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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ETCS eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu í kennslu 

erlendra tungumála við deild faggreinakennslu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Rannsóknin er að mestu leyti unnin vorið 2020 en forvinnan var unnin á árinu 2019. 

Markmið með þessari rannsókn var að athuga hvað nemendur sem hafa verið greindir með 

dyslexíu, foreldrar þeirra og kennarar viti um dyslexíu, hvaða kennsluaðferðir og hjálpartæki 

þeir þekkja, ef einhver, og hvort þeir hafi einhverja reynslu af notkun þeirra. Aðallega var litið 

til Tomatis- og Orton-Gillingham aðferðanna. Tekin voru viðtöl við fimm nemendur, foreldra 

þeirra og eftir atvikum kennara til þess að fá djúpan skilning á þekkingu þeirra.  

Áhugi minn á þessu viðfangsefni kviknaði þegar ég sat námskeiðið Læsi  og leshömlun í 

tungumálanámi haustið 2018. Eftir að hafa unnið í grunnskóla í mörg ár bæði við kennslu, 

félagsstarf og stuðning hafði ég áttað mig á því að ég var frekar hjálparlaus þegar kom að 

lestrarörðugleikum nemenda. Stór hluti nemenda í grunnskólum eru með einhverja 

lestrarörðugleika og er fjöldi hjálpartækja og kennsluaðferða til staðar. Það þarf jafnvel ekki 

að aðlaga núverandi kennsluhætti mikið til að taka þau í gagnið. Mig langaði því til að vita 

hvað fólk vissi og hvort það væri jafnvel einhver þörf fyrir fræðslu í þessum málum. Þessi 

rannsókn sem og námskeiðið Læsi og leshömlun í tungumálanámi fengu mig til að hugsa 

betur um nám nemenda með lestrarörðugleika og hvað við getum gert til þess að aðstoða 

þau. 

Ég vil þakka Michael Dal dósent í kennslufræði erlendra tungumála við Menntavísindasvið 

kærlega fyrir trygga og góða leiðsögn, að hafa vakið áhuga minn á efninu, gott samstarf og 

hvatningu. Allir þeir sem gáfu sér tíma til að taka þátt í rannsókninni, kennarar, nemendur og 

foreldrar þeirra fá sérstakar þakkir fyrir að gefa sér tíma til þess að mæta í viðtöl og deila 

hluta lífs síns með mér. Án þeirra væri engin rannsókn til staðar. Fjölskylda mín og 

samstarfsfólk fá miklar þakkir fyrir að vera alltaf til staðar þegar ég þarf að bera upp hugsanir 

mínar varðandi ritgerðina og til þess að hvetja mig áfram. Tengdapabbi minn Haraldur 

Henrýsson fær mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og ráðgjöf. Að lokum fær eiginmaður minn 

Ásgeir ómældar þakkir fyrir endalausa þolinmæði og skilning ásamt miklum stuðningi og 

ómældri hvatningu.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 
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öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 11. maí 2020 

Íris Bjarnadóttir 
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Ágrip 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugafræðilegum uppruna sem einkennist af 

erfiðleikum með nákvæmni og flæði í lestri sem og erfiðleikum við stafsetningu og 

umskráningu málhljóða. Talið er að um 15 – 20 prósent mannkyns glími við dyslexíu. 

Kennarar þurfa að veita nemendum með dyslexíu aukna athygli og aðstoð og er mikið af 

hjálpartækjum og kennsluaðferðum í boði sem geta aðstoðað þessa nemendur. Markmið 

þessarar rannsóknar er að rannsaka þekkingu og viðhorf nemenda með dyslexíu og foreldra 

þeirra sem og tveggja tungumálakennara til notkunar hjálpartækja og viðurkenndra 

kennsluaðferða við tungumálanám og kanna hvort þeir þekki þær aðferðir sem hægt er að 

nota og þau hjálpartæki sem geta hjálpað nemendum við nám sitt. Rannsókn þessi er 

eigindleg og voru tekin 12 hálfopin einstaklingsviðtöl þar sem stuðst var við 3 mismunandi 

viðtalsramma. Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki og fór gagnasöfnum fram í 

febrúarmánuði 2020. Við greiningu gagna voru notaðar aðferðir fyrirbærafræði þar sem 

viðtölin voru lesin og kóðuð með það í huga að koma auga á þemu sem lýst gátu ákveðinni 

reynslu einstaklinganna. Niðurstöðurnar voru þær að kennsla nemendanna var fjölbreytt þó  

ekki væri verið að nota að neinu ráði kennsluaðferðir og hjálpartæki til að hjálpa nemendum 

með dyslexíu og þekkja hvorki nemendur, foreldrar þeirra né kennarar til þeirra. Nemendur 

eiga erfitt með að fylgja jafnöldrum sínum en einhverja aðstoð er að finna í skólakerfinu þó 

hún sé ekki sérhæfð fyrir þá sem eru með dyslexíugreiningu.  
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Abstract 

„I don‘t know I have no solutions if I had I would have used them myself“ 

Dyslexia, teaching methods and aids in language learning. 

Dyslexia is a specific learning disability of neurological origin characterized by difficulty with 

precision and flow in reading as well as difficulties with spelling and decoding of speech 

sounds. It is estimated that about 15 - 20 percent of mankind is struggling with dyslexia. 

Teachers need to provide students with dyslexia with increased attention and assistance, 

and a great deal of assistive technology and teaching methods are available to assist these 

students. The use of these tools and teaching methods has not been researched widely and 

the knowledge of students and their parents on the subject has not been studied. The aim of 

this study is to investigate the knowledge and attitudes of students with dyslexia and their 

parents as well as two language teachers for the use of auxiliary tools and recognized 

teaching methods in language learning and to examine whether they know the methods that 

can be used and the aids that can help students in their learning. This study is qualitative and 

included 12 semi-open individual interviews using 3 different interview frameworks. 

Participants were selected using a convenience sample, and databases were conducted in 

February 2020. Data analysis was done by using phenomenology methods in which the 

interviews were read and coded to find identifying themes that could describe a particular 

experience of the individuals. The results were that the teaching of the students was varied, 

although specific teaching methods and tools were not used to help students with dyslexia 

and the students, their parents or their teachers had no knowledge of these things. Students 

find it difficult to follow their peers, but some help is found in the school system, although it 

is not specialized for those with dyslexia. 
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1 Inngangur  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla skulu sveitarfélögin sjá til þess að öll skólaskyld börn fái 

sérstakan stuðning í skólastarfi við þær sérþarfir sem þau glíma við. Til nemenda með 

sérþarfir teljast meðal annars nemendur sem eiga erfitt með nám vegna sértækra 

námsörðugleika eins og til dæmis dyslexíu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Talið er að 15 til 20 prósent mannkyns þjáist af dyslexíu (Mehta, 2011). Ljóst er að til þess að 

menntakerfið geti veitt þann stuðning sem þessir nemendur eiga rétt á þurfi kennarar að vita 

um hvað málið snýst og hvað er hægt að gera og á það ekki síst við um tungumálakennara 

þar sem að áskoranir í þessum málefnum birtast oft.  

Í markmiðsgrein Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2013 er tekið fram að hlutverk 

grunnskóla sé meðal annars að stuðla að góðu samstarfi á milli skóla og heimilis með það 

fyrir augum að tryggja almenna velferð og öryggi nemenda og að skólastarf gangi vel 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2013). Til þess að það gangi vel þurfa nemendur og 

foreldrar að vera meðvitaðir um hvað skólinn er að gera og hvað skólinn getur gert. 

Samvinna heimilis og skóla er mikilvæg og því nauðsynlegt að allir séu meðvitaðir um 

aðstæður og hvað hægt sé að gera. Í lögum er tekið fram að nemendur eigi rétt á því að 

komið sé til móts við þarfir þeirra í námi í almennum grunnskóla án þess að líkamlegt eða 

andlegt atgervi þeirra komi í veg fyrir að þeir njóti sömu menntunar og jafnaldrar sínir. Þeir 

nemendur sem það þurfa eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar 

sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka þekkingu og viðhorf nemenda með dyslexíu , 

foreldra þeirra og eftir atvikum tungumálakennara til notkunar hjálpartækja og viðurkenndra 

kennsluaðferða við tungumálanám og kanna hvort þeir þekki þær aðferðir sem hægt er að 

nota og þau hjálpartæki sem geta hjálpað nemendum við nám sitt.  

Rannsóknarspurningar sem leitað var svara við eru: Að hvaða leyti þekkja 

grunnskólanemendur sem greinst hafa með dyslexíu kennsluaðferðir og hjálpartæki sem 

hægt er að nota við tungumálanám? Hversu vel þekkja foreldrar grunnskólanemenda sem 

greinst hafa með dyslexíu kennsluaðferðir og hjálpartæki sem hægt er að nota við 

tungumálanám?  Í framhaldinu bætast við tvær spurningar:  Hvernig eru þessar aðferðir 

notaðar í grunnskóla nemendanna? Hvaða þekkingu hafa kennarar þessara nemenda á 

kennsluaðferðum og hjálpartækjum sem hægt er að nota við tungumálanám? 

Ritgerðinni er skipt niður í fræðilegan hluta þar sem fjallað er um bakgrunn þess sem 

rannsakað er, næst kemur tilhögun aðferðar, þ.e. aðferðafræði rannsóknarinnar og einkenni 

hennar, næst á eftir því kemur niðurstöðukafli með helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og 
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að lokum umræðukafli þar sem fjallað er um niðurstöður úr rannsókninni. Í lokaorðum 

ritgerðarinnar má svo finna vangaveltur rannsakandans um  niðurstöður og þýðingu þeirra.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Fyrst verður fjallað almennt 

um dyslexíu, hver helstu einkenni hennar er og hvernig greiningarferlið fer fram ef 

einstaklingur sýnir einkenni dyslexíu. Fjallað verður um fyrri rannsóknir á dyslexíu bæði 

íslenskar og erlendar og helstur niðurstöður þeirra. Þar á eftir verður fjallað um dyslexíu og 

kennslu, hvaða kennsluaðferðir henta nemendum með dyslexíu, hvernig tungumálanámi 

nemenda með dyslexíu er háttað og að lokum hvaða tæki og tól geta hjálpað nemendum 

með dyslexíu í tungumálanámi.  

 

2.1 Dyslexía 

Í gegnum tíðina hafa komið fram margar og mismunandi skilgreiningar á dyslexíu. Áður fyrr 

var hugtakið lesblinda notað um lestrarörðugleika enda var gengið út frá því að 

lestrarörðugleikarnir væru sjónrænir.Nú vitum við meira og höfum við aðra sýn á vandann og 

í kjölfarið hafa skilgreiningarnar breyst og við tölum um dyslexíu frekar en lesblindu (Félag 

lesblindra á Íslandi, e.d.a). Enn er það þó þannig sums staðar í heiminum að einhverjir halda 

því fram að dyslexía sé ekki til heldur sé uppspuni sérkennara til að koma hugðarefnum 

sínum á framfæri (Høien og Lundberg, 2000) en þess má geta að dyslexía var ekki viðurkennd 

í Nýja Sjálandi fyrr en árið 2007 og má rekja þessa viðurkenningu til þess að DFNZ, Dyslexia 

Foundation of New Zealand var stofnað árið 2006 en meðlimir þess börðust ötullega fyrir 

breytingunni (Dyslexia Foundation of New Zealand, e.d.).  

Margir einstaklingar og félagasamtök hafa í áranna rás reynt að skilgreina dyslexíu og má 

þar meðal annars nefna skilgreiningu amerísku dyslexíusamtakanna ADA, sem Dr. Astrid 

Kopp-Duller setti fram árið 1995. Þar kemur fram að dyslexía eigi sér erfðafræðilegar orsakir. 

Einstaklingar með lesblindu eru með háa eða meðalháa greind en skynja umhverfi sitt á 

annan máta en aðrir þegar þeir reyna að meðtaka stafi eða tölur. Það orsakar erfiðleika 

þegar einstaklingarnir reyna að lesa og skrifa (American Dyslexia Association, e.d.).  

Í grein Lyon, Shawitz og Shawitz frá árinu 2003 er nánar farið út í þá skýringu sem gengið 

verður út frá í þessari rannsókn og kemur frá Alþjóðlegu dyslexíusamtökunum (e. 

International Dyslexia Association, IDA). IDA skilgreina dyslexíu sem sértækan  

námsörðugleika af taugafræðilegum uppruna. Dyslexía einkennist af erfiðleikum með 

nákvæmni og flæði í lestri og erfiðleikum við stafsetningu og umskráningu málhljóða. Þessa 

erfiðleika má rekja til bresta í hljóðkerfisvitund sem tengist oft ekki öðrum vitsmunalegum 

þroska einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir góða kennslu. Afleiðingar af þessu geta verið 

erfiðleikar við lesskilning, slæm lestrarreynsla, slæm þróun orðaforða og erfiðleikar við 
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þekkingaröflun með lestri (International Dyslexia Association, 2002; Lyon, Shaywitz og 

Shaywitz, 2003).  

Ef við rýnum nánar í þessa skilgreiningu þá þýðir hún að dyslexía  hafi í för með sér 

sértækan námsörðugleika sem er af öðrum meiði en aðrir hefðbundnari námsörðugleikar að 

því leytinu til að dyslexían nær að miklu leyti til lestursins og umskráningarinnar. Þó að aðrir 

örðugleikar eins og erfiðleikar með athygli og stærðfræði geti fylgt með, þá eru þeir ekki hluti 

af dyslexíunni (Lyon, Shaywitz og Shaywitz,  2003). 

Dýslexía er einnig talin vera af taugafræðilegum uppruna og komu fyrst upp hugmyndir 

um það árið 1891 þegar franski taugalæknirinn Dejerine kom með þá hugmynd að vinstra 

heilahvelið gegndi mikilvægu hlutverki í lestri. Frá þeim tíma hefur málið verið mikið 

rannsakað og á okkar tímum hafa margar taugafræðilegar rannsóknir verið gerðar á heilum 

látinna einstaklinga, formgerð heila hefur verið skoðuð og segulómanir sem hafa verið 

gerðar á heilum styðja við þær hugmyndir að munur sé á heilum þeirra sem þjást af dyslexíu 

og þeirra sem eiga ekki við neina lestrarörðugleika að stríða (Lyon, Shaywitz og Shaywitz,  

2003). Það að dyslexía sé taugafræðileg að uppruna þýðir að vandamálið er staðsett í 

heilanum, fjárhagur, þroskaskerðing, mál- eða heyrnarörðugleikar eða það að læra erlent 

tungumál orsaka ekki vandamálið  (Hudson, High, og Al Otaiba, 2007). Þegar uppbygging 

heila þeirra sem glíma við lestrarörðugleika og þeirra sem glíma ekki við lestrarörðugleika er 

skoðuð má sjá marktækan mun. Heilinn er að mestu leyti byggður upp af tveimur 

mismunandi efnum, gráu efni sem inniheldur að mestu leyti taugafrumur og við sjáum þegar 

við skoðum heila og hvítu efni sem finnst dýpra í heilanum og byggist upp af mýldum 

taugaþráðum sem bera skilaboð milli tauga. Hvíta efnið ber að mestu leyti ábyrgð á 

upplýsingaflæði um heilann (Hudson, High og  Al Otaiba, 2007). Í rannsóknum sínum komust  

James R. Booth og Douglas D. Burman að því að einstaklingar með dyslexíu eru með minna af 

gráu efni á hvirfil- og gagnaugasvæði heilans en einstaklingar sem eru ekki með dyslexíu og 

getur það leitt til vandræða með hljóðkerfisvitund, einnig sáu þeir að einstaklingar með 

dyslexíu væru með minna hvítt efni á þessu svæði en aðrir sem gæti leitt til erfiðleika með 

lestur þar sem að ákveðin svæði heilans ná ekki að hafa samskipti við hvort annað (Booth og 

Burman, 2001). Dr. Sabine Heim og Dr. Andreas Keil benda á það að ef skoðuð er stærð 

heilahvela einstaklinga þá eru flestir rétthentir með vinstra heilahvelið stærra en hægra 

hvelið en hjá rétthentum einstaklingum með dyslexíu eru heilahvelin jafnstór eða það hægra 

stærra en það vinstra (Heim, og Keil, 2004). Rannsóknir hafa verið gerðar með stafrænum 

segulómyndum þar sem seglar eru notaðir til að skoða blóðflæði í kjölfar taugaörvana. 

Einstaklingarnir vinna einhver verkefni á meðan rannsóknaraðilar fylgjast með heilanum, 

þegar einstaklingur með dyslexíu vinnur verkefni þá er undirörvun á þeim svæðum heilans 
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sem tengjast lestri og oförvun á öðrum svæðum til þess að bæta upp fyrir það (Hudson, High 

og Al Otaiba, 2007). 

Dyslexía einkennist af erfiðleikum með nákvæmni og flæði í lestri og erfiðleikum við 

stafsetningu og umskráningu málhljóða  sem gefur það til kynna að þeir sem glíma við 

dyslexíu eiga í erfiðleikum með að þekkja orð frá orðleysum, að stafsetja rétt og tengja hljóð 

við bókstafi. Það sem skiptir miklu máli í þessari skilgreiningu sem er ekki að finna í eldri 

skilgreiningum er þegar talað er um flæði  í lestri er átt við hæfileikann til að lesa á góðum 

hraða, með nákvæmni og réttri tjáningu (Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003; National Reading 

Panel, 2000). 

Þessa erfiðleika sem tengjast dyslexíunni má rekja til bresta í hljóðkerfisvitund sem 

tengjast oft ekki öðrum vitsmunalegum þroska einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir góða 

kennslu. Það er ágætis samstaða um það meðal sérfræðinga að dyslexían eigi sér stað í skorti 

á hæfni í notkun tungumálakerfisins. Þegar einstaklingar hafa náð tökum á tungumáli geta 

þeir notað hljóð til þess að mynda nánast óendanlegan fjölda orða og skilja orð sem þeir hafa 

jafnvel ekki séð áður, einstaklingar með dyslexíu eru með bresti í þessari hljóðkerfisvitund 

sem tengist ekki greind einstaklinganna eða öðrum vitsmunalegum þroska (Lyon, Shaywitz 

og Shaywitz 2003).   

Afleiðingar þessara örðugleika sem fylgja dyslexíunni geta verið þær að einstaklingurinn 

myndar slæm tengsl við lesturinn og hefur slæma reynslu af lestrarferlinu, hann á í 

erfiðleikum með að skilja það sem að hann les og á í erfiðleikum með að leita sér þekkingar 

(Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003).  

2.2 Einkenni dyslexíu 

Það er mjög erfitt að skilgreina og meta hvort að dyslexía sé til staðar. Einkennin geta verið á 

marga vegu og hömlunin getur háð einstaklingunum mismikið. Það er þó talið benda 

almennt til þess að dyslexía geti verið til staðar ef að það er ósamræmi á milli almenns 

gáfnafars einstaklings og lestrarhæfileika hans í víðum skilningi. Oft sjáum við dæmi um 

nemendur sem eru góðir námsmenn, duglegir og standa sig vel í flest öllum greinum en 

uppskera ekki í samræmi við erfiði og eiga í erfiðleikum með lestur (Høien og Lundberg, 

2000). Einstaklingar með dyslexíu eru yfirleitt eðlilegir einstaklingar sem sýna röskun á 

námshæfni í lestri og stafsetningu en sýna engin merki fötlunar að öðru leyti sem skýrt gæti 

þá námsörðugleika sem þeir glíma við. Það sem einkennir þá eru veikleikar sem tengjast 

athygli, úthaldi og skipulagi, minni, einbeitingu, sjónrænir úrvinnsluerfiðleikar og erfiðleikar í 

meðferð skriffæra (Jónas G. Halldórsson, e.d.).  

. Elín Vilhelmsdóttir hefur tekið saman niðurstöður margra rannsókna á dyslexíu og 

skrifað um efnið. Algengustu einkenni dyslexíu eru meðal annars, seinkun á lestrarfærni, 
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skriftarfærni og stafsetningu ásamt mikilli víxlun á táknum. Einkennin hverfa ekki með 

aldrinum og há einstaklingum mismikið á milli daga án nokkurrar skýringar. Einnig eru nefnd 

önnur einkenni sem geta valdið erfiðleikum við að muna skipan hugtaka eins og til dæmis 

mánaðanna og að eiga í erfiðleikum með áttir og stefnuhugtök eins og inn og út (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). Hjá sumum koma örðugleikarnir þannig fram að það er eins og að 

bókstafirnir séu hoppandi um blaðsíðuna, einstaklingarnir lesa hægt og hika inn í orðum og á 

milli orða, þeir eiga það til að sleppa stöfum og heilum orðum. Þeim gengur illa að 

skipuleggja hljóðin sem frá þeim koma og röð atkvæða, snúa jafnvel við bókstöfum eða 

skipta þeim út fyrir bókstafi sem eru áþekkir í útliti (Elín Vilhelmsdóttir, 2002).  

Árið 2004 gaf Department for Education and Skills í Bretlandi út skýrslu þar sem leitast er 

við að skýra betur dyslexíu og aðra álíka námsörðugleika. Í henni eru talin upp nokkur 

einkenni dyslexíu og má þar nefna að áhrifin geta verið mismunandi og misalvarleg eftir 

einstaklingum en dyslexía tengist ekki greind, hún er talin teljast mörgum þáttum tungumáls, 

þeir sem eru með leshömlun hafa flestir fæðst með hana og eiga ættingja með leshömlun og 

geta verið með fleiri raskanir (Department for Education and Skills, 2004). Einkenni dyslexíu 

geta komið fram á mismunandi aldri og geta þau leitt til erfiðleika með lesskilning og 

lestrarreynslu. Þau birtast meðal annars í erfiðleikum með úrvinnslu málhljóða sem síðan 

getur haft áhrif á lestur, stafsetningu og umskráningu (Lestrarmiðstöð í Mjódd, 2015). 

Einkennin eru yfirleitt mismunandi á milli einstaklinga þó þau komi oftast fram í erfiðleikum 

með lestrarflæði, nákvæmni í lestri, stafsetningu og umskráningu sem má rekja til vanda við 

úrvinnslu málhljóða (International Dyslexia Association, 2002).   

Hjá einstaklingum með dyslexíu eru auknar líkur á ákveðnum fylgikvillum eins og til 

dæmis einkennum ofvirkni og athyglisbrests, frávik í mál- og hreyfiþroska, kvíða, depurð og 

aðlögunarerfiðleikum (Jónas G. Halldórsson, e.d.). Meirihluti þeirra sem greinast með 

dyslexíu eru karlkyns þó það sé talin líkleg ástæða fyrir því að þeir greinast oft fyrst með 

einhvern þeirra fylgikvilla sem fylgja oft dyslexíu og dyslexíugreiningin kemur í kjölfarið á 

þeim (Jónas G. Halldórsson, e.d.).   

2.3 Greining á dyslexíu 

Þeir sem taka að sér að greina dyslexíu þurfa að stíga varlega til jarðar því við viljum ekki 

stimpla nemendur með dyslexíu þegar þeir eru eingöngu að glíma við tímabundna erfiðleika 

en að sama skapi viljum við að þeir sem þurfi aðstoð fái hana um leið og mögulegt er (Høien 

og Lundberg, 2000). Það er erfitt að segja af eða á um hvort að einstaklingur þjáist af 

dyslexíu eða séu að glíma við aðra léttvægari lestrarörðugleika, greining lesblindu er ekki 

eins og greining sjúkdóma eins og hlaupabólu þar sem hægt er að taka blóðprufu og segja af 

eða á(Høien og Lundberg, 2000). 
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Það er ekki talið stýra góðri lukku að nemendur fari í dyslexíu greiningu fyrr en reynt hafi 

verið að kenna þeim að lesa á venjulegan máta í skóla og er þar átt við þann tíma sem tekur 

meðalnemanda að læra að lesa sér til gagns. Ef niðurstaðan er sú að einstaklingurinn nái ekki 

að læra að lesa á þeim tíma er hægt að athuga dyslexíu greiningu. Samkvæmt Jónasi G. 

Halldórssyni sérfræðingi í klínískri taugasálfræði eru þrjú atriði mjög mikilvæg við greiningu á 

dyslexíu. Fyrst þarf að hafa í huga að nauðsynlegt er að notast við skilgreiningar og viðmið 

sem alþjóðasamfélagið viðurkennir. Í öðru lagi þarf greiningin að koma út frá taugafræðilegu, 

taugasálfræðilegu og kennslufræðilegu sjónarhorni. Í þriðja og síðasta lagi er mikilvægt að 

þverfaglegt samstarf sé við greiningu á dyslexíunni (Jónas G. Halldórsson, e.d.).  

Mayo heilsugæslan í Bandaríkjunum bendir á það að það sé ekkert eitt sérstakt próf hjá 

lækni sem hægt sé að taka til þess að greina dyslexíu heldur þurfi að koma til fjöldi 

mismunandi þátta. Læknisfræðileg greining fari þannig fram að læknirinn spyr líklega 

spurninga um þroska barnsins, námsvanda, heilsufarssögu og hvort að dyslexía sé fyrir í 

fjölskyldunni. Hann mun væntanlega líka biðja um lýsingu á heimilislífinu og hvort  

vandamálin birtist heima fyrir, einnig þurfa barn, fjölskyldumeðlimir og kennarar að svara 

spurningalistum ásamt því að barnið mun þurfa að taka próf sem prófa lestrar- og 

tungumálahæfileika þess. Einnig verða gerð sjónpróf, heyrnarpróf og taugafræðileg próf 

ásamt sálfræðilegum prófunum (Mayo clinic staff, e.d.).  

Félag lesblindra á Íslandi bendir á heimasíðu sinni á nokkra aðila sem hægt er að leita til 

til þess að fá lesblindugreiningu og notast þeir meðal annars við LOGOS-prófið sem er 

hágæða greiningartæki, tölvuforrit sem notað er til að greina lestrarerfiðleika hjá börnum, 

unglingum og fullorðnum (Félag lesblindra á Íslandi, e.d.a).  

2.4 Kennsluaðferðir sem henta nemendum með dyslexíu 

Þó það sé ekki viðurkennd eða rannsökuð kennsluaðferð þá  er nauðsynlegt að búa til hvata 

fyrir nemendur með dyslexíu til að læra tungumál þar sem þeir finna oft fyrir töluvert meiri 

erfiðleikum en aðrir. Nemendur þurfa að fá aðra ástæðu en bara það að þurfa að ná 

einhverju prófi, þeir þurfa að sjá fyrir sér að þeir geti notað tungumálið til þess að tjá sig og 

þurfa mikla hvatningu til að átta sig á því að möguleikarnir á velgengni eru til staðar þótt þeir 

séu ekki endilega miklir (Dal, 2008). Til þess að þessi hvatning eigi sér stað þurfa kennarar að 

nota aðferðir sem taka á raunveruleikanum og textar sem notaðir eru í námi þurfa að 

endurspegla aðstæður sem nemandinn getur lent í (Dal, 2004).  

2.4.1 Tomatis-aðferðin 

Dr. Alfred Tomatis var franskur háls-, nef- og eyrnalæknir sem eyddi löngum tíma í að 

rannsaka tengsl raddar, heila og eyrna. Rannsóknir hans höfðu mikil áhrif á það hvernig við 
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skiljum eyrun og virkni þeirra (Tomatis Developpement, 2020). Niðurstöður rannsókna hans 

voru meðal annars þær að eyru og málfæri hafa mikil taugatengsl sín á milli og breytingar á 

heyrn geta orsakað breytingar á rödd sem gerir það að verkum að röddin ræður eingöngu við 

að mynda þau hljóð sem við þekkjum og getum numið með heyrninni (Ingileif Steinunn 

Kristjánsdóttir, 2006). Dr. Tomatis taldi að tungumál væru töluð á mismunandi tíðnisviðum 

sem gerir það erfiðara fyrir þá sem hafa tungumál með smátt tíðnisvið að læra erlent 

tungumál með stærra tíðnisvið (Degrave, 2019). Í grófum dráttum má segja að kenning hans 

hafi snúist um það að nauðsynlegt sé að þjálfa eyrað áður en tungumálanám hefst og fyrsta 

lögmál hans var á þá leið að við getum ekki endurtekið og formað hljóð sem við höfum ekki 

eða getum ekki heyrt (Rósa Guðrún Eggertsdóttir, 2000).  

Tomatis aðferðin getur aðstoðað nemendur þegar þeir læra erlend tungumál vegna þess 

að sum tíðni eða tónar í erlendum tungumálum eru þannig úr garði gerð að við getum ekki 

heyrt þá sem skyldi og í kjölfarið getum við hvorki munað þá né borið þá fram. Aðferðin sem 

Dr. Tomatis bjó til þjálfar eyrað til að ná að heyra þessa tóna með því að örva vöðva í 

miðeyranu á þann máta að einstaklingurinn er látinn hlusta á ókunnu tónana samfleytt í tvær 

klukkustundir í senn. Smátt og smátt fara fleiri tónar í gegnum eyrað og viðkomandi getur 

tileinkað sér þá og á auðveldara með að nota tungumálið (Rósa Guðrún Eggertsdóttir, 2000). 

Til þess að það sé mögulegt þá þróaði hann rafrænt eyra sem getur annað hvort endurbyggt 

eða byggt þekkinguna til þess að hlusta á tóna sem falla utan hefðbundins tíðnisviðs 

móðurmáls einstaklinganna. Með notkun þessa eyra mun einstaklingurinn fá aftur 

hæfileikann sem hann hafði væntanlega í barnæsku til þess að heyra þau hljóð sem eru á 

óþekktri tíðni í nýja tungumálinu og nær því betur tökum á því (Degrave, 2019). Þeir tónar 

sem eru oftast notaðir eru lög eftir austurríska tónskáldið Wolfgang Amadeus Mozart eða 

gregorískir söngvar (Malak, o.fl., 2017). Þjálfun eyrans fer fram á þann máta að tveir örsmáir 

vöðvar í miðeyranu sem eru ekki þjálfaðir eða undirbúnir til þess að bregðast við tónum sem 

þeir þekkja ekki eru gagngert örvaðir á þann máta að viðkomandi er látinn hlusta á þessa 

tóna sem vöðvarnir þekkja ekki í tvær klukkustundir samfleytt hverju sinni. Á meðan getur 

viðkomandi gert hvað sem er sem krefst þess ekki að hann hlusti á neitt annað (Rósa Guðrún 

Eggertsdóttir, 2000). Meðferðin hefst þannig að í rafræna eyranu eru síur sem sía út aðra 

tíðni hljóðs en þá sem leitað er eftir í burtu svo að hljóðið verði tærara, hægt er að stilla 

þessar síur eftir markmálinu hverju sinni. Því næst er miðeyrað örvað með því að skipta á 

milli hljóðrása, önnur rásin slakar á vöðvunum meðan hin spennir þá, með því að endurtaka 

þetta lærir eyrað að vinna betur og þekkja hljóð. Munur er á milli styrks hljóðs í vinstra og 

hægra eyra, það er styttra í málstöðina frá vinstra heilahveli í gegnum hægra eyrað svo að 

hljóð í gegnum vinstra eyrað eru lækkuð til að þjálfa hægra eyrað til að vera leiðandi 

(Thompson og Andrews, 2000).  
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Tomatis talaði líka um svokallaða mállega endurfæðingu og ráðandi eyra. Á síðustu 5 

mánuðum fósturs í móðurkviði byrjar það að heyra dauf hljóð sem hafa farið í gegnum vökva 

og fleira. Þessi hljóð eru öll yfir 8000 Hertz og þessi stöðuga sending hljóða inn í legið mynda 

grunn að móðurmáli fóstursins. Þessa aðferð notaði Tomatis á einstaklinga sem áttu í 

erfiðleikum með að læra erlend tungumál, hann lét einstaklinga hlusta á talað mál á því 

tungumáli sem hann vildi innprenta sem búið var að fara með í gegnum ákveðna síu svo að 

einu hljóðin sem heyrðust voru yfir 8000 Hertz. Eftir nokkurn tíma hefur málleg endurfæðing 

átt sér stað og viðkomandi þróar með sér hæfileikann til að tala málið (Rósa Guðrún 

Eggertsdóttir, 2000). Eins og að við getum verið örvhent eða rétthent eftir því hvort notkun 

hvorrar handar er ráðandi þá getum við líka verið með annað eyrað ráðandi. Þegar að annað 

eyrað er ráðandi þýðir það að það eyra er fljótara að meðtaka og vinna úr upplýsingum en 

hitt. Hægra eyrað tengist vinstra heilahvelinu og vinstra eyrað tengist hægra heilahvelinu. Ef 

vinstra eyrað er ráðandi getur það valdið erfiðleikum eins og dyslexíu því að lengdin sem 

hljóðið þarf að ferðast að vinstra heilahvelinu er lengri. Hægt er að vinna á móti því með því 

til dæmis að auka næmni hægra eyrans (Jóźwiak, Bujacz, og Królak, 2019). Frá því að Dr. 

Tomatis kom fyrst fram með sína aðferð um miðja síðustu öld hafa tugir tengdra aðferða 

sprottið upp þrátt fyrir að litlar rannsóknir standi að baki til að renna stoðum undir ágæti 

þeirra (Thompson og Andrews, 2000).  

2.4.2 Fjölskynjunarkennsla og Orton-Gillingham aðferðin 

Frá því snemma á 20. öld löngu áður en fundnar voru taugafræðilegar forsendur fyrir því 

byrjuðu kennarar að nota fjölskynjunarkennslu til að kenna nemendum með 

lestrarörðugleika. Í dag nota margir reyndir kennarar fjölskynjunarkennsluaðferðir til þess að 

kenna vísindalega og á skipulagðan hátt með því að nota mörg skilningarvit í einu til þess að 

tryggja að nemendur sem eiga í vandræðum með lestur nái tökum á vitsmunalegum þáttum 

tungumálsins sem aðstoðar þá í að ná tökum á lestrinum (Birsh, 2019).  

Fjölskynjunarkennsla er kennsluaðferð sem notar beina kennslu á hljóðfræðilegum, 

formfræðilegum, merkingarfræðilegum og setningarfræðilegum hlutum tungumálsins. 

Aðferðirnar fela í sér að sjón, heyrn, áþreifanleg skynjun og hreyfiskynjun eru notuð 

samtímis á meðan hlustað er, talað, skrifað eða lesið. Þetta þýðir að nemendur tengja saman 

það sem þau sjá, heyra, segja og skrifa á meðan á kennslu stendur. Til dæmis ef kennari er að 

kenna ákveðið hljóð sem tengist sérhljóði, þá leggur hann áherslu á það með því að hvetja 

nemendur til að nota sjónina til að sjá stöðu vara, tanna og tungu, nemendur nota heyrnina 

til að heyra hljóðið sem kemur, finna hreyfingu hljóðsins í raddböndunum ásamt því að heyra 

nafn stafsins og sjá hann skrifaðan til að styrkja tengslin á milli hljóðs og stafar. Því næst 

fylgir kennarinn því eftir með því meðal annars að fá nemendur til að beita hljóðinu 

munnlega, skriflega og tengja orð við það (Birsh, 2019). Fjölskynjunarkennsluaðferðir byggja 
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mikið á alls kyns endurtekningum, stafrófi, hljóðfræði og samtengjandi vinnu, réttritun, 

málfræði, setningafræði og orðaforðavinnu (Rósa Guðrún Eggertsdóttir, 2000).  

Samuel Torrey Orton var taugasálfræðingur og meinafræðingur og Anna Gillingham var 

sálfræðingur og kennari. Orton rannsakaði mikið námsörðugleika barna og hann gerði ekki 

greinarmun á mjög miklum örðugleikum og vægari tilfellum, hann vildi meina að 

einstaklingarnir væru að glíma í grunninn við sama vandann. Hann reyndi að finna ástæðu 

fyrir því af hverju sumir glímdu við námsörðugleika og kom fram með þá útskýringu að þá 

mætti rekja til skorts á skýrri verkaskiptingu milli heilahvela sem við vitum í dag að er ekki að 

öllu leyti rétt (Catts og Kamhi, 1999). 

Orton byrjaði að þróa aðferð sem átti að vinna gegn námsörðugleikum. Aðferðin er 

fjölskynjunaraðferð sem átti að taka til margra skilningarvita í einu. Börnum var fyrst kennt 

að tengja saman hljóð við tákn bókstafa og nöfn þeirra. Þegar samtenging hljóða og tákna 

var komin var börnum kennt að blanda saman táknunum og hljóðunum til þess að búa til 

orð. Seinna hóf Orton samstarf við Gillingham og þróuðu þau saman Orton-Gillingham 

aðferðina. Aðferðin sem er fyrsta kennsluaðferðin sem þróuð var gagngert til að hjálpa þeim 

sem eiga bágt með lestur með því að kenna beint tengingarnar milli bókstafa og hljóða. 

Lestrarferlið er brotið niður í smærri hæfni sem tengist bókstöfum og hljóðum og aðferðin 

byggir svo á þessari hæfni yfir tíma. Aðferðin er fyrsta aðferðin sem inniheldur notkun fleiri 

en eins skilningarvits við lestur og þeir kennarar sem nota Orton-Gillingham aðferðina nota 

sjón, heyrn, snertingu og hreyfivitund til að hjálpa nemendunum að mynda tengsl hugtaka 

(Dal, 2008; Institute of Multi Sensory Education, 2016). Aðferðin er breiðvirk og sveigjanleg 

sem gerir það að verkum að hún getur hentað mjög mörgum, hún byggir þó á sex megin 

nálgunum. Tungumálatengda nálgun sem byggist á tækni við nám og kennslu tungumála, 

fjölskynjunarnálgun þar sem hljóð-, sjón- og hreyfiþættir styðja við hvern annan, 

skipulögðum aðferðum þar sem nemendur læra þætti tungumálsins á skipulegan máta, 

vitsmunaleg nálgun, sveigjanleg nálgun og tilfinningalega nálgun þar sem nemendur þjálfa 

með sér sjálfstraust ásamt því að öðlast þekkingu (Dal, 2004).   

Flest öll kennsla sem fer fram í skólanum reynir á sjónina eða heyrnina. Nemendur nota 

sjónina til að lesa upplýsingar, skoða gröf eða myndir eða lesa það sem kennarinn skrifar eða 

varpar á töfluna, heyrnin er svo notuð til þess að hlusta á það sem að kennarinn segir. 

Nemendur með dyslexíu geta átt í erfiðleikum með annað hvort sjón eða heyrn eða bæði. Til 

þess að ná til þeirra þarf að nota fleiri skilningarvit við lærdóminn (Dal, 2008). Til dæmis geta 

nemendur leirað stafi sem þeir eru að læra eða hreyft sig á einhvern máta sem tengist 

stafnum eða hljóðinu sem verið er að fara í. Til dæmis er hægt að kenna nemendum að 

greina á milli b og d hljóða með því að ef þau beygja þumalinn á hægri hendi  í átt að 
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vísifingri mynda þau d en ef þau beygja þumalinn á vinstri hendi í átt að vísifingri mynda þau 

b (Peavler, Harris og Rooney, 2014). 

2.5 Dyslexía og tungumálanám 

Með síauknum framförum í upplýsingatækni og aukinni hnattvæðingu viðskipta eykst þörfin 

fyrir það að börn og fullorðnir séu færir um að skilja og tjá sig á öðrum tungumálum en 

móðurmálinu. Kennsla erlendra tungumála þykir því mikilvæg bæði í grunn- og 

framhaldsskólum. (Dal, 2008). Tungumálanám er erfiðara fyrir nemendur með dyslexíu og 

hefur lengi verið talið að erfiðleikar sem nemendur finna fyrir við að læra móðurmál sitt 

komi fram á svipaðan máta þegar þeir reyna að læra erlent tungumál og renna margar 

rannsóknir stoðum undir það (Dal, 2008) þó einhverjar rannsóknir bendi til þess að 

nemendur eigi auðveldara með að læra ensku en móðurmál sitt (Rósa Guðrún Eggertsdóttir, 

2000). Frá 8. áratug síðustu aldar var áherslan komin á tal og lestur erlendra tungumála og 

minni áhersla lögð á að lesa og skrifa og var því nemendum með námsörðugleika oft sleppt 

við þessi svið tungumálakennslu en í dag vitum við betur og að hægt er að aðstoða 

nemendur við að læra þessi svið tungumálsins (Crombie og McColl, 2001). Nemendur með 

ómeðhöndlaða dyslexíu dragast oft aftur úr í skólakerfinu og eru í meiri hættu á að hætta 

námi, fara ekki í háskóla og eiga í stöðugum vandæðum á vinnumarkaði (Mehta, 2011).  

Mikilvægt er að kennari og nemandi setjist saman og finni út hvar styrkleikar nemandans 

liggja og hvaða aðferðir sé best að nota til þess að hámarka árangur nemandans. Einungis er 

hægt að tryggja að viðunandi árangur náist ef  kennari og nemandi vinna saman og eru 

tilbúnir að prófa sig áfram (Schneider og Crombie, 2003). Nemendur með dyslexíu geta haft 

mörg sömu einkenni og einstaklingar með athyglisbrest og má þar nefna einbeitningarskort, 

erfiðleika við skipulag og að ljúka verkefnum, taka við ábendingum og ná að skipuleggja 

vinnu sína. Nemendur með námsörðugleika tileinka sér ekki sjálfkrafa færni til að skipuleggja 

sig, vinna úr því sem þeir heyra eða lesa, skipuleggja prófalærdóm eða verkefnaskil og 

tileinka sér aðferðir við að vinna verkefni eða taka próf. Því þarf að aðstoða nemendur við 

þessa hluti (Rósa Guðrún Eggertsdóttir, 2000).  

Þegar nemendur með dyslexíu reyna að læra erlend tungumál geta þeir lent í 

vandræðum með að greina á milli orða, tileinka sér ný orð og kalla fram orð úr orðaforða 

sínum. Hljóðfræðin getur vafist fyrir þeim ásamt framburði orða. Skilningsleysi á 

setningarfræði, lélegur lesskilningur, hæglæsi og skriftarörðugleikar geta líka verið til staðar 

(Dal, 2008). Nemendur með dyslexíu eiga ekki bara í vandræðum með að læra að lesa og 

skrifa á erlendu tungumáli, þeir geta átt í erfiðleikum með að tengja tákn eins og bókstafi við 

ákveðin hljóð og muna þau nógu lengi eða nógu skýrt til þess að geta kallað þau fram (Dal, 

2004). Til þess að læra erlent tungumál er notast mikið við minnið, til þess að muna orð og 
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frasa þurfum við að leggja þá á minnið, fyrst í skammtímaminnið, svo vinnsluminnið og 

langtímaminnið þar sem færnin til að nota frasana verður til, líklegt er að einstaklingur með 

dyslexíu muni eiga í erfiðleikum á öllum þessum sviðum svo mikilvægt er að styrkja við 

lærdóminn á hverju sviði. Einnig er talið að skortur á hvatningu til að læra erlend tungumál 

komi í  kjölfar þess að nemendur glíma við örðugleika á sviðinu (Dal, 2008).  

Í samantektargrein sinni Leshömlun og málanám kemur Rósa Guðrún Eggertsdóttir inn á 

erfiðleika sem koma fram hjá nemendum með dyslexíu varðandi móðurmál þeirra og sjást 

gjarnan líka í erlendum málum. Hún skiptir þeim niður eftir því hvort þeir birtast í lestri, 

ritun, máli, heyrn, vitsmunasviði, minni, skipulagi eða athygli. Varðandi lestur og ritun geta 

nemendur ruglað svipuðum stöðum og tölum, snúið þeim við eða ruglað röð þeirra, haft 

slaka lestrarfærni og lesskilning, átt erfitt með að kalla fram form stafa, erfitt með að koma 

hugsunum sínum niður á blað, halda samræmi í stafsetningu og skrifa skipulega. Þegar 

kemur að töluðu máli og heyrðu geta nemendur átt auðveldara með að útskýra munnlega  

en skriflega, þeir þola jafnvel illa mismunandi tíðni hljóða og eiga auðvelt með að misskilja 

það sem sagt er eða hafa lítinn skilning á innihaldi. Þegar kemur að því huglæga, 

vitsmunasviði, minni, skipulagi og athygli geta nemendur átt erfitt með að fylgja 

leiðbeiningum og læra nýja færni á góðum hraða, erfiðleikar geta komið fram með 

rýmisskynjun og áttarskyn, ein lærdómsleið getur hentað en ekki önnur og að leggja runur á 

minnið getur reynst þeim erfitt. Athyglin getur verið fljót að fara og skipulag og tímaskyn 

getur reynst þeim erfitt (Rósa Guðrún Eggertsdóttir, 2000).  

Nemendur með dyslexíu eiga þó miserfitt með að læra tungumál. Sum tungumál eru 

erfiðari en önnur og má þar til dæmis nefna þau tungumál sem eru með hljóðfræðikerfi sem 

samsvara ekki stafrófi þeirra. Tungumál þar sem að einn bókstafur getur táknað mörg hljóð. 

Dæmi um auðveldara tungumál er ítalska þar sem að flestir bókstafir tákna eitt hljóð en 

erfiðara tungumál er enska þar sem að einn bókstafur getur táknað mörg hljóð, eins og til 

dæmis bókstafurinn ‚i‘ sem táknar þrjú mismunandi hljóð (Dal, 2008).  

Það er mikilvægt fyrir þá kennara sem kenna erlend tungumál að koma kennslunni 

þannig frá sér að nemendurnir sjái sér akk í því að læra tungumálið, þeir þurfa að hafa 

ástæðu fyrir því að læra og sú ástæða þarf að vera önnur og meiri en bara að ná prófi, 

nemendurnir þurfa einnig að sjá tungumálanámið sem eitthvað sem er gerlegt fyrir þá (Dal, 

2008). Rannsóknir sýna að áhugasamir nemendur eiga auðveldara með því að tileinka sér 

mál í gegnum viðfangsefni sem hafa einhverja merkingu fyrir þeim og samræður á 

tungumálinu sjálfu. Oft þarf að hagræða námsumhverfinu svo það henti betur nemandanum 

og styðji við nám hans, það má gera með því að leyfa honum að taka próf í rólegu umhverfi 

eða jafnvel munnlega, fá upplesinn texta eða með vali á borði í kennslustofunni (Rósa 

Guðrún Eggertsdóttir, 2000) 
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Kennarar þurfa að veita nemendum með dyslexíu aukna athygli og aðstoð á ákveðnum 

sviðum, fyrst má nefna hljóðfræðilega úrvinnslu því nemendur með dyslexíu hafa oft lélega 

hljóðvitund og eiga erfitt með að greina hljóð innan orða. Nemendur með dyslexíu hafa oft 

takmarkað vinnsluminni og upplýsingar geta vistast á brenglaðan máta í langtímaminni. 

Óvissa um hljóð og röðun orða kemur oft fram hjá nemendum með dyslexíu, þeir eiga í 

erfiðleikum með orðaröð í setningum, stafaröð í orðum og erfitt með að vita hvar talað orð 

endar og nýtt orð byrjar (Dal, 2008). Í tungumálakennslu er áherslan oft á ritað mál sem vefst 

oft fyrir einstaklingum með dyslexíu. Mikilvægt er að tungumálakennarinn noti hvert 

tækifæri sem gefst til að styðja við tungumálalærdóminn með því að bjóða upp á aðferðir 

sem styðja við styrkleika nemendanna með því til dæmis að nota fjölskynjunaraðferðir eins 

og Orton-Gillingham aðferðina (Dal, 2008).  

Í rannsókn sem Michael Dal og fleiri gerðu árið 2005 til að rannsaka hvað skólar á Íslandi, 

í Austurríki og í Danmörku væru að gera til að koma til móts við nemendur með dyslexíu kom 

fram að um 20% þátttökuskóla taka ekki tillit til þess að nemendur með dyslexíu eiga í 

erfiðleikum með tungumálanám og flestir skólarnir bjóða upp á litla eða enga aðstoð fyrir 

nemendur sem eiga í erfiðleikum með að læra erlend tungumál. Örfáir skólar sögðu það í 

stefnu skólanna að bjóða tungumálakennurum upp á endurmenntun til að koma til móts við 

nemendur með dyslexíu (Dal, 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars þær að 

þótt að kennarar séu meðvitaðir um þörfina fyrir það að nemendur með dyslexíu fái 

hjálpartæki við hæfi þá telja þeir sig ekki hafa þau og ef að þeir hafa þau þá hafa þeir ekki 

tíma eða getu til þess að aðstoða nemendur við að nota þau (Dal, 2008).  

2.6 Dyslexía og tungumálanám, fyrri rannsóknir 

Í þessum kafla verður fjallað um fyrri rannsóknir um Dyslexíu og tungumál, bæði er um að 

ræða íslenskar lokaritgerðir sem og erlendar rannsóknir. Allar þessar rannsóknir eiga það 

sameiginlegt að tengjast rannsóknarefni þessarar ritgerðar að einhverju leyti.  

2.6.1 Íslenskar lokaritgerðir  

Dyslexía hefur mikið verið rannsökuð og hafa meðal annars verið gerðar margar lokaritgerðir 

við Háskóla Íslands sem fjalla að einhverju eða öllu leyti um dyslexíu. Þessi ritgerð verður 

öðruvísi að því leytinu til að markmið hennar er að rannsaka upplifun nemenda sem greindir 

hafa verið með dyslexíu, kennara þeirra og foreldra af tungumálakennslu nemenda með 

dyslexíu. Hvort að notaðar séu ákveðnar kennsluaðferðir og hjálpartæki og hvort að þau séu 

meðvituð um það.  

Við fyrstu sýn virðist eingöngu reynsla nemenda og kennara af því að greinast með 

dyslexíu og kennsla nemenda með dyslexíu hafa verið rannsökuð. Einnig hafa einstaka atriði 
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varðandi reynslu foreldranna verið skoðuð eins og til dæmis reynslan af heimanámi barna 

með dyslexíu. Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á reynslu og upplifun foreldra, 

nemenda og kennara af því hvort og þá hvernig ákveðnar kennsluaðferðir og hjálpartæki 

sem viðurkennd eru að hjálpi nemendum með dyslexíu eru notuð í skóla barna þeirra. Ein 

þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið sneri sérstaklega að reynslu tungumálakennara. 

Verður hún skoðuð í þessari rannsókn og voru niðurstöður beggja rannsókna bornar saman. 

Hér á eftir er að finna ágrip úr sex meistararitgerðum sem fjalla að einhverju eða öllu leyti 

um dyslexíu. Enginn þeirra fjallar beint um rannsóknarefni þessarar ritgerðar en hægt er að 

tengja þær allar að einhverju leyti við rannsóknarefnið. 

Berglind Dögg Einisdóttir rannsakaði reynslu einstaklinga með dyslexíu af 

grunnskólagöngu í MA ritgerð sinni við Háskólann á Akureyri árið 2018. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort að dyslexían hafi haft áhrif á áframhaldandi nám eða 

starfsval. Niðurstöðurnar voru þær að mikill skortur væri á úrræðum og upplifðu allir 

nemendurnir frekar mikið úrræðaleysi þó þeir hafi ekki látið þetta hafa áhrif á val þeirra á 

starfsvettvangi (Berglind Dögg Einisdóttir, 2018).  

Sigurbjörg Agnes Sævarsdóttir rannsakaði reynslu nemenda af því að vera með 

leshömlun í grunnskóla í MA ritgerð sinni við Háskólann á Akureyri árið 2017. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu nemenda af því að vera með leshömlun í 

grunnskóla og hvaða aðferðir nemendur telji að geti hjálpað þeim í námi. 

Meginniðurstöðurnar voru þær að almennt séu nemendur ánægðir í skólanum og ánægðir 

með kennara sína en misjafnlega sáttir við kennsluhætti og töldu þeir að það vantaði 

fjölbreytni í kennslustundir (Sigurbjörg Agnes Sævarsdóttir, 2017).  

Alda Stefánsdóttir rannsakaði reynslu foreldra af heimanámi barna með dyslexu  í MA 

ritgerð sinni við Háskólann á Akureyri árið 2012. Markmið rannsóknarinnar var að vekja 

umræðu um nemendur með dyslexíu og heimanám þeirra og hversu mikil áhrif dyslexía 

getur haft á daglegt líf þeirra og fjölskyldunnar. Niðurstöðurnar voru i meginatriðum þær að 

allir viðmælendur upplifðu álag á sig og börn sín vegna dyslexíu og heimanáms og telja 

mæður barnanna með erfiðustu námsörðugleikana skólann þurfa að koma betur til móts við 

námslegar þarfir barnanna (Alda Stefánsdóttir, 2012). 

Hanna Ásgeirsdóttir rannsakaði reynslu og upplifun umsjónarkennara af kennslu 

nemenda með dyslexíu í MA ritgerð sinni við Háskólann á Akureyri árið 2016. Markmið 

rannsóknarinnar var að fjalla um reynslu og upplifun umsjónarkennara af kennslu nemenda 

með dyslexíu og var reynslan tengd við núgildandi menntastefnu sem byggir á hugmyndum 

um skóla án aðgreiningar. Niðurstöðurnar voru í meginatriðum þær að reynsla kennara hefur 

breyst til batnaðar á undanförnum árum vegna aukinnar þekkingar, breytinga á viðhorfum til 

dyslexíu, aukins framboðs á námsefni og breyttra starfshátta (Hanna Ásgeirsdóttir, 2016). 
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Í M.Ed ritgerð sinni við Háskóla Íslands árið 2008 rannsakaði Þorgerður Sigurrós 

Guðmundsdóttir sjálfsálit barna með lestrarörðugleika og þætti sem geta verið styrkjandi 

eða hamlandi fyrir mótun þess. Markmiðið var að athuga áhrif lestrarörðugleika á sjálfsálit í 

byrjun lestrarnáms og eftir að framfarir höfðu verið hægar í nokkur ár. Niðurstöðurnar voru í 

meginatriðum þær að lestrarörðugleikar höfðu mikil áhrif á líf barnanna og fjölskyldna 

þeirra. Foreldrar og kennarar greindu frá því að þá skorti þekkingu til að veita börnum þann 

stuðning sem þau þyrftu (Þorgerður Sigurrós Guðmundsdóttir, 2008).  

Árið 2016 rannsakaði Þórunn Guðgeirsdóttir í M.Ed ritgerð sinni Dyslexía í 

tungumálanámi  upplifun tungumálakennara á áhrifum dyslexíu hjá nemendum á 

tungumálanám til þess að sjá hvort og hvernig kennarar taka mið af þörfum nemenda með 

dyslexíu. Niðurstöður hennar benda til þess að íslenskir tungumálakennarar beita 

margvíslegum aðferðum til þess að aðstoða nemendur sína með dyslexíu og taka mið af 

þörfum þeirra við skipulagningu og framkvæmd kennslunnar. Þeir bera þó fyrir sig tímaleysi 

við undirbúning og framkvæmd sérúrræða og vandræðum við að vinna með aðalnámskrá 

(Þórunn Guðgeirsdóttir, 2016).  

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir rannsakaði í lokaverkefni sínu til cand. psych gráðu í sálfræði 

árið 2015 tengslin milli hugarástands, dylexíu og félagslegra samskipta í ritgerð sinni The 

Relationship Between Theory of Mind, Dyslexia and Social Communication. Í ritgerðinni 

skoðar hún tengsl á milli RME prófs þar sem  einstaklingar eiga að tengja mynd af augum við 

hugarástand þess sem myndin er tekin af. Hún skoðar einnig tengsl á milli dyslexíu og 

félagslegra samskipta til þess að finna út hvort einstaklingar með dyslexíu eigi í erfiðleikum 

með félagsleg samskipti umfram þá sem eru ekki með dyslexíu. Sigurbjörg komst að þeirri 

niðurstöðu að einstaklingar með dyslexíu eigi erfiðara með að meta hugarástand annarra ef 

þeir sjá einungis myndir af augum þeirra en aðrir og eiga erfiðara með félagsleg samskipti en 

aðrir sem þjást ekki af dyslexíu og kenning hennar er sú að þetta stafi af taugafræðilegum 

grunni (Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, 2015).  

Í samantektargrein sinni Um leshömlun og málanám hefur Rósa Guðrún Eggertsdóttir 

tekið saman mikið af upplýsingum um dyslexíu og málanám. Má þar meðal annars nefna 

ástæður þess að einstaklingar með dyslexíu eiga oft í erfiðleikum með málanám, almennt um 

kennslufræði tungumála, kennsluaðferðir og námstækni (Rósa Guðrún Eggertsdóttir, 2000). 

2.6.2 Erlent efni 

Dyslexía hefur verið mikið rannsökuð erlendis og þá í tengslum við hina ýmsu hluti, nám, 

heilastarfsemi, vinnu og fleira. Hér fyrir neðan kemur ágrip úr nokkrum nýjum rannsóknum 

sem eru dæmi um það helsta sem fjallað er um.  
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Í sumartölublaði Perspectives on Language and Literacy 2018 er birt samantekt sem 

framkvæmd var af Hugh W. Catts og Yaacov Petscher undir heitinu Early Identification of 

Dyslexia – Current Advancements and Future Directions. Catts og Petscher eru doktorar við 

Háskólann í Florida og vinna fyrir Harvard háskóla við þróun mælitækis til þess að finna merki 

lestrarörðugleika hjá börnum snemma. Samkvæmt þeim er mikilvægt að bera sem fyrst 

kennsl á þessa örðugleika og eru niðurstöður rannsókna þær að börn sem eru greind 

snemma með dyslexíu ná betri árangri en þau sem eru greind seinna á lífsleiðinni (Catts og 

Petscher, 2018).  

Teaching Strategies for Neurodiversity and Dyslexia in Actor Training er bók sem tekur á 

þeim erfiðleikum sem mæta leiklistarnemum með dyslexíu. Hún fjallar um streituna sem 

fylgir því að vera með dyslexíu og hvernig kennarar geta komið til móts við þá nemendur. 

Umræðuna í kringum dyslexíu og kenningar í tengslum við það. Hinar ýmsu kennsluaðferðir 

sem hægt er að nota við kennslu nemenda með dyslexíu og má þar meðal annars nefna 

fjölskynjunaraðferð (Whitfield, 2019).  

Washburn, Joshi og Binks-Cantrell gerðu rannsókn árið 2011 á dyslexíu og kennslu. 

Rannsóknarefnið var að skoða þekkingu grunnskólakennara á mismunandi hlutum 

tungumálsins og þekkingu þeirra og sýn á dyslexíu. Niðurstaðan var sú að kennarar þekktu 

almennt flesta hluta tungumálsins þó þeir ættu í erfiðleikum með aðra hluta þess og þrátt 

fyrir að einn af hverjum fimm bandaríkjamönnum sýni einhver einkenni dyslexíu þá eru 

almennir kennarar ekki nógu vel að sér um eðli dyslexíu. Almennt virðast þeir halda að 

dyslexía tengist sjónrænum skilningi frekar en hljóðrænum (Washburn, Joshi, Binks-Cantrell, 

2011).  

Judit Kormos er prófessor í erlendum tungumálum við Lancaster Háskóla í Bretlandi gaf 

út bókina The Second Language Learning Processes of Student with Specific Learning 

Difficulties árið 2017 þar sem farið er djúpt í ferlið við að læra erlent tungumál fyrir 

nemendur með sértæka námsörðugleika. Í bókinni eru teknar saman niðurstöður rannsókna 

í hugrænni og námslegri sálfræði og þær bornar saman við rannsóknir varðandi erlend 

tungumál. Í bókinni er meðal annars gagnrýni frá Dr. John Rack sem er yfir menntamálum hjá 

Dyslexia Action, breskum samtökum sem undirbúa fagfólk undir að vinna með nemendum 

með dyslexíu og snýst gagnrýni hans aðallega um það að það vanti upp á þjálfun fyrir fagfólk 

sem vinnur með nemendum í því hvernig eigi að aðstoða nemendur með dyslexíu (Kormos, 

2017).  

Í rannsókn sem tók til 546 kennara frá Grikklandi, Kýpur og Póllandi var skoðað hversu vel 

undirbúnir kennararnir töldu sig til að takast á við nemendur með dyslexíu í hefðbundinni 

kennslu. Bakgrunnur kennaranna hafði áhrif á hversu vel undirbúnir þeir töldu sig vera til að 

veita nemendum með dyslexíu það sem þeir þurfa í kennslustofunni en niðurstöðurnar voru 
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þó á þann veginn að í öllum löndunum þremur þarf frekari kennslu og þjálfun fyrir kennara til 

að mæta nemendum með dyslexíu (Nijakowska, Tsagari og Spanoudius, 2017).  

Katarzyna M. Bogdanowicz og Marta Bogdanowicz rannsökuðu kennslu ensku í pólskum 

skólum og þá sérstaklega með tilliti til þeirra barna sem eru greind með dyslexíu. Í rannsókn 

þeirra er fjallað um börn sem greind eru með dyslexíu eða teljast í áhættuhóp fyrir því að 

greinast með dyslexíu. Þau eigi erfitt með að læra erlend tungumál og er vandamálin helst að 

finna í hæfni til þess að lesa og stafa. Rannsóknarniðurstöður bendi helst til þess að þessi 

börn þurfi fram yfir annað hljóðfræðilega þjálfun og fjölskynjunarnám en skólarnir séu ekki 

að notfæra sér það. Hér er búið að þróa nýja aðferð sem kallast The Good Start Method for 

English og er sú aðferð ætluð til að kenna börnum á aldrinum fimm til sjö ára ensku og styðja 

við sálfræðilegan þroska þeirra (Bogdanowicz og Bogdanowicz, 2016).   

2.7 Tæki og tól sem geta hjálpað nemendum með dyslexíu í tungumálanámi 

Mikilvægt er að nota hjálpartæki þegar nýtt tungumál eða nýir hlutar tungumáls eru kynnt 

fyrir nemendum. Hægt er að búa til myndrit, nota myndir, nota liti, búa til veggspjöld og 

kenna nemendum að klappa atkvæði og finna reglur. Til þess að festa tungumálið svo betur í 

sessi er hægt að nota ýmsa leiki, spil, minniskort og tölvuforrit (Crombie og McColl, 2001). 

Þróunin á undanförnum misserum í tungumálakennslu hefur orðið á þann veg að auðveldara 

er fyrir nemendur með lesblindu að taka þátt í tungumálatímum (Dal, 2008).  

2.7.1 Tölvur og önnur tækni 

Eitt mikilvægasta hjálpartækið sem kennarar sem kenna erlend tungumál geta nýtt sér er 

tæknin sjálf. Áður fyrr voru samskiptin í kennslustundum takmörkuð við hlustun, talað mál, 

lestur og ritun sem átti sér stað inni í kennslustofunni með einn eða tvo kennara sem 

fyrirmynd, í dag eru takmörkin nánast engin þegar kemur að tækninni (Schneider og 

Crombie, 2003).   

Þegar nemendur vinna með texta á erlenda tungumálinu er hægt að leyfa þeim að vinna 

með bæði hljóð, mynd og ritað mál á sama tíma ásamt því að nota hugakort til þess að 

skipuleggja vinnuna (Crombie og McColl, 2001). Ýmis tungumálaforrit eru til fyrir tölvur í dag 

sem geta aðstoðað nemendur með dyslexíu við að vinna úr táknum tungumálsins (Dal, 

2008).  

Tæknilegt efni sem notað er við kennslu nemenda með dyslexíu getur verið á 

geisladiskum, á vefsíðum, sérhönnuð tungumálakennsluforrit, spjallvefir, hreyfimyndir 

villuleitarforrit, tölvuorðabækur og þýðingarforrit, upptökutæki og hljóðbækur (Schneider og 

Crombie, 2003). Tölvan er eitt mikilvægasta hjálpartækið fyrir nemendur með dyslexíu og er 

því mikilvægt að einstaklingsaðgangur sé að tölvum, bæði á skólatíma og utan hans. Ef efnið 
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sem nemendurnir vinna með er þess eðlis að það er  hægt að hlusta á það eða horfa á það 

þarf að vera möguleiki á því að spila það aftur og aftur  ásamt því að hægja á því eða hraða 

því eftir þörfum. Forrit sem gera nemendum kleift að draga fingur eða blýant eftir skjánum 

þegar um erfið orð eða orðhluta er að ræða eru mjög sniðug, og er þá best að vera með 

snertiskjái (Schneider og Crombie, 2003).  

2.7.2 Framsetning námsefnis 

Einn vinsælasti barnabókahöfundurinn á Íslandi um þessar mundir, Ævar Örn Benediktsson 

eða Ævar vísindamaður notar leturgerðina Dyslexie á bækurnar sínar. Leturgerðin var 

hönnuð af grafíska hönnuðinum Christian Boer frá Hollandi. Boer er lesblindur og hannaði 

hann leturgerðina fyrir sjálfan sig. Hún læknar ekki lesblindu en virkar sem hjálpartæki (Inga 

Rún Sigurðardóttir, 2015). Æskilegt er einnig að hafa aukið línubil (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Sumum einstaklingum hentar vel að hafa stærra letur, gleraugu með lituðu gleri, litaða glæru 

yfir hvítu blaði eða lesa textann af lituðu blaði (Elín Vilhelmsdóttir, 2002 Jónas G. 

Halldórsson, e.d.). 

Verkefni sem krefjast endurtekninga og verkefni sem krefjast lita eða litaðra blaða geta 

verið góð fyrir nemendur með dyslexíu. Gott er að láta nemendur flokka spjöld með orðum í 

yfirflokka, spila mynda- og orðasamstæðuspil og gott er að merkja hluti með litum, formum, 

örvum, mismunandi letri og stærð leturs (Nijakowska, 2010; Schneider og Crombie, 

2003).Gott er að nemendur fái dreifimiða eða ljósrit frá kennara sem innihalda mikilvæg 

atriði eða samantekt úr kennslustundinni. Það hjálpar þeim við upprifjun tímans og gefur 

þeim leiðbeiningar um það hvernig þeir sjálfir geti sett niður þessar upplýsingar. Ef 

nemendur fá þessar upplýsingar í byrjun kennslustundar geta þeir merkt við og reynt að 

fylgja á blaðinu en betra er að afhenda það í lok kennslustundar svo nemandinn hlusti á 

kennarann (Elín Vilhelmsdóttir, 2007; Nijakowska, 2010).  

Töflur og myndefni getur hjálpað nemendum með lestrarörðugleika og einnig virkjað 

áhugahvöt þeirra. Gagnlegt er fyrir nemendur með dyslexíu að læra að búa til hugarkort til 

þess að tengja saman hugtök, hugmyndir og merkingu. Mikilvægt er að nota mismunandi liti 

til að tengja saman hluti sem hafa sameiginleg einkenni (Crombie og McColl, 2001).  

2.7.3 Hljóðefni og talgervlar 

Nemendur geta hlustað á og haft samskipti við einstaklinga yfir internetið, munnleg verkefni 

geta verið tekin upp og send yfir netið og sama á við um rituð verkefni (Schneider og 

Crombie, 2003). Hægt er að notfæra sér bæði hljóðbrot og myndskeið til viðbótar við ritað 

mál ásamt og í reynd virðist það vera þannig að algengasta hjálpartækið sem nemendur fá er 

lesefnið lesið upp á upptöku (Dal, 2008).  
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Mikið af námsefni sem notað er í grunnskólum er á hljóðbókarformi á vef 

Menntamálastofnunar. En einnig geta einstaklingar með dyslexíu fengið aðgang að 

Hljóðbókasafninu en hlutverk þess er að sjá til þess að einstaklingar sem ekki geta nýtt sér 

venjulegt prentað letur hafi aðgang að fjölbreyttu safnefni og þar á meðal námsgögnum 

(Bókasafnalög nr. 150/2012).  

Blindrafélagið hafði forgöngu um fjármögnun og smíði íslenskra talgervisradda sem 

kallast Karl og Dóra. Þær eru hugsaðar fyrir hvern sem er og hægt er að nota þær í Windows 

stýrikerfi sem og nokkrum útgáfum af Android stýrikerfum. Karl og Dóra virka þannig að með 

því að merkja þann texta sem einstaklingurinn vill láta lesa fyrir sig í vafra, tölvupósti eða 

skjali getur talgervillinn lesið hann upphátt fyrir notandann. Einstaklingar með dyslexíu eiga 

rétt á endurgjaldslausri úthlutun á Karli og Dóru og fara þær úthlutanir fram í gegnum 

Blindarfélagið en skólar, einstaklingar, stofnanir og fyrirtæki geta keypt sér aðgang 

(Blindrafélagið, e.d.). 

Vefþulan er þjónusta sem fyrirtækið Emark býður upp á. Þjónustan er ætluð þeim sem 

eiga erfitt með að lesa af tölvuskjá. Ef fyrirtæki eða stofnanir kaupa þjónustu Vefþulunnar er 

hún virkjuð á vefsíðum þeirra og sér um að lesa textann sem þar er að finna (Emark, e.d.).  

2.7.4 Heimanám 

Einstaklingar sem greindir eru með dyslexíu eyða almennt meiri tíma í heimanám en 

jafnaldrar þeirra og telja foreldrar einstaklinga með námsörðugleika að heimanámið sé 

krefjandi og oft séu gerðar of miklar kröfur af hálfu skólans á nemandann (Ingvar 

Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). Það er ekki eingöngu dyslexían sem gerir 

þessum nemendum erfiðara að stunda heimanám því oft spila aðrir eiginleikar inn í eins og 

skipulagserfiðleikar, minnistruflanir og skortur á athyglisgáfu (Cooper, 2007).  

Mikilvægt er að samræmi sé í því hvaða hjálpartæki nemendur með dyslexíu hafa aðgengi 

að í skóla og á heimili svo hægt sé að styrkja við lærdóminn. Í rannsókn sem Dawson og fleiri 

framkvæmdu árið 2018 kemur fram að fjöldi námsforrita séu til staðar sem geti nýst 

einstaklingum með dyslexíu bæði í heimanámi og við nám í kennslustundum, einnig geta þau 

nýtt sér raflesara sem hægt er að nota til að stækka og minnka texta, skipta um leturgerð og 

fleira sem hjálpað gæti (Dawson, Antonenko, Lane og Zhu, 2018).  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður sagt frá framkvæmd og skipulagi rannsóknar. Fjallað er um 

aðferðafræði hennar, markmið með henni ásamt því að farið er yfir einkenni eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Að því loknu verður útskýrt val á viðmælendum ásamt stuttri lýsingu á 

bakgrunni þeirra. Í lok kaflans verður farið yfir siðferðislega þætti eigindlegra rannsókna og 

hvað nauðsynlegt er að hafa í huga þegar rannsókn er framkvæmd.  

3.1 Markmið rannsóknar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að rannsaka þekkingu og viðhorf nemenda með 

dyslexíu og foreldra þeirra til notkunar hjálpartækja og viðurkenndra kennsluaðferða við 

tungumálanám. Hvort  þeir þekki þær aðferðir sem hægt er að nota og þau hjálpartæki sem 

geta hjálpað nemendum við nám sitt og svo í kjölfarið hvaða þekkingu kennarar þeirra hafa á 

sama málaflokki og hvernig þeir nýta hana í sínu starfi. Það var gert með því að leita svörum 

við eftirfarandi spurningum: Að hvaða leyti þekkja grunnskólanemendur sem greinst hafa 

með dyslexíu, foreldrar þeirra og kennarar kennsluaðferðir og hjálpartæki sem hægt er að 

nota við tungumál og hvernig eru þessar aðferðir notaðar í grunnskóla nemendanna? 

Framkvæmd rannsóknarinnar var á þann veg að tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við 

alla þátttakendur. Þegar hálfopin einstaklingsviðtöl eru tekin er stuðst við sama eða svipaðan 

viðtalsramma í öllum viðtölunum en á sama tími hefur rannsakandi frelsi til þess að útvíkka, 

þrengja eða breyta rammanum eftir aðstæðum hverju sinni. Rannsakandi spyr viðmælendur  

spurninga með það í huga að kafa þurfi dýpra í það sem hann hefur að segja. Mikilvægt er að 

viðmælandi hafi frjálst val um að koma skoðunum sínum á framfæri (Lichtman, 2013).  

Útbúnir voru þrír mismunandi viðtalsrammar, einn fyrir nemendur, einn fyrir foreldra og 

einn fyrir kennara. Viðtalsrammarnir sem voru á bilinu tólf til átján spurningar áttu þó allir 

eitthvað sameiginlegt.  

3.2 Eigindleg aðferðafræði 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum voru notaðar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Samkvæmt Denzin og Lincoln eru eigindlegar rannsóknir of fjölbreyttar 

til þess að hægt sé að skilgreina þær á einn máta þó þær eigi flestar það sameiginlegt að þær 

leitast við að  lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum og dýpka skilning á þeim (Denzin og 

Lincoln, 2003). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakandinn mælitæki sem þarf að vera meðvitaður 

um þau viðhorf sem hann kemur með til viðfangsefnisins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru til þess gerðar að þekkingu og upplýsingum um 

viðmælenda er aflað með því að sía þær í gegnum augu og eyru rannsakandans og fara 

þessar rannsóknir oftast fram með djúpum viðtölum eða vettvangsrannsóknum þar sem 

fylgst er með viðmælanda á heimavelli, rannsakandinn er túlkunartæki og er í lykilhlutverki 

við að túlka þann veruleika sem skoðaður er (Lichtman, 2013).   

Í rannsókninni var stuðst við hálfopin einstaklingsviðtöl þar sem rannsakandi var búinn að 

útbúa ákveðinn spurningaramma fyrir viðtalið en var opinn fyrir því að umræða gæti 

myndast utan rammans. Tilgangur viðtala sem gagnasöfnunaraðferðar er að safna gögnum 

um það sem verið er að rannsaka (Lichtman, 2013). Viðtöl voru talin vera öflugasta aðferðin 

til þess að svara rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar. Í viðtölum er umræðuefnið 

ákveðið fyrir fram en ekki hvernig samræðurnar myndu enda (Helga Jónsdóttir, 2003). Til 

þess að viðtöl gangi sem best fyrir sig þá þarf rannsakandinn að byggja upp traust á milli sín 

og viðmælanda. Viðmælanda þarf að líða vel og ákveðin tengsl þurfa að skapast ásamt því að 

einlægni þarf að vera til staðar (Helga Jónsdóttir, 2013).  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki sem lýsir sér þannig að valdir eru 

þátttakendur sem auðvelt er að nálgast (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Auglýst var á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram eftir foreldrum sem áttu börn á 

grunnskólaaldri sem væru greind með dyslexíu og byrjuð að læra erlent tungumál. Skilaboð 

fengust frá fimm foreldrum sem voru til í þetta og þar sem að tengsl voru við 

tungumálakennara tveggja þeirra voru þeir einnig fengnir í viðtal.  

Viðmælendur rannsóknarinnar eru tólf talsins. Fimm nemendur á mið- og unglingastigi 

grunnskóla bæði á Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu, mæður þessara barna og tveir 

kennarar sem kenna þremur þeirra erlend tungumál. Viðmælendur fengu dulnefni til þess að 

ekki væri hægt að rekja svör þeirra til þeirra. Undirkaflarnir eru merktir dulnefnum nemanda 

og kennara en kaflarnir sem fjalla um nemendur fjalla einnig um bakgrunn foreldra þeirra.  

3.3.1 Nemendur 

Róbert er nemandi í 9. bekk í einum af tveimur grunnskólum í meðalstóru sveitarfélagi á 

Vesturlandi. Róbert er 15 ára gamall og var greindur með dyslexíu í byrjun þessa árs. Hann 

hefur áhuga á fótbolta og mótorsporti og á erfitt með allt nám. Hann er einnig greindur með 

athyglisbrest án ofvirkni og var á leikskóla greindur með mótþróaþrjóskuröskun. Það eru 

nokkur ár síðan að foreldra og kennara Róberts grunaði að hann væri með dyslexíu en 

greiningarferlið var erfitt og tók langan tíma.  
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Birna er nemandi í 9. bekk í fámennum skóla á höfuðborgarsvæðinu. Hún er 14 ára gömul 

og var greind með dyslexíu fyrir þremur árum. Hún hefur brennandi áhuga á fótbolta og er 

ágætis námsmaður fyrir utan það að hún á erfitt með að læra erlend tungumál. Hún er 

áhugasöm og dugleg og gerir sitt besta í öllu námi. Hún er einnig greind með athyglisbrest 

með ofvirkni. Foreldrana grunaði að Birna væri með dyslexíu þegar hún var komin á miðstig 

grunnskóla og náði ekki almennilega upp lestrarhraða. Fékk hún í kjölfarið dyslexíu og ADHD 

greiningu. 

Rakel er nemandi í 7. bekk í fámennum skóla á Vesturlandi. Hún  er að verða 13 ára 

gömul og var greind með dyslexíu fyrir þremur árum síðan. Hún hefur mikinn áhuga á vinum 

og fjölskyldu en hún kemur úr stórum systkinahóp. Einnig hefur hún áhuga á íþróttum. Rakel 

á frekar erfitt með að fylgja samnemendum sínum og lendir oft í mikilli heimavinnu, hún er á 

biðlista eftir að komast í greiningu á athyglisbresti.  

Garðar er 11 ára gamall og er nemandi í 6. bekk í einum af tveimur skólum í sveitarfélagi 

á Vesturlandi. Hann var greindur með dyslexíu í fyrravetur eftir að móðir hans kvartaði við 

skólann yfir lélegu gengi hans í samræmdum prófum. Hann hefur mikinn áhuga á körfubolta 

og finnst gaman að spila. Hann á erfitt með að fylgja samnemendum og ræður ekki alltaf við 

að gera sömu verkefni og þeir.  

3.3.2 Foreldrar 

Tara móðir Róberts er 43 ára gömul og er menntaður stuðningsfulltrúi, hún vinnur í sama 

skóla og Róbert er í og aðstoðar þar nemendur í unglingadeild. Hún hefur fjölbreyttan 

atvinnubakgrunn en hefur starfað sem stuðningsfulltrúi í 17 ár, bæði menntaður og 

ómenntaður. Hún telur að bakgrunnur hennar hafi hjálpað henni að koma auga á það að 

Róbert átti við einhver vandamál að stríða og hann hefur líka orðið til þess að hún þekkir 

ágætlega til þess hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í skólanum og er í kjölfarið frekar gagnrýnin 

á það hvernig hlutirnir eru gerðir.  

Silja móðir Birnu er 45 ára gömul og er kennaramenntuð. Hún vinnur sem 

aðstoðarskólastjóri í sama skóla og Birna stundar nám og hefur gert það í 2 ár. þar áður 

starfaði hún sem kennari við unglingadeild sama skóla í 10 ár.  

Karen móðir Rakelar er 30 ára gömul, iðnmenntuð og starfaði í 10 ár við iðn sína. Í dag 

starfar hún í eigin rekstri við landbúnað. Karen glímir sjálf við lestrarörðugleika og  sér sömu 

merki hjá dóttur sinni og hún sá hjá sjálfri sér og var það meðal annars til þess að  ýtt var á 

eftir því að Rakel færi í greiningu.  

Sóley móðir Garðars er 42 ára gömul og menntuð í þroskaþjálfafræðum. Hún er í 

framhaldsnámi þar sem að hún er að læra grunnskólakennslu. Hún hefur starfað í mörg ár á 

leikskólum og er hún sú sem einna helst aðstoðar Garðar við að aðlaga verkefni að honum.  
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Þórey móðir Adams er að verða 44 ára gömul og er sjúkraliði sem hefur sérmenntað sig í 

öldrunarhjúkrun. Hún hefur einni matartækni menntun en hefur starfað sem sjúkraliði 

síðastliðin 15 ár. Þóreyju grunar að hún sjálf geti verið með dyslexíu þó að hún hafi aldrei 

verið formlega greind, hún sér ákveðið mynstur hjá Adam sem hún þekkir frá sjálfri sér og 

hún lendir á vegg þegar hún aðstoðar hann þar sem hennar takmarkanir taka við. Þórey 

myndi vilja að Adam fengi að vinna ritunarverkefni oftar á ensku en á íslensku því hann 

virðist eiga auðveldara með stafsetningu þegar hann skrifar á ensku heldur en íslensku.  

3.3.3 Kennarar 

Katrín er kennari Birnu og hefur kennt henni dönsku síðustu árin. Hún starfar í fámennum 

skóla á höfuðborgarsvæðinu og útskrifaðist sem kennari fyrir tuttugu og fimm árum. Þrátt 

fyrir það hefur hún kennt töluvert lengur eða í um 30 ár. Hún er nýkomin á sjötugsaldurinn 

og sérhæfði sig í dönsku- og stærðfræðikennslu og starfar núna sem umsjónarkennari á 

miðstigi skólans ásamt því að sjá um alla dönskukennslu í skólanum. Hún er einnig 

leiðsagnarkennari kennaranema. Katrín hefur mikinn áhuga á hannyrðum, bókmenntalestri 

og kennslu almennt. Hún er mjög dugleg að tileinka sér nýjustu stefnur og strauma í kennslu 

og hefur mikinn áhuga á tækni í kennslu. Una er á fertugsaldri og er kennari í meðal stórum 

skóla á Vesturlandi. Hún er kennari Garðars og Adams. Hún útskrifaðist sem kennari fyrri sex 

árum síðan en í náminu lagði hún áherslu á kennslu yngri barna. Hún starfar sem annar 

kennari í tveggja manna teymi og sjá þær um kennslu 45 barna með jafnri umsjón. Þær sjá 

um alla bóklega kennslu þar á meðal kennslu erlendra tungumála. Hún hefur mikinn áhuga á 

bókmenntalestri, hreyfingu og á stóra fjölskyldu.  

3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Viðtölin fóru fram í febrúar 2020. Haft var samband við viðmælendur og þeir beðnir um að 

nefna stund og stað sem hentaði þeim fyrir viðtal. Rannsakandi hafði nokkra staði til umráða 

sem komu til greina og svo var viðmælendum í sjálfsvald sett að mæla með öðrum stöðum. 

Viðtölin fóru ýmist fram á heimilum viðmælenda, fundarherbergjum skólanna, 

kennslustofum kennara eða á skrifstofu foreldra. Foreldrar voru viðstaddir þegar viðtöl voru 

tekin við nemendur en þeir héldu sig til hlés og tóku ekki þátt í að svara. Öll viðtölin við 

nemendur fóru fram utan skólatíma þeirra. Allir viðmælendur voru tilbúnir að taka þátt í 

rannsókninni og gerðu það með opnum huga.  

Áhersla var lögð á að andrúmsloftið yrði afslappað og umhverfið öruggt á meðan viðtölin 

voru tekin. Áður en rannsakandi byrjaði að taka viðtölin kynnti hann sig fyrir viðmælendum 

og rætt var um daglegt líf ásamt því að rannsóknin og tilgangur hennar voru útskýrð. Útskýrt 

var fyrir viðmælendum hvers vegna mikilvægt er að taka upp viðtölin og voru þau tekin upp á 



32 

upptökuforrit í iphone 11 pro max síma rannsakanda sem heitir Voice memos. Viðtölin vörðu 

frá 7 mínútum upp í 38 mínútur og voru viðtölin við nemendur þau stystu og við kennara þau 

sem lengstan tíma tóku. Viðtalsferlið gekk mjög vel og meðan á þeim stóð skrifaði 

rannsakandi niður vettvangsnótur eða hugleiðingar um viðtalið. Þegar hverju viðtali lauk var 

það hljóðritað orðrétt áður en því var eytt úr síma rannsakanda. Í þessum hljóðritunum voru 

öllum hlutaðeigandi gefin leyninöfn og átti það líka við um bæjarfélög og menntastofnanir. 

Það var gert til þess að vernda persónur þátttakenda og tryggja nafnleysi þeirra.  

Gagnasöfnun fór fram í byrjun febrúar mánaðar árið 2020. Tekin voru hálfopin viðtöl við 

þátttakendur þar sem stuðst var við sama viðtalsramma fyrir hvern hóp fyrir sig en þó var 

ákveðið frelsi til þess að breyta spurningum, röð þeirra eða bæta við spurningum eftir 

aðstæðum hverju sinni og hvernig viðtölum vatt fram. Þátttakendur fengu í lokin tíma til þess 

að koma hverju því á framfæri sem þeim þótti þurfa að koma fram. 

Næsta skref var að greina og kóða textann og athuga hvaða þemu koma í ljós, hvort að 

þeir einstaklingar sem viðtölin voru tekin við áttu sér einhverja sameiginlega reynslu. Til 

þessa voru notaðar aðferðir fyrirbærafræði en sú rannsóknaraðferð snýst um að skoða  

reynslu einstaklinga með opnum huga og án fyrirframgefinna hugmynda. Samkvæmt 

hefðbundinni fyrirbærafræði eykur það áreiðanleika rannsóknar og réttmæti hennar ef að 

rannsakendur kynna sér ekki fyrri rannsóknir og heimildir sem tengjast rannsóknarefninu 

fyrir gagnaöflun. Ef rannsakandi er búinn að lesa sér mikið til um efnið er hætt við því að 

hann meðvitað eða óafvitandi hafi áhrif á svör þátttakenda og niðurstöður rannsakenda með 

leiðandi spurningum (Rice og Ezzy, 1999). Viðtölin voru því lesin og kóðuð með það í huga að 

koma auga á þemu sem lýst gátu ákveðinni reynslu einstaklinganna (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

3.5 Siðferðileg álitaefni 

Við undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar var litið til ákveðinna hluta, mikilvægt er að 

tryggja áreiðanleika rannsóknarinnar en það var gert með því að tryggja að rannsóknin sé 

þannig úr garði gerð að annar einstaklingur gæti endurtekið hana og fengið þannig 

sambærilegar niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Einnig var litið til ýmissa siðferðilegra álitaefna. Manneskjur hafa sjálfstæða hagsmuni og 

nauðsynlegt er að þær gefi upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Upplýst samþykki er viljayfirlýsing þess sem skrá á og vinna persónuupplýsingar um sem er 

sértæk og ótvíræð, ekki fengin með þvingunum og einstaklingurinn er upplýstur um meðferð 

upplýsinganna (Persónuvernd, 2018). Í upplýstu samþykki þarf að koma fram hver tilgangur 

rannsóknarinnar sé, hversu langan tíma hún muni taka, hvernig framkvæmd hennar muni 

fara fram ásamt upplýsingum um þátttakendur, skýr réttur þátttakenda til að neita þátttöku 
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eða hætta við þátttöku hvenær sem er ásamt mögulegum afleiðingum neitunar eða 

brotthvarfs úr rannsókn eftir að hún er hafin. Einnig þarf að koma fram hver gagnsemi 

rannsóknar sé ásamt atriðum sem eðlilegt er að hafi áhrif á áhuga þátttakenda á að taka þátt 

eða halda áfram þátttöku eins og til dæmis hver hugsanleg áhætta eða skaði getur hlotist af 

þátttöku ásamt því að tilgreina hvort einhver takmörkun sé á trúnaði vegna lagaskyldu og 

upplýsingar um þá sem þátttakendur geta leitað til með spurningar um rannsóknina eða 

réttindi sín sem þátttakendur (Háskóli Íslands, 2014).  

Vísindasiðareglum Háskóla Íslands er ætlað að ramma inn rannsóknarstarf þeirra sem 

stunda rannsóknir við Háskóla Íslands og tryggja að þær rannsóknir séu unnar af heilindum. Í 

þeim er gengið út frá 5 grunngildum, bera skal virðingu fyrir þátttakendum í rannsókn og 

tryggja vernd þeirra sem ekki geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir í eigin málum, draga eins og 

mögulegt er úr áhættu þátttakenda ásamt því að auka ávinning þeirra af rannsókninni og 

skal hlutfallið á milli áhættu og gagns vera viðunandi. Umfram allt ber rannsakendum að 

passa áhættu við rannsókn og forðast að hún valdi skaða ásamt því að tryggja réttlæti 

rannsóknar með því að ábata og byrði af rannsókninni sé dreift af sanngirni ásamt því að litið 

sé til kynja- og jafnréttissjónarmiða á öllum stigum. Að lokum ber rannsakendum að vinna 

rannsóknir sínar af heiðarleika eftir viðurkenndri vísindalegri aðferðafræði (Háskóli Íslands, 

2014).  

Í vísindasiðareglum Háskóla Íslands er sérstaklega tiltekið hvernig bregðast eigi við ef 

börn eru þátttakendur í rannsókn. Vernda þarf þarfir þeirra og hagsmuni á annan máta en 

fullorðinna. Börn hafa mismunandi þarfir á mismunandi skeiðum lífsins og þurfa 

rannsakendur að vera í stakk búnir að laga rannsóknaraðferðir að þeim aldurshópum sem 

rannsóknin beinist að. Til þess að þátttaka barna í rannsókn sé möguleg þarf rannsakandi að 

útvega sér upplýst samþykki bæði barnsins ef því er við komið sem og foreldra þess eða 

forráðamanna sem og að fá umsögn Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 

2014. Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands veitir bæði starfsmönnum og nemendum skólans 

umsagnir um rannsóknaráætlanir á grundvelli Vísindasiðareglna Háskóla Íslands og er skylt 

að leita umsagnar hennar vegna rannsókna sem fjalla um viðkvæm málefni frá siðferðilegu 

sjónarhorni eða ef þær beinast að börnum eða öðrum einstaklingum sem geta talist í 

viðkvæmri stöðu (Háskóli Íslands, 2014).  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar voru undirbúin skjöl fyrir foreldra, nemendur og 

kennara til að lesa yfir og skrifa undir með samþykki sínu þar sem allar upplýsingar um 

rannsóknina koma fram ásamt fyrirvörum um það að viðkomandi geti hætt þátttöku og 

neitað þátttöku í einstaka liðum rannsóknarinnar. Sjá má þetta skjal í fylgiskjali C. Foreldrar 

skrifuðu undir fyrir hönd ólögráða barna sinna.  
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3.6 Rannsóknin sjálf – styrkleikar og veikleikar 

Þessi rannsókn var eigindleg þar sem aðalrannsóknartækið er rannsakandinn sjálfur. 

Rannsakandinn leitaðist við að nálgast viðfangsefnið að því leyti að hann reyndi að túlka 

þann veruleika sem að þátttakendur lýstu á sem hlutlausastan máta. Það var gert með því að 

leggja til hliðar skoðanir og væntingar rannsakanda.  

Viðtöl voru tekin við fimm nemendur, fimm mæður og tvo tungumálakennara sem gefur 

ákveðnar vísbendingar um efnið þótt ekki sé hægt að alhæfa út frá því. Erfitt var að fá 

upplýsingar frá bæði nemendum og foreldrum þeirra þar sem þau virtust ekki þekkja mikið til 

þess hvað hægt sé að gera til að aðstoða þá sem glíma við dyslexíu og hvernig sé best að 

gera það. Er það ákveðinn veikleiki á rannsókninni hversu illa gekk að fá upplýsingar. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að upplýsingunum var safnað milliliðalaust í 

hálfopnum viðtölum sem voru hljóðrituð auk þess sem vísað er í fyrri rannsóknir um svipuð 

efni. Viðtöl voru að mati rannsakanda besta aðferðin til þess að fá svör við þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram þó að ákveðinn efi hafi komið í huga 

rannsakanda á lokametrum rannsóknarinnar um það hvort að spurningalistar þar sem stærri 

hópur nemenda, foreldra og kennara var fenginn til að svara hefði jafnvel gengið betur.  
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla er að finna umfjöllun um helstu niðurstöður viðtala sem tekin voru fyrir þessa 

rannsókn. Fyrst verður fjallað um þekkingu nemenda sem greindir hafa verið með dyslexíu á 

kennsluaðferðum og hjálpartækjum í tengslum við nám og fyrirkomulag kennslustunda, 

aðstoð innan skólans og hvað nemendur telja að geti hjálpað þeim. Næst verður fjallað um 

þekkingu foreldra barna sem greindir hafa verið með dyslexíu á kennsluaðferðum og 

hjálpartækjum í tengslum við greiningarferlið, samskipti heimila og skóla, námið almennt, 

hjálpartæki og aðstoð og heimanám. Að lokum verður fjallað um þekkingu 

tungumálakennara barna sem greind hafa verið með dyslexíu á kennsluaðferðum og 

hjálpartækjum í tengslum við uppbyggingu nemendahóps og kennslu, heimanám og stuðning 

og kennslu nemenda með dyslexíu. Að lokum eru þessar niðurstöður dregnar saman í stutt 

yfirlit. 

Þekking nemenda með dyslexíu á kennsluaðferðum og hjálpartækjum 

Í þessum kafla verður fjallað um þekkingu þeirra nemenda sem tekin voru viðtöl við á 

kennsluaðferðum og hjálpartækjum sem hægt er að nota í tungumálanámi. Almennt verður 

farið yfir það sem kom fram í viðtölum við fimm mismunandi nemendur sem greindir hafa 

verið með dyslexíu. Við kóðun textans komu fram þrjú meginþemu sem farið verður yfir: 

nám og fyrirkomulag kennslustunda í erlendum tungumálum, aðstoð innan skólans og hvað 

nemendurnir telja að geti hjálpað þeim í tungumálanámi. 

4.1.1 Nám og fyrirkomulag kennslustunda í erlendum tungumálum  

Róbert sem er nemandi í 9.bekk og var nýverið greindur með dyslexíu segir að 

kennslustundir séu frekar hefðbundnar í skólanum hjá honum þrátt fyrir að það sé verið að 

innleiða nýjar kennsluaðferðir. Sama hópaskipting er í öllum kennslustundum þó eitthvað sé 

verið að prófa sig áfram með minni hópa sem vinna þá sér í hverri kennslugrein. Aðspurður 

um hvernig kennslustundir fari fram segir hann að þær séu frekar misjafnar en 

umsjónarkennarinn hans kennir honum erlend tungumál ásamt öðrum fögum.  

Stundum erum við bara oftast í okkar eigin bekk og eiginlega bara kennum við 

okkur þetta sjálf, það er kennari en hún er ekkert að kenna okkur beint við fáum 

bara bækur og eigum að vinna í þeim og kenna okkur sjálf. Enskutímar og 

dönskutímar eru misjafnir bara stundum er einhver kennari með okkur stundum 

einhver annar og þetta er bara allt mjög misjafnt stundum er kennarinn bara 

þarna og lætur okkur smá glósa á töflunni en annars erum við bara að vinna í 

bókunum sko og þannig. 
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Róberti finnst dönskukennslan erfiðust því að að hans mati er danskan svo ótrúlega erfitt 

tungumál, þó finnst honum skemmtilegt að læra tungumál þegar honum gengur vel. 

Það getur verið skemmtilegt að læra erlend tungumál stundum þegar maður fær 

gripið á það.  

Garðar sem er nemandi í 6. bekk var greindur með dyslexíu fyrir um ári síðan. Hann er 

byrjaður að læra ensku sem umsjónarkennarinn hans kennir honum, árganginum hans er 

kynjaskipt sem hann telur að gangi vel og finnst honum betra að vinna í kynjaskiptum hóp því 

það sé meiri vinnufriður í strákahópnum en var þegar að bæði kynin voru saman í hópum.  

Varðandi kennslustundir í erlendum tungumálum talar hann um að þau noti ekki bækur 

heldur horfi á kennslumyndir og vinni svo verkefni úr þeim á meðan kennarinn aðstoðar.  

Eina sem að við gerum er að horfa á mynd og svo gerum við verkefni um 

myndirnar. Við gerum kannski eitthvað lag þá eigum við að hlusta á lag og eftir 

það kannski reyna að skrifa orðin sem eru eftir á meðan kennarinn labbar á milli 

og hjálpar.  

Adam er bekkjarfélagi Garðars í 6. bekk og einn af hans bestu vinum. Hann greindist einnig 

með dyslexíu  í fyrra. Hann lýsir kennslustundum í erlendum tungumálum á svipaðan máta 

og Garðar.  

Við horfum á einhverja mynd og fáum einhver blöð sem eru svona um myndina 

myndir á ensku og enskur texti og fáum einhver blöð um myndina og eigum að 

skrifa um myndina á ensku eða eitthvað þannig. Kennarinn er eiginlega bara að 

fylgjast með og skrifar stundum eitthvað á töfluna og stundum spilum við. Við 

erum eiginlega alltaf að lesa eitthvað en ekki á ensku bara íslensku og svona 

lesum bara ensku þegar við erum að svara verkefnum.  

Rakel er nemandi í 7. bekk og greindist hún með dyslexíu fyrir þremur árum síðan. Hún er 

nemi í fámennum skóla á Vesturlandi þar sem bekkjum er kennt í samkennslu. 

Við erum í samkennslu með 5. og 6. bekk og svo er stundum öllu miðstiginu skipt 

í helming eða fjóra hópa. Við erum með einn kennara sem kennir ensku og tvo 

kennara sem kenna okkur dönsku. 

Þegar hún er spurð um kennslustundir í erlendum tungumálum þá segir hún að þau vinni 

stundum hópavinnu en annars séu þau í verkefnavinnu og kennarinn er til staðar ef þau 

þurfa á honum að halda.  
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Birna sem er nemandi í 9. bekk greindist með dyslexíu fyrir þremur árum síðan. Aðspurð 

hvernig kennslustundir fara fram segir hún að oftast sé kennt í samkennslu allri 

unglingadeildinni og þá tveir kennarar til staðar nema í erlendum tungumálum þar sem hver 

bekkur fyrir sig fer í tíma og einungis einn kennari er til staðar. Það sé mikið um þemavinnu 

og samþættingu námsgreina en erlendu tungumálin eru þar fyrir utan. Lítið sé um 

vinnubókavinnu nema í erlendum tungumálum þar sem að bækurnar eru mikið notaðar 

ásamt því að horft sé á ýmist fræðsluefni.  

Við vinnum mikið í bókum og stundum er horft en það sem er horft á tengist 

ekkert bókunum við tölum lítið en kennarinn labbar á milli og hjálpar okkur.  

4.1.2 Aðstoð innan skólans  

Í skóla án aðgreiningar sem er opinber menntastefna í íslenskum grunnskólum eiga allir 

nemendur rétt á því að sækja skóla í nærumhverfi sínu.  

Róbert lýsti fyrirkomulaginu í kennslustundum á þann veg að það væri nýbyrjað að kenna 

nemendum í minni hópum í kennslugreinum. Stuðningur er í boði í kennslustundum og er 

bæði starfandi stuðningsfulltrúi í bekknum og kennarinn veitir nemendum stuðning sem 

þurfa það.  

Stundum fer hópur af krökkum saman fram að læra með stuðningsfulltrúa. 

Kennarinn okkar hjálpar samt sumum krökkum meira en öðrum. Stundum förum 

við í hópana og stundum er ein kona sem er stundum inni hjá okkur.  

Hann sem er greindur með dyslexíu, athyglisbrest og mótþróaþrjóskuröskun fær 

möguleikann á því að fara út með þessum stuðningsfulltrúum í minni hópa og sækir hann í 

það því honum finnst aðstoðin þægileg.  Hann segist ekki fá nein hjálpargögn umfram aðra 

nemendur en þau nota þó stundum tölvur og ipada til að hjálpa sér við verkefnavinnu.  

Þegar Garðar er spurður um stuðning í kennslustundum segir hann að hann fái stuðning 

bæði inn í bekk og utan bekks í litlum hópum.  

Ég fer stundum til Margeirs eða Bryndísar þá erum við í litlum hópum að fá meiri 

hjálp en þegar við erum í bekk …í kennslustundum eru stundum Heiður, Lára og 

Bryndís þær eru stuðningsfulltrúar.  

Varðandi hjálpargögn þá vill Garðar meina að þau séu ekki í boði en þegar hann er inntur 

nánar eftir því kemur í ljós að hann er meðvitaður um ýmsar leiðir til að aðstoða þó þær séu 

jafnan ekki nýttar í skólanum.  
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Ég fæ aldrei neitt öðruvísi en aðrir. Stundum les kennarinn upphátt fyrir okkur 

textann en ef ég á að lesa sjálfur fæ ég ekki að hlusta. Ég er samt með aðgang að 

hljóðbókasafninu. Í fimmta bekk fékk ég alltaf að hlusta á sögur og mér fannst 

það mjög þægilegt í einu prófi átti ég að hlusta en það var látið mig gera það 

hinsegin og það var erfiðara kennarinn sem ég var með þá vildi að ég hlustaði og 

fylgdist með textanum.  

Adam bekkjarfélagi Garðars er ekki jafn viljugur til þess að þiggja aðstoðina sem í boði er, 

hann viðurkennir að hann eigi rétt á stuðningi en vilji ekki þiggja hann. Hann vildi þó ekki fara 

nánar út í það af hverju hann vildi ekki þiggja aðstoðina.  

Rakel er meðvituð um aðkomu sérkennara og stuðningsfulltrúa að kennslustundum án 

þess þó að geta skýrt nánar þeirra hlutverk, þeir komi ekki sérstaklega að því að aðstoða 

hana.  Engin hjálpargögn eru í boði nema börn með einhverfugreiningu fá sessur til þess að 

sitja á.  

Aðspurð segir Birna engan stuðning að fá í skólanum enda enginn stuðningur í 

unglingadeildinni nema fyrir börn sem eru með fötlun. Hún veit þó ekki hvort að hún gæti átt 

rétt á honum ef hún vildi. Hún nefnir þó að hún megi nota símann sinn til þýðinga ef hún 

lendir í vandræðum í erlendum tungumálum. Einnig geti hún notað símann til þess að hlusta 

á upplestur í erlendum tungumálum.  

Mér finnst lesskilningur erfiðari en annað og  betra að hlusta en að lesa og ég 

hlusta oft á meðan ég les í símanum og það virkar miklu betur.  

4.1.3 Hvað telja nemendur að geti hjálpað 

Birna og foreldrar hennar hafa reynt mikið til þess að aðstoða hana við tungumálanám og 

ætlar hún meðal annars að fara erlendis í tungumálaskóla í sumar til þess að sjá hvort að það 

geti haft áhrif en þegar hún er spurð hvað hún haldi að geti hjálpað henni við námið er lítið 

um svör, hún segist fyrst ekkert vita en nefnir svo að það gæti hjálpað henni ef að hún gæti 

hlustað meira.  

Rakel býr að því að móðir hennar er með dyslexíu líka og hafa þær mæðgur því reynt 

ýmislegt saman. Henni finnst erlend tungumál vera mjög flókin og á oft erfitt með það 

hversu mikil líkindi eru með orðum í dönsku og íslenskum orðum. Það er engin heimavinna í 

erlendum tungumálum hjá henni en hún reynir að horfa á bíómyndir og sjónvarpsþætti þar 

sem leikarar eru enskumælandi og hefur enskan texta með til þess að hjálpa sér, hún telur að 

það sé vænlegt og er ánægð með árangurinn af því.  

Adam finnst auðvelt að læra erlend tungumál, hann er bara byrjaður að læra ensku en 

finnst miklu léttara að lesa á ensku heldur en íslensku en lendir oft í vandræðum því að hann 
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ruglar saman stöfum og sleppir út j og h. Hann telur að ekkert geti hjálpað sér við að ná betri 

árangri  í tungumálum.  

Garðari finnst stundum leiðinlegt að læra erlend tungumál en ekki alltaf, honum finnst 

orðasúpur auðveldar þar sem hann finnur fullt af enskum orðum í stafahrúgu en á í 

vandræðum með að skrifa.  

Stundum er það boring en ekki alltaf mér finnst leiðinlegt að skrifa og stundum er 

það svolítið erfitt 

Hann telur að betri hjálp frá kennara geti orðið til þess að honum gangi betur í erlendum 

tungumálum.  

Róberti þykir erfiðast í skólanum að læra dönsku því að tungumálið sé svo ótrúlega erfitt. 

Hann er ekki duglegur að læra heima, hann segist þó vera að reyna að ná taki á því en engin 

heimavinna sé þó í erlendum tungumálum. Hann veit ekki hvað gæti hjálpað honum að ná 

betri árangri í erlendum tungumálum.  

4.2 Þekking foreldra barna sem greind hafa verið með dyslexíu á 
kennsluaðferðum og hjálpartækjum 

Í þessum kafla verður fjallað um þekkingu foreldra þeirra barna sem tekin voru viðtöl við á 

kennsluaðferðum og hjálpartækjum sem hægt er að nota í tungumálanámi. Rætt var við 

fimm mæður barna sem öll höfðu fengið lesblindugreiningu á síðustu þremur árum. Almennt 

verður farið yfir það sem kom fram í viðtölum við þessar konur. Við kóðun viðtalanna komu 

fram fimm meginþemu sem farið verður yfir og eru þau greiningarferlið, samskipti heimilis 

og skóla, námið almennt, hjálpartæki og aðstoð, og heimanám. 

4.2.1 Greiningarferlið 

Þó það sé oft byrjað að skima eftir lestrarerfiðleikum í leikskóla og á fyrstu mánuðum 

grunnskóla með sérstökum skimunarprófum þá fer formleg greining á dyslexíu ekki fram fyrr 

en reynt hefur að einhverju leyti á lestrarnám nemenda. Oftast er beðið með formlega 

greiningu á dyslexíu fram í 3. – 4. bekk grunnskóla. Greininguna annast sérfræðingar sem 

hafa öðlast til þess menntun og réttindi, á Íslandi eru þetta oftast sérkennarar innan skólans 

sem og sérfræðingar þjónustu- og svæðaskrifstofa  

Þórey móðir Adams segir að spurningar um lestrarhæfni Adams hafi kviknað fyrst þegar 

hann var á leikskóla en dyslexíugreiningin kom ekki fyrr en í fyrra þegar hann var nemandi í 5. 

bekk. Það voru mörg afmörkuð atvik sem gerðu það að verkum að hún bað um að farið yrði 

út í greiningarferli. Adam greindist bæði með dyslexíu og athyglisbrest og háir hvoru tveggja 

honum mikið í námi.  
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Hann fékk greiningu í fyrra. Ég bað um greiningarferlið það kom fyrst fram í 

leikskóla alveg eins og athyglisbresturinn var fyrst byrjað að tala um það svo var 

ekkert talað um það meira. Hann biður ekkert um aðstoð í skólanum heldur situr 

bara og horfir út í loftið og gleymist svona. Það er auðvelt að sitja bara og horfa 

út í loftið en svo gekk ekkert í lestri svo að ég ýtti bara á það. Ég held að ég sé 

með lesblindu og pabbi hans örugglega líka. Ég er ekki greind en er mjög 

talnablind og sný öllum tölum við.  

Silja móðir Birnu segir að það hafi verið farið út í greiningarferlið þegar Birna var í 6. bekk 

því að hún hafði svo lítinn lestrarhraða, ruglaði saman stöfum og átti sérstaklega erfitt með 

skrift. Greiningin fór fram innan skólans og var framkvæmd af sérkennara. Rakel er einnig 

með athyglisbrestsgreiningu sem kom í kjölfar dyslexíugreiningarinnar.  

Hún er með athyglisbrestsgreiningu. Sú sem var að taka lesblinduprófið á henni 

sagði að það hefði varla verið hægt að leggja prófið fyrir hana því að hún hélt ekki 

athyglinni í eina mínútu og það varð til þess að ýtt var á það að hún færi í 

greiningu við athyglisbrest.  

Garðar fékk dyslexíugreininguna í fyrravetur þegar hann var í 5. bekk og segir Sóley móðir 

hans að niðurstöður samræmdra prófa í 4. bekk hafi orðið til þess að hún krafðist þess að 

skólinn hefði greiningarferlið. Hann er ekki með neinar aðrar greiningar.  

Hann fékk 0.6 í samræmdu prófunum í íslensku þá fór ég og bankaði í hausinn á 

kennaranum og spurði af hverju senduð þið hann í samræmd próf af hverju er 

ekki búið að gera eitthvað? Hann var með svipaða einkunn í íslensku og 

stærðfræði.  

Að sögn Karenar móður hennar er Rakel á biðlista eftir því að komast í greiningu varðandi 

athyglisbrest en dyslexíugreiningin kom þegar hún var í 4. bekk en þá var hún nemandi í 

öðrum skóla í öðru bæjarfélagi. Greiningin fór fram í skólanum hjá sérkennara að 

undanskildum einum spurningalista sem móðir hennar svaraði heima fyrir. Móðir hennar er 

sjálf greind með dyslexíu.  

Ég hefði viljað að greiningin hefði komið fyrr þar sem lesblindan kom snemma 

mjög skýrt fram en hún byrjar í greiningarferli í 4. bekk. Lesblindan var athuguð 

því ekkert gekk hjá henni að svo mikið sem snúa stöfunum rétt og er ég eins og 

þekki því einkennin mjög vel.  
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Tara móðir Róberts starfar í skóla sonar síns og hefur því góðan aðgang að kennurum 

hans. Hann fór í greiningarferli á leikskóla þar sem hann er greindur með sterk einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar og svo er hann með greiningu á athyglisbrest sem háir honum 

mikið. Greiningarferlið fór fram á þessu skólaári og vill hún meina að mikill léttir sé að 

greiningin sé komin 

Ég tala við kennarann eða kennarinn við mig ég man ekki örugglega bara við 

báðar. Umsjónarkennarinn talar svo við sérkennara og biður um að hann fari í 

greiningu og það tekur einhvern smá tíma. Ég held hann hafi beðið síðan í haust 

og svo kláraðist þetta núna í byrjun árs.  

4.2.2 Samskipti heimilis og skóla 

Foreldrarnir sem gáfu kost á sér í viðtal við vinnslu þessa verkefnis voru missáttir með 

samskiptin milli heimilis og skóla.  

Tara móðir Róberts starfar sem stuðningsfulltrúi í skólanum sem Róbert er nemandi í og 

hefur þar af leiðandi mikinn aðgang að starfsmönnum skólans og er hún ánægð með 

samskiptin fyrir utan það. Kennarinn notar mismunandi samskiptamáta, Mentor, tölvupóst 

og sameiginlega facebooksíðu foreldra og kennara.  

Mér finnst þetta mjög fínt, ég reyndar sko örugglega finnst mér facebook 

skilvirkast fyrir mig, líklegast að ég taki eftir þeim skilaboðum þess vegna held ég 

að þeir setji meira þangað inn líka því að foreldrar eru líklegri til þess að taka eftir 

því.  

Karen mamma Rakelar nefnir einnig fjölbreytta samskiptahætti í skólanum hjá dóttur 

hennar. Þar nota kennarar Mentor, símtöl og tölvupóst og persónulega þá líkar henni 

tölvupósturinn best og leiðist henni viðmótið hjá Mentor og finnst það of flókið. Hún segir að 

samskiptin við skólann séu mjög góð og á það við um báðar áttir.  

Sóley mamma Garðars er ekki sátt með samskiptin milli heimilis og skóla. Samskiptin eru 

mjög lítil frá skólanum að hennar mati og kemur vikupóstur einu sinni í viku með helstu 

fréttum. Hún myndi vilja að samskiptin væru meiri og nefnir dæmi um hegðunarvandræði 

sem sonur hennar sýndi í vetur og voru látin ganga of lengi að hennar mati. Hún telur að 

hægt hefði verið að taka á þeim mun fyrr ef samskiptin hefðu verið betri.  

Í vetur var hann í smá hegðunarerfiðleikum og það er ekkert talað um það fyrr en 

í foreldraviðtali og þá snarhættir það. Ef hún hefði talað um það strax í upphafi 

en ekki eftir tvo mánuði þá hefði þetta ekki orðið að neinu en mér finnst hafa 

verið beðið með þetta alltof lengi.  
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Þórey mamma Adams er mjög ánægð með samskipti heimilis og skóla. Henni finnst gott 

að tala við kennara Adams og telur að hún hafi góðan aðgang að henni. Þær hafi oft 

tölvupóstsamskipti sem henni þykir hafa gengið vel. Henni fannst þó erfitt að ganga eftir því 

að fá greiningu fyrir Adam og hefði viljað að það ferli hefði gengið betur. Henni finnst þó að 

meira mætti senda heim af verkefnum eða upplýsingum um hvernig gengur í einstökum 

fögum.  

Ég næ ekkert að fylgjast með ensku til dæmis því að hann fær ekkert heim með 

sér en hann segir að honum gangi vel og hann er áhugasamari um hana en margt 

annað í skólanum. Hann er ekki áhugasamur um það sem honum gengur illa í 

eins og til dæmis Íslandssögu.  

Silja móðir Birnu situr beggja megin borðs varðandi samskipti heimilis og skóla sem 

aðstoðarskólastjóri í skóla dóttur sinnar en hún er mjög ánægð með samskiptin við 

umsjónarkennara hennar.  

Við fáum allt sem við kemur barninu skráð í Mentor og fylgjumst þannig með 

ásamt því að við fáum föstudagspóst einu sinni í viku þar sem er tekið fram það 

sem er mikilvægt að við höfum í huga varðandi nám barnsins annars sjáum við 

allt um það á Mentor.  

4.2.3 Námið almennt 

Foreldrarnir sem rætt var við virtust vita frekar lítið um hvernig kennslustundir færu fram í 

skólum barna sinna og virtist enginn kannast við Orton-Gillingham og Tomatis aðferðirnar. 

Silja móðir Birnu segist aðspurð ekkert vita um það hvernig kennslustundir barnsins fari 

fram nema að því leytinu til að hún er hamingjusöm og ánægð í skólanum. Hún telur að þau 

fjölskyldan hafi reynt allt sem þau geta til þess að barninu gangi betur í námi og vill hún 

meina að lyfjagjöf  við athyglisbrest sé það sem að hjálpi dóttur hennar best.  

Tara móðir Róberts sem starfar í skóla hans segir að eina sem að hún viti um það hvernig 

kennslustundir fara fram og hvaða kennsluhættir séu notaðir sé af því að hún vinni í 

skólanum. Sem foreldri fái hún engar upplýsingar. Hún viti að verið sé að reyna að innleiða 

nýja stefnu í skólanum þó að hún hafi ekki mikla trú á því. 

Ég veit frekar lítið um kennslustundir sem foreldri en sem starfsmaður skólans þá 

veit ég ýmislegt. Það er verið að innleiða einhverjar nýjar kennsluaðferðir í 

skólanum hjá honum það er engin stundatafla en einhver verkefni í gangi sem 

eiga að vera með einhverja samþættingu en ég veit ekkert hvað þau eru að gera 
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og hvernig þau eru að meta þetta. Börnin fá ekkert í hendurnar og það er 

einhvern veginn allt í einhverju rugli.  

Tara telur að það myndi hjálpa syni hennar og öðrum börnum ef litið væri aftur til 

fortíðar varðandi tungumálanám og sömu aðferðir og voru notaðar þegar hún var í skóla fyrir 

þrjátíu árum yrðu rifjaðar upp. Henni finnst meiri áhersla vera á það að börnin vinni eitthvað 

frekar en að þau læri eitthvað.  

Ég held að gömlu kennsluaðferðirnar myndu virka miklu betur í ensku og dönsku, 

alla vega það sem að ég verð vör við þá er þetta rosalega mikið bara að þau eiga 

að lesa einhverja texta gott og vel og svara en það er ekkert mikið meira annað 

verið að gera þau læra enga málfræði eða neitt svoleiðis. Ég veit ekki til þess að 

þau séu að skila neinum ritunum eða horfa eitthvað eða hlusta eitthvað, það eru 

allir svo á móti eyðufyllingum og svoleiðis en það þarf eitthvað að koma á móti. 

Þau eru ekkert góð í ensku þó þau séu góð í tölvu þau reyna ekkert á sig bara já 

okey spurningarnar koma í röð og svo getur þú bara náð í svörin því þú ferð 

sjálfur yfir. Þau eru mikið bara að kíkja á svörin strax án þess að reyna nokkuð á 

sig.  

Karen mamma Rakelar segir mikið frelsi vera í skólanum hjá Rakel sem þó það geti 

hentað sumum vel þá henti það dóttur hennar ekki vel.  

Það er mikið frelsi oft á tíðum í tímum það hentar sumum mjög vel en kostar of 

mikið rót fyrir mína sem veit yfirleitt hvað allir hinir voru að gera í tímanum en 

náði þó ekki nema kannski einu stærðfræði dæmi í öllum tímanum.  

Mikill lestur kosti það alltaf að hún lendi eftir á sem verður til þess að vinna sem á að fara 

fram í skólanum færist yfir á heimilið. Rakel vanti til dæmis mikið upp á í tungumálum og 

hefur námsefnið verið henni erfitt frá upphafi og það sér ekkert fyrir endann á því. Þau hafi 

reynt ýmislegt til þess að aðstoða hana við námið, öpp og fleira en það hafi ekki skilað miklu 

og þau ekki fundið neitt sem þeim finnst virka.  

Sóley mamma Garðars hefur ekki verið sátt með samskipti heimilis og skóla og kemur það 

einnig fram í því að hún veit ekkert um það hvernig kennslustundir fari fram hjá syninum. 

Hún á erfitt með að segja hvernig erfiðleikar hans koma fram í skólanum því hún viti í 

rauninni ekki neitt. Henni finnst þó ekki nóg tekið tillit til þess að hann sé með dyslexíu og 

ráði kannski ekki við sömu verkefni og samnemendur hans.  

Kannski ég segi frá íslenskuverkefni það var bókamessa og þau áttu að velja sér 

bók sem þau lásu og hann valdi sér bók sem hann hafði lesið fyrir nokkru síðan og 
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áttu svo að gera ritgerð um hana og hann hefur enga getu eða kunnáttu til að 

gera ritgerð bara ekki nokkra einustu og hann skrifar eitthvað en í rauninni samt 

bíður hann eftir því að við gerum þetta fyrir hann af því að hann getur þetta ekki 

en ég sagðist ekki gera þetta fyrir hann. Ég settist niður með honum og við 

gerðum hugarkort og sagði honum að skrifa það niður og hann skilaði því en 

engri ritgerð. Hann fékk enga aðstoð frá neinum nema mér og ég hugsa að ef ég 

hefði ekki gert þetta hugarkort með honum hefði hann ekki gert neitt.  

Sóley er líka á því að þegar að verkefni eru aðlöguð að nemendum með dyslexíu þá þurfi 

þau samt að vera ögrandi og reyna aðeins á nemendurna. Henni finnst námið mega vera 

markvissara þó að sonur hennar geti ekki gert það sama og hinir þá þurfi verkefnin sem hann 

vinnur að reyna á hann án þess að vera barnaleg.  

Þórey móðir Adams segir að aðspurður þá tali Adam um það að honum gangi vel í ensku, 

hann sé mikið í snjalltækjum þar sem hann horfir á myndbönd og spilar tölvuleiki á ensku 

daginn út og inn. Honum gangi vel í stærðfræði og hafi gengið vel í stærðfræði allt þar til 

núna þegar að meira er orðið um orðadæmi en töludæmi. Hún hefur reynt ýmislegt til að 

aðstoða hann við námið en það sem þeim reynist best á heimilinu er að fara til baka í gamlar 

námsbækur og hefur hann fengið lesbækur sem fylgir vinnubók með.  

Þegar Þórey er beðin um að lýsa því hvernig kennslustundir fari fram segist hún ekki vita 

mikið um hvernig kennsluhættir séu en það sé einhver blöndun á milli árganga sem henni 

þyki mjög sniðug. 

Ég veit ekki mikið um það þau eru mikið í þemavinnu og hópastarfi nú voru þau 

að fara eitthvað með fimmta bekk þá voru fimmti og sjötti saman. Eitthvað þema 

sem þau gera saman svona starfsstöðvar. Skólanum er oft blandað saman sem 

mér finnst mjög sniðugt.  

Henni finnst að það mætti aðlaga betur námsefnið að honum og nefnir í því samhengi að 

jafnvel leyfa honum að skrifa á ensku þegar hann á að skrifa á íslensku því honum virðist 

ganga betur með það. Íslenskan sé svo flókin og hann eigi erfitt með að gera greinarmun á g 

og k, t og d og vita hvenær eigi að vera tvö n eða eitt n.  

Ég las yfir ritgerðina hans og hann gat sagt mér hvað átti að standa en það var 

ekki auðvelt að lesa það án þess að fá útskýringar frá honum. Það vantaði staf og 

staf inn í orðin.  
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4.2.4 Hjálpartæki og aðstoð 

Ekki var að sjá af þeim viðtölum sem tekin voru að mikill markviss stuðningur væri við þá 

nemendur sem greindir hafa verið með dyslexíu. Einhverjir gátu notað síma eða snjalltæki í 

námi og einhverjir höfðu aðgengi að stuðningsfulltrúum eða sérkennurum og er það nánast 

upptalið sem gert er fyrir þessa nemendur.  

Tara móðir Róberts er sjálf menntaður stuðningsfulltrúi og starfar sem slíkur í skólanum 

sem hann er nemandi í. Hún er ánægð með þá aðstoð sem að Róbert fær og metur það 

þannig að aðstoðin sé að nýtast honum vel. 

Hann fær aðstoð frá stuðningsfulltrúa árgangsins, oft er hann með öðrum í litlum 

hópum hjá henni en aldrei einn. Það hefur að mínu mati reynst honum mjög vel 

og betra en margt annað sem reynt hefur verið. Í vetur er fyrsti veturinn sem að 

hann fær þessa aðstoð og hefur hann fengið hana frá því að áður en að hann fékk 

dyslexíu greininguna. Hann er þá tekinn úr tímum en hann ræður því hvort hann 

fari með og hann hefur hingað til sótt mikið í það að fara út úr tímunum og inn á 

bókasafn með stuðningsfulltrúa. Það getur verið að það sé að hjálpa honum 

betur út af athyglisbrestsgreiningunni því að þarna er ró og næði og svoleiðis 

eitthvað sem er almennt ekki að finna inn í kennslustundum.  

Þegar Tara er spurð um hjálpartæki og tól sem gætu nýst Róberti í kennslustundum segir 

hún að hann fái ekkert umfram þá nemendur sem ekki eru með greiningu. Hann fái stundum 

að nota ipad eða tölvu þegar að vinnan krefst þess. Í skólanum hans er lítið um námsbækur 

og heldur Tara að það sé vegna sparnaðar. Hún sé þó að bíða eftir að hann fái aðgang að 

hljóðbókasafninu sem hún vonar að muni hjálpa honum. 

Hann fær ekkert beint út af lesblindunni en það er búið að  sækja um fyrir hann í 

hljóðbókasafninu sem ég get ekki beðið eftir. Flest allar námsbækur eru samt 

sem hljóðbók á náms.is svo það reddar honum með þær honum finnst nefnilega 

mun betra að hlusta en lesa. Ég er samt á því að hann eigi líka að lesa svo að ég 

reyni að láta hann skiptast á. Hlusta smá og lesa smá og svo fylgjast með 

textanum í bókinni þegar hann er að hlusta.  

Karen móðir Rakelar er ánægð með þann stuðning sem dóttir hennar fær í skólanum en 

Rakel fær stuðning frá stuðningsfulltrúa þegar hún þarfnast þess, fer í sérkennslutíma til hans 

og fær einstaklingsmiðað námsefni að einhverju leyti. Eins er Rakel með aðgang að 

hljóðbókasafninu sem hún notar mikið. Hún noti engin hjálpargögn umfram hlustun en segir 

að dóttir hennar finni mikla hjálp í því að hlusta á námsefni sem hún ætti annars að lesa.  
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Sóley móðir Garðars er ekki sátt með þá aðstoð sem hann fær í skólanum. Þegar Garðar 

var nemandi á yngsta stigi var hann við nám við annan skóla í öðru bæjarfélagi þar sem hann 

fékk mikinn stuðning þrátt fyrir að vera ekki kominn formlega með greiningu. En í skólanum 

sem hann er núna hafi hann enga aðstoð fengið eftir að hann var greindur þó hún hafi verið 

einhver fyrir greiningu.  

Sko hann fær enga aðstoð. Eftir að hann fékk greininguna þá fær hann ekkert en 

þegar hann var á yngsta stigi þá var hann í öðrum skóla og þá fékk hann fullt af 

aðstoð. Þegar hann byrjaði þá byrjaði hann á að fara til Dísu einu sinni í viku. Hún 

er sérkennari held ég en svo hætti hún að vinna við skólann og eftir það hefur 

ekkert meira gerst.  

Í skólanum notar Garðar ekkert umfram samnemendur sína en hann er með aðgang að 

hljóðbókasafninu sem hann notar mikið heima fyrir. Hann hlustar alltaf áður en hann fer að 

sofa með systur sinni sem deilir með honum herbergi.  

Silja móðir Birnu segir að hún hafi engan aðgang að hjálpartækjum á vegum skólans  þó 

hún fái möguleikann um lengri próftíma og fái möguleikann á því að fá prófin prentuð á 

ljósgulan pappír sem henti henni betur upp á lestur. Hún hafi þó alltaf aðgang að símanum 

sínum og geti notað hann til þess að þýða orð og leita að merkingu þeirra ásamt því að hún 

geti hlustað á upplestur á flestu lesefni sem skólinn notfæri sér. Einnig lesa einstaka kennarar 

upp fyrir hana ef að hún óskar þess.  

Þórey móðir Adams er ánægð með aðstoðina sem er í boði fyrir son hennar í skólanum 

þótt að hann fáist illa til þess að nýta sér hana.  

Hann á að geta fengið aðstoð hjá Margeiri en hann þiggur hana ekki. Það eru 

sérkennslutímar þar sem hann tekur nokkra út en hann er þver og vill ekki fá 

aðstoðina. Leiðbeinendur taka stundum nemendur út úr bekknum og hjálpa þeim 

fyrir utan stofuna en hann þiggur það ekki heldur. Hann á rétt á þessu öllu en 

hann þiggur það ekki. En núna vorum við að gera samning og hann ætlar að prófa 

að fara til Margeirs. Hann var að klára stærðfræðipróf þar sem hann fékk mjög 

lága einkunn. Hann mátti taka prófið frá Margeiri sem hefði þá lesið fyrir hann en 

það er ekki séns. Hann ætlar sér ekki að vera neitt öðruvísi en allir hinir. Samt eru 

allir hinir ógeðslega spenntir að fara og fúlir að mega ekki fara nema hann. 

Í skólanum notar Adam engin hjálpartæki umfram samnemendur sína en heima við notar 

hann hljóðbókasafnið ásamt því að lesa bækurnar eftir Ævar vísindamann sem eru með 

sérstöku lesblinduletri. Móðir hans hefur svo prófað ýmislegt og keypt lituð blöð sem 

hentuðu honum ekki. Hún er viljug til þess að prófa meira en segir að þetta sé of dýrt til þess 
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að vera að prófa eitthvað sem virkar svo kannski ekki. Það myndi hjálpa ef að skólinn geti 

látið börnin hafa blöð og glærur heim til þess að prófa og foreldrar svo keypt þær í 

framhaldinu ef að raunin væri sú að þær væru að virka fyrir börnin.   

4.2.5 Heimanám  

Þrátt fyrir að þeir foreldrar sem rætt væri við ættu í ýmsum vandræðum við að aðstoða 

börnin sín við heimanám voru þeir allir á því að það væri frekar hóflegt þótt að þeir þyrftu að 

velja úr og hafna til þess að koma til móts við börnin sín. 

Þórey móðir Adams hefur gert sérsamning við kennarann hans og sinnir hann öðruvísi 

heimanámi en ella, hún bað um aukaefni fyrir hann og hefur hann fengið gamlar 

lestrarbækur frá Námsgagnastofnun sem fylgja vinnubækur með og vinnur hann einn kafla á 

dag þar sem að hann les textann og svarar svo spurningunum sem fylgja kaflanum. Kaflarnir 

eru mislangir og tekur heimanámið því mislangan tíma á hverjum degi.  

Ég reyni að láta hann lesa á hverjum degi og skrifa og líka með stærðfræðina ef 

hann er eftir á læt ég hann klára. Það gengur betur núna sérstaklega eftir að 

hann fékk þetta aukaefni, það er bara einn kafli á dag stundum er hann tvær 

blaðsíður og stundum sjö maður veit aldrei en samningurinn er einn kafli á dag 

og það gengur bara vel. Núna undanfarið hafa verið ritgerðarsmíði og þá fær 

hann frá frá þessu ég er ekki að pína hann í þetta líka hann þurfti að hlusta á heila 

bók. Ég lét hann hlusta á það ætlaði ekki að gera fjölskyldumeðlimum það til að 

hann myndi hlusta á heila bók og vinna í þessu. Hann fékk aðgang að 

hljóðbókasafninu þegar hann fékk athyglisbrestsgreininguna hann er ekki viljugur 

til að nýta sér það nema þegar hann á að vera sofnaður þá vill hann allt í einu 

frekar hlusta en að sofa. Tölvan kallar vanalega meira á hann heldur en lesturinn 

og þá helst Youtube þess vegna er hann svona góður í ensku.  

Þegar hún er innt eftir því hvað sér erfiðast við heimanámið þá vill hún bæði meina að 

hann sjálfur eigi erfitt með að koma sér að náminu en henni finnst ekkert í námsefninu erfitt 

þó heldur hún að það gæti orðið erfitt ef hann færi að koma heim með heimavinnu í 

erlendum tungumálum. 

Mér finnst erfiðast að fá hann til að læra það er mikið áhugaleysi hjá honum. Mér 

finnst ekkert mál að hjálpa honum samt en ég væri hrikaleg ef ég ætti að hjálpa 

honum í ensku því ég er hrikaleg í ensku sjálf.  

Silja móðir Birnu segir að hlutverk hennar og annarra heimilismeðlima í heimanámi Birnu 

sé að hvetja hana áfram til þess að hlusta með lestrinum sérstaklega þegar henni finnst hún 
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ekki vera að skilja hlutina. Þau taka svo við og lesa fyrir hana ef að það er ekki hægt að 

hlusta. Heimanámið í skólanum sé ekki mikið og birtist inn á Mentor svo henni tekst vel að 

fylgjast með og veita henni stuðning. Heimanámið sé eitthvað í erlendum tungumálum og 

það sé einna helst þar sem þær eigi í erfiðleikum. Birna eigi erfiðara með erlendu tungumálin 

og Silja á erfiðast með að hjálpa henni við erlendu tungumálin. 

Heimanámið hjá Garðari er að mati Sóleyjar ekki mjög mikið eða óyfirstíganlegt en þau 

taki þó þá sýn á það að þau einbeiti sér að heimalestrinum og hann sleppir annarri 

heimavinnu. Þau séu á sérsamningi þar sem að hann þarf ekki að skrifa niður hvað hann les 

mikið dag hvern heldur tilkynnir hann kennaranum bara hvenær hann klárar bækur.  

Við erum alltaf að lesa. Við einbeitum okkur að því að lesa. Það er sett eitthvað 

lítið fyrir í heimavinnu en annars er það bara heimalesturinn. Við erum með 

sérsamkomulag þar sem við lesum bara bækur og látum svo bara vita þegar við 

erum búin. Hann les alltaf upphátt fyrir mig. 

Viðhorf Garðars til heimalestursins sé gott, hann er viljugur til að lesa og hafa þau rætt 

þessi málefni mikið saman og vilja bæði alltaf gera betur.  

Karen móðir Rakelar reynir að láta hana lesa daglega og er það eina skylduheimanámið í 

skóla Rakelar. Eins taka þær sér stund á hverjum degi þar sem þær ræða saman um hvað fór 

fram í skólanum og finnst Karen það gera Rakel gott að ræða allt sem fór fram ásamt því að 

það hjálpar henni að hafa puttann á púlsinum. Oft fylgi Rakel verkefni heim sem hún nær 

ekki að klára í skólanum. 

Eins þarf hún að læra heima ef að hún lendir á eftir sem er nánast daglegt brauð 

og viðurkenni ég að við klárum alls ekki alltaf því mér finnst bara ekki hægt að 

pína hana yfir þessu í marga tíma þegar hún er nú þegar búin að skila fullum 

vinnudegi í skólanum. Því fylgir þreyta og geðvonska að fá hana til þess að læra 

heima og veldur það okkur miklum erfiðleikum. Hún er búin að ströggla allan 

daginn í skólanum og úthaldið er því ansi lítið þegar heim er komið. 

Hún vill þó meina að heimanámið gangi betur ef hún situr hjá henni, veiti henni aðhald og 

hnippi í hana þegar að hugurinn fer á flug. Ef Karen reynir að elda eða sinna öðrum 

heimilisstörfum samhliða heimanámsaðstoð þá gerist ekki neitt. Rakel sæki í það að hafa 

móður sína hjá sér því hún finnur sjálf hvað gerist mikið við það. Hún er samviskusöm og vill 

alltaf gera vel þó að það sé ekki alltaf að duga. Við heimalærdóminn notar hún 

hljóðbókasafnið og náms.is til þess að hlusta á kennslubækur. 

Tara móðir Róberts reynir að hjálpa honum við heimanámið en skólinn gefur sig út fyrir 

að vera með ekkert heimanám og er það glatað að hennar mati. Það er mjög lítið um 
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heimanám nema daglegur lestur og reynir hún að sjá til þess að hann lesi. Ekkert heimanám 

er að jafnaði í erlendum tungumálum en hefur Róbert stundum komið heim með verkefni 

sem hann nær ekki að klára í skólanum. Það sem veldur þeim einna helst erfiðleikum er 

skapferli Róberts, hann fæst illa til að læra og lundarfar hans er þannig að erfitt er að ráða 

við hann. Oft er betra að sleppa honum við heimavinnu frekar en að setja allt heimilið á 

hvolf.  

4.3 Þekking kennara nemenda með dyslexíu á kennsluaðferðum og 
hjálpartækjum 

Í þessum kafla verður fjallað um þekkingu kennara þriggja þeirra nemenda sem tekin voru 

viðtöl við á kennsluaðferðum og hjálpartækjum sem hægt er að nota í tungumálanámi. 

Almennt verður farið yfir það sem kom fram í viðtölum við tvo kennara. Annar kennarinn er 

menntaður tungumálakennari en hin er kennari barna á yngsta stigi sem kennir allar 

bóklegar greinar. Við kóðun kennaraviðtalanna komu fram þrjú meginþemu sem eru 

uppbygging nemendahópsins og kennslan almennt, heimanám og stuðningur og kennsla 

nemenda með dyslexíu.  

4.3.1 Uppbygging nemendahóps og kennslan almennt 

Katrín sem er búin að kenna í um 30 ár kennir mjög fjölbreyttum nemendahópi. Hún er 

umsjónarkennari á miðstigi og er þar með 24 nemendur í hóp sem hún kennir íslensku, 

stærðfræði og dönsku. Þar fyrir utan kennir hún öllum öðrum nemendum skólans dönsku. Í 

þessum hópi er að finna nemendur með þroskahömlun, nemendur með dyslexíu, 

athyglisbrest, ofvirkni, kvíðaröskun og fleiri greiningar. Hún reynir að mæta hverjum 

nemanda þar sem hann er staddur en oft reynist það erfitt þegar hópurinn er svona stór og 

fjölbreyttur. 

Í dönskukennslunni segist hún nota frekar fjölbreyttar kennsluaðferðir þótt að hún 

kannist ekki við Orton-Gillingham eða Tomatis aðferðirnar. Hún lætur nemendur vinna mikið 

saman og reynir að láta námið snerta á öllum hliðum tungumálsins. 

Ég nota mikið samlestur þar sem nemendur lesa saman og vinna saman og svara 

spurningum fram og til baka. Ég er með beina kennslu oftast í tengslum við 

orðaforða þá læt ég þau safna saman í bunka svona ákveðnu þema hverju sinni. 

Ég læt þau líka gera talæfingar, fara í spil og leiki svo reyni ég að leyfa þeim 

svolítið að horfa á sjónvarpið. Það er svona ýmislegt sem ég er að dunda og ef ég 

finn einhverja almennilega tónlist þá leyfi ég þeim að hlusta á hana líka svona sitt 

á hvað.  
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Una er búin að kenna í 6 ár og hefur allan þann tíma verið umsjónarkennari á yngsta og 

miðstigi í sama skólanum. Hún sérhæfði sig í kennslu yngri barna og segir að hún viti ekki 

alveg hvað hún er að gera þegar að kemur að kennslu erlendra tungumála. Hún líti bara til 

samkennara sinna og hvað hefur gefist vel í skólanum á undanförnum árum. Þær eru tvær 

saman sem eru með sameiginlega umsjón með 45 nemendum og bera þær jafna ábyrgð á 

þeim. Hún segir hópinn vera með þessa týpísku blöndun greininga, nemendur með væga 

þroskahömlun, athyglisbrest, athyglisbrest með ofvirkni og dyslexíu. 

Þegar hún er beðin um að lýsa því hvernig tungumálatímarnir fara fram segir hún að þær 

hafi alla tíð haft þetta frekar frjálst í vöfunum og notfært sér internetið mikið við að finna 

efni til að nota í kennslustundum. Þær byrja nánast alltaf á því að láta nemendur horfa á 

bíómyndir eða tónlistarmyndbönd sem eru með ensku tali og texta og svo vinni nemendur 

verkefni út frá því.  

Við höfum svolítið bara verið að láta þau horfa á einhverja mynd á ensku með 

ensku tali eða tónlistarmyndbönd. Þá höfum við textann líka á og höfum búið til 

ákveðið hlaðborð. Hlaðborðið inniheldur verkefni úr hverri mynd og tengjast 

yfirleitt einhverju þema. Við erum þá með alls konar verkefni tengt þessu sem við 

röðum á borð og þau mega velja sér sjálf verkefni og það fer svolítið eftir getu 

hversu mörg verkefni þú kemst yfir og hvaða verkefni þú velur.  

Ekki sé nein krafa gerð á nemendurna að klára ákveðið mörg verkefni heldur sé þetta 

getuskipt og þau geri bara það sem þau geta, þau sem eru lengra komin í ensku ná að fara 

yfir fleiri og erfiðari verkefni en þau sem eiga jafnvel erfitt með ensku.  

4.3.2 Heimanám 

Una og Katrín leggja hvorugar fyrir mikið heimanám. Þar sem að þær eru báðar 

umsjónarkennarar segjast þær ekki leggja neitt heimanám fyrir að ráði en þær leggja mikla 

áherslu á heimalestur og hafa þær báðar útbúið stærðfræðiáætlanir fyrir nemendur sína sem 

þeir bera sjálfir ábyrgð á að fylgja, ef þeir ná ekki að klára hana á skólatíma þurfa þeir að fara 

með hana heim og sjá til þess að hún klárist þar. Una segir ekkert heimanám lagt fyrir í 

erlendum tungumálum en Katrín segir að það komi fyrir að nemendur í elstu bekkjum þurfi 

að taka með sér verkefni heim en það sé þá yfirleitt tengt því að þeir vinni ekki nóg í 

kennslustundum og vinnan færist því heim 

Það er sem minnst heimanám almennt mér finnst þau hafa nóg að gera í 

stærðfræði og íslensku almennt. Svoleiðis að ég læt þau ekki gera mikið heima. 

Það er öðru hvoru sem þau eiga að skila einhverju verkefni og þá hafa þau alltaf 

nokkrar vikur til þess. Þau hafa nokkrar vikur til að klára verkefnið og velja svo 
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sjálf hvenær þau skila því þannig að þau ráða vinnuhraðanum og hvort þau vinna 

í því heima. Ef þau ná ekki að klára það í tímum þá þurfa þau að sjálfsögðu að 

taka það eitthvað heim með sér.  

4.3.3 Stuðningur og kennsla nemenda með dyslexíu  

Katrín segir að allir nemendur hjá henni fái í raun sömu kennsluna að undanskildu því að 

nemendur með dyslexíu greiningu fái auðveldara lesefni og þurfi ekki að lesa upphátt fyrir 

samnemendur sína ef þeir treysta sér ekki til þess. Hjá Unu er það þannig að allir fá sama 

námsefnið en stuðningsfulltrúi sitji oft með minni hópum og aðstoði þau. Nemendur séu líka 

duglegir að aðstoða hvorn annan hvort sem þeir séu með greiningar eða ekki.  

Katrín og Una voru sammála um það að bæði þær og skólinn sem þær starfa við almennt 

mættu gera betur til að koma til móts við einstaklinga með dyslexíu sem og aðra nemendur 

með sérþarfir. Þær könnuðust ekki við það að gott aðgengi væri að hjálpartækjum í 

skólanum hjá þeim. Katrín hefur eitthvað notað gul blöð í prófum og verkefnum fyrir þá sem 

vilja það og einnig hefur hún leyft nemendum að notfæra sér símana sína í námi en það sé 

burtséð því hvort að nemendur séu með greiningar eða ekki, það sé bæði í boði fyrir alla sem 

telja það geti hjálpað sér. Nemendur Unu eru of ungir til þess að vera með farsíma á sér á 

skólatíma og hefur hún stundum aðstoðað þá með því að lána þeim ipad og heyrnartól og 

hvetur hún einnig heimilin til að fá sér aðgang að hljóðbókasafninu þar sem þau hafa rétt á 

því, en annars kannast hún ekki mikið við hjálpartæki innan skólans.  

Það er lítið sem ekkert. Ég held það séu mögulega til einhverjar glærur á 

sérdeildinni sem fólk getur fengið aðgang að en annars höfum við bara verið með 

ipad í stofunni og leyft þeim að fá hann og heyrnartól. Svo höfum við hvatt 

heimilin til að fá sér aðgang að Hljóðbókasafninu og höfum við svolítið reynt að 

notfæra okkur það líka í skólanum. 

Varðandi stuðning í kennslustundum þá býr Una svo vel að vera með stuðningsfulltrúa 

sem fylgir hópnum í öllum kennslustundum og aðstoðar hún þá nemendur sem þurfa á því 

að halda. Stuðningurinn sé þó ekki eyrnamerktur einstökum nemendum heldur sé þörf 

hópsins fyrir stuðning metin í heild sinni og er það kennarans að stjórna því hvaða verkefnum 

stuðningsfulltrúinn sinnir og einnig hvaða  nemendur hann aðstoðar.  

Í rauninni er bara allur hópurinn sem heild greindur og þörf á mannskap út frá 

öllum hópnum  er greind. Aðstoðin er ekki eyrnamerkt neinum sérstökum 

nemanda heldur vinnum við sem einn hópur  í kringum alla. Þó svo að þú sért 

með einhverja greiningu, einhverfu, dyslexíu eða annað þá átt þú ekkert 

persónulega rétt á aðstoðinni.  
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Katrín kannast þó ekki við það að mikil aðstoð sé í hennar skóla. Hún viti þó til þess að 

stundum fái einstaklingar aðstoð í ensku en ekkert í dönsku.  

Þegar Katrín og Una eru spurðar um hvaða kennsluaðferðir þær telji að geti helst hjálpað 

einstaklingum sem þjást af dyslexíu eru þær sammála um það að það sem skipti höfuðmáli sé 

að hafa kennsluaðferðirnar sem fjölbreyttastar til þess að ná til sem stærst hlusta af 

hópnum. 

Katrín minnist á það að fyrir nokkrum árum hafi verið gerð tilraun þar sem að 

Menntamálstofnun gaf út kennslubók í dönsku og á lokuðu svæði var hægt að nálgast 

auðveldari útgáfu af henni sem hægt var að nota fyrir nemendur með dyslexíu. Það sé þó 

hætt að kenna þessa bók núna og hún hafi ekki rekist á að sambærilegt sé í boði fyrir þær 

bækur sem helst sé verið að kenna núna. 

Ég notaði þessa bók  mjög mikið og var mjög ánægð með hana. Þetta reyndist 

mér vel. Mér fannst þetta svolítið sniðugt að hafa textann aðeins léttari. 

Una segist vera meðvituð um það að hún sé lítið að gera til að aðstoða nemendur með 

dyslexíu enda þekki hún þennan heim lítið. Hún segir að sjálfsagt mætti hún vera duglegri að 

nota til dæmis aðferðir sem reyni á öll skilningarvitin, hún heldur að það geti nýst þessum 

nemendum mjög vel en bætir þó  við að henni þyki mikilvægast að hafa þetta sem 

fjölbreyttast og hafa verkefnin ekki of viðamikil heldur búta þau frekar niður í smærri 

einingar svo nemendur gefist síður upp. Hún bætir þó við að tímaleysi geri það að verkum að 

hún hafi ekki gert meira en raun ber vitni til að aðstoða nemendur með dyslexíu. 

Maður gæti alltaf aðstoðað meira og hjálpað meira og gert einstaklingsmiðað en 

ég ætla bara að segja þér það að það er ótrúlega erfitt. Við erum með svo stóran 

hóp og allir með mismunandi þarfir og miklar kröfur gerðar á okkur kennarana 

sem erfitt er að standa undir. Mjög erfitt að einstaklingsmiða og huga að þörfum 

allra. Ég kenni allar bóklegar greinar og það er eiginlega bara ógerningur.  

4.4 Samantekt á niðurstöðum 

Í viðtölum við nemendur kom fram að einhverja fjölbreytni var að finna í fyrirkomulagi 

kennslustunda, nemendur unnu í vinnubókum,  hlustuðu á hljóðefni, horfðu á myndefni og 

unnu ýmist saman í hópum eða ein og sér. Öll þeirra sitja kennslustundir með jafnöldrum 

sínum þó að einhver þeirra hafi möguleikann á því að fá aðstoð í kennslustundum eða í minni 

hópum með stuðningsfulltrúa eða sérkennara. Hjá öllum nemendum nema einum er aðstoð 

utanaðkomandi í boði en af þeim sem hafa möguleikann á að fá aðstoð nýta allir nema einn 

sér hana. Þau kannast lítið við hjálpargögn nema í einu tilfelli gul blöð í prófum. Annars nýta 
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þau bara sömu hjálpartæki og samnemendur sínir sem eru ipad og sími. Þau nýta sér öll 

hljóðbókasafnið og hlusta á námsbækur þegar því er komið við. Þau telja ýmislegt geti 

hjálpað þeim við áframhaldandi tungumálanám svo sem að horfa á efni með erlendu tali og 

texta, hlusta meira og fá meiri aðstoð frá kennara.  Í viðtölum við foreldra kom fram að 

nemendurnir fengu greiningu á mið- og unglingastigi og höfðu öll átt við einhverja erfiðleika 

að stríða í skólanum áður. Misjafnt var hvernig ferlið var en alltaf fór það fram í gegnum 

skólann. Allir nemendurnir nema einn eru með athyglisbrestsgreiningu eða á biðlista eftir því 

að komast í athyglisbrestsgreiningu. Foreldrarnir voru flestir ánægðir með samskipti heimilis 

og skóla sem fer að mestu leyti fram í gegnum Mentor eða tölvupóst, eitt foreldri var þó ekki 

ánægt og hefði þó viljað hafa samskiptin meiri og að tekið væri á málum um leið og þau 

kæmu upp en ekki beðið foreldraviðtala.  Lítil vitneskja var hjá foreldrum um uppbyggingu 

kennslustunda og telja þau sig öll vera að gera allt sem þau geta til að hjálpa börnum sínum. 

Foreldrarnir kalla eftir meiri reglu í kennslustundum, afturhvarfi til eldri kennsluhátta og 

meira krefjandi verkefnum sem henta samt barni með dyslexíu. Foreldrar vissu til þess að 

nemendur gætu eitthvað notað snjalltæki í námi en annars var aðal hjálpartækið 

Hljóðbókasafnið. Eitt foreldri hafði prufað gul blöð án árangurs og annað foreldri vissi til þess 

að barnið fengi próf á gulum blöðum. Allir nemendur höfðu kost á því að fá lesið fyrir sig efni 

eða hlusta á kennslubækur og allir nema einn höfðu aðgang að stuðningskennslu í minni 

hópum með sérkennara eða stuðningsfulltrúa. Foreldrarnir áttu allir í einhverjum 

vandamálum þegar kom að heimanámi barnanna en voru þó sammála um að það væri 

sanngjarnt og lítið er um heimanám í erlendum tungumálum. Báðir þeir kennarar sem rætt 

var við kenna fjölbreyttum nemendahópi og notfæra sér fjölbreyttar kennsluaðferðir. Lítið 

heimanám er lagt fyrir í erlendum tungumálum og þegar kemur að heimanámi er áherslan á 

íslensku og stærðfræði. Allir nemendur fái sömu kennsluna þó þær reyni að gera þeim 

nemendum sem eru með dyslexíu auðveldara fyrir með auðveldari lestextum og verkefnum 

og upplestri þegar við á. Þær eru báðar vissar um það að meira sé hægt 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í þekkingu og viðhorf nemenda sem greindir 

hafa verið með dyslexíu, foreldra þeirra og eftir atvikum tungumálakennara á notkun 

hjálpartækja og kennsluaðferða til að létta þessum nemendum námið. Tekin voru hálfopin 

einstaklingsviðtöl við fimm nemendur í grunnskóla sem greindir hafa verið með dyslexíu, 

annað foreldri þessara nemenda og kennara þriggja þeirra. Í umræðukaflanum verður gerð 

grein fyrir niðurstöðum þessarar rannsóknar hvernig þær svara þeim rannsóknarspurningum 

sem gengið var út frá, hvernig þær tengjast fræðilegri umfjöllun um dyslexíu sem og öðrum 

rannsóknum. 

5.1 Þekking og viðhorf nemenda 

Nemendurnir sem rætt var við voru fimm talsins og voru þeir ýmist á mið- eða unglingastigi 

grunnskóla. Tveir þeirra voru einungis byrjaðir að læra ensku en hinir þrír læra bæði ensku 

og dönsku. Fjórir þessa nemenda höfðu greinst með dyslexíu á yngsta eða miðstigi 

grunnskóla en einn þeirra greindist í vetur eftir að hann hóf nám í 9. bekk. Þrír þessara 

nemenda eru við nám í sama bæjarfélaginu þó aðeins tveir þeirra séu saman í skóla og bekk.  

Þeir nemendur sem talað var við lýsa að einhverju leyti svipuðu fyrirkomulagi í 

kennslustundum erlendra tungumála. Kennarar virðast að einhverju leyti nota talað mál og 

myndbönd í námi nema hjá einum nemanda sem lýsir því að kennslustundirnar feli nánast 

eingöngu í sér vinnubókavinnu og kennarinn glósi upp á töflu. Í bók Elke Schneider og 

Margaret Crombie Dyslexia and Foreign Language Learning er varað við þess háttar 

kennsluháttum. Það virki best fyrir nemendur ef að efnið í kennslubókunum er brotið niður í 

smærri einingar sem eru kenndar einar og sér og í samhengi við það sem farið hefur verið 

yfir, þetta efni eigi eingöngu að nota með öðru efni og mikilvægt er að nota aðferðir 

fjölskynjunar til þess að ná sem bestum árangri (Schneider og Crombie, 2003). Af samræðum 

við nemendurna má ráða það að þau verða ekki vör við það að notaðar séu margar 

mismunandi kennsluaðferðir og þekkja þau ekki til Orton-Gillingham og Tomatis aðferða.  

Þrír nemendanna finna fyrir auknum erfiðleikum við nám í erlendum tungumálum en 

tveimur þeirra finnst námið auðvelt og skemmtilegt, þeir eiga það sameiginlegt að vera 

saman í bekk og vera nemendur Unu sem notar mikið myndbönd og tónlist í 

kennslustundum.  

Í bæjarfélaginu þar sem að Róbert, Adam og Garðar eru nemendur virðist vera samræmt 

á milli skóla hvernig aðstoð við nemendur sem greindir með dyslexíu er háttað, Adam og 

Garðar eru saman í bekk og ekki ólíklegt að það útskýri það að þeir fái sömu aðstoðina en 

Róbert er nemandi í öðrum skóla, Una kennari Adams og Garðars kannast ekki við að það séu 
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nein samræmd stefna í bæjarfélaginu hvernig hátta eigi aðstoðinni og ekki sé heldur nein 

ákveðin stefna innan skólans, það passar við niðurstöður úr rannsókn sem Michael Dal, 

Elisabeth Arnbak og Hans Brandstätter gerðu árið 2005 þar sem talað var við 148 

tungumálakennara í grunnskólum á Íslandi, í Danmörku og í Austurríki. Þar kemur fram að 

lítið samræmi er að finna innan landa á aðstoðinni sem nemendur fá (Dal, Arnbak og 

Brandstätter, 2005). Þeir tala um það að stuðningsfulltrúi eða sérkennari bjóði þessum 

nemendum aðstoð í litlum hópum þó að þeir séu misduglegir við að nýta sér það.  

Engin hjálpartæki eru í boði í skólum nemendanna sérstaklega fyrir nemendur með 

dyslexíu fyrir utan það að Birna hefur möguleikann á því að fá gul blöð í prófum ef hún sækist 

eftir því. Mögulega er það vegna þekkingarleysis kennara eða peningaleysis skólanna.  Skólar 

þeirra eru þó duglegir að nýta sér Ipada og síma til þess að hlusta á upplestur á 

kennslubókum og þýða orð,  og á það bæði við um fyrir þau börn sem eru greind með 

dyslexíu og börn sem eru með engar greiningar. Þeir nemendur sem tóku þátt í þessari 

rannsókn sögðu allir að það hjálpaði þeim. Snjalltæki eru yfirleitt við höndina og gott að grípa 

í þau. Allir nemendur hafa aðgang að hljóðbókasafninu og nýta sér það heima við. Schneider 

og Crombie telja mikilvægt að til þess að nemendur geti nýtt sér tækni sem hjálpartæki í 

námi þá þurfi að vera aðgangur að því heima fyrir á tíma sem hentar nemandanum 

(Schneider og Crombie, 2003). Reid, Strnadová og Cumming benda á mikilvægi þess að 

hjálparforrit séu kynnt fyrir foreldrum nemenda með dyslexíu svo að þeir séu meðvitaðir um 

virkni þeirra og geti notað þau með nemendum utan skóla (Reid, Strnadová og Cumming, 

2013).  

Nemendurnir eiga það öll sameiginlegt að mikið hefur verið prófað heima við til að 

aðstoða þá við námið og þegar þeir eru spurðir að því hvað geti hjálpað þeim við 

tungumálanámið er lítið um svör. Einn nemendanna telur að það muni hjálpa henni ef hún 

hlusti meira á meðan önnur heldur að áhorf á enskumælandi myndbandsefni með enskum 

texta geti hjálpað sér á meðan annar bendir á meiri hjálp frá kennara. Mikilvægast  fyrir 

nemendur með dyslexíu er talin vera fjölbreytni í kennsluháttum sem og notkun 

fjölskynjunaraðferða í kennslu. Kennarar þurfa að nota aðferðir fjölskynjunar í kennslu þar 

sem reynt er á sjón, heyrn, mál og hreyfingu, þeir þurfa að hafa vel skipulagðar 

kennslustundir þar sem námið er markvisst og hver námsþáttur er styrktur með 

endurtekningum, nemendurnir þurfa að leitast við að skilja námið sem búið er að búta niður 

í smærri einingar og er sett fram á þann máta sem hentar þeim (Schneider og Crombie, 

2013).  

Margt bendir til þess að nemendur hafi ekki verið kynntir fyrir mismunandi 

kennsluaðferðum og þó að kennararnir telji sig beita einhverri fjölbreytni þá virðist ekki vera 

mikil fjölbreytni til staðar og kennsluhættir frekar einhæfir. Nemendur virðast ekki hafa 
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fengið neinar upplýsingar um hvað geti aðstoðað þá í tungumálanámi þegar tekið er tillit til 

dyslexíu greiningarinnar. Nemendur þekkja nánast ekkert til þeirra hjálpartækja sem í boði 

eru og virðast litla sem enga fræðslu hafa fengið um þau fyrir utan hljóðbókasafnið og 

notkun snjalltækja. Bendir það til þess að mikil þörf sé fyrir stuðning og fræðslu eins og veitt 

er hjá hinum ýmsu samtökum til þeirra sem greinast með dyslexíu  og má þar nefna 

námskeiðið Færni sem Félag lesblindra á Íslandi hefur boðið upp á frá árinu 2008 þar sem 

rafræn verkfæri sem nýst þeim sem greindir eru með dyslexíu til að auka færni sína til að 

auðvelda lestur og skrift eru kynnt og kennt á þau. Þau rafrænu verkfæri sem eru í boði eru 

kynnt fyrir þátttakendum og þeir öðlast öryggi og færni í notkun þeirra. Einnig eru í boði 

sérhæfðari námsleið fyrir ungmenni og foreldra þeirra þar sem fræðsla er um styrkleika 

þeirra sem greinst hafa með dyslexíu, sjálfstraust þeirra er byggt upp og farið yfir tækni, 

hugbúnað og námstækni sem getur nýst sem og kynnt fyrir foreldrum hvernig þeir geta 

hjálpað heima fyrir (Félag lesblindra á Íslandi, e.d.b).  

5.2 Þekking og viðhorf foreldra  

Þeir foreldrar sem rætt var við voru almennt ósáttir með það hversu seint uppgötvaðist að 

börnin þeirra væru með dyslexíu og að frumkvæðið að greiningarferlinu var nánast alltaf hjá 

foreldrunum. 

Þau eru misánægð með það hvað hefur komið í kjölfar greiningarinnar en eiga það 

sameiginlegt að vita ekki mikið um það hvað er hægt að gera í skóla og heima til þess að 

aðstoða nemendurna. Engin fræðsla virðist hafa komið frá skólum þessara nemenda um 

hvað verið er að gera í skólanum og hvað foreldrar geti gert heima til að aðstoða börnin. Í 

einu tilfellinu fær nemandinn gul blöð í prófum en annars eru þau ekkert að fá neina aðstoð 

umfram aðra nemendur sem ekki eru greindir með dyslexíu að undan skildum aðgangi að 

hljóðbókasafninu sem allir eru sammála um að sé mikið notaður. Mikilvægt er fyrir foreldra í 

þessari stöðu að geta fengið fræðslu um hvað hægt sé að gera og býður fjöldi samtaka upp á 

það. Hjá Félagi lesblindra á Íslandi er hægt að nálgast víðtækan stuðning en þar er meðal 

annars boðið upp á einstaklingsráðgjöf og aðstoð við uppsetningu hugbúnaðar sem getur 

aðstoðað einstaklinga með dyslexíu sem og námskeið fyrir ungmenni og foreldra þeirra sem 

tengjast námi og námstækni, snjalltækjum, algengum hjálpartækjum fyrir lesblinda og 

einkenni lesblindu (Félag lesblindra á Íslandi, e.d.b). Bresku dyslexíu samtökin BDA bjóða 

einnig upp á fjölþætta þjónustu og má þar meðal annars nálgast ráðleggingar fyrir börn og 

fullorðna sem og kennara og vinnuveitendur um hin ýmsu svið dyslexíu (British dyslexia 

association, e.d.).  

Foreldrum er skylt að gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri, bera ábyrgð á námi 

þeirra og fylgjast með því hvernig þeim gengur í skólanum. Stundum þurfa foreldrar að hafa 
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samráð við skólann um hvernig best er að haga námi barnsins og styðja við skólagöngu þess 

(Umboðsmaður barna, 2014). Foreldrarnir eru misánægðir með samskiptin við skólann. 

Meginhlutinn er ánægður með almenn samskipti eiga allir foreldrarnir það sameiginlegt að 

vita lítið sem ekkert um það hvernig kennslustundir fara fram hjá nemendunum. Ekkert af 

foreldrunum kannaðist við þær kennsluaðferðir sem rannsakandi hafði í huga áður en farið 

var í framkvæmd þessarar rannsóknar en flest eru þau sammála um það að aðlaga þurfi 

betur verkefnin að þeim nemendum sem eru með dyslexíu og ráða kannski ekki við 

hefðbundin verkefni. Mögulega er ástæðan á bakvið það að foreldrarnir vita svona lítið um 

það hvernig kennslustundirnar fara fram lélegt samskiptaflæði af hendi skólans. Það er ekki 

nóg að láta vita að hlutirnir gangi vel og að námsmatið sé á ákveðinn máta heldur er 

mikilvægt fyrir foreldra og forráðamenn að vita hvernig börnin þeirra verja deginum sínum.  Í 

aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að nám skuli vera við hæfi hvers og eins og skuli taka 

mið af persónugerð, hæfileikum, áhugasviði, getu og þroska einstaklinganna. Við skipulag 

kennslu og starfs skólanna ber að hafa þessi atriði til hliðsjónar. Kennarinn þarf að leggja sig 

fram um að þekkja hvern nemanda sem hann kennir, hver staða hans er námslega og hafa 

bæði foreldra nemandans sem og nemandann sjálfan með í ráðum þegar markmið eru sett. 

Mikil áhersla er á að foreldrar fylgist með námsframvindu barna sinna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Ekki var að sjá af viðtölum við foreldrana að neinn markviss stuðningur væri við börnin 

þeirra í kennslustundum þó að einhver þeirra ættu möguleika á því að fara að vinna í minni 

hópum með sérkennara eða stuðningsfulltrúa. Engin hjálpartæki eru notuð og engin 

hjálparforrit eins og talgervlar eru heldur notuð en eitthvað er um það að börnin fái lengri 

próftíma, gul prófblöð og fái að hlusta þegar hægt er að koma því við á vef 

menntamálastofnunar eða í hljóðbókasafninu. Dawson og fleiri rannsökuðu hvaða 

hjálpartækni er í boði fyrir nemendur að nota og komust að þeirri niðurstöðu að það hjálpi 

nemendum töluvert að nota tækni við nám og eru mörg forrit sem henta nemendum með 

dyslexíu í námi. Þau mæla meðal annars með notkun raflesara þar sem hægt er að breyta 

stærð texta og leturgerð, forritum sem breyta rituðum texta í talað mál og töluðu máli í 

texta, stafsetningarforrit og forrit sem bjóða upp á að lesa og hlusta á sama tíma geta öll nýst 

nemendum með dyslexíu við heimanám og nám í skóla (Dawson, Antonenko, Lane og Zhu, 

2018).  

Árið 2016 rannsökuðu Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir prófessorar við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands viðhorf nemenda, foreldra og kennara til heimanáms í 

íslenskum grunnskólum. Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka viðhorf til heimanáms og 

sjá hvort að þættir eins og kyn og námsgeta hefðu áhrif á viðhorfið. Þó að meirihluti foreldra 

hafi lýst heimanámi sem hæfilegu þá lýstu foreldrar nemenda með námsörðugleika 



58 

heimanáminu sem krefjandi og litu jafnvel á það sem hálfgerða áþján. Þessi hópur sem þjáist 

af námsörðugleikum og foreldrar þeirra eyða jafnan meiri tíma í heimanám en jafnaldrar 

þeirra. Foreldrar barna með námsörðugleika töldu oft skólann gera of miklar kröfur varðandi 

heimanámið á meðan foreldrar barna sem ekki voru með neina námsörðugleika litu á það 

þannig að skólinn gerði hæfilegar kröfur (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). 

Þeir foreldrar sem að rætt var við voru allir sammála um það að erfiðleikar fylgdu því að 

aðstoða nemendurna við heimanám þótt þeir kæmu fram á mismunandi hátt hjá 

nemendunum. Einhverjir voru komnir á það ráð að minnka heimanámið og leggja áherslu á 

lestur en allir voru þó sammála um það að það heimanám sem sett væri fyrir af skólanum 

væri mjög hóflegt og viðráðanlegt að öðru leyti. Harris Cooper skrifar um heimanám fyrir  

nemendur með námsörðugleika þar sem fram kemur að heimanám er ekki bara erfitt fyrir 

einstaklinga með námsörðugleika af því að þeir eiga erfiðara með námið sjálft heldur eru oft 

aðrir hlutir sem spila inn í eins og erfiðleikar við skipulagningu, minni og athyglisgáfu. Að 

hans mati á heimavinna eingöngu að vera stutt og einföld verkefni sem styrkja við það efni 

sem farið er í kennslustundum (Cooper, 2007).   

5.3 Þekking og viðhorf kennara 

Báðir þeir kennarar sem rætt var við kenna stórum og fjölbreyttum nemendahópum. Una 

kennir í samstarfi við annan kennara 45 nemendum á miðstigi sem eru með fjölbreyttar 

greiningar og Katrín er umsjónarkennari á miðstigi með 24 nemendur í hóp ásamt því að 

kenna alla dönskukennslu í grunnskólanum þar sem hún vinnur, bæði á miðstigi og 

unglingastigi. Hennar hópar eru einnig mjög fjölbreyttir og með fjölbreyttar greiningar. 

Í samvinnu við heimilin fylgir grunnskólinn því hlutverki sínu að stuðla að alhliða þroska 

nemenda sinna ásamt því að styðja við þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem stöðugt er í 

þróun. Umburðarlyndi og kærleikur, kristin arfleið íslenskrar menningar, lýðræðislegt 

samstarf, ábyrgð, umhyggja, jafnrétti, sáttfýsi og virðing fyrir manngildi skulu einkenna 

starfshætti grunnskóla. Störfum grunnskóla skal hagað í samræmi við þarfir og stöðu 

nemenda og stuðla að alhliða velferð, þroska og menntun hvers einstaklings (Lög um 

grunnskóla Nr. 91/2008). Aðalnámskrá grunnskóla gefur upplýsingar um hvernig 

fyrirkomulagi skólastarfs grunnskóla skuli háttað sem og markmið með skólastarfi, henni er 

ætlað að samræma kennslu og nám og tryggja jafnan rétt til náms og tiltekinnar 

lágmarksmenntunar. Í aðalnámskrá kemur fram að kennsluaðferðir, samskiptahættir, 

námsgögn og kennslutæki skuli hafa það að markmiði að styðja við nemendur í öllu þeirra 

námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Una og Katrín kannast hvorugar við að einhverjar sérstakar kennsluaðferðir henti betur 

nemendum með dyslexíu en reyna að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta og miða inn á það 
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að nemendur bæði hlusti á talað mál og lesi texta. Katrín bætir svo um betur og er dugleg að 

láta sína nemendur tala líka. Þær eru sammála um það að best sé að koma til móts við 

einstaklinga með dyslexíu með því að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir svo að allir 

geti reynt að finna eitthvað við sitt hæfi, því að það sem henti einum henti ekkert endilega 

öðrum.  

Lítið er um beina kennslu á töflu hjá þeim báðum og er það helst þegar kemur að 

orðaforða sem þær grípa til þess að kenna upp á töflu. Þær eru duglegar að hafa verkefnin 

sem fjölbreyttust og grípa ekki mikið í vinnubækur heldur notar Katrín þær til hliðsjónar en 

Una alls ekki neitt.  

Þær leggja hvorugar fyrir  mikið heimanám í erlendum tungumálum enda finnst þeim 

báðum nóg að nemendur séu að vinna í grunninum í lestri og stærðfræði heima. Einu skiptin 

sem verkefni fara með heim er ef að nemendur nýta illa tímann í kennslustundum og færist 

þá vinnan að einhverju leyti heim. Í fyrrnefndri rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Amalíu 

Björnsdóttur frá 2016 um viðhorf nemenda, foreldra og kennara til heimanáms í íslenskum 

grunnskólum kemur fram að stór hluti kennara lítur á heimanám sem mikilvægt. Í 

niðurstöðum sínum taka þau saman niðurstöður fleiri rannsókna og kemur þar meðal annars 

fram að kennarar telja tilgang heimanáms vera að efla ábyrgð nemandans á náminu, kenna 

nemendum að stjórna tíma sínum, stuðla að þrautseigju meðal nemenda og efla sjálfstraust 

þeirra (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016).  

Skóli  án aðgreiningar er opinber menntastefna hér á landi og er það  lögfest í 17. gr. 

grunnskólalaga sem kveður á um að nemendur eigi rétt á því að mætt sé námsþörfum þeirra 

í almennum grunnskóla án aðgreiningar án tillits til andlegs eða líkamlegs atgervis. 

Nemendur sem eigi erfitt með nám vegna tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika, 

fötlunar eða sértækra námsörðugleika, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur og 

aðrir nemendur með sérþarfir tengdar heilsu eiga rétt á sérstökum stuðningi í tengslum við 

sérþarfir þeirra (Lög um grunnskóla Nr. 91/2008). Stefnan um skóla án aðgreiningar er einnig 

eitt af þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna og er hún yfirlýst menntastefna fjölmargra 

ríkja og alþjóðastofnana, þar á meðal Evrópusambandsins (Rannsóknarstofa um skóla án 

aðgreiningar, e.d.).  

Báðar segjast kennararnir sem rætt var við kenna nemendum með dyslexíu eins og 

nemendum sem ekki séu greindir með dyslexíu en þær líti oft til þess að minnka kröfurnar á 

þá, Katrín gerir það með því að láta þau lesa styttri og auðveldari texta og Una með því að 

hafa hlaðborð verkefna og geta þau valið sér verkefni sem hentar þeirra getustigi. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um ábyrgð grunnskóla til að mæta þörfum nemandans 

þar sem hann er staddur og án þess að greina hann frá samnemendum hans. En þar er sagt 

að uppbygging nemendahópa í grunnskólum sé mjög fjölbreytt og hefur hver og einn 
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nemandi mismunandi þarfir. Það er hlutverk sveitarfélaga að sjá til þess að skólaskyld börn 

innan sveitarfélagsins fái þann sérstaka stuðning í skólastarfi sem mælt er á um í 

grunnskólalögum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Schneider og Crombie taka 

saman nokkur atriði sem kennarar geta haft til hliðsjónar þegar börnum með dyslexíu eru 

kennd erlend tungumál. Mikilvægt er að þeirra mati að nota fjölskynjunaraðferðir, byggja 

námsefnið upp þannig að erfiðari atriði byggi á auðveldari atriðum, gera námsefnið 

markvisst, hafa nóg af námsefni fyrir hvern námsþátt svo nemandi geti þjálfað hæfni sína, 

gera námið að þekkingarleit þar sem nemendur læra uppbyggingu málsins, hægt á 

framsetningu efnis, styðja við nemendur, nota verkefnamiðað nám og taka tillit til þess að 

athyglisgáfa nemandans dugir ekki lengi og þarf því að brjóta verkefnin niður í smærri hluta 

(Schneider og Crombie, 2003).  

Þær eru báðar sammála um að þær og skólarnir sem þær kenna við mættu gera meira til 

að koma til móts við nemendur með dyslexíu, lítið framboð sé af hjálpartækjum og gögnum í 

skólanum og þekking kennara almennt lítil á þeim málum. Þær bera fyrir sig tímaleysi við 

undirbúning og segja að viljinn sé mikill til þess að mæta þessum nemendum þar sem þeir 

eru staddir en oft stoppi þær tímaleysi og þær kröfur sem almennt eru gerðar á kennara. 

Þetta viðhorf Unu og Katrínar er nánast samhljóma við niðurstöður rannsóknar Þórunnar 

Guðgeirsdóttur (2016) þar sem hún rannsakar hvort og hvernig tungumálakennarar taka mið 

af þörfum nemenda með dyslexíu. Þar sem hún tók viðtöl við tíu kennara ýmist á Íslandi eða í 

Danmörku með það fyrir sjónum að efla þekkingu á sviðinu og gera okkur hæfari í að taka 

tillit til nemenda með dyslexíu og sjá til þess að þeir fái þau sérúrræði sem í boði eru í 

tungumálanámi sínu í grunnskólum. Helstu niðurstöður Þórunnar voru að þrátt fyrir að 

tungumálakennarar á Íslandi beiti margvíslegum aðferðum til þess að létta nemendum sínum 

með dyslexíu námið og taka tillit til þarfa þeirra við skipulag og framkvæmd kennslunnar þá 

nefna þeir að ýmsu sé ábótavant og þá vegur tímaleysið við undirbúning og framkvæmd 

þessara sérúrræða einna þyngst (Þórunn Guðgeirsdóttir, 2016). Witzel og Mize árétta 

mikilvægi þess að kennarar taki mið af þörfum nemenda með dyslexíu og segja mikilvægt að 

reglur og lög séu sett um það hvernig hjálpinni skal háttað og mikilvægt sé að kennarar og 

kennaranemar læri hvernig eigi að meta og styðja við nemendur með dyslexíu (Witzel og 

Mize, 2018).  

Mikið er til af hjálpartækjum sem geta hjálpað nemendum við nám í erlendum 

tungumálum og nauðsynlegt að kennarar séu vakandi og meðvitaðir um hvað hægt er að 

gera. Á undanförnum misserum hefur þróunin í tungumálakennslu orðið á þann veg að 

auðveldara er fyrir nemendur sem greindir eru með lesblindu að taka þátt í kennslustundum 

erlendra tungumála (Dal, 2008). Þegar kemur að tækni eru takmörkin nánast engin 

(Schneider og Crombie, 2003). Hægt er að leyfa nemendum að vinna með hljóð, mynd og 
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ritað mál samtímis (Crombie og McColl, 2001). Einstaklingsaðgangur að tölvum og tækjum er 

mikilvægur bæði innan skóla og utan (Schneider og Crombie, 2003). Sumum einstaklingum 

hentar betur að hafa stærra letur, litaðar glærur, gleraugu með lituðu gleri eða lituð blöð 

ásamt því að ýmsar leturgerðir geta hjálpað (Elín Vilhelmsdóttir, 2002; Inga Rún 

Sigurðardóttir, 2015; Jónas G Halldórsson, e.d.). Einstaklingar með dyslexíu geta fengið 

aðgang að Hljóðbókasafninu en tilgangur þess er að sjá einstaklingum sem geta ekki nýtt sér 

venjulegt prentað letur fyrir aðgangi að fjölbreyttu safnefni og þar á meðal eru námsgögn 

(Bókasafnalög nr. 150/2012).  En ekkert af þessu nýtist nemendum ef þeir, foreldrar þeirra 

og kennarar vita ekki af því.  
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka þekkingu og viðhorf nemenda með dyslexíu, 

foreldra þeirra og eftir atvikum tungumálakennara til notkunar hjálpartækja og viðurkenndra 

kennsluaðferða við tungumálanám og kanna hvort þeir þekki þær aðferðir sem hægt er að 

nota og þau hjálpartæki sem geta hjálpað nemendum við nám sitt. 

Í rannsókninni var rætt við fimm nemendur í fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

og á Vesturlandi, mæður þeirra og tungumálakennara þriggja þeirra og er því ekki hægt að 

fullyrða né alhæfa um að viðhorf þeirra sé það viðhorf sem er ríkjandi í öllum skólum og 

upplifun þeirra upplifun allra þó niðurstöðurnar geti gefið einhverjar vísbendingar um það 

hvernig hlutirnir eru gerðir. Niðurstöðurnar sýna að nemendur og foreldrar þeirra vita lítið 

sem ekkert um kennsluaðferðir sem notaðar eru við kennslu nemenda með dyslexíu, kannast 

ekki við að mikið sé gert fyrir þessa nemendur og lítið er um það að hjálpartæki séu notuð þó 

að Hljóðbókasafnið hafi verið nefnt í öllum viðtölum.  

Kennararnir sem rætt var við voru annars vegar tungumálakennari og kennari sem hafði 

sérhæft sig í kennslu yngri barna en kenndi tungumál vegna þess að engir menntaðir 

tungumálakennarar starfa í skóla hennar. Þær voru báðar meðvitaðar um vandræði þessara 

barna og könnuðust við að taka einhver skref eins og að bjóða upp á miserfið verkefni, 

miserfiða lestexta og leyfa nemendum að nota síma eða ipada í náminu en engin markviss 

vinna fer fram hjá þeim með þá nemendur sem greindir eru með dyslexíu. Þær telja þó að 

þær gætu gert betur ef þær hefðu tíma og úrræði til þess. 

Þessi rannsókn hefur gefið svör við þeim rannsóknarspurningum sem gengið var út frá 

þegar farið var út í þessa rannsókn ásamt því að kveikja hjá rannsakanda fleiri hugmyndir um 

það hvað hægt sé að gera og hvar brotalömin sé í skólakerfinu. Augljóst er að kerfið þarf að 

bregðast eitthvað við því heilmikið er hægt að gera til að aðstoða nemendur með dyslexíu en 

á meðan nemendur, foreldrar og kennarar þekkja ekki til helstu hjálpartækja og 

kennsluaðferða er ekki líklegt að þær séu notaðar.  
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Viðauki A: Spurningar nemendur 

1. Viltu segja mér aðeins frá sjálfum þér? 

2. Hvað ert þú að læra í skólanum?  

3. Hvaða kennarar kenna þér hvaða grein? 

4. Hvað finnst þér skemmtilegast í skólanum? 

5. Hvað finnst þér leiðinlegast í skólanum? 

6. Hvað finnst þér erfiðast í skólanum? 

7. Hvernig fer skóladagurinn fram? 

8. Hvaða tungumál lærir þú?  

9. Hvernig finnst þér erlendu tungumálin? 

10. Hvað er auðvelt við erlend tungumál? Hvað er erfitt við erlend tungumál? 

11. Hvernig fara kennslustundir í erlendum tungumálum fram?  

12. Hvað gera nemendur í kennslustundum í erlendum tungumálum  

13. Hvað notið þið í kennslustundum til að læra?  

14. Hverjir koma að kennslustundunum aðrir en kennarar og nemendur? 

15. Hvernig er heimavinnan í  skólanum hjá þér ? 

16. Hvernig er heimavinnan í erlendum tungumálum? 

17. Er eitthvað sem þér dettur í hug sem þú telur að gæti gert það að verkum að þú náir 

betri árangri í erlendum tungumálum? 

18. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
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Viðauki Á: Spurningar foreldrar 

1. Viltu segja mér örlítið frá sjálfum þér?  

2. Hvernig er samskiptum heimilis og skóla háttað? Hvað er vel gert og hvað mætti 

betur fara? 

3. Hvernig er skipulagi skólans háttað varðandi greiningu barnsins þíns? Hvaða aðstoð 

fær barnið og frá hverjum? 

4. Hvenær fékk barnið þitt lesblindugreiningu, viltu segja mér hvernig ferlið fór fram? 

5. Hvað varð til þess að farið var út í greiningarferli, er barnið með fleiri greiningar? 

6. Að hvaða leyti tekur þú og aðrir fjölskyldumeðlimir þátt í heimanámi barnsins, 

hvernig er heimanáminu háttað?  

7. Hvernig er heimanám í tungumálum? 

8. Hvað finnst þér erfiðast að hjálpa barninu við varðandi heimanám? Hvers vegna? 

9. Hvað veist þú um það hvernig kennslustundir hjá barninu fara fram? Hvaða 

kennsluaðferðir eru notaðar? 

10. Hvaða námstæki og tól notar barnið þitt í skólanum? 

11. Hvaða námstæki og tól notar barnið þitt heima við? 

12. Hvernig koma erfiðleikar barnsins þíns í námi fram í mismunandi námsgreinum? 

13. Er eitthvað sem þér dettur í hug sem þú telur að gæti gert það að verkum að barnið 

þitt nái betri árangri í erlendum tungumálum? 

14. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
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Viðauki B: Spurningar kennarar 

1. Viltu segja mér örlítið frá sjálfum þér 

2. Hvernig er nemenda hópur þinn uppbyggður? 

3. Hvaða kennsluaðferðir notar þú helst? 

4. Hvernig er kennslu nemenda með dyslexíu háttað? 

5. Hvernig er heimanámi háttað? 

6. Hvernig er heimanámi háttað í erlendum tungumálum? 

7. Hvernig er stoð þjónustan í skólanum þegar kemur að nemendum með dyslexíu? 

8. Hvert er aðgengi kennara og nemenda að hjálpartækjum í skólanum? 

9. Enn utan skóla? 

10. Eitthvað sem þú telur þig vera að gera vel eða mættir gera betur varðandi nemendur 

með dyslexíu? 

11. Eitthvað að lokum? 
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

Upplifun nemenda með dyslexíu, foreldra þeirra og kennara af notkun hjálpartækja og 

viðurkenndra kennsluaðferða í tungumálanámi. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi meistaranema er Michael Dal, Dósent í 

kennslufræði erlendra tungumála við Háskóla Íslands, michael@hi.is 

Um meistaraverkefni Írisar Bjarnadóttur í kennslufræði erlendra tungumála er að ræða og 

mun hún taka viðtölin við þátttakendur. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í upplifun nemenda með dyslexíu, foreldra 

þeirra og eftir atvikum tungumálakennara af notkun hjálpartækja og viðurkenndra 

kennsluaðferða í námi erlendra tungumála. 

Þátttakendur: grunnskólanemendur sem eru greindir með dyslexíu og eru byrjaðir að læra 

erlend tungumál, foreldrar þeirra og í einhverjum tilvikum tungumálakennarar. 

Þátttaka: þátttakan felst í einu viðtali sem reiknað er með að taki um 30-60 mínútur. Í 

viðtalinu er stuðst við hálf staðlaðan viðtalsramma. Viðtölin verða hljóðrituð og síðan skrifuð 

upp orðrétt til innihaldsgreiningar. Staður og tími viðtals er í samráði við hvern og einn 

þátttakanda. Nöfn þátttakenda eða persónueinkenni munu hvergi koma fram og 

upplýsingum um nöfn og símanúmer þátttakenda verður eytt að gagnasöfnun lokinni.  

Áhætta: Engin áhætta er talin fylgja þátttöku í þessari rannsókn. Ekki er greitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni.  

Trúnaður: Fyllsta trúnaðar er gætt við þátttakendur og eru öll gögn rannsóknar geymd á 

læstu svæði rannsakenda í tölvu hennar. Að rannsókn lokinni verður viðtölum eytt.  

Rannsóknin er unnin í samræmi við Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin.  

 

Ég er samþykk(ur) þátttöku.  

___________________________________          ____________________________________      

Dags. og undirskrift þátttakanda     Dags. og undirskrift rannsakanda  

(forráðamanns þátttakanda) 
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