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Ágrip (útdráttur) 

Í þessari ritgerð er fjallað um niðurstöður eigindlegrar rannsóknar um reynslu nemenda 

með lestrarerfiðleika af sérkennslu í lestri. Viðtalsrannsóknin er hluti af stærri rannsókn 

og tengist doktorsverkefni Guðrúnar Bjargar Ragnarsdóttur um námslega sjálfsmynd, trú 

á eigin getu og líðan nemenda með námserfiðleika. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er reynsla nemenda með námserfiðleika af sérkennslu í 

lestri?  

Markmiðið var að skoða hver reynsla nemenda með lestrarerfiðleika væri af 

sérkennslu í lestri, viðhorf þeirra til náms og líðan í skólanum. Þátttakendur í 

rannsókninni voru átta nemendur í 4. bekk í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

sem fengu sérkennslu í lestri vegna lestrarerfiðleika, sex stúlkur og tveir drengir. Í öðrum 

skólanum voru þátttakendur búnir að fá sérkennslu í sjö mánuði en í hinum í níu vikur. Í 

báðum skólunum var notast við kennsluaðferðirnar bein kennsla Engelmanns og 

fimiþjálfun við sérkennslu í lestri. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu maí og júní 2016. Við 

gagnaöflun voru tekin hálfstöðluð viðtöl við nemendurna til að heyra lýsingu þeirra og 

reynslu af eigin námi. Nemendurnir voru meðal annars spurðir um reynslu sína af 

sérkennslunni og hvort einhverjar breytingar hefðu átt sér stað varðandi eigin lestur. 

Viðtölin voru þemagreind og unnið úr þeim eftir þeim þemum sem komu fram í 

frásögnum þátttakenda. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að reynsla nemenda af sérkennslu var 

almennt góð. Í máli allra þátttakenda kom fram að sérkennarar veittu mikla aðstoð og 

nemendum fannst verkefnin í sérkennslunni skemmtileg. Helmingi nemenda fannst 

gaman þegar notast var við kórlestur, þar sem allir í bekknum lásu saman texta upphátt. 

Viðmælendur lýstu jákvæðum breytingum á lestri, þeir töldu sig lesa meira og betur en 

áður. Þátttakendur töldu að almenn líðan sín í skólanum væri góð og félagstengsl þar 

ágæt. Vonast er til að niðurstöðurnar geti nýst sem innlegg í umræðu um sérkennslu 

nemenda og gagnist þeim sem starfa með nemendum með lestrarerfiðleika. 
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Abstract 

This qualitative research project was part of a larger research project, including the 

doctoral research of Guðrún Björg Ragnarsdóttir on academic self-concept, self-efficacy, 

and well-being of students with learning disabilities. The focus of this thesis was how 

students with learning disabilities view special education. The aim was to answer the 

following research question: What is the experience of students with learning disabilities 

of special education in reading? 

The goal of the research was to explore experiences of students with reading 

disabilities of special education in reading, their attitudes towards learning and their 

perceived well–being in school. Furthermore, the goal was to examine whether the 

students experienced any changes in their reading skills or habits. Participants were eight 

students in 4th grade (nine and ten years old) in two elementary schools in the capital 

area of Reykjavík. All participants received special education due to their reading 

disabilities, six girls and two boys. In one of the schools, participants had received special 

education for seven months and in the other school for nine weeks. In both schools 

Engelmann’s Direct Instruction and fluency training were used to teach reading in the 

special education classes. Data was collected in the period from May to June 2016. Semi–

structured interviews were used to collect data. Participants were asked how they 

perceived special education and if they had noticed any changes in their reading skills or 

habits. The interviews were analyzed into themes from the narratives of the participants. 

The main results were that students´ experience of special education was generally 

good. All participants reported that special education teachers provided considerable 

help and that their assignments were enjoyable. Half of the students liked when choir 

reading was used, where everyone in the class read text out loud together. Positive 

changes in reading skills were noted, where the participants reported improvement in 

the amount and quality of their reading. Participants rated their general well–being as 

good and considered they had excellent social relationships in school. The results of this 

research contribute hopefully valuable knowledge to the special education field and can 

benefit those who work with students with learning disabilities.  
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1 Inngangur  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram í hæfniviðmiðum að við lok 4. bekkjar í íslensku 

eigi nemendur að geta „beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 102). Jafnframt 

eiga þeir að geta nýtt orðaforða sinn við að skilja lesinn texta ásamt því að tengja 

þekkingu sína við það sem þeir lesa til að skilja merkingu þess. Nemendur eiga einnig að 

geta valið sér lesefni eftir áhuga og aflað sér upplýsinga úr ýmsum miðlum sem og bókum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 102). 

Lestrarfærni er misjöfn milli einstaklinga og margir þættir hafa áhrif á lesfimi (e. 

fluency), til að mynda mismunandi lestrarerfiðleikar (e. reading disabilities). Á heimasíðu 

alþjóðalesblindusamtakanna (International Dyslexia Association) kemur fram að 13-14% 

nemenda fái einhverja sérkennslu í skóla vegna einhverrar fötlunar, þar af séu 6-7% sem 

eigi við einhverja námserfiðleika (e. learning disabilities) að etja sem orsaka það að þeir 

þurfa sérkennslu. Talið er að 85% af þeim sem eru með námserfiðleika glími við vanda 

sem tengist lestri. Ætla má að það séu mun fleiri í rauninni sem glíma við lestrarerfiðleika 

eða allt að 15-20% einstaklinga séu með lesblindu eða lesi hægt, lesi vitlaust eða rugli 

saman líkum orðum (Moats og Dakin, 2008; The International Dyslexia Association (IDA), 

2017).  

Lestrarerfiðleikum er skipt upp í nokkra undirflokka eins og lesblindu og erfiðleika 

með lesfimi (Catts og Kamhi, 2005, bls. 72), sem eru þeir tveir þættir sem eiga við 

þátttakendur í þessari rannsókn. Nemendur sem eiga við lestrarerfiðleika eða aðra 

námserfiðleika að stríða eiga rétt á sérkennslu hérlendis (Hildur B. Svavarsdóttir, Sara 

Björg Ólafsdóttir og Hrund Logadóttir, 2011a, bls. 17). 

Þegar Ísland tók fyrst þátt í PISA-könnuninni árið 2000 var frammistaða íslenskra 

nemenda í lesskilningi sambærileg við meðaltal þjóða sem taka þátt í PISA, en PISA er á 

vegum OECD (Menntamálastofnun, 2017; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 

2017). Frammistaða nemenda hefur dalað eftir það og árið 2015 mældust íslensk 

ungmenni sem nemur hálfu ári á eftir í námi miðað við áðurnefnt meðaltal. Lesskilningur 

nemenda var mældur, færni þeirra í að túlka lesið efni, meta það og útskýra með eigin 

orðum. Verkefnin tóku mið af raunverulegum aðstæðum og hversdagslegum atburðum 

úr daglegu lífi (Almar M. Halldórsson, 2006; Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009).  

Í 4. bekk fer námsefnið að þyngjast og þá fara nemendur að lesa texta til að ná sér í 

þekkingu úr lesefninu (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

og Sigurgrímur Skúlason, 2016). Í þessari eigindlegu rannsókn var rætt við átta nemendur 
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í 4. bekk í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu sem glímdu við lestrarerfiðleika og 

fengu sérkennslu í lestri þar sem stuðst var við aðferðirnar beina kennslu (e. Direct 

Instruction) og fimiþjálfun (e. fluency training). Bein kennsla hefur einnig verið kölluð 

stýrð kennsla en hér verður stuðst við heitið bein kennsla. Spurt var meðal annars um 

hver reynsla þeirra væri af sérkennslu, öðru námi og lestri almennt eftir að hafa fengið 

sérkennslu í lestri með aðferðunum tveimur.  

Þessari rannsókn var ætlað að varpa ljósi á reynslu nemenda með lestrarerfiðleika af 

sérkennslu í lestri, sýn þeirra á sérkennslu og reynslu af öðru námi eftir að hafa verið í 

sérkennslu í lestri. Einnig var reynt að varpa ljósi á hvort nemendur sjálfir teldu að 

lestrarhraði skipti máli í náminu. Viðhorf þeirra gagnvart heimanámi var einnig skoðað 

og hvort sérkennsla í lestri hefði haft áhrif á þeirra daglegu skólagöngu.  

1.1 Bakgrunnur rannsakanda og val á viðfangsefni 

Ástæðan fyrir því að rannsakandi valdi þetta efni var fyrst og fremst áhugi á lestri og 

lestrarkennslu sem ýtti undir áhuga á að vita hver reynsla nemenda væri af sérkennslu í 

lestri. Einnig hefur umræðan í þjóðfélaginu verið sú að of mörg börn geti ekki lesið sér til 

gagns og hefur sú umræða oft verið tengd við PISA-kannanir. Þá er helst fjallað um 

lesskilning nemenda í fyrrnefndum könnunum. Einnig er talað um að lestur skipti miklu 

máli og að nemendur þurfi að lesa hratt til að geta lesið sér til gagns og gamans. 

Ótalmargar greinar hafa verið skrifaðar um þetta atriði af bæði leikmönnum og þeim sem 

hafa rannsakað þetta.  

Því taldi rannsakandi, sem tilvonandi kennari, að það væri mikilvægt að sjá hvernig 

börnin sjálf upplifa þetta, fullorðið fólk gæti rætt þetta í þaula en mikilvægt væri að heyra 

sjónarmið nemendanna sjálfra. Markmiðið með rannsókninni var að sjá hver reynsla og 

sýn nemenda með námserfiðleika væri af sérkennslu í lestri. Hafði sérkennslan einhver 

áhrif á þeirra daglegu skólagöngu? Hver var reynsla þeirra af því að vinna verkefni tengd 

öðru fagi, t.d. sögu eða landafræði eftir að hafa fengið sérkennslu? Hvernig gekk þeim að 

vinna verkefnin og hvernig gekk þeim með heimanámið? Von rannsakanda er að geta 

nýtt sér þá þekkingu sem hlaust af vinnu við rannsóknina í að aðstoða nemendur í 

framtíðinni.  

Rannsakandi var alinn upp við mikinn bóklestur og í eigin háskólanámi uppgötvaði 

rannsakandi hvað lestrarhraði skiptir miklu máli því þar var ætlast til að allir kæmust yfir 

mikið efni á stuttum tíma. Rannsakandi er leiðbeinandi í kennslu og hefur mikinn metnað 

til að sjá nemendur sína ná eigin markmiðum og upplifa að þeir geti það sem þeir ætla 

sér. Gaman er að upplifa það að nemandi átti sig á því að lestur er skemmtilegur. 



12 

1.2  Rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn er að svara þremur spurningum en eftirfarandi 

spurning er meginrannsóknarspurningin: Hver er reynsla nemenda með námserfiðleika 

af sérkennslu í lestri?  

Undirspurningarnar eru tvær: Lesa þátttakendur meira eða minna eftir sérkennslu í 

lestri? Finnst þátttakendum sérkennsla hjálpa þeim með annað nám í skóla og heima 

fyrir? 
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2 Skóli án aðgreiningar  

Skóli án aðgreiningar (e. inclusion, inclusive education) er lifandi hugtak sem tekur 

sífelldum breytingum en túlkunin á hugtakinu er mismunandi eftir löndum, meðal annars 

vegna ólíkra reglna í stjórnsýslunni (Kuriazopoulou og Weber, 2009, bls. 10). 

Hugmyndafræðin um „skóla án aðgreiningar“ eða „skóla fyrir alla“ hefur öðlast sífellt 

meiri vinsældir á síðustu áratugum. Þar er áhersla lögð á að koma til móts við ólíka 

nemendur og að börn með sérþarfir eigi sama aðgang og önnur börn að námi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005, bls. 13; Tomlinson og McTighe, 2006). Skóli fyrir alla á að vera alveg 

óháður stétt, stöðu, líkamlegri jafnt sem andlegri fötlun og allir nemendur eiga að geta 

notið fullrar þátttöku í samfélaginu eins og hægt er (Grétar L. Marinósson og Kolbrún 

Gunnarsdóttir, 1992). Skóli fyrir alla þýðir þannig að bæði fatlaðir og ófatlaðir verði ekki 

aðgreindir og fái jöfn tækifæri til menntunar.  

Íslenskir grunnskólar vinna eftir þessari hugmyndafræði og styðja bæði lög og 

reglugerðir við hana. Gerðar eru kröfur til skóla og kennara að laga kennsluhætti og 

námsefni að þörfum nemenda. Öll börn eiga rétt á að stunda nám í sínum hverfisskóla 

og koma verður til móts við námslegar þarfir þeirra í almennum bekkjum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 33).  

Í lögum um grunnskóla 91/2008 kemur eftirfarandi fram í 13. grein:  

Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og 

almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig 

að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga 

rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans (Lög um 

grunnskóla, 91/2008). 

Í júní 1994 komu fulltrúar frá 92 ríkjum saman í borginni Salamanca á Spáni og 

samþykktu rammaáætlun um kennslu nemenda með sérþarfir. Frumréttur allra 

nemenda til menntunar var áréttaður í áætluninni og minnst var á mismun þeirra, ólíkar 

námsþarfir, áhugamál og hæfileika. Almennir skólar áttu að taka á móti öllum 

einstaklingum og mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum sem tækju mið af ólíkum 

nemendum (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8). Kuriazopoulou og Weber (2009, bls. 

10) fjölluðu um markmið aðildarríkja Evrópu í menntun og að allir borgarar skyldu hafa 

sömu möguleika til menntunar. Það þýddi að aðildarríkin urðu að styðja við viðkvæma 

hópa, til dæmis þá sem áttu við námserfiðleika að etja. Í yfirlitsskýrslu sem tekin var 

saman af Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu (Meijer, 2003) kemur fram að til þess 
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að byggja upp nám í skóla án aðgreiningar verði kennarar og fagfólk fyrst og fremst að 

þekkja til hugmyndafræðinnar. Það er mismunandi eftir skólum hvort og hvernig er unnið 

með hugmyndafræðina, en einnig fer það mikið eftir hverjum bekk fyrir sig hvernig tekið 

er á ólíkum þörfum nemenda eða hvernig kennslan er uppbyggð af kennara, viðhorfi hans 

og skólastjórnenda.  

Hugmyndafræðin um „skóla án aðgreiningar“ eða „skóla fyrir alla“ hefur öðlast sífellt 

meiri vinsældir á síðustu áratugum og íslensk stjórnvöld hafa samþykkt að vinna eftir 

þessari hugmyndafræði.  

2.1 Ólíkir kennsluhættir 

Í rannsókn um starfshætti í grunnskólum við upphaf 21. aldar kom fram að kennsluhættir 

(e. teaching practices) væri yfirheiti yfir heildarskipulag í kennslu eins og fjölda nemenda 

í bekk eða hóp, teymiskennslu eða bekkjarkennslu og einnig kennsluaðferðir. Aðferðirnar 

geta bæði verið kennaramiðaðar og nemendamiðaðar. Ef um kennaramiðaða aðferð er 

að ræða þá er það kennarinn sem er í aðalhlutverki með töflukennslu eða sýnikennslu. 

Aftur á móti er um nemendamiðað nám að ræða þegar nemandinn leitar að upplýsingum 

eða býr til sitt eigið verkefni (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Hugmyndafræði fjölbreyttra kennsluaðferða 

fjallar um að það sé eðlilegt að allir séu ólíkir og að kennarar þurfi að fjarlægja þær 

hindranir sem verða á vegi nemenda í námi þeirra (Tomlinson, 2014). 

Mikilvægt er að námsumhverfið sé hvetjandi, styðji við nám nemenda og að þeir geti 

nýtt styrkleika sína í náminu, þannig að þeir nái að að byggja ofan á grunninn sem þeir 

hafa þegar öðlast (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Tomlinson, 2014). Ingvar Sigurgeirsson og 

fleiri gerðu rannsókn um hvaða kennsluhættir tíðkast í grunnskólum á Íslandi. 

Rannsóknin var byggð upp á niðurstöðum úr vettvangsathugunum, viðtölum og 

spurningakönnunum við kennara. Í flestum kennslustundum fór fram kennaramiðuð 

kennsla þar sem kennarinn kynnti efnið og nemendur lærðu svo í eigin vinnubók (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). Mikilvægt er að kennarar og nemendur vinni saman að náminu 

þar sem kennarar leiða kennsluna en nemandinn þarf að taka þátt í því til að honum vegni 

vel. Ásamt því þarf nemandinn að fá fjölbreytt námsefni sem býður upp á að upplýsinga 

sé aflað og að verkefnum sé skilað á ólíkan hátt (Tomlinson, 2014). 

Í fyrrnefndri rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. (2014), þar sem skoðaðir voru 

kennsluhættir í grunnskólum á Íslandi, kom fram að þegar gagna var aflað í rannsókninni 

um kennsluhætti þá hefði verið í gildi Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út 2006-

2007. Í henni og í skólastefnu Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar frá þeim tíma var 
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skýrt kveðið á um einstaklingsmiðað nám og var það ný áhersla í námskránni (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). Í dag er í gildi Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 og heldur 

hún áfram að leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám eins og sú fyrri gerði.  

Í rannsókn Ingvars o.fl. (2014) voru kennarar spurðir út í einstaklingsmiðað nám og 

tengdu margir það hugtak við sérkennslu eða sérúrræði. Í vettvangsathugunum var 

skoðað hversu oft allir í nemendahópnum fengu sama námsefni og var það í 74% tilvika. 

Algengustu kennsluaðferðirnar voru bein kennsla eða innlögn þar sem kennarinn var í 

aðalhlutverki og nemendur tóku við þeirri þekkingu sem hann bauð upp á eða kennsla 

var byggð á vinnubókum. Kennarar töluðu um að uppbygging kennslubókanna stýrði of 

mikið kennslunni hjá sér (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Námsbækur stýra talsvert 

kennslunni á Íslandi en kennarar þurfa að vera hugmyndaríkir og flétta margt saman við 

það, svo námið nýtist sem flestum nemendum (Aldís Yngvadóttir, 2008). Meginreglan er 

að gera námsumhverfið þannig að það styðji við nemendur, að byggja eigi námið á 

gæðanámsefni og gera kennsluna þannig að hún taki mið af fjölbreytileika nemenda og 

kennari leiði þá áfram í náminu (Tomlinson, 2014). Kennarar þurfa að skoða inntak, 

aðferðir, afrakstur og námsumhverfi þegar þeir vinna með ólíka nemendur (Aldís 

Yngvadóttir, 2008; Tomlinson, 2014). Til að nám verði varanlegt þarf skilningur nemenda 

að vera til staðar. Það er mikilvægt að nemendur geti tengt saman það sem þeir eru að 

læra við annað námsefni eða jafnvel eitthvað í daglegu lífi þeirra til að nám verði 

varanlegt (Tomlinson, 2014). Ólíkir kennsluhættir styðja við skóla án aðgreiningar þar 

sem það þarf að koma til móts við nemendur á þeirra forsendum. Þetta á einnig við um 

sérkennslu í skólum, þar sem nemendur læra á ólíkan hátt þarf sérkennarinn að vera með 

ólíkar aðferðir til að velja úr við kennsluna.  

2.2 Sérkennsla 

Sérkennsla hefur verið skilgreind sem sá tími þegar nemandi fær sértæka aðstoð við nám 

sitt. Þessi aðstoð er oftast veitt af sérkennara eða stuðningsfulltrúa, annað hvort inni í 

bekkjarstofunni eða í sérkennslustofu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2015, 

maí, bls. 7) lét gera skýrslu um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar og þar 

er sérkennsla skilgreind sem: 

. . . sá tími (kennslustundir/klukkustundir) sem skóli hefur til að sinna 

sérkennslu. Þar er þá meðtalinn tími sem sérkennarar, almennir 

kennarar, talkennarar, þroskaþjálfar, stuðningsfulltrúar eða aðrir nota 

til sérkennslu. Sérkennsla getur farið fram inni í bekk eða utan bekkjar (í 

sérkennsluveri). Nemendur sem teljast fá sérkennslu geta verið með 
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formlega greiningu eða þurft aðstoð í íslensku vegna þess að íslenska er 

ekki móðurmál þeirra. Hér er hugtakið notað bæði yfir sérkennslu og 

sérstakan stuðning við nemendur. 

Eins og sést á þessari skilgreiningu þá er ekki einn ákveðinn skilningur lagður í 

hugtakið. Nemendur þurfa mismikla aðstoð við nám sitt, allt frá 1-2 kennslustundum á 

viku til að reyna að ná tökum á lestrarerfiðleikum, yfir í að allt nám fari fram í sérkennslu 

(Jóhanna G. Kristjánsdóttir, 1994, bls. 105). Samkvæmt heimasíðu Reykjavíkurborgar 

(2018) stendur öllum nemendum í grunnskólum borgarinnar til boða aðstoð vegna 

sértækra námserfiðleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar.  

Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir (2011) gerðu 

langtímarannsókn á forspárgildi athugana á málþroska frá leikskólaaldri til fullorðinsára. 

Þar var skoðuð útkoma úr HLJÓM-2 og gengi í samræmdum prófum. Þar komu fram 

vísbendingar um að hægt væri að koma auga á námserfiðleika nemenda þegar börn eru 

enn í leikskóla. Þar kom til dæmis fram að nemendur með slaka færni í HLJÓM-2 í 

leikskóla voru líklegri til fá sérkennslu í grunnskóla. Einnig var sýnt fram á tengsl milli 

slakrar færni í HLJÓM-2 og árangurs í samræmdum prófum. Þátttakendum var skipt niður 

í þrjá færnihópa eftir niðurstöðum þeirra í HLJÓM-2. Í hópi 1 voru þeir sem voru meðal 

lægstu 25% miðað við stigatöfluna, í hópi 2 voru þau 25% sem höfðu næstlægsta 

niðurstöðu og hópur 3 voru þátttakendur í meðallagi og upp úr. Þegar skoðuð voru tengsl 

sérkennslu við námsárangur nemenda í samræmdum prófum kom fram að nemendur 

sem hlutu sérkennslu eða töldu að þeir hefðu þurft á henni að halda, stóðu sig verr en sá 

hópur sem taldi sig ekki hafa þurft á henni að halda eða fengið hana. Einnig kom fram að 

57% nemenda hélt sér í þeim færnihópi sem skilgreindur var út frá niðurstöðum TOLD-

2P í samræmdum prófum í íslensku, einungis 20% juku færni sína en 23% nemenda 

færðust niður um hóp (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2016, bls. 15; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011). 

Margt þarf að hafa í huga til að nemendur með námserfiðleika dragist ekki aftur úr 

jafnöldrum sínum í námi. Þegar einstaklingar eru hvattir til að lesa meira þá höfðar það 

yfirleitt til þeirra sem eru vel læsir en síður til þeirra sem eiga við einhverja 

lestrarerfiðleika að stríða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 15). Þeir 

þurfa að fá viðeigandi kennslu og einnig að finna sjálfir leiðir til að auka námsfærni sína 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2016, bls. 16). Ef brugðist er snemma við vísbendingum um 

erfiðleika í lestri með íhlutun má draga úr getubilinu sem verður meira með aldrinum. 

Bregðast verður við með fjölbreyttum og gagnreyndum kennsluaðferðum sem sýnt hafa 

jákvæð áhrif í endurteknum rannsóknum (Anna-Lind Pétursdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 
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2016; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 16). Þrátt fyrir það hverfa ekki 

námserfiðleikarnir en nemendur gætu átt möguleika á að halda í við jafnaldra sína 

(Coyne, Kame´enui, Simmons og Harn, 2004). Það skiptir máli að nota fjölbreytt efni en 

einnig mismunandi framsetningu og kennsluhætti sem höfða til ólíkra einstaklinga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 15).  

2.2.1 Umfang sérkennslu 

Skólaárið 2014-2015 fengu rúmlega 28% nemenda sérkennslu eða stuðning 

stuðningsfulltrúa, af 43.136 nemendum voru það 12.263 sem fengu þá aðstoð 

(Hagstofan, 2018). Flestir fengu aðstoð vegna lestrar- og skriftarerfiðleika (Hildur B. 

Svavarsdóttir o.fl., 2011a, bls. 17). Í skýrslu um mat á framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar kemur fram að á tímabilinu 2005-2012 fjölgaði nemendum sem fengu 

sérkennslu á meðan nemendum fækkaði í grunnskólum. Árið 2012 fengu 26% 

grunnskólanemenda sérkennslu og stuðning til náms en af þeim voru 63% með formlega 

greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, sjálfstætt starfandi aðila með löggilt 

starfsleyfi og menntun, eða öðrum sem sinnti formlegum greiningum (Hildur B. 

Svavarsdóttir o.fl., 2011a, bls. 24; Hildur B. Svavarsdóttir, Sara Björg Ólafsdóttir og Hrund 

Logadóttir, 2011b, bls. 18; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Kynjaskipting grunnskólanemenda á Íslandi sem fá sérkennslu í lestri er nokkuð jöfn, 

til dæmis á tímabilinu 2005 til 2012 en þó eru drengir eitthvað fleiri en stúlkur (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2015, maí). Árið 2011 var gerð könnun á framkvæmd 

sérkennslu í almennum grunnskólum í Reykjavík, þar tóku þeir allir þátt eða alls 36 skólar. 

Hæsta hlutfall nemenda í sérkennslu var í 4. bekk, þar fengu 34% af árganginum 

sérkennslu. Á þessu ári var mesta áherslan í sérkennslu á lestur nemenda. Af öllum 

sérkennslutímum í 22 skólum á yngsta stigi fóru á bilinu 71-100% kennslustunda 

eingöngu í sérkennslu í lestri (Hildur B. Svavarsdóttir o.fl., 2011a, bls. 9). 

Í kanadískri rannsókn var skoðað hvort sérkennsla hefði áhrif á félagslega og 

tilfinningalega þætti hjá nemendum. Það voru 117 nemendur í níu skólum í Kanada sem 

tóku þátt í rannsókninni. Tæplega 30 nemendur af þeim fengu aðstoð inni í 

heimastofunni og 45 í sérkennslustofunni, þessir þátttakendur fengu aðstoð í 30 og 90 

mínútur á dag. En hinir 44 þátttakendurnir voru eingöngu inni í sérkennslustofunni og 

fengu mikla aðstoð eða í yfir 90 mínútur á dag. Þessi munur á hvar nemendurnir fengu 

sérkennsluna var eingöngu vegna þeirra úrræða sem veitt voru í hverjum skóla. Þeir 

nemendur sem fengu aðstoð inni í bekk voru með betri félagstengsl við jafnaldra sína 

(Wiener og Tardif, 2004, bls. 23).  
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2.2.2 Kennsluaðferðir í sérkennslu  

Það er mismunandi hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í sérkennslu, alveg eins og í 

almennri kennslu. Meðal annars er notast við í sérkennslu í lestri, aðferðirnar K-PALS og 

Leið til læsis fyrir 1. bekk.  

Félaga-lestur eða Pör að læra saman (e. peer assistant learning strategies), oft nefnt 

PALS, var þýdd og innleidd á Íslandi árið 2009. K-PALS er hönnuð fyrir 4-5 ára börn og er 

oft notuð í 1. bekk. Þessi aðferð var þróuð til að þjálfa lesfimi og lesskilning í blönduðum 

bekkjum. Nemendum er skipt í hópa eftir lestrarprófsniðurstöðum, þá sem lesa hratt og 

þá sem lesa hægar. Efstu nemendur úr hvorum hópi eru paraðir saman og svo koll af kolli, 

til að draga úr getumun milli félaga. Kennari velur lesefni og miðar ætíð við hæfni slakari 

nemandans. Nemendur skiptast því næst á að lesa (Lesvefurinn um læsi og 

lestrarerfiðleika, 2018a). 

 „Leið til læsis (LtL) er fjölþætt stuðningskerfi í lestrarkennslu sem hannað hefur verið 

af þverfaglegum hópi sérfræðinga“ (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011, bls. 9). Leið til læsis 

samanstendur af stöðluðum lesskimunarprófum, handbók þar sem farið er yfir ýmsa 

þætti tengda lestrarkennslu í margbreytilegum nemendahópum, gátlista fyrir foreldra 

svo kennari geti aflað sér upplýsinga, stöðluðu greiningarprófi í hljóðkerfisþáttum fyrir 1. 

bekk og stöðluðum lestrarprófum til að kennari geti fylgst með lestrarþróun nemenda. 

Eins og sést á þessari útskýringu þeirra er Leið til læsis ansi yfirgripsmikið stuðningskerfi. 

Þegar búið er að prófa nemendur þá er hægt að setja þá í minni hópa eftir því hvar þeim 

gengur illa, t.d. ef hluti af bekk á í erfiðleikum með umskráningu þá er hægt að kenna 

þeim saman. Kennslan er byggð upp á efni tengdu hljóðkerfisvitund þar sem farið er í að 

finna hvað rímar og hvað ekki og að greina niður í atkvæði. Enn fremur er farið í 

hljóðavitund þar sem meðal annars forhljóðin eru pöruð saman og að sundurgreina hljóð. 

Einnig er farið í stafa- og hljóðaþekkingu þar sem kennd eru heiti og hljóð stafa og síðast 

en ekki síst tengsl stafa og hljóða þar sem nemendur eru látnir tengja saman hljóð, 

sundurgreina þau og stafsetja. Aðrir geta átt erfitt með málskilningsþætti og þeir geta 

fengið markvissa kennslu á þeim þætti, þar sem farið er í hljóðkerfisvitund með öðrum 

hætti, þau búa til að mynda til bullsetningar og greina orð niður í atkvæði. Í hljóðvitund 

er farið í að finna forhljóðin og flokka myndir eftir forhljóðum. Auk umskráningar og stafa- 

og hljóðaþekkingar er farið í að kenna heiti og hljóð stafa, samtengja hljóð og að lesa orð 

og stutta texta með þeim stöfum sem kenndir eru, enn fremur í tengsl stafa og hljóða og 

að læra algeng orð. Lesfimin er kennd með tímatöku þar sem verið er að láta nemendur 

lesa hratt orð og stafi á mínútu, að lesa orð og stuttar setningar sem kennari les einnig 

(Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011, bls. 49-52). Kennarar notast aðallega við skimunarprófin 
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í Leið til læsis, þrátt fyrir að Leið til læsis bjóði upp á fleira eins og gátlista bæði fyrir 

foreldra, handbók og greiningarpróf í hljóðkerfisþáttum.  

Talið er að nákvæmar og skipulagðar kennsluaðferðir séu áhrifaríkastar þegar 

nemendur með lestrarerfiðleika fá íhlutun í lestri (Worthy o.fl., 2016, bls. 439; Catts og 

Kamhi, 2005). 

2.2.2.1 Bein kennsla Engelmanns 

Hér verður fjallað um aðferðina bein kennsla Engelmanns (e. Direct Instruction) en hún 

hefur verið mikið rannsökuð.  

Aðferðin bein kennsla Engelmanns er raunprófuð, kerfisbundin og árangursmiðuð 

kennslunálgun (Liem og Martin, 2013; Slocum, 2004) og byggir á beinni og skýrri kennslu 

(Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2012). Kennslan er vandlega 

skipulögð og formföst þar sem færni einstaklinga er byggð upp kerfisbundið, áhersla er á 

að fyrirbyggja og draga úr villum og ýtt er undir sjálfstæði nemenda (Ellis, 2005; 

Engelmann, Becker, Carnine og Gersten, 1988; Slocum, 2004).  

Lykilatriði beinnar kennslu er skipt í þrennt, í fyrsta lagi er aðferðin sérstök nálgun á 

það hvernig á að skipuleggja ákveðið efni sem á að kenna. Í öðru lagi inniheldur bein 

kennsla nákvæmar leiðir til að kenna ákveðna námsþætti sem bæta þarf hjá nemendum. 

Í þriðja lagi er það hvernig kennarar og nemendur eiga að vinna til að nemandi nái eins 

góðum árangri og hann geti í hverri kennslustund (Slocum, 2004). Kennt er samkvæmt 

handriti og vinnulagið er fyrir fram ákveðið (Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela 

Sigurðardóttir, 2012), en við kennslu á nýju atriði eru notaðar einfaldar leiðbeiningar og 

gjarnan unnið þannig að kennarinn byrjar á að „sýna“ hvernig á að gera, næst „leiðir“ 

hann með því að nemandi og kennari gera saman og að lokum „prófar“ nemandinn að 

gera sjálfur. Þetta er gert í hverri kennslustund þegar unnið er með ákveðið efnisatriði, 

þar sem innihaldið breytist en ekki aðferðin. Nemandinn færist upp nokkurs konar þrep 

með þessari aðferð og hann fer ekki í þrep tvö fyrr en hann hefur náð tökum á fyrra þrepi 

en með þessu er líka komið í veg fyrir að nemandi haldi áfram ef hann á í erfiðleikum með 

eitthvað á leiðinni (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009). 

Mikið er lagt upp úr virkri þátttöku nemenda. Námsefnið er einstaklingsmiðað og er 

það lagt fram í litlum þrepum þar sem bætt er við fyrri þekkingu. Nemandi færist milli 

þrepa eftir því sem lestrarfærni hans eykst og er því ekki talað um getuskiptingu heldur 

vísað í þrep námsefnisins sem eru mismunandi. Námsefnið og innlögn nýrra atriða er 

byggð upp þannig að það fyrirbyggi rugling eða röng svör hjá nemendum. Þannig er í 

lestrarkennslu atriði eins og b, d og p frumkennd hvert í sínu lagi þar sem algengt er að 
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nemendur rugli þeim saman. Með því að læra að greina á milli þeirra í byrjun verður 

villutíðnin lægri en þegar nemandi gerir villu, til að mynda að rugla saman b og d en þá 

er bætt við aukaæfingum í aðgreiningu þeirra með því að útbúa æfingablöð þar sem þeir 

stafir koma oftar fyrir á lestrarblaðinu. Æfingar eru endurteknar þar til hann hefur náð 

tökum á því að greina þar á milli (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009, bls. 31). 

2.2.2.2 Rannsóknir á beinni kennslu Engelmanns 

Kennsluaðferðin bein kennsla Engelmanns hefur mikið verið rannsökuð og þykir bera af 

þegar kemur að því að kenna nýja þekkingu (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009; Rafn 

Emilsson og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2011). Í safngreiningu Stockard, Wood, 

Coughlin og Khoury (2018) voru skoðaðar 328 rannsóknir sem eingöngu byggðust á 

beinni kennslu Engelmanns og voru gögnin frá yfir 50 ára tímabili. Niðurstöður styðja við 

fyrri rannsóknir um að bein kennsla Engelmanns er aðferð sem skilar betri námsárangri 

nemenda þar sem upplýsingarnar sem þeir fá eru skýrar, vel skipulagðar og markvisst 

settar fram. 

Bein kennsla var ein af þeim kennsluaðferðum sem voru til athugunar í einni af 

stærstu rannsóknum á kennsluháttum sem gerð hefur verið, „Project Follow Through“ 

sem hófst árið 1968. Meðal annars var markmið rannsóknarinnar að finna bestu leiðina 

til að kenna nemendum sem voru í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika allt frá 

leikskólaaldri til 3. bekkjar. Tvö hundruð þúsund nemendur tóku þátt í rannsókninni og 

voru 22 mismunandi aðferðir bornar saman. Nemendurnir komu úr mismunandi 

samfélögum og voru af ólíkum uppruna. Rannsókninni lauk níu árum síðar eða árið 1977 

og voru niðurstöðurnar afgerandi. Nemendur sem fengu kennslu þar sem lögð var 

áhersla á grunnfærni, lausnaleit og sjálfsmynd nemenda og hafði verið kennt með beinni 

kennslu Engelmanns stóðu sig betur en nemendur sem fengu kennslu með öðrum 

aðferðum. Einnig höfðu þeir mun jákvæðari sjálfsmynd og voru sjálfsöruggari en engin 

önnur kennsluaðferð hafði viðlíka áhrif og bein kennsla Engelmanns (Ásta Harðardóttir 

og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2012; National Institute for Direct Instruction, 2018; 

Watkins, 1997).  

Árangurinn af „Project Follow Through“ var metinn með stöðluðum prófum sem 

mátu meðal annars lestrarhraða og lesskilning nemenda. Í þessum athugunum kom bein 

kennsla Engelmanns best út og var betri árangur í öllum breytum sem skoðaðar voru. 

Nýrri rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður, það er að aðferðin nýtist ólíkum 

nemendahópum og einnig í ólíkum námsgreinum (Stockard o.fl., 2018).  
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Ásta Harðardóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir (2012) fjölluðu um rannsókn sem 

gerð var hér á landi á nemendum í 2. bekk sem voru með minni lestrarhraða en 

bekkjarfélagarnir. Fimm nemendur fengu 12 vikna lestrarkennslu byggða á beinni 

kennslu Engelmanns og var markmiðið að lestrarhraðinn ykist að minnsta kosti um 1,67 

atkvæði á mínútu á viku á tímabilinu. Meðaltal nemenda í 1. bekk í maí var 55 atkvæði á 

mínútu en þátttakendur voru á þeim tíma með 16-44 atkvæði en þegar tímabilinu lauk 

var lestrarhraði þátttakenda kominn í 54-116 atkvæði. Bæting þeirra var því mjög mikil 

og endurspeglaði jákvæð áhrif beinnar kennslu að hætti Engelmanns. 

2.2.2.3 Fimiþjálfun  

Fimiþjálfun (e. fluency training) felur í sér endurteknar æfingar á þeirri færni sem á að 

bæta nákvæmni og hraða í, þar til tilteknu færnimarkmiði er náð. Fimiþjálfun hefur verið 

notuð í langan tíma til að auka meðal annars lestrarhraða og lesfimi nemanda með því 

að skrá á nákvæman hátt hvernig lestur hans er, þar sem hraði, nákvæmni og framfarir 

eru það sem kennarinn horfir eftir og skráir (Griffin og Murtagh, 2015, bls. 187).  

Guðríður Adda Ragnarsdóttir (2009, bls. 29) segir einnig frá tiltekinni útfærslu á 

fimiþjálfun sem kallast PT og er bæði markviss þjálfunarleið og mælitæki. Þar er fyrsta 

skref kennarans að finna út hvað nemandinn á að læra og næst þarf kennarinn að finna 

til námsefni sem styður við það markmið. Þegar nemandi hefur náð ákveðnu 

þekkingaratriði æfir hann sig í tímamældum sprettum sem oft eru frá hálfri mínútu til 

fimm mínútna. Í sprettinum á nemandi að ná eins langt og hann getur án þess að vera 

truflaður eða leiðréttur ef hann gerir mistök, eftir sprettinn er hann leiðréttur ef eitthvað 

var rangt hjá honum af kennaranum eða félaga sem hann var paraður við. Næst er komið 

að því að skrifa hver frammistaða nemandans er, það gerir annað hvort kennarinn eða 

félaginn í hvert skipti. Þessar æfingar eru endurteknar þar til hann hefur náð ákveðnum 

tölulegum færniviðmiðum. Þá er komið að síðasta skrefinu sem er að í sameiningu 

ákveða kennari og nemandi næstu skref. Þeir taka ákvörðun um hvort þurfi að breyta 

einhverju eða hvort þeir geti haldið áfram í næsta verkefni (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 

2009, bls. 29; Johnson og Street, 2013, bls. 20). 

Fimiþjálfun má nota samhliða hvaða kennsluaðferðum sem er. Áhrifaríkt er að mæla 

og skrá framvindu nemenda. Þá geta kennararnir séð hvort kennsluaðferðin sem notuð 

er virki eða hvort það þurfi að endurskoða hana (Johnson og Street, 2013, bls. 20). 

Nemandinn endurtekur æfingarnar þar til hann hefur náð efni þeirra með tilliti til 

ákveðinna tölulegra færniviðmiða. Dæmi um það er þegar nemandi segir hljóð stafa þá 

er miðað við um 70-90 rétt málhljóð á mínútu. Þegar hann er búinn að ná tökum á því þá 
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er rökrétt næsta skref að æfa samsett hljóð og svo framvegis. Lokatakmarkið í 

lestrarþjálfun er að ná góðri lesfimi þar sem lesið er á áreynslulausan og réttan hátt. Talið 

er að þegar nemandi hefur náð 150 rétt lesnum atkvæðum á mínútu þá sé lesturinn 

flæðandi og samfelldur en samt í hægara lagi (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2004 og 

2009, bls. 30; Johnson og Street, 2013, bls. 23-28).  

Ein af megináherslum fimiþjálfunar er að byggja ofan á fyrri færni nemenda með því 

að endurtaka og skrá niður frammistöðu í færninni sem er hlutuð niður í minni efnisþætti 

(Roberts og Norwich, 2010, bls. 280; Johnson og Street, 2013, bls. 23). Með því að búta 

lokamarkmið niður í mörg smærri skref eða skammtímamarkmið er hægt að meta stöðu 

nemanda nákvæmlega, sjá hvar vandi nemandans liggur og velja námsefni við hæfi. Til 

að mynda ef nemandi á erfitt með algebru þá þýðir það ekki endilega að hann þurfi betri 

kennslu í því heldur gæti hann þurft kennslu í undirstöðuþáttum, svo sem að deila eða 

margfalda. Einn helsti þáttur fimiþjálfunar er að það er ekki einungis mikilvægt að vera 

nákvæmur heldur skiptir hraði einnig máli, það er fimi í þeirri færni sem nemandinn er 

að tileinka sér. Mikilvægi þess að nemandi nái fimi á mörgum sviðum er mikið, því 

nemandi sem hefur náð fimi í ákveðinni færni eins og lestri, stærðfræði eða íþróttum á 

að geta endurheimt það síðar og nýtt sér. Það eykur meðal annars þrek hans, árangur og 

skilning. Mikilvægt er að nemandi geti beitt þekkingu sinni á öðrum sviðum, til dæmis í 

öðru fagi í skólanum eða úti í daglegu lífi (Johnson og Street, 2013, bls. 23-28). 

2.2.2.4 Rannsóknir um fimiþjálfun 

Roberts og Norwich (2010, bls. 286-292) greindu frá rannsókn sem gerð var í fimm 

skólum á Suður-Englandi þar sem 77 nemendur á mið- og unglingastigi á aldrinum 11-16 

ára tóku þátt. Í þessum hópi voru nemendur með lestrarerfiðleika og vildu rannsakendur 

sjá hvort þeim sem fengu fimiþjálfun færi meira fram en þeim sem fengu annars konar 

kennslu. Þátttakendur komu úr fimm skólum og voru skólarnir flokkaðir niður; þrír voru 

hefðbundnir, einn var sérskóli fyrir nemendur með félagslegan, tilfinningalegan og/eða 

hegðunarvanda og einn var sérskóli fyrir nemendur með námserfiðleika. Nemendur voru 

valdir af handahófi úr hverjum skóla í hóp A, B, C eða D til að fá alls 11 vikna kennslu með 

fimiþjálfun. Rannsóknarhópur 1 innihélt hópa A og B, þeir fengu fimm vikna fimiþjálfun 

sem aukakennslu og fór hún fram í hádegishléi eða frímínútum. Rannsóknarhópur 2 

innihélt hópa C og D, þeir fengu sex vikna fimiþjálfun sem var markviss viðbótarkennsla 

á skipulögðum tíma. Hópur A byrjaði að fá fimiþjálfun í sex vikur meðan 

samanburðarhópurinn, hópur B, fékk kennslu á þann hátt sem nemendur voru vanir. 

Þegar þessar sex vikur voru liðnar var skipt og hópur A hætti að fá fimiþjálfun en hópur 

B fékk þá fimiþjálfun í sex vikur. Hópar C og D fengu fimm vikna kennslu með 
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fimiþjálfuninni, þar sem hópur C fékk fyrst kennsluna og þegar henni lauk fékk hópur D 

jafn langa kennslu. Niðurstöðurnar sýndu að hópum C og D fór mest fram. Í hópi A og B 

var bæting hjá báðum hópum hvort sem þeir fengu fimiþjálfunina eða venjulega kennslu. 

Líklega má telja að ástæðan fyrir því að þessi munur var á milli hópa sé vegna þess að 

rannsóknarhópur tvö fékk markvissari kennslu en hópur eitt. 

Langtímarannsókn var framkvæmd í Montana í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum 

þar sem fimiþjálfun var notuð í fjögur ár. Nemendur fengu kennslu í ýmsum 

námsgreinum eins og stærðfræði, lestri og stafsetningu í 20-30 mínútur á dag þar sem 

notast var við fimiþjálfun. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að nemendur bættu sig 

um 19–40% sem var talsvert meira en samanburðarhópurinn (sjá í Griffin og Murtagh, 

2015).  

Í rannsókn Griffin og Murtagh (2015) bættu nemendur sem fengið höfðu fimiþjálfun 

sig meira en samanburðarhópur. Inngrip var gert í lestrarkennslu írskra nemenda þar sem 

fimiþjálfun var notuð til viðbótar hjá 40 nemendum í 2. til 6. bekk í þremur skólum. 

Rannsóknarhópurinn skiptist í tvo 20 nemenda hópa. Annar hópurinn átti við 

lestrarerfiðleika að stríða og fékk sérkennslu í lestri. Hinn hópurinn var á réttu róli með 

lestrarhraðann. Nemendurnir sem voru með hægari lestrarhraða en jafnaldrar þeirra 

fengu fimiþjálfun en samanburðarhópurinn fékk óbreytta kennslu. Kennt var í 10 mínútur 

á dag yfir átta vikna tímabil. Niðurstöður sýndu að nemendurnir í fimiþjálfuninni bættu 

sig mun meira eða að meðaltali um 88 orð á mínútu á meðan hinn hópurinn bætti sig 

einungis um 12 orð á mínútu á þessum átta vikum. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á fimiþjálfun (Griffin og Murtagh, 

2015). 

Ofangreindar rannsóknir sýna að fimiþjálfun er skilvirk aðferð sem hægt er að nýta til 

að bæta lestrarhraða nemenda en aðferðirnar tvær, bein kennsla Engelmanns og 

fimiþjálfun, hafa talsvert verið notaðar saman, til að mynda hefur Guðríður Adda 

Ragnarsdóttir (2009) nýtt þær saman við lestrarkennslu með góðum árangri.  

2.2.2.5 Aðferðirnar fimiþjálfun og bein kennsla Engelmanns notaðar saman  

Aðferðirnar bein kennsla Engelmanns og fimiþjálfun hafa verið mikið rannsakaðar og 

hefur reynslan sýnt að þegar þær eru notaðar saman fer nemendum hratt fram í lestri, 

það nýja sem þeim er kennt festist betur í minni og úthald þeirra eykst (Binder og 

Watkins, 1990, bls. 14; Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2004 og 2009). Vel hefur gefist að 

nota beina kennslu Engelmanns til að finna út hvað nemandi þarf að læra og kenna það 
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með markvissum hætti, en nota fimiþjálfun til að festa færnina í sessi og byggja upp fimi 

samhliða mælingum sem sýnir nemendum framfarirnar (Binder og Watkins, 1990). 

Í Bandaríkjunum, nánar til tekið í Seattle, stofnaði Dr. Kent Johnson skólann 

Morningside Academy árið 1980. Skólinn er rekinn án kröfu um hagnað (Morningside 

Academy, 2018a) og hjálpar nemendum að taka hraðari framförum í námi, þannig að þeir 

geti náð jafnöldrum sínum. Flestir nemendurnir sem koma í skólann eiga í einhvers konar 

erfiðleikum með nám og hafa dregist aftur úr jafnöldrum sínum. Sumir nemendur í 

skólanum eru greindir með námserfiðleika eða einhverjar raskanir. Meðal markmiða 

starfsfólks skólans er að nemendur hans nái á fyrsta skólaári sínu námsframvindu sem að 

lágmarki samsvarar tveimur skólaárum, ef ekki fái þeir endurgreidd skólagjöldin. Einnig 

er nemendum lofað hálfs árs framförum í sínu slakasta fagi eftir þátttöku í 4 vikna 

sumarskóla, að öðrum kosti fást skólagjöldin endurgreidd. Í þau 38 ár sem skólinn hefur 

starfað hefur aðeins þurft að endurgreiða innan við 1% skólagjalda (Morningside 

Academy, 2018c). Einungis gagnreyndar aðferðir eru notaðar við kennsluna í skólanum. 

Í lestrarkennslu er notuð bein kennsla Engelmanns og hnitmiðuð fimiþjálfun 

(Morningside Academy, 2018b). Sem dæmi má taka að þegar nemendur hafa fengið 

kennslu með aðferðunum tveimur saman geta þeir hafa bætt sig sem nemur 

námsframvindu allt að tveggja skólaára á mánaðar tímabili (Binder og Watkins, 1990).  

Rannsókn var gerð í sumarskóla í Pennsylvaníu þar sem nemendur fengu kennslu í sex 

vikur með aðferðunum tveimur. Um 200 þátttakendur í 1.–4. bekk frá fimm skólum tóku 

þátt en allir þátttakendurnir sýndu námsárangur fyrir neðan viðmið síns árgangs. 

Þátttakendurnir þurftu að ná tilteknum fimiviðmiðum á hverju stigi fyrir sig til að komast 

á það næsta. Á þessum sex vikum bættu þátttakendur frammistöðu sína í þeim 

mælingum sem gerðar voru. Frammistaða í að segja stafahljóð jókst úr 42,4 réttum 

hljóðum á mínútu í 64,2 stafahljóð á mínútu að meðaltali. Meðaltalið fór úr 58,4 í 103,5 

þar sem nemendur þurftu að byrja á að hljóða sig í gegnum orð og síðan lesa það hratt. Í 

þriðju mælingu voru mæld rétt lesin orð, þar fór meðaltalið úr 69,3 upp í 86,2. Meðal 

annars voru þrír nemendur í 3. bekk sem áttu við lestrarerfiðleika að stríða og fengu fimm 

til tíu mínútna sérkennslu með aðferðunum tveimur. Eftir tvo mánuði náðu nemendur 

að lesa 40 orð á mínútu frá „Reading Mastery I“, en fyrir inngripið náðu þeir ekki að lesa 

eitt einasta orð (Kubina, 2009, bls. 3). Báðar þessar aðferðir eru mjög góðar þegar verið 

er að kenna til að mynda lestur, en þessar rannsóknir sýna að þegar aðferðirnar eru 

samþættar þá hafa kennarar enn sterkari kennsluaðferð þar sem árangur hefur ekki látið 

á sér standa. Bein kennsla Engelmanns er vel skipulögð aðferð þar sem kennari fer eftir 

fyrirfram ákveðnu handriti í kennslunni og markmiðið með hverri kennslustund er mjög 
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markvisst. Einnig er fimiþjálfun ágætis aðferð til að nota þegar einstaklingur þarf að ná 

ákveðinni færni, til að mynda fimi í lestri sem er talin mikilvæg, og kennarar og nemendur 

geta fylgst með því hvernig og hvort framfarir verða í náminu.  
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3 Samstarf og hlutverk í námi 

Máltækið segir að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og er það ekki orðum aukið því 

þegar kemur að menntun barna þá eru það hinir ýmsu aðilar sem hafa hlutverk í þeirri 

vegferð. Stundum er talað um að hlutverk skóla vegi þungt í því, en eins og 

Bronfenbrenner (1979) fjallar um í vistfræðikenningu sinni eru fjórir þættir sem hafa áhrif 

á hvern einstakling. Nánasta umhverfi (e. microsystem) einstaklingsins er t.d. skóli, 

heimili og fjölskylda. Í nærumhverfisþættinum (e. mesosystem) eru tengsl á milli 

þáttanna í nánasta umhverfinu, dæmi um það er samskipti skóla og heimilis og til að 

mynda atvinna foreldra og hvar fjölskyldan býr. Svo er það stofnanakerfið (e. exosystem) 

en það eru til að mynda félagslegar aðstæður og umhverfi og síðast en ekki síst eru það 

ytri þættirnir (e. macrosystem) þar sem lög, reglur, viðmið og gildi í samfélaginu hafa áhrif 

á alla. Aðstæðurnar í samfélaginu hafa því víðtæk áhrif á það hvernig hver og einn 

þroskast. Fyrst er vert að skoða hlutverk einstaklingsins sjálfs.  

3.1 Hlutverk nemenda 

Nemendur þurfa að geta beitt þekkingu sinni sem og að geta sótt sér nýja, en styrkja þarf 

þá í þeirri leit sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 25). Árangur 

nemenda í lesskilningi og áhugi þeirra á lestri hefur skýr tengsl sín á milli samkvæmt 

rannsóknum (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). Einnig þarf að 

hafa í huga að viðhorf nemenda til lestrar skiptir miklu máli, þeir sem hafa jákvætt viðhorf 

til lestrar eru líklegri til að lesa meira (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmarsdóttir 

og Þóroddur Bjarnason, 2017). 

Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2010) komust að þeirri niðurstöðu 

að þeir nemendur sem telji sig slaka námsmenn lesi ekki daglega en þeir sem telji sig góða 

námsmenn lesi bækur nær daglega. Freyja Birgisdóttir (2016) hafði orð á því í rannsókn 

sinni að reglulegur lestur hafi jákvæð áhrif á lesfimi nemenda og verði lestur þeirra þá 

fyrirhafnarminni. 

3.2 Hlutverk foreldra 

Hlutverk foreldra í lestrarnámi nemenda er mikilvægt þar sem þeir þurfa að lesa fyrir 

börn sín, hvetja þau til að lesa og ekki síst að vera góðar fyrirmyndir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 15). Erlendar rannsóknir sýna að þátttaka foreldra 

í námi og skólastarfi hefur jákvæð áhrif á líðan og námsárangur nemenda (Hattie, 2009). 

Foreldrar eiga að hafa kost á því að taka þátt í námi barns síns (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 71). Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2017) 

sögðu að heimilin séu ekki síður mikilvæg en skólar þegar kemur að máluppeldi 

nemenda. Bókmenntauppeldi fer fram á heimilunum og þau börn sem teljast lesa mikið 

alast upp við að lesið sé á heimilinu (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010; Strommen og Mates, 2004).  

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur (2014, bls. 35) kom fram að 

meirihluti foreldra, eða 53%, telur mjög mikilvægt að nám sé einstaklingsmiðað (e. 

individualized/personalised/adaptive learning) í grunnskólum. Þegar þörf hvers og eins 

nemanda á stuðningi er metin fer það ætíð fram með samþykki og í samráði við foreldra 

(Hildur B. Svavarsdóttir o.fl., 2011b, bls. 22). Foreldrum ber skylda til að veita 

grunnskólum upplýsingar um nemandann sem gætu skipt máli þegar kemur að námi og 

skólastarfi hans. Svo er það hlutverk kennarans að halda uppi virku samstarfi við foreldra 

með hag nemandans í fyrirrúmi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 71). 

3.3 Hlutverk kennara 

Kennarar gegna lykilhlutverki í skólastarfinu enda eru þeir í daglegum samskiptum við 

nemendur og forráðamenn þeirra. Gæði menntunar og árangur nemenda byggist á 

kennurum sem fagstétt. Kennarar miðla þekkingu sinni til nemenda en einnig þurfa þeir 

að koma til móts við nemendur og veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og efla þá 

í námi og leik. Mikilvægt er að unnið sé í réttlátu og hvetjandi námsumhverfi þar sem 

skólabragurinn er góður og skapandi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

13). 

Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir (2009) könnuðu reynslu sex kennara af 

starfi sínu og þar kom fram að þeir vildu að nemendur áttuðu sig á því að þeir vildu að 

þeim gengi vel í námi. Fram kom í rannsókninni að kennarar vildu hlusta á þá, kynnast 

þeim og síðast en ekki síst að komast að því hvernig þeim gekk best að læra. Kennarar 

höfðu velferð nemendanna efst í huga og vildu að þeim liði vel í skólanum og færu úr 

kennslustund með hugarfarið „ég get“ (Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 

2009). Kennarar bera ábyrgð á að velja kennsluaðferðir sem leiða til farsæls árangurs fyrir 

alla nemendur, það er vönduð kennsla sem er sniðin að þörfum og stöðu allra nemenda. 

Kennsluhættir þurfa að taka mið af ólíkum einstaklingum þar sem ekki má mismuna 

nemendum út frá námslegri stöðu, þroska, kynferði eða öðrum þáttum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 48). 

Í spurningakönnun til kennara um skóla án aðgreiningar og mikilvægustu áherslur í 

kennslu segja 66% kennara að mikilvægust sé sameiginleg ábyrgð skóla og foreldra til að 
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stuðla að árangursríkri menntun nemenda (Hildur B. Svavarsdóttir o.fl., 2011b, bls. 44). 

Kennarar nemenda í 10. bekk töluðu einnig um að erfitt væri að viðhalda lestraráhuga 

nemenda (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). 

3.4 Hlutverk skóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að á Íslandi sé skólaskylda sem þýðir að almennt eiga 

börn að byrja í skóla árið sem þau verða sex ára og eiga að ganga í skóla í tíu ár (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 31). Í lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, eru 

skilgreind markmið grunnskóla í 2. grein. Þar kemur fram að hlutverk skóla sé að stuðla 

að alhliða þroska nemenda í samstarfi við heimilin og að efla færni þeirra í íslensku máli. 

Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2017) koma inn á að til að fá nemendur til að 

lesa og að þeir lesi sér bæði til ánægju og gagns, þarf að ýta undir lestur. Einnig er gott 

að þeir ákveði sjálfir hvað þeir lesa. Þekking þeirra eykst um leið og þeir fara að mynda 

sér skoðun á heiminum samfara eigin þroska. 

Mikilvægt er að skipulagið í grunnskólanum sé þannig að það efli lestur og lesskilning 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 17). Samkvæmt lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 segir í 17. grein að skólum sé skylt að mennta alla nemendur því 

þeir hafi jafnan rétt til náms í námssamfélaginu í skólanum, burt séð frá bakgrunni, 

námsgetu eða öðrum þáttum.  

Skólanum er ætlað, þau ár sem nemandinn stundar nám, að gefa honum tækifæri til 

að tileinka sér þekkingu og færni sem undirbýr hann undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 31; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur 

Sigurðsson, 2017). Valið á texta í PISA-könnunum endurspeglar þá texta sem nemendur 

rekast á í samfélaginu, hvort sem um er að ræða líf, starf eða nám (Sigríður Ólafsdóttir 

og Baldur Sigurðsson, 2017). 

Hvítbókin var gefin út af Mennta- og menningarmálaráðuneytið og er þar fjallað um 

umbætur í menntun, um núverandi stöðu íslenska menntakerfisins og lögð drög að þeim 

áherslum og aðgerðum sem stjórnvöld stefna að. Þar kemur fram að á Íslandi mælist 

unglingar við lok grunnskóla slakari í lestri, lesskilningi og læsi, bæði í stærðfræði og 

náttúrufræði, á síðustu árum og séu undir meðaltali OECD-ríkjanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 3). Íslenskar rannsóknir sýna að of margir 

nemendur á Íslandi geti ekki lesið sér til gagns eða gamans (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2009).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að hlutverk skóla sé að miða starf sitt við virka 

þátttöku nemenda í lýðræðissamfélagi innan skólans sem utan. Menntun nemenda er 
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tvíþætt, skólar stuðla að alhliða þroska þeirra í lýðræðisþjóðfélagi og búa þá undir 

þátttöku í atvinnulífinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 12-13). 

Menntun skiptir máli þegar kemur að því að velja sér starf þar sem mörg störf nú á dögum 

krefjast langskólanáms. Ef einstaklingur hefur litla menntun getur hann átt erfiðara með 

að veita börnum sínum stuðning í námi ásamt því að eiga erfiðara með að taka þátt í 

samfélagi sem verður sífellt flóknara (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). 

Aðalnámskrá grunnskóla byggist á menntastefnu sem er reist á sex grunnþáttum í 

menntun. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Í grunnþættinum læsi kemur fram að lengi vel hefur læsi verið tengt 

við það að geta ritað eða lesið texta og er félagslegt í eðli sínu þar sem það skiptir máli 

hver menning og gildi samfélagsins eru. Því geta tveir einstaklingar lesið sama textann en 

skilið hann á mismunandi hátt þar sem orðanotkun er ekki sú sama í ýmsum hópum 

samfélagsins. Læsi er ekki eingöngu bundið við lestur á bókum heldur einnig t.d. á 

stafrænum miðlum, menningu og lýðræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 18). Allir nemendur eiga að fá sömu tækifæri til að auka hæfni sína í skólum, þar með 

talið hæfni til að lesa og leita sér upplýsinga á ólíkan hátt (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur 

Sigurðsson, 2017).  
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4 Lestur  

Lestur er flókin vitsmunaleg færni sem samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. simple view 

of reading) felur í sér að einstaklingur þarf að hafa náð tökum á tveimur færniþáttum til 

að geta lesið (Catts og Kamhi, 2005, bls. 3; Gough og Tunmer, 1986, bls. 7). Þegar texti er 

lesinn á sér stað umskráning (e. decoding) þar sem tengja þarf saman stafi og hljóð (Catts 

og Kamhi, 2005, bls. 4; Gough og Tunmer, 1986, bls. 7; O´Connor, 2018, bls. 124) og 

málskilningur (e. language recognition) þar sem hvert orð og setning hefur ákveðna 

merkingu. Til að lestur eigi sér stað verður einstaklingur að hafa náð tökum á báðum 

þessum þáttum, annar getur ekki verið án hins í lestri (Catts og Kamhi, 2005, bls. 4). 

Einstaklingurinn þarf að hafa náð tökum á umskráningunni og skilja það sem lesið er til 

að hægt sé að segja að hann sé læs (Catts og Kamhi, 2005, bls. 73). Börn eru yfirleitt búin 

að ná tökum á umskráningunni við níu ára aldur (Catts og Kamhi, 2005, bls. 26; Sigríður 

Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017).  

Þeir þættir sem hafa áhrif á lestur eru hljóðkerfisvitund nemenda (e. phonological 

awareness), lögmál stafrófsins (e. alphabetic principle), orðgreining (e. word analysis), 

lesfimi (e. fluency) og lesskilningur (e. comprehension) (Gough og Tunmer, 1986, bls. 7,9; 

Vaughn, Levy, Coleman og Bos, 2002, bls. 2). Lögmál stafrófsins vísar til að hver stafur í 

rituðu máli hefur sérstakt hljóð (Gough og Tunmer, 1986, bls. 7,9; Vaughn, Levy, Coleman 

og Bos, 2002, bls. 2). Orðaforði og hljóðkerfisvitund eru þættir sem hafa áhrif á 

lestrarþróun byrjenda, þar sem hljóðkerfisvitund er grunnur að umskráningunni sem 

áður er nefnd og orðaforði grunnurinn að málskilningi (Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 

2016). Lesfimi er einn af þeim áhrifaþáttum sem hefur áhrif á lesskilning því ef nemandi 

þarf að stauta sig fram úr texta þá nær hann ekki innihaldinu þar sem mesta orkan fer í 

að lesa rétt. Með aukinni æfingu fara orð sem oft eru lesin að festast í sjónrænu minni, 

þá á nemandinn auðveldara með að lesa án mikillar fyrirhafnar. Eitt algengasta einkenni 

lestrarerfiðleika er hægur lestur (Freyja Birgisdóttir, 2016). Til að bæta lesfimi nemenda 

þarf að þjálfa þá í lestri á ólíkum textum í til að mynda hinum ýmsu námsgreinum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 16). Enn fremur þarf að lesa að 

staðaldri, en lestur eykur jafnframt orðaforða þeirra sem og lesskilning almennt (Freyja 

Birgisdóttir, 2016; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 15; Sigríður 

Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). Lesskilningur (e. reading literacy) er hæfni 

einstaklings til að lesa ólíka texta og leysa verkefni úr þeim með því að draga ályktanir, 

túlka og tjá sig um efnið (Menntamálastofnun, 2017; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur 

Sigurðsson, 2017). Rannsóknir hafa sýnt að orðaforði sé grundvöllur lesskilnings og að 
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nemendur þurfi að hafa góðan orðaforða til að geta leyst verkefni tengd texta (Hughes-

Hassel og Rodge, 2007; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). Orðaforði og 

lesskilningur heldur áfram að þróast með tímanum og með lestri á ólíkum texta en nám 

á þessum sviðum tekur í raun aldrei enda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, 

bls. 15; O´Connor, 2018, bls. 124).  

Þegar PISA-könnunin var lögð fyrir árið 2009 var sérstök áhersla lögð á lestur. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til að lesskilningi íslenskra nemenda hefði farið 

fram frá rannsókninni á undan. Var hann nærri sá sami og árið 2000 en það var í fyrsta 

skiptið sem PISA-könnunin var lögð fyrir hér á landi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010). Samt mældust um 16% 

nemenda í 10. bekk með mjög slakan lesskilning (Almar Miðvík Halldórsson, 2011). 

Unglingar í átta löndum sýndu betri færni í lesskilningi en þeir íslensku en árið 2006 voru 

það unglingar í fimmtán löndum (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010).  

„Góður lesskilningur er í raun undirstaða alls náms“ (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009, 

bls. 569), einnig er hann talinn forsenda þess að nemendur nái þeirri hæfni sem þarf til 

að fóta sig í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 8). Sigríður 

Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2017) fjalla um þá breytingu sem orðið hefur á síðustu 

20 árum á texta sem ætlast er til að fólk geti lesið. Þróunin sem og magn hefur aukist til 

muna, til að mynda á veraldarvefnum, og þörf á að lesskilningur einstaklinga sé mun 

yfirgripsmeiri nú en hann var fyrir 20 árum. Því þarf að hafa það í huga þegar lesskilningur 

er skoðaður, að texti sem fólk getur orðið sér úti um á netinu er margs konar og það þarf 

að geta nýtt sér gagnrýna hugsun þegar það skimar yfir mikið magn upplýsinga. Þegar 

ungmenni í rannsókninni „Börn og sjónvarp á Íslandi“ voru spurð út í hvar þau leituðu sér 

upplýsinga svöruðu 80% að þau leituðu þeirra á netinu (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). 

Nemendur sem hafa góðan lesskilning eru ánægðari lesendur, lesa meira og þar af 

leiðandi hafa þeir meiri orðaforða en ella, þar sem fleiri orð og innihaldsríkari hugtök 

verða á vegi þeirra (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016; Freyja Birgisdóttir, 2016). Nemandi 

sem les texta þarf bæði að skilja einstök orð og setningar ásamt því að gera sér grein fyrir 

textanum sem heild og tengja hann einnig við fyrri þekkingu sína og viðhorf. Þetta allt 

þarf til að nemandi geti leyst tiltekin verkefni tengd textanum (Freyja Birgisdóttir, 2016). 

Of stór hluti nemenda þarf að bæta lestrarhraða sinn til að geta lesið sér til gagns og 

gamans (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Strommen og Mates, 2004). Samkvæmt PISA-

niðurstöðum frá 2009 töldust um 16% reykvískra nemenda með mjög slakan lesskilning 

(Almar Miðvík Halldórsson, 2011). Í námi er lestur einn sá þáttur sem nemendur þurfa að 

nota þvert á fög. Rannsóknir sýna að margir nemendur eiga erfitt með að ná þeirri færni 
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að lesa texta áreynslulaust með góðum lestrarhraða án þess að fá sérstaka hjálp í lestri 

(Griffin og Murtagh, 2015, bls. 186). Lestur er sagður vera grunnur að annarri menntun, 

nemendur þurfa að búa yfir lesskilningi til að geta leyst verkefni tengd stærðfræði, 

náttúrufræði, samfélagsfræði, nýsköpun og svo mætti lengi telja (Hughes-Hassel og 

Rodge, 2007; Strommen og Mates, 2004). 

Lestur er mikilvægur í nútímasamfélagi og er gert ráð fyrir því að flestir mennti sig til 

ákveðinna starfa. Læsi (e. literacy) var lengi vel talið vera bundið við þá kunnáttu að geta 

tjáð sig með ritun og lesið texta, þessa færni væri svo hægt að mæla með fjölda atkvæða 

eða talningu á orðum á mínútu. Á síðustu árum hefur verið bent á að læsi sé mun 

félagslegra fyrirbæri, það sé bundið við stað og stund en einnig tengt þeirri menningu 

sem fólk sé alið upp í (Freyja Birgisdóttir, 2011 og 2016; Griffin og Murtagh, 2015, bls. 

186; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16-19). Hugtakið læsi hefur verið 

skilgreint með ýmsum hætti en í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að læsi feli í sér að 

nemandi geti lesið og skilið texta ásamt því að geta ritað texta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 18). Læsi nemanda eykst þegar hann tekur þátt í 

daglegu lífi, þar sem hann eflir orðaforða sinn með reynslu sinni. Þrátt fyrir að lestur sé 

einstaklingsbundinn eru ytri þættir sem hafa einnig áhrif á hann eins og menntun foreldra 

og viðhorf þeirra til lesturs en einnig viðhorfið í samfélaginu. Þegar börn eru komin með 

undirstöðurnar í lestri og ritun þróast lestrarferlið í læsi (Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 

2016).  

4.1 Bóklestur íslenskra nemenda 

Bóklestur íslenskra nemenda og unglinga hefur dregist mikið saman á undanförnum 

áratugum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2017; 

Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur 

Sigurðsson, 2017). Samkvæmt rannsóknum var hlutfall íslenskra nemenda sem lesa 

daglega lágt. Í evrópsku vímuefnarannsókninni ESPAD sem lögð var fyrir nemendur í 10. 

bekk grunnskóla á vordögum 2007 í 35 Evrópulöndum, kom fram að 21% nemenda að 

meðaltali lásu aldrei bækur sér til skemmtunar en hlutfallið hér á landi var 23%. Einnig 

var heildarmeðaltalið 11% yfir þá sem lásu bækur nær daglega en hér á landi lásu 

einungis 9% nemenda daglega (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í langtímarannsókninni „Börn og sjónvarp á 

Íslandi“ (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009). 

Rannsóknin var fyrst lögð fyrir árið 1968, en árið 2009 var hún lögð fyrir í sjöunda sinn. 

Spurt var um lestrarvenjur nemenda og með hverri rannsókn kom fram skýrt mynstur í 
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svörum þátttakenda, sem var að strákar lásu minna en stelpur og yngri börn lásu meira 

en eldri börn. Einnig kom skýrt fram að allt frá könnuninni árið 1979, sem var önnur í 

röðinni, til sjöttu könnunarinnar frá árinu 2003 þá hafði meðalfjöldi lesinna bóka dregist 

saman. Taka skal fram að þrátt fyrir fækkun lesinna bóka þá lásu árið 2003 33% nemenda 

enga bók á síðustu 30 dögum en árið 2009 lásu 28% nemenda enga bók. Þessa jákvæðu 

þróun sem var á milli rannsóknanna 2003 og 2009 mætti líklega rekja til aðgerða á vegum 

skólanna þar sem mikið hvatningarstarf hafði átt sér stað tengt lestri. Vonandi hefur 

botninum verið náð og nú stefni allt upp á við í lestri nemenda (Þorbjörn Broddason o.fl., 

2009). Það að nemendur lesi minna hefur áhrif á bæði námsárangur og lesskilning hjá 

þeim (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2017; Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 

2017). Samkvæmt ESPAD-rannsókninni voru unglingar sem stóðu sig vel í námi 1,4 

sinnum líklegri til að lesa bækur daglega (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur 

Bjarnason, 2010). Ýmsar ástæður eru taldar vera fyrir því að íslenskir nemendur eru 

slakari í lestri og lesskilningi, til að mynda áhugaleysi þeirra gagnvart lestri og minnkandi 

yndislestur (Freyja Birgisdóttir, 2016). í Hvítbókinni er komið inn á þann mikilvæga þátt 

að nauðsynlegt sé að skapa jákvætt viðhorf til lesturs og að nemendur séu hvattir til að 

lesa fjölbreytt efni, bæði heima og í skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, 

bls. 15). 

Einnig var framkvæmd rannsókn á Akureyri sumarið 2009 þar sem tekin voru 

rýnihópaviðtöl við nemendur sem töldust vera lestrarhestar. Þar kom enn einu sinni fram 

hjá viðmælendum að lestrarhvetjandi umhverfi hefur jákvæð áhrif á áhuga nemenda á 

lestri. Þá er samspil skóla, heimilis og nemenda mikilvægt, þar sem allir verða að hafa 

jákvætt viðhorf til bóka, en nemendurnir töluðu um að með því væri hægt að fá krakka 

til að lesa meira (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; McKenna, Kear og Ellsworth, 1995).  
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5 Lestrarerfiðleikar  

Velgengni nemanda í skóla er að stórum hluta háð því hvernig honum gengur að lesa og 

skilja það sem er lesið. Af þeim nemendum sem greindir eru með námserfiðleika eru 90% 

þeirra með erfiðleika tengda lestri (Gough og Tunmer, 1986, bls. 7,9; Vaughn o.fl., 2002, 

bls. 2).  

Nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða eiga erfitt með einn eða fleiri af 

grunnþáttunum í námi; lestur, skrift eða reikning en ástæða námserfiðleika getur verið 

mismunandi (Freyja Birgisdóttir, 2016). Eins og fram hefur komið þá er talið að 6-7% 

einstaklinga glími við einhvers konar námserfiðleika (Moats og Dakin, 2008; The 

International Dyslexia Association (IDA), 2017). Þegar nemandi sýnir ekki frammistöðu í 

til dæmis lestri eða skrift í samræmi við vitsmunaþroska eða aldur þá er talað um að hann 

eigi við sértæka námserfiðleika að stríða. Algengustu námserfiðleikarnir sem 

einstaklingar glíma við eru lestrarerfiðleikar en þeir skiptast í marga þætti (American 

Psychiatric Association, 2000, bls. 46). Þeir sem eiga við lestrarerfiðleika að etja gætu átt 

erfitt með lesskilning eða lesfimi, sem birtist sem hægur lestur (Elliott og Grigorenko, 

2014).  

5.1 Lesblinda 

Einn sá þáttur sem hefur áhrif á nám nemanda er lesblinda (e. dyslexia). Stuðst hefur 

verið við þá kenningu síðari ár að einkenni lesblindu séu ákveðnir erfiðleikar með að ná 

tökum á tækninni við að læra að lesa (Lesvefurinn um læsi og lestrarerfiðleika, 2018b). 

Þegar talað er um færni við að lesa er átt við að geta umskráð stök orð og myndað 

setningar en þeir sem eru lesblindir eiga í erfiðleikum við að umskrá texta til að ná 

merkingu þess sem lesið er (Elliott og Grigorenko, 2014; Worthy o.fl., 2016, bls. 438).  

5.2 Lesfimierfiðleikar 

Þegar kemur að lestri nemenda er lesfimi einn af þeim þáttum sem skipta máli, en í grein 

sinni segja Metsala og David (2017, bls. 210) að þeir sem eiga við lestrarerfiðleika að 

stríða eigi erfitt með að ná góðri lesfimi. Þeir gætu náð meðaltali í nákvæmni í lestri og 

lesskilningi en það vanti upp á lestrarhraðann hjá þeim. Þeir nemendur sem bæta sig ekki 

í lesfimi þrátt fyrir inngrip hafa sýnt að þeim gengur betur í léttara efni þar sem orðin og 

orðasamböndin eru auðveldari og styttri, þar sem þeir þekkja orðin sem þeir sjá (e. sight-

word reading) og eru þar af leiðandi ekki að lesa þau heldur bera kennsl á orðin. Sumir 

nemendur þurfa fyrst að stafa sig í gegnum orðin (e. letter-by-letter) með því að segja 
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hljóðin (e. sounding-out) fyrir hvern staf til að ná þeirri þekkingu að sjá orðin og vita hver 

þau eru. Nemendur með góða lesfimi lesa á góðum hraða og ná að meðtaka orðin 

auðveldlega og hugsa um hvað þeir eru að lesa. Á hinn bóginn lesa nemendur með slaka 

lesfimi hægt því þeir hafa ekki sama hæfileika til að þekkja orðin sem þeir sjá. Markmiðið 

með að bæta lesfimi nemenda er meðal annars að bæta lesskilning þeirra, en það er samt 

talið að nemendur með lestrarerfiðleika þurfi að ná lágmarksviðmiðum í lestri til að bæta 

lesskilning sinn. Lesfimi nemanda eykst almennt hratt fyrstu árin í lestrarkennslu 

(O´Connor, 2018, bls. 124). 

Fyrir nemendur með lestrarerfiðleika er slök lesfimi oft mikil hindrun og hefur áhrif á 

þá á margan hátt, til dæmis lesa nemendur oft minna ef þeir lesa hægt. Það hefur áhrif á 

orðaforða þeirra sem og lesskilning (O´Connor, 2018, bls. 124). 
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6 Reynsla nemenda af sérkennslu 

Flestir nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða stunda mest af námi sínu í 

almennum bekk, en fara í sérkennslu til að fá aðstoð til að ná tiltekinni færni. Í 

safngreiningu Vaughn og Klingner (1998, bls. 80) voru skoðaðar niðurstöður úr átta 

rannsóknum á sýn 442 nemenda af því sérkennsluformi sem þeir voru í. Fjallað var um 

fimm meginatriði sem komu fram í rannsókninni, þau voru sérkennslustofa, hlutverk 

sérkennarans, aldur nemenda, ávinningur og erfiðleikar við sérkennsluna sem og hverjir 

tóku ákvarðanir um sérkennsluna. Þar kom fram að sumir fræðimenn og foreldrar sögðu 

að þegar nemendur væru teknir út úr kennslustofu til að fá ákveðna kennslu þá töpuðu 

þeir á því félagslega. Þeir nemendur sem fengu kennslu inni í sínum bekk upplifðu að þeir 

væru vinsælli og ættu fleiri vini en þeir sem voru teknir út úr kennslu til að fá sérkennslu. 

Flestir nemendurnir sem áttu við námserfiðleika að etja vildu fá sérkennsluna utan 

almenna bekkjarins hluta úr degi. Þátttakendurnir vildu fara í sérkennslustofuna því þar 

væru verkefnin auðveldari og skemmtilegri en einnig væri auðveldara að fá aðstoð frá 

sérkennaranum og sögðu að þar væri auðveldara að eignast vini en inni í bekknum. 

Þátttakendur voru ánægðir með sérkennarann þegar hann var inni í almennu 

skólastofunni en áttuðu sig ekki á því að hann væri sérkennari. Síðast en ekki síst vissu 

flestir þátttakendur ekki af hverju þeir voru settir í sérkennslu og hver réði því hvar 

sérkennslan færi fram.  

Í safngreiningunni hjá Vaughn og Klingner (1998, bls. 80) voru nemendur spurðir í sex 

rannsóknum hvort þeir vildu heldur fá sérkennslu í annarri stofu eða í heimastofu sinni. 

Í tveimur rannsóknum vildu nemendur fá sérkennsluna í annarri stofu en í fjórum 

rannsóknum vildu þeir fá sérkennarann inn í kennslustofuna sína. Nemendur sem vildu 

vera teknir út úr heimastofunni sögðu ástæðuna vera að þeir lærðu meira þegar þeir 

væru teknir út úr heimastofu. Ástæðurnar sem nemendur gáfu fyrir því að vilja frekar fá 

kennslu í sinni stofu var vegna samskipta við bekkjarfélagana. Sumir nemendur upplifðu 

að þeir fengju neikvæðan stimpil á sig þegar þeir fóru út úr kennslustofunni til að fá 

sérkennsluna. Flestir nemendurnir gerðu sér grein fyrir því að sérkennarinn væri til að 

hjálpa þeim sem þurftu aðstoð. Þessi aðstoð var vel metin af öllum nemendum sem fengu 

sérkennslu. Þegar aldur þátttakenda var hafður til hliðsjónar voru það yngri nemendurnir 

sem vildu frekar fá sérkennsluna inni í sinni stofu, eldri nemendur vildu frekar fá 

aðstoðina í sérkennslustofu (Vaughn og Klingner, 1998, bls. 85).  

Í langtímarannsókn Peetsma, Vergeer, Poeleveld og Karsten (2001, bls. 129) var 

skoðaður munur á sérkennslu annars vegar í skóla án aðgreiningar og hins vegar í 
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sérskóla. Paraðir voru saman einstaklingar sem þóttu svipaðir en í sitt hvorum skólanum, 

annars vegar úr sérskóla og hins vegar úr almennum skóla. Rannsóknin fór fram í Hollandi 

yfir fjögurra ára tímabil og var munur á vitsmunalegri og sálfræðilegri stöðu nemenda 

með námserfiðleika skoðaður eftir því hvort þeir væru í sérkennslubekkjum eða í 

heimastofu með eigin bekk. Eftir tvö ár kom í ljós að nemendum sem voru í sérkennslu 

gekk betur námslega en þeim sem voru í venjulegri skólastofu. Ástæðuna sem þeir töldu 

vera fyrir því var að sérkennarinn lagaði sína kennslu að nemandanum en 

bekkjarkennarinn breytti síður sinni kennslu. Það var ekki hægt að setja alla nemendur 

sem þurftu á sérkennslu að halda undir sama hatt, sumum nemendum gekk betur í 

sérkennslu utan kennslustofunnar á meðan öðrum gekk vel inni í bekknum (Peetsma, 

Vergeer, Poeleveld og Karsten, 2001, bls. 129).  

Vaughn og Klingner sögðu að mikilvægt væri að fá að heyra frá þeim sem þetta snerti 

hvað mest, frá nemendunum sjálfum til þess að fræðimenn, kennarar og foreldrar hefðu 

þeirra sýn þegar teknar væru ákvarðanir sem snertu þá. Þeir sögðu að nemandinn sjálfur 

gæti viljað fá stuðning í lestri í annarri stofu en sinni heimastofu því þar gæti verið meiri 

vinnufriður og þar ætti hann auðveldara með að einbeita sér (Vaughn og Klingner, 1998, 

bls. 80), en þeir þættir sem hafa meðal annars áhrif á nemendur eru bæði félagslegir og 

vitsmunalegir (Peetsma o.fl., 2001, bls. 127).  

 Rannsókn Cothran og Kulinna (2006) var um sýn nemenda á þrjár kennsluaðferðir; 

beina kennslu Engelmanns, félaga- og leitaraðferðir. Tekin voru viðtöl um 

kennsluaðferðirnar við 70 nemendur úr nokkrum skólum á miðstigi í Bandaríkjunum. 

Markmið rannsóknar var að fá sýn á reynslu nemendanna af kennslu og námi. 

Þátttakendur voru beðnir um að raða kennsluaðferðunum í röð þar sem 1 væri besta og 

3 versta aðferðin. Tæplega fjórir af hverjum tíu (39,4%) þátttakenda settu beina kennslu 

Engelmanns í fyrsta sæti, 34,8% settu hana í annað sætið. Samanlagt settu rúmlega 74% 

þátttakenda beina kennslu Engelmanns í fyrsta eða annað sætið, aðferðin sem nemendur 

voru næstánægðastir með völdu 64% nemenda hana í fyrsta og annað val hjá sér. 

Ástæðurnar sem voru gefnar voru meðal annars að nemandi lærði meira í þeim tíma en 

öðrum þar sem mikill tími fór í að spjalla við félagana. Þeim þótti gaman að vinna með 

vinum sínum en voru stressaðir yfir því að þurfa að vinna með einhverjum sem þeim líkaði 

ekki vel við og gætu farið að rífast. Sumum þátttakendum þótti bein kennsla Engelmanns 

skemmtileg þar sem hún leiddi til betri námsárangurs (Cothran og Kulinna, 2006). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um reynslu nemenda af sérkennslu og lítið 

hefur verið um birtar greinar, en nokkrar rannsóknir tengdar meistararitgerðum hafa 

verið gerðar. Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir (2016) fjalla um rannsókn sína 
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þar sem þær tóku viðtöl við tíu ungmenni sem áttu við námserfiðleika að stríða alla 

skólagönguna en náðu að ljúka framhaldsskóla. Þær skoðuðu hver reynsla nemendanna 

væri af skólagöngunni. Það komu þrír þættir fram hjá viðmælendum þeirra; erfiðleikar 

við að fá viðurkenningu á námsvandanum, tilhneiging til að aðgreina nemendur eftir 

flokkum og að hvatning og stuðningur frá bæði foreldrum og skóla stuðlaði að seiglu og 

velgengni í námi. Þegar skoðuð var upplifun þeirra af námserfiðleikum þá töluðu 

viðmælendurnir um að þeir hefðu upplifað breytingu á daglegri skólagöngu sinni þar sem 

þeir fengu annað námsefni sem og að upplifa sig að vera öðruvísi en hinir. Sumir upplifðu 

að skólinn sinnti ekki þeirri skyldu sinni að vera með einstaklingsmiðað nám og koma 

þannig til móts við þá, einnig að með árunum ykjust áhrifin sem námserfiðleikarnir hefðu 

á skólagöngu þeirra. Stundum voru þeir með annað námsefni en aðrir í bekknum og þá 

jókst tilfinning þeirra um að vera öðruvísi. Þegar viðmælendurnir voru beðnir um að lýsa 

aðgreiningunni og greiningarferlinu þá kom skýrt fram að þeir upplifðu aukinn áhuga hjá 

skólanum eftir að greiningin var staðfest. Þeim þótti gott að fá staðfesta greiningu á 

sínum erfiðleikum og með því fengu flestir aukinn stuðning innan skólans eins og í 

sérkennslu. Sérkennslan var í sérstofu og upplifðu viðmælendur það sem neikvætt og 

niðurlægjandi að fara í aðra stofu til að læra. Þegar viðmælendurnir voru spurðir að því 

hvað hjálpaði þeim mest kom í ljós að það var annars vegar stuðningur frá foreldrum og 

hins vegar frá kennurum og vinum. Sjö af tíu fundu fyrir stuðningi og hvatningu heima 

fyrir í tengslum við heimanám, þeir þrír sem ekki upplifðu þennan stuðning heima fyrir 

sögðu að foreldrum þeirra þætti námið ekki mikilvægt. Þeir upplifðu helst stuðninginn 

frá kennurum á síðasta árinu í grunnskóla og töluðu um að þeir hefðu verið frábærir því 

þeir hefðu hrósað þeim og þá vildu þeir bæta sig. Ungmennin vildu að það hefði verið 

meira hlustað á þau og brugðist strax við vandanum hjá þeim. Þau vildu bæði fá að vera 

eins og hinir en einnig að fá stuðning og hjálp við námserfiðleikum sínum. 

 Emilía Guðjónsdóttir (2015) fjallaði um rannsókn sem hún gerði í meistararitgerð 

sinni þar sem hún talaði við 15 nemendur á aldrinum 9-12 ára. Þar kom fram í viðtölum 

við þátttakendurna að þeim leið flestum vel í sérkennslunni. Ástæðan sem þeir gáfu fyrir 

því var að almennt gengi þeim betur að læra þar, enda meira næði en inni í bekk. 

Sérkennslan fór fram í annarri stofu í litlum hópum.  

Það er alltaf að koma betur og betur í ljós hversu mikilvægt það er að spyrja 

nemendurna sjálfa hvað þeim finnst um þá kennslu sem þeir fá, að fá þeirra sýn á 

sérkennsluna sem þeir fá í skólanum. Hvernig er reynsla þeirra af sérkennslu í lestri sem 

þeir fá, finnst þeim hún hjálpa þeim eða ekki? 
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7 Aðferð 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni. 

Þátttakendum hennar er lýst og skólunum sem þeir voru í, framkvæmd rannsóknarinnar, 

úrvinnslu gagna og að lokum verður farið yfir þau siðferðilegu álitamál sem rannsakandi 

gæti staðið frammi fyrir. 

 Eins og fram hefur komið þá skiptir lestur miklu máli í daglegu lífi fólks, ekki síst í 

nútímasamfélagi þar sem menntun skiptir talsverðu máli. Markmið þessarar rannsóknar 

var að varpa ljósi á sýn nemenda á sérkennslu í lestri og hvort þeir teldu að hún skipti 

máli í öðru námi. Um eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) var 

að ræða. Viðtöl (e. interview) voru tekin við átta þátttakendur, allt nemendur í 4. bekk, í 

tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu.  

7.1 Rannsóknarsnið 

Markmið með eigindlegri rannsóknaraðferð er að öðlast dýpri skilning á sýn einstaklinga 

sem og að skilja viðfangsefnið út frá sjónarhóli þeirra sem taka þátt í rannsókninni. 

Spurningarnar í viðtölunum voru hálfopnar og var tilgangurinn með þeim að fá innsýn í 

reynslu þátttakenda og samræðu milli rannsakanda og þátttakanda. Þegar viðtölin höfðu 

verið afrituð var rýnt í þau og þau kóðuð út frá ákveðnum þemum sem sáust í þeim.  

Viðtöl voru tekin við þátttakendur þar sem tilgangurinn var að lýsa upplifun og reynslu 

þeirra af lestri eftir að hafa fengið sérkennslu í lestri (Schutt, 2012) en viðtöl geta hentað 

vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er reynsla fólks, til að mynda af námi (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Viðtölin í þessari rannsókn voru hálfopin (e. semi-structured) og höfðu 

„einkum þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks annars vegar 

og lýsa félagslegum ferlum hins vegar“ (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143).  

Sigurlína Davíðsdóttir (2013) segir að þegar notuð er eigindleg aðferð í rannsóknum 

sé ekki vitað fyrirfram hverju hægt sé að komast að, en vilji sé til að fá dýpri skilning á 

viðfangsefninu sem var tekið fyrir í rannsókninni og því sé gott að vera með eigindlega 

aðferð. Helga Jónsdóttir (2013) fjallar um í skrifum sínum að viðtöl felist í samræðum þar 

sem rannsakandi er búinn að ákveða umræðuefnið en það skiptir þátttakendur máli. Í 

eigindlegum viðtölum er viðfangsefnið skoðað frá mismunandi sjónarhornum til að ná 

sem best fram þeirri dýpt sem þarf í rannsókninni. Með því geta átt sér stað mótsagnir í 

svörum viðmælanda og taka þarf tillit til þess í úrvinnslu gagnanna. Ástæðan getur verið 

að fólk er misgott í að túlka reynslu sína og sérstaklega þarf að huga að aldri þátttakenda. 
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Trúverðugleiki í eigindlegum rannsóknum er bundinn við þá sem taka þátt í 

rannsókninni þar sem þeir eru að lýsa eigin reynslu. Rannsakandi þarf að gefa sér tíma og 

staldra við og spyrja nánar út í hlutina ásamt því að fá staðfestingu þátttakenda á því sem 

þeir höfðu sagt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þetta allt reyndi 

rannsakandi að hafa í huga þegar viðtölin við þátttakendurna voru tekin. Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) segja að yfirfærslugildi sé það viðmið sem 

eigi að notast við í eigindlegum rannsóknum og rannsókn hefur það þegar niðurstöður 

passa inn í samhengi utan við rannsóknina sjálfa ef þeim, sem skoða rannsóknina, finnst 

niðurstöðurnar hafa notagildi og merkingu út frá sinni reynslu. Fyrirbæralýsing (e. 

phenomenography) er að koma auga á mynstur í hugsun fólks, að rannsaka hvernig fólk 

hugsar um eitthvað ákveðið og hvaða hugmyndir það hefur um eitthvað ákveðið 

fyrirbæri. Í þessari rannsókn leitaðist rannsakandi við að fá upplýsingar um það hver 

reynsla þátttakenda væri af sérkennslu í lestri og hvort hún hefði haft áhrif á nám hjá 

þeim. 

Kostir þessarar rannsóknar eru að hafa samanburð milli tveggja skóla, því eru líkur á 

því að viðmælendur séu ekki einsleitur hópur. Takmörkun þessarar rannsóknar er að 

einungis var rætt við þátttakendur einu sinni og því ekki um fjölprófun (e. triangulation) 

að ræða, þar sem sami hluturinn er skoðaður út frá mismunandi sjónarhornum með t.d. 

mismunandi aðferðum, þátttakendum og spurningum (Schutt, 2012). Rannsakandi þarf 

að varast að láta ekki sínar eigin hugmyndir um lestur, og hversu mikilvægan hann telur 

lestur vera, koma fram í verkefninu. 

Hér er um að ræða matsrannsókn (e. evaluation research) þar sem rannsakandi leggur 

mat á reynslu þátttakenda af námi (Schutt, 2012). Ólíklegt má telja að þátttakendur hafi 

haft samráð um svörun. Kostir eigindlegrar rannsóknar felast í persónulegu viðhorfi 

þátttakenda og hægt er að kafa dýpra í umfjöllunarefnið með hálfopnum spurningum. 

Helsti galli eigindlegrar rannsóknar er að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. 

7.2 Þátttakendur  

Þátttakendur voru átta nemendur í 4. bekk í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu, 

samtals sex stúlkur og tveir drengir. Samkvæmt upplýsingum frá umsjónarkennurum og 

deildarstjórum sérkennslu skólanna áttu allir þátttakendur við sértæka lestrarerfiðleika 

að stríða sem skiptust í tvo þætti, annars vegar erfiðleika með lesskilning þar sem erfitt 

getur reynst að draga ályktanir og vinna úr því sem lesið er og hins vegar lesblindu þar 

sem erfiðleikarnir eru umskráning þess sem er á blaði í hljóð. Þetta kynjahlutfall er ekki 

lýsandi fyrir þá sem fá sérkennslu í lestri, þar sem kynjaskipting grunnskólanemenda er 
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nokkuð jöfn en drengir eru þó aðeins fleiri, til dæmis á tímabilinu 2005 til 2012 (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2015, maí). Á rannsóknartímanum var kynjahlutfall í 

báðum skólum þannig að fleiri stelpur en strákar fengu sérkennslu í lestri í 4. bekk.  

Um tilgangsúrtak (e. purposive sampling) er að ræða en þá eru valdir þeir 

viðmælendur sem henta rannsókninni best. Val á viðmælendum þarf því að vera út frá 

markmiði og tilgangi rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að skoða reynslu nemenda með 

námserfiðleika af sérkennslu í lestri. Því voru fengnir þátttakendur sem allir höfðu minnst 

tveggja ára reynslu af sérkennslu. Kynjaskiptingin í sérkennslu var eins í báðum skólunum 

og voru hóparnir því sambærilegir.  

Til að tryggja trúnað og nafnleynd við þátttakendurna var bæði skólum, 

þátttakendum og kennurum þeirra gefin dulnefni, skólarnir verða kallaðir Sólarskóli og 

Tunglskóli í þessari rannsókn. Þátttakendur í Tunglskóla voru búnir að fá sérkennslu í níu 

vikur og þátttakendur í Sólarskóla höfðu fengið sérkennslu í sjö mánuði, en stuðst hafði 

verið við aðferðirnar bein kennsla Engelmanns og fimiþjálfun í báðum skólunum. Áður 

hafði verið stuðst við aðrar aðferðir í sérkennslunni. Í töflu 1 er yfirlit yfir þátttakendur í 

rannsókninni eftir skólum.  

Tafla 1 Nöfn þátttakenda eftir skólum. 

Sólarskóli Tunglskóli 

Sif  Tara 

Siggi Tinna 

Solla  Torfi 

Sóley Tóta 

7.2.1 Sif 

Sif er 9 ára og finnst skemmtilegast þegar umbun á sér stað í skólanum, þá fá þau að taka 

með sér til að mynda sparinesti og að vera í náttfötum. Stærðfræði er skemmtilegasta 

námsgreinin, en henni finnst leiðinlegt að vera í öðru námsefni þegar hún fer í 

sérkennsluna. Hún á tvær góðar vinkonur sem eru með henni í sérkennslutímum en líka 

góða vini sem eru með henni í bekknum. Hún talar um að það geti fáir krakkar leikið við 

sig eftir skóla og það finnst henni leiðinlegt. Samkvæmt deildarstjóra sérkennslu hefur 

engin formleg greining farið fram á hennar erfiðleikum þrátt fyrir að þeir hafi komið í ljós 

strax við upphaf grunnskólagöngu hennar. 
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7.2.2 Siggi 

Siggi er 9 ára og strax í leikskóla var grunur um að hann myndi eiga í erfiðleikum. Að sögn 

deildarstjóra sérkennslu hafa erfiðleikar hans verið greindir sem ADHD, 

mótþróaþrjóskuröskun og málþroskaröskun. Honum finnst íþróttir vera skemmtilegasta 

námsgreinin í skólanum. Honum líður yfirleitt vel í skólanum nema þegar verið er að 

stríða honum og segir að eiginlega allir krakkarnir í bekknum séu vinir hans. Ef hann fengi 

að ráða í skólanum þá myndi hann sleppa að kenna ensku, skrift og lestur og í staðinn að 

kenna að temja hesta og íþróttir. Svo vill hann að leikskólabörn séu inni í skólanum til að 

kenna þeim hvernig maður á að vera í skóla. 

7.2.3 Solla  

Solla er 9 ára stelpa sem samkvæmt deildarstjóra sérkennslu er greind með lesblindu og 

uppgötvuðust erfiðleikar hennar í grunnskóla. Henni finnst skemmtilegast að læra ensku 

og stundum stærðfræði í skólanum. Hún segir að allar stelpurnar séu bestu vinkonur sínar 

en hún eigi einn besta strákavin. Þegar hún er búin í skólanum á daginn segist hún alltaf 

fara á trampólínið sitt og fari svo að spyrja eftir vinum sínum. Ef hún fengi að breyta 

einhverju í skólanum þá væri það í sérkennslunni, hún myndi vilja að þau læsu í eigin 

bókum en ekki þeim sem kennarinn þeirra er með.  

7.2.4 Sóley  

Sóley er 9 ára stúlka sem segist fara að leika í barbí eða fara á trampólín með vinum sínum 

strax og hún er búin í skólanum á daginn. Henni finnst skemmtilegast í stærðfræði, því 

það er svo gaman að læra eitthvað nýtt. Sóley segist líða vel í skólanum og eigi margar 

vinkonur bæði sem eru með henni í sérkennslunni og líka í bekknum. Samkvæmt 

deildarstjóra sérkennslu er Sóley greind með Tourette og kvíða en ekki hefur verið farið 

fram á greiningu á lestrarerfiðleikum hennar þrátt fyrir að strax í 1. bekk hafi uppgötvast 

að hún ætti við námserfiðleika að stríða. 

7.2.5 Tara 

Tara er 10 ára gömul og að sögn sérkennara hennar er hún greind með lesblindu. Hún 

var nýkomin frá útlöndum þegar viðtalið átti sér stað. Henni finnst skemmtilegast í 

tónmennt í skólanum. Besta vinkona hennar er með henni í bekk en hún segist ekki eiga 

neinn vin í sérkennslunni. Þegar hún er búin í skólanum á daginn þá fer hún á 

fótboltaæfingu eða hjólar til vinkonu sinnar. Hún er búin að ákveða að bæta sig í öllu, 

„því við getum alltaf bætt okkur“, segir hún. 
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7.2.6 Tinna 

Tinna er 10 ára gömul og finnst listgreinar skemmtilegastar í skólanum, þá textílmennt 

og smíði. Henni finnst stundum erfitt að einbeita sér í tímum ef það er ónæði. Hún á mjög 

góðar vinkonur, bæði sem eru með henni í sérkennslunni og í bekkjartímum. Henni finnst 

gaman að leika við vini sína eftir skóla eða slaka á og horfa á sjónvarpið. Ef hún mætti 

breyta einhverju í skólanum þá væri það að hafa ekki danstíma strax á eftir 

matartímanum. Tinna er með ógreindan athyglisbrest en sýnir mikil einkenni, hún hefur 

lítið úthald og litla einbeitingu á skólatíma að sögn sérkennara hennar. 

7.2.7 Torfi 

Torfi er 9 ára gamall og sérkennarinn hans sagði að hann væri greindur með lesblindu og 

grunur er um að hann sé með ADHD. Honum finnst gaman í listgreinum í skólanum, bæði 

smíði og myndmennt. Besti vinur hans er í öðrum skóla en besti vinur hans í skólanum er 

með honum í sérkennslu og eru þeir oft að tala saman í tímum. Honum finnst rosalega 

gaman að fara í fótbolta og ef hann fengi að ráða þá myndi skólinn hætta að vera með 

próf, í staðinn færu þau í léttar kannanir. 

7.2.8 Tóta 

Tóta er 9 ára gömul og hún hefur ekki fengið formlega greiningu á námserfiðleikum sínum 

samkvæmt sérkennara hennar. Hún æfir fótbolta og er að læra á píanó, einu sinni æfði 

hún fimleika og sund en er hætt því. Í skólanum finnst henni skemmtilegast að vera í 

stærðfræðibókinni Sprota þegar verið er að teikna. Besta vinkona hennar er ekki með 

henni í skóla, þær eru búnar að vera vinkonur síðan í leikskóla. Eftir skóla á daginn fer 

hún á fótboltaæfingar og í píanótíma eða að leika við vinkonu sína. 

7.2.9 Kennarar  

Í Tunglskóla er Halla sérkennari, hún er búin að kenna í 13 ár og er með meistarapróf. Í 

Sólarskóla eru tveir sérkennarar, þær Begga sem hefur kennt í þrjú ár og er í 

meistaranámi og Binna sem hefur kennt í rúm 20 ár og með meistarapróf. Hafa þær allar 

fengið þjálfun í bæði beinni kennslu Engelmanns og fimiþjálfun. Einnig eru 

umsjónarkennarar þátttakenda nefndir, það eru Anna og Ása í Sólarskóla. 

7.3 Skólarnir 

Þátttakendurnir komu úr tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu þar sem kennt er 1.–10. 

bekk. Tunglskóli var með tæplega 500 nemendur og Sólarskóli var með um 400 

nemendur. Í öðrum skólanum fór fram stærri rannsókn þar sem markmiðið var meðal 
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annars að skoða áhrif beinnar kennslu Engelmanns og fimiþjálfunar á lestrarfærni 

nemenda. Sérkennarinn í hinum skólanum hafði fengið þjálfun í aðferðunum tveimur og 

notaði þær í kennslu sinni. 

7.4 Framkvæmd  

Gagnaöflun fór fram í maí og júní 2016 á skólatíma, nema eitt viðtal sem var tekið eftir 

skólaslit. Viðtöl við þátttakendur í Sólarskóla voru tekin í maí og fóru þau öll fram í 

fundarherbergi í skólanum. Einn viðmælandinn var ekki tilbúinn að tala við rannsakanda 

í fyrstu tilraun en samþykkti síðar þátttöku. Í Tunglskóla fóru viðtölin fram í júní, þrjú 

þeirra fóru fram í lítilli stofu en eitt þeirra fór fram á kaffihúsi í rólegu umhverfi þar sem 

viðmælandinn var í fríi þegar viðtölin voru tekin í skólanum. Meðallengd viðtala var um 

18 mínútur. Notast var við viðtalsramma sem var notaður í stærri rannsókninni en 

rannsakandi lagaði hann að rannsóknarspurningum sínum. Leiðarvísi fyrir rannsakendur 

um hvernig spurningar henta í viðtölum við nemendur með sértæka námserfiðleika 

(Lewis og Porter, 2004) var fylgt eftir við gerð viðtalsrammans. Einnig var stuðst við 

rannsókn Nind (2008) við gerð spurninga í viðtalsrammanum. Höfundur bjó einnig til 

nokkrar spurningar til að reyna að ná fram svörum við rannsóknarspurningunni. 

Viðtalsramminn hafði áður verið forprófaður á nokkrum 9 til 11 ára nemendum. 

Rannsóknin var skráð hjá Persónuvernd og leyfi fyrir henni fengið hjá Vísindasiðanefnd 

Háskóla Íslands, einnig voru fengin skrifleg leyfi hjá forráðamönnum og munnleg leyfi hjá 

þátttakendum.  

Þar sem rætt var við börn var fengið skriflegt samþykki foreldra, þátttakendurnir 

veittu sitt samþykki að fengnu leyfi frá foreldrum og fengu að vita það í upphafi viðtalsins 

að þau máttu alltaf neita að svara ákveðnum spurningum eða hætta. Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir (2013) segja í grein sinni að það þurfi að hafa í huga að 

þátttakendur séu að taka þátt af fúsum og frjálsum vilja og varast að einhver sé þvingaður 

til þátttöku. Lichtman (2013) talar um að þegar viðkvæmir hópar séu rannsakaðir, þar 

með talin börn, þá þurfi sérstaklega að taka tillit til þess að samþykkið sé ekki þvingað. 

7.5 Úrvinnsla gagna 

Við greiningu á gögnunum byrjaði rannsakandi á að afrita viðtölin orðrétt og í kjölfarið 

var stuðst við grundaða kenningu (e. grounded theory). Sigríður Halldórsdóttir (2013) og 

Unnur Guðrún Óttarsdóttir (2013) fjölluðu um grundaða kenningu en hún er til þess fallin 

að koma auga á og flokka þemu til að mynda í viðtölum og finna tengsl þeirra við önnur 

þemu. Þá er gögnum safnað og þau grunduð á kerfisbundinn hátt í ákveðnum skrefum til 
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að koma auga á þemu sem lýsa reynslu þátttakenda, til dæmis af menntun. Unnur 

Guðrún Óttarsdóttir (2013, bls. 362) segir: „Greining fer fram með spurningum, 

samanburði, flokkun og hugtakamyndun“. Lichtman (2013) kemur inn á að gögnin séu 

notuð til að skilja betur reynslu einstaklinga eins og nemenda. Gagnaöflun og greining 

gagna fer fram á sama tíma, í greiningunni fer fram kóðun (e. coding) en það er þegar 

viðtölin eru greind og leitað eftir ákveðnum þáttum eða þemum í þeim sem lýsa reynslu 

þátttakenda. Hér var notast við opna kóðun þar sem viðtalsgögnin voru skoðuð vel og 

vandlega í litlum hlutum og sett niður í ákveðna flokka (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013).  

Rannsakandi setti upp töflur undir hverju þema til að auðveldara væri að hafa yfirsýn 

yfir svör þátttakenda. Þá valdi hann beinar tilvitnanir úr viðtölum þátttakenda eftir hverju 

þema fyrir sig. Það var ekki alltaf samræmi í svörum þátttakenda, þeir neituðu ákveðnum 

spurningum á einum tímapunkti en þegar rannsakandi spurði nánar og öðruvísi út í sama 

hlutinn þá kom annað svar. Dæmi um það er þegar rannsakandi spurði hvort 

þátttakendur fengju aðstoð við heimanámið, þá svöruðu sumir að þeir fengju enga hjálp, 

en þegar þeir voru spurðir hver hjálpaði þeim þá kom oft annað svar eins og mamma eða 

pabbi. Því ákvað rannsakandi að hafa eftirfarandi tákn í töflunum:  

x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum, 

- merkir að þátttakandi hafi ekki nefnt þetta í svörum sínum,  

x- þýðir að ekki hafi verið samræmi í því sem þátttakandi sagði  

ef það er autt box þá kom það atriði ekki fram hjá viðmælanda. 

7.6 Siðferðilegir þættir 

Sigurður Kristinsson (2013) segir frá höfuðreglunum fjórum í aðferðafræði rannsókna 

sem eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og að lokum réttlætisreglan. 

Í sjálfræðisreglunni kemur fram krafa um upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda í 

rannsóknum og bera eigi virðingu fyrir sjálfstæði hvers og eins. Þátttakandi þarf að átta 

sig á því hverju hann er að taka þátt í og að hann sé ekki tilneyddur til þátttöku í 

rannsókninni. Skaðleysisreglan byggir á að rannsakandi gangi úr skugga um að áhætta 

þátttakenda sé innan eðlilegra marka og að það verði að gæta hagsmuna þeirra í 

hvívetna. Velgjörðarreglan felur í sér að velja þær leiðir í rannsóknum sem minnstu fórna 

og láta gott af sér leiða, þar sem rannsakendur eiga einungis að gera rannsóknir sem eru 

taldar til hagsbóta fyrir alla. Loks er fjallað um réttlætisregluna þar sem ber að vernda þá 

sem að standa höllum fæti og ekki misnota yfirburði sína þegar þátttakendur eru valdir.  
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Að halda trúnað í eigindlegum rannsóknum getur reynst erfitt þar sem nálægð 

rannsakenda og þátttakenda er mikil ásamt því að búa í fámennu landi (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Lichtman, 2013). Þegar þátttakandi gefur upplýst samþykki 

þá á rannsakandi gögnin en þrátt fyrir að vera eigandi gagnanna þá ber honum að halda 

trúnað og nafnleynd þátttakenda. Það getur reynst erfitt í eigindlegum rannsóknum þar 

sem rannsakandi lýsir einstaklingum, reynslu þeirra og aðstæðum (Lichtman, 2013). 

Þegar rannsókn er gerð þarf að muna að bera virðingu fyrir þátttakendum sem taka þátt 

og varast að þvinga þá á nokkurn hátt til að taka þátt eða svara ákveðnum spurningum. 

Lichtman (2013, bls. 61) segir frá því að börn eru sérstaklega viðkvæmur hópur í 

rannsóknum, þar sem þau eru tiltölulega valdalaus. Þegar börn taka þátt í rannsóknum 

þarf því að fá leyfi frá foreldrum. 
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8 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem rannsakandi bar saman svör 

þátttakenda í hverjum þætti viðtalsins fyrir sig. Þegar viðtölin voru greind komu í ljós 

fjögur meginþemu sem voru þau stærstu og talsvert ráðandi í samtölunum, þau voru: 

Lýsing þátttakenda á sérkennslutímunum, sýn þátttakenda á lestur, líðan innan og utan 

skóla, reynsla þátttakenda af námi. Þemun mótuðust af svörum þátttakenda við 

spurningum sem rannsakandinn bar upp. Með því að vinna rannsóknina á þennan hátt 

var þátttakendum gefið orðið og auðveldar það lesandanum að fá yfirsýn á 

niðurstöðurnar. Hér á eftir verður fjallað um þemu viðtalanna. 

8.1 Lýsing þátttakenda af sérkennslutímum 

Þegar skoðað var hvað þátttakendur sögðu um sérkennsluna og sérkennarann sjálfan 

kom í ljós að allir þátttakendur sögðu að sérkennarinn hjálpaði þeim mikið, að 

fimiþjálfunin og verkefnin í sérkennslunni væru skemmtileg. Flestum fannst 

sérkennslutímarnir góðir. Þeim þótti gott að skrá hvernig gekk að lesa. Flestum þótti 

verkefnin auðveldari í sérkennslunni en í bekkjartíma. Misjafnt var hvort þátttakendum 

þótti meiri ró og friður í tímunum eða hvernig þeim gekk að einbeita sér í þeim. Þegar 

tafla 2 er skoðuð er gott að hafa í huga skýringarnar á merkjunum í henni sem tekin eru 

fram í kaflanum um úrvinnslu gagnanna. 
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Tafla 2 Lýsing þátttakenda af sérkennslutímum í lestri 
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Sérkennarinn hjálpaði X X X X X X X- X 8 

Skemmtilegt í 

fimiþjálfuninni 

X X X X X X X- X 8 

Verkefnin voru skemmtileg X- X X X X- X X- X 8 

Tímarnir voru góðir X X X X X X - X 7 

Verkefnin í sérkennslunni 

voru auðveldari 

- X X X X X X X 7 

Fannst gott að skrá hvernig 

gekk 

X X X X  X  X 6 

Þátttakendur sögðu að það 

væri meiri ró og friður en 

inni í bekk 

- - X X - X X X 5 

Auðveldara að einbeita sér -  X X - X X- X 5 

Gaman í kórlestri - X X - - X - X 4 

Verkefnin í sérkennslunni 

voru erfiðari 

X   X  X   3 

Skýringar: x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum, - merkir að þátttakandi hafi ekki nefnt 
þetta í svörum sínum, x- þýðir að ekki hafi verið samræmi í því sem þátttakandi sagði og ef það er autt 
box þá kom það atriði ekki fram hjá viðmælanda.  

 

Í töflu tvö er hægt að sjá hvað þátttakendum þótti um þá þætti sem sneru að 

sérkennslunni og aðferðunum tveimur. 

8.1.1 Reynsla þátttakenda af sérkennaranum 

Þátttakendur voru almennt mjög jákvæðir gagnvart sérkennaranum sem þeir sögðu allir 

að hjálpaði þeim mikið, en ósamræmi kom fram í máli Sifjar varðandi hjálpsemi 

kennarans. Siggi, Solla, Torfi, Sif, Tara og Tóta sögðu að hann léti þau lesa betur, Tinna 

sagði: „Lestrarkennararnir sem eru að hjálpa mér að lesa . . . Halla er búin að vera að 

hjálpa mér að lesa . . . Svavar . . . og bara að lesa skýrar“. Tóta sagði: „Hún hefur kennt 

mér mjög vel að lesa hraðar“. Torfa þótti líka gott að fá að taka öll próf hjá 
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sérkennaranum því þá fengi hann hjálp. Þegar Sif var spurð út í þetta sagði hún fyrst að 

stundum hjálpaði sérkennarinn henni en henni fannst hún ekki vera að læra hjá honum 

því hún væri ekki í sömu bókum og í bekkjartímunum. Þegar Solla var spurð hvernig 

sérkennarinn hjálpaði henni þá sagði hún:  

Hún er að láta okkur gera eitthvað. Við erum með svona blöð og það er 

svona orð og svona eitthvað dót sem tekur tímann. Sumir eru með 30 

sekúndur sem er lítið. Maður á að reyna að ná mikið. 

Það var greinilegt að þátttakendur voru misuppteknir af því að hafa ekki verið í sömu 

námsbókum í sérkennslunni og í bekkjartímum. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim dytti eitthvað í hug sem sérkennarinn gæti gert 

betur til að þeim gengi betur í skólanum. Siggi og Tara töluðu bæði um að þau vildu fá 

meiri aðstoð í lestrinum og Solla sagði: „Ummmm veit ekki. Ummm, uhhhhh [þögn]. 

Kannski bara að láta mig kannski lesa og þá geri ég betur að lesa“. En Tóta hafði aðeins 

aðra og víðari sýn á það hvað sérkennarinn gæti gert og sagði: „Umh [þögn] kenna mér 

kannski fullt af hlutum sem að ég kann ekki“.  

Þátttakendur voru almennt ánægðir með sérkennarann og það sem hann var að gera 

fyrir þá. Þegar þeir voru spurðir út í það hvað sérkennarinn gæti gert betur sögðu sumir 

að þeir vildu meiri aðstoð í lestri eða að vera í öðrum bókum. 

8.1.2 Hver var sýn þátttakenda á sérkennslutímana  

Þegar talið barst að sérkennslutímunum sjálfum þá sögðu allir þátttakendurnir nema Sif 

að heilt á litið væru tímarnir góðir. Tóta, Tinna, Sóley, Sif og Solla sögðu að það væri mun 

meiri ró og friður í sérkennslutímunum heldur en í bekkjartímum. Tóta og Tinna töluðu 

um að það væri mun meiri ró í sérkennslunni og þá væri gott að einbeita sér, Tinna hélt 

áfram og sagði: „ . . . en þegar við erum komin í hópana þá erum við nokkur, en það hlusta 

allir svo vel hjá henni því að við erum svo fá þar“. Tóta tók í sama streng og sagði einnig: 

„Kannski aðeins meiri hjálp hjá Höllu út af því að hún er að kenna okkur aðeins meira 

einhvern veginn“. Sóley sagði: „Miklu rólegra“. Siggi sagði aftur á móti: „Aðeins meiri 

friður hjá Ásu [bekkjarkennara] því Ósk [annar nemandi í sérkennslu] er alltaf donk donk“. 

Þá spurði rannsakandi hvort það væri rétt að hann upplifði meiri læti í sérkennslunni 

heldur en í bekkjarstofunni og hann játaði því. Sif talaði einnig um að það væri truflun í 

sérkennslunni, þar sem bekkjarbróðir hennar væri að meiða þau þegar hann yrði reiður, 

hún sagði: „Jaaá stundum er einn bekkjarbróðir minn sem er ógeðslega pirrandi, þá byrjar 

hann bara að öskra og segja þegja við kennarann“. 
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Tóta, Tinna, Sóley og Solla sögðu einnig að það væri betra að einbeita sér í 

sérkennslunni. Torfi, Siggi og Sif voru ekki sammála því og sögðu að það væri auðveldara 

að einbeita sér í bekkjartímunum. Ástæðan sem Torfi gaf fyrir því að það væri meiri órói 

í sérkennslunni var vegna þess að hann væri með vini sínum í tíma og þeir væru svo oft 

að tala saman. Tara sagði að sérkennslutímarnir væru búnir að hjálpa sér en það væru 

læti í öllum hópunum, þegar hún var spurð út í hvernig þetta væri í bekkjartímunum sagði 

hún: „Já, þá voru náttúrulega bara svona hljóð“. Solla sagði að ástæða þess að stundum 

væru læti í sérkennslunni væri út af tveimur nemendum sem stundum, ekki alltaf, væru 

með læti.  

Allir þátttakendur nema einn voru heilt yfir ánægðir með sérkennslutímana. Flestir 

töluðu um að það væri meiri ró inni í sérkennslunni miðað við bekkjartímana.  

8.1.3 Reynsla þátttakenda af beinni kennslu Engelmanns 

Svokallaður kórlestur er einn af þeim þáttum sem eru í beinni kennslu Engelmanns. Annar 

þáttur sem er tengdur beinni kennslu Engelmanns eru verkefni þar sem unnið er með 

orðaforða og lesskilning nemenda. Hér á eftir koma fram svör þátttakenda við 

spurningum tengdum þeim. Töru, Tótu, Sóleyju og Sollu þótti gaman að vera í 

kórlestrinum. Sóley sagði: „Mér fannst það mjög gaman“. Tara sagði: „Já, mér fannst það 

bara alveg gaman“, en sagði svo síðar að orðin væru stundum erfið sem þau áttu að lesa. 

Þrátt fyrir að Sollu þætti hann skemmtilegur þá vildi hún fá að breyta honum. Hennar 

hugmynd var þannig að fyrst læsu nemendurnir, svo allir saman og að lokum myndi 

kennarinn leiðrétta þá. Sigga fannst það of auðvelt og þess vegna þótti honum það 

leiðinlegt. Tóta sagði fyrst að sér fyndist það pirrandi að vera í kórlestrinum en bætti svo 

við: „En svo fannst mér það líka alveg svona gaman að heyra svona kannski hvernig aðrir 

segja orðin. Mér fannst það líka gott og hvernig ég segi þau“.  

Öllum þátttakendum fannst verkefnin almennt skemmtileg í sérkennslunni, en Torfi, 

Siggi og Sif sögðu að sum verkefni sem þau gerðu þar væru ekki skemmtileg. Torfi var sá 

eini sem þótti verkefnin ekki auðveldari en þau sem hann fékk í bekkjartímum. Hann 

sagði að öll verkefnin í sérkennslunni væru erfiðari en í bekkjartímum en síðar í viðtalinu 

sagði hann að þau væru létt og alls ekki of löng, bara passleg. Tinna og Sóley sögðu að 

einungis sum verkefnin væru erfiðari í sérkennslunni. Siggi var ekki alveg viss hvernig 

honum þótti þau, að lokum sagði hann: „eða svona betra, hálf betri og hálf verri“, síðar 

kom fram að þau verkefni sem honum þótti skemmtileg voru þau þar sem hann var 

kominn á undan hinum.  
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Töru og Tótu fannst skemmtilegt að gera ritunarverkefnin og að skrifa upp eftir því 

sem kennarinn las en Tóta sagði: „Stundum svona ruglaðist ég á y og i og stundum 

ruglaðist ég á þ og ð. Reyna að skrifa“. Þrátt fyrir að hún ruglaðist stundum sagði hún að 

sér þætti það samt skemmtilegt og alls ekki erfitt. Tinna var ósammála henni og sagði að 

sér þætti leiðinlegt að skrifa því hún skrifaði stundum vitlaust, einnig sagði hún: „Ég get 

ekki sagt nappa eða eitthvað þannig ég skrifa það stundum umh vitlaust“.  

Þegar Tóta og Tinna fóru að tala um lesskilningsverkefnin sögðu þær báðar að þeim 

þætti þau erfið en Tóta sagði svo: „Stundum, stundum skildi ég ekki alveg . . . Mér fannst 

þær dálítið svona, stundum bara skildi ég bara ekkert í þeim og stundum skildi ég bara 

rosalega mikið í þeim og stundum bara svona“. Þegar Tinna talaði um 

lesskilningsverkefnin sagði hún:  

Það var dálítið bara svona margt að muna og síðan ef maður skildi ekki 

þá þurftum við alltaf að fara til baka í textann og lesa hann aftur eða 

reyna að finna hvar við lásum um þetta og lesa það síðan.  

Tinna sagði að sér fyndist lesskilningsverkefnin hjálpa sér í einbeitingunni og þá skildi 

hún textann betur og fannst námið skemmtilegra, þau verkefni sem hún náði ekki að 

einbeita sér í voru leiðinleg.  

Rannsakandi spurði Tótu hvað hún gerði þegar hún skildi ekki eitthvað, hún svaraði: 

Ég bað um hjálp en áður en ég bað um hjálp, þá reyndi ég aðeins að 

hugsa hérna. Kannski, hvað reyna að muna en annars kannski bara fór 

ég í textann og gáði. Svona að las aðeins yfir. Annars mundi ég það.  

Sif notaði mörg lýsingarorð til að lýsa verkefnunum eins og leiðinleg, léttari, ágæt, 

fáránleg, drasl, skrítin, pirrandi og hundleiðinleg, en þetta var bara hluti af þeim orðum 

sem hún notaði, en svo sagði hún: „Ummm, alveg ágæt en sumt svolítið leiðinlegt út af 

því að ég hef verið hjá Binnu alveg heillengi . . . Já, ógeðslega pirrandi“. Spyrja má hvort 

þessi sterku lýsingarorð hafi eitthvað að gera með upplifun hennar af verkefnunum, eða 

hvort þetta hafi með tímann sem hún hefur verið í sérkennslu að gera. Aðeins helmingi 

þátttakenda þótti kórlesturinn skemmtilegur og einn af þeim vildi breyta því hvernig 

hann væri framkvæmdur. Flestir voru ánægðir með verkefnin sem voru í sérkennslunni. 

8.1.4 Reynsla þátttakenda af fimiþjálfun 

Þeir þættir sem tengdir voru fimiþjálfuninni voru þegar kennarinn paraði nemendur 

saman og þeir áttu að lesa, annar nemandi merkti við hvað var vitlaust og skráði niður 

fjölda rétt lesinna orða/hljóða. Þessa aðferð kölluðu þátttakendur að lesa með klukkunni. 

Eins og hægt er að sjá í töflu 2 þá fannst öllum þátttakendum gaman að lesa með 
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klukkunni. Sóley sagði: „Mér fannst það ógeðslega gaman“. Tinnu fannst það aðeins 

stressandi og hugsaði mikið um að reyna að klára og flýtti sér of mikið þegar hún var að 

lesa.  

Torfa, Töru, Tótu, Tinnu, Sóley og Sollu fannst gott að skrá niður hvernig þeim gekk 

að lesa og sjá svo muninn á því næst. Tinna sagði að sér fyndist það vera eins og að skrifa 

sögu, hún leit á þessa skráningu sem góða leið til að sjá hvort hún þyrfti meiri þjálfun í 

lestrinum og sagði:  

Já, og síðan líka ef ég veit að ég stóð mig ekki nógu vel en ég veit að ég 

stóð mig vel í síðasta tíma þá veit ég að ég þarf að halda áfram að æfa 

mig það, eða þannig.  

Tóta sagði að sér þætti skemmtilegt að skrá niður: „. . . Mér finnst bara gaman að sjá 

hvernig ég breytist hratt eða kannski svona hægi á mér eða bara ég veit hvernig á að laga 

það einhvern veginn“.  

Torfi, Tóta og Tinna tóku skráningunni fagnandi og litu á hana sem tækifæri til að 

bæta sig í lestri. Torfi mundi vel metið sitt, sagði að það væri 126 og var mjög stoltur af 

því. 

Þátttakendur voru almennt ánægðir með fimiþjálfun og fannst gaman að lesa með 

klukkunni. Sex þátttakendur tóku fram að þeim þætti gott að skrá niður hvernig þeir 

stóðu sig. 

8.2 Sýn þátttakenda á lestur 

Þegar viðtölin voru skoðuð kom skýrt fram að þátttakendur lásu, að eigin mati, meira og 

betur en áður en þeir fengu sérkennslu í lestri. Undirþemun sem komu fram voru að lesa 

sér til skemmtunar, lesa hraðar, lesa skýrar, lesa meira, telja sig lesa betur og finnast 

skemmtilegra að lesa. Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður af lestri þátttakenda 

kemur fram að allir þátttakendurnir voru sammála um að þeir læsu meira en áður og 

læsu einnig betur. Allir nema einn þátttakandi sögðust lesa skýrar, flestir þátttakendurnir 

sögðust ætla að lesa í sumarfríinu og fannst skemmtilegra að lesa ásamt því að segja að 

þeir læsu skýrar. 



53 

Tafla 3 Sýn þátttakenda á lestur 
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Las meira en áður X- X X X X- X X X 8 

Taldi sig lesa betur X X X X X- X X X 8 

Taldi sig lesa hraðar X X X X - X X X 7 

Las meira sér til 

skemmtunar 

- X X X - X X X 6 

Taldi sig lesa skýrar X  X X X X   5 

Ætlaði að lesa í 

sumarfríinu 

 X X X  X  X 5 

Fannst skemmtilegra 

að lesa eftir að hafa 

orðið betri í lestri 

 X X X  X  X 5 

Skýringar: x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum, - merkir að þátttakandi hafi ekki nefnt 
þetta í svörum sínum, x- þýðir að ekki hafi verið samræmi í því sem þátttakandi sagði og ef það er autt box 
þá kom það atriði ekki fram hjá viðmælanda. 

 

Í töflu 3 er hægt að sjá hver reynsla þátttakenda var af lestri eftir að hafa verið í 

sérkennslu. Allir þátttakendurnir töldu sig lesa meira og betur en áður. Flestir lásu sér til 

skemmtunar og töldu sig lesa hraðar.  

8.2.1 Upplifun þátttakenda á breytingu á lestri 

Allir þátttakendur voru sammála um að þeir læsu betur en þeir hefðu gert áður. Meira 

en helmingur talaði um að lesa einnig skýrar. Allir nema einn sögðu að þeir læsu hraðar 

en þeir hefðu gert áður en þeir fengu sérkennsluna. 

Tinna, Torfi, Tóta, Sóley, Tara og Solla töluðu um að þeim fyndist þau vera orðin betri 

í lestri og læsu hraðar. Sóley sagði:  

Já, ég nennti bara ekki að lesa þegar ég var að byrja í 4. bekk. Núna þá 

ætlaði ég bara að taka mig á og ég byrjaði bara að lesa og svo 

skemmtilega bók, ég bara okey þetta er svo skemmtileg bók að ég veit 
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ekki af hverju ég byrjaði að lesa svona hratt. Ég finn sko þegar ég er 

byrjuð að lesa meira, þegar mér finnst skemmtilegar bækurnar þá finnst 

mér ég fara svona hraðar. 

Það var greinilegt að Sóley upplifði lesturinn skemmtilegri þegar henni fór að ganga 

betur að lesa og las hraðar. Tinna sagði einnig: „Þetta kemur skýrar fram þegar ég les“, 

Tóta upplifði líka að hún læsi mun skýrar.  

Torfi talaði um að hann læsi hraðar, skýrar og meira en áður, einnig sagði hann að 

það töluðu allir aðrir um það að honum hefði farið fram í lestri. 

Sif sagði að hún væri ekki vön að lesa hratt, en nokkru síðar í viðtalinu sagði hún: „Ó, 

jú ég get lesið svona hraðar, mikið hraðar“. Eins og sést á þessum svörum hennar þá var 

mikið ósamræmi í því hvað henni fannst um hvernig henni gengi. 

Allir þátttakendurnir nema Siggi sögðu að þeir læsu hraðar en þeir hefðu gert um 

haustið. Siggi sagði að hann hefði lesið hratt en ekki lengur, en hann hefði ekki lesið allt 

rétt. Þegar rannsakandi spurði hvernig lesturinn væri öðruvísi en áður þá sagði hann: 

„Það er aðeins betra fyrir mig en ég var, mér finnst það betra“. Ástæðan sem hann gaf 

fyrir því að það væri betra var að hann væri að lesa hægar og þá læsi hann réttar og gengi 

betur að lesa, samt sagði hann að hann myndi ekki eins vel það sem hann hefði lesið 

þegar hann væri að lesa svona hægt.  

Allir þátttakendur voru sammála um að lesa betur en þeir hefðu gert þá um haustið. 

Flestir sögðust lesa skýrar en áður og aðeins einn þátttakandi sagðist lesa hægar.  

8.2.2 Lásu þátttakendur meira eða minna en áður? 

Allir þátttakendurnir sögðust lesa meira en áður og allar stelpurnar sögðust lesa sér til 

skemmtunar. Einnig kom fram í meirihluta viðtalanna að þeim fyndist skemmtilegra að 

lesa eftir hafa bætt sig í lestri, í sömu viðtölum kom fram að þau ætluðu að lesa í 

sumarfríinu. 

Allir þátttakendurnir sögðust lesa meira en áður, þá voru sumir að miða við þegar þeir 

voru í 3. bekk og aðrir fyrir sérkennslutímana. Tóta sagði til dæmis:  

Já, eiginlega. Ég er farin svona að finna hvernig er svona tilhugsunin við 

að lesa. Það er mjög gaman. Finnst mér núna. En mér fannst það ekki 

sérstakt en núna finnst mér það gaman. Út af því að ég er farin að lesa 

skýrar þá skil ég miklu betur söguna sem að ég er að lesa eða það sem 

ég er að lesa.  
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Það var greinilegt að samfara meiri lestrarfærni kom áhugi og skilningur á því sem 

Tóta las. Tóta sagðist lesa nánast öll kvöld fyrir svefninn og þegar viðtalið var tekið þá var 

hún að lesa Óvættaför. 

Torfi og Siggi sögðust á einum tímapunkti í viðtölunum lesa meira og síðar kom fram 

að þeir væru ekki að lesa meira. Torfi sagði að yfir veturinn hefði hann verið duglegur að 

lesa en þegar hann útskýrði lestrarhegðun sína þegar viðtalið var tekið sagði hann:  

Ég er bara alltaf að lesa 15 mínútur . . . Já og núna er ég ekkert duglegur 

að lesa, út af því að við gleymum alltaf því við erum alltaf að gera 

eitthvað . . . ég gleymi því, en ég er búinn að gera það áður. 

Tóta sagðist ætla að æfa sig í lestri yfir sumarið en hún vissi ekki alveg hvaða bækur 

hún ætlaði að lesa. Það var Tinna hins vegar búin að ákveða og meira að segja næstu tvær 

bækur sem hún ætlaði að lesa í sumarfríinu. Einnig ætlaði Tinna að vera dugleg að lesa 

Syrpur Andrésar Andar. Tinnu fannst stundum erfitt að finna bækur sem sér þætti 

skemmtilegar: „Já, en síðan þegar ég er hérna í skólanum á ég mjög erfitt með að finna 

svona skemmtilegar bækur. Allar þessar bækur sem að mér finnst skemmtilegar þær eru 

alltaf allt of langar fyrir mig til að klára“.  

Þegar rannsakandi spurði Tinnu hvort það væri ekki í lagi að lesa bók og ekki klára 

hana þá var það ekki inni í myndinni. Solla sagðist lesa sér til skemmtunar og hún var að 

lesa bók um Justin Bieber og fannst hún skemmtileg, svo sagði hún: „U já, en mamma 

hún veit ekki af því. Þannig að hún segir að ég sé ekki dugleg að lesa því að ég þarf að lesa 

meira“. Hún talaði um að hún læsi margar blaðsíður á dag og fyndist hún lesa mun betur 

en árið á undan því það væri skemmtilegra að lesa þegar henni gengi betur. Hún ætlaði 

að æfa sig í lestri allt sumarið, það kom fram að Anna, kennarinn hennar, léti þau hafa 

bækur til að lesa yfir sumarið og sagðist hún ætla að nýta það. Þegar hún las sagðist hún 

fara svo til föður síns og segja honum hvað hún hefði lesið. Það var greinilegt að verið var 

að ýta undir lesskilning á heimilinu en hún upplifði það ekki þannig heldur var hún 

eingöngu að segja honum frá því sem stóð í bókinni. 

Tara sagðist lesa á hverjum degi og væri að lesa bækur eins og Kidda klaufa og Fíu Sól. 

Henni þótti öðruvísi en áður að lesa vegna þess að: „. . . fyrst þá var bara alltaf svona að 

segja manni að lesa og svona en núna bara les ég þegar ég vil það og geri alltaf á hverjum 

degi bara“.  

Tara sagðist vera farin að lesa af eigin áhuga. Sóley tók í sama streng og sagðist lesa 

á hverjum degi og væri að lesa bók sem héti Millý, Mollý og Mandý, hún útskýrði svo af 

hverju hún var að lesa hana: 
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Þetta er bók sem mamma vann þegar hún var átta ára í einhverri keppni 

. . . já, mér hélt fyrst að hún væri leiðinleg en svo bara prófaði ég að lesa 

hana, ég prófaði bara að lesa hana og þá var hún bara rosalega 

skemmtileg. 

Þegar rannsakandi spurði Sóleyju hvað hún gerði eftir skóla á daginn þá sagði hún:  

Fer mjög oft út á trampólín eða að lesa, einu sinni ætlaði ég að lesa úti 

á trampólíninu, þá lagðist ég bara á trampólínið og sagði við mömmu 

ekki spyrja mig af hverju ég er með bókina úti á trampólíni, þá var bróðir 

minn í sandkassanum og systir mín var að lesa úti. Svo var komið stólar 

út og ég fór af trampólíninu og fór að lesa í stólunum frekar. 

Rannsakanda fannst skína í gegn hjá Sóleyju að lesturinn væri orðinn skemmtilegri en 

hann hefði verið og hún virtist finna hjá sér að hún vildi lesa. Siggi sagðist eingöngu lesa 

inni í herberginu sínu, en ef einhver aðstoðaði hann í lestrinum þá væri það mamma hans. 

Sif talaði um að sér fyndist bækurnar í skólanum yfirleitt leiðinlegar og þá nennti hún 

ekki að lesa. Hún hafði beðið Ásu um leyfi til að lesa sína eigin bók og þá hefði henni 

fundist skemmtilegra að lesa. Hún lýsti bókinni svona sem henni fannst skemmtileg: 

„Þetta er svona bók sem er með fullt af sögum, hún heitir Kvöldsögur, það stendur á 

henni Kvöldsögur og þá er bara fullt af sögum. Dvergarnir sjö, fíllinn Dúmbó og ég veit 

ekki hversu margar sögur“. 

Það kom fram hjá öllum þátttakendum að þeir læsu meira en áður, stelpurnar sögðust 

lesa sér til skemmtunar og hjá meirihlutanum kom fram að þeim fyndist skemmtilegra að 

lesa þegar þau voru farin að lesa hraðar. 

8.3 Líðan þátttakenda innan og utan skóla 

Þegar viðtölin voru skoðuð kom fram þemað líðan þátttakenda en þar voru undirþemun 

hvernig þeim leið að fara í sérkennsluna, líðan í skólanum, líðan þeirra eftir skóla og líðan 

þegar þeir lærðu heima. Allir þátttakendurnir sögðu sér almennt líða vel í skólanum, við 

heimalærdóminn og eftir skóla. Aðeins einn þátttakandi sagði að sér liði ekki vel í 

sérkennslunni. 
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Tafla 4 Líðan þátttakenda innan og utan skóla 
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Leið vel í skólanum X X X X X- X X- X 8 

Leið vel við 

heimalærdóminn 

X X X X X- X X- X 8 

Leið vel eftir skóla X X X X X X X X 8 

Leið vel að fara í 

sérkennslu 

X X X X X X - X- 7 

Skýringar: x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum, - merkir að þátttakandi hafi ekki nefnt 
þetta í svörum sínum og x- þýðir að ekki hafi verið samræmi í því sem þátttakandi sagði.  

8.3.1 Líðan þátttakenda í sérkennslu 

Torfi, Tara, Tóta, Tinna, Siggi, Sóley og Solla sögðu að sér liði vel þegar þau færu í 

sérkennslu, þegar Sóley var spurð hvernig henni liði þegar hún færi í sérkennsluna sagði 

hún: „Bara vel“. Svar Tótu við þessari spurningu var: „Mér líður mjög vel“. Solla sagði: 

„Bara stundum þreytt og stundum nenni ég ekki, en samt þarf ég að fara“. Sif vildi ekki 

fara í hana og skilgreindi líðan sína: „Ummm, stundum vel, stundum skringilega“. Tinna 

sagði: „Mér fannst það einu sinni dálítið leiðinlegt en nú er ég búin að venjast því“. Torfi 

sagði: „Æjjji í fyrsta sinn var ég frekar spenntur“ því það væri eitthvað nýtt og að lesa af 

blöðum þar sem annar fylgdist með og strikaði yfir ef eitthvað var gert vitlaust.  

Sóley mat það mikils að það væri meiri ró í sérkennslunni og upplifði að það væri gott 

fyrir sig. Tinna tók í sama streng og sagði að það hjálpaði sér að halda einbeitingunni og 

þar væri mun minna um að vera. 

Sóley, Solla, Siggi, Tinna, Sif, Tóta og Torfi sögðust eiga vini sem væru með þeim í 

sérkennslunni. Torfi talaði um að þetta væri besti vinur sinn og að þeir væru stundum að 

tala saman, en hann sagði að þeir væru ekki að trufla hvor annan: „Nei, nei, við vinnum 

alla veganna vel . . . við förum stundum á hringborðið og tölum saman og vinnum í 

leiðinni“. Hann sagði að Halla [sérkennari] leyfði þeim þetta því þeir væru að læra líka. 

Sóley sagði að Solla væri besta vinkona sín og þær væru saman í sérkennslutímum. 

Henni fannst gott að fara í sérkennslu því það væri minni hávaði þar og henni liði þá betur 
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og einnig gengi henni betur að læra en inni í bekk því „strákarnir tala alveg hrikalega 

hátt“. Sóley hélt svo áfram:  

Já, oft í prófum þá þegar ég er í tímum hjá sérkennslukennaranum þá 

eru bara, mér líður miklu betur, þegar ég er komin inn til Binnu 

[sérkennara], þegar ég er hjá Önnu [inni í bekk] í prófum þá er ekki hægt 

að reikna, þá er bara allt svo mjög hátt. Þá þarf Anna alltaf að segja svo 

oft og hátt að ég er bara byrjuð að reikna með puttunum. Þá byrjar hún 

að tala og ég bara nei, og svo þegar ég er komin lengra og lengra þá 

byrjar hún alltaf aftur að tala. 

Öllum nema einum þátttakanda leið vel í sérkennslunni, ástæðan sem sumir gáfu var 

að þar væri meiri ró en inni í bekk. Aðrir töluðu um að ástæðan fyrir því að þeim liði vel í 

sérkennslunni væri vegna þess að þar væru þeir með vinum sínum. 

8.3.2 Líðan þátttakenda við heimanámið 

Allir þátttakendurnir töluðu um að sér liði vel þegar þeir væru að vinna heimanámið, en 

stundum leið Sif og Sigga ekki vel við að læra heima. Töru fannst allt í lagi að læra heima 

og sagðist alveg geta gert það. Tóta sagði að ef hún skildi ekki eitthvað þá geymdi hún 

það fram á næsta dag. Solla upplifði þetta svolítið eins og að vera í skólanum, nema að 

vera stödd heima. Henni þótti það ekki erfitt, sagði að sér fyndist það ekkert mál, ef það 

væri eitthvað sem væri erfitt þá sagðist hún bara spyrja pabba sinn. Þegar hún var spurð 

hvernig það gengi þá sagði hún: „Vel. Þá les hann kannski orðadæmin fyrir mig og ég 

reikna þau“. Það virtist vera góð samvinna hjá þeim. 

Sóley talaði um að stundum væri leiðinlegt að læra heima því hún vildi þá frekar leika 

við vini sína. Torfi sagði að stundum væri pirrandi að læra heima. Tinna talaði um að hún 

yrði þreytt þegar hún ætti að fara að læra heima og vildi bara fara að sofa. 

Þegar Sif var spurð út í heimalærdóminn þá sagði hún að hann væri helmingi meiri en 

hann hefði verið um haustið, þegar talið barst að líðan hennar í tengslum við heimanám 

fannst henni það leiðinlegt. Síðar sagði Sif svo að sér fyndist það ekkert svo slæmt að 

læra heima en það væri erfitt að fá aðstoð því pabbi hennar væri alltaf í vinnunni, 

mamma hennar gæti það ekki því hún væri sjálf í skóla og alltaf að læra og systkini hennar 

alltaf í útlöndum. Samt væri það svo að foreldrar hennar aðstoðuðu hana, en henni 

fannst það oft ruglingslegt þegar þeir væru að útskýra fyrir henni. 

Allir þátttakendur sögðu að sér liði vel þegar þeir væru að vinna heimanámið, en ekki 

var samræmi í svörum hjá tveimur þátttakendum þar sem á einum stað í viðtalinu leið 

þeim vel við heimalærdóminn en á öðrum stað tjáðu þeir sig um að þeim liði illa við hann. 
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8.3.3 Líðan þátttakenda í skólanum 

Öllum þátttakendunum leið almennt vel í skólanum. Torfi sagði að sér liði vel í skólanum 

og að hann ætti fullt af vinum, Tóta sagði: „Mér líður mjög vel“. Sóley, Solla, Sif, Tara, 

Torfi og Tóta sögðust eiga vini í skólanum og að þeim liði vel. Þegar Solla var spurð hvort 

hún ætti einhvern einn besta vin sagði hún að allar stelpurnar í bekknum væru vinkonur 

sínar en hún ætti einn góðan strákavin, hann Bjössa.  

Siggi og Sif sögðu að þeim liði stundum illa, ástæðan sem Siggi gaf var: „Stundum 

hérna vel en ekki í dag, það var, Ari og Ási voru alltaf að stríða mér“. Þegar Tinna var 

spurð út í líðan sína í skólanum talaði hún um bekkjartímana sína á þessum nótum:  

Umh, mér líður ekki alltaf vel . . . það er yfirleitt í tímanum því að þá, af 

því að ég fæ alltaf einbeitinguna einhvers staðar annars staðar. Mér 

finnst það dálítið pirrandi út af því að ég vil reyna að læra eitthvað og en 

samt ekki út af því að einbeitingin mín fer alltaf eitthvert annað. 

Tóta talaði um að hún ætti góða vini í skólanum en besta vinkona hennar væri ekki 

með henni í skóla, en þær væru búnar að vera vinkonur síðan í leikskóla.  

Allir þátttakendur sögðu að þeim liði vel í skólanum og flestir af þeim áttu vini í 

skólanum. 

8.3.4 Líðan þátttakenda eftir skóla 

Allir þátttakendurnir voru sammála því að þeim liði vel eftir skóla. Sigga fannst gott að 

hitta vini sína og slappa af á meðan Torfi vildi fara heim og spila fótbolta eða gera eitthvað 

annað. Solla sagðist alltaf byrja á því að fara á trampólínið sitt og fara síðan að spyrja eftir 

vinum sínum og bjóða þeim með sér á trampólínið. Tara talaði um að hún færi á 

fótboltaæfingu eða hjólaði heim til vinkonu sinnar. Tinnu fannst hún stundum vera þreytt 

þegar hún kæmi heim en færi samt yfirleitt að leika við vinkonur sínar eða horfa á 

sjónvarpið. Sif fannst oft sem enginn gæti leikið við sig og þá sagði hún: „Mér líður eins 

og að ég gæti farið og horft á sjónvarpið af því að þá getur eiginlega aldrei neinn leikið, 

svo ég horfi bara á sjónvarpið alla daga. Nema í gær þá lék ég við vini mína, stelpurnar“. 

Dagskráin hjá Tótu var nokkuð stíf þegar hún var spurð út í það hvað hún gerði á 

daginn eftir skóla: „Á miðvikudögum og mánudögum þá fer ég á fótboltaæfingar. 

Þriðjudögum þá fer ég á píanó og svo á fimmtudögum labba ég með Hildi vinkonu minni 

og á föstudögum þá fer ég bara heim að læra“.  

Líðan allra þátttakenda eftir skóla var góð, þeir töluðu um að þeir ættu vini til að leika 

við og sumir stunduðu íþróttir. 
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8.4 Reynsla þátttakenda af námi 

Flestir þátttakendurnir voru jákvæðir þegar þeir voru spurðir um verkefnavinnu í 

skólanum. Helmingur taldi að þeim ætti eftir að ganga vel í námi á komandi skólaári, sjá 

töflu 5. Fimm af átta sögðust fá aðstoð við heimanám og þrír þátttakendanna sögðu að 

heimanámið gengi betur eftir að sérkennslu hefði verið breytt, sjá töflu 6. 

Tafla 5 Reynsla þátttakenda af námi 
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Gekk vel að vinna verkefni 

í bekkjartímum 

X X X X  X X- X 7 

Taldi sér ganga vel eftir 

sumarfrí 

 X X X  X  X 5 

Taldi sér ganga svipað eftir 

sumarfrí 

X   X X    3 

Gekk ágætlega að vinna 

verkefni í bekkjartímum 

    X    1 

Taldi sér ganga illa eftir 

sumarfrí 

    X    1 

Skýringar: x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum, x- þýðir að ekki hafi verið samræmi í því 
sem þátttakandi sagði og ef það er autt box þá kom það atriði ekki fram hjá viðmælanda. 

 

8.4.1 Hvernig töldu þátttakendur að þeim myndi ganga eftir sumarfrí? 

Allir þátttakendurnir voru að ljúka 4. bekk þegar gagnasöfnun fór fram. Eftir sumarið stóð 

til að þeir færu í 5. bekk eða á miðstig grunnskólans. Allir áttu að fá nýjan 

umsjónarkennara og gerðu þeir sér grein fyrir að námið ætti að öllum líkindum eftir að 

þyngjast. Greina mátti meiri jákvæðni gagnvart skólanum eftir sumarfrí hjá fimm 

stúlknanna en Tara, Tóta, Tinna, Sóley og Solla töldu allar að þeim myndi ganga vel eftir 

sumarfrí. Sóley hafði greinilega kynnt sér bókasafnið og eins hafði hún stuðning frá 

móður sinni. Þegar hún var spurð af hverju hún héldi að það gengi vel sagði hún:  

Af því að ég ætla að æfa mig heima . . . já, ég ætla að fara í sumarlestur 

í bókasafninu, þá fær maður alltaf verðlaun í lok sumars, þá á maður að 



61 

kvitta á blað hvað bókin heitir og svona, ég er búin að vera í þessu síðan 

ég kunni að lesa. 

Markmið Sollu voru ekki jafn nákvæm og Sóleyjar en aðspurð um hennar tilfinningu 

fyrir framhaldinu sagði hún: „Umm, örugglega vel sko. Út af því að þá er ég búin að æfa 

mig svakalega mikið . . . Að lesa mikið“. 

Tóta sagðist vera búin að ákveða að það gengi vel hjá sér í 5. bekk. Tara sagði að hún 

hefði góða tilfinningu fyrir 5. bekk og einhvern veginn liði henni bara þannig að það yrði 

frábært. Siggi virtist í fyrstu tengja litarhátt við námsárangur, taldi að sér myndi ganga illa 

eftir sumarfrí og ástæðan fyrir því var: 

Út af því að ég er nýkominn úr útlöndum. Þá verð ég aðeins að verri, það 

verður meira, verður meira svona gert grín af mér. Já. út af því að ég 

verð alltaf brúnari, ég verð alltaf ég fer til oft til tvo landa. 

Þegar Siggi var spurður nánar út í hvernig hann héldi að námið myndi ganga hjá 

honum sagði hann að námið myndi líklega ganga betur eða svipað. Sif var óviss hvernig 

námið myndi ganga, hélt kannski vel eða illa, sagði svo:  

. . . kannski verð ég ekki í þessum skóla í 5. bekk, og bla, bla, bla. En ég 

veit það ekki. Svo að ég held að mér muni líða kannski vel, kannski illa 

eða kannski ég muni hata að fara í 5. bekk og vil fara aftur í annan bekk. 

Út af því að ég vil ekki fara í 1. bekk, því þá þarf maður að læra stafrófið, 

að læra stafinn A í þrjár vikur. Sem er alveg geggjað eða þannig.  

Tinna virtist smeyk við framhaldið, hélt að kannski yrði vinnan erfiðari fyrst í stað, 

aðspurð sagði hún:  

Nei, ég held að það sé út af því að við erum að fá nýjan kennara og ég 

þurfi að venjast þeim og síðan frændi mig hann er í 5. bekk og hann þarf 

að læra á hverjum einasta degi.  

Torfi talaði líka um að það væri erfitt að byrja í nýjum bekk að hausti því þau þyrftu 

að rifja svo mikið upp. Tóta sagði: „En ég vona bara vel. Því að ég ætla bara að ákveða 

það“. Hún hafði því augljóslega einsett sér að nálgast framhaldið með jákvæðum huga. 

Fimm þátttakendur voru jákvæðir út í það hvernig þeim myndi ganga eftir sumarfrí, 

aðrir þátttakendur voru smeykir með hvernig námið yrði eða nýr kennari. 

8.4.2 Hver var reynsla þátttakenda af bekkjartímunum? 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í verkefnin í bekkjartímunum sögðu sjö af átta að 

þeim gengi bæði vel að vinna og klára verkefnin. Nokkrir nemendanna nefndu stærðfræði 
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sem skemmtilegasta fagið. Siggi sagði að sér gengi ágætlega að klára verkefnin, honum 

fannst enska og margföldun erfiðustu verkefnin en þrátt fyrir erfiðleika með margföldun 

þótti honum stærðfræðin skemmtilegust. Deiling var að hans mati ágæt. Torfi var 

sammála Sigga um að stærðfræðin væri skemmtilegust en honum fannst deilingin 

erfiðasta verkefnið í skólanum. Hann taldi samt að sér gengi vel að klára öll verkefni í 

bekknum. 

Sollu fannst enska og stærðfræði skemmtilegust í bekkjartímunum, en erfiðast fannst 

henni: „Ummmm, erfiðust, ummmm örugglega stærðfræði, að skrifa í bók . . . þegar ég á 

að skrifa í stílabók“. Henni fannst því stærðfræði bæði erfið og skemmtileg á sama tíma. 

Tótu fannst stærðfræðin og að teikna skemmtilegast en erfiðast fannst henni að læra á 

tölvuklukku. Sóleyju fannst verkefnin sem hún þurfti að lesa mikið í erfið en bætti svo við: 

„Það er mjög erfitt . . . Já, stundum gengur það betur, stundum gengur það ágætlega, 

eftir því hvað ég er búin að vera dugleg að lesa“. 

Þegar hún var spurð betur út í það hvort hún væri að meina að ef hún væri ekki dugleg 

að æfa sig heima þá sagði hún: „Já, þá missi ég þetta bara allt niður, ég reyni að vera 

dugleg að lesa alltaf heima“. 

Tinna sagðist vera að reyna að komast áfram í stærðfræðinni og fyndist það 

skemmtilegt, en hún var ekki alveg viss hvaða verkefni henni þættu erfiðust, hélt jafnvel 

að það væru verkefni sem hún setti í möppuna sína. Þegar hún var spurð út í það nánar 

sagði hún: „Þegar þú skrifar svona eitthvað og finnur hluti og orðsúpur og eitthvað 

þannig“. Hér var um ræða verkefni tengd íslensku en í bekkjartímum var Byrjendalæsi sú 

aðferð sem notuð var. 

Þegar þau voru spurð út í bekkjarkennarann sinn og hvað hann gerði til að hjálpa þeim 

sagði Siggi að kennarinn léti þau læra og skrifa, síðar sagði hann: „Við erum eiginlega 

aldrei í skrift“. Solla sagði: „Hún bara gerir eitthvað allt, til að ummm, til dæmis lætur mig 

fá góða bók“. Tara sagði umsjónarkennarann hjálpsaman meðan Tinna sagði 

umsjónarkennarann kenna sér. Þegar Torfi var spurður hvað bekkjarkennarinn gerði þá 

var hann fljótur að svara og sagði að hún sussaði á þau, en þegar hann var beðinn að 

útskýra hvernig bekkjarkennarinn hjálpaði honum sagði hann að stundum hjálpaði hún 

honum en bara með verkefni sem hann skildi ekki. Tóta sagði:  

Ég, hún gerir bara svona það kannski sem við erum að læra. Þegar við 

erum að læra svona eitthvað þá hjálpar hún mér með það og svo þegar 

við erum að læra eitthvað nýtt þá gerir hún það mjög vel. Einhvern 

veginn þannig.  
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Þegar þau voru spurð út í hvort bekkjarkennarinn gæti gert eitthvað til að þeim gengi 

mjög vel í skólanum sagði Solla að henni fyndist að bekkjarkennarinn ætti að láta þau lesa 

oftar í paralestri þar sem þau skiptust á að lesa fyrir hvort annað í sinni eigin bók. Tinna 

og Tóta voru mjög ánægðar með allt sem bekkjarkennarinn gerði og fannst þeim hún 

hjálpa sér nóg. Torfi taldi að umsjónarkennarinn gæti ekki hjálpað sér meira en hún gerði. 

Sex af átta þátttakendum töldu sér ganga vel að vinna verkefni inni í bekkjartímunum 

og voru ánægðir með hvað bekkjarkennarinn væri að gera fyrir þá. 

8.4.3 Hvað fannst þátttakendum skemmtilegt að læra? 

Í viðtölunum kom fram hvaða námsgreinar það væru sem þátttakendum þætti gaman að 

læra og hjá fimm viðmælendum var það stærðfræði sem var skemmtileg. 

Tafla 6 Fög sem þátttakendum fannst skemmtileg 
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Stærðfræði X    X X X X 5 

Verk- og listgreinar X  X X     3 

Lestur          

Íþróttir      X    1 

Tónmennt  X       1 

Enska        X 1 

Skýringar: x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum og ef það er autt box þá kom það atriði 

ekki fram hjá viðmælanda. 

Sif fannst stærðfræði skemmtilegust en sagði: „Stundum ef þau eru of erfið þá segir Ása 

oft að ég megi bara sleppa því og gera það seinast, og stundum reyni ég að ná að reikna 

það, þar til ég næ því“. 

Tara sagði að sér fyndist nú flest skemmtilegt að læra í skólanum, en ef hún ætti að 

velja eitthvað eitt þá væri það tónmennt og hún lýsti tímanum þannig: „Nei, við erum að 

syngja og svo erum við, svo erum við bara stundum að gera svona að spila á hljóðfæri 

eða bara klukkuspil og hristum“.  

Tinnu fannst listasmiðjur skemmtilegar, þar lærði hún bakstur, textílmennt, málun, 

smíði og leiklist. Hún var spurð aðeins betur út í smiðjurnar og hún sagði: „Umh, mér 

finnst skemmtilegast í textílmennt og smíði . . . Ég var að smíða hús. Fyrir dúkkur eða 

eitthvað“. 
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Torfi var sammála henni og hann útskýrði það svona:  

Myndmennt og smíði, ég er núna í myndmennt, ég er eiginlega búinn í 

myndmennt. Ég var að bara að teikna mynd. Ég var bara að teikna 

umhverfið . . . Nei, ég var að teikna vin minn. Ég var að smíða sverð og 

svo gerð ég hamar. 

Fimm þátttakendum þótti stærðfræði skemmtilegasta fagið sitt í skólanum, næst á 

eftir komu list- og verkgreinar en það voru þrír sem nefndu það sem uppáhalds fagið sitt. 

8.4.4 Hvað gátu þátttakendurnir sjálfir gert til að þeim gengi vel í skólanum? 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvað þeir gætu sjálfir gert til að þeim gengi betur 

í skólanum nefndu þátttakendurnir hegðun og einbeitingu sem dæmi um eitthvað sem 

þyrfti að vera í lagi til að nám gengi betur. Lestur, bæði aukinn lestur í skólanum og 

áhersla á lestrarhraða, var einnig nefndur sem dæmi um hvað þeir gætu sjálfir gert.  

Torfi sagði í fyrstu að hann gæti ekki gert betur í skólanum en síðar sagði hann: 

„Kannski svona. Umh, [þögn] bara ég veit það ekki alveg mér kannski [þögn] það er 

eiginlega ekkert sem að mér finnst en það er kannski sumt en mér finnst einhvern veginn 

að ég ætti að lesa aðeins hraðar“. 

Til þess að svo yrði þyrfti hann að æfa sig að lesa og lesa oftar, honum fannst svo aftur 

að skólinn gæti gert svolítið til að nemendum gengi betur: „Hætta með prófin, mér finnst 

leiðinlegt í prófum“. Honum fannst að léttar kannanir væru frekar í lagi en gat ekki útskýrt 

frekar hver munurinn væri á prófum og könnunum. 

Það sem þátttakendum fannst þeir sjálfir gætu gert til að bæta sig í náminu nefndu 

þeir að bæta sig í lestri og einnig að hegðun og einbeiting skipti máli. 

8.4.5 Hvernig upplifðu þátttakendur að heimanámið gengi? 

Upplifun viðmælenda var mismunandi af heimanámi, fjórir af átta þátttakendum sögðu 

að heimanámið gengi betur en áður og sjö af átta sögðust fá hjálp heima.  



65 

Tafla 7 Reynsla þátttakenda af heimanámi 
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Gat fengið aðstoð við 

heimanámið 

 X X X X X X X 7 

Mamma hjálpaði   X X X X X  5 

Heimanámið gekk 

betur 

X  X  - X  X 4 

Pabbi hjálpaði    X    X X 3 

Fannst heimanám 

pirrandi eða leiðinlegt 

X      X  2 

Skýringar: x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum, - merkir að þátttakandi hafi ekki nefnt 
þetta í svörum sínum og ef það er autt box þá kom það atriði ekki fram hjá viðmælanda.  

 

Þrátt fyrir að þykja heimanámið leiðinlegt eða pirrandi fannst Torfa sér ganga vel og 

nefndi að hann þyrfti aldrei að læra meira en klukkutíma í einu, sem var mjög gott að 

hans mati. Sigga fannst ekki ganga vel en skýringin var sú að hann lærði aldrei heima. 

Óljóst var hvort það var af því að hann fékk ekki heimanám hjá kennara sínum eða hvort 

hann einfaldlega sinnti því ekki. Að mati Töru og Sóleyjar hafði lítið breyst í vetur varðandi 

heimanám og þær töldu báðar það ganga vel. Tinna sagðist vera orðin duglegri en hún 

var en „. . . ég er samt alltaf með svona pínu vesen þegar ég á að fara að læra út af því að 

ég er kannski að gera eitthvað og þá byrja ég með vesen“.  

Solla sagðist sinna heimanáminu sjálf því foreldrar hennar væru sjaldan heima. Tóta 

var sú eina sem talaði um að skipulagið hjálpaði sér og þá einkum að velja ákveðna daga 

til að sinna heimanáminu: „Ég er búin að ákveða að ég læri alltaf á föstudögum ef að ég 

get, annars á laugardögum. Mér finnst það miklu þægilegra að hafa svona ákveðinn dag 

einhvern veginn. Annars bara gleymi ég því einhvern veginn“.  

Einungis helmingur þátttakenda sagði að heimanámið gengi betur en áður eftir að 

hafa fengið sérkennslu í lestri. Sjö þátttakendur sögðust geta fengið aðstoð við 

heimanámið. 
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8.4.6 Upplifun þátttakenda af veittri aðstoð í skóla 

Þátttakendur nefndu oft hvernig aðstoð þeir fengju og einnig frá hverjum. Allir fengu 

mikla aðstoð frá umsjónarkennara og allir nema Sif sögðu að sérkennari hjálpaði mikið, 

sjá töflu 7.  

Tafla 8. Spurningar tengdar aðstoð  
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Umsjónarkennarinn hjálpaði mikið X X X X X X X X 8 

Sérkennarinn hjálpaði mikið X X X X X X  X 7 

Krakkarnir hjálpuðu X    X    2 

Skýringar: x þýðir að þátttakandi hafi nefnt þetta í svörum sínum, og ef það er autt box þá kom það atriði 
ekki fram hjá viðmælanda. 

Þegar þátttakendurnir voru spurðir hvað hjálpaði þeim í skólanum nefndu þeir oftast 

ákveðna einstaklinga. Kennarar voru oftast nefndir og ljóst að þátttakendurnir fengu 

mikla hjálp hjá þeim. Bekkjarfélagar voru einnig nefndir sem hjálpsamir aðilar en Sollu 

fannst vinkonur sínar hjálpa sér mest í skólanum. Sif talaði um að mesta hjálpin væri í að 

hafa þögn í kringum sig því þá gæti hún einbeitt sér betur og verið fljótari að reikna 

dæmin. Þegar hún var spurð hvað bekkjarkennarinn hennar gerði til að hjálpa henni sagði 

hún: „Já, hún þýðir oft dæmin eða les spurningarnar og já, hún þýðir þau og sýnir hvernig 

á að gera“. 

Allir þátttakendurnir sögðust fá mikla hjálp frá umsjónarkennaranum sínum og 

einungis var einn þátttakandi sem sagðist ekki fá aðstoð frá sérkennaranum. 
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9 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöðurnar og þær settar í fræðilegt samhengi. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá að vita hver reynsla þátttakenda með námserfiðleika 

væri af sérkennslu í lestri. Þeir þættir sem voru skoðaðir voru lýsing þátttakenda af 

sérkennslutímum, sýn þeirra á lestur, líðan þeirra innan og utan skóla og reynsla 

þátttakenda af námi. Þátttakendurnir voru í 4. bekk í tveimur skólum á 

höfuðborgarsvæðinu, og fengu sérkennslu í lestri þar sem notast var við 

kennsluaðferðirnar bein kennsla Engelmanns og fimiþjálfun. Þeir þættir sem komu helst 

í ljós voru að flestir þátttakendur höfðu jákvæða reynslu af sérkennslunni. Flestum 

þátttakendum leið vel í skóla og utan hans. Meirihluti þátttakenda upplifði að lestur yrði 

skemmtilegri þegar betur gengi. Niðurstöður sýndu að flestum fannst þeir fá mikla hjálp 

frá umsjónarkennara og sérkennara.  

9.1 Lýsing þátttakenda af sérkennslutímum 

Þátttakendur voru beðnir um að segja frá sinni reynslu af sérkennslunni sem þeir voru í. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendurnir virtust átta sig á 

mikilvægi sérkennslu og að hún hjálpaði þeim í öðru námi. Þeir voru sammála um að 

sérkennarinn hjálpaði þeim, verkefnin væru almennt skemmtileg og þeim þótti gaman 

að lesa í tímasprettum fimiþjálfunar, sem þeir kölluðu að lesa með klukkunni. Þeirra eigin 

sýn á sérkennsluna var að hún hjálpaði þeim mikið í öðru námi. Sumir þátttakendur 

töluðu samt um að þeir upplifðu að þar væru þeir í léttari eða leiðinlegra efni, það var þá 

vegna þess að þeir væru í öðru efni en var verið að vinna í bekkjartímunum. 

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2016) kom fram að hægt væri að sjá fyrir 

námserfiðleika hjá nemendum eftir niðurstöðum úr HLJÓM-2. Það er í samræmi við 

upplýsingar um erfiðleika Sifjar, Sóleyjar og Sigga sem komu frá deildarstjóra 

sérkennslunnar í skólanum þeirra, þar sem erfiðleikar þeirra uppgötvuðust strax í 

leikskóla eða 1. bekk. Í sömu rannsókn kom fram að nemendur þyrftu að fá viðeigandi 

kennslu til að auka námsfærni sína til að eiga meiri möguleika á að halda í við jafnaldra 

sína (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2016). Að mati þátttakenda í þessari rannsókn er þessum 

þáttum vel sinnt en þeir telja sig fá mikla aðstoð frá sérkennurum og að verkefnin séu 

skemmtileg, sem bendir til að þau séu við hæfi þeirra.  

Einnig þarf framsetning á námsefni að vera mismunandi fyrir nemendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Allir þátttakendur nema einn voru ánægðir með 

verkefnin en þau voru eitt af því sem truflaði Sif. Hún var ósátt við að fá annað námsefni 
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en inni í bekk, hún talaði mikið um að krakkarnir væru í Skinnu og þeir fengju að lesa í 

sinni bók. Enda kom það svo í ljós þegar hún var spurð hverju hún myndi vilja breyta í 

sérkennslunni þá var það að fá að nota sínar bækur og ekki að lesa af þessum 

„draslblöðum“. Það virtist ekki vera það að hún vildi hætta í sérkennslunni út af því að 

henni líkaði hún illa, heldur mun meira hvaða kennsluefni var notað. Það átti líka við í 

bekkjartímunum þar sem hún vildi lesa eigin bók en ekki lestrarbækur.  

Til að kenna ólíkum einstaklingum þurfa kennsluhættir að vera ólíkir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014), þannig var því háttað í kennsluaðferðunum sem 

notaðar voru. Í öðrum skólanum var notast við Byrjendalæsi en í hinum var notuð 

hljóðaaðferð, en í sérkennslunni var meðal annars notuð bein kennsla Engelmanns og 

fimiþjálfun í báðum skólum. Í rannsókn Cothran og Kulinna (2006), þar sem þeir spurðu 

nemendur út í þrjár kennsluaðferðir, kom fram að nemendur voru flestir ánægðastir með 

beina kennslu. Nemendurnir upplifðu að þeir lærðu meira og fannst kennslan 

skemmtilegri því hún leiddi af sér betri árangur í náminu (Cothran og Kulinna, 2006). 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í aðferðirnar í sérkennslunni kom fram að þeim líkaði 

öllum að lesa með klukkunni eins og þeir sögðu, en það er þriðja skrefið í aðferðinni 

fimiþjálfun. Þá æfir nemandi sig í tímamældum sprettum sem oft eru ein mínúta og á að 

reyna að komast sem lengst á þeim tíma. Í fyrsta skrefinu í fimiþjálfuninni þarf kennarinn 

að finna út hvað nemandinn á að læra, í öðru skrefinu finnur hann til námsefni sem styður 

við það markmið. Fjórða skrefið er svo að skrá niður hvernig gekk í hvert skipti og það 

virtist nemendum líka vel (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009; Johnson og Street, 2013). 

Sex af átta þátttakendum fannst gott að skrá og sjá hvernig þeim gengi, það bar ekki á 

góma hjá öðrum viðmælendum. Torfi mundi hvert „metið“ hans var, og virtist vera mjög 

stoltur af því. Tóta talaði einmitt um að þá sæi hún ef hún þyrfti að æfa sig meira og Tinna 

talaði um að þá gæti hún borið saman milli daga. Það virtist vera að með því að skrá niður 

áttuðu þátttakendur sig betur á því hvort þeim væri að fara fram í lestrinum. Ein talaði 

um að hún vissi hvort hún þyrfti að æfa sig meira að lesa. Sóleyju fannst „miklu rólegra“ 

í sérkennslunni, óljóst er hvort upplifun hennar var svona því það voru færri nemendur 

eða hvort henni fannst minni kennsla eiga sér stað. Vert er að geta þess að samkvæmt 

kennurum hennar var ætíð kennd full kennslustund. Námsefninu var skipt niður í smáar 

einingar og unnið með afmarkaðan þátt í hvert sinn.  

Þegar nýtt atriði er kennt í beinni kennslu Engelmanns þá eru notaðar einfaldar 

leiðbeiningar þannig að kennarinn byrjar að „sýna“ hvernig á að gera, næst „leiðir“ hann 

með því að nemandi og kennari gera saman og að lokum „prófar“ nemandinn að gera 

sjálfur (Guðríður Adda Ragnarsdóttir, 2009). Einungis helmingi þátttakenda fannst gaman 
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í þessum þætti og kölluðu hann kórlestur. Ástæðan sem einn þátttakandi gaf fyrir því að 

þykja þessi aðferð leiðinleg var að þetta væri of auðvelt, þeir töluðu um að það væri 

pirrandi að lesa einhver orð. Ein nefndi að það væri gaman í kórlestri, því það væri gaman 

að heyra í öðrum hvernig þeir segðu orðið, því nemendur segðu ekki eins öll orðin. 

Í safngreiningu Vaughn og Klingner (1998) kom fram að meirihluti nemenda vildi fá 

sérkennslu inni í sinni eigin kennslustofu en í rannsókn Emilíu Guðjónsdóttur (2015) kom 

fram að flestum nemendum með námserfiðleika leið vel í sérkennslutímum. Niðurstöður 

seinni rannsóknarinnar (Emilía Guðjónsdóttir, 2015)eru í samræmi við niðurstöður hér 

en aðeins Sif lýsti yfir óánægju með að þurfa að fara í sérkennslu. Sóley sagðist vera mjög 

glöð að fá að taka prófin inni í sérkennslunni því þá leið henni betur þar sem henni þótti 

umsjónarkennarinn sinn tala hátt og mikið og sagðist ruglast við það. Í fyrrgreindri 

rannsókn kom fram að ástæðan fyrir því að nemendur vildu fara í sérkennslustofuna væri 

að þeir lærðu frekar. Það er eins og Tinna sagði að allir hlustuðu svo vel í sérkennslunni 

og að Halla gæti hjálpað þeim aðeins meira en bekkjarkennarinn.  

9.2 Sýn þátttakenda á lestur 

Þátttakendur voru beðnir að segja frá reynslu sinni af lestri, hvort þeir fyndu fyrir 

breytingum tengdum lestri og hvort þeir læsu meira eða minna en áður. Allir 

þátttakendur töluðu um að þeir læsu betur og væru að lesa meira en áður, allir nema 

einn sögðust lesa hraðar. Stelpurnar sögðu allar að þær væru að lesa sér til skemmtunar. 

Flestir töluðu um að þeir væru að lesa skýrar. Það kom fram í viðtölum við fimm 

þátttakendur að þeim fyndist skemmtilegra að lesa og ætluðu að lesa í sumarfríinu sínu. 

Þátttakendur töluðu um að þegar þeir fóru að lesa hraðar þá hefðu þeir áttað sig á 

því hvað það var gaman að lesa. Þá leituðu þeir sjálfir eftir því að lesa og fóru þá að lesa 

fjölbreyttar bækur, eins og Sóley sagði að hún hefði byrjað að lesa bók sem mamma 

hennar hefði átt og hún hefði svo verið skemmtileg þegar hún byrjaði. Þátttakendur lásu 

Andrés Önd, Kidda Klaufa, Fíu Sól og Óvættaför svo eitthvað sé nefnt. Í Hvítbókinni kemur 

einmitt fram mikilvægi þess að nemendur séu hvattir til að lesa ólíkar bækur bæði heima 

og í skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Sigríður Ólafsdóttir og Baldur 

Sigurðsson (2017) segja að til að fá nemendur til að lesa sér til gagns og ánægju þá þurfi 

að hvetja þá til þess með því að ýta undir lestur hjá þeim. Allar stúlkurnar sex sögðust 

lesa sér til gamans og Solla sagði meðal annars að hún læsi sér til gamans þótt mamma 

hennar vissi ekki af því að hennar sögn.  

Stelpurnar töluðu allar um að þær væru að lesa sér til skemmtunar og allar nema Sif 

ætluðu að lesa í sumarfríinu. Í rannsókninni „Börn og sjónvarp á Íslandi“ hefur komið 
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fram að stelpur lesi meira en strákar (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). Þarna virðast 

niðurstöður sambærilegar niðurstöðum þessarar rannsóknir þar sem strákarnir voru ekki 

að leitast eftir því að lesa eins og stelpurnar. Freyja Birgisdóttir (2016) sagði einmitt að 

minnkandi yndislestur og áhugaleysi barna geti verið ástæða þess að þau séu slök í lestri. 

Orðaforði og lesskilningur halda einmitt áfram að þróast með lestri á ólíku efni (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2014; O´Connor, 2018). Sóley talaði um að hún hafi ekki 

verið dugleg að lesa en þegar hún hafi tekið ákvörðun um að lesa meira og fundist 

bækurnar skemmtilegar þá hefði hún fundið að það væri gaman að lesa og las hraðar. 

Freyja Birgisdóttir (2016) fjallaði um að lesfimi væri einn áhrifaþátta á lesskilning 

nemenda. Mikilvægt væri að nemendur þyrftu ekki að stauta sig í gegnum textann en eitt 

af algengustu einkennum lestrarerfiðleika er hægur lestur.  

Talað er um að lestur sé undirstaða náms og ef nemendur eigi erfitt með að lesa texta 

áreynslulaust þá hafi það áhrif á skilning þeirra á efninu (Griffin og Murtagh, 2015). Sóley 

talaði um að þau verkefni sem hún þyrfti að lesa mikið í væru erfið, nemendur þurfa 

einmitt búa yfir lesskilningi til að geta leyst verkefni, jafnvel tengd stærðfræði (Hughes-

Hassel og Rodge, 2007; Strommen og Mates, 2004). Lesskilningur næst þegar 

einstaklingur getur túlkað og tjáð sig um efnið sem hann er að lesa (Sigríður Ólafsdóttir 

og Baldur Sigurðsson, 2017; Menntamálastofnun, 2017). Solla sagði einmitt að þegar hún 

væri búin að lesa eitthvað þá færi hún til föður síns og segði honum frá því sem hún hefði 

lesið. Það var greinilegt að heima fyrir var verið að vinna í lesskilningi en hún virtist ekki 

upplifa það eins og verið væri að þjálfa hana í því. Rannsakandi upplifði að þátttakendur 

hefðu áttað sig á hvað lestur væri skemmtilegur þegar lestrarhraði jókst. Einnig áttuðu 

þeir sig á því að þeir læsu skýrar þegar þeim fór fram eins og Tinna og Tóta töluðu um. 

Það hefur komið fram að nemendur með góðan lesskilning séu ánægðari lesendur og lesi 

þar af leiðandi meira, þeir skilja einnig betur innihaldsríkari hugtök (Sigríður Ólafsdóttir 

o.fl., 2016; Freyja Birgisdóttir, 2016).  

9.3 Líðan þátttakenda innan og utan skóla 

Þátttakendur voru beðnir um að segja frá því hvernig þeim liði, þeir voru allir sammála 

um að almennt liði þeim vel bæði í skólanum og utan hans. Það var einungis Sif sem talaði 

um að sér liði ekki vel þegar hún færi í sérkennsluna. 

Í rannsókn sem var gerð í Kanada á áhrifum félagslegra og tilfinningalegra þátta hjá 

nemendum kom fram að þeir sem fengu aðstoð inni í bekk væru félagslega sterkari 

(Wiener og Tardif, 2014). Það virtist ekki vera að nemendum fyndist að það hefði áhrif á 

þá félagslega í þessari rannsókn að fara í sérkennslu, þeir töluðu allir um að eiga vini. 
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Sumir áttu vini sem voru með þeim í sérkennslu, eins og Torfi sagði að besti vinur hans 

væri með honum í sérkennslunni og þeir væru oft að tala saman og fengju að læra saman. 

Ekki var samt samanburður á þessum þætti í rannsókninni þar sem þau fengu öll 

sérkennsluna í sérstofu. 

Sif sagði að aðrir nemendur héldu að hún væri bara að fara í gervi leiktíma þegar hún 

færi í sérkennslu, það samræmist því sem kom fram hjá Vaughn og Klingner (1998) að 

sumir þátttakendur upplifðu að þeir væru með neikvæðan stimpil á sér frá öðrum 

nemendum. Sif var ekki alltaf samkvæm sjálfri sér í svörum og átti það við um líðan 

hennar eins og aðra þætti í rannsókninni. Hún sagði að sér liði stundum vel og stundum 

illa og notaði mikið af sterkum lýsingarorðum.  

9.4 Reynsla þátttakenda af námi 

Þátttakendur voru spurðir um hvernig þeir teldu að þeim gengi í náminu. Sex sögðu að 

sér gengi vel að vinna verkefnin í bekkjartímunum. Helmingur hélt að þeim myndi ganga 

vel eftir sumarfrí í skólanum og þrír töldu að sér myndi ganga svipað. 

Fram hefur komið í rannsóknum að velgengni nemanda í námi væri háð því hvernig 

lesturinn er hjá honum og hvort hann skilji það sem hann les. Þeir þættir sem hafa meðal 

annars áhrif á lestur eru lesfimi og lesskilningur (Gough og Tunmer, 1986; Vaughn o.fl., 

2002). Þetta eru sömu þættir og þátttakendurnir eiga erfitt með og ástæða þess að þeir 

fá sérkennslu. Þetta er líklega ástæðan fyrir því að aðeins helmingur þátttakenda taldi sér 

ganga vel eftir sumarfrí. Þeim var tíðrætt um að þeir námsþættir sem væru erfiðir væru 

þeir sem krefðust mikils lesturs. Þeim líkaði flestum við námsgreinar sem kröfðust minni 

lesturs en aðrar eins og verkgreinar, tónmennt og stærðfræði.  

Þátttakendum fannst yfirleitt erfitt eða leiðinlegt að læra heima, en töluðu samt um 

að þeir fengju aðstoð frá foreldrum eða öðrum aðstandendum. Þá var móðir oftast nefnd 

í því samhengi. Eins og rannsóknir hafa sýnt hefur þátttaka foreldra í náminu jákvæð áhrif 

á líðan nemanda (Hattie, 2009). 

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa því hvernig þeir upplifðu aðstoðina sem þeir 

fengju í skólanum. Allir þátttakendur sögðu að umsjónarkennari hjálpaði mikið. Það var 

einungis einn sem sagði að sérkennari hjálpaði sér ekki mikið.  

Tomlinson (2014) segir að mikilvægt sé að kennari leiði kennsluna og nemandinn taki 

þátt í henni til að honum gangi vel. Þetta sýnir mikilvægi þess að nemendur séu virkir í 

sínu námi. Einn þátttakandi sagði að það væri gott að fara í sérkennsluna því þar hlustuðu 

allir svo vel. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) sagði frá því að nemandi fékk áhuga á 

náminu því kennarinn hefði kveikt áhuga hans með þeim aðferðum sem hann notaði. 
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Þátttakendur töluðu um að þeir þyrftu að lesa til að þeim gengi betur og Sóley sagði að 

mamma hennar hefði keypt stærðfræðibók sem hún ætlaði að nota í sumarfríinu til að 

geta æft sig. Aðrir töluðu um að ef þeir æfðu sig að lesa heima þá gengi lesturinn betur.  

Í rannsókn sem gerð var á kennsluháttum í grunnskólum á Íslandi kom fram að þrír af 

hverjum fjórum fengu sömu bók til að læra í. Einnig upplifðu kennarar að 

kennslubækurnar stýrðu of mikið kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Þetta er 

áhugavert því Sif, einn þátttakenda, var mjög föst í því að hún vildi notast við sömu bók 

og bekkjarfélagarnir, það er Skinnu. Þegar hún talaði um lesturinn og hvað hún vildi lesa 

þá vildi hún hins vegar lesa sína eigin bók. Þarna virðist áhugi nemandans stjórna hvað 

hún vill, kannski er það líka eitthvað sem hún þarf meira á að halda að hafa stjórn á þessu.  

Tomlinson (2014) segir að nám þurfi að fara fram í fjölbreytilegri kennslu þar sem 

kennsluaðferðir og afrakstur kennslunnar sé sem fjölbreytilegast. Skilningur nemenda á 

sér stað þegar þeir geta útskýrt fyrir öðrum það sem þeir hafa lært. Það er eitt af því sem 

nemandi sagðist gera heima, að útskýra hvað kom fram í því sem hann las. 

Í rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttir og Sólveigar Karvelsdóttir (2009) kom fram að 

kennarar vildu að nemendurnir skildu að þeirra ósk væri að þeim gengi vel í náminu, 

kennarar vildu hlusta og kynnast nemendum. Sif talaði um að umsjónarkennarinn hennar 

hefði leyft henni að lesa sína eigin bók í staðinn fyrir námsbækurnar, ástæðan gæti verið 

sú að hún hefði mikla þörf fyrir að ráða og hafa stjórn á hlutunum. Í sömu rannsókn kom 

fram að kennararnir höfðu velferð barnanna efst í huga. Það var greinilegt að kennararnir 

í rannsókninni höfðu velferð barnanna í huga, hvort sem litið var á sérkennarann sem 

hjálpaði nemendum að lesa hraðar eða taka próf eða umsjónarkennarann sem hjálpaði 

þeim öllum mjög mikið að sögn þátttakenda.  

9.5 Takmarkanir 

Við túlkun niðurstaðna þarf að hafa takmarkanir rannsóknarinnar í huga. Takmörkun 

þessarar rannsóknar er að einungis var rætt við átta þátttakendur einu sinni og því ekki 

um fjölprófun að ræða, þar sem sami hluturinn er skoðaður út frá mismunandi 

sjónarhornum með t.d. mismunandi aðferðum, þátttakendum og spurningum (Schutt, 

2012). Einnig er alhæfingargildi rannsóknarinnar takmarkað því niðurstöður endurspegla 

aðeins svör viðmælenda. Hærra hlutfall stúlkna var meðal þátttakenda en almennt er 

meðal barna með námserfiðleika. Svörin voru ekki greind eftir því hvort nemendur voru 

með formlega greiningu (og þá mismunandi greiningar) eða óstaðfestan grun um 

einhvers konar frávik. Rannsóknin gefur því aðeins innsýn í reynslu þátttakenda sem allir 

voru í 4. bekk í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í framtíðinni væri áhugavert 



73 

að skoða reynslu tvítyngdra nemenda af lestrarkennslu og hver sýn þeirra væri á 

sérkennslu í lestri. Einnig væri áhugavert að fá samanburð á reynslu kennara og nemenda 

af sérkennslu, hvort samræmi væri milli þeirra reynslu af henni. Einnig væri gaman að 

gera rannsókn þar sem talað væri við nemendur fyrir og eftir sumarfrí, spyrja hvort þeir 

hefðu talið sig lesa nóg og bera saman við lestrarpróf hjá þeim. 
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10 Lokaorð 

Rannsakandi lagði upp með eftirtaldar rannsóknarspurningar: Hver er reynsla nemenda 

af sérkennslu í lestri? Lesa þátttakendur meira eða minna eftir sérkennslu í lestri? Finnst 

þátttakendum sérkennsla hjálpa þeim með annað nám í skóla og heima? Reynsla 

þátttakenda var góð af sérkennslunni og var gaman að sjá hversu jákvæðir þeir voru 

gagnvart sérkennslunni og sérkennaranum ásamt hluta aðferðanna. 

 Markmið rannsóknarinnar var að fá sýn þátttakenda á reynslu sína af sérkennslu í 

lestri, sýn þeirra á lestur og annað nám eftir að hafa fengið sérkennslu. Það sem kom 

rannsakanda helst á óvart í rannsókninni var að flestir þátttakendurnir upplifðu 

sérkennsluna á jákvæðan hátt, því sérkennslan hefur haft neikvætt orð á sér. Þeim fannst 

þau öll lesa betur eftir kennsluna og fannst fimiþjálfunaraðferðin skemmtileg og gott að 

geta séð breytingar á lestrinum hjá sér. Þessi rannsókn gefur svipaðar niðurstöður og 

aðrar rannsóknir af reynslu nemenda af sérkennslu. Niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna að reynsla nemenda af sérkennslu sé almennt góð, að þeir upplifi 

að hún hjálpi þeim námslega. Þátttakendur telja sig vera betri í lestri og flestir upplifa að 

lestur sé skemmtilegri þegar þeim gengur betur að lesa. Flestir þátttakendur töluðu um 

að þeir ætluðu að æfa sig í lestri í sumarfríinu því það hjálpaði þeim að ganga betur í 

skólanum um haustið. Það hefði verið áhugavert að tala aftur við þátttakendur á 

haustdögum til að heyra hvernig lesturinn hefði gengið um sumarið. Einnig að fá innsýn 

í reynslu þeirra af því að vera í 5. bekk. 

Rannsakandi telur að þessi rannsókn sé hagnýt fyrir grunnskólakennara þar sem miklu 

máli skiptir hvernig nemendum gengur að lesa og með því að ná góðum leshraða bætir 

það lesskilninginn hjá þeim. Rannsakandi telur það einnig mikilvægt að öll kennsla og þar 

með talin lestrarkennsla sé fjölbreytt, og að kennarar noti mismunandi aðferðir við 

kennslu til að hjálpa nemendum þar sem nemendur læra á mismunandi hátt. 
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Viðauki A: Samþykki foreldra vegna nemanda 

Kæra foreldri/forráðamaður. 

Ég heiti Þórey Björk Hjaltadóttir og er meistaranemi við Háskóla Íslands. Á næstunni 

mun ég vinna að lokaverkefni mínu og er ætlunin að kanna upplifun og viðhorf 

nemenda til tveggja kennsluaðferða sem hefur verið beitt í Tunglskóla. Rannsókn mín 

tengist stærri rannsókn sem er í framkvæmd í öðrum skólum þar sem er verið að meta 

áhrif kennsluaðferðanna á nám grunnskólanemenda í lestri og stærðfræði sem og 

námslega sjálfsmynd þeirra. Þar er einnig verið að skoða upplifun og viðhorf nemenda 

til kennslu.  

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir samþykki fyrir þátttöku barnsins þíns í 

rannsókninni. Samþykkið nær til þátttöku í mínum rannsóknarhluta, þ.e. mati á upplifun 

nemenda af kennsluaðferðunum sem hefur verið beitt í Hlíðaskóla.  

Leiðbeinendur mínir eru dr. Anna-Lind Pétursdóttir, dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og Guðrún Björg Ragnarsdóttir, doktorsnemi við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og sérkennari við Hlíðaskóla. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar og fengist hefur samþykki fyrir rannsókninni þar og hjá viðkomandi 

yfirvöldum.  

Allar upplýsingar sem safnað verður um þátttakendur verða meðhöndlaðar samkvæmt 

reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, 

vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað og 

öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar munu 

birtast í lokaverkefni mínu, og verða kynntar á ráðstefnum, en fyllsta trúnaðar verður 

heitið við þátttakendur. Gætt verður að því að niðurstöður rannsóknarinnar verði ekki 

rekjanlegar til einstakra þátttakenda. Þátttakendum er heimilt að hafna eða hætta við 

þátttöku í þessari rannsókn hvenær sem er án nokkurra afleiðinga. 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina má hafa samband við mig eða 

leiðbeinendur mína: 

Þórey Björk Hjaltadóttir, sími: 822-3642, netfang: thh118@hi.is 

Anna-Lind Pétursdóttir, sími: 694-5335, netfang: annalind@hi.is 

Guðrún Björg Ragnarsdóttir, sími: 8204486, netfang: gbr5@hi.is  
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Ég undirrituð/aður samþykki hér með að        taki þátt í rannsókn 

Þóreyjar Bjarkar Hjaltadóttur, meistaranema við Háskóla Íslands. 

 

       

Staður og dagsetning 

 

 

            

Nafn       kennitala 

 

       ____________________  
   

       símanúmer 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

Markmið rannsóknar beinist að nemendum með námserfiðleika og 

• Upplifun nemendanna af námi sínu í vetur 

• Upplifun nemendanna af breyttum kennsluháttum í sérkennslu 

• Viðhorfi nemendanna gagnvart skóla 

• Líðan nemendanna í skóla 

 

Inngangur í upphafi viðtals: 

Kynna sig í upphafi viðtals og segja frá rannsókninni, við erum að skoða hvernig þeim 

finnst að vera í skóla og hvað þeim finnst um sérkennslutímana í vetur. Fullum trúnaði 

heitið, nafnleynd, tímalengd viðtals, fá leyfi til að taka viðtalið upp, hægt að hætta við 

hvenær sem er í ferlinu. Öllum gögnum eytt að lokinni rannsókn. Nefna að sumar 

spurningarnar hljómi kunnuglega, voru einnig notaðar í haust, en það er vegna þess 

samanburðar sem rannsóknin beinist að. „Er eitthvað sem þú vilt spyrja um áður en við 

byrjum? Þú mátt líka spyrja hvenær sem er í viðtalinu“. 

 

Opnun – velja 1-2 

spurningar: 

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera eftir skóla? 

Hver eru áhugamál þín? 

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? 

Hefurðu séð einhverja skemmtilega bíómynd nýlega? 

 

Viðfangsefni  Spurning  Eftirfylgdarspurningar 

Viðhorf til náms 

 

Hvað finnst þér skemmtilegast 

að gera í skólanum?  

 

Hvað er það sem þér finnst 

hjálpa þér mest í skólanum? 

 

Hvernig gengur þér að klára 

verkefni í bekkjartímum? 

 

 

 

 

 

 

Hvaða verkefni finnst þér  

skemmtilegust? 
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Hvaða verkefni finnst þér 

erfiðust? 

 

Upplifun af 

skólagöngu  

 

Hvað hefur sérkennarinn gert 

svo þér gangi betur? 

 

 

Hvað finnst þér að sérkennarinn 

þinn geti gert til að þér gangi 

mjög vel í skólanum? 

 

En bekkjarkennarinn? 

 

 

 

En bekkjarkennarinn? 

Upplifun af 

sérkennslu  

 

Athuga – hér þurfa 

spurningar að 

beinast að því 

hvernig krakkarnir 

upplifðu 

fimiþjálfunina (lesa á 

tíma með klukku) og 

hins vegar stýrðu 

kennsluna 

(lesskilningsverkefni) 

 

Hvernig fannst þér 

sérkennslutímarnir í vetur? 

 

Hvernig fannst þér að lesa hratt 

með klukku? 

 

Hvernig fannst þér verkefnin í 

sérkennslunni – verkefnin þegar 

þú last með klukku?  

 

Hvernig fannst þér 

lesskilningsverkefnin þegar 

kennarinn las orð af skjá eða 

töflunni og þið áttuð að herma? 

 

Hvernig fannst þér 

spurningarnar sem voru með 

verkefnunum?  

Ró og friður? Minni 

hávaði? Meiri hjálp? Betri 

einbeiting? Léttari 

verkefni? Öðruvísi 

verkefni? Leiðinleg 

verkefni? 

Áætlunarmarkmið? 

 

 

Skemmtilegt? Leiðinlegt? 

Stressuð? Gaman að skrá? 

 

Fannst þér verkefnin of 

létt/of erfið eða hæfileg 

(passa vel)? 

 

 

Geturðu lýst því betur? 
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Hvernig fannst þér 

ritunarverkefnin? 

 

 

Hefur eitthvað breyst hjá þér í 

lestri? 

 

 

 

Geturðu lýst því betur? 

 

 

Geturðu lýst því betur? 

 

 

Lestu meira? Lestu minna?  

Lestu öðruvísi – geturðu 

lýst því? 

 

Viðhorf til náms í 

öðrum fögum 

Hvernig gengur þér að læra í 

öðrum fögum? Eins og t.d. sögu 

eða stærðfræði? 

 

 

Hefur eitthvað breyst í 

vetur? 

Viðhorf til 

heimanáms 

Hvernig gengur þér að vinna 

heimanámið? 

 

Hvernig líður þér þegar þú ert að 

læra heima? 

 

Færðu hjálp heima?  

 

Hefur eitthvað breyst í 

vetur? 

 

 

Geturðu lýst því betur? 

 

 

Hver hjálpar þér? Hvernig 

gengur það? 

Líðan Hvernig líður þér í skólanum? 

 

Áttu vini? Hvað heitir besti 

vinur þinn? 
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Hvernig líður þér þegar þú ferð í 

sérkennslu? 

 

Hvernig líður þér eftir skóla? 

Er einhver vinur þinn líka í 

sérkennslu? Í tíma með 

þér? 

 

Væntingar  

 

Hvernig heldurðu að þér muni 

ganga í skólanum eftir sumarfrí? 

 

Hvað getur þú gert til að ganga 

betur í skólanum? 

 

Hvað er það sem þér finnst að 

megi betur fara í skólanum? 

Af hverju? Geturðu lýst því 

betur? 

 Lestu þér til skemmtunar? T.d. á 

kvöldin? 

Hefur það eitthvað breyst í 

vetur? 

 

 

Aukaspurningar: 

Hvernig fannst þér að taka þátt í þessari rannsókn? 

Hvernig leið þér þegar ég var að spyrja þig? 

Er eitthvað sem þú vilt segja um skólann, sérkennsluna eða þetta viðtal? 

 

Þakka fyrir þátttökuna og hrósa nemanda fyrir þátttökuna.  

 


