 
sé um að ræða. Almennt voru allir skipulagðir í náminu og sennilega 
hefur sá hæfileiki einnig áhrif á heildarniðurstöður þeirra í námi almennt. 
Þeir upplifa meira sjálfstæði í námi með aðstoð tækninnar og eiga til 
dæmis auðveldara með að nýta forrit til ritunar og yfirlestrar texta.  
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Sú niðurstaða samræmist rannsókn Sumners o.fl. (2013) um að 
lesblindir hika frekar við ritun texta vegna vandræða við stafsetningu. 

Upplifun þeirra af því að læra að lesa og lestur almennt var neikvæð. 
Þeir áttu allir í vandræðum og höfðu ekki góða tilfinningu gagnvart lestri 
og ritun. Þættir sem ollu kvíða hjá viðmælendum voru meðal annars að 
vera teknir úr tímum, látnir fá einfaldasta lesefnið í skólanum og að 
prufa fullt af mismunandi aðferðum. Þeir eru meðvitaðar um erfiðleika 
sína og reyna stundum að koma sér hjá aðstæðum sem tengjast lestri 
eða ritun.  
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4. Vefsíðu hönnun 
Við hönnun vefsíðu er margt sem þarf að hafa hugfast. Samkvæmt Krug 
(2014) er talið mikilvægt að hafa vefinn stílhreinan, aðgengi að öllu efni 
sé auðvelt og að hann sé notendavænn. Í upphafi er útbúið veftré sem 
höfundur notar að leiðarljósi við hönnunina. Veftréð inniheldur sjónrænt 
skipulag fyrir innihald síðunnar og alla undirvefi. Allt efni þarf að vera 
vel ígrundað og unnið áður en það birtist á vefsíðu, gott er að hafa í 
huga að annað form er haft á ritmáli vefsíðna en til dæmis skriflegum 
miðlum eins og tímaritum. Efnisgreinar eru styttri og fyrirsagnir eða 
millifyrirsagnir áberandi. Notkun vefsíðna hefur breyst við 
snjalltækjavæðinguna og nú verða vefir að vera þeim eiginleikum 
gæddir að geta aðlagast (skalanlegir) mismunandi skjástærðum og 
tækjum til dæmis snjallsímum, spjaldtölvum og tölvum. Við hönnun vefs 
þarf höfundur að vera meðvitaður um að vefsvæði geta verið síbreytileg 
og í stöðugri þróun (Krug, 2014). Upplýsingar breytast ásamt þörfum 
notenda og nýjungar líta dagsins ljós. Vinnu við virkan vef lýkur aldrei. 

Kaflinn skiptist í tvennt. Fyrst verður rætt um form og uppsetningu 
vefsíðna, og hvað sé vænlegt til árangurs. Stór hlut kaflans er byggður 
á leiðbeiningum Steve Krug (2014) um uppsetningu vefsíðna. Í síðari 
hluta kaflans er farið yfir hönnun með ákveðnar þarfir í huga. Með því 
er verið að huga að einstaklingum sem glíma við lestrarörðugleika og 
hverskonar vefviðmót gæti verið hentugt fyrir þá. 

4.1 Form og uppsetning 
Við hönnun vefsíðu eru margir þættir sem hafa ber í huga að mati Steve 
Krug (2014). Vefsíðan þarf að vera notendavæn og henni þarf að halda 
við, þ.e. að ekki komi upp óvirkir hlutar við notkun. Hönnunin þarf að 
vera á þá vegu að notandi átti sig á innihaldi og geti ferðast um síðuna 
á auðveldan hátt. Veftréð þarf að vera skiljanlegt og augljóst hvar 
notandinn er á síðunni hverju sinni og hvar hann á að smella til að 
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komast þangað sem hann kýs að fara. Orðaval og hvernig hlekkir (e. 
hyperlinks) eru aðgreindir frá öðru efni eru grundvallaratriði til að 
auðvelda notkun vefsíðna. Notandi á ekki að þurfa að eyða tíma í að 
velta fyrir sér hugsanlegum leiðum því þá er hætta á að missa hann út 
af síðunni. Gott er að afmarka hlekki þannig að notandi rugli þeim ekki 
saman við texta og enn betra að fylgja innra samræmi við gerð slíkra 
hlekkja (Krug, 2014). 

Við hönnun er gott að hafa hugfast að ólíklegt er að notendur lesi yfir 
allt innihald síðunnar því notendur skanna yfirleitt vefsíður frekar en að 
lesa þær. Algengast er að einstaklingar skoði vefsíður í leit að ákveðnu 
efni. Læsir einstaklingar búa yfir þeim hæfileika að geta skannað efni 
og greint aðalatriðin. Flestir notendur eru á hraðferð í leit sinni að 
ákveðnu efni, þeir eyða ekki miklum tíma á hverjum stað og sérstaklega 
ekki ef vefsíður eru settar upp á óskipulagðan hátt. Líkt og með annað 
efni þarf að skipuleggja innra samræmi, bæði í uppsetningu á 
undirsíðum og tákna/mynda sem notuð eru til að vísa veginn innan 
síðunnar. Nú þegar hafa myndast ákveðnar hefðir við hönnun vefsíðna 
sem dæmi má nefna að merki (e. logo) eru iðulega höfð efst í vinstra 
horni og að lesið er frá vinstri til hægri. Valmyndir eru gjarnan ofarlega 
fyrir miðju, leitargluggi efst í hægra horni og tákn um tengingar við 
samfélagsmiðla eru stöðluð svo og ýmis form um greiðslur eða pantanir 
þar sem við á. Árangursríkt þykir að halda sig við hefðirnar við 
uppsetningu á þessum þáttum. Mikilvægt er að auðvelda sem mest 
notkun síðunnar og auka líkurnar á að notendur eyði meiri tíma í að 
skoða innihald í stað þess að leita að ákveðnum þáttum í 
grunnuppsetningunni. Krug (2014) fjallar einnig um að hafa sem minnst 
af truflunum á síðunni. Með truflunum á hann við skipulagsleysi, of mikið 
efni, yfirþyrmandi litagleði, auglýsingar eða tilboð sem poppa upp, 
mismunandi leturgerðir og svo framvegis. 

Hönnun valmyndar skiptir miklu máli fyrir notendur. Valmynd er sá 
hluti síðu sem inniheldur valmöguleika hennar og hvert sé hægt að fara. 
Augljóst þarf að vera hvar notendur eru staddir á vefsíðunni og hvernig 
á að ferðast um hana. Notandinn þarf að hafa ákveðnar vörður þannig 
að hann geti til dæmis alltaf farið tilbaka á forsíðu og gott er að hafa 
yfirlit á síðufæti hverrar undirsíðu eða að valmyndin sé alltaf sýnileg.  
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Ágætt er fyrir vefhönnuð að prófa að svara þessum sex spurningum á 
hverri undirsíðu á meðan hönnun fer fram: 

• Hvaða heimasíðu/forsíðu er ég á?  
• Hvaða undirsíðu er ég á? 
• Hvert er megin markmið síðunnar? 
• Hverjir eru valmöguleikar síðunnar? 
• Hvar er ég á síðunni? 
• Hvar er leitarmöguleiki/leitargluggi? 

Ástæðan er sú að mikilvægt er að hafa allar undirsíður í huga við 
hönnunina því margir notendur koma inn á síðuna án þess að byrja á 
forsíðunni. Nú til dags er líklegra að notendur komi inn á vefsíður í 
gegnum samfélagsmiðla, því er nauðsynlegt að einkenna allar 
undirsíður vefs þannig að notandinn viti hvar hann er staddur hverju 
sinni og hvar upplýsingar um síðuna eru að finna (Krug, 2014). 

Í ráðleggingum um vefsíðugerð beinir Kristina Halvorson (2017) 
sjónum sínum að því að hönnuðir verði að hafa skýra sýn, takmark, 
markmið, markhóp og áætlun til þess að búa til góða vefsíðu. Hún 
leggur áherslu á að þekkja markhópinn og leggja í vinnu við að meta 
þarfir hans. Allar vefsíður eru hannaðar með ákveðið markmið í huga 
en stundum er markhópurinn ekki nægilega tengdur inn í ferlið, þá er 
hætta á að vefsíðan þjóni síður upphaflegum tilgangi. 

Uppsetning og notkun á vefsíðum hefur tekið töluverðum breytingum 
í kjölfar snjalltækjavæðingar. Vefsíður þurfa að vera skalanlegar (e. 
responsive) fyrir allar skjástærðir og virka jafnvel í tölvum jafnt sem 
snjalltækjum, því allt efni vefsíðunnar þarf að laga sig að mismunandi 
skjástærðum. Slíkt notendaviðmót ber að hafa í huga í tengslum við 
myndir og texta sem birta á notendum, annars er hætta á því að þeir 
nýti sér síðuna ekki aftur. 

Á undanförnum árum hefur, með tilkomu snjalltækja, breyst hvernig 
einstaklingar ferðast um vefsíður. Í dag nota einstaklingar oft fingurna í 
stað músar til að smella á hlekki, því ber að vera meðvitaður um stærð 
og lögun þeirra. Skrun fer yfirleitt fram með þumli öðru hvoru megin á 
síðunni en áður fyrr var það oft gert á miðju hennar. Texti, myndir og 
myndbönd þurfa að vera á ákveðnu formi og stærð þannig að efnið 
birtist í réttu hlutfalli í tækinu sem notað er til að skoða vefsíðuna. Einnig 
þarf valmyndin að skipta um form svo hún sé aðgengileg og rétt 
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staðsett. Þegar vefsíður eru hannaðar frá grunni er hægt að nýta 
ákveðna kóða til að gera síðurnar skalanlegar og bjóða nú mörg 
vefhönnunarforrit upp á slíkt sem hluta af heildarpakkanum þegar 
vefsíður eru hannaðar í slíkum forritum. Slíkt getur sparað tíma og gert 
fleirum en eingöngu einstaklingum með forritunarkunnáttu mögulegt að 
hanna vefsíður sem aðlagast að mismunandi skjástærðum (Doan, 
2017). 

Áður en vefsíða er formlega tekin í notkun er gott fyrir vefstjóra eða 
vefhönnuði að notendaprufa (e. usability testing) vefsíðuna. Þegar 
vefsíða er tekin í notkun þá kemur oft í ljós að hún virkar á annan hátt 
en upphafleg hönnun gekk út frá. Mikilvægt er að fá fjölbreyttan hóp 
notenda til að prófa, ekki endilega bara þá sem síðan er ætluð fyrir. 
Bæði er gott að fylgjast með þeim við notkun eða láta þá sjálfa koma 
með athugasemdir, því upplifun getur verið mismunandi milli 
notendahópa. Hönnuðir eða umsjónarmenn vefsíðna hafa oft aðrar 
hugmyndir um notkun en þeir sem nota síðurnar (Krug, 2014; Krug, 
2015). 

4.2 Hönnun með ákveðnar þarfir í huga 
Við hönnun á vefsíðum með þarfir einstaklinga með lestrarörðugleika í 
huga er ýmislegt sem gæta þarf að. Rello og Baeza-Yates (2017) gerðu 
samanburðarrannsókn á leshraða á tölvuskjá þar sem þátttakendur 
voru einstaklingar með og án lesblindugreiningu. Prófaðar voru 
ýmiskonar leturstærðir, litir á letri, bil milli stafa/orða og línubils í texta. 
Lesblindum þátttakendum þótti best að hafa leturstærð frá 18 til 24 
punkta, bil milli stafa +7–14% stærra en venjulegt þykir og að 
litasamsetning innihéldi ekki gráleita litatóna. Gott þótti þegar lesendur 
sjálfir gátu breytt leturgerð, stærð, bili og lit á rafrænum texta. Nú þegar 
eru til lestrarforrit sem hafa fyrrtalda möguleika. Þá teljast einnig 
leturgerðirnar Arial, Courier, CMU, Helvetica eða Verdana hentugar 
fyrir einstaklinga með lestrarörðugleika. Þessar leturgerðir eru 
aðgengilegar í grunnstillingum flestra forrita (Rello og Baeza-Yates, 
2017). 
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Nokkrar leturgerðir hafa verið hannaðar út frá þörfum lesblindra 
einstaklinga. Fyrst má nefna Dyslexie leturgerðina sem Christian Boer, 
grafískur hönnuður hannaði. Neðri hluti stafanna er breiðari en slíkt er 
talið auðvelda einstaklingum að átta sig á því hvernig stafurinn snýr, til 
dæmis u og n en einnig til að reyna halda lesandanum í þeirri línu sem 
lesin er hverju sinni. Leturgerðin OpenDyslexic var hönnuð af Abelardo 
Gonzalez með þarfir lesblindra einstaklinga að leiðarljósi og út frá 
hönnun Boer. Gonzalez vildi hanna letur sem allir einstaklingar gætu 
nálgast en leturgerðinni má hlaða niður án endurgjalds á heimasíðunni 
opendyslexic.org, þar má einnig finna nánari upplýsingar um 
leturgerðina (Dyslexie, e.d.; Opendyslexic, e.d.). 

Í rannsókn Al-Wabil, Zaphiris og Wilson frá árinu 2007 á hönnun 
vefsíðna fyrir einstaklinga með lesblindu kemur fram að mikilvægt þykir 
að uppbygging sé einföld og sýnileg notandanum. Flestum þótti 
þægilegt ef uppsetning var einföld og sjónræn, að auðvelt væri að rata 
um vefsíðuna og að á henni mætti finna veftré sem sýndi uppbyggingu 
hennar. Að ferðast um síðuna þarf að vera öruggt, notandinn á alltaf að 
geta séð á hvaða síðu hann er hverju sinni og að valmöguleikar séu 
alltaf sýnilegir. Flestum þátttakendum þótti hentugt að hafa leitarglugga 
á síðunni þrátt fyrir að leitin þeirra skilaði yfirleitt ekki árangri vegna 
starfsetningarörðugleika við skrif á leitarorðum. 

Á myndinni á næstu síðu má sjá leiðbeiningar eða viðmið fra Karwai 
(2016) sem gott er að hafa í huga við hönnun á efni fyrir einstaklinga 
með lesblindu. Hentugt þykir að nýta myndir til stuðnings við texta, hafa 
texta vinstri jafnaðan en ekki undirstrikaðan. Setja inn hljóðskrár eða 
myndbönd til skýringar, stuttan og hnitmiðaðan texta og gefa notendum 
möguleika á að breyta lit á bakgrunni eða textaformi. 
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Mynd 4 Leiðbeiningar fyrir uppsetningar á efni fyrir lesblinda 
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Samkvæmt kenningu um margmiðlun og nám (e. cognitive theory of 
multimedia learning) er talað um fjölbreytta framsetningu á námsefni. 
Gera má ráð fyrir að kennsluefni þar sem einstaklingar nota 
mismunandi skynfæri nái til fjölbreyttari hóps. Kenningin gerir ráð fyrir 
að myndir geti sagt meira en orð og auðveldi þannig skilning á efninu 
(Mayer, 2009). Notkun margmiðlunarefnis við nám og kennslu býður 
upp á möguleika til fjölbreytni, hvort heldur sem það eru kennarar eða 
nemendur sem nýta sér tæknileg tækifæri. 
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5. SnjallVefjan 
Nafnið SnjallVefjan var valið með það í huga að tengjast orðinu snjall á 
einhvern hátt en samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið að vera 
leikinn eða hæfur. Seinni hluti orðsins Vefjan vísar til nokkurra atriða, 
fyrsta er að umvefja einstaklinga sem þurfa sértæka aðstoð við nám og 
daglegt líf. Einnig mætti hugsa orðið Vefjan eitt og sér og þá sem 
kvenkyns orð á vefur. Höfundi þótti mikilvægt að þegar orðið væri 
„googlað” kæmi ekkert annað upp á leitarvélum og langaði að koma 
með nafn sem væri nýyrði. Við hönnun á merki (e.logo) fyrir síðuna var 
einfaldleiki og tenging við efnið aðal markmiðið. Höfundur nýtti sér 
möguleika Noun project verkefnisins. Notendur geta keypt áskrift af 
notkun tákna/merkja og jafnvel hannað sín eigin. Höfundur nýtti forritið 
til að setja saman merki SnjallVefjunnar. Merkið inniheldur nafn 
síðunnar ásamt mynd sem er samsett úr tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma 
(Brönnimann, e.d.; Noun project, e.d.). 

Vefsíðan var uppbyggð með það að 
leiðarljósi að vera einföld í notkun og efnið 
væri mynd- og hljóðrænt (Al-Wabil o.fl., 
2007; Krug, 2014). Að hluta til var stuðst við 
niðurstöður viðtala við val á forritum en 
einnig reynslu höfundar við notkun forrita sem hann taldi henta hverju 
viðfangsefni. Við val á leturgerð studdist hann við ákveðna 
hugmyndafræði í tengslum við leturgerð fyrir lesblinda og við 
framsetningu texta (sjá leturgerð í fylgiskjali 8) (Opendyslexic, e.d.; 
Rello og Baeza-Yates, 2017). Hluti af texta var hljóðritaður og útbúnir 
hlekkir sem vísa á hljóðskrár. Allt efnið er opið enda tilgangur síðunnar 
að vera sjálfshjálparsíða með kennslu á forrit sem tengjast lestri, ritun, 
töluðu máli og skipulagi fyrir einstaklinga með lestrarörðugleika. 

Við gerð vefsíðunnar var Wix vefumsjónarkerfið notað en kerfið 
býður upp á ýmsa möguleika á þemum (e. theme) sem talin voru henta 
innihaldi síðunnar, einnig er auðvelt að setja inn viðbætur (e. plugins) 
eftir þörfum og aðlaga síðuna mismunandi skjástærðum (Wix, e.d.; 
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Doan, 2017). Forsíða vefsins er einföld og myndræn, á undirsíðum má 
finna kennslumyndbönd um notkun forrita en þau eru aðalefni vefsins 
(sjá fylgiskjal 7). Upptökur á kennslumyndböndunum eru hannaðar 
þannig að í grunninn er formið eins svo notendur viti við hverju megi 
búast. Vandað er til verka við hljóðupptökur með því að nota góðar 
upptökugræjur og skýringarmyndir settar inn á myndböndin til að gera 
þau sjónrænni. Höfundur notar skjáupptökuforritið Camtasia til að vinna 
efnið og vistar á eigin YouTube–rás þannig að þau séu aðgengileg á 
Netinu (Alghabban o.fl., 2017, bls. 163; Camtasia, e.d.). 
 

 

 

 
Mynd 5 Forsíða SnjallVefjunnar 
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Fimmti kafli fjallar um gerð SnjallVefjunnar, tilgang og markmið. 
Kaflinn inniheldur einnig upplýsingar um hvernig síðan var hönnuð og 
framsett ásamt forritum sem hún mun innihalda í upphafi. 

5.1 Tilgangur og markmið vefsíðunnar 
Markmið með SnjallVefjunni er að reyna mæta þörfum einstaklinga með 
lestrarörðugleika með aðstoð nútímatækni og tilgangurinn að auka 
þekkingu og dýpka skilning á notkun tækni sem hjálpargagns við nám, 
kennslu og daglegt líf. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er talið mikilvægt að nemendur 
geti nýtt sér tækni og tryggja skal að allir eigi þess kost (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2015). Mikil þróun hefur verið undanfarin ár, 
sérstaklega ef horft er á þróun snjalltækja og aðgengi að þeim. Nú eru 
flestir einstaklingar með snjalltæki í vasanum eða með aðgang að slíku 
í sínu daglega lífi. Tæknin gefur möguleika á auknum sveigjanleika við 
námsaðlögun og nemendamiðaðra kennsluhátta. Sýnt hefur verið fram 
á að með tækjunum geta einstaklingar sótt sér aðstoð með hjálp ýmissa 
forrita til dæmis í tengslum við lestur, hlustun, ritun og skipulag (Heflin 
o.fl., 2017, bls. 91–99). Nám getur farið fram hvar og hvenær sem. Hver 
einstaklingur þarf að byggja upp eigin þekkingu og vera virkur 
þátttakandi í eigin námi. Tilgangurinn miðar meðal annars að því að efla 
nemendaþátttöku og byggja upp námsvitund, sjálfstæði og virkni (Þóra 
Björk Jónsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 258). 

Markmiðið er að einstaklingar séu undir handleiðslu þegar að þeir 
læri á ný forrit í gegnum kennslumyndbönd SnjallVefjunnar. Þeir geta 
sótt stuðning á síðunni eða á samfélagsmiðlum tengdum SnjallVefjunni, 
hafi þeir aldur til þess. 

Megintilgangur er að auka þekkingu og styðja við nemendur, 
kennara og foreldra. Í viðtölum sem tekin voru við gagnaöflun kom fram 
að einstaklingar hefðu viljað fá meiri stuðning og kennslu á notkun 
forrita sem gætu stutt þá í námi. Lykilatriði er að hafa slíka kennslu 
aðgengilega öllum einstaklingum, ekki einungis þeim sem eru „heppnir” 
með tæknivædda kennara eða foreldra. 
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Æskilegt er að einstaklingar hafi aðgang að kennsluleiðbeiningum 
hvar og hvenær sem er. Samkvæmt Alghabban og fleirum hentar vel 
að vista gögn á Netinu þannig að hægt sé að nýta snjalltæki til að afla 
sér nauðsynlegra upplýsinga (2017, bls. 163). Allt efni SnjallVefjunnar 
er vistað á Netinu og því þurfa notendur ekki að hlaða niður efni til að 
nýta sér innihaldið. 

 
Tilgangur vefsíðunnar er: 

• að gera nemendur, kennara og foreldra meðvitaðri um 
möguleika á nýtingu tækni til náms. 

• að nemendur læri sem fjölbreyttastar aðferðir við nám með 
notkun tækni til að auka líkur á árangri. 

• að gera öllum kleift að nýta sér tækni til náms með því að 
hafa opinn aðgang að kennslumyndböndum á fjölda forrita 
sem nýtast í námi og kennslu einstaklinga með náms-
örðugleika. 

• að veita stuðning við notkun forrita við nám og kennslu 
einstaklinga með námsörðugleika.  

Vefsíðan miðar að því að gefa einstaklingum möguleika á að nálgast 
upplýsingarnar á einum stað og læra sjálfir á ýmis forrit með eða án 
stuðnings kennara eða foreldra. SnjallVefjan getur einnig stutt við 
kennara sem vilja að nemendur þeirra nýti sér ýmis forrit við nám. Þrátt 
fyrir að fyrst og fremst sé hugsað til einstaklinga með námsörðugleika 
geta forritin nýst öllum. 

5.2 Framsetning SnjallVefjunnar 
Við framsetningu á vefsíðu er margt sem þarf að hafa í huga svo sem 
innihald, hönnun, tilgang og markhóp. Höfundur hóf vinnu við 
fræðilegan bakgrunn síðunnar og nýtti sér þær upplýsingar þegar kom 
að hönnun, tilgangi, uppsetningu og markhópi SnjallVefjunnar. Til að 
styrkja trú sína á þörf á slíkri sjálfshjálparvefsíðu tók höfundur viðtöl við 
nokkra einstaklinga sem greindir eru með lesblindu, nýtti sér samtöl við 
samstarfsfólk, foreldra og einstaklinga sem tengjast einhverjum með 
lestrarörðugleika. Við uppbyggingu og hönnun SnjallVefjunnar voru 
niðurstöðurnar hafðar í huga. 
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Vefsíðan er byggð upp á tveim undirsíðum auk forsíðu. Þær skiptast 
í Kennslumyndbönd, sem ætluð eru til að efla tækninotkun einstaklinga 
með námsörðugleika. Á þeirri síðu eru kennslumyndbönd þar sem 
kennt er á ákveðin forrit sem hægt er að nýta í námi, kennslu og daglegu 
lífi. Kennslumyndböndin hefur höfundur tekið upp sjálfur og unnið. Hin 
undirsíðan inniheldur Fróðleik sem byggir meðal annars á bakgrunns-
upplýsingum sem nýttar voru í verkefnið ásamt hlekk á 
meistaraverkefnið. Þar eru einnig upplýsingar um lesgreiningar á 
Íslandi og þær bjargir sem finna má á öðrum vefsíðum tengdar efninu. 
Neðst á hverri síðu, á síðufæti, er hægt að finna tengingar inn á hinar 
síðurnar ásamt hlekkjum á samfélagsmiðla tengdum SnjallVefjunni. 

 
 

 
Mynd 6 Undirsíðan Kennslumyndbönd 

 



46 

 
Mynd 7 Undirsíðan Fróðleikur 

Ferlið við gerð vefsíðunnar 

Samkvæmt Srivastava og Haider (2017) skiptir framsetning rafræns 
efnis miklu máli fyrir lesblinda einstaklinga. Hún þarf að vera myndræn, 
einstaklingsmiðuð, litrík og vanda þarf val á leturgerð. Gott er að hafa 
veftré síðunnar sýnilegt þeim sem munu nýta sér hana, hugsanlega 
sem nokkurskonar rafrænt hugtakakort. Allt þetta var haft í huga ásamt 
öðrum fræðilegum upplýsingum sem safnast hafa um efnið á meðan 
vinnslu stóð.  

Í upphafi var uppbygging vefsíðunnar teiknuð á blöð, síðan voru 
upplýsingarnar settar inn í rafrænt skipulagsforriti í því skyni að fá betri 
yfirsýn yfir efnið og finna út hverskonar form myndi henta best til að 
styðja við markmið og tilgang. Í vinnuferlinu breyttist hugmyndin líkt og 
oft gerist við hönnun vefsíðna. Þegar síðan var komin með innihald voru 
nokkur atriði sem þurfti að aðlaga og breyta í takt við 
notkunarmöguleika og prófanir. Gera má ráð fyrir að sú vinna haldi 
áfram á meðan vefsíðan er í notkun, þar sem vinnu við virkan vef lýkur 
í raun aldrei. 
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Ferlið við uppsetningu vefsíðunnar reyndist flóknari en gert var ráð 
fyrir í upphafi. Mikill tími fór í að ákveða hvaða kerfi ætti að nota til að 
setja upp síðuna. Í fyrstu, mörgum mánuðum áður en vinnan hófst, var 
ætlunin að nýta forritið Squarespace til að búa til síðuna. Eftir að hafa 
verið með prufuaðgang að því í nokkra mánuði var ákveðið að nota 
frekar vefumsjónarkerfið Wix vegna fjölda sniðmáta sem þeir bjóða 
uppá og hentuðu betur efninu að mati höfundar. Við val á þema var 
ákveðið að hafa það stílhreint með sem minnstum sjónrænum 
truflunum. Notendur þurfa að geta nýtt sér vefinn án þess að eyða 
miklum tíma í að leita að efni eða villast á undirsíðum (Krug, 2015). 
Reynt var að hafa lítið af texta á vefnum en ef efnisgrein inniheldur mörg 
orð fylgir stundum hljóðskrá. 

Er hingað var komið tóku við nokkrir mánuðir þar sem unnið var að 
undirbyggingu fræðilegs bakgrunns vefsíðunnar. Í upphafi var talið að 
hægt væri að vinna að síðunni jafnt og þétt yfir tímabilið en svo var ekki 
því innihaldið þurfti að vera klárt til birtingar. Töluverð vinna fór í að 
ákveða hvaða upptökuforrit skyldi nota við kennslumyndböndin, hanna 
merki, ákveða letur, litasamsetningu og leiðbeiningaform inni í 
upptökunum sjálfum þar sem að æskilegt er talið að samræmi sé á milli 
kennslumyndbanda. Höfundur notaði drjúgan tíma í að prófa 
upptökukerfið, senda kennslumyndbönd til einstaklinga sem greindir 
eru með lesblindu og annarra til þess að fá endurgjöf um hvað mætti 
bæta og hvað virkaði. Mikilvægt er að hljóðupptökur séu góðar, vegna 
þess að án þeirra er kennslumyndband lítils virði fyrir notandann. Semja 
þurfti handrit fyrir hvert kennslumyndband og undirbúa öll gögn sem átti 
að nota, yfirleitt þurfti að taka upp tvær til fimm tökur áður en þær töldust 
hæfar til notkunar. Myndböndin voru tekin upp og unnin í forritinu 
Camtasia. Forritið er hannað með gerð kennslumyndbanda í huga. Í 
hverri upptöku er hægt að vinna með hljóð, mynd, setja inn texta, 
skýringarmyndir, örvar eða tölur, allt eftir því hvað hentar hverju sinni. 
Mikil eftirvinna fór í að setja efnið sjónrænt fram í forritinu. 
Kennslumyndböndin voru ýmist tekin upp í gegnum fartölvu, spjaldtölvu 
eða síma. Hafa þurfti í huga að myndböndin væru í svipuðu formi 
þannig að sá sem væri að læra á nýtt forrit væri kunnugur viðmótinu. 
Ákveða þurfti snið, leturgerð og lit skýringarmynda, á hvaða hraða þær 
birtust og hversu hratt ætti að tala við talsetningu myndbandanna 
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(Camtasia, e.d.). Allar myndir sem notaðar eru við vinnsluna eru í eigu 
höfundar, nema annað sé tekið fram. Myndböndin eru öll aðgengileg á 
síðunni en þau eru vistuð á YouTube–rás höfundar þannig að keyrslan 
á vefsíðunni sé léttari í notkun, sérstaklega fyrir snjalltæki (Srivastava 
og Haider, 2017). 

Áður en vefsíðan var formlega tekin í notkun var framkvæmt sérstakt 
notenda próf (e. usability test) og var því þannig háttað að fengnir voru 
14 aðilar í væntanlegum notendahóp til að prufa síðuna. Fylgst var með 
einstaklingunum við notkun á síðunni og þeir spurðir spurninga er 
tengdust ferðum þeirra um síðuna. Niðurstöður voru nýttar til að bæta 
viðmót, uppsetningu og notkunarmöguleika SnjallVefjunnar (Krug, 
2015). 

SnjallVefjan er sett upp með það að markmiði að styðja við nám hjá 
einstaklingum með námsörðugleika. Vefsíðan á að gefa möguleika til 
sjálfsnáms og auðvelda notendum að leita sér aðstoðar við notkun á 
ýmsum forritum. Aðgangur að snjalltækjum er orðinn almennur og 
margir alltaf með tækin á sér. Með því að nýta þau sem hjálpartæki í 
daglegu lífi gætu þau auðveldað ýmsa þætti líkt og að hlusta, senda 
skilaboð, leita að upplýsingum, skila verkefnum, skipuleggja sig eða 
eiga samskipti við aðra einstaklinga. 

Val á forritum 

Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók er merking á orðinu forrit 
svohljóðandi: „röð skipana sem tölva vinnur eftir” (Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum. e.d.-c). Mismunandi forrit eru búin 
til fyrir snjalltæki og tölvur, allt eftir því hvað hentar notkun og notendum 
hverju sinni. 

Í upphafi þótti mikilvægt að nýta forrit sem höfundur hefur reynslu af 
með nemendum og tengdust lestri, ritun, töluðu máli eða skipulagi. 
Höfundur mun síðan bæta við forritum sem líkleg þykja til árangurs og 
hafa verið prófuð af öðru fagfólki. 

Hér á eftir koma útskýringar við vali á forritum og þeim flokkum sem 
notaðir voru í upphafi vefsíðugerðar, ásamt lýsingum á nokkrum 
forritum sem þeir innihalda. Gott er að hafa í huga að vefsíðan mun taka 
breytingum og þróast í takt við þörf hjá notendum og á það einnig við 
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um flokkana. Hlekki inn á kennslumyndbönd forritanna og vefsíður má 
finna á www.snjallvefjan.is/kennslumyndbond 

Lestur, ritun, talað mál og skipulag 

Í forritunum sem tengd voru við lestur og þjálfun lesturs má nefna forrit 
sem styðja einstaklinga og auðvelda nálgun á rituðu efni svo sem 
hljóðbókum, upplestrarforritum, hljóð- og talgervlum. Forritin henta vel 
vegna möguleika á gagnvirkni og stýringu notandans. Mikilvægt er talið 
að aðlaga nám og kennslu að einstaklingum sem glíma við 
námsörðugleika. Þjálfun í notkun hljóðbóka getur skipt máli fyrir 
einstaklinga sem eiga erfitt með lestur, stutt við upplýsingaöflun og 
möguleika til frekara náms (Habib o.fl., 2012; Lundh og Johnson, 2015; 
Moyer, 2012). 

Einstaklingar með lestrarörðugleika eiga oft í vandræðum með 
stafsetningu og málfar. Hönnuð hafa verið íslensk forrit sem styðja við 
hvoru tveggja. Mörg forrit sem auðvelda stafsetningu og málfar eru 
aðgengileg að kostnaðarlausu og má þar nefna vefsíðuna Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum. Inni á síðunni er hægt að leita eftir 
nákvæmum beygingarlýsingum og leiðréttingarforriti fyrir texta upp að 
2000 orðum í hvert skipti (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, e.d.-a; Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d.-
b). Einstaklingum getur þótt gott að vinna með textann sinn í rafrænu 
formi, án þess að vera stroka út af blaði. Sé texti til á rafrænu formi er 
auðvelt að færa orðin til, breyta eða deila til að fá einhvern til að lesa 
yfir. Hægt er að nota Netið til að geyma gögn og gera aðgengileg 
stuðningsaðilum (Alghabban, 2017, bls. 163). Einnig er bent á 
valmöguleika til að setja upp mismunandi lyklaborð fyrir snjalltæki en 
mörg hver bjóða upp á flýtileiðir við ritun texta eða tengingu við rafrænt 
orðasafn notanda. 

Auðvelt er að flytja talað mál á milli einstaklinga með ýmiskonar 
forritum ásamt því að stýra þeim eða tækjunum með talskipunum. 
Nemendur nýta ýmsa miðla til að deila upplýsingum sín á milli með 
aðstoð tækninnar (Asterhan og Bouton, 2017, bls. 16–34). Flest tæki 
eru búin einhverskonar hljóð- eða talgervlum sem notandi getur 
„þjálfað” í sínu tæki. Hægt er að nýta þýðingarforrit með talskipunum og 
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eiga þannig samskipti við einstaklinga að öðru þjóðerni, taka upp 
glósur, deila efni og svo framvegis. 

Með skipulagi er átt við að einstaklingar séu virkir þátttakendur í eigin 
námi. Þeir byggi upp þekkingargrunn, geti nýtt sér rafræn forrit til að 
auðvelda sér vinnuna og auka samvinnu við aðra. Einstaklingar með 
námsörðugleika geta átt erfitt með skipulag, þar geta forrit stutt við og 
auðveldað einstaklingum utanumhald á gögnum (Tunmer og Greaney, 
2010). Skipulagsforrit geta verið í formi rafrænna hugtakakorta, 
minnismiða, skanna eða gagnageymslu forrita, allt eftir því hvað hentar 
hverjum og einum. Flest slík forrit bjóða upp á að notandi visti gögn sem 
mynd- eða hljóðskrá, slíkt hentar vel einstaklingum með les- eða 
skrifhamlanir. 

5.3 Svona virkar SnjallVefjan 
Vefurinn er settur upp með það í huga að vera einfaldur í notkun. 
Uppsetning, veftré, letur, litir og öll hönnun miðast við að einstaklingar 
sem glíma við lestrarörðugleika eigi auðvelt með að nýta sér hann 
(Srivastava og Heider, 2017). Þegar einstaklingur kemur inn á síðuna 
eða undirsíður þá er augljóst hvert hann getur ferðast. Á síðunni eru 
einungis tveir sýnilegir valmöguleikar, ásamt merki hennar. Merki 
síðunnar leiðir notandann á forsíðu, Kennslumyndbönd vísar á 
undirsíðu með kennslu á forrit og Fróðleikur inniheldur ítarefni tengdu 
verkefninu. Gert er ráð fyrir að aðalnotendur vefsíðunnar séu ítrekað að 
fara inn á sömu undirsíðuna það er að segja kennslumyndbönd, sú 
undirsíða er megintilgangur verkefnisins. Vefsíðan er skalanleg sem 
þýðir að hún virkar vel í hvaða tæki sem er en gera má ráð fyrir að flestir 
í markhópnum séu snjalltækja eigendur (Chan o.fl., 2015). 

Ferlið hefst á því að notandi finnur kennslumyndband sem hentar því 
markmiði sem hann stefnir að og er þar með virkur þátttakandi í eigin 
námi. Hann horfir á kennslumyndbandið, í heilu lagi eða nýtir tækifærið 
og prufar jafnframt forritið. Þegar hraði kennslunnar var ákveðinn, var 
haft í huga að einhverjir gætu lært jafnóðum en misjafnt er hvernig 
einstaklingar meðtaka efni og því er það undir hverjum og einum komið 
hvernig þeir kjósa að nýta sér kennsluefnið. Ótakmarkað áhorf er á 
hvert myndband, auðvelt er að stöðva og halda síðan áfram þegar 
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hentar. Ef einstaklingur lendir í vandræðum við að prófa ákveðin forrit 
getur hann sent inn fyrirspurn, annaðhvort beint inn á síðuna (flipi í 
neðra hægra horni), sent tölvupóst eða komið með fyrirspurn inn á 
samfélagsmiðla tengda vefsíðunni. Ástæða þess að boðið er upp á 
þessa valmöguleika er sú að höfundur telur það auka líkurnar á að 
einstaklingar nýti sér tæknileg tækifæri ef þeir fá samhliða stuðning. 
Félagastuðningur er mikilvægur og getur skilið á milli þess að 
einstaklingar tileinki sér ákveðnar nýjungar (Showers, 1985, bls. 43–
48). 
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6. Umræður 
Í skólastarfi 21. aldar er gott fyrir kennara að hafa að leiðarljósi að þeir 
séu að undirbúa nemendur fyrir ævilangt nám, við lærum meðan við 
lifum. Nemendamiðaðir kennsluhættir stuðla að sjálfstæðari nemendum 
og líklegt þykir að þeir getir tengt lærdóm sinn og þekkingu við daglegt 
líf. Að framan var farið í gegnum hvernig tækni býður upp á möguleika 
til námsaðlögunar þá sérstaklega fyrir einstaklinga með náms-
örðugleika. Hönnuð hafa verið forrit sem hægt er að setja upp í 
mismunandi tækjum, eftir því hvað hentar hverju sinni. Tækin geta stutt 
við nám og kennslu með upplestri texta, leiðréttingarforritum eða efni á 
myndrænu formi. Vísað var í rannsóknir þar sem tækni er nýtt með 
einstaklingum með námsörðugleika og minnst á ýmsa möguleika. Þá 
var rætt um hugmyndir að uppbyggingu og úrbætur í upplýsingatækni 
innan menntakerfisins á Íslandi, ásamt tillögum starfshóps í tengslum 
við þá vinnu og hugmynda um starfsþróun kennara við notkun tækni í 
kennslu. 

Snjalltæki og betri aðgangur að Netinu hafa breytt miklu undanfarin 
ár, sérstaklega með tilliti til aðgangs að efni bæði fyrir einstaklinga og 
menntastofnanir. Úr mörgu er að velja og hafa íslenskir kennarar verið 
duglegir að dreifa efni sínu á samfélagsmiðlunum Facebook og Twitter. 
Myndast hafa samfélög sem hafa að markmiði að aðstoða og leiðbeina.  

Tilgangur verkefnisins var að finna leið til að auka stuðning við 
nemendur með lestrarörðugleika. Af fyrri reynslu gerði ég mér grein fyrir 
að tækni býður upp á fjölbreyttar leiðir til að nemendamiða nám og til 
eru forrit sem styðja við aukið sjálfstæði einstaklinga í námi og daglegu 
lífi. 

Meginástæða fyrir valinu var að mér þótti þörf á auknum stuðningi 
við ákveðinn hóp einstaklinga í íslensku skólasamfélagi. Eftir lestur 
fræðigreina og viðtala við einstaklinga með lesblindu var niðurstaðan 
sú að setja saman sjálfshjálparvefsíðu og svara rannsóknar-
spurningunni: 
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Hvernig má nota nútímatækni til að mæta þörfum einstaklinga með 

lestrarörðugleika? 
 
Markmiðið var að mig langaði að útbúa vefsvæði þar sem einstaklingar 
gætu komið inn og lært sjálfir á ákveðin forrit eða undir handleiðslu. 
Niðurstaðan var að útbúa vefsvæði þar sem einstaklingar gætu lært á 
notkun ákveðinna forrita. Til fjölda ára hef ég upplifað hversu miklu 
tæknin getur breytt í lífi fólks, hvort sem heldur einstaklinga með 
sérþarfir eður ei. Þar sem áhugasvið mitt tengist tækni og einstaklingum 
sem glíma við námsörðugleika var eðlilegast að hefjast handa þar. 
Aðferðirnar sem nýttar eru við gerð vefsíðunnar byggjast á því að 
stuðningsnet myndist og að einstaklingar: 

• beri ábyrgð á sínu námi 
• verði kunnugir SnjallVefjunni og öruggir í sinni notkun 
• nýti þekkinguna til náms og daglegra starfa 
• deili þekkingunni til þeirra sem á þurfa að halda 

Notendur vefsíðunnar ættu að geta fundið ýmislegt sem tengist 
notkun á forritum og fræðiefni tengdu lestrarörðugleikum á síðunni. 

Í umræðukaflanum verður fjallað um SnjallVefjuna, innihald hennar, 
uppsetningu, notendur, virkni, möguleikum á tengingu við í skólakerfið 
á Íslandi og tengingu við rannsóknarspurninguna sem gengið var út frá 
í upphafi. 

6.1 Innihald SnjallVefjunnar 
Nokkuð ljóst er að notkun tækni í nám og kennslu hefur breytt 
námsumhverfi bæði fyrir nemendur og kennara. Tryggt skal að 
nemendur geti nýtt sér sömu tækni heima og í skólanum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2015). Kennarar eiga nú auðveldara með 
einstaklingsmiðun og að nálgast hvern nemanda út frá námsþörfum. 
Mörg forrit eru hönnuð með skólastarf í huga og þróun slíks efnis verður 
mikilvægari eftir því sem notkun snjalltækja eykst í skólastarfi. Stóra 
spurningin verður hins vegar alltaf sú hvort þetta hafi raunverulegar 
breytingar í för með sér fyrir kennara og nemendur. 
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Íslenskan er lítið málsamfélag sé það borið saman við önnur og 
takmarkað framboð forrita eru í boði fyrir íslenskumælandi einstaklinga. 
Þó eru til forrit sem bjóða upp á leiðréttingu texta, beygingarlýsingar eða 
leiðbeiningar og til eru talgervlar sem tala íslensku ásamt raddstýringu. 

Á SnjallVefjunni, undir Fróðleikur, má finna fræðilegt efni fyrir 
kennara. Ég valdi að setja inn hlekk á meistaraverkefnið mitt því líkt og 
Sólveig Jakobsdóttir og fleiri (2014) benda á þá hafa kennarar á Íslandi 
áhuga á að efla þekkingu sína á notkun upplýsingatækni í skólastarfi. 
Þar eru einnig áhugaverðar greinar líkt og rannsókn Chauhan (2017) 
um jákvæð áhrif tækninotkunar ef hún er samofin námsmarkmiðum, 
rannsókn Moyer (2012) um mikilvægi hljóð- og rafbóka fyrir einstaklinga 
með námsörðugleika og grein Berninger og fleiri frá árinu 2015 um 
jákvæð áhrif rafrænna leiðbeininga fyrir einstaklinga með les- eða 
skrifblindu. Einnig má þar finna upplýsingar um hljóðbækur á Íslandi, 
fjölbreyttar leturgerðir sem taldar eru henta lesblindum, yfirlitsskjal yfir 
próf og skimanir sem nýta má í leik- og grunnskólum ásamt 
upplýsingum um greiningartól (Logos – Lexometrica, e.d.; 
Hljóðbókasafn Íslands, e.d.-a). 

Við val á efninu studdist ég við eigin reynslu og við niðurstöður 
viðtalanna við einstaklinga með lesblindu ásamt fræðilegu efni sem 
tengist notkun tækni með einstaklingum með námsörðugleika. Eftir 
viðtölin fór ég að leita að fræðilegu efni sem gæti stutt grun minn um að 
ýmis forrit hefðu jákvæð áhrif á nám, kennslu og daglegt líf nemenda. Í 
kennslu minni hef ég upplifað að einstaklingar sem glíma við 
námsörðugleika taka framförum og áhugi eflist þegar þeim eru kynnt 
forrit sem styðja við námið. 

Aðalefni SnjallVefjunnar eru kennslumyndbönd á ýmis forrit sem 
styðja við nám einstaklinga með námsörðugleika. Í upphafi var 
aðaláhersla lögð á einstaklinga með lesblindu og þau forrit sem talin 
eru geta veitt þeim stuðning. Kennt er á forrit Hljóðbókasafnsins, notkun 
talgervla, hvernig má nota og deila hljóðupptökum, skanna gögn, búa 
til myndræn hugtakakort, íslensk leiðréttingaforrit, talskipanir, rafræn 
lyklaborð og þýðingarforrit svo eitthvað sé nefnt. Notendur snjalltækja 
geta einstaklingsmiðað tækin sín þannig að auðveldara sé fyrir þá að 
nota þau sem hjálpartæki við nám og dagleg störf (Chauhan, 2017; 
Habib o.fl., 2012; Heflin o.fl., 2017). 
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Uppsetning 

Við uppsetningu á SnjallVefjunni þurfti að mörgu að hyggja, mun fleiru 
heldur en ég gerði mér grein fyrir í upphafi. Vefsíðan þurfti fyrst og 
fremst að vera notendavæn. Gert er ráð fyrir að notendur séu á 
aldrinum átta ára og upp úr, eða allt frá því þeir hefja að nýta sér tækni 
til gagns. Vanda þurfti uppsetningu texta, mynda og tákna sem skyldu 
birtast. Mun meiri tími fór að prufa sig áfram og biðja einstaklinga um 
að prufa allskyns útgáfur sem urðu til í vinnuferlinu. Sennilega er 
flóknara að gera einfalda vefsíðu þar sem allt efni á að vera sýnilegt 
notandanum. Ég fór að rýna í allskyns vefsíður til að reyna finna góða 
fyrirmynd. Krug (2017) fjallar um að til séu ákveðnar „reglur” um 
grunnuppsetningar á vefsíðum og þeim reglum fannst mér mikilvægt að 
fylgja. Allt þetta var mér framandi en afar lærdómsríkt ferli líkt og 
Halvorson (2017) bendir á var ég með skýrt markmið og vissi hvað 
tilgangi vefsíðan ætti að gegna. 
 Ýmislegt fleira þurfti virka á síðunni því nauðsynlegt var að hún 
myndi aðlagast mismunandi skjástærðum. Notendur eru ýmist með 
tölvu eða snjalltæki því þurfti að hanna viðmótið þannig að það væri 
notendavænt (Doan, 2017). Í vinnuferlinu fékk ég einstaklinga til að 
notendaprófa bæði vefsíðuna sjálfa og kennslumyndböndin (Krug, 
2014). Til að byrja með voru þetta einstaklingar en í lokin hópur fólks 
og ferlið lærdómsríkt. Mér þótti afar erfitt að fylgjast með hönnuninni 
fara í loftið og var áhyggjufull að eitthvað myndi ekki virka eins og 
áætlanir gerðu ráð fyrir. Óvæntast var þegar einstaklingar töluðu um að 
hafa lært ákveðna þætti sem ég var alls ekki að kenna en hafði samt 
framkvæmt í kennslumyndbandi. Sem dæmi má nefna hvernig ég klippti 
og límdi texta milli forrita. Þá áttaði ég mig á því hversu mikilvægt væri 
að gera ráð fyrir að allt sem kemur fram í kennslumyndböndunum er 
ákveðin kennsla. 

Notendur 

Til að byggja upp verkefnið tók ég nokkur viðtöl við einstaklinga með 
lesblindu til að reyna að fá betri innsýn í þeirra hugarheim, reynslu og 
hvernig mögulega væri hægt að tengja við efnistök Snjallvefjunnar. Ég 
tel mikilvægt að brúa bilið milli fræðiheims og þess raunverulega innan 
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menntakerfisins. Ekki er nóg að rannsaka því einnig þarf að 
framkvæma. Nemendur verða að vera í forgrunni og allar 
menntarannsóknir hljóta að stefna að því að bæta hag þeirra. Allt of 
margir „sérfræðingar” eru búnir að koma sér vel fyrir á skrifstofum án 
nemenda og því hefur mitt verkefni það að markmiði að þjónusta 
nemendur. 

Í niðurstöðum viðtalanna var samhljómur á milli fræðilegs efnis sem 
ég var búin að skoða og upplifun minnar sem kennara. Viðmælendur 
ræða um hversu mikill kostur það sé að síminn visti orð sem þeir nota 
mest, að þeir séu nánast óskrifandi á pappír og þiggi allt efni á rafrænu 
formi. Þeir lýstu góðri upplifunin við að skrifa á rafrænu formi þar sem 
enginn geti séð hversu oft hlutirnir hefðu verið strokaðir út, einnig mikilli 
notkun á leiðréttingaforritum og hljóðbókum til að komast í gegnum 
námsefni (Habib o.fl., 2012; Lundh og Johnson, 2015; Moyer, 2012). 

Mismunandi var hvenær og hvernig einstaklingarnir hófu að nýta sér 
rafræn hjálpargögn. Tilgangur SnjallVefjunnar er einmitt sá að allir 
einstaklingar geti lært að nýta sér rafræn hjálpargögn án tillits til 
kunnáttu kennara eða forráðamanna. Tilgangurinn er einnig að benda 
á hvar og hvernig einstaklingar eða stuðningsaðilar geti náð sér í 
ítarlegri upplýsingar og þá aðstoð sem er í boði. Einstaklingarnir höfðu 
þá tilfinningu að tæknin hefði jákvæð áhrif á þeirra nám og auðveldað 
rafræna samvinnu við samnemendur sem er í samræmi við Asterhan 
og Bouton (2017, bls. 16–34). 

Notkun 

SnjallVefjan er uppbyggð þannig að ekki skiptir máli á hvaða undirsíðu 
notandinn kemur inn á. Valmyndin er ávallt sýnileg enda einungis um 
þrjá staði að velja heimasíðuna sem inniheldur myndir og upplýsingar 
um síðuna; Kennslumyndbönd og Fróðleikur. Allt letur er að gerðinni 
Opendyslexic, sem sérstaklega er hannað fyrir lesblinda ásamt auknu 
stafabili (Opendyslexic, e.d.; Rello og Baeza-Yates, 2017). Notandinn 
getur einfaldlega ferðast um síðuna eða farið inn á samfélagsmiðla 
tengda henni, valmyndin er bæði efst og á síðufæti. Allt kennsluefni er 
á myndbandsformi og settar eru inn sjónrænar skýringarmyndir til að 
auðvelda notandanum að læra á nýtt forrit en að hafa efni myndrænt 
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samræmist rannsókn Williams og Lynch (2010). Rauði liturinn er 
ríkjandi en hann er notaður á öllum hlekkjum á síðunni og til að benda 
á ákveðna þætti í kennslumyndböndunum. Samkvæmt ráðleggingum 
Alghabban o.fl., (2017) og Al-Wabil o.fl. (2007) er nánast allt efnið bæði 
mynd- og hljóðrænt, ásamt því að vera vistað á Netinu  

Eftir að notandi hefur náð tökum á ákveðnu forriti er vonast til að sá 
hinn sami nýti sér það við nám, kennslu eða daglegt líf. Flest forritin er 
hægt að nýta á fjölbreyttan máta og hef ég nýtt þau öll í mismunandi 
tilgangi. Mörg henta vel í námi, önnur í kennslu eða við daglega rútínu. 
Hversu þægilegt er að geta sent á milli talskilaboð eða myndbönd án 
þess að þurfa að slá inn einn einasta staf? Hverjir hafa ekki lent í 
vandræðum með að þýða ókunnugt tungumál eða muna ekki hvernig 
orð eru stafsett? Væri ekki frábært að fá skjöl upplesin í stað þess að 
bögglast í gegnum erfiðan texta á íslensku og hver nýtur þess ekki að 
hlusta á góða bók á meðan hann sinnir öðrum störfum? Allt þetta er 
mögulegt að gera með þeim forritum sem kennt er á inni á síðunni. Þó 
svo að markhópurinn sé ákveðinn fyrirfram er gert ráð fyrir því að hver 
sem er geti nýtt sér kennslumynböndin þar sem þau eru opin öllum og 
geymd á Netinu. 

Ástæða 

Ég hef nýtt tækni við nám og kennslu í mörg ár og öðlast góða reynslu 
af þeirri notkun, ásamt því að halda námskeið og fyrlestra um efnið. Við 
ígrundun á því hvers vegna þörf og áhugi fólks væri alltaf jafn mikill, 
áttaði ég mig á að skortur er á stuðning við nemendur og kennara á 
þessu sviði. Mér fannst því mikilvægt að allir sem hefðu áhuga á að 
nýta sér slík forrit gætu nálgast rafrænt kennsluefni án tilkostnaðar. 
Sjálfshjálparsíðan þyrfti því að vera uppsett þannig að allir gætu nýtt sér 
kennslumyndböndin, hvort sem þeir hefðu tæknilegan bakgrunn eður 
ei. Vefsíðan verður sívaxandi eftir því sem tæknin þróast og mun ég 
bæta inn efni eftir þörfum. 

Einhverjir velta kannski fyrir sér hvers vegna ég ætla að eyða tíma 
mínum í þessa þætti, jafnvel eftir lokaskil. Ég horfi á heildarmyndina í 
allt öðru samhengi því tilgangur SnjallVefjunnar er í raun ekki 
lokaverkefni heldur upphaf. Með upphafi á ég við að mér hefur fundist 
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vanta slíka kennslu á íslensku, kennslu sem er netlæg og allir hafa 
ótakmarkaðan aðgang. Mitt markmið er að byggja upp samfélag sem 
nýtist öllum og verður að koma í ljós hvort ég fæ liðsauka þegar fram 
líða stundir. 

Margföldunaráhrifin skila sér vonandi út í samfélagið, þegar 
einstaklingur nær tökum á ákveðnum forriti sem einfaldar líf hans mun 
hann eflaust deila því með öðrum. Hann gæti ef til vill sagt frá því í 
vinahópi eða í faðmi fjölskyldunnar. Með þessu gæti opnast vettvangur 
innan skólanna til að nýta tæknina á fjölbreyttari hátt. Þá á ég 
sérstaklega við til að aðstoða nemendur með námsörðugleika og að 
tæknin getur verið hvatning að nemendamiðaðri kennsluháttum. 
Notkun tækni á uppbyggilegan hátt getur auðveldlega breyst úr því að 
við séum að búa til notendur í stað neytenda. Tæknileg tækifæri ætti að 
nýta á uppbyggilegan hátt, til þess að styrkja einstaklinga og gera þá 
sjálfstæðari í sínu námi og daglegum verkefnum. Þegar notendur 
síðunnar eru í leit að forriti í ákveðnum tilgangi en finna það ekki á 
síðunni geta þeir óskað eftir aðstoð eða komið með tillögur um forrit 
(Heflin o.fl., 2017, bls. 91–99). Ég mun þá reyna aðstoða eftir bestu 
getu og bæta inn, þannig skapast lærdómssamfélag innan síðunnar 
(Showers, 1985, bls. 43–48). Notendur eru þá að sýna frumkvæði og 
sjálfstæði í sínu námi og þá er tilganginum náð vegna þess að 
upprunalega rannsóknarspurning verkefnisins var svohljóðandi: 
Hvernig má nota nútímatækni til að mæta þörfum einstaklinga með 
lestrarörðugleika? En auðvitað fæst ekki svar við henni fyrr en vefsíðan 
hefur verið á Netinu í ákveðinn tíma.  

6.2 Framtíðarsýn 
Hugmynd mín er sú að skil á vefnum sem hluta af verkefninu sé 
einungis einn þáttur í ferlinu. Með því að koma SnjallVefjunni á Netið 
hefur hugmyndin eignast sitt eigið líf og krefst þess jafnframt að unnið 
sé jafnt og þétt til að halda vefsíðunni lifandi. Nú þegar hefur verið 
stofnuð Facebooksíða undir heitinu SnjallVefjan og hún verður notuð til 
að dreifa boðskapnum á samfélagsmiðlum, einnig verða notuð 
myllumerkin #SnjallVefjan og #TæknilegTækifæri á Twitter. Vonast er 
til að þar inni munu eiga sér stað umræður og jafningjafræðsla um efnið. 
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Þróun tækninnar er hröð og gera má ráð fyrir að stanslaust komi á 
markað ný forrit sem henta markhópnum við nám og kennslu. Því munu 
ný forrit bætast við inn á síðuna þrátt fyrir að verkefninu hafi verið skilað. 
Áhugavert væri að sjá einstaklinga óska eftir kennslu á ákveðin forrit 
sem þeir gætu hugsað sér að nota sjálfir. Mín von er að sem flestir nýti 
sér efnið til að bæta hag einstaklinga með námsörðugleika bæði innan 
skólakerfisins og utan. Vefsíðan á að styðja við einstaklinga, foreldra 
og kennara, og bætast þar með í flóruna um fjölbreyttan stigskiptan 
stuðning. Notendur geta komið með fyrirspurnir bæði inni á vefnum 
sjálfum og Facebooksíðu SnjallVefjunnar. Ég hef áhuga á að halda 
áfram með námskeið um efnið, hvort sem heldur með þátttakendum í 
raunheimi eða á Netinu, jafnvel fá fleiri einstaklinga með mér til að 
styðja við þennan fjölmenna hóp. Tilgangurinn væri að jafna stöðu til 
náms með sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi. Mikilvægt er 
að verja tungumálið með því að kenna á forritin á íslensku, þannig 
styðjum við og hvetjum einstaklinga til notkunar á tungumálinu. 
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7. Lokaorð 
Á árum áður töldu margir að lesblindir einstaklingar gætu ekki náð 
árangri í námi. Nú er lesblinda viðurkenndur námsörðugleiki, þó engin 
alþjóðleg skýring sé á orsökum hennar. Erfitt getur verið að finna eina 
lausn á því hvernig bregðast eigi við lestrarörðugleikum almennt, með 
því að auka fjölbreytni og sveigjanleika í námi og kennslu getum við 
kannski komist nær því. 

Allt of margir einstaklingar flosna úr námi vegna lestrarörðugleika, 
með réttum forritum og hæfum einstaklingum sem miðla gætu 
möguleikum þessara einstaklinga fjölgað. Í sameiningu gætum við veitt 
þeim stuðning til frekara náms. 

Mín reynsla er sú að allir vilja standa sig vel og eiga gott líf. Með því 
að auka möguleika nemenda með námsörðugleika og horfa út fyrir 
kassann getum við stuðlað að breyttum náms- og kennsluháttum í 
íslensku menntakerfi. Nýtum tæknileg tækifæri til að öðlast meiri breidd 
og stuðla að því að skólakerfið okkar styðji alla nemendur án 
aðgreiningar. Ég vona að með tilkomu SnjallVefjunnar fái fleiri 
einstaklingar tækifæri til að nýta ýmis forrit við nám og daglegt líf, því 
með henni vil ég leggja mitt að mörkum til samfélagsins. Vonandi næst 
að búa til lærdómssamfélag í kringum hugmyndina og sem flestir fái að 
njóta góðs af.  
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Fylgiskjal 1 Uppbygging SnjallVefjunnar 

Hér má sjá mynd af forsíðu SnjallVefjunnar. 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til þátttakenda. 

 
Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 
SnjallVefjan 

 
Ágæti viðtakandi 
 

Ég undirrituð er í framhaldsnámi við kennaradeild Háskólans á Akureyri 
og er um þessar mundir að vinna að meistaraverkefni mínu á sviði 
upplýsingatækni í námi og kennslu. Í því er ég að vinna að rannsókn 
þar sem meðal annars eru tekin viðtöl við einstaklinga. Með þessu bréfi 
óska ég eftir þátttöku þinni í þessu verkefni. 

Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu lesblindra 
af því að nýta sér tækni í námi og kennslu. Um er að ræða eigindlega 
rannsóknaraðferð. Hún byggir á gagnasöfnun með viðtölum við 
einstaklinga sem þekkja vel til þess fyrirbæris sem rannsakað er hverju 
sinni. Það væri heiður að fá að spjalla við þig um þína reynslu af því að 
nýta tækni í námi og kennslu. 

Viðtölin fara fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar 
sé algjört næði. Viðtalið mun taka um 30–45 mínútur en það verður 
hljóðritað og eftir að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni 
eytt. Nöfnum og staðarháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki 
verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þín eða þeirra sem 
þú fjallar um. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér 
heitið algjörum trúnaði og nafnleynd. 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 rannsókninni.  

 
Virðingarfyllst, 

 
Helena Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 3 Samþykkisblað fyrir þátttakendur 

 
Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

SnjallVefjan 
 

Ágæti viðtakandi 
 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á 
Tæknilegum tækifærum. Tilgangurinn rannsóknar er að fá upplýsingar 
um reynslu lesblindra af því að nýta sér tækni við nám/lestur. 
Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gögnum 
verður safnað með viðtölum við lesblint fólk sem hefur reynslu af því að 
nýta sér tækni í námi. 

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim 
stöðum sem viðmælendur velja. Alla jafnan verður tekið aðeins eitt um 
það bil 30–45 mín. langt viðtal við hvern þátttakenda. Viðtölin verða 
hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. 
Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja 
niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 
meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd 
og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og 
eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað 
á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum 
og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður 
rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í 
rannsókninni og geta hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til 
rannsakenda.  

 
Kær kveðja, 
með von um góðar undirtektir, 
 

 
Helena Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 4 Samþykkisyfirlýsing 

 
 

Samþykkisyfirlýsing 
 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 
samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 
Virðingarfyllst 
 
Nafn eða merki í stað nafns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ábyrgðamaður rannsóknar er Helena Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi 

 
 
Rannsóknarspurning: Hvernig má nota nútímatækni til að mæta 

þörfum einstaklinga með lestrarörðugleika? 

 

Viðtalsspurningarnar eru eftirfarandi:  
 

• Hver er upplifun þín af því að vera með lesblindu? 
 

• Hver er reynsla þín af því að nýta þér tækni við nám/lestur? 
  

• Getur þú lýst því hvenær þú hófst þú að nýta þér tækni til 
aðstoðar við nám/lestur? 
 

• Gætir þú sagt frá því hvort þér finnist tekið tillit til notkunar tækni 
í námi þínu? 
 

• Gætir þú sagt hvort þú hafir fengið kennslu í að nýta þér tækni 
við nám/lestur? 
 

• Gætir þú hugsað þér að fá meiri kennslu í slíku? 
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Fylgiskjal 6 Greiningarlíkan 

 
Greiningarlíkan um reynslu þriggja einstaklinga með lesblindu. 
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Fylgiskjal 7 Myndir af forritum 

 
Hér má sjá merki (e.logo) af nokkrum forritum sem kennt verður á 
inni á SnjallVefjunni. 
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Fylgiskjal 8 Leturgerð SnjallVefjunnar 

 
Hér má sjá mynd af leturgerðinni OpenDyslexic sem hönnuð var af 
Abelardo Gonzalez (1001freefonts, e.d.). 
 
 

 
  

 


